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A.2 DÔVODY A HLAVNÉ CIELE OBSTARANIA 

Vojenský obvod Javorina zrušila vláda Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 455/2010 z 1. decembra 2010 s účinnosťou od 1. januára 2011. 

Územie     vojenského     obvodu     o výmere  31.638,4  ha  bolo  prerozdelené a pridelené 6-tim obciam 
okresu Kežmarok, 3 obciam a Mestu Levoča v okrese Levoča, 4 obciam okresu Sabinov a 5 
obciam okresu Stará Ľubovňa. Vysťahované obce neboli obnovené a ich katastrálne územia 

pripadli do správnych území obcí Ľubica (kat. úz. Ľubické Kúpele), Tvarožná (kat. úz. 
Ruskinovce), Tichý Potok (kat. úz. Blažov) a Mesta Levoča (kat. úz. Dvorce). Zlúčením obcí 
Majerka a Stotince vznikla obec Ihľany. Lesnú a poľnohospodársku činnosť vykonávajú 

okrem VLM Kežmarok, taktiež dotknuté samosprávy a podnikateľské subjekty založené 
reštituentmi. O obnovenie svojich vysťahovaných obcí sa dlhodobo snažia Ľubické Kúpele a 
Ruskinovce. 

Vojenský obvod nebol súčasťou žiadnej obce ani samosprávneho kraja. Územný plán 
veľkého územného celku Prešovský kraj preto územie vojenského obvodu nerieši dostatočne a 
samostatný územný plán vojenského obvodu ministerstvo obrany neobstaralo. 

Dňom zániku vojenského obvodu bolo celé územie zaradené do Prešovského 
samosprávneho kraja, čím došlo k výraznej zmene územných predpokladov, na základe 
ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia samosprávneho kraja v okolí 

Levočských vrchov, s možným vplyvom na územie Košického samosprávneho kraja v okrese 
Spišská Nová Ves a územie Malopoľského vojvodstva v Poľskej republike. Na riešenom území 
nie sú evidovaní žiadni obyvatelia.  

 
Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je návrh možností dlhodobého 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia patriaceho do bývalého 

vojenského obvodu Javorina v Levočských vrchoch. Urbanistická štúdia rieši funkčné 
využívanie a priestorové usporiadanie územia, koncepciu verejnej dopravy, vrátane 
problematiky životného prostredia, ochrany prírody a tvorby krajiny a ekologickej stability 

územia vojenského obvodu a časti prislúchajúcich katastrálnych území.  
 
Problémy, ktoré ovplyvnili riešenie tejto urbanistickej štúdie možno definovať 

nasledovne: 

 nefunkčné areály, objekty, dopravná a technická infraštruktúra bývalého 
vojenského obvodu, 
 nepodporená vôľa po obnovení vysťahovaných obcí Ruskinovce a Ľubické Kúpele, 

 nedostatok pracovných príležitostí, 
 zložitá sociálna štruktúra dotknutých obcí, 
 absencia zariadení pre cestovný ruch, šport a kúpeľníctvo. 

  
Špecifickým účelom použitia urbanistickej štúdie je územnoplánovací podklad pre 

pripravovaný Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN PSK), resp. aktualizáciu 

Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja (ÚPN VÚC PK).  
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A.3 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Riešené územie urbanistickej štúdie predstavuje 31 638,4 ha  a je vymedzené 
hranicou zrušeného vojenského obvodu Javorina. 

Administratívne sa nachádza v okresoch Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará 
Ľubovňa. Zahŕňa časti 26 katastrálnych území v 19 samosprávnych územiach Prešovského 
kraja (pozri tabuľka č. 1).  

 

Administratívne vymedzenie riešeného územia Urbanistickej štúdie Javorina 

Tabuľka č. 1 
 Názov okresu Názov 

mesta/obce 

Katastrálne územie 

Názov Zahrnutá výmera v m2 

1 Kežmarok 
 
 
 
 
 
 
 

10 681,9 ha 

Holumnica Holumnica 7 836 512 

2 Hradisko Hradisko 730 921 

3 Ihľany Majerka 7 394 328 

Stotince 11 467 549 

4 Jurské Jurské 3 535 681 

5 Ľubica Ľubica 32 763 875 

Ľubické Kúpele 17 362 671 

6 Tvarožná Tvarožná 7 766 007 

Ruskinovce 17 961 353 

 

