
Biela modlivka
Expresívna kryštalická figúra oceľovej konštrukcie je hlavným 
rysom tejto súčasnej stavebnej interpretácie vyhliadkovej veže 

ako klasickej a významovo príťažlivej krajinárskej témy.
Text: Korina Krchniaková; Foto: Tomáš Manina
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E
šte pred dokončením tejto 
rozhľadne v lete 2020 sa strhla 
názorová bitka, či je jej výrazný 
dizajn «kóšer». Prvý tábor tvr
dí, že vyhliadka nemá ukazovať 

ego architekta, ale krásu prírody, a preto má byť 
z dreva a čo najviac splynúť s krajinou. Druhý 
tábor bielu vežu z ateliéru Architekti Sebo Lichý 
obhajuje, lebo pritiahne množstvo návštevníkov 
a jej oceľová konštrukcia vydrží roky rokúce len 
s minimálnou údržbou. A tri bratislavské mest
ské časti, na ktorých strete rozhľadňa stojí (Dúb
ravka, Devín a Devínska Nová Ves), si mädlia 
ruky aj napriek tejto polemike. Pretože bez ohľa
du na to, čo si návštevníci o veži nakoniec po
myslia, chodia sa na ňu (a z nej) pozrieť. Do
konca minimálne jeden zaľúbený pár už na nej 
absolvoval aj svadobné fotenie. Vyhliadka tak 
okamžite začala plniť svoj účel — propagovať prí
rodnú krásu Devínskej Kobyly, poukázať na re
kreačný a náučný potenciál tohto územia (vedeli 
ste, že vyhliadka stojí v areáli opustenej raketo
vej základne?) a pochváliť sa výhľadom na tri su
sedné štáty.

A teraz k tomu tvaru. Je odvážny. Niekto 
ho «môže», niekto nie. Ale nie je použitý ľah
kovážne. Námet na toto tvaroslovie dal archi
tektom fenomén výhľadu do troch ďalších eu
rópskych krajín, a tak má 21,27 metrov vysoká 
rozhľadňa trojuholníkový pôdorys, tri oceľové 
piliere a tri hlavné vyhliadkové plošiny; jednu 
orientovanú smerom k Rakúsku, jednu k Ma
ďarsku a jednu k Českej republike. A to, že jej 
tvar mnohým pripomína modlivku zelenú, tiež 
nie je celkom náhoda. Je to endemický druh, 
ktorý sa na tomto území vyskytuje, a architek
ti sa inšpirovali aj ňou. A biela farba rozhľadne? 
Architekti sa pre ňu rozhodli, aby veža pri po
hľade z diaľky nerušila siluetu Devínskej Kobyly. 
Rozhľadňa na Kobyle stojí za návštevu. Napo
kon, je na to navrhnutá. Ak ste práve v inom 
okrese, navštívte ju virtuálne — z vedľajšieho vy
sielača ju nonstop sníma panoramatická kame
ra. Odkaz na ňu nájdete na facebookovej strán
ke Devínskej Novej Vsi. —
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