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Predhovor k 2. vydaniu

v roku 2016 zatvorili, a o rok nato pre celkový zlý stav zbúrali. Intenzívne 



7

vystúpil cisár Hadrián, ktorý si za

aby sa ocitol na jeho vrchole.

z prírodného prostredia, prejavil 
v období humanizmu a renesancie. 

chou prírody v pozadí, ale naopak, 
postupne sa samotná príroda, kto

ty a zaujímavosti sa dostávali viac 

v období osvietenstva a najmä ro
mantizmu.

Úvod

tlkot vlastného srdca po namáha

nás sprevádzaná emotívnym zá
zemím tohto procesu je azda taká 

mom a ústnym podaním sprostred

sa priviedla na vrchol sicílskej sop
ky Etna? Zmienka sa zachovala aj 



8

a rytieroch ukrytých v jeho útro

o Kriváni ako symbole nádejí Slo
vákov, ale aj o iných vrchoch, sa

chov.

ke) predstavuje nový, perspektívny 
trend spájania funkcií telekomuni

drevených, je daná nielen tradíciou, 
ale aj cenovými dôvodmi a men

hliadkových stavieb je na Kamzíku 

chitektonicky zaujímavými kamen

v pomernom porovnaní napríklad 

menej starých a architektonicky 

ricky cennými objektmi, napríklad 

chole Sitna.

zývame aj v tejto publikácii, bez do

menovania lokality alebo obce. 

numentálnymi objektmi, iné sú 
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Do publikácie sme zaradili 

jov a polohy, od západu na východ 

telitov alebo atmosférických poru

trochu iné hodnoty, znamenajú

pomocou máp, z údajov správcov 

merom, kalibrovaným pred výstu

 

s nealkoholickým nápojom, jedla 

a jeho vystriedaní studeným fron
tom, v prvých mesiacoch jesene ale
bo v zime pri teplotnej inverzii.

15. augusta 2012.

skytli pri príprave tejto publikácie 

chopenie pre moju prácu a pomoc 
v teréne pri meraní rozmerov mno

Zámerom publikácie nie je 

hodnosti nachádzajúce sa na tra

  Ladislav Khandl
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bolom vyhliadky uvedenom v le

na mape pri príprave na túru tieto 

po okolí. Lesy sú na turistickej mape 

naté vrcholy, hrebene a stráne, ale 

napríklad panoramatickú fotogra

obce Liesek. 

Rozh¾adne  
a iné vyhliadkové stavby
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no napríklad vyhliadku na nitrian

akropole Devínskeho hradu. Inde, 

jú, ako povedzme na monumen
tálnej vyhliadke pri kempingu nad 
Bojnicami a na vyhliadke nasme
rovanej k zámku v areáli bojnickej 
ZOO. Ich tvorcovia tým akcentovali 

nych vedomostí ustúpila do poza

nách, v parkoch a na oddychových 

v okrese Snina.

dom na otvorený terén neevidovali 

kostolných, hradných a zámockých 

pohyb osôb po schodoch. Špirálo

disko pre tých, ktorí sa chcú po

vých stavieb (napríklad telekomu
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objektov, v rámci ktorej je vhodné 

né, ktoré súvisia s koncepciami re

kreácie, regenerácie a poznávania. 

do úrovne, ktorá podstatne zlep

metrov. Inde je potrebné (naprí

o významných a nevýznamných 

du alebo umiestneniu stavby na 

diska) mieste. 

nosti (i v tejto publikácii) rozumie

sovom obmedzení alebo za popla

v závislosti na otváracích hodinách 
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s celkovou koncepciou ekonomiky 

alebo súkromný investor. 

so vstupom len pre povolané oso

Otázka prístupnosti sa riadi aj 

objekt, ku ktorému nevedie v lese 

schodí po kolmom rebríku, aký je 
spravidla na bývalých vojenských 

napríklad v okolí Bardejova, Le

a inde. 

i amatérsky adaptované bývalé le
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nad Krupinou, ktorá bola v stredo

bola pôvodne trafostanicou a naprí

ti lokalizované nielen v horských 

uprostred polí. Súvisí to so zámer

menej vzdialenými, ale nepochybne 

rode.

stalo vo svete populárnym pozoro

plochách (u nás najmä na východe 

de, vhodných na konkrétny typ vý

popri primárnej funkcii objektu. 

dve ich funkcie.
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Struèná história rozh¾adní 
na Slovensku

zoruhodnou architektúrou a spoje
ných s chatami, vybudovali v druhej 

pred rokom 1564 v období turec

tú strechu s kamennou výzdobou

pa Coburga jeho osobný lekár Dr.

Banskej Štiavnici, kde pôsobil ako
banský lekár. Objekt, ktorý opravi

Filip Coburg daroval miestnemu

kach a túrach na skalnatý vrchol

vitú, ale plochú vyhliadkovú strechu 

spolu so situovaním objektu priamo 
na vrchole zvýraznilo vyhliadkovú
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