
ÚVOD, Areál ALTHANDEL, štúdia, Náš Althandel..
Dovoľte mi, aby som vám predstavil jednu z navrhovaných štúdií  budúceho baníckeho múzea, ktorej sme dali názov: Náš  Althandel.

Pri tvorbe tejto štúdie sme hneď v úvode brali na vedomie lokalitu, v ktorej má byť daný objekt vybudovaný, funkciu, ktorej má objekt slúžiť ale aj pomery širších vzťahov
ktorými sú okolité turistické trasy a objekty,  prístupové pomery atď... Snažili sme sa preto múzeum citlivo prispôsobiť miestnej architektúre tak, aby nebola v jeho priestore
rušivým prvkom. Inšpiráciu sme hľadali práve v starých baníckych domoch v meste Nová Baňa, na ktorých nechýbala symetria čelnej fasády,  gánok či balkón, sedlová strecha,
vikiere, plechová strecha a časti objektov z tradičného ryolitu. Referencie na architektúru su napríklad nasledujúce stavby...

Štýl, ktorý sme volili má voľne harmonizovať s už existujúcimi kultúrnymi a turistickými atrakciami v tejto lokalite. Snažili sme sa ho preto zladiť s oddychovou zónou na
Zvoničke, s pútnickým miestom v Kohútove, s turistickou rozhľadňou Háj, s portálom  štôlne Tág, ale hlavne sme sa snažili pri plánovaní objektu  nadviazať na
novovybudovaný banský náučný chodník, ktorého by navrhovaný areál mal byť akýmsi centrom.

Hlavnou dominantou múzea je budova strojovne s pohyblivým modelom stroja, ktorá je umiestnená v kontakte s pôvodným miestom stroja.

Ďalej naša štúdia počíta s  prestrešením pôvodných základov Potterovho stroja- archeologickej časti s optimálne nastavenou ochranou pred vplyvmi počasia a konštrukčným
riešením.

Hlavná budova ,,Banícky dom” - ALTHANDEL s gánkom, malými okienkami a s prvkami ryolitu, ako som už spomenul v úvode, nesie črty miestnej baníckej architektúry. V jeho
ipodkroví bude prezentovaná muzeálna časť, venovaná histórii baníctva, tento priestor bude ako multifunkčná miestnosť, určená aj k rôznym stretnutiam alebo prezentáciám.

Výstavbu baníckeho múzea plánujeme v spolupráci s Novobanským Baníckym spolkom, ktorý podporuje tento projekt, rozdeliť do niekoľkých etáp.

V prvej časti by to bolo prekrytie pôvodných základov Potterovho stroja. Myslím, že táto časť by mohla byť realizovateľná do budúcoročného 300-stého výročia postavenia
stroja. V ďalšej časti by sme sa chceli venovať výstavbe budovy strojovne a pohyblivého modelu, atrapy stroja. V tretej časti výstavbe hlavnej budovy a v poslednej,
dotvorenie celého banského múzea. Netajíme sa malou víziou o sprístupnení verejnosti blízkej štôlne Tag.

Tento projekt podporuje náš Novobanský banícky spolok. Projekt, ktorý nesie čo najmenšie finančné zaťaženie a je harmonický s prostredím pre ktoré je plánovaný.  Sme
otvorení konštruktívnej debate o doladení detailov. Budeme vďační podpore našej skupiny ,,Náš Althandel”, ktorá vytvorila tento návrh...

Tvorca myšlienky a konzultant Peter Kopernický v spolupráci s Marošom Markom, projektant Samuel Šmikniar.

Ďakujeme...



HLAVNÁ BUDOVA ALTHANDEL
- informácie, bufet, terasa, výstavný priestor, ...

HERNÉ ZARIADENIA PRE DETI S BANÍCKOU TEMATIKOU
- šnek s vodou,  vodné váhy ...

FUNKČNÝ GÁPEL

UKÁŽKY BANÍCKYCH ZARIADENÍ

PREKRYTIE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZISKA

HĽADISKO

MODEL POTTEROVHO STROJA
-s plochou pre pódium
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PREKRYTIE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZISKA ZÁKLADOV POTTEROVHO STROJA
(Novostavba uzavretého objektu s jednoduchou konštrukciou aj vzhľadom na blízkosť s archeologickým nálezom základov. Vďaka nej aj možná rýchla realizacia.
Jednopodlažný objekt z opláštenej oceľovej rámovej konštrukcie.)

