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Moderná architektúra sa
týka aj vyhliadkových veží

Rast cien
bývania sa len
tak neskončí

Výstavba
Pomaly ich stavajú
nad každou dedinou.
Aj keď si väčšina
projektantov rozhľadní
zvolila klasický drevený
dizajn, niektoré
sa pýšia svojimi
unikátnymi tvarmi
a materiálmi.
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Bratislava – Na Slovensku v posledných rokoch môžeme hovoriť o boome rozhľadní. Zaradiť
medzi ne môžeme aj netypické,
ako je chodník nad korunami
stromov v Bachledovej doline či
dokonca vyhliadku na Lomnickom štíte.
Zariadenie na Štrbskom Plese
sa zase spája s rôznymi kontroverziami. Keď ho v roku 2019 začali stavať, automaticky to spustilo vlnu nevôle a kritiky. Proti Z vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle vidieť za hranice troch štátov. 
bolo minimálne osemtisíc ľudí,
vi Ličkovi. Stavba má vyjadrovať
ktorí to spečatili petíciou. Stavbu
organickú architektúru pripovšak dnes môžete navštíviť aj vy.
mínajúcu vetvenie konárov stroOkrem výhľadu vás čaká aj tobogan či adrenalínová pochôdzna
mov v okolí.
sieť. Za dvojhodinový vstup však
Pri výbere miesta magistrát
zaplatíte 13 eur.
prísne dohliadal na krásu výhľaNehmotné
dov. Overoval si ich pomocou
predpoklady
Najlepšie výhľady hľadali
dronu. „Vďaka tomu sme presne zistili reálny výhľad z výšdronmi
vyústili do
Čerstvo skolaudovaná vyhliadky okolo 35 metrov nad zemou,“
jednoznačnej
ková veža stojí aj nad Breznom.
prezradila Zuzana Potkányová
So svojimi 40 metrami síce mala
z kancelárie primátora. Do svoa originálnej
jej dominanty mesto investovaambíciu stať sa najvyššou, no
lo 500-tisíc eur. Sumou 52 500
nakoniec ju prekonala práve
konštrukčnej
eur im prispel aj Banskobystric53-metrová stavba na Štrbskom
schémy.
ký samosprávny kraj.
Plese. Oceľová konštrukcia s drevenými plošinami a 192 schodTomáš Šebo,
mi sa teda môže pýšiť aspoň
Výstredný architektonický
architekt z Architekti
prívlastkom druhá najvyššia
skvost
Šebo Lichý
Ak si rozhľadňu predstavujete
rozhľadňa na Slovensku.
ako drevenú vertikálnu vežu, arJej základný kameň poklepali v roku 2018 a dostavať ju pláchitekti Tomáš Šebo a Igor Lichý
novali už minulé leto. Podľa privás prekvapia. Pri navrhovaní 21
mátora Tomáša Ábela to nestihli
metrov vysokej konštrukcie so
aj pre náročný prístup do loka112 schodmi využili len betón
lity, v ktorej sa nachádza. Z výa oceľ. Trojosová konštrukcia,
chodiskového miesta Banisko to
ktorá svojím tvarom pripomína
na vežu vo výške približne 800
modlivku, sa týči na chrbte Devínskej Kobyly od júla 2020.
metrov nad morom totiž trvá až
Netypický tvar však má podhodinu pešej turistiky. Nespútaná príroda na druhej strane vyľa nich svoj význam. Vrch totiž
hovovala architektovi Karoloposkytuje výhľady do Rakúska,

