
FOTODOKUMENTÁCIA 

 

      A/  Historické veduty a fotografie 

 

A/  Pohľad na hrad s okolím zo západu v prvej polovici 19.storoča- Boroš,M.: Liptovský  

      Hrádok, Stredoslovenské vydavateľstvo Banská Bystrica,1961, str.26 

B/  Pohľad na areál hradu zo západu v prvej polovici 19.storočia – ww.lhradok.sk 

C/  Celkový pohľad na klasicistický Liptovský Hrádok s lipovou alejou, v pozadí ruina hradu- 

      Šásky,L.: Kamenná krása našich miest, Osveta Martin, 1981, str.391 

D/  Fotografia predpolia hradu zo začiatku 20.storočia – www.lhradok.sk 

E/  Rozsah zástavby centrálnej časti Liptovského Hrádku v 30-tych rokoch 20.storočia –  

      www.lhradok.sk 

F/  Letecký pohľad z 30-tych rokov 20.storočia na východnú časť mesta s ulicou Pod lipami         

     a priestormi Drevoimpregny, V pozadí Hradská ulica vedúca k hradu – archív T.Haviara 

G/  Areál Drevoimpregny s košicko-bohumínskou traťou v popredí – archív T.Haviara 

H/  Rieka Váh a prístavisko pltí pri budúcom termináli lesnej železnice – archív T.Haviara 

I/    Výpravná budova lesnej železnice v Liptovskom Hrádku v polovici 20.storočia – 

      archív T.Haviara 

 

      B/  Fotografická dokumentácia súčasného stavu 

 

Fotografická dokumentácia bola vykonaná v priebehu mesiacov august – október 

2005, spracovateľom výskumu Ing. arch. Ivanom Gojdičom. Fotografie sú usporiadané 

v poradí od areálu hradu, cez severnú a južnú časť pamiatkovo chráneného územia po areál 

arboréta ako individuálnej pamiatky mimo chráneného územia 

1/    Celkový pohľad na mesto zo severného svahu predhoria Nízkych Tatier 

2/    Pohľad na pamiatkovú zónu z budúceho lyžiarskeho svahu – jediný možný diaľkový poh- 

       ľad na pamiatkovú zónu. 

3/    Pohľad na hradný areál z vyhliadky Hradskej hory 

4/    Celkový pohľad na hrad z juhu. V popredí jazierko v predpolí hradu. 

5/    Vstupná časť do areálu hradu so západným renesančným krídlom. 

6/    Pohľad na stredovekú časť hradu z východu s renesančným palácom v pozadí. 

7/    Pohľad z juhu na hmotu na renesančnú hmotu kaštieľa a západnú vežu 

8/    Hmota stredovekého hradu. 

9/    Dvorové arkády severného renesančného krídla areálu hradu. 

10/  Pamätník padlým v I.a II.svetovej vojne na križovatke prd hradom 

11/  Kaplnka s barokovou sochou sv.Jána Nepomuckého na skale v jazierku pred hradom. 

12/  Jazierko pred hradným areálom pri pohľade z východu. 

13/  Pohľad na lúku pod Hradskou horou s tanečným pódiom v popredí a hradom v pozadí.  

14/  Lúka pre hradom pod Hradskou skalou zahrnutá do navrhnutého ochranného pásma. 

15/  Celkový pohľad na lúku pred hradom sponad tanečného pódia. 

16/  Pohľad na parčík s pamätníkom na križovatke pred hradným areálom. 

17/  Pamätná tabuľa oslavujúca slovenskú štátnosť na úpätí masívu Hradskej skaly. 

18/  Klenba suterénneho priestoru demolovaného hospodárskeho objektu pod Hradskou horou 

19/  Pohľad z križovatky pre hradom na nástup do severnej časti ochranného pásma 

20/  Tzv. Vitálišova vila na Hradskej ulici č.40, vytypovaná na zápis do ÚZPF. 

21/  Pohľad do dvora tzv. Vitálišovej vily zo svahu Hradskej hory. 

22/  Vstupná časť tzv. Vitálišovej vily. 

23/  Detail fasády vily na Hradskej ulici č.24, dotvárajúcej prostredie. 

24/  Celkový pohľad na neoklasicistickú vilu na Hradskej ulici č.24 



25/  Objekty na severnom konci západnej strany Hradskej ulice, ktoré dotvárajú nástupný  

       priestor k areálu hradu. 

26/  Neoklasicistická vila na Hradskej ulici č.34, dotvárajúca prostredie. 

27/  Vila na Hradskej ulici č.32 po obnove. 

28/  Eklekticko-secesná vila na Hradskej ulici č.30, vytypovaná na zápis do ÚZPF. 

29/  Vstupný rizalit vily na Hradskej ulici č.30. 

30/  Detail fasády vily na Hradskej ulici č.30. 

31/  Detail oplotenia vily na Hradskej ulici č.30. 

32/  Prvá budova Tatrabanky na Hradskej ulici č.14 po obnove. 

33/  Pohľad na prostredie dotvárajúcu vilu na Hradskej ulici č.10. 

34/  Prvá poľnohospodárska škola na Hradskej ulici č.2, vytypovaná na zápis do ÚZPF. 

35/  Pamätná tabuľa na prvej poľnohospodárskej škole. 

36/  Pohľad zo severu do lipovej aleje na ulici Pod lipami, tvoriacej komunikačnú os  

       pamiatkovej zóny. 

