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a/ Ideový návrh riešenia  

 

Háj Nicovô je asi najfotografovanejšie miesto v okolí Liptovského Mikuláša. 

Každého uchváti panoráma mesta a hôr. Je jedno aké je ročné obdobie, či prší alebo 

svieti slnko. Môže za to jeho poloha. Návštevník-pozorovateľ rýchlo pochopí, prečo 

bola kóta 729 strategická, a prečo musela byť v nedávnej minulosti vykúpená 

tisíckami životov. 

 

Práve na tomto mieste stála obranná línia s pozorovateľňou. Tadiaľto išiel jeden 

z hlavných smerov útoku pri oslobodzovaní mesta. Práve táto stopa, vyznačená v 

starých vojenských mapách šípkou, je v našom návrhu zhmotnená dvomi rampami 

zovretými v ostrom uhle. Medzi nimi sa dvíha zeleň lúky. Nie sú len symbolom 

oslobodzujúceho útoku, naznačujú tiež zákopy, v ktorých bolo treba premôcť strach 

a vyjsť. Priehľad v ich čele je nielen symbolickou strieľňou, ale aj adrenalínom 

zúžený pohľad bojovníka. To, že zároveň umožňuje pohľad zo zníženého horizontu 

dieťaťa či vozíčkára, je už len funkčný detail. Stúpanie k priehľadu odpútava človeka 

od terénu, a smeruje ho do blízkosti panorámy. 

 

Rampy sú zhotovené z kameňa z bývalých hrobových obrúb. Predsa, len odhodlanie 

pevné ako kameň dokázalo vyhrať rozhodujúci útok, no zároveň sa tento kameň 

stal jediným spoločníkom tých, ktorí za svoje odhodlanie a svoju odvahu zaplatili 

najvyššiu cenu. Do každého kameňa môže byť vysekané jeho meno. 

   

Kamenné steny a jednoramenné schody na vyhliadku odkazujú aj na tvaroslovie 

Pamätníka na Háji-kóte 748, kde takéto jednoramenné schody vedú na tribúny 

a k pylónu. Tu je pylónom odkaz na niekdajšiu pozorovateľňu v podobe 

dynamického schodiska z Cortenu. V pôdorysnom priemete schodisko zodpovedá 

grafickej značke pre oceľové srdce útoku - tank. Časť schodisko by potenciálne 

mohla  byť realizovaná aj ako 2.etapa. 

 

Náš návrh môže byť lokalizovaný aj na pôvodnom mieste z Výzvy. Ale myslíme si, 

že na ňom je koncentrácia vizuálnych aj emočných podnetov viac ako dostatočná 

a nepotrebuje byť viac rozrieďovaná. Nami navrhované miesto má historické 

opodstatnenie, aj silnú ideovú a morálnu substanciu. Stane sa organickou súčasťou 
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náučného chodníku VOJENSKÁ HISTÓRIA https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/lesopark-haj-

nicovo/. A to, že leží na pozemkoch Urbárskeho spoločenstva Vrbica, kde sa vojna 

dotkla skoro každej rodiny, pridáva tomuto riešeniu hlbokú ľudskú emóciu. Pohľad 

z Hája sa stane pohľadom nielen na hrebene milovaných Tatier, ale aj pohľadom 

skrz priepasť času. 

 

  b/ predpokladané náklady na realizáciu -odborný odhad 

Kategória práce € bez DPH 20% DPH € s DPH

PRÍPRAVA ÚZEMIA 1 500 300 1 800

STAVEBNÉ NÁKLADY 35 000 7 000 42 000

UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE 5 000 1 000 6 000

2.etapa-corten 15 000 3 000 18 000

TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY 3 000 600 3 600

POPLATKY 500 100 600

AUTORSKÝ DOZOR 2 500 500 3 000

STAVEBNÝ DOZOR 1 000 200 1 200

POREALIZAČNÉ ZAMERANIE 500 100 600

Cena bez DPH v € 64 000

DPH 20% 12 800

76 800

predpokladané náklady na realizáciu diela

Cena vrátane DPH v €

 
 

 

c/ špecifikácia materiálov 

-  steny – travertínové bloky  z hrobových obrúb  

- rampa – pancierový betón z travertínovou drťou 

-priehľad v čele rampy – bezpečnostné sklo 

- schody – masívny travertín 

- Vyhliadkové schodisko z Cortenu -možná 2.ETAPA 

- sadové úpravy - 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/lesopark-haj-nicovo/
https://www.mikulas.sk/navstevnik/atraktivity/lesopark-haj-nicovo/
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