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1. História 

V roku 1935 sa niekoľko milovníkov pešej a lyžiarskej turistiky, členov SKI-KLUBU z 

Trenčianskych Teplíc rozhodlo postaviť novú chatu na vysoko položenej lúke pod vrcholom Baske 

955 m.  Chata bola postavená v rokoch 1935-1936 a bola pomenovaná ako Štúrova chata Ski-Klubu 

Trenčianske Teplice na Veterných holiach. Počas 2. svetovej vojny chatu užívali nemeckí vojaci, ktorí 

tu postavili nový triangel (prvá rozhľadňa), ktorý bol funkčný približne do roku 1960.  

 

Chata Baske s trianglom 

2. Popis súčasného stavu 

Súčasným majiteľom chaty je KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV v Trenčianskych Tepliciach. 

Chata je drevená, zrubová, dvojpodlažná stavba so spoločenskou miestnosťou, kuchyňou, dvoma 

spálňami a dvoma skladovými miestnosťami. Nachádza sa na pozemku KST v oblasti Strážovských 

vrchov pri vrchole BASKE 955 m. Je evidovaná v kategórii ako turistická útulňa, nie je tam zavedená 

elektrická energia, ani voda.  K osvetleniu sa používajú petrolejové lampy. Taktiež je možnosť použiť 

benzínový elektrický agregát. Prevádzka na chate je sezónna, samoobslužná za prítomnosti chatára, 

člena KST Trenčianske Teplice. V chate je 22 lôžok.     
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3. Lokalita umiestnenia 

Chata Baske sa nachádza na pozemku KST o rozlohe cca 4000 m2 so zastavanou plochou       

81 m2  v katastrálnom území obce Slatinka n/Bebravou v oblasti Strážovských vrchov pri vrchole 

BASKE 955 m. 

 Výstavba rozhľadne pri vrchole Baske by bola realizovaná na pozemku KST Trenčianske 

Teplice cca 80 m od chaty Baske. 

 
 

4. Návrh štúdie umiestnenia plánovanej rozhľadne na Baske 
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Rozhľadňa by mala mať výšku  cca 24 m, postavená z dreva (guľatina zo smrekovca 

opadavého – tlakovo impregnovaného), betónu a kamenného obkladu. Uvedený návrh je od 

projektanta Ing. Antonína Závadu st. – Rozhľadňa Miloňová (Veľké Karlovice, Česká republika). 

 

5. Cieľová skupina a využitie 

Plánovaná rozhľadňa by bola využívaná pešími turistami, cykloturistami všetkých vekových 

kategórií celoročne a prípadne lyžiarov v zimnom období. Z vrcholu sa nám naskytne kruhový výhľad 

na oblasť Strážovských vrchov, Javorníkov, Malej Fatry, Veľkej Fatry, Bielych Karpát, Považského 

Inovca, Vtáčnika, Tríbečskej vrchoviny. Za výnimočne priaznivého počasia je možné vidieť Kriváň vo 

Vysokých Tatrách. Jednou z možností oddychu návštevníkov je okrem športového vyžitia aj 

posedenie pri táboráku a prípadné opekanie. V prípade nepriaznivého počasia počas prevádzky je 

možné využiť chatu Baske. KST Trenčianske Teplice organizuje v priebehu roka viacero masovo-

športových turistických akcií (tradičné zimné stretnutia turistov trenčianskeho regiónu – cca 500 

účastníkov, Teplická päťdesiatka, trasa Bánovskej stovky prechádza cez vrchol Baske, v minulosti bolo 

organizované pamätné stretnutie čitateľov Krás Slovenska s účasťou cca 1700 turistov). Celoročne 

okolité turistické chodníky využívajú turisti nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia (najmä 

z neďalekého kúpeľného mesta Trenčianske Teplice). Turisticky značené chodníky na vrchol Baske sú 

z obce Omšenie (cca 5 km), Dolná Poruba (5 km), Slatiny nad Bebravou  (cca 7 km), Krásnej Vsi      (6 

km), Homôlky (10 km). V prípade priaznivých snehových podmienok využívajú trasu z Homôlky na 

Baske bežkári. 

Plánovaná rozhľadňa môže plniť funkciu kontrolného požiarneho stanovišťa pre lesy 

v širokom okolí. 

 

6. Podpora projektu 
 

Stavbu rozhľadne na  Baske podporujú mestá Trenčianske Teplice, Bánovce nad Bebravou, 

priľahlé obce, Mikroregión Teplička a predbežne Lesy SR. 

 

7. Financovanie projektu 

Stavbu rozhľadne navrhujeme financovať z prostriedkov Európskej únie z programu 

cezhraničnej spolupráce, prípadne s finančnou spoluprácou zainteresovaných samospráv, MAS 

Teplička, prípadne využitia iných zdrojov.  Navrhovaná štúdia výstavby rozhľadne predstavuje 

potrebu finančných prostriedkov vo výške približne 65 000 €. 

 

Trenčianske Teplice, december 2014 

 

 

                                                                                          Ing. Maroš Greguš 
                                                 predseda Klubu slovenských turistov 

                                               Trenčianske Teplice 