7 Levoča 
 
 
 

 
6 369,1 ha 

Levoča Levoča 40 281 019 

Závada 3 207 194 

Dvorce 7 237 303 

8 Nižné Repaše Nižné Repaše 1 748 364 

9 Torysky Torysky 10 732 694 

10 Vyšné Repaše Vyšné Repaše 484 554 

 

11 Sabinov 
 
 
 

6 204,7 ha 

Bajerovce Bajerovce 4 244 785 

12 Krásna Lúka Krásna Lúka 702 410 

13 Poloma Poloma 2 875 674 

14 Tichý Potok Tichý potok 8 127 710 

Blažov 46 096 341 

 

15 Stará 

Ľubovňa 
 
 
 

8 382,7 ha 

Jakubany Jakubany 41 735 413 

Hniezdno 7 226 349 

16 Kolačkov Kolačkov 8 788 494 

17 Lomnička Lomnička 21 277 882 

18 Podolínec Podolínec 589 591 

19 Šambron Šambron 4 209 741 

  

4 okresy 

 

19 obcí  

 

26 katastrálnych území 

 

31 638,4415 ha 

 
Dotknuté územie je vymedzené správnym územím 19 miest a obcí a širšie dotknuté 

územie okresnými mestami Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa. 

 

A.4 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z ÚPN VÚC PREŠOVSKÉHO KRAJA 

Väzby vyplývajúce zo záväzných častí Územného plánu veľkého územného celku 
Prešovského kraja, v platnom znení sú definované v týchto bodoch:  

1) podporiť obnovenie sídiel na území vojenského obvodu Javorina, mimo budúcich 

ochranných pásiem vodohospodárskych diel Jakubany a Tichý potok (bod 1.14.6 záväznej 
časti), 

2) považovať Levočské vrchy, Ľubické predhorie, Stredný Spiš, Ľubovniansku 

vrchovinu a Bachureň za hlavné rekreačné krajinné celky (bod 2.1 záväznej časti), 
3) podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj 

v danom území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného 
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významu (letný a zimný horský turizmus, kultúrno-poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, 

kúpeľný liečebno-rekondičný turizmus, ekoturizmus a agroturizmus) (bod 2.6 záväznej časti), 
4) vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších 

obcí budovaním  rekreačných zón sídel a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre 

prímestskú rekreáciu v ich záujmových územiach (bod 2.11 záväznej časti), 
5) po zrušení VO Javorina počítať s priestorom pre funkčné využitie územia s 

prevládajúcou funkciou cestovného ruchu a turizmu, v súlade s prírodoochrannými 

hodnotami a funkciami územia, pri zohľadnení pôvodných funkcií územia so zvláštnym 
zreteľom na zachovanie prírodných hodnôt územia, pri rešpektovaní navrhovaných 
ochranných pásiem veľkokapacitných vodných zdrojov Tichý Potok a Jakubany (bod 2.14 

záväznej časti), 
6) v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky 

pre realizáciu turistických ciest na regionálnej úrovni najmä cyklotrasy a pešie turistické 

chodníky prepájajúce významné turistické  centrá regiónu, ako 007 Podtatranská 
cyklomagistrála, 014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva ), Toryská magistrála (bod 
2.16.3.3 záväznej časti), 

7) vytvárať podmienky pre oživenie  pôvodných – bývalých kúpeľov a areálov (bod 
3.4 záväznej časti), 

8) pri umiestňovaní investícií (rozvojových plôch) prioritne využívať zastavané územia 

obcí alebo plochy v náväznosti na zastavané územia a stavebné investície umiestňovať 
prioritne do tzv. hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a 
historické danosti územia (bod 4.1 záväznej časti), 

9) obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného 
spôsobu retencie vôd (bod 4.3.7 záväznej časti), 

10) zabezpečiť ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny, postupne 
zabezpečovať právnu ochranu pripravovaných návrhov území európskeho významu a 

navrhovaných území európskeho významu za účelom ich začlenenia do sústavy NATURA 
2000 a zabezpečiť právnu ochranu navrhovaných chránených vtáčích území ako súčasti 
sústavy NATURA 2000 (bod 4.9.1 záväznej časti), 

