
VYHLIADKOVÝ BOD HÁJ-NICOVÔ 

POPIS ARCHITEKTONICKÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

 

Architektonický návrh - Vyhliadkový bod Háj-Nicovô navrhujeme ako nenarušujúci prvok okolitej 

prírody a zároveň máme zámer zachovať identitu a pietnosť tohto miesta. Architektonicky 

a výrazovo prepájame prvok cesty a kruhu.  

Kruh je symbol nekonečna, čo v tomto ponímaní ponúka neobmedzené výhľady z tejto geometrie.  

Cesta (lávka) navádza ľudí zo spevnenej plochy parkoviska mierne naoblenou líniou typyckou pre 

peší pohyb. 

Lávka symbolizuje stekajúcu rieku a dodáva dynamiku statickému prvku výhliadkovej časti. 

Vytvárame pomyselný kontrast umelého a prírodného. 

Naším zámerom bolo sprístnupniť výhliadku všetkým ľuďom bez obmedzenia ( kočík, vozík) – na 

lávke a na prvej výškovej úrovni výhliadkovej veže. 

Hmotu „veže“ tvorí jednoduchý tvar valca. Tento pomyselný valec je predelený dvoma medzerami, 

čo narúša strohost valcovej hmoty a zabezpečuje funkčnosť v zmysle vytvorenia častí na nerušivý 

výhľad. 

Kedže na tomto mieste prevláda obvykle silný vietor, rozhodli sme sa ľudí chrániť od vetra 

zaveternými prvkami vo veži, to znamená že veža je vo veľkej miere krytá po stenách aj na strope.  

Architektúra dostáva celistnosť, keď je zavŕšená umeleckým dielom. Našou snahou bolo vniesť 

pridané umelecké dielo do časti veže. Navrhli sme reliéf, ktorý je vytvorený z drevených lamiel. Je 

to zaujímavý estetický aj funkčný prvok. Tieto drevené lamely budú zabezpečovať príjemné 

prenikanie slnka na rovinu podlahy druhej úrovne veže. Rovnako vďaka týmto otvorom môžu 

pozorovať okolité výhľady aj malé deti, bez potreby zdvihnutia detí „na ruky“. 

Týmto prvkom sme sa inšpirovali z tradičnej ľudovej architektúry. Nápad sa nám spájal s tradičnými 

lamelovými resp. latkovými tmavými drevenými plotmi. 

 

S „hájom“ sa nám spájala ešte z detstva hojdačka, ktorá bola kedysi z druhej strany tohto kopca 

orientovaná smerom na Podbreziny. Rozhodli sme sa týmto prvkom dotvoriť aj náš výhladkový 

bod. Výrazovo ma tiež hojdačka tvar kruhu. 

Hlavná nosná konštukcia pozostáva z oceľových stĺpov kotvených železobetónovými pätkami do 

zeme a zo spájaných a zváraných zámočníckych častí. Výplňovú časť tvorí drevo a korten. 

 

 



Tradičné materiály: Materiálovo zjednocujeme: 

A)Corten – novodobý materiál, ktorý nesie symboliku patiny, čiže predstavuje staršiu a hodnotnú 

vec, ako symboliku tohto miesta.  

B)Drevo – tradičný materiál typický pre tento región  

Materiálovo a farebne vytvárame kontrast tmavého dreva voči materiálu cortenu. 

 

 

 



VYHLIADKOVÝ BOD HÁJ-NICOVÔ 

ODBORNÝ ODHAD NÁKLADOV NA REALIZÁCIU STAVBY  

 

Odhadované náklady na realizáciu stavby sú v rozsahu:  40,000€ – 45,000€ bez DPH 

 

Odhad nákladov záhŕňa: 

Hĺbenie jám a úprava terénu,  

Betón základových pätiek, 

Oceľová zvárana nosná konštrukcia z hranolov (výhladková „veža“ a lávka),  

Stĺpy, oveľová tyčovina priemeru 100 mm, 

Cortenová doska /pochôdza časť lávky a zábradlie lávky/, 

Oceľový výplňové platne,  

Oceľová konštukcia schodiska,  

Izolácia základov voči vode a zemnej vlhkosti,  

Oceľová konštrukcia hojdačky,  

Tesárske konštrukcie – drevené smrekové výplňové lamely,  

Náter kovových konštrukcií – protikorózny náter, 

Úprava drevených prvkov – morenie, 

Náter drevených prvkov – náter čiernou farbou,   

Úprava oceľových častí práškovou sivou farbou 

Dodávku a montáž 



VYHLIADKOVÝ BOD HÁJ-NICOVÔ 

ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLOV NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

 

Materiálovo a farebne vytvárame kontrast tmavého dreva voči materiálu corten. Narhujeme použiť 

tradičný materiál v kontraste s moderným materiálom a so snahou o čo najväčšiu bezúdržbovosť. 

Použité materiály: 

 

CORTEN  

Predstavuje materiál s prívlastkom W (Weathering-zvetrávanie), tento prívlastok označuje 

schopnosť tohto materiálu odolávať rôznym atmosferickým vplyvom. 

Corten je špeciálny typ ocele, vďaka jeho zliatinám má tento materiál schopnosť samoregulovať 

povrchový náter farby, a tak vytvárať špecifický výraz tejto hnedej farby. K vyzretiu dochádza 

približne po 6 – 8 rokoch.  

Táto zliatina má až osem krát vyššiu okolnosť voči odolávaniu korózií ako bežná konštrukčná oceľ. 

Tento materiál je vo svojej podstate teda bezúdržbový. 

Corten navrhujeme použit na lávku ako zábradlie aj pochôdznu časť. Tieto cortenové časti budú 

kotvené do oceľovej konštrukciea zároveň budú túto konštrukciu prekrývať, takže konštukcia 

nebude viditeľná a cortenová lavka bude pôsobiť ako subtilná hmota. 

 

DREVO 

Predstavuje tradičný materiál typický pre tento región.  Našim zámerom je vytvoriť tmavé drevo, 

ktoré bude v kontraste so zemitým odtieňom cortenu. Navrhujeme použiť smrekové drevo, ktoré 

bude naimpregnované a natreté čiernou farbou. 

 

Nosnú časť tvorí oceľová konštrukcia, ktorá bude zabezpečená prorikoróznym opatrením. 

Viditeľné časti oceľovej nosnej konštukcie aj vnútorné schodisko do výhliadkovej časti veže bude 

nastriekané sivou práškovou farbou. 

 

Vybrané materiály nenarúšujú okolité prírodné prostredie, naopak snažia sa mu prispôsobiť. 

Corten je materiál, ktorý nesie symboliku patiny, čiže predstavuje staršiu a hodnotnú vec, ako 

symboliku tohto miesta. 
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