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1. ÚDAJE O ZADANÍ NÁVRHU
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny vypracoval Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
z vlastného podnetu v rámci Plánu hlavných úloh č. 2/2011.
Návrh je vypracovaný v zmysle § 17 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov. Štruktúra návrhu prihliada na obsah dokumentácie urbanisticko-historického výskumu, určený vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 9).
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny, doplnený o stanovisko samosprávneho kraja a stanovisko
obce budú podkladmi pre správne konanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo veci vyhlásenia
pamiatkovej zóny.
Tento materiál je upravenou verziou návrhu z novembra 2012.

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚZEMÍ NAVRHOVANEJ PAMIATKOVEJ ZÓNY
Kraj:
Žilinský kraj
Okres:
Ružomberok
Obec:
Ľubochňa
Katastrálne územie:
Ľubochňa
Navrhovaný názov
pamiatkovej zóny:
Typ pamiatkovej zóny:

Pamiatková zóna Ľubochňa – kúpele
špeciálna

3. PARCELNÉ VYMEDZENIE HRANÍC ÚZEMIA NAVRHOVANEJ PAMIATKOVEJ ZÓNY
Mapový podklad: Katastrálna mapa obce Ľubochňa, kat. územie Ľubochňa; hromadné údaje zo súboru geodetických údajov katastra poskytla Správa katastra Ružomberok na základe zmluvy č. 159/2013
o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, uzatvorenej medzi Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Správou katastra Žilina.
Informačný systém katastra nehnuteľností: © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 17. 5. 2013.
Popis priebehu hranice územia navrhovanej pamiatkovej zóny: Východiskový bod hranice pamiatkovej zóny sa nachádza v severnej časti územia, v severnom cípe parcely č. 909 (v dotyku s parcelami č. 926 a 967/1 – Ľubochnianka). Hranica pamiatkovej zóny pretína z východiskového bodu parcelu
č. 926 (cesta) a dosahuje severný roh parcely č. 326 Hranica pamiatkovej zóny prechádza severovýchodnými hranicami parciel č. 326, 325, 324, severozápadnou a severovýchodnou hranicou parcely č.
330, až dosiahne východný roh naposledy uvedenej parcely. Hranica pamiatkovej zóny pretína parcelu
č. 915/1 (cesta) a dosahuje severný roh parcely č. 322/1. Hranica pamiatkovej zóny prechádza severovýchodnými hranicami parciel č. 322/1 a 322/2, až dosiahne východný cíp naposledy uvedenej parcely.
Hranica pamiatkovej zóny prechádza južnou hranicou parcely č. 322/3 a dosahuje jej západný cíp (v
dotyku s parcelami č. 322/2 a 914. Hranica pamiatkovej zóny pretína parcelu č. 914 (cesta), až dosiahne
bod dotyku parciel č. 688/1, 901/2 a 898. Hranica pamiatkovej zóny prechádza južnou hranicou parcely
č. 688/1, južnou hranicou parcely č. 940/2 (cesta), prechádza na východnú hranicu parcely č. 695/16,
potom opäť na východnú a južnú hranicu parcely č. 940/2, až dosiahne parcelu č. 970 (potok), ktorou
prechádza k parcele č. 685/1. Hranica pamiatkovej zóny prechádza južnými hranicami parciel č. 685/1,
655/1, 651/2, juhovýchodnými hranicami parciel č. 639/2, 639/1, východnou hranicou parcely č. 636/2,
opäť juhovýchodnou hranicou parcely č. 639/1, juhovýchodnými hranicami parciel č. 634/4, 634/1, južnou hranicou parcely č. 633, juhovýchodnými hranicami parciel č. 628, 627, 623/1, 619 a 618, až dosiahne južný roh naposledy uvedenej parcely. Hranica pamiatkovej zóny prechádza západnou hranicou
parcely č. 618, dosahuje západný roh naposledy uvedenej parcely a pretína parcelu č. 915/2 (cesta)
a 631, až dosahuje parcelu č. 967/1 (Ľubochnianka). Hranica pamiatkovej zóny prechádza severozápadnou a západnou hranicou parcely č. 631 (sleduje pravý breh Ľubochnianky). Hranica pamiatkovej zóny
v polohe parcely č. 379 pretína parcely č. 967/1 (Ľubochnianka) a 922 (cesta), dosahuje južný roh parce-
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ly č. 379 (v dotyku s parcelami č. 922 a 386/1). Hranica pamiatkovej zóny prechádza západnými hranicami parciel č. 379 a 383, severozápadnou hranicou parcely č. 383, severozápadnou a severovýchodnou
hranicou parcely č. 382, až dosiahne východný cíp naposledy uvedenej parcely. Hranica pamiatkovej
zóny pretína parcely č. 922 (cesta) a 967/1 (Ľubochnianka), až dosahuje západný roh parcely č. 909 (v
dotyku s parcelami č. 927 a 967/1. Hranica pamiatkovej zóny prechádza severozápadnou hranicou parcely č. 909, až dosahuje určený východiskový bod.
Súpis parciel územia navrhovanej pamiatkovej zóny:
322/1, 322/2, 322/3, 323, 324, 325, 326, 330, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 618, 619, 620, 621, 622/2,
623/1, 623/2, 623/3, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 635,
636/1, 636/2, 637, 638/1, 638/2, 638/3, 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 639/7, 640, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651/1, 651/2, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 656, 657, 658, 659, 660,
661/1, 661/2, 661/3, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669 (stavba), 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676/1,
676/2, 676/3, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685/1, 685/2, 686, 687, 688/1, 695/16, 909, 910/1,
910/2, 911, 914 (cesta – časť), 915/1 (cesta – časť), 915/2 (cesta – časť), 922 (cesta – časť), 926 (cesta –
časť), 927, 928, 929, 930, 940/2, 941, 942, 943, 944, 945/1, 967/1 (Ľubochnianka – časť), 970.
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4.

SITUOVANIE OBCE ĽUBOCHŇA A NAVRHOVANEJ PAMIATKOVEJ ZÓNY
Obec Ľubochňa sa nachádza v dolnom Liptove, v západnej časti okresu Ružomberok, na okraji
Veľkej Fatry, pri vyústení Ľubochnianskej doliny (s potokom Ľubochnianka) do údolia rieky Váh, na
začiatku úseku tzv. Kraľovianskeho prielomu.

5.