11) chránené územia národnej siete a územia sústavy Natura 2000 prednostne 
využívať na letnú poznávaciu turistiku a v naviazanosti na terénne danosti územia v 
prípustnej miere i pre zimné športy a letné vodné športy (bod 4.9.9 záväznej časti), 

12) zabezpečiť ochranu záujmových území veľkokapacitných vodných zdrojov Tichý 
Potok, Jakubany (bod 6.1.2 záväznej časti), 

13) rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej 

polycentrickej sústavy  mestského osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-
ekonomickú úroveň subregiónov (bod 8.1.2 záväznej časti), 

14) diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme 

trvalej    udržateľnosti malé a stredné podnikanie (bod 8.1.3 záväznej časti), 
15) podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach 

hygienickej ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability 

(bod 8.3.2 záväznej časti), 
16) podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom 

zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou (bod 8.3.6 

záväznej časti). 
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B. ROZBOR A HODNOTENIE PODMIENOK ROZVOJA ÚZEMIA 

B.1 CHARAKTERISTIKA A DEJINY ÚZEMIA 

Riešené územie sa rozprestiera v západnej časti Prešovského samosprávneho kraja. 
Svojou rozlohou 316,4 km2 zaberá 3,5 % rozlohy samosprávneho kraja. Najsevernejší bod sa 
nachádza v katastri obce Kolačkov, najjužnejší v meste Levoča, najzápadnejší v obci Ľubica 

a najvýchodnejší v obci Poloma. 

Administratívne je rozdelené medzi štyri okresy: Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará 
Ľubovňa. V okrese Kežmarok sú obce Holumnica, Hradisko, Ihľany (katastrálne územia 

Majerka a Stotince), Jurské, Ľubica (katastrálne územia Ľubica a Ľubické kúpele) a Tvarožná 
(katastrálne územia Tvarožná, Ruskinovce). V okrese Levoča je mesto Levoča (katastrálne 
územia Levoča, Závada, Dvorce) a obce Nižné Repaše, Torysky a Vyšné Repaše. V okrese 

Sabinov sú obce Bajerovce, Krasná Lúka, Poloma a Tichý Potok (katastrálne územia Tichý 
potok, Blažov). V okrese Stará Ľubovňa mesto Podolínec a obce Jakubany (katastrálne 
územia Jakubany, Hniezdno), Kolačkov, Lomnička a Šambron. Najväčšiu rozlohu má chotár 

obce Tichý Potok (54,2 km2) a najmenšiu Vyšné Repaše (0,5 km2). V území je 26 
katastrálnych území v 19 obciach, z ktorých majú 2 štatút mestá, pričom 1 je okresné. 
Súčasťou sú katastre štyroch obcí (Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele, Ruskinovce), ktorých 

obyvatelia boli vysťahovaní pri vzniku vojenského obvodu a pri jeho zániku neboli obnovené. 

Reliéf riešeného územia patrí medzi silne členité pahorkatiny, vrchoviny, až veľmi silne 
členité nižšie hornatiny. Celé územie je súčasťou celku Levočské vrchy, patriaceho do 

Podhôľno-magurskej oblasti a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty. Levočské vrchy ležia 
v  západnej časti subprovincie, na hranici s Vnútornými Západnými Karpatmi. Nachádza sa tu 
niekoľko veľko a maloplošných chránených území prírody a vôd, z ktorých rozsahom sú 

najväčšie chránené vtáčie územie Levočské vrchy a pásma hygienickej ochrany zdrojov pitnej 
vody II. stupňa v Levočskej doline. Najrozsiahle pásma ochrany sú súčasťou pripravovaných 
vodárenských nádrži Tichý potok a Jakubany. Lokálne sú evidované zosuvné územia. 

V Levočskej panve sú rozsiahle zdroje geotermálnej vody. 

Najvyšším bodom územia je Čierna hora (1289,4 m n.m.) na hranici katastrov 
Jakubany a Lomnička. Najnižšie položené miesto riešeného územia je pri výtoku Torysy 

v katastri Tichý potok (540 m n.m.). Vplyvom rozdielnej nadmorskej výšky a členitosti 
povrchu patrí územie do viacerých klimatických oblasti od chladnej až po studenú.  