37/  Pohľad na južnú časť zástavby východného domoradia na ulici Pod lipami cez alej. 

38/  Západná strana aleje na ulici Pod lipami. 

39/  Pohľad do aleje na ulici Pod lipami z juhu. 

40/  Severná časť západnej strany domoradia ulici Pod lipami s bytovkou v popredí. 

41/  Pohľad na severnú stranu Partizánskej ulice na južnom okraji pamiatkovej zóny  

42/  Pohľad na východné domoradie pamiatkovej zóny. 

43/  Časť fasády s pamätnými tabuľami a bustou MUDr. Škarvana pred objektom na ulici Pod  

       lipami č.23. 

44/  Busta a pamätné tabule MUDr. Škarvana. 

45/  Pohľad na objekt na ulici Pod lipami č.21 s upraveným podkrovím. 

46/  Napojenie objektov č.21 a 19 na ulici Pod lipami. 

47/  Dom na ulici Pod lipami č.19 po obnove. 

48/  Zachovaná drevená brána domu na ulici Pod lipami č.19. 

49/  Pohľad na obnovený dom na ulici Pod lipami č.17. 

50/  Budova r.-k. fary na ulici Pod lipami č.15 

51/  Celkový pohľad na klasicistický r.-k. kostol zo severu. Pri ňom stojaci rodný dom  

       j. Matúšku sa už nezachoval. 

52/  Pohľad na r.k. kostol spred farskej budovy 

53/  Horná časť priečelia r-k. kostola na ulici pod lipami. 

54/  Budova prvej lesníckej školy na ulici Pod lipami č.11 pri pohľade z juhozápadu. 

55/  Kríž s korpusom Krista z roku 1807 uprostred aleje na ulici Pod lipami vytypovaný na 

       zápis do ÚZPF. 

56/  Pieskovcová Pieta v kaplnke pred r.-k. kostolom. 

57/  Pohľad na dom na ulici Pod lipami č.12 na severnom konci západného domoradia  

       pamiatkovej zóny. 

58/  Dom sociálnych služieb na ulici Pod lipami č.16 po nie najcitlivejšej obnove. 

59/  Uličná slepá fasáda domu na ulici Pod lipami č.18. 

60/  Pohľad do dvora domu na ulici Pod lipami č.18. 

61/  Jedna z najväčších líp v aleji na ulici Pod lipami pred domom č.28. 

62/  Pohľad z cesty prechádzajúcej ulicou Pod lipami na administratívnu budovu č.20. 

63/  Celkový pohľad na neskoroklasicistickú administratívnu budovu na ulici Pod lipami č.20. 

64/  Vstupný portikus administratívnej budovy. 

65/  Dom v strede západného domoradia ulice Pod lipami č.24 

66/  Dvor domu č.24 s hospodárskou budovou uzatvárajúcou ho zo západu.. 

67/  Dom na ulici Pod lipami č.26 s fasádou bez architektonických detailov. 

68/  Kúria na ulici Pod lipami č.28 so zachovanou manzardovou strechou, ale upravenou  



       fasádou. 

69/  Rušivý objekt na ulici Pod lipami č.30 s nevhodne nadstavanou časťou domu. 

70/  Objekt tzv. kasína na ulici Pod lipami č.34, ktorý uzatvára západné domoradie  

       pamiatkovej zóny z juhu. 

71/  Pohľad na nárožie kasína na zátačke ulice Pod lipami do ulice Partizánskej. 

72/  Vstupná brána do dvora areálu kasína z ulice Pod lipami. 

73/  Hospodárska budova v dvore kasína s drevným stĺpikovým podstreším. 

74/  Ukončenie pamiatkovej zóny z južnej strane pri napojení ulice Pod lipami na ulicu 

       Partizánsku. 

75/  Fragment pôvodného oplotenia dvora objektu na Partizánskej ulici č.2 

76/  Partizánska ulica pri pohľade z nárožia ulice Pod lipami. Vľavo budova Lesostavu.  

77/  Pohľad z mosta cez Váh na priestor pamiatkovej zóny v mieste bývalej  terminálovej    

       stanice lesnej železnice 

78/  Výpravná budova lesnej železnice pri pohľade zo západu, pohľadovo uzatvárajúca  

       pamiatkovú zónu z juhu. 

79/  Výpravná budova lesnej železnice pri pohľade zo severovýchodu. 

80/  Pohľad na dielenský objekt, ktorý prostredie dotvára. 

81/  Budova soľného úradu na Partizánskej ulici č,153, dnes Národopisné múzeum,  

       vytypovaná na zápis do ÚZPF. 

82/  Pohľad na vstupnú časť do objektu Národopisného múzea. 

83/  Tabuľka chráneného areálu Hrádockého arboréta. 

84/  Pešia komunikácia pretínajúca priečne areál arboréta. 

85/  Jeden z chodníkov arboréta. 

86/  Skupinka smrekov v arboréte. 

87/  Valúnmi vyložené umelo vytvorené koryto v arboréte. 

88/  Terasovité teleso zaniknutej skalky v centrálnej časti arboréta. 

89/  Skupina náletovej zelene v západnej časti arboréta. 

90/  Staršia časť arboréta s poškodenou drobnou architektúrou. 

91/  Zvyšky prívodného kanála, spájajúceho Belú so zaniknutým jazierkom arboréta. 


