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Naj rozhľadNe
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doďaleka

21782.indd   12 8. 10. 2021   12:49:53



13

PRECHÁDZKY K ROZHĽADNIAM SÚ VĎAČNÝ 
VÝLET. VO VÄČŠINE PRÍPADOV TOTIŽ 

NEMUSÍTE KRÁČAŤ DLHÉ HODINY, KÝM SA 
VÁM NASKYTNE ÚCHVATNÝ VÝHĽAD. A KEĎŽE 

MNOHÉ STOJA NA HRANICIACH S INÝMI 
ŠTÁTMI, TAK ČASTO AJ DO INÝCH KRAJÍN.

ZVYSOKA
doďaleka

Text: Veronika Nichta Mráziková
Foto: Shutterstock, Stanislav Kušnier, Iveta Buraľová, Ede Dömötör Hubert Danihel
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Naj rozhľadNe

Dostať sa k nim nie je žiadna 
veda, niekedy stačí vyšliapať 
doslova len pár schodov na 

najvyššie podlažie, ak je možnosť 
zaparkovať neďaleko. Záleží na každom 
turistovi, ktorú cestu si vyberie, a tiež 
ktorú rozhľadňu. K jednej z tých nov- 
ších patrí Vyhliadková veža Devínska 
Kobyla (Architekti Šebo Lichý), ktorú 
sprístupnili vlani v lete. Tento rok bola 
nominovaná na architektonickú cenu 
CE ZA AR v kategórii exteriér.

Vyhliadková veža 
”
Modlivka“

Najnovšiu bratislavskú rozhľadňu 
postavili na najvyššom mieste Devínskej 
Kobyly, vo výške 514 m n. m. Kráčame 
s fotografkou Mirkou v ústrety a obe 
v duchu (a neskôr i nahlas) ďakujeme 
svojmu rozhodnutiu vybrať sa na cestu 
v skorých ranných hodinách. Ranné 
zápchy v Karlovej Vsi, kde sa stretávame, 
schytal opačný smer. Zívajúci vodiči na 
nás hádžu závistlivé pohľady, nečudo, 
podľa dopravnej aplikácie stoja už dob-
rých pätnásť minút. Ešte vidíme zopár 
zrejme nič netušiacich vodičov rútiacich 
sa do kolóny, keď odbočíme doľava a už 
len stúpame k oblakom. Takmer doslova, 
z rozhľadne na Devínskej Kobyle je 
úchvatný výhľad na celé mesto, Dunaj, 
Kamzík i najväčšiu automobilku na Slo-
vensku. Auto sme ponechali osudu 
na Dúbravskej hlavici a my 
sme sa vydali v ústrety 
tomu svojmu. V lese je 
príjemne, listy nám 
šuštia pod nohami 
a prvých pätnásť 
minút nestretá-
vame ani živú 
dušu.

To sa zmení, keď 
prídeme k unikátu, 
ktorým sa mohli návštev-
níci tejto lokality pokochať 
len pár dní – koloseum, tzv. land art 
(umenie vytvárané v prírode). Autorom 
diela, ktoré pozostáva zo 700 drevených 
figúrok, je Jaroslav Beliš. Pracoval na 

Bratislava

Dovidíte  
do Maďarska, 

Rakúska, ale aj do 
Českej republiky.

Rozhľadňa na Devín-
skej Kobyle pripomí-
na modlivku.
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ňom 1,5 roka a inštalácia mu trvala dva 
dni.

Stretli sme tu zopár turistov, ktorí si 
objekt fotili rovnako horlivo ako my. 
Po chvíli sa pozdravíme ešte so zo-
pár bežcami a pokračujeme ďalej po 
červenej značke. Na chvíľu sa zastavíme 
pri bývalej raketovej základni, výrazne 
poznačenej zubom času. V minulosti tu 
pôsobila raketová brigáda Českosloven- 
skej ľudovej armády.

