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AKTUÁLNE

ČO S RAKETOVOU 
ZÁKLADŇOU NA 
DEVÍNSKEJ 
KOBYLE? 

Spustnutý areál bývalej raketovej základne  
na vrchole Devínskej Kobyly predstavuje pre 
Bratislavu jeden z nevyužitých potenciálov. 
Betónové silá, bunkre a kasárne postavené 
v 80. rokoch minulého storočia lákajú pamät-
níkov, zvedavcov či okoloidúcich milovníkov 
prírody. Objekty sú v zlom technickom stave 
a v mnohých prípadoch je pohyb v ich blíz-
kosti nebezpečný. Aj keď v posledných ro-
koch záujem o toto miesto zvýšila nová 
vyhliadková veža. 

Základňa je opustená od 90. rokov minulého storočia. Celý areál 
leží v chránenej krajinnej oblasti, územie obklopuje fascinujúca 
príroda Devínskej Kobyly a paradoxne dýcha atmosférou 
vojenskej histórie socialistického štátu. Isto by stálo za to dať 
mu nové využitie. Ale opatrne. Pre záujemcov a médiá sa  
9. septembra 2022 uskutočnila vlastivedná prechádzka na 
Devínsku Kobylu s cieľom naštartovať diskusiu o území a jeho 
potenciálnej transformácii na súčasné potreby. Výstavba 
vyhliadkovej veže v roku 2020 turisticky zatraktívnila územie 
Devínskej Kobyly a odhalila potenciál tejto oblasti.  
V ITB Development zorganizovali medzinárodnú ideovú 
architektonickú súťaž so zadaním Budúcnosť raketovej základne 
na Devínskej Kobyle. Výsledky súťaže postupne predstavujú 
verejnosti, najnovšie aj exteriérovou výstavou priamo na 
objektoch v areáli raketovej základne. 

Pripravila Ing. arch. Irena Dorotjaková
Foto: autorka a archív ITB Development

Obr. 1  Účastníci vychádzky na raketovej základni na Devínskej 
Kobyle

Obr. 2  Z vyhliadkovej veže vidieť panorámu Bratislavy, ale aj do 
Česka a Rakúska, niekedy vidieť aj Alpy. 
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Účastníkov sprevádzal Ivor Švihran a architekt Igor Lichý, ktorí 
hovorili o histórii územia a odhalili genius loci. Korunou 
prechádzky bol pre účastníkov výhľad z najvyššieho bodu 
Bratislavy, z vyhliadkovej veže, kde sa im naskytla široká 
panoráma. „S lokalitou sme sa dobre zoznámili, keď sme robili 
projekt rozhľadne. Povedali sme si, že by bolo škoda, keby sa toto 
územie nejako nezrevitalizovalo. Aj to bol dôvod, prečo sme 
zorganizovali študentskú architektonickú súťaž. Prišlo 40 návrhov 
z architektonických škôl z celého sveta, z Filipín, Veľkej Británie aj 
z Ruska,“ povedal architekt Igor Lichý. 
Na zapojenie do súťaže, teda poslanie spracovaného návrhu 
raketovej základne, mali študenti päť mesiacov. Planetárium, 
náučný chodník, ekoinkubátory, ale aj múzeum, mestský kúpeľ 
– takto si študenti predstavujú budúcnosť tohto miesta. 
Hodnotenie návrhov bolo anonymné. 

Zvíťazil návrh Planetária Ksenie Panferovej a Poliny Mininovej 
z Moskovského architektonického inštitútu. Koncept najlepšie 
uchopil problematiku súťaže a ponúkol transformáciu lokality 
s rešpektom k prírode. V systéme objektov navrhuje nové 
kultúrne, spoločenské, turistické a vedecko-poznávacie aktivity, 
amfiteáter a hotel. 

Druhé miesto získal návrh Skrotené vs Divoké Dávida Noska 
z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý rieši 
transformáciu problematického miesta cez „skrotené“ a „divoké“ 
priestory. Kontrolované priestory pri vstupoch, v okolí vyhliadko-
vej veže sú obsadzované architektonickými programami ako 
„skrotené“, ostatné sú ponechané prírodným procesom. 

Tretie miesto získal návrh Vpred a nahor Tristana Deeho, Iry 
Espinovej a Patricie Ongovej z Filipínskej univerzity Diliman. 
Prostredníctvom stúpajúcej cesty navrhuje pamätník železnej 
opony, ktorý bude zároveň múzeom a turistickým chodníkom. 

Cena starostu Devínskej Novej Vsi 
Starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra oslovil návrh 
Ekologické inkubátory študentov Bingzhiho Liho, Hechena Yuana 
a Tubohaa Yanga z Edinburskej univerzity. Aj keď študenti 
územie nepoznajú, navrhli priestor s cieľom obnovy druhovej 
rôznorodosti a do prostredia zakomponovali decentné architek-
tonické prvky, ktoré akoby doň patrili, na vzdelávanie verejnosti 
v téme životného prostredia. 

V tejto architektonickej súťaži išlo o brainstorming myšlienok, 
ako by sa toto hodnotné územie mohlo citlivo transformovať. 
Cesta k realizácii však bude dlhá. Treba vybalansovať nový zásah 
do územia s prírodným prostredím. Cesta k zlepšeniu bude 
zložitejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Štát predával aj jednotlivé 
bunkre/silá, niektoré pozemky boli zreštituované, majitelia môžu 
mať potenciálne protichodné záujmy a môžu sa vyskytnúť aj 
majetkovoprávne problémy. Kým však príde k nejakému novému 
zásahu do územia, ostáva len spracovať územný plán zóny, 
v ktorom bude presne zadefinovaný rozvoj a regulácia, a spojiť 
všetkých pre jeden cieľ.   ❖

Zdroj: ITB Development

Obr. 3  Víťazný návrh Planetárium študentiek Ksenie Panferovej  
a Poliny Mininovej z Moskovského architektonického inštitútu

Obr. 5  Tretie miesto získal návrh Vpred a nahor Tristana Deeho, Iry 
Espinovej a Patricie Ongovej z Filipínskej univerzity Diliman

Obr. 4  Druhé miesto získal návrh Skrotené vs Divoké Dávida Noska 
z VŠVU v Bratislave

Obr. 6  Cenu starostu získali Ekologické inkubátory Bingzhiho Liho, 
Hechena Yuana a Tubohaa Yanga z Edinburkej univerzity


