JASL. BOHUNICE “PIVNICA”
NÁVRH SPRÍSTUPNENIA HIST. PIVNICE POD PARKOVISKOM
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Pohľad uličný - vstupný objekt do pivničných priestorov s možnosťou expozície, naznačujúci pôvodnú budovu
- strecha nad objektom z keramicekj škridly
- znížený múrik môže slúžiť ako lavička počas exkurzií...

V i z u a l i z á ci e - al t e r n a t í v a 1

Pohľad uličný - alternatívne riešena strechy v kombináccii skla a keramickej škridly
obr. hore: čiastočne presklená dvorová časť strechy
obr. dole: úplne presklená dvorová časť strechy
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Vstupný objekt do pivničných priestorov je prekrytý len minimalistickou konštrukciou z nerezu a číreho skla, čo
necháva vyniknúť naznačenému pôdorysu pivnice

V i z u a l i z á c e - al t e r n a t ív a 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Miesto stavby: Hlavná ul. popis. č. 32
V marci 2017 bol počas búracích prác na budove starého kvetinárstva, objavený podzemný priestor, o ktorom sa pôvodne vôbec
nevedelo - následne boli búracie práce pozastavené.
Po obhliadke pracovníkom KPÚ Trnava, Petrom Grznárom bolo zistené, že sa jedná o klenbovú pivnicu z 18. storočia, ktorá
v minulosti slúžila pravdepodobne na skladovanie úrody a potravín - v súčasnosti je vo veľmi dobrom technickom stave.
Keďže sa jedná o jednu z najstarších pamiatok v obci, KPÚ ju navrhuje zachovať.
Z tohoto dôvodu vzišla požiadavka od starostky obce, aby sa pivnica nielen zachovala, ale i odprezentovala pre verejnosť.
Keďže zo statického hľadiska nieje vhodné, aby nad objektom pôvodnej pivnice parkovali či prechádzali autá, bolo nutné prehodnotiť
pôvodný projekt parkoviska a tiež vyriešiť spôsob, akým by bola pivnica sprístupnená a vstup do nej prekrytý pred poveternostnými
podmienkami, ako i chránený pred vandalmi.
Totuto zmenou sa zníži počet navrhovaných parkovacích miest z pôvodných 22 na 15.
Foto (zdroj: jaslovske-bohunice.sk)

NÁVRH RIEŠENIA:
Pôdorys pivnice navrhujeme odprezentovať starou tehlou v úrovni spevnenej plochy, ktorá plynule prejde z chodníka.
Bude pozostávať z dvoch typov starej tehly: tmavšou tehlou sa naznačí obvodové murivo a svetlejšou tehlou (prípadne iným kladením tej
istej tehly) sa naznačí plocha klenby.
Keďže sa pôvodný vstup nezachoval v dobrom stave, navrhujeme vytvoriť do pivnice nové schodisko z pohľadového betónu, pričom bude
potrebné vstupný otvor zväčšiť (v prípade, ak sa nájdu fragmenty pôvodného schodiska, toto zrekonštruovať a dostavať).
Zásady obnovy interiéru pivnice však budú špecifikované až po vykonaní podrobného archeologického prieskumu.
Rovnako i spôsob prezentácie vnútorných priestorov pivnice.
Vchod do pivnice navrhujeme sprístupniť dvoma spôsobmi:
Alternatíva 1:
Nad pivničkou sa v pôvodnom pôdoryse postaví časť budovy naznačujúca pôvodné krídlo objektu, ktorý sa tu nachádzal, pričom jeho
zadná a predná strana budú presklené, aby sa navodil dojem pokračovania budovy. Rovnako i časť strechy môže byť presklená, prípadne
len čiastočne presklená, čím objekt nebude pôsobiť tak dominantne. Vďaka použitiu jednoduchých sklených stien, ktoré nebudú
hermeticky uzatvárať objekt, bude pivnica i prirodzene vetraná a objekt bude mať charakter “vákladnej skrine” pre exponát pivnice.
Súčasne vzniknutý priestor môže slúžiť na vizuálnu prezentáciu pôvodného využívania takýchto pivníc, či života našich predkov na
sklených paneloch umiestnených na bočných stenách objektu.
Zábradlie nad vchodom do pivnice navrhujeme jednoduché sklené bez madla, aby v pohľade “cez” objekt nič nepôsobilo rušivo.
Múry i strechy sa vo svojej konštrukcii budú akoby “rozpadať” čím by sa navodil dojem “výrezu” zpôvodnej budovy.
Alternatíva 2:
Vchod do pivnice sa prekryje len minimalistickou sklenou konštrukciou s posúvnym stropom (aby sa zabezpečila potrebná podchodná
výška nad schodiskom), ktorá bude vytvorená z nerezových subtílnych profilov a číreho skla opatreného priehľadnou fóliou proti
rozbitiu. Samotné informácie o histórii objektu sa potom budú nachádzať len v interiéri pivnice, či na informačnej tabuli pri chodníku.
Táto alternatíva bude síce menej nákladná, avšak nebude ničím pútať pozornosť okoloidúcich, či turistov.
Na spevnenej ploche nad pivnicou budú umiestnené lavičky pre možnosť posedenia počas exkurzií a pod.
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