- Architektonicky je objekt riešený ako partner k hlavnej budove- Althandlu. Samostatný vstup a výstup zabezpečí plynulý prechod interiérom a vzhľadom na
priestorové pomery nebude potrebné robiť objekt širší. Presklená časť steny od miestnej komunikácie umožní okrem dostatočného presvetlenia interiéru aj
okoloidúcim nahliadnuť do archeologického náleziska v čase uzavretia areálu múzea a pozve okoloidúcich turistov, ktorí možno o tomto areáli ani nevedeli alebo ho
neplánovali navšíviť.



MODEL POTTEROVHO STROJA
-s pódiom a malým amfiteátrom. Stroj bude čiastocne funkčný, v zmenšenej mierke 1 : 0,75.

Presklené priečelie budovy umožní návštevníkovi preskúmať jednotlivé časti stroja a to v kľude alebo v jeho pohybe, keďže základné pohyby bude stroj môcť
vykonávať. Rozšírená základová doska bude slúžiť ako  javisko malému amfiteátru, na ktorom sa môžu konať menšie kultúrne akcie alebo odbornejšie prednášky
s priamym prístupom k pódiu, napríklad pre fakľový sprievod a ďalšie možno aj novovzniknuté podujatia v našom meste.



ALTHANDEL, Banský dom- hlavná budova areálu
(Uvažuje sa so zachovaním jestvujúceho objektu v rozsahu 1.PP a 1.NP  s úpravami,  2.NP  bude do polovici výšky odstránené= poruchová a tepelno-technicky
nepostačujúca stropná konštrukcia bude nahradená konštrukciou pre šikmú strechu)

-Architektúra hlavnej budovy vychádza z tradičnej lokálnej architektúry domov baníkov. Rešpektuje územie a okolitú zástavbu v ktorej sa nachádza, sú ňou
najmä rodinné domy. Je navrhnutá so sedlovou strechou, gánkom, štvorcovými oknami a symetriou na čelnej fasáde, ktorá je tradične kolmá na cestu, pričom sú
tieto prvky vyjadrené modernými detailmi a riešeniami. Presklenia v zadu a od dvora umožňujú aj v interiéri kontakt s Potterovým strojom a celým nádvorím.
Budovu dotvára v zadnej časti na prízemí malý bufet s terasou. Záhradné priestory skanzenu za budovou by sme chceli venovať  našim najmenším návštevníkom.



REPLIKA GÁPLA- Znázorňujúca fungovanie
-jeden s interaktívnych objektov areálu, možnosť nielen posedenia v centre areálu ale aj otáčania sedačiek okolo zvislej osi

Na totožnom mieste pôvodného Gápla pri Potterovom stroji sme navrhli objekt, ktorý ho má znázorňovať nielen hmotovo, ale aj funkčne. S výškou 8m v špici bude
partnerom najvyššej stavby v areáli ktorou bude strojovňa Potterovho stroja s výškou 12m.



EXPONÁTY SPOJENÉ S TEMATIKOU BANÍCTVA A POTTEROVHO STROJA
-Exponáty budú na betónových kvádrových podstavcoch umiestnených popri vyštrkovanom chodníku v tvare štvrťoblúka ako hlavného tvaru spevnených ploch,
prevzatého z pôdorys Gápla, ktorý tu aj stal na mieste nami znázorneného gápla.



DETSKÉ IHRISKO SO ZARIADENIAMI NA VODNÚ TEMATIKU
-Záhradné priestory skanzenu za hlavnou budovou by sme chceli venovať našim najmenším návštevníkom. Voda ako prekážka  pri dobývaní zlata a kvôli ktorej bol
postavený aj samotný čerpací stroj, bude hlavným prvkom zábavných atrakcií. Kuriozity, vodné dráhy, prelievanie, malé vodné mlyny, zaručene oslovia každé dieťa.
V budúcom múzeu by sme chceli deťom venovať osobitnú pozornosť. V spolupráci so školskými organizáciami, by sme chceli pre deti organizovať zaujímavé akcie o
histórii, mineráloch a ryžovaní zlata. V dnešnej digitálnej dobe, tematicky zamerané rôzne hry a projekty.



ZNÁZORNENIE OPLOTENIA
- v prednej časti je uvažované ako oplotenie ryolitový múrik s kovovými plotovými blokmi kováčskej výroby a baníckymi znakmi. Múrik navrhujeme
okrem iného z funkčných a praktických dôvodov, ktorými sú zimná údržba priľahlej cesty, tečúca voda a ochrana archeologického náleziska, v
neposlednom rade ide aj o možnosť uzatvárania celého areálu. Samotné kovové výplne sú predmetom detailného riešenia v spolupráci s kováčskymi
odborníkmi.



VIZUALIZÁCIA č.1



VIZUALIZÁCIA č.2



VIZUALIZÁCIA č.3



VIZUALIZÁCIA č.4