Bývalé areály, budovy, komunikácie a siete technickej infraštruktúry vojenského 

obvodu sa v súčasnosti nevyužívajú, chátrajú a pôda a stromy sú znehodnotené použitou 
aj neexplodovanou muníciou. 

 

Historické osídlenie bolo založené v údoliach vodných tokov na južnom 

a juhovýchodnom okraji územia dedinami Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele a mestečkom 
Ruskinovce. Sídla boli dopravne sprístupnené zo siete ciest II. a III. triedy.  

Blažov; dedina je písomne doložená z roku 1317 ako časť panstva Torysa. Leží v údolí 

horného toku Torysy. Už v roku 1828 mala spolu s osadami Čertiaž a Blažovská Dolina 148 
domov, kde žilo 1 098 obyvateľov. Dedina ležala na ceste III/5332 Nižné Repaše – 
Brezovica. Vysídlenie Blažova a jeho osád postihlo všetkých 996 obyvateľov. 

Dvorce; dedina je písomne doložená z roku 1317, ako majer Mesta Levoča. V roku 
1809 je uvádzaných 286 kresťanov (182 katolíkov a 104 evanjelikov).  V roku 1828 mala 50 
domov a 372 obyvateľov. Z hľadiska polohy to bola koncová obec dopravne sprístupnená 

odbočkou z cesty II/533 Levoča – Kežmarok. V čase vysídlenia mala obec 68 domov s asi 
650-timi obyvateľmi. 
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Ruskinovce; mestečko je písomne doložené z roku 1268 a patrilo medzi 16 spišských 

miest zálohovaných kráľom Žigmundom Poľsku. V roku 1809 je uvádzaných 653 kresťanov 
(204 katolíkov a 449 evanjelikov). V roku 1828 tu žilo 690 obyvateľov, z toho 15 
remeselníkov. Sídlo ležalo v údolí Ruskinovského potoka na ceste II/533 Levoča – Kežmarok. 

V čase vysídlenia malo 145 domov a asi 800 obyvateľov. 

Ľubické Kúpele; ako mestské kúpele Ľubice sú písomne známe z roku 1714. Ležali v 
údolí Kúpeľského potoka na ceste z Ľubice do Majerky (Ihľany). V osade bolo roku 1773 

trinásť domov a 103 obyvateľov. V roku 1809 je uvádzaných 141 kresťanov (136 gréckych 
katolíkov a 5 evanjelikov). Ako samostatná dedina sú písomne doložené od 1.1.1950. V čase 
vysídlenia mali 81 domov a asi 822 obyvateľov (¼ počtu obyvateľov Ľubice). Základ kúpeľov 

tvorila voda z troch sírnouhličitých minerálnych prameňov. Prvé doložené kúpeľné objekty z 
dreva postavili na začiatku 18. storočia tak, ako sa v tej dobe stavalo vo Vyšných 
Ružbachoch a neskoršie v Starom Smokovci. Minerálna voda bola známa svojimi liečivými 

účinkami na choroby chronického kĺbového reumatizmu, zlatú žilu, choroby sliznice a kožné 
choroby. Už v roku 1894 tam boli dve liečebné budovy s 19 kúpeľnými kabínami. 

 

 Vytvorenie vojenského obvodu Javorina odsúhlasila vláda Československej republiky 
na svojej februárovej tajnej schôdzi s účinnosťou od 1. februára 1952. Vojenský obvod bol 
tvorený celým územím obcí Blažov a Ruskinovce, ktoré zo zákona č. 169/49 Zb. o vojenských 

obvodoch zanikli, a časťami územia obcí Tichý potok, Poloma, Krásna Lúka, Bajerovce, 
Šambron, Jakubany, Kolačkov, Lomnička, Podolínec, Holumnica, Jurské, Stotince, Majerka, 
Ľubické Kúpele, Ľubica, Tvarožná, Dvorce, Levoča, Závada, Torysky, Nižné Repaše a 

Hradisko. Obce boli súčasťami okresov Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa. Budovy 
Blažova, Dvoriec, Ľubických Kúpeľov a Ruskinoviec boli zbúrané a obyvatelia vysťahovaní. Na 
území Ľubických Kúpeľov vznikol muničný sklad a  jediný zachovaný rodinný dom je 
využívaný ako poľovnícka chata prezidenta Slovenskej republiky. 