HISTORICKÝ A URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝ VÝVOJ ÚZEMIA
(PREHĽAD DEJÍN OBCE A CHARAKTERISTIKA PAMIATKOVÝCH HODNÔT)
Terajšia obec – kúpeľné miesto Ľubochňa sa vyvinula z pôvodnej osady v katastri obce Hubová,
v lokalite dolného záveru Ľubochnianskej doliny. Obec Hubová (pôv. Gombas, Gombás, Gombáš) bola
poddanskou dedinou hradného panstva Likava. Názvy Ľubochne podľa historických súpisov obcí, zemepisných lexikónov a miestopisných slovníkov pre úradné a štatistické účely boli uvádzané takto:
1797, 1808 Lubochna; 1863 Lubochna, Libochnia; 1873 – 1882 Lubohna; 1886 Ľubochňa; 1895 Fenyőháza; 1951 Ľubochňa (zriadenie/vytvorenie samostatnej obce so sídlom miestneho národného výboru).
Vlastnú Ľubochniansku dolinu intenzívne hospodársky využívali. V úbočiach doliny sa nachádzal lom a baňa na suroviny, spracúvané v tunajšej sklárskej (po roku 1625) a neskôr železiarskej hute –
skujňovacom hámore (18.–19. stor.), kam privážali surovinu aj plťami z horného Liptova. V terajšej
Ľubochni sa podľa súpisu z roku 1828 nachádzalo 47 domov a žilo 262 obyvateľov. Pracovali poväčšine v lesoch (drevorubačstvo, lesníctvo) a na píle, ktorá tu mala rozsiahly sklad dreva, resp. vykonávali
činnosti späté s uhliarstvom (pálenie dreveného uhlia v Ľubochnianskej doline približne do polovice 19.
storočia). Obyvatelia sa zamestnávali tiež poľnohospodárstvom, pasienkárstvom, rybolovom
a pltníctvom na Váhu.
Rozmach drevospracovateľských činností v Ľubochni, resp. odbyt drevnej suroviny do iných
priemyslových lokalít viedol k stále narastajúcej požiadavke zabezpečenia veľkého množstva dreva.
Dopravnú tepnu z jadrovej časti veľkofatranských lesov tvoril potok Ľubochnianka. Na účely zabezpečenia dostatku vody na plynulé splavovanie dreva vybudovali okolo roku 1812 na toku v hornej, záverovej časti Ľubochnianskej doliny jeden pár vodných nádrží – tzv. kláuz (Vyšný Tajch, Nižný Tajch).
Počas noci v nich akumulovala voda, ktorou potom vypúšťaním cez deň zvyšovali prietok v koryte.
Splavovanú surovinu zachytávali tzv. hrable, situované už v intraviláne súčasnej obce Ľubochňa,
na miestach dnešného futbalového ihriska.
Čiastočná premena robotnícko-lesníckej osady na kúpeľné klimatické miesto a letovisko (maď.
Fényőháza) nastala v období druhej polovice 19. storočia: Približne od sedemdesiatych rokov sa Ľubochňa stala vyhľadávaným letoviskom najmä vyšších štátnych úradníkov, od deväťdesiatych rokov sa
rozvíjala najmä ako podhorské klimatické kúpele, uznané štátom roku 1897. Impulzom bol zrejme súčasný vznik a rozvoj vysokotatranských letovísk, najmä osady Tatranská Lomnica, kde sa rovnako angažoval minister hospodárstva gróf András Bethlen. Prvé murované i hrazdené vily postavili už pred
rokom 1860. Význam lokality pre cestovný ruch stúpol po otvorení Košicko-bohumínskej železnice
(1871), ktorej trasu a stanicu Ľubochňa umiestnili na náprotivnom brehu rieky Váh (pôvodne v kat.
území obce Stankovany). Postupne vznikali prenajímateľné ubytovacie objekty, kúpeľné domy, hotely
a stravovacie prevádzky, vybudované boli viaceré športové a voľnočasové zariadenia. Lokalita nadobudla tiež charakter výletného miesta a turistického východiska do veľkofatranského pohoria.
Dôležitou udalosťou v dejinách obce bolo vybudovanie lesnej úzkorozchodnej železnice – progresívneho prepravného systému, spĺňajúceho kapacitné i prevádzkovo-ekonomické nároky lesného hospodárstva záveru 19. storočia na dopravu množstva vyťaženej suroviny. Železnicu zriadila správa štátnych lesov v Ľubochni. Významným rozdielom od početných iných lesných železníc bola elektrická
prevádzka jej vlakov. Elektrickú energiu dodávala vlastná turbínová hydroelektráreň, vybudovaná
v rokoch 1903–04 na Ľubochnianke (č. ÚZPF 3239/1-4).
Trasa lesnej železnice začínala v železničnej stanici KBŽ, v areáli prekladiska v smere na Ružomberok (jedna koľaj bola umiestnená aj v hlavnom koľajisku s normálnym rozchodom). Odtiaľ vychádzala juhovýchodným smerom k drevenému mostu cez Váh. Ešte v predmostí odbočovala z trate
lesnej železnice vlečka k skladu dreva a pltnisku pri rieke. Za mostom viedla železnica v trase hlavnej
komunikácie v osade Ľubochňa, lipovou alejou prechádzala do centra kúpeľného územia. Trať sa tu
priblížila k toku Ľubochnianky, sledovala jej pravý breh a obchádzala kúpeľný park (Veľký park). Potom znovu dosiahla hlavnú cestu, a súbežne s potokom pokračovala v dĺžke cca. 20 km do Ľubochnian-
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skej doliny – po dolinku Močidlo v jej závere. Za hranicou kúpeľného územia odbočovala z trate vlečka
ku píle, v tejto lokalite bolo zriadené aj depo (remíza) lokomotív.
Otvorením prevádzky lesnej železnice v Ľubochnianskej doline zanikol predchádzajúci spôsob
presunu dreva splavovaním. Koryto Ľubochnianky v obci však zregulovali až v roku 1936.
Napriek primárnemu určeniu trate pre lesohospodárske účely železnica zabezpečovala aj osobnú
dopravu. Pasažierov prepravovala zo železničnej stanice do kúpeľov i na výletné jazdy smerom do Ľubochnianskej doliny.








Zásadné vývojové etapy územia Ľubochne v 19. a 20. storočí:
1. polovica 19. stor. – po Ružomberku druhá hospodársky najvyspelejšia súčasť likavského panstva; v Ľubochnianskej doline a osade Ľubochňa sa ťažilo a spracúvalo drevo, pálilo drevené uhlie,
pracovala tu píla, hámor a mlyn;
2. polovica 19. stor. – postupná premena strediska štátneho lesného závodu na letovisko vyšších
štátnych úradníkov;
1897 – osada s rekreačnými zariadeniami vyhlásená za klimatické kúpele; intenzívna výstavba kúpeľov a prenajímateľných ubytovacích zariadení pokračovala až do začiatku druhej svetovej vojny;
1903/04 – otvorenie prevádzky lesnej elektrickej železnice s infraštruktúrou;
1951 – vytvorenie obce Ľubochňa zriadením miestneho národného výboru;
1959 – založenie špecializovaného zariadenia klinickej endokrinológie s celoštátnou pôsobnosťou,
zmena charakteru klimatických kúpeľov a letoviska na zázemie vysokošpecializovaného liečebného
ústavu;
po roku 1989 postupné oživovanie lokality ako rekreačného miesta pre voľný cestovný ruch formou
vzniku ubytovacích kapacít v historických objektoch.

Charakteristika pamiatkových hodnôt
5.1.
Špecifikácia jednotlivých typov štruktúr a prvkov územia
Územie navrhovanej pamiatkovej zóny má charakter a funkciu kúpeľného, liečebného
a čiastočne rekreačného miesta. Tieto špecifické funkcie ovplyvnili spôsob urbanistického sformovania
a typológiu zástavby územia. V území vznikla postupne od polovice 19. storočia zástavba hosťovských
objektov – hotel, hostinec, ubytovacie penzióny (vily). Lokalizované boli do prírodného prostredia dolného záveru Ľubochnianskej doliny. Krajinárske pôsobenie územia umocnil park, založený v centre,
predstavuje typickú a integrálnu súčasť kúpeľných miest zo záveru 19. storočia. V území navrhovanej
pamiatkovej zóny má významnú a rovnocennú úlohu zložka urbanisticko-architektonická a zložka prírodná; vďaka ich previazaniu sa lokalita radí k územiam krajinného typu. Cielene vytvorený urbanistický koncept, rešpektujúci danosti prírodného prostredia s vodným tokom je v pôdoryse sídla zachovaný
dodnes.
5.2.

Charakteristika spôsobu zástavby, pôdorysná dispozícia (historický pôdorys), vývoj a súčasný
stav parcelácie v navrhovanej pamiatkovej zóne
Vzhľadom na prevažujúci krajinársky charakter územia je potrebné hodnotiť nielen typ zástavby
a vývoj urbanizmu a parcelácie, ale rovnako aj prírodno-krajinársku zložku územia. Tejto zložke sa podriaďuje usporiadanie objektov v navrhovanej pamiatkovej zóne, ktoré je zdanlivo voľné a nepravidelné.
Vychádza z prirodzených daností terénu a pôvodného prírodného prostredia – hlbokej úzkej doliny so
strmými zalesnenými úbočiami. Napriek tomu bolo v pôdoryse územia sformované urbanisticky organizované jadro. V rovinatej polohe údolia sú situované rozsiahlejšie objekty hotelov, stravovacích a ubytovacích zariadení, stojacich okolo centrálne umiestneného parku. Na úpätiach svahov údolia ich obklopuje zástavba vilových objektov so záhradami. Na centrum s tenisovými kurtmi, otvoreným plaveckým
bazénom a kolkárňou nadväzuje lesopark s promenádami a upravenými prechádzkovými chodníkmi,
ako súčasť mierne pretvoreného krajinného prostredia.
Zástavba bola v prvopočiatkoch realizovaná neplánovite, pravdepodobne bez konkrétnejšej
územnoplánovacej (urbanistickej) prípravy. Umiestňovanie jednotlivých objektov možno v počiatkoch
podmienilo najmä trasovanie komunikácie v osade Ľubochňa, sledujúcej potok, ako aj orientácia svahov
voči svetovým stranám. Cesta prichádzala popri Váhu z východu od obce Hubová, pri dnešnom cintorí-
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ne sa odkláňala od rieky a sledujúc úpätie kopca Bašta oblúkom vstupovala do ústia doliny – kde
v polohe medzi neskoršími objektmi hotela Bratislava a Kollárovho domu vzniklo centrum kúpeľného
územia. V roku 1914 bol vypracovaný prehľadový plán rekreačného miesta.1 Vymedzoval celkom 68
pozemkov v určených hraniciach územia, z toho 22 pozemkov už bolo zastavaných kúpeľnorekreačnými objektmi alebo zariadeniami vrátane dvoch parkov. Okrajové časti plánovitej rozvoľnenej
solitérnej zástavby realizovali na pozemkoch
 v ústí Briestočnej doliny (parcely č. I – IX; stálo 6 objektov),
 popri ceste z osady do Ľubochnianskej doliny – pod úpätím Kútnikovho kopca a vo Vrátočnej doline (parcely č. X – XXIX; stálo 8 objektov),
 na protiľahlom brehu Ľubochnianky, pod južným úpätím Vysokého grúňa (parcely č. XXX –
XXXVII; stáli 3 objekty),
 pod južným úpätím Vysokého grúňa – povyše dnešnej cesty č. I/18 (parcely č. XXXVIII – LIV; stálo 5 objektov).
Rozptyl a izolovanosť zástavby najmä vo vzdialenejších lokalitách územia (dokumentovaný
plánom z roku 1914 a zachovaným stavom v území) je daný preferenciami jednotlivých stavebníkov,
ako aj zrejmou saturáciou reálnych požiadaviek kúpeľného a cestovného ruchu. Výmery jednotlivých
pozemkov a regulácia rozsahu zastavaných plôch zabezpečili rozvoľnený spôsob zástavby územia, ktoré
sa neprehustilo stavebnými objektmi.
Na situačnom pláne z roku 1914 je v záujmovom území zakreslená rozsiahla parková dispozícia
v centrálnej časti, nadväzujúca obvodovými časťami na liečebné objekty a individuálnu zástavbu víl.
Menšia parková dispozícia je vyznačená v časti situovanej v priestore medzi liečebnými domami
a vilami v severozápadnej časti.
Pri väčšej parkovej dispozícii je v plánoch zaznačená komunikačná sieť, pozostávajúca z viacerých prechádzkových okruhov, chodníky sú vedené vo voľných krivkách zodpovedajúcich prírodnokrajinárskemu slohu.
Dostatočný rozsah plôch záhrad a zelene parku a ostatných verejných priestranstiev bol predpokladom zabezpečenia súkromia jednotlivých objektov, ako aj primeranej klímy kúpeľného prostredia.

