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V E R T I K Á L N E  M Ú Z E U M  
S C H L O S S T U R M  R E G E N S B E R G  

Veža bola postavená okolo roku 1250
ako obranná veža zámku Regensberg,
ktorý sa stal obeťou veľkého požiaru
v roku 1540. Veža ako jediná odolala
požiaru a mnohým obliehaniam (v 15.
storočí). Nielen ona, ale aj mesto samé
je pamiatkovo chránené pre jeho boha-
tú históriu, ktorá do jesene 2009 nebola
dostatočne prezentovaná. Až počas plá-
novania rekonštrukcie veže, prišla myš-

lienka dať zámockej veži (Schlossturm
Regensberg) novú funkciu a realizovať
v jej priestoroch vertikálne miestne
múzeum. 

Koncept rekonštrukcie 
Architekti sa snažili predovšetkým

zachovať pôvodnú autentickú podobu
veže. Jemnou renováciou boli očistené
a stabilizované pôvodné múry hrubé až

3 metre a tiež drevená konštrukcia,
z ktorej najstaršie trámy sú z roku 1376. 

Vo vnútornom priestore veže, ktorý
má priemer len 3,5 metra, sú na piatich
nadzemných podlažiach nainštalované
panely, vitríny a monitory. Umiestnené
a osvetlené sú tak, aby čo najmenej
rušili archaickú atmosféru veže a pri-
tom optimálne sprostredkovali návštev-
níkom informácie o histórii mestečka,

Regensberg, mestečko neďaleko Zürichu je obľúbeným výletným miestom pre jeho ojedinelú
polohu a bohatú históriu. Bolo založené v 13. storočí. V jeho siluete dominuje 21 metrov vysoká
stredoveká kruhová veža „Schlossturm Regensberg“, ktorá po rekonštrukcii v roku 2009 slúži
ako „Vertikal Ortsmuseum Schlossturm Regensberg“.
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zámockej veží a nadácii Schloss
Regensberg. Výstava začína na prízemí
stredovekom a končí na 5. poschodí
dokumentáciou o 20. storočí. Výstup 
na plochú strechu ukončuje špirálovitý
objekt, ktorý chráni vnútorný priestor
veže. 

Zámocká veža, ktorá poskytuje krás-
ny panoramatický výhľad na celé oko-
lie, bola po dlhom „zimnom spánku“
znovu prebudená k životu. Ako najstarší
objekt v mestečku Regensberg dostala
novú funkciu „Vertikálne miestne múze-
um“ a tým aj hodnotu, ktorú si po stáro-
čiach zaslúžila. 
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