Počas trvania existencie vojenského obvodu bolo celé územie administratívne zaradené 
do kežmarského okresu, prešovského kraja a rozdelené na päť katastrálnych území Blažov, 
Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpele a Sypková. Starostlivosť o rozsiahle lesné komplexy a 

poľnohospodársku pôdu na území vojenského obvodu vykonávali Vojenské lesy a majetky, 
š.p. Kežmarok (VLM Kežmarok).  

Vojenský obvod s vojenským výcvikovým priestorom bol určený pre: 

 výcvik vojsk v poľných podmienkach na vykonávanie bojových strelieb, taktických 
cvičení s bojovou streľbou jednotiek PVO OS SR vyzbrojených PLRK-S-10M, S-2M, 
IGLA a 30 mm PLdvK,  

 vykonávanie výcviku a strelieb z tankových, pechotných a ručných zbraní všetkého 
druhu,  

 vykonávanie výskumných a overovacích skúšok a 

 výcvik poslucháčov Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš. 

Na zabezpečenie vojenského výcviku boli vybudované rozsiahle areály v Ľubických 
Kúpeľoch, Ruskinovciach a Dvorciach pre strelnice (protilietadlová, tanková a pechotná), 

tankodrom,  garážový dvor so skladmi pohonných hmôt, muničný sklad s nevyhnutnou 
dopravnou a technickou infraštruktúrou. V neskoršom období boli vybudované ďalšie 
zariadenia pre umiestnenie sovietských vojsk, vrátane bytov pre rodinných príslušníkov 

vojakov. V súčasnosti sú areály vojskom prakticky nevyužívané; niektoré však ešte strážené.  

Prevádzka strelníc spôsobila kontamináciu rozsiahlej časti riešeného územia 
vybuchnutou aj nevybuchnutou muníciou. 
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B.2 DEMOGRAFICKÉ VÝCHODISKÁ 

Po vzniku vojenského obvodu v roku 1953 boli z riešeného územia vysťahovaní 
obyvatelia zo štyroch samostatných obcí, v ktorých bolo podľa dostupných údajov 3.268 

obyvateľov (tab. č. 2). Počas existencie vojenského obvodu neboli na jeho území prihlásení 
na trvalý pobyt žiadny obyvatelia. Od zrušenia vojenského obvodu do doby spracovania tejto 
štúdie nie je na riešenom území prihlásený žiadny obyvateľ s trvalým pobytom. 

Počet obyvateľov dotknutých miest a obcí, ktorých časti území boli súčasťou 
vojenského obvodu, je uvedený v tabuľkách č. 3 a č. 4. 

Počet obyvateľov v riešenom území, sídla vysťahované v roku 1953 
Tabuľka č. 2 

Číslo Názov 
vysťahovanej 

obce 

Počet obyvateľov 

prítomných v rokoch trvalo bývajúcich v rokoch 

1880 1910 1953 1991 2011 

1 Blažov 1160 1061 996 0 0 

2 Dvorce 324 368 650 0 0 

3 Ľubické Kúpele* 771 682 822 0 0 

4 Ruskinovce 614 588 800 0 0 

Spolu  

riešené územie 

 

2869 

 

2699 

 

3268 

 

0 

 

0 
*Predpoklad ¼ Ľubice (Ľubické Kúpele boli do roku 1949 súčasťou Ľubice) 

Zdroj: Historicko-demografický lexikón obcí SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012 