Nenáhlivo stúpame ďalej po lesnej 
cestičke, vdychujeme vôňu lesa, ale 
cestou nás vyruší len jeden zvláštny 
úkaz, žiadny predátor, len dvaja muži na 
elektrických kolobežkách. Zrejme mali 
naponáhlo, preto volili tento doprav-
ný prostriedok. My ideme po svojich 
a o chvíľu, asi po 45 minútach, sme pri 
rozhľadni. Má celkovú výšku 21,26 me-
tra, stodvanásť schodov (ktoré nechcete 
počítať) a mnohí ju prirovnávajú k mod-
livke zelenej, ktorá v okolitej prírode žije. 
Na najvyššom (treťom) podlaží poriad-
ne fúka, preto zatiahnem zips na bunde 
ešte pevnejšie. Vďaka tomu, že leží na 
hranici troch štátov, pri dobrej viditeľ-
nosti je výhľad do Maďarska a Rakúska, 
ale aj do Českej republiky. A pre vás ešte 
malá rada na záver: ak by ste chceli mať 
o niečo bohatší zážitok, môžete začať 
na hrade Devín, odkiaľ sa sem dostanete 
približne za hodinu a pol.

Pozrime sa však aj na ďalšie vyhliad-
kové veže, nesúce prívlastok NAJ.

Koloseum, ktoré ste mohli vidieť len pár dní, vytvoril umelec Jaroslav 
Beliš.

Výhľad z rozhľadne na 
Devínskej Kobyle.

Veža má takmer 22 metrov a niekoľko podlaží, na ktorých sa dozviete, 
kam sa pozeráte. 

•
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Naj rozhľadNe

Najjužnejšia
A zároveň jedna z najnižšie 
položených na Slovensku je 
rozhľadňa Kravany nad Dunajom 
v okrese Komárno. Postavili ju 
pri dunajskej hrádzi pred ôsmimi 
rokmi vo výške 108 m n. m. Je 
vysoká 17 metrov a aby ste sa 
dostali až na vyhliadkovú plošinu, 
musíte vybehnúť po deväťde-
siatich schodoch. Dozviete sa, 
ktorým smerom sú hlavné mestá 
rôznych štátov z celého sveta. 
a aj to, ako sú od vás vzdialené 
vzdušnou čiarou. Je ideálne prísť 
k nej na bicykli, keďže popri nej 
vedie medzinárodná cyklotrasa 
Eurovelo.

Najvýchodnejšia
Z drevenej vyhliadkovej veže v lokalite 
Holica v Uliči neďaleko hraníc je výhľad 
na sopečné pohorie Vihorlat s atraktív-
nym Sninským kameňom, na pohorie 
Užanského národného parku na Ukrajine 
i na poľské Bieščady. Nachádza sa vo 
výške 538 m n. m., má tri metre a posta-
vili ju v roku 1993. Je súčasťou náučného 
chodníka Miroslava Poliščuka, dostanete 
sa k nej približne za dve hodiny po starej 
grófskej ceste lemovanej dubmi červený-
mi a dubmi močiarnymi.

Najsevernejšia
Pri poľských hraniciach nad Oravskou 
Polhorou stojí šesť metrov vysoká roz-
hľadňa Šťaviny. Výlet k nej môžete spojiť 
s výstupom na Babiu horu, vedie tadiaľ 
stredne náročný náučný chodník Slaná 
voda – Babia hora. Na chodníku je dru-
hou rozhľadňou v poradí. Na Orave zima 
vždy udrie skôr, patrí k najchladnejším 
oblastiam Slovenska, nezabudnite sa na 
výlet k nej dobre obliecť. Hoci aj na jeseň.
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Najzápadnejšia
Rozhľadňa Kostolište nepatrí k typic-
kým rozhľadniam, je síce prístupná, 
no na vlastné nebezpečenstvo. Leží 
neďaleko obce Kostolište, ale zároveň 
pri najzápadnejšej obci na Slovensku, 
Záhorskej Vsi. Ide o bývalú vojenskú 
pozorovateľňu, má 30 metrov a až 
hore vedie strmý rebrík. Výstup teda 
nie je vhodný pre deti alebo ľudí, ktorí 
majú strach z výšok, a už vôbec nie 
v prípade nepriaznivého počasia. Obec 
ju plánuje zrekonštruovať.