SNÍMKA: T. Manina

lia. Tá v Tokaji je iná. Z jej vrchu
vidieť najmä pláne vinohradov.
Úloha bola preto pre architekta
Michala Mihaľáka jasná. Navrhnúť stavbu, ktorá dokonale
vykreslí okolie. „Inšpirovala ma
atmosféra vinohradníckeho kraja
Tokaj, do veže som zakódoval
rozostrenú siluetu suda na víno,“
uviedol.
Výsledkom je teda 13-metrová konštrukcia, ktorá bola v roku
2015 nominovaná na hlavnú cenu súťaže Stavba roka organizovanú Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva. „Je unikátna konštrukčným
riešením. Málokto vie, že stojí
na nosných drevených lepených
oblúkových lamelách. Oceľové
medzipodlažia sú uložené aj so
schodiskom letmo na nich. Celok je stužený ťahadlami,“ opísal
architekt.
Podľa projektovej manažérky Michaely Jánošík MacíkoS prostredím splýva
vej ju financovali z prostriedkov
švajčiarsko-slovenského projekdokonale
Rozhľadne väčšinou vídame na
tu Tokaj je len jeden, a to vo výšväčších či menších kopcoch s po- ke viac ako 100-tisíc eur. Výstavtenciálom pre krásne panorama- ba sa realizovala v rokoch 2014
tické výhľady do širokého okoaž 2015.
Česka a Maďarska, čo architektúrou len zvýrazňujú. „Chceli
sme, aby celý výstup po veži bol
zážitkom hneď od začiatku. Vyhliadkové plošiny sa parametricky zväčšujú smerom k najatraktívnejším bodom, a teda smerom
hore. Nehmotné predpoklady vyústili do jednoznačnej a originálnej konštrukčnej schémy,“ priblížil architekt Tomáš Šebo.
Firmu Architekti Šebo Lichý
sa rozhodla osloviť mestská časť
Bratislava-Devínska Nová Ves,
ktorá projekt neskôr financovala zo svojho rozpočtu. Investícia
sa podľa vedúcej mediálneho oddelenia Jany Vedejovej Sitášovej
oplatila. Stavba sa podľa nej stala jednou z najobľúbenejších turistických destinácií Bratislavy.
Projekt finančne podporili aj architekti, a to prostredníctvom
developerskej spoločnosti ITB
Development, ktorú vlastnia.

Bratislava – Ceny nehnuteľností opäť prepisovali históriu.
V porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roku sú
o 18,6 percenta vyššie. Podľa
štatistiky Národnej banky
Slovenska pozorujeme najväčší nárast v Bratislavskom
kraji s hodnotou 8,1 percenta
a v Trenčianskom kraji so 6,4
percenta. Pokles bol zaznamenaný jedine v Košickom kraji,
a to o mínus štyri percentá.
V priemere to znamená, že
za štvorcový meter reziden
čnej nehnuteľnosti zaplatíme
o 123 eur viac, čím sa vyšplháme až na úroveň 2 052 eur. Ceny bytov sa zvýšili o 119 eur,
pričom nárast cien domov je
ešte markantnejší. Podľa úverovej analytičky Swiss Life Select Zuzany Šimonovej vzrástol až o 120 eur.
V súvislosti s oživením ekonomiky sa však očakáva aj
rýchlejší nárast miezd, čo vyššie ceny nehnuteľností do istej
miery vykompenzuje. Dostupnosť bývania sa preto nezhorší
až tak, ako by sa dalo očakávať. Index sa vo väčšine krajov
približuje k svojmu dlhodobému priemeru, čo však aj znamená, že získať bývanie je tak
z roka na rok náročnejšie.
Jedným z dôvodov dlhodobo rastúcich cien nehnuteľností je podľa analytikov zo Swiss
Life Select ich nízka ponuka.
Na tisícku Bratislavčanov pripadá iba 385 bytov. V ostatných mestách nie je situácia
taká dramatická, ale nedostatok cítiť aj tam. A to aj napriek
tomu, že za posledné roky sa
z veľkých miest sťahujú tisíce
obyvateľov do okolitých obcí.
Hypotéky sú zároveň oveľa lacnejšie a podmienky na
získanie úveru splnia aj ľudia s výrazne nižším príjmom
ako pred dekádou. To zase
spôsobuje vysoký dopyt, a teda opäť aj nárast cien.
„Nie je dôvod čakať, že ceny
bývania v blízkom čase prestanú rásť. Aby sa tak stalo, museli by sa však zmeniť dnešné
pomery na trhu. Očakávať
však v blízkych mesiacoch
viac bytov v ponuke je nereálne, podobne nie je dôvod dúfať v pokles dopytu,“ prezradila Zuzana Šimonová. Ak si teda skutočne chcete zariadiť
život podľa svojich predstáv
o novom bývaní, nie je dôvod
s kúpou čakať. Každým mesiacom totiž bude pravdepodobne
o niečo drahšie. 
(red)