Počet obyvateľov dotknutých miest a obcí 
Tabuľka č. 3 

Číslo Názov 
mesta/obce 

Počet obyvateľov  
Index 

2011/1991 
prítomných v rokoch trvalo bývajúcich v rokoch 

1880 1910 1991 2011 

Okres Kežmarok 
5 Holumnica 765 1265 694 872 1,26  rast 

6 Hradisko 164 997 110 101 1,09  pokles 

7 Ihľany 680 611 1075 1432 1,33  rast 

8 Jurské 306 309 543 1027 1,89 rast 

9 Ľubica 3084 2728 3285 4288 1,31 rast 

10 Tvarožná 666 637 532 679 1,28 rast 

Okres Levoča 

11 Levoča 6945 7821 12678 14830 1,17 rast 

12 Nižné Repaše 702 533 273 189 1,44 pokles 

13 Torysky 1304 886 470 354 1,33 pokles 

14 Vyšné Repaše 591 398 160 107 1,50 pokles 

Okres Sabinov 
15 Bajerovce 718 608 422 306 1,38 pokles 

16 Krásna Lúka 538 461 697 727 1,04 rast 

17 Poloma 434 464 858 951 1,11 rast 

18 Tichý Potok 699 612 387 348 1,11 pokles 

Okres Stará Ľubovňa 

19 Jakubany 2773 1911 2176 2630 1,21 rast 

20 Kolačkov 785 570 884 1233 1,40 rast 

21 Lomnička 913 701 972 2680 2,76 rast 

22 Podolínec 1535 1503 2908 3257 1,12 rast 

23 Šambron 1018 846 484 410 1,18 pokles 

 

Spolu dotknuté obce 

 

24.620 

 

23.861 

 

29.608 

 

36.421 

 

1,23x 
 

Zdroj: Historicko-demografický lexikón obcí SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012 (administratívna štruktúra obcí v roku 2011, t.j. vrátane vysťahovaných obcí) 

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1992 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012 

Počet obyvateľov v rokoch 1880 až 2011 klesol v Hradisku, Nižných Repašoch, 
Toryskách, Vyšných Repašoch, Bajerovciach, Tichom Potoku a Šambróne (graf:Rast/pokles 
počtu obyvateľov v rokoch 1991/2011). 

Zvýšil sa v ostatných dotknutých mestách a obciach. Najdynamickejší nárast počtu 
obyvateľov zaznamenali v Lomničke a Jurskom (graf: „Počet obyvateľov dotknutého územia 
v rokoch 1880 až 2011“). 



11 

Celkový počet obyvateľov dotknutého územia 
Tabuľka č. 4 

 Počet obyvateľov 

prítomných v rokoch trvalo bývajúcich v rokoch 

1880 1910 1991 2011 

Vysťahované sídla 2869 2699 0 0 

Dotknuté sídla 21751 21162 29608 36421 

 
Celkom  obyvateľov 

 
24.620 

 
23.861 

 
29.608 

 
36.421 
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Počas prevádzky vojenského výcvikového priestoru boli pracovné miesta na riešenom 

území tvorené výcvikom armády, výstavbou pre potreby armády a lesným a poľným 
hospodárstvom.  

Počet pracovných miest v Československej ľudovej armáde a vo Vojenských stavbách 

Kežmarok nie je známy. Vojenské lesy a majetky, národný podnik Kežmarok mali pri 
zabezpečovaní pôdneho hospodárstva asi 1.000 stálych pracovných miest a do 500 
sezónnych pracovných miest v I. sektore hospodárstva, čo predstavovalo 31,7 trvalých 

pracovných miest na tisíc hektárov a 15,75 sezónnych pracovných miest na tisíc hektárov 
lesa. 

V súčasnosti počty pracovných miest a formy organizácie práce nie sú známe. 

Pracovné pomery na dobu neurčitú je možné predpokladať u riadiacich pracovníkov všetkých 
úrovní a výkon práce v lese formou dodávateľských zmlúv (živnostníci, s.r.o., ...). 

B.3 PRÍRODNÉ PODMIENKY 

Geologický podklad a pôdotvorný substrát; geologickú stavbu územia tvoria 
flyšové komplexy pozostávajúce z vnútrokarpatského paleogénu. Dominantný je paleogén 

podtatranskej skupiny a oligócen reprezentovaný bielopotockým súvrstvím. 

Geomorfológia; z hľadiska geomorfologického členenia patrí riešené územie ku 
Karpatom, provincii Západné Karpaty, subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty a Podhôľno-

magurskej oblasti. V  Podhôľno-magurskej oblasti sa nachádza v geomorfologickom celku 
Levočské vrchy. Stred, východ a severovýchod územia leží v podcelku Levočská Vysočina. 

Juh je v podcelku Levočské planiny a jeho 

častiach Levočské úboče a Olšavická planina. 
Západ až severozápad je v podcelku Levočská 
vrchovina; v časti Ľubické predhorie je západ 

územia a v časti Kolačkovský chrbát severozápad. 
Z hľadiska typu reliéfu patrí územie medzi 

silne členité pahorkatiny, vrchoviny, až veľmi 

silne členité nižšie hornatiny. 

