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koncept:

Výhliadkový bod/rozhľadňa má charakter jednoduchej monolitickej šípky, ktorej vektor smeruje nadol. To aj z toho
dôvodu, aby si návštevníci tohto miesta uvedomili, že za ten krásny výhľad, ktorí sa im naskytne po vystúpaní 
na posledný schodiskový stupeň, môžu byť vďační všetkým vojakom, čo v boji za slobodu národa obetovali život.

Pocit vďaky i hrdosti je ešte viac zdôraznený aj vďaka využitiu kameňov, ktoré pred rekonštrukciou vojenského 
cintorínu Háj-Nicovô, slúžili ako obruby hrobových miest a v návrhu sú použité ako spevnená plocha pred nástupom
na rozhľadňu. Zároveň ich hustota rozmiestnenia pred vstupom na prvé schodiskové stupne má symbolizovať veľké na rozhľadňu. Zároveň ich hustota rozmiestnenia pred vstupom na prvé schodiskové stupne má symbolizovať veľké 
straty nie len vojakov ale i obyvateľstva počas vojny. Zatiaľ čo smerom na sever, od objektu (ktorý sa môže 
ponášať svojím tvarom šípky na vyabstrahovaný tank), hustota rozmiestnenia hrobových obrúb je výraznejšie menej 
koncentrovaná, čo má vyjadrovať optimistický pohľad do budúcnosti, v ktorej sa vojna (snáď) už nikdy nezopakuje.
 

Navrhovaný objekt nemá v úmysle nijakým spôsobom konkurovať hlavnému pylónu pamätníka, ktorý je aj ústredným 
prvkom pietneho miesta. Ba práve naopak. Smerovanie šípky, v proporciách pomeru zlatého rezu jasne nabáda k tomu,
kadiaľ sa majú turisti ďalej vybrať, keď ich šipka dovedie až na danú lokalitu. Rozhľadňa je orientovaná sever-kadiaľ sa majú turisti ďalej vybrať, keď ich šipka dovedie až na danú lokalitu. Rozhľadňa je orientovaná sever-
juh, nakoľko práve takéto smerovanie je veľmi dobre viditeľná a vnímateľné z takmer celej liptovskej doliny.

Pri stvárnení tohto výhliadkového bodu sa uvažuje nad využitím zhruba 340ks kamenných obrúb, ktoré majú v prie-
mere dĺžku 60cm. Ďalšie kamenné obruby by našli svoje miesto pri výstavbe ohniska a pár desiatok kusov by spo-
trebovala aj výstavba, či už základov alebo samotnej stavby. V konečnom dôsledku, celkový počet kamenných
blokov, ktorým sa znovu “vdýchne“ život môže presiahnuť 500 ks hranicu (ktorá sa dá regulovať, podľa celkového 
počtu kamenných prvkov).
 



technické riešenie, varianty a materiál:

Materiálovo technické riešenie vychádza z lokálnych podmienok situovania objektu rozhľadne. Priemerné teploty sa
v priebehu roka pohybujú od -4°C v zime, až po 22°C počas leta. Zároveň netreba zabúdať ani na nárazový vietor,
zrážky, či ľudský faktor. Vzhľadom na tieto fakty je rozhľadňa navrhovaná ako monolitická, železobetónová kon-
štrukcia, ktorá vie zaručiť dlhú životnosť s minimálnymi nárokmi na ďalšiu údržbu. Betónová zmes objektu by bola
kolorovaná na báze oxidu železa. na preddefinovanú farbu regiónu Liptov - červenú. S tým, že vzniknutý priestor 
medzi bočnými stenami šípky by bol natretý v odtieni sivej + nástupnice ošetrené protišmykovou vrtstvou rovnakejmedzi bočnými stenami šípky by bol natretý v odtieni sivej + nástupnice ošetrené protišmykovou vrtstvou rovnakej
farby. Priamočiare schodisko rozhľadne pozostáva z 21 schodiskových stupňov zakončených podestou vo výške 4,5 m, 
ktorú po obvode, z troch strán, lemuje zábradlie z ťahanej oceli, ošetrenou anikoróznym ochranným náterom.

Rozhľadňa má celkový objem takmer 16m3, z čoho nadzemná časť predstavuje 1/3 z tohto objemu. Základová doska je
dimenzovaná na cca 10m3, čo ale bude treba ešte zvážiť podľa charakteru zemného profilu podložia a jej únosnosti.

Predbežné odhadované náklady na vyššie popísaný,(základný) variant spolu predstavujú sumu 33 950€. Z toho nákla-
dy na 16 kubických metrov betónu sú 25 000€, betonársku výstuž (prúty. hrúbky 12mm)800€, 600kg farebného pigmen-dy na 16 kubických metrov betónu sú 25 000€, betonársku výstuž (prúty. hrúbky 12mm)800€, 600kg farebného pigmen-
tu za 1800€, dovoz betónovej zmesy 80€/hod, čerpanie betónu 90€/hod, prenájom debnenia 8€/m2, čo pri nadzemnej
ploche 38,6m2 predstavuje sumu 308,8€. Cena za protišmykový náter je 230€/5 litrov, zábradlie z ťahokovu vychádza 
na 420€ a k celkovej hodnote materiálu je pripočítaná už aj práca murárov 70€/m2.

Variantným riešením rozhľadne, by bolo miesto bodového osvetlenia umiestneného v blízkosti objektu, celoplošné
nasvietenie bočných strán šípky. Želaný efekt osvetlenia by sme získali pomocou hliníkových profilov, na nich by
bola napnutá flexibilná plachtovina, ktorá svojimi vlastnosťami nahrádza plexisklo. Celkové odhadované náklady bola napnutá flexibilná plachtovina, ktorá svojimi vlastnosťami nahrádza plexisklo. Celkové odhadované náklady 
na tento variant rozhľadne by boli o 5-6 tisíc eur vyššie, než sa počíta pri základnom variante.
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