5.3.

Hmotová skladba, urbanistická kompozícia a rozsah zachovania historickej štruktúry
Kúpeľný areál Ľubochnianskych kúpeľov má nepravidelnú urbanistickú kompozíciu. Vznik urbanistickej štruktúry limitovali a ovplyvnili terénne danosti ústia Ľubochnianskej doliny, obklopeného
horskými masívmi. Napriek výraznému vplyvu geografických podmienok možno v štruktúre identifikovať niekoľko skupín (sektorov), ucelených funkčne a urbanisticky. Štruktúra sektorov pritom vychádzala z rozloženia najstaršej zástavby a v období prvotného vývoja na letovisko a kúpele sa formovala plánovite. Práve druhá etapa je zásadnou a určujúcou, a z nej pochádzajú reprezentatívne a charakteristické
znaky územia.
Centrálna časť kúpeľného územia v okolí Kollárovho domu a liečebného domu Bratislava,
v dotyku s Veľkým parkom, oddeleným trasou cesty, je výmerou najmenej rozsiahla, tvoria ju hmotovo
najrozmernejšie objekty, osadené na terase pod úpätím kopca. Významný vplyv a pôsobenie má secesná
architektúra býv. hotela Bratislava, dnes prepojená s vedľajším prevádzkovým objektom. Ďalšie objekty
nadväzujú na tej istej úrovni terénu (Kollárov dom, obytný dom Havran). Priestory medzi objektmi sú
riešené ako parkovo upravené plochy, priestor medzi Kollárovým domom a obytným domom Havran
dotvára skrinka s meteorologickými zariadeniami. Objekty tejto zóny sú orientované pozdĺžne, súbežne
so smerom toku Ľubochnianky, čím rozmerné architektúry nevytvárajú urbanistickú a kompozičnú bariéru v území úzko zovieraného údolia. Podľa situačného plánu z roku 1914 mala táto rozlohou menšia
parková dispozícia v priestore medzi liečebnými domami a reprezentačnými vilami rozvetvenú komunikačnú sieť, ktorá bola na viacerých miestach napojená na hlavnú komunikáciu vedúcu po obvode parkovej úpravy. Súčasťou tejto parkovej dispozície bola podľa plánu z roku 1914 aj kolková dráha.
Dobové fotografie okolo roku 1905 dokumentujú aj v tom čase vysadenú javorovú aleju (javor
horský – Acer pseudopatanus) na korune svahu nad vyššie uvedenou hlavnou cestnou komunikáciou
a vzrastlú lipu (Tilia sp.) v parku nadväzujúcom na liečebné domy.
1

Reprodukovaný in: Súpis/Okres Ružomberok 2008, s. 251.
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Okrajovým častiam územia určuje charakter rozptýlená zástavba pôvodne súkromných rezidenčno-rekreačných objektov – víl. Umiestnené sú solitérne, uprostred zelene na parcelách pomerne
veľkých výmer, ktoré tvoria záhrady, čím sa dosahuje efekt izolovanosti a nenarúšania od smerov okolitých pozemkov.
Východnú skupinu objektov tvorí zástavba individuálnych objektov povyše Kollárovho domu.
Celkovo sú zachované štyri objekty s pamiatkovou hodnotou. Vymedzenie pamiatkovej zóny i vlastnej
zástavby voči horskému prostrediu tvorí cesta lemovaná alejou, strmo stúpajúca od ústredného námestia
obce Ľubochňa, ďalej prechádzajúca do vyhliadkového chodníka vedúceho ponad horné hranice parciel
záhrad.
Južnú skupinu objektov predstavuje zástavba ponad cestou do Ľubochnianskej doliny v úseku za
jadrový územím Ľubochnianskych kúpeľov. Šesť solitérnych objektov s pamiatkovou hodnotou je
umiestnených v svažitých záhradách povyše cesty, pod úpätím Kútnikovho kopca.
Veľký park zaberá najväčšiu časť centra územia navrhovanej pamiatkovej zóny. Park pôvodne
založili na tvare šošovky, vymedzenej potokom Ľubochnianka a cestou do Ľubochnianskej doliny. Výmera a pôdorysný tvar parku boli v neskoršom období oklieštené v prospech vybudovaných športových
zariadení v juhovýchodnej časti pôvodného rozsahu. Sieť komunikácií je oproti stavu z obdobia založenia parku zjednodušená a má prevažne funkčný charakter, podporujúci priechodnosť parku paralelne
s hlavnou cestnou komunikáciou.
Podľa dostupných historických pohľadníc a fotografií zo začiatku 20. storočia (okolo roku 1905)
boli súčasťou parku už v čase jeho založenia aj tenisové kurty, situované severovýchodne od centrálnej
parkovej úpravy. Bezprostredné okolie tenisových kurtov svojou úpravou nadväzovalo na parkovú
úpravu centrálnej dispozície, boli tu situované aj kvetinové záhony a chodníky s mlatovým povrchom.
Podľa dobových fotografií bola v tomto období vysadená aj lipová aleja (lipa veľkolistá – Tilia platyphyllos) sprevádzajúca hlavnú komunikáciu po futbalový štadión v juhozápadnej časti záujmového územia.
Severovýchodná časť vymedzenej pamiatkovej zóny tvorila vlastné administratívno-správne jadro kúpeľov, dnes je centrom obce so sústredením komunálnej správy, občianskej vybavenosti a služieb,
a tvorí nástup do vlastného kúpeľného územia. Zariadenia sídlia v historických objektoch zo zakladateľského obdobia (pošta; reštaurácia Pod lipami v objekte býv. štátnej školy), resp. v účelových novostavbách po roku 1945 (obchodný dom; obecný úrad, ktorého budova stojí na mieste býv. hotela Šíp
a riaditeľstva kúpeľov).
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5.4.

Dominanty a výškové zónovanie jednotlivých blokov zástavby
Zástavba území z dôvodu jej rozptýlenosti nemá ústrednú dominantu (v zmysle kompozičného
a panoramatického ohniska). Pre tento typ zástavby má zostať jedným z dominantných činiteľov prírodný rámec prostredia a prírodné prvky, umiestnené v sídle samotnom. Objemovo-priestorovo rozsiahle
objekty, nachádzajúce sa v centre kúpeľno-liečebného územia: pôvodne hotely Kollárov dom a Bratislava vznikli ako reprezentatívne a individuálne architektúry. Z toho vyplývajúca dispozícia však vyplynula viac z ekonomických a prevádzkových (kapacitných) dôvodov, než z požiadavky vytvorenia urbanistickej dominantnosti. Umiestnenie objektov v priestore je výsledkom terénnych daností a naplnenia
podmienok nenáročnej stavebno-technickej realizovateľnosti, dostupnosti a úžitkovosti.
Výškové zónovanie väčšiny objektov, vybudovaných ako solitérne architektúry, neprekročilo
dve nadzemné podlažia s podkrovím. Vplyv na objemovo-priestorové vnímanie objektov majú členité
pôdorysné dispozície, kryté terasy, loggie alebo nesené balkóny. Vysoké formy striech stavieb sú doplnené štítmi, vikiermi alebo vežičkami (Kollárov dom). Výraznú zmenu do prostredia vniesla až výstavba grandhotela (neskôr hotel Bratislava, teraz liečebný dom; 1907/08), ktorý ako veľká secesná stavba
(4 podlažia) poskytoval návštevníkom už rozvinutého kúpeľno-rekreačného miesta komfort s prvkami
mondénnosti, noblesy a luxusu.

5.5.