Pôdne pomery; najrozšírenejším pôdnym 
typom sú podzoly kambizemné a kambizeme. 

Podzoly kambizemné sú rozšírené najmä v 
centrálnej časti územia. Sú to pôdy so silne 

kyslou reakciou, výrazným humusovým a eluviálnym horizontom a s B horizontom, kde sa 

akumuluje železo, hliník a humusové látky. Pôdotvorným substrátom sú prevažne kyslé 
horniny. Produkčná schopnosť týchto pôd je znížená až nízka. Obvodovú časť územia tvoria 
kambizeme. Poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej 
jednotky do 1. až 4. kvalitatívnej skupiny sa v riešenom území nenachádza.  

Hydrogeologické pomery; paleogénne sedimenty pieskovcového bielopotockého 
súvrstvia sa vzhľadom na svoje litologické zloženie vyznačujú najmä puklinovou 
priepustnosťou. Je viazaná na pukliny vzniknuté endogénnymi i exogénnymi silami. Prevažná 

časť prameňov je viazaná na pukliny vzniknuté pôsobením exogénnych síl, v dôsledku 
ktorých vznikli hrubé sutinové pokryvy s dobrými filtračnými vlastnosťami. Za najvýznamnejší 
zdroj vytvárania podzemnej vody v Levočských vrchoch považujeme infiltráciu 

atmosférických zrážok alebo infiltráciu povrchových vôd do horninového prostredia.  
Územie podľa hydrogeologickej rajonizácie patrí do rajónu P 119 Paleogén Levočských 

vrchov, čiastkového rajónu HD 20 (Šuba et al., 1984). Rajón je hlavnou európskou 

rozvodnicou rozdelený na dva subrajóny, a to: subrajón pieskovcového súvrstvia 
severozápadnej časti Levočských vrchov a subrajón pieskovcového súvrstvia juhovýchodnej 
časti Levočských vrchov. 
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Povrchové a podzemné vody; Levočské vrchy ležia na hlavnom európskom rozvodí. 

Rozvodnica prechádza z priestoru Popradskej kotliny, tam Vrbovskou pahorkatinou smeruje 
ku Gánovciam a odtiaľ cez Hozelec, Švábovce a Jánovce vstupuje do Levočských vrchov. Cez 
Krížový vrch a Škapovú pokračuje úpätím pohoria do Spišsko-šarišského medzihoria na sedlo 

Pusté Pole odkiaľ vystupuje na najvyšší vrchol pohoria Čergov Minčol. Hlavné európske 
rozvodie delí riešené územie v smere juhozápad - severovýchod na južnú a severnú časť. 
Južnú odvodňuje Torysa s prítokmi a Hornád Levočským potokom do Čierneho mora, 

severnú Poprad do Baltského mora. Baltické úmorie je odvodňované riečkou Ľubica, 
Kolačkovským potokom a Jakubianskym potokom. 

Priamo vo vymedzenom záujmovom území sa nenachádzajú významnejšie zdroje 

minerálnych vôd, V Ľubickej doline sa nachádzajú sírne pramene, ktoré v minulosti 
podmienili vznik kúpeľov zameraných na liečenie reumatických chorôb, kožných a črevných 
katarov. Podstatne bohatšie na výskyt týchto vôd je širšie dotknuté územie. Vlastné 

minerálne pramene vnútrokarpatského paleogénu sú pomerne malej až nepatrnej výdatnosti. 
 
Svahové poruchy, zosuvy; skoro všetky 

zosuvy sú viazané na hutianske a zuberecké 
súvrstvie podtatranskej skupiny paleogénu. 
Najvýznamnejšie v území sú kryhové až blokové 

zosuvy na južných a juhozápadných svahoch 
Čiernej hory  nad obcami Tichý Potok 
a Brezovica.  

Iné environmentálne záťaže; 
v riešenom území bola v minulosti protitanková 
strelnica, tankodrom a pechotná strelnica na 
ostrú muníciu. Je predpoklad, že v súvislosti s 

uvedenými činnosťami sa v areáloch nachádzajú lokality so zeminou kontaminovanou 
ropnými látkami, najmä na plochách bývalých skladov PHM, autoparkov, tankodromu. 
Realitou je to kovový odpad (pozostatky vystrelenej munície a nábojnice). Z prevádzky 

dopravných prostriedkov použitých na ťažbu dreva vznikajú odpady zo skupín 13 a 15. Pri 
ťažbe dreva vzniká biologicky rozložiteľný odpad, odpady z dreva.  