Development

Obnova

V Tatrách začali stavať
lanovku za milióny eur

Pred tým chýbal na mapách, teraz môže
byť národná kultúrna pamiatka

Demänovská Dolina – V lyžiarskom stredisku Jasná – Nízke
Tatry spustili výstavbu novej
lanovky. Spájať bude Bielu púť
a Priehybu, v pláne je postaviť ju do budúcej zimy. Pôjde
o 15-miestnu kabínovú lanovku
známu napríklad z južnej strany Chopku. Výška investície sa
vyšplhá na 15 miliónov eur.
„Potrebovali sme odstrániť
najväčší problém v doprave lyžiarov a turistov na Priehybu
z Bielej púte. Na prestupe z existujúcej štvorsedačky na Twinliner sa pravidelne tvoria zápchy,
niekedy sa musí čakať aj viac
ako hodinu. Preto sme hľadali najefektívnejšie riešenie s čo
najmenším dosahom na životné
prostredie,“ vysvetlil predseda
predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts Igor Rattaj.
Pôvodný projekt pre lanovku na Priehybu začali pripravovať ešte v roku 2009. „Bol oveľa

komplikovanejší, finančne náročnejší a predovšetkým by si
vyžadoval väčší zásah do prostredia kvôli potrebe novej zjazdovky pre príjazd k údolnej stanici nad Lúčkami,“ uviedol
Čeněk Jílek z Tatry mountain resorts. Ako dodal, od roku 2015
sa preto sústredili na prípravu
minimalistickej verzie – iba lanovky a z Bielej púte, čo podľa
neho znamená sedemnásobne
menší zásah do okolitej prírody.
Nová kabínková lanovka začínajúca sa na ploche parkoviska by mala vytvoriť priame spojenie na Priehybu. Podľa spoločnosti Tatry Mountain resorts
to ocenia nielen lyžiari a snow
boardisti, ale v lete to má zjednodušiť dopravu imobilných
návštevníkov a rodín s detskými
kočíkmi. Kabínková lanovka bude zároveň hlavnou prepravnou
líniou pre zásobovanie reštaurácií. 
(tasr)

Rákoš – Zo stredovekého hradu
nad obcou Rákoš v okrese Revúca ostali len zabudnuté ruiny,
ktoré ešte pred niekoľkými rokmi
chýbali aj vo väčšine turistických
máp. O nápravu a postupnú propagáciu hradu sa však postaralo
občianske združenie Rákošská
Cächa. Ako pre TASR uviedol
predseda OZ Július Pavelko, Rákošský hrad sa už po druhýkrát
pokúšajú zapísať medzi národné
kultúrne pamiatky.
„Čakáme na rozhodnutie o zaradenie medzi národné kultúrne
pamiatky. Keď sa nám to nepodarí, budeme sa pokúšať nájsť iné
zdroje na jeho záchranu. Chceme, aby bol hrad zachovaný pre
ďalšie generácie, aby nezanikol
v lesnom poraste,“ povedal Pavelko. Ako dodal, zaradenie medzi národné kultúrne pamiatky
by uľahčilo proces získavania externých zdrojov na obnovu stre-

História hradu nad obcou Rákoš sa začala písať po roku 1243. SNÍMKA: TASR/L. Mužla
dovekého hradu, a to najmä z výziev ministerstva kultúry.
História hradu nad obcou Rákoš sa podľa Pavelka začala písať
po roku 1243, keď uhorský kráľ
Belo IV. daroval územia v tej-

to oblasti rôznym šľachtickým
rodom. „Prvý písomný doklad
o tomto hrade je z roku 1318 a ide
o ukončenie jeho stavby vnukom
Detrika Bubeka,“ upresnil Pavelko. Ako dodal, hrad sa v tom čase

spomína pod názvom Kewy, čo
ho spája s obcou a panstvom Kameňany. Okrem obrannej funkcie slúžil aj na kontrolu banskej činnosti, zničený bol v dôsledku vnútorných sporov v rode
Bubekovcov.
Zo stredovekého hradu sa do
dnešného dňa zachovali len pozostatky niektorých múrov, ktoré
sú miestami široké až 1,2 metra.
Najzachovalejší z nich sa nachádza na východnej strane hradu,
zo severnej strany je zas dodnes
jasne viditeľná hradná priekopa.
Najväčšou dominantou Rákošského hradu je však oblúk vstupného portálu paláca. „Turisti sa radi fotia na vrchole tohto oblúka,
musíme ho zabezpečiť a zreštaurovať,“ poznamenal Pavelko. Ako
dodal, k hradu sa viaže i povesť,
podľa ktorej je skrytou podzemnou chodbou spojený s neďalekým kostolíkom. 
(tasr)