Silueta, panoráma územia
Územie kúpeľov Ľubochňa sa nachádza v údolí, v Ľubochnianskej doline, v širokej
nive pri vyústení do údolia rieky Váh. Umiestnenie kúpeľného areálu v údolnej polohe
a zovretie horskými svahmi nevytvára možnosti vnímania siluety a panorámy územia v bežných pohľadových smeroch z komunikácií
prechádzajúcich oblasťou.
Panoramatický celok navrhovaného
pamiatkového územia je vnímateľný z okolitých úbočí. V súčasnosti sú pohľady zo severu
a severovýchodu už výrazne previazané
s novými časťami obce Ľubochňa, vybudovanými v období po roku 1945 (centrum obce,
nová časť kúpeľov). V panoráme kúpeľov dominuje vo vegetačnom období park a ostatná zeleň v ich areáloch jednotlivých víl.
Charakter lokálnej panorámy majú niektoré pohľady a priehľady na jednotlivé objekty
(resp. na skupiny objektov) s pamiatkovými
hodnotami – ak sa nachádzajú vo vyvýšenej polohe.
V navrhovanej pamiatkovej zóne sú vymedzené viaceré významné rozhľadové kužele.
Majú spravidla charakter lokálnych pohľadových celkov v rámci celkov konkrétnej lokality v
území. Diaľkové panoramatické pohľady
v pravom zmysle slova v súčasnosti nejestvujú:
dôvodom je situovanie Ľubochne v ústí doliny
obklopenej vysokými úbočiami, absencia výrazných architektonických dominánt, ako aj obklopovanie
urbanistickej štruktúry a historickej architektúry mohutnou parkovou a krajinnou zeleňou, v ktorých
väčšina drobných objektov zaniká. Celok navrhovanej pamiatkovej zóny je vnímateľný z úbočí okolitých hôr, predovšetkým v období mimo vegetačného obdobia.
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Významné vnútorné rozhľadové kužele:
1) v nástupe do jadra územia – od objektu pošty cez priestranstvo pred budovou Obecného úradu smerom do areálu kúpeľov,
2) z parkovej úpravy v predpolí liečebného domu Bratislava smerom na dominantný objekt navrhovanej
pamiatkovej zóny,
3) z parkovej úpravy v predpolí Kollárovho domu smerom na uvedenú kultúrnu pamiatku,
4) v okolí vilových objektov v centrálnej časti navrhovanej pamiatkovej zóny a v lokalite schodiska
v nástupe do Veľkého parku,
5) v lokalite južne od budovy Obecného úradu do priestranstva parčíku,
6 – 7) v lokalite východnej skupiny objektov – priehľady z prostredia aleje pri ceste na obvode hranice
pamiatkovej zóny,
8) priehľady z Veľkého parku na kultúrnu pamiatku Vila Schneider s jej okolím.

5.6.

Vyhodnotenie pamiatkových hodnôt a odôvodnenie ich ochrany
Navrhovaná pamiatková zóna Ľubochňa – kúpele je príkladom klimatického letoviska, ktoré
vzniklo v období rozmachu tohto druhu rekreačných miest v druhej polovici a závere 19. storočia.
V súdobom čase vzniklo relatívne veľa porovnateľných letovísk, viazaných na príťažlivom prírodné
(podhorské) prostredie – spravidla slúžili aj ako rekreačné zázemie okolitých miest. Aktívne trávenie
voľného času alebo dovolenky v letoviskách sa stalo v danom období súčasťou života strednej a vyššej
vrstvy spoločnosti. Liečebno-kúpeľná funkcia nepredstavovala vždy primárny impulz zakladania
a rozvoja letovísk. Vznik rekreačných miest podnietil rozvoj cestovného ruchu v lokalitách a s tým spojených služieb, poskytovaných miestnymi podnikateľmi, alebo väčšími spoločnosťami zameranými na
hotelierstvo.
Vznik letoviska Ľubochňa súvisel s čiastočnou premenou a dobudovaním pôvodnej osady v ústí
Ľubochnianskej doliny (Veľká Fatra), zameranej na výrobu a spracúvanie dreva (píla). Lesná správa
v súvislosti so svojimi prevádzkami zaviedla v lokalite progresívne technické zariadenia (lesná elektrická železnica s vlastnou hydroelektrárňou).
Navrhovaná pamiatková zóna Ľubochňa – kúpele je zachovaným celkom rekreačného miesta,
ktoré v neskoršom období (po roku 1945) nezaniklo, jeho funkcia sa však pretransformovala na špecializovanú – liečebnú. Z obdobia založenia, resp. intenzívneho rozvoja (do roku 1918) pochádza základná
urbanistická štruktúra lokality a väčšina jej zástavby. Typológiu ubytovacích objektov možno rozčleniť
na základné druhy:
 hotely s veľkým počtom lôžok (Kollárov dom, grandhotel Bratislava),
 súkromné, resp. nájomné vily – rekreačné domy (penzióny) s menším počtom hosťovských
miestností. Umiestnené sú spravidla v úbočiach, mimo jadra vlastného kúpeľného územia,
na veľkých parcelách s obklopujúcou záhradnou zeleňou.
V území navrhovanej pamiatkovej zóny sú sústredené objekty s pamiatkovou hodnotou. Architektonicky a výtvarne najhodnotnejšie objekty sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Súbor nájomných víl – penziónov sa zachoval v uspokojivom stave, podstatná časť objektov má autenticky zachované prvky architektonickej a tvaroslovnej morfológie. Spomedzi objektov možno vyčleniť skupinu
(vily č. 153, 155, 157), vyznačujúcu sa zhodnými princípmi hmotovo-priestorovej skladby: V centrálnej
časti objektu sa jedna polovica fasády akcentuje miernym vysunutím zo základného pôdorysu, jej fasáda
je prevýšená do úrovne druhého nadzemného (podkrovného) podlažia, kde ju uzatvára štít. K bočným
stranám objektu sa pripája jedno- alebo obojstranná krytá veranda so stĺpikovou konštrukciou
a s presklenými stenami. Drevené, pohľadovo exponované súčasti konštrukcií sú rezbársky zdobené,
pôsobenie celku je výrazne plastické.
Vymedzené územie predstavuje krajinný územný celok, v ktorom sa zachovali sústredené pamiatkové hodnoty, bez zásadného narušenia neskoršími zmenami. Urbanisticko-krajinná štruktúra dolnej časti Ľubochnianskej doliny – jej prírodno-krajinné prostredie je základným a prevažujúcim prvkom
vymedzeného územia. Okrem terénnych daností sa prejavuje začlenením vysokého podielu sídelnej
zelene aj do vlastného letoviska (zeleň Veľkého parku, sadovnícke úpravy areálov jednotlivých stavieb),
kde obklopuje architektonické štruktúry s individuálnymi pamiatkovými hodnotami. Samotný park
a sadovnícke úpravy okolia liečebných objektov sú nositeľmi pamiatkových hodnôt veku, autenticity,
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ako aj historického dokumentu architektonickej a urbanistickej tvorby zelene kúpeľných areálov. Špecifické pamiatkové hodnoty reprezentuje lipová aleja v centrálnej časti a lipa pri Kollárovom dome, ktoré
pochádzajú z obdobia zakladania kúpeľov.
Na základe podrobného rozboru a vyhodnotenia konštatujeme, že v predmetnom území sú pamiatkové hodnoty sústredené vo veľkej miere, preto z dôvodu ochrany všetkých jeho súčastí, ktoré sú
nositeľmi významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických,
technických a výtvarných hodnôt, navrhujeme vyhlásiť územie za pamiatkovú zónu.

5.7.

Vyhodnotenie pamiatkovo hodnotných nehnuteľností v pamiatkovej zóne

Škola (ľudová škola, Národná škola, dnes Reštaurácia Pod lipami)
súpis. č. 213, parc. č. 324
Objekt sa nachádza
v centrálnej
časti
dnešnej obce, na
začiatku areálu kúpeľov, priamo pri
ceste do Ľubochnianskej doliny.
Dvojpodlažný objekt na
štvorcovom pôdoryse, východné nárožie tvorila pôvodne zastrešená terasa,
dnes zamurovaná. Fasádu orientovanú do námestia pôvodne dopĺňal
drevený balkón, nesený konzolami. Výraz objektu v súčasnosti
značne pozmenený (zmena tvaru a výplní okenných otvorov), základná objemovo-priestorová štruktúra však ostala zachovaná. Valbové zastrešenie objektu prevyšujú
dekoratívne stvárnené komínové telesá z režného muriva, a váza osadená v mieste styku strešných hrebeňov. Vežičku pri okraji fasády zrušili. V nárožiach bosáž, ktorá neprebieha celou výškou muriva. Západná fasáda ukončená štátom, pôvodne s vetracím otvorom, po jeho stranách omietkový pás
s letopočtom 1909. V pláne kúpeľného miesta z roku 1914 sú vyznačené na mieste objektu iné objekty
(staré parc. č. LVIII).