Najvyššia
Najvyššou rozhľadňou na Slovensku je 
televízna veža Kamzík v Malých Karpa-
toch na Kolibe so svojimi 194 metrami. 
Jeden zo symbolov Bratislavy oslávi 
o štyri roky 50-ku a treba povedať, že zá-
roveň je aj najvyššou budovou v hlavnom 
meste. Nachádza sa v nej i reštaurácia 
(približne vo výške 70 m), ktorá sa pomaly 
otáča a poskytuje panoramatický výhľad, 
a o poschodie vyššie ešte vyhliadková 
plošina. K veži sa dostanete aj autom, od-
porúčame však prechádzku po niektorom 
z množstva značených chodníkov.

Druhou najvyššou vyhliadkovou vežou na Slo-
vensku je UFO na bratislavskom Moste SNP 
(Nový most). Konštrukcia má 95 metrov.
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Najvyššie položená
Veža snov neďaleko Štrbského plesa sa 
nachádza vo výške 1 367 m n. m. S výš-
kou 53 metrov patrí aj k tým najvyšším 
na Slovensku. Veža má tvar nakloneného 
hyperboloidu, náklon je 15°. Vo výške 
43 metrov nad terénom je umiestnená 
pochôdzna sieť.

Najrozsiahlejšia
Chodník korunami stromov v Bachledovej 
doline má viac než 600 metrov, nachádza 
sa vo výške 24 metrov, no jeho súčasťou 
je aj 32 m vysoká vyhliadková veža. Má 
päť poschodí a na samom vrchu vás čaká 
pochôdzna sieť, ktorá pripomína pavučinu 
a kde si môžete postáť, sadnúť či ľahnúť. 
Nádherné prostredie Pieninského národ-
ného parku si tak užijete naozaj z vtáčej 
perspektívy.

Jedna z najstarších
Jednou z najstarších rozhľadní, ak nie 
rovno najstaršou, je Vartovka na vŕšku 
nad Krupinou. Pôvodne strážna veža 
bola postavená ešte v druhej polovici 
16. storočia ako ochrana pred Turka-
mi či iným nebezpečenstvom. Je z nej 
výhľad na Krupinu, Krupinskú planinu či 
Štiavnické vrchy. Možno sa k nej vyviezť aj 
autom, no z centra mesta to nie je ďaleko, 
vychádzkovou chôdzou sa sem dostanete 
približne za hodinu. Dnes je kultúrnou 
pamiatkou a má 13 metrov.
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Najdivokejšia
Čajka v oblakoch v Bojniciach pripomína 
tvar letiacej čajky, no trochu aj horskú 
dráhu. Nachádza sa v nadmorskej výške 
415 metrov, oceľovo-drevená konštrukcia 
má 30 metrov a je z nej výhľad na Bojni-
ce, Prievidzu, Vtáčnik, Kremnické vrchy či 
kopec Kľak. Dostanete sa sem za  
15 minút chôdze od autokempingu 
Bojnice.

Najromantickejšia
Určite ste už počuli o rozhľadni v Tokaj-
skej vinohradníckej oblasti. Vyhliadková 
veža medzi obcami Malá Tŕňa a Čer-
nochov – uprostred viníc – je veľmi 
obľúbená. Má tvar dreveného suda, 
pod ňou sa nachádza altánok a detské 
ihrisko a často sa pri nej zastavujú nielen 
turisti či cyklisti, ale keďže sa nachádza pri 
ceste, ani pre rodičov s menšími deťmi nie 
je náročné sa sem dostať. Je vysoká 12 
metrov a ponúka výhľad na región Tokaj 
a vinohrady.

Najsvetovejšia
Rozhľadňa Terchovské srdce na kopci Oblaz patrí s 30 metrami k tým vyšším na Slo-
vensku. Keď trochu prižmúrime oči, pripomína Eiffelovku. Mohutná oceľová veža sa 
nachádza na konci náučného chodníka, ktorý je zameraný na faunu a flóru Národné-
ho parku Malá Fatra. Je však ľahko prístupná, vyjdete k nej za pár minút. Nachádzajú 
sa na nej tri terasy, z ktorých sú výhľady na Terchovú i vrcholy Malej Fatry. ❦
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