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LEGENDA

HRANICE

- hranice riešeného územia

KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

- hranica parciel

- navrhovaná pešia trasa na lokalitu NKP hradisko Mojpír

- existujúca pešia trasa NKP hradisko Mojpír - ostáva ponechaná

ZELEŇ

OBJEKTOVÁ SKLADBA

- predpokladaný priebeh vonkajšieho opevnenia s valom

  - interpretácia Stegmann - Rajtárová, S.,

- navrhované objekty murované, drevené - poloha a veľkosť

  je determinovaná hypotetickou rekonštrukciou

 (Stegmann - Rajtárová, S.)

- odstránenie kríkovej zelene lemujúcej priebeh valu

- odstránenie kríkovej zelene pozdĺž chodníka so zabezpečením

  priehľadov na O - 04 z miesta vstupu na lokalitu

- pohľadový kužeľ - výšková regulácia solitérnych stromov

  brániacich vo výhľade na Smolenický zámok a Kalváriu

- horizontálna informačná tabuľa s prístreškom a posedením

- vertikálna informačná tabuľa

- vertikálna informačná tabuľa s posedením

O- 01

- hranica NKP hradisko Mojpír

- obranný múr z nasuchokladených kameňov v šírke cca 2m

  - opevnenie sa bude murovať iba v prípade, že sa dokáže

  archelogickým výskumom, inak bude prezentované iba

  v stratigrafii terénu, očistením líca valu

O- 02

- objekt vstupnej brány do II. nádvoria - súčasť prezentácie

  obranného múra - rozmery 4 x 2 m

O- 03

- peší chodník 1.5 - 2 m široký - kamenná (štetová)

  dlažba kladená do zeme

O- 05

- objekt dobového obydlia s ukážkou tradičného života

  obyvateľov hradiska - realizovaný formou experimentálnej

  archeológie - rozmery 3 x 6 m

O- 06

- objekt dobového obydlia s predajom suvenírov - realizovaný

  formou experiment. archeológie - rozmery 3 x 6 m
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F

O- 05

Pozn.: Štúdia nenahrádza projekt realizácie obnovy pamiatky, navrhuje koncepciu, od ktorej by sa mal odvíjať

ďalší stupeň PD.

Výkres tvorí podklad pre odhadovaný rozpočet realizácie prvkov náučnej trasy Molpír . Návrh informačných prvkov

a mobiliáru nie je definitívny, upresní sa v ďalšom stupni PD.

- obnova valu s opevnením - prezentácia pevnostného

  múra domurovaním nad terén do výšky 1,3 m

O- 04

- objekt dobového obydlia s ukážkou tradičného života

  obyvateľov hradiska - realizovaný formou experimentálnej

  archeológie - rozmery 3 x 6 m

E

- HORIZONTÁLNA INFORMAČNÁ TABUĽA S PRÍSTREŠKOM A POSEDENÍM

  Na výrobu prístreškov, smetných košov a posedenia

  bude využitá gulatina priamo z lokality Molpír, získaná

  odstránením náletovej zelene navrhnutej na výrub.

  Konštrukcie informačných tabúľ budú vyrobené

  zo smrekového dreva, opracovaného na hranoly

  požadovanej veľkosti. Povrchová úprava všetkých

  drevených konštrukcií je prírodná, po jednej sezóne

  sa odporúča náter ľanovým olejom.

  Strecha prístreška slamená alebo zo štiepaného šindľa

  - upresní sa v ďalšom stupni PD.

  Informačná tabuľa - horizontálny panoramatický

  panel s rozmermi 1000x400 mm

  - tlač na alucobondový kompozit hr. 3 mm,

  so zahnutými okrajmi, ktoré sú skrutkované

  na drevenom ráme s profilom 80x50 mm

D

- SAMOSTATNE STOJACA VERTIKÁLNA INFORMAČNÁ TABUĽA

  Konštrukcia informačných tabúľ bude vyrobená

  zo smrekového dreva, opracovaného na hranoly

  požadovanej veľkosti. Povrchová úprava všetkých

  drevených konštrukcií je prírodná, po jednej sezóne

  sa odporúča náter ľanovým olejom.

  Informačný panel 840x600 mm - tlač na alucobondový kompozit

  hr. 3 mm, upevnený na drevenom ráme s profilom 30x50 mm.

  Informačná tabuľa je ukončená jednoduchou strieškou s oplechovaním.

  Nosné hranoly sú kotvené do zeme oceľovými "u" profilmi.

F

- VERTIKÁLNA INFORMAČNÁ TABUĽA S POSEDENÍM

  Na výrobu posedenia bude využitá gulatina priamo z lokality Molpír,

  získaná odstránením náletovej zelene navrhnutej na výrub.

  Konštrukcia informačných tabúľ bude vyrobená

  zo smrekového dreva, opracovaného na hranoly

  požadovanej veľkosti. Povrchová úprava všetkých

  drevených konštrukcií je prírodná, po jednej sezóne

  sa odporúča náter ľanovým olejom.

  Informačný panel 840x600 mm - tlač na alucobondový kompozit

  hr. 3 mm, upevnený na drevenom ráme s profilom 30x50 mm.

  Informačná tabuľa je ukončená jednoduchou strieškou s oplechovaním.

  Nosné hranoly sú kotvené do zeme oceľovými "u" profilmi.

  Lavička z polohranenej fošne š. 400 mm, kotvená do kamenných podstavcov.

  Podstavce - lomový kameň - využiť nepotrebný kamenný materiál, ktorý

  sa získa po archeologickom výskume na lokalite Molpír.

INFORMAČNÁ TABUĽA - vertikálnaLAVIČKY

PRÍSTREŠOK S POSEDENÍM A SMETNÝM KOŠOM

INFORMAČNÁ TABUĽA - horizontálna
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