Pošta
súpis. č. 215, parc. č. 323
Objekt sa nachádza v centrálnej časti obce Ľubochňa,
umiestnený na pozemku vklinenom medzi komunikáciou zo smeru Hubová a alejou, vedúcou smerom
k Vážskemu mostu a železničnej stanici. Pôdorysne
a objemovo členitý objekt s vizuálne zvýraznenými
prvkami drevených konštrukcií. Postavili ho na mieste objektu správy uhorských štátnych lesov, pravdepodobne v období prvej svetovej vojny.
Objemovo-priestorový rozsah, exteriéry objektu, zastrešenie a funkčné detaily (napr. teleso komína) sú nositeľmi pamiatkových hodnôt. Interiér objektu modernizovaný pre účely prevádzky pošty,
miera prípadného zachovania interiérových prvkov a výzdoby nie je známa.
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Hotel Bratislava (dnes vysokošpecializovaný odborný endokrinologický ústav)
súpis. č. 144, parc. č. 671, č. ÚZPF 11680/0
Pôvodne ústredný a reprezentačný objekt rozvíjajúceho sa cestovného ruchu v letovisku Ľubochňa.
Vybudovaný okolo roku 1907 ako grandhotel, na
mieste predchádzajúceho hotela, ktorý bol tradičným dreveným objektom na murovanej základni
prvého nadzemného podlažia a veľkými prečnievajúcimi štítmi (staré parc. č. LXII).
Štvorpodlažný blokový objekt so symetrickou kompozíciou fasád, zastrešený sedlovou
strechou. Pred dlhšie fasády objektu vystupujú
rizality, zastrešené vlastnou kolmou strechou.
V západnej fasáde v rizalite hlavný vstup do objektu, zapustený do hĺbky objektu. Vo vyšších podlažiach objektu v hlavnej osi balkóny, v oboch bočných stranách otvorené loggie. Plocha fasád, stvárnenie parapetov a okenných suprafenstier a ostení
dekorované secesnými motívmi s diferencovanou farebnosťou, ktoré dopĺňa bohato členitý tvar okenných výplní. V osemdesiatych rokoch 20. storočia podkrovné podlažie prestavali s nadmurovaním obvodového múru, čím sa pozmenili objemové vzťahy objektu. Obnova objektu v rokoch 1997–98 (projekt 1992) rešpektovala architektonické hodnoty objektu, v roku 2010 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Na objekt nadväzujú utilitárne prístavby súvisiace s prevádzkou liečebného ústavu (1960),
ktoré objekt zintegrovali so starším rekreačným objektom, zásadne však nenarušili architektonické hodnoty objektu.

Kollárov dom (pôv. Vila Fortúna, Hotel Elisabet, Kursalon)
súpis. č. 145 (staré č.: 106), parc. č. 669; č. ÚZPF 410/1
Ucelene zachovaný kúpeľný hotel s veľkou spoločenskou sálou (dvoranou), pred vznikom hotela
Bratislava ústredný objekt ľubochnianskeho letoviska.
Objekt má hrazdené poschodie, pred západnú fasádu vystupuje nesený uzavretý balkón.
Objekt
zastrešený
členitou
strechou
s vyrezávanými konštrukciami štítov. Pred severnou fasádou krytá drevená terasa, nad jej vchodom sa nachádza jeden pár vežičiek. Ako celok
reprezentuje najstaršiu etapu výstavby Ľubochnianskych kúpeľov.
Kollárov dom v Ľubochni bol uznesením
Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 27. februára 1961 číslo 24 (reg. v čiastke 36/1962 Zb.) vyhlásený za „národnú kultúrnu pamiatku“ v zmysle § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1958 Zb. SNR
o kultúrnych pamiatkach. Vláda Slovenskej republiky vyhlásenie za „národnú kultúrnu pamiatku“ nariadením č. 299/1991 Zb. zrušila s účinnosťou od 1. augusta 1991. Dôvodom zaradenia do kategórie
najvýznamnejšej zložky kultúrneho bohatstva slovenského národa bola okolnosť uskutočnenia zjazdu
strán sociálnodemokratickej a marxistickej ľavice (16. januára 1921), kde prijali myšlienky Komunistickej internacionály a zlúčili sa do Komunistickej strany Československa. Najmä táto okolnosť vplývala na mimoriadnu publicitu pamiatky v minulom období.2 Udalosť pripomínala viacdielna pamätná tabuľa, pôvodne umiestnená na stene po stranách vstupu do objektu (dnes odstránená). V parku severne
2

Jankovič, Vendelín a kol.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Martin 1980, s. 8, 10, 245-248; Šášky, Ladislav:
Umenie na Slovensku. Obrazový sprievodca po pamiatkach. Bratislava 1988, s. 254, obr. 150.
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od objektu sa nachádza pamätník, predstavujúci figúru muža – delegáta, pravicou vydvihujúceho pochodeň. Figúra v nadživotnej veľkosti je umiestnená na vysokom podstavci.

Býv. Hotel Havran (dnes bytový dom)
súpis. č. 146, parc. č. 662
Dvojpodlažný objekt, pôvodne hotel, s využitým podkrovím, zastrešený sedlovou strechou. Súčasný stav objektu
sa odlišuje od dokumentovaného stavu v medzivojnovom
období – prvé nadzemné a podkrovné podlažia mali hrazdenú konštrukciu muriva. Užšie fasády boli predtým členené širokými loggiami s oblúkovými konštrukciami, izby
zas
nemali
balkóny, vystupujúce pred
pozdĺžne fasády. Objektu aj po prestavbe zachováva objemovo-priestorovú dimenziu od čias jeho výstavby.

Vila Jahn / vila Bazovského
súpis. č. 151, parc. č. 652 (staré parc. č. X), č. ÚZPF 11777/0
Nachádza sa v centrálnej časti kúpeľného územia, južne od
hlavných objektov (Kollárov dom, LD Havran), na svažitom teréne pod úpätím Kútnikovho kopca, východne od
Veľkého parku, voči ktorému je vydelená hlavnou cestou
prechádzajúcou územím.
Murovaný dvojpodlažný blokový objekt na obdĺžnikovom pôdoryse. Pred centrálne časti dlhších fasád vystupuje prevýšený rizalit. Podlažia fasády rozdelené rímsou.
Fasáda v 1. nadzemnom podlaží členená pásovou rustikou
a jednoduchými výrezmi okenných otvorov, v 2. nadzemnom podlaží (severná a južná fasáda) sú združené spoločným orámovaním a parapetom. Pôvodné 6-tabuľkové výplne okenných otvorov dnes zjednodušené. V rizalite v 1.
nadzemnom podlaží otvorená predsieň s trojicou arkád so
segmentovými oblúkmi; v 2. nadzemnom podlaží otvorená
loggia s vysokými arkádami ukončenými poloblúkmi. Strechy
s plytkým sklonom rovín.
Výrazné neorenesančné tvaroslovie a charakter prímorskej rezidencie vyčleňujú vilu z architektonickej typológie
väčšiny ostatných objektov v navrhovanej pamiatkovej zóne
ľubochnianskych kúpeľov. Pred druhou svetovou vojnou známa pod názvom „Vila Jahn“.
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Vila
súpis. č. 153, parc. č. 638/1 (staré parc. č. XIV)
Intaktne zachovaná vila, situovaná vysoko nad cestou do
Ľubochnianskej doliny. Objekt vybudovaný na kamennej
podmurovke, steny tvorí hrazdené murivo. K ľavej strane
vily prilieha drevená veranda s presklenými stenami.
Záhrada vily
vydelená voči
ceste oplotením. Priechod
do areálu tvorí
brána osadená medzi tehlovými piliermi s ozdobne formovanými vrcholmi, ktoré nesú kryciu dosku. Brána je zachovaná v pôvodnom stave, včítane kľučky a ozdobného kovania. V záhrade je vybudované schodisko, ktoré rešpektuje
svahovitú konfiguráciu terénu, súčasťou úprav sú aj kamenné oporné múriky. Plocha záhrady je z väčšej časti pokrytá
porastmi drevín spevňujúcimi svah. Sortiment výsadieb predstavuje vo výsadbách bežne využívané druhy drevín (Taxus baccata, Thuja sp., Juniperus sp.) v kombinácii s plochou trávnika.

Vila
súpis. č. 155, parc. č. 635
Nachádza sa v zástavbe víl na strmom úbočí povyše
cesty do Ľubochnianskej doliny. Dvojpodlažný objekt
na vysokej kamennej podmurovke. Výraznejšie tvaroslovné členenie iba na fasáde (napr. edikulové rámovanie
veľkých okenných otvorov, ukončené segmentovým
frontónom). Pravá časť fasády mierne predsunutá
a prevýšená do 2. nadzemného podlažia, ktoré sa prejavuje iba dreveným balkónom v štíte. Na ľavej strane
objektu prístavba verandy, pôv. zrejme otvorenej
s drevenou konštrukciou. Objekt je redukovaním typu vily Slovenka v tejto lokalite.

Vila (dnes Vila Hanka),
súpis. č. 156, parc. č. 632
Areál vily sa nachádza nad cestou do Ľubochnianskej doliny, voči ktorej je vydelený kamenným múrom a plotom
s ozdobne formovanými poľami pletiva. Prístup areálu od
cesty umožňuje schodisko s kovanou bránou so secesnou
ornamentikou, ktorá je osadená medzi piliermi, ukončenými guľou.
Objekt je dvojpodlažný a využitým podkrovím,
bloková stavba
s miernym rizialitom, ktorý uzatvára štít. V osovej časti predstavaná predsieň,
ktorá je súčasne balkónom v 2. nadzemnom podlaží. Nárožia
fasády zvýraznené bosážou.
Záhrada vily je sadovnícky upravená, prevažnú časť
plochy záhrady pokrýva trávnik. Výsadby drevín sú realizované formou skupín a pokryvných výsadieb, sortiment použitých drevín je novodobý, s prevahou ihličnanov.
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Vila
súpis. č. 157, parc. č. 629
Typický predstaviteľ zástavby nájomných víl
povyše cesty do Ľubochnianskej doliny. Základným konceptom je objekt s využitým podkrovím, umiestnený na vyššej kamennej podmurovke (podpivničenie), v jednotlivých podlažiach sa nachádzajú hosťovské priestory.
Centrálna časť fasády zvýraznená predsunutím,
prechádza do štítového múru s ozdobnou drevenou konštrukciou. K strane objektu sa pričleňovala drevená terasa, ktorej drevená konštrukcia nadväzovala na zastrešenie objektu,
v prípade vily č. 157 táto časť medzičasom
zanikla.

Vila (neskôr zotavovňa Slovenka)
súpis. č. 160, parc. č. 620 (staré parc. č. XXII)
Objekt v južnej, vzdialenejšej časti kúpeľno-liečebného
územia, nad cestou do Ľubochnianskej doliny.
Murovaný objekt postavený do svahu, na masívnej
kamennej podmurovke (podzemné podlažie), s centrálnou
štvorosovou fasádou. Zastrešenie valbovou strechou. Pravá,
mierne predstupujúca strana fasády ukončená štítom,
v ktorom je drevený balkón 2. nadzemného (podkrovného)
podlažia. Na oboch stranách hlavného objektu bočné
priestory, stavané formou drevenej konštrukcie s plasticky
tvarovanými článkami. Priestory boli pôvodne zrejme otvorené na spôsob krytej terasy. Nárožia a hrany
muriva v centrálnej časti objektu zvýraznené bosážou na spôsob železničných stavieb. Na fasáde štyri
veľké okná so 6-tabuľkovou výplňou, otváravé smerom von, okenné výrezy zdôraznené stupienkovým
orámovaním. Rozmiestnenie okien podzemného podlažia opakuje osovosť hlavnej časti fasády, okenné
výrezy majú segmentový záklenok a sú zdôraznené režným murivom.

Vila Vécsey
súpis. č. 101, parc. č. 677, č. ÚZPF 11776/0
Reprezentačná trojpodlažná architektúra na spôsob mestskej vily
s výrazným pôdorysným a objemovím členením. Objekt
založený na kamennej podmurovke, v prvom podlaží vysoká
otvorená veranda. V centrálnej časti objektu hlavný vstup, ústiaci
do schodiska prepájajúceho vyššie podlažia objektu. Schodisko
je presvetlené veľkým oknom s polkruhovým záverom. Táto
časť objektu v treťom podlaží ukončená balkónom, krytým
drevenou konštrukciou s valbou a párom lomených oblúkov.
Podlažia oddelené rímsou. Všetky nárožia objektu zvýraznené
nárožnou bosážou. Objekt po roku 2010 prechádza obnovou.
Súčasťou vily je záhrada vymedzená oplotením. Záhrada
bola komponovaná ako voľná, prírodno-krajinárska úprava.
Z pôvodných drevín sa zachoval červenolistý buk (Fagus
sylvatica ʹAtropuniceaʹ), vysadený pred západným priečelím
vily. Okolo kmeňa stromu je vybudovaný nízky kamenný múrik
s kruhovým pôdorysom, čo ešte zvýrazňuje solitérne postavenie
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tejto dreviny. Pôvodným architektonickým prvkom je aj oplotenie pozostávajúce z drôteného
pletiva, pripevneného na kovové stĺpiky s ozdobnými kovanými prvkami v tvare volút. Vstupná
bránka je kovaná, s náznakmi secesného slohu, umiestnená medzi dvoma kamennými piliermi
z kyklopského muriva. Súčasťou pilerov sú dva štylizované lampáše, umiestnené po oboch stranách
vstupu.
Vila Soukup
súpis. č. 102, parc. č. 680
Udržiavaný dvojpodlažný objekt na okraji väčšieho pozemku, prístupný z komunikácie po západnom
obvode územia. Základné murované jadro na pôdoryse tvaru „T“,
v 2. nadzemnom podlaží (pokrovie) vždy ukončené murovaným
štítom pod valbovým zastrešením.
K základnej hmote stavby je pridané zasklená terasa, z opačnej
strany je pri krížení osadená vežička so štíhlou ihlancovou strechou. Stvárnenie jej stien hrazdené. V štítových stenách sú osadené
polkruhové okná s lúčovitým vnútorným členením.

Vila Robicsek
súpis. č. 103, parc. č. 682
Objekt vo vyššie položenej časti územia
Ľubochnianskych
kúpeľov, postavený
ako murovaná stavba.
Členitý
pôdorys
a stavebné objemy sa
prejavujú vo forme
valbového zastrešenia s bočnými strechami.
Fasády
hladké, bez výraznejšieho výzdobného systému, členené
len horizontálnymi
rímsami v úrovni pod parapetom okna (doplnené
zrkadlom), a ďalšou, vydeľujúcou jednotlivé podlažia. Pri západnej fasáde veranda a balkón drevenej konštrukcie. V korune muriva sled drevených konzol, podopierajúci prečnievajúci krov,
tektonickú funkciu však neplnia. Nad strechu
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vystupujú 4 komíny s dekoratívne stvárneným telesom z neomietaného muriva, centrálne ju ukončuje
štíhla, diagonálne postavená vežička.

Vila Theisz
súpis. č. 104, parc. č. 683
Objekt sa nachádza na okraji súboru solitérnych objektov na západnom okraji kúpeľného územia. Voči ostatnej zástavbe je umiestnený
relatívne excentricky, pozemok vydeľuje kamenná cesta.
Trojpodlažný, podpivničený murovaný objekt s plastickým
a farebným zvýraznením tektonických prvkov, evokujúcich hrazdené
murivo, ktoré je uplatnené len v podkrovnom podlaží. V druhom nadzemnom podlaží otvorená loggia s polygonálnym zalomením pôdorysu, strecha nesená drevenými stĺpmi, parapet tvorený z profilovo tvarovaných dosiek. Segmentové záklenky okenných otvorov majú zvýraznené klenáky.

Park (Veľký park, Kúpeľný park)
staré parc. č. LXVII, č. ÚZPF 410/3
Kúpeľný park v Ľubochni sa nachádza južne od
toku Ľubochnianky v rámci zastavaného územia
obce, a tvorí vlastné jadro kúpeľného územia.
Park založili v súvislosti so vznikom rekreačného miesta, na údolnej nive v dolnej časti povodia
potoka. Časť jeho územia pôvodne využívali ako
sklad dreva, splavovaného po Ľubochnianke
a zachytávaného na tzv. hrablách. Vybudovaním
lesnej železnice pôvodný spôsob prepravy dreva
zanikol (teleso železničnej trate navyše oddelilo
potok a plochu býv. skladiska), a tým sa otvorila
možnosť úpravy územia na prírodno-krajinársky park. V prehľadovom pláne kúpeľného miesta označili
pozemok parku parcelným číslom LXVII.
Parková dispozícia má v pôdoryse šošovkovitý tvar. Sieť komunikácií je oproti stavu z obdobia
založenia parku, kedy tvorila viacero prechádzkových okruhov, zjednodušená a jestvujúce chodníky
podporujú priechodnosť parku paralelne s hlavnou cestnou komunikáciou. Hlavné komunikačné prepojenie parku s ostatnými časťami záujmového územia je vybudované v jeho severovýchodnej časti. Ďalšie prepojenie prostredníctvom širokého záhradného schodiska je situované oproti vile Bazovského.
V tejto časti parku je vybudované aj plošne veľkoryso riešené odpočívadlo s kruhovým pôdorysom.
Jeho centrálnu časť dotvára nádrž na vodu s polygonálnym pôdorysom a so zabudovaným vodotryskom.
Steny nádrže sú vybudované z kamenných kvádrov, okraje nádrže lemujú okruhliaky lepené do maltového lôžka. Nášľapnú vrstvu komunikácií a plochy odpočívadla v tejto časti tvoril mlatový povrch
s voľne uloženým lomovým kameňom v obvodových častiach. Pôvodný mlatový povrch je v súčasnosti
do značnej miery zaburinený a neudržiavaný. V teréne sú viditeľné zvyšky architektonických prvkov
tvoriacich súčasť sadovníckej úpravy vybudovanej pravdepodobne v 70. až 80. rokoch minulého storočia. Sú to opracované kamene v tvare kvádrov, ktoré zrejme slúžili ako pätky pergoly vybudovanej pôvodne po obvode odpočívadla. Po obvode odpočívadla sú pravidelne rozmiestnené aj lavičky, patriace
k poslednej podobe úprav parku. Po oboch stranách schodiska, v jeho dolnej tretine, sú vo svahu umiestnené dve kamenné vázy na podstavcoch, ktoré zrejme pochádzajú z obdobia založenia parku. Jedna
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váza bola v minulosti využitá na vytvorenie fontány na pitie, má prevŕtaný otvor a je k nej pripevnené
kovové umývadlo.
Ďalším stavebno-architektonickým prvkom nachádzajúcim sa v parku je drevený altán na vyvýšenej podmurovke. Altán má pôdorys sedemuholníka a prvkom, ktorý naň nadväzuje je vodná nádrž
(fontána) s nepravidelným pretiahnutým tvarom a s obrubou a dnom vybudovanými z prírodného kameňa. V pohľadovej osi medzi vyššie popisovaným odpočívadlom a altánom s plytkou vodnou nádržou je
situovaná voľná plocha trávnika, čím sa otvára aj pohľad na strmé úbočia vrchu Vysoký Grúň patriacemu k pohoriu Veľká Fatra, ktoré obklopuje Ľubochniansku dolinu.
Altán je obkolesený skupinou líp (Tilia sp.), ktoré sú vysadené do tvaru rondela, čo svedčí
o koncepčnom prístupe k tvorbe parku aj v neskoršom období po jeho založení. Rušivo pôsobiacim prvkom sú v tejto časti novoosadené informačné tabule o dejinách Ľubochnianskej doliny a kúpeľov, ktoré
svojim rozmiestnením kopírujú tvar rondela, v pohľadoch však narúšajú krajinný obraz parku
a okolitých zalesnených úbočí.
V porastoch drevín na území parku sú dominantnými druhmi lipa (Tilia sp.), lieska turecká (Corylus colurna), tuja riasnatá (Thuja plicata ʹZebrinaʹ), breza previsnutá (Betula pendula), smrek obyčajný (Picea abies), buk lesný (Fagus sylvatica ʹAtropurpureaʹ), borievka (Juniperus sp.). Dreviny sú vysadené prevažne v skupinách, v blízkosti komunikácií. Kry sú zastúpené vo forme nízkych tvarovaných
živých plotov, iba ojedinele sa v parku vyskytujú ako solitéry.
Komunikácie v parku sú na viacerých miestach riešené formou veľkoformátových nášľapných
kameňov s nepravidelnými tvarmi, voľne uloženými v trávniku. Komunikácie vytvárajúce hlavné trasy
majú asfaltový povrch.
Výrazným krajinotvorným prvkom v záujmovom území je
jednostranná lipová aleja (Tilia cordata) sprevádzajúca hlavnú
cestu do Ľubochnianskej doliny. Aleja je chránená v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 49, chránené
stromy) a je zapísaná v Štátnom zozname chránených stromov pod
evidenčným číslom S 139. Počet stromov rastúcich v aleji je podľa
údajov zo Štátneho zoznamu 110, pričom ich vek je odhadovaný
na viac ako 100 rokov. Výrazne negatívnym zásahom do aleje
a okrajových častí parku bolo budovanie kanalizácie a ČOV obce,
začaté v roku 2009. Pri zemných prácach bola narušená koreňová
sústava niektorých drevín, pri pätách kmeňov líp a na svahu popri
ceste je terén v súčasnosti neupravený, s navážkou kameniva pochádzajúceho zo stavebnej činnosti.
V období rozvoja obce a kúpeľov v období socializmu
umiestnili do plochy parku zariadenia, degradujúce funkciu územia ako verejnej zelene: V najvýchodnejšej časti vybudovali futbalové ihrisko s tribúnou a novorozširovanými šatňami (súpis.
č. 413) a severne od neho kúpalisko s otvoreným bazénom (parc.
č. 645 – 650), ktoré je zanedbané a nevyužívané.

„Malý“ park
Situovaný je v centrálnej časti kúpeľného územia v okolí Kollárovho domu a liečebného domu Bratislava, v dotyku s Veľkým parkom, oddeleným hlavnou cestou. Bezprostredné okolie centrálnych liečebných domov a objektov miestnej správy vo vstupnej časti kúpeľného areálu je sadovnícky upravené
a vytvára parkovú dispozíciu dotvárajúcu prostredie liečebných objektov. Plochy trávnika s výsadbami
drevín sú v tejto časti prerušované spevnenými plochami a komunikáciami s prevažne funkčným charakterom. Terén je v tejto časti svahovitý, čo zvyšuje spolu so striedaním plôch trávnika a výsadieb drevín z vizuálneho hľadiska plastickosť popisovaných sadovníckych úprav. Výsadby sú rozvoľnené, prvkami pripomínajúcimi pôvodné úpravy sú zachované nízke strihané živé ploty po obvode niektorých
trávnatých plôch. Vo výsadbách sa uplatňuje aj jarný efekt kvitnúcich drevín. Výrazným prvkom sú
v jarnom období magnólie japonské (Magnolia kobus) vysadené v malých skupinách, s ktorými farebne
počas kvitnutia vytvára kontrast okrasná forma myrobalánu (Prunus cerasifera ʹAtropurpureaʹ). Súčas-
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ťou výsadieb sú v tejto časti aj ihličnaté dreviny, ktoré sú miestami vysadené bez zrejmého kompozičného zámeru. Zastúpené sú najmä tvarovo odlišnými formami druhov drevín, medzi ktoré patria tuja
západná (Thuja occidentalis ʹMalonyanaʹ), smrek sivý (Picea glauca ʹConicaʹ), borovica horská (Pinus
mugo). Tieto výsadby drevín pochádzajú zrejme zo 70-tych rokov minulého storočia. Vtrúsene sa vo
výsadbách vyskytujú aj dreviny tvoriace pôvodný lesný porast (borovica lesná – Pinus sylvestris). Výrazným solitérom, ktorý vyniká v priestore medzi liečebnými domami svojou hmotou, je vzrastlá lipa
veľkolistá (Tilia platyphyllos), ktorá rastie pri Kollárovom dome. Tento strom je chránený aj podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 49, chránené stromy) a je zapísaný v Štátnom zozname chránených stromov pod evidenčným číslom S 138. Odhadovaný vek stromu je podľa údajov
z uvedeného zoznamu 150 rokov, vek tohto stromu môže byť ale vyšší, keďže je vyobrazený ako vzrastlý strom už na dobových pohľadniciach okolo roku 1905. Na korune svahu, popri obvodovej komunikácii popisovanej parkovej dispozície je vysadená jednostranná javorová aleja (javor horský – Acer
pseudoplatanus).
V priestore za liečebnými domami, v ktorom bol podľa situačného plánu z roku 1914
a dobových pohľadníc vybudovaný park s upravenými komunikáciami a kolkovou dráhou, sa v súčasnosti nachádza neudržiavaný porast drevín. Pôvodná parková úprava zanikla, druhové zloženie porastov
zodpovedá prirodzenej vegetácii (lipa – Tilia sp., smrekovec opadavý – Larix decidua, smrek obyčajný
– Picea abies).
Prvkom dotvárajúcim prírodné zázemie bezprostredného okolia liečebných objektov je potok
pretekajúci záujmovým územím. Koryto potoka má v svahovitej časti územia prírodný charakter, dno
a brehy sú spevnené lomovým kameňom a vytvárajú kaskády. V hornej časti toku sú brehy spevnené
nízkym betónovým múrikom. Sčasti je potok vedený pod povrchom v rúrach.

Vila Schneider
súpis. č. 208, parc. č. 384, č. ÚZPF 17773/0
Objekt sa nachádza mimo jadra kúpeľného areálu, na protiľahlom
brehu potoka Ľubochnianka, pod úpätím Vysokého grúňa.
Dvojpodlažný objekt s podkrovím. Druhé nadzemné podlažie
vybudované ako hrazdená
konštrukcia, v nároží výrazný arkier so štítom.
Severné nárožie objektu
ukončené vežičkou. Pred
celou dĺžkou fasády prebieha drevený balkón
s ozdobne
formovaným
parapetom, nesený na kamenných konzolách. Okná
v prvom nadzemnom podlaží zdvojené, osadené
v združujúcom ostení s kamennou šambránou.
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6.
NÁVRH ZÁSAD OCHRANY, OBNOVY A PREZENTÁCIE HODNÔT ÚZEMIA
A. Všeobecné požiadavky pre pamiatkovú zónu
1. Funkčné využitie územia
1.1 Zachovať funkčné využitie územia pre kúpeľníctvo a liečebnú starostlivosť s doplnkovým využitím
rekreácia a cestovný ruch, všetky viazané na jestvujúci stavebný fond v území.
2. Zachovanie, údržba a regenerácia historického pôdorysu a parcelácie
2.1 Zachovať princíp vytvorenia kúpeľno-liečebného miesta ako urbanistického celku rozvoľnenej pôdorysnej štruktúry s jednotlivo (solitérne) umiestnenými objektmi.
2.2 Rešpektovať územie s jeho usporiadaním, štruktúrou a objektovou skladbou ako stabilizované, so
zameraním na využívanie jestvujúceho potenciálu v ich typickosti a jedinečnosti.
2.3 Zachovať pomer zastavania v území, vytvorený charakteristickým osadením solitérnych kúpeľnoliečebných, ubytovacích, oddychovo-rekreačných a obslužných stavieb v kultivovanom prírodnom prostredí.
3. Zachovanie, údržba a regenerácia objektovej skladby pamiatkovej zóny
3.1 Rešpektovať princíp vytvorenia kúpeľno-liečebného miesta ako urbanistického celku rozvoľnenej
pôdorysnej štruktúry, prevažne s jednotlivo (solitérne) umiestnenými objektmi v kultivovanom prírodnom prostredí.
3.2 Rešpektovať a zachovať jednotlivé historické objekty v pamiatkovej zóne ako významné príklady
architektúry obdobia druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia.
3.3 Rešpektovať jednotlivé objekty medzivojnového architektonického funkcionalizmu a moderny.
3.4 Rešpektovať pamiatkovú zónu ako územie so stabilizovanou urbanisticko-architektonickou štruktúrou, ktorej územný rozvoj bol uskutočnený v určitom historickom období a v súčasnosti je v zásade
ukončený.
3.5 Obnovu historických objektov (objektov s pamiatkovými hodnotami) vykonávať len na základe
pamiatkového – architektonicko-historického výskumu; rešpektovať, zachovať a obnoviť všetky historické funkčné a výtvarné súčastí architektúry objektov.
3.6 Objekty a iné nehnuteľnosti v pamiatkovej zóne, ktoré nemajú pamiatkové hodnoty, nesmú výrazom
svojho exteriéru narúšať charakter pamiatkového územia.
4. Zachovanie, údržba a regenerácia výškového a priestorového usporiadania objektov
4.1 Rešpektovať kultúrne pamiatky a zachovaný stavebný fond s pamiatkovými hodnotami ako významné súčasti kultúrneho a architektonického dedičstva.
4.2 Zachovať, udržiavať a využívať stavebný fond v území pokiaľ možno v súlade s pôvodnou funkciou, bez požiadaviek na neadekvátne zmeny funkcií a s negatívnym dôsledkom na stavebnú podstatu
a dispozíciu historických objektov.
4.3 Zachovávať objemovo-priestorové usporiadanie, podlažnosť, tvary zastrešenia, dispozičné riešenie,
výraz, typickú farebnosť (rešpektovať pamiatkové hodnoty) historických objektov v pamiatkovej zóne.
4.4 Rešpektovať princípy urbanistického utvárania zástavby, najmä princíp solitérneho umiestnenia
objektu v rámci väčšieho pozemku.
5. Zachovanie, údržba a regenerácia prvkov interiéru a uličného parteru
5.1 Udržiavať verejné priestranstvá a poloverejné priestory v dobrom technickom, prevádzkovom
a estetickom stave.
5.2 Odstrániť alebo eliminovať rušivé a hodnote prostredia neadekvátne zásahy; riešenie technického
vybavenia v pamiatkovej zóne musí byť v súlade s ochranou pamiatkových hodnôt jednotlivých objektov a prostredia.
6. Zachovanie, údržba a regenerácia charakteristických pohľadov, siluety a panorámy územia
(s. 10)
6.1 Zachovať významné charakteristické diaľkové aj lokálne pohľady na pamiatkovú zónu.
6.2 Opatreniami v oblasti starostlivosti o zeleň zachovávať charakteristické pohľady a panorámy
v pamiatkovej zóne.
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6.3 Vylúčiť umiestňovanie stavieb, iných objektov, prevádzkových a technických zariadení alebo výsadbu zelene, ktoré narušia ustálené usporiadanie a pohľadové kužele v pamiatkovej zóne.
7. Zachovanie, údržba a regenerácia archeologických nálezísk
7.1 Rešpektovať a dodržiavať postup ustanovený zákonom č. 49/2002 Z. z. pred prípravou a projektovaním zámerov v území.
8. Zachovanie, údržba a regenerácia ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkovej zóny
8.1 V spoločenskej, hospodárskej a riadiacej praxi (napr. kúpeľníctvo a kúpeľná zdravotná starostlivosť,
cestovný ruch, výkon verejnej správy obce) primerane uplatňovať historickú tradíciu lokality ako kúpeľno-liečebného a rekreačného miesta.
8.2 Rešpektovať plochy parkov, záhrad a ostatných celkov verejnej a súkromnej zelene ako koncepčnej
súčasti urbanistického usporiadania územia.
8.3 Vykonávať priebežnú údržbu plôch parkov, záhrad a ostatnej zelene; vykonávať odbornú starostlivosť o dreviny a ostatné prírodné prvky v území.

B. Špecifické požiadavky na konkrétne plochy pamiatkovej zóny, vymedzené v grafickej časti
1.1 Zachovať plochu „Veľkého parku“ v celom rozsahu. Budovanie ďalších stavieb trvalého charakteru
na území parku mimo jestvujúcich areálov je neprípustné. Osádzanie dočasných zariadení a prvkov
drobnej architektúry musí byť schválené krajským pamiatkovým úradom.
1.2 Zabezpečiť pravidelnú údržbu celej plochy „Veľkého parku“ a ošetrovanie drevín na primeranej
odbornej úrovni. Nové výsadby drevín a zásahy do porastov nad rámec bežnej údržby realizovať koncepčne, na základe schválenej projektovej dokumentácie, ktorej potrebný rozsah určí krajský pamiatkový úrad.
1.3 Zabezpečiť regeneráciu plôch a komunikácií s mlatovým povrchom, nachádzajúcich sa vo „Veľkom
parku“, ktoré postupne zanikajú.
1.4 Regenerovať a vhodne začleniť do parkových úprav prvky drobnej architektúry zachované z obdobia založenia „Veľkého parku“ (vázy pri schodisku).
1.5 Zachovať v čo najväčšej možnej miere prírodný charakter potoka Ľubochnianka pretekajúceho parkom.
2. Požiadavky na využitie komunikácií a verejných priestranstiev
2.1 Využívať verejné komunikácie na účely cestnej, cyklistickej a pešej dopravy.
2.2 Zabezpečiť opatrenia na bezpečnosť cestnej premávky, napr. obmedzením prejazdovej rýchlosti
motorových vozidiel.
2.3 Drobné úžitkové stavby, zariadenia alebo konštrukcie na verejných priestranstvách (napr. javiská,
pódiá, predajné stánky) nesmú byť umiestnené trvale, po ukončení konkrétneho podujatia je nevyhnutné
objekty odstrániť. Ak dôjde v dôsledku konania daného podujatia akýmkoľvek spôsobom k narušeniu
plôch zelene, tieto je potrebné upraviť do pôvodného stavu (revitalizácia plôch trávnika, úprava terénu,
ošetrenie poškodených drevín, odstránenie odpadkov a pod.).
3. Požiadavky na ochranu, obnovu a prezentáciu historickej zelene
3.1 Pri všetkých plochách zelene na verejných priestranstvách v záujmovom území zabezpečiť pravidelnú údržbu vykonávanú na primeranej odbornej úrovni. Nové výsadby a akékoľvek úpravy nad rámec
bežnej údržby (teda všetky také, ktoré zasahujú do plošného a priestorového usporiadania záujmového
územia), musia byť vykonávané koncepčne, na základe projektovej dokumentácie, ktorej potrebný rozsah určí krajský pamiatkový úrad.
3.2 Zabezpečiť primeranú údržbu a odborné ošetrovanie chránenej lipovej aleje vysadenej popri hlavnej
ceste a lipy pri Kollárovom dome, ktoré patria k najstarším drevinám v záujmovom území a ich výsadba
sa viaže bezprostredne k obdobiu zakladania kúpeľov.
3.3 V záhradách pri vilách vykonávať priebežnú údržbu tak, aby záhrady tvorili primerané prírodnokrajinárske zázemie víl. Zabezpečiť primeranú údržbu vzrastlých drevín zachovaných v záhradách
z obdobia zakladania kúpeľov (buk pri vile súpis. č. 101, parc. č. 677). Zachovávať pôvodné prvky
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(oplotenia, brány, plastiky, schodiská a pod.) dotvárajúce prostredie. Pri novozakladaných sadovníckych
úpravách záhrad uplatňovať rozvoľnený typ výsadby zodpovedajúci kúpeľno-rekreačnému charakteru
prostredia (trávnik, solitérne dreviny, kvitnúce kry, nízke živé ploty, trvalky) a rešpektujúci historické
danosti. Novobudované oplotenia vilových záhrad musia byť nerušivé, nesmú vizuálne izolovať záhrady
od okolitého prostredia, potrebné je pridržiavať sa v navrhovanom pamiatkovom území zaužívaných
foriem (priehľadné pletivové polia, nízke kamenné podmurovky oplotení, kované brány s náznakovou
ornamentikou).
3.4 V priestore za liečebnými domami, na parcele č. 688/1, v mieste pôvodného „Malého“ parku zabezpečiť regeneráciu v súčasnosti neudržiavanej plochy. Porast drevín je potrebné odborne prehodnotiť,
vykonať prípadné prebierky drevín, upraviť terén a porast spriechodniť pešími komunikáciami. Úpravy
vykonať na základe projektovej dokumentácie na primeranej úrovni. Zvážiť realizáciu náznakovej rekonštrukcie pôvodného „Malého“ parku, ktorý bol v tomto priestore vybudovaný pri zakladaní kúpeľného areálu.
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FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA ÚZEMIA
▪ Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, fototéka
▪ webové sídlo Obce Ľubochňa – lubochna.sk

8.
GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA
Fényőháza. Nyaralótelep. Átnézeti térképe. [Ľubochňa. Rekreačné miesto. Prehľadný plán.] Rytec: I. Schubert, Budapest, bez vročenia [1914].
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