Špecifickým druhom environmentálnej záťaže je kontaminácia rozsiahleho územia 

vybuchnutou a nevybuchnutou muníciou. V rámci prípravy zrušenia vojenského obvodu bola 
začatá pyrotechnická sanácia územia, ktorej cieľom je vyhľadať, vytriediť, zhromaždiť a 
zničiť nevybuchnutú muníciu. Pre jej vykonanie bolo územie vojenského obvodu rozdelené 

do troch sektorov:  

 sektor s vysokým predpokladom nevybuchnutej munície – 18 500 ha, sú to 

dopadové plochy strelníc a plochy ohrozených priestorov, ktorými sú najmä lesné a 
poľnohospodárske pozemky,  

 sektor so stredným predpokladom výskytu nevybuchnutej munície – 1 936 ha, sú to 

územia bývalých poľných skladov munície a parkov techniky,  
 sektor s malým predpokladom výskytu nevybuchnutej munície – 11 162 ha, sú to 

územia ubytovacích priestorov a ostatných okrajových priestorov.  

Geotermálna energia a vody; z 
hľadiska dlhodobej perspektívy je v 

rámci koncepcie trvalej udržateľnosti 
odporúčaný prechod od využívania 
neobnoviteľných zdrojov ku 

energetickým systémom založeným na 
využívaní obnoviteľných zdrojov energie, 
kde popredné miesto zaujíma využívanie 
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Perspektívnych oblastí geotermálnych vôd: 1-Centrálna depresia podunajskej panvy, 2-

Komárňanská vysoká kryha, 3-Komárňanská okrajová kryha, 4-Viedenská panva, 5-Levická 

kryha, 6-Topoľčiansky záliv a Bánovská kotlina, 7-Hornonitrianska kotlina, 8-Skorušinská panva, 
9-Liptovská kotlina, 10-Levočská panva Z a J časť, 11-Košická kotlina, 12-Turčianska kotlina, 
13-Komjatická depresia, 14-Dubnícka depresia, 15-Trnavský záliv, 16-Piešťanský záliv, 17-
Stredoslovenské neovulkanity SZ časť, 18-Trenčianska kotlina, 19-Ilavská kotlina, 20-Žilinská 

kotlina, 21-Stredoslovenské neovulkanity JV časť, 22-Hornostrhársko-trenčská prepadlina, 23-
Rimavská kotlina, 24-Levočská panva SV časť, 25-Humenský chrbát, 26-štruktúra Beša-
Čičarovce. 

Vysvetlivky: 1 - číslo perspektívnej oblasti/počet geotermálnych vrtov, 2 - bradlové pásmo, 3 - 
perspektívne oblasti, v ktorých bolo realizované hydrogeotermálne zhodnotenie, 4 - perspektívne 
oblasti, v ktorých prebieha hydrogeotermálne zhodnotenie, 5 - perspektívne oblasti, v ktorých 
nebolo doteraz realizované hydrogeotermálne zhodnotenie 

geotermálnej energie. Zdrojom geotermálnej 

energie na Slovensku sú geotermálne vody. Na 
základe rozšírenia kolektorov geotermálnych 
vôd a aktivity geotermického poľa bolo na 

území Slovenska vymedzených 26 
geotermálnych oblastí, na získanie 
geotermálnych vôd. V riešenom území sa z nich 

nachádzajú dve oblasti, kde boli identifikované 
vody v dvoch horizontoch (okolo 1,0 km a 3,0 

km). Levočská panva, západná a južná časť (doteraz bola zhodnotená iba Popradská kotlina) 

a Levočská panva, severovýchodná časť (tab. č. 5). 

Prehľad výsledkov dosiahnutých geotermálnymi vrtmi 
Tabuľka č. 5 

Levočská panva 
Vrty 
(ks) 

Hĺbka vrtov 
min/max 

(m) 

Výdatnosť (l.s-1) Teplota 
(°C) 

min/max 

Tepelný výkon MWt Mineralizácia 
min/max 

(g.l-1) 
min/max celkom min/max celkom 

západná a južná časť 6 607/3.616 8/61,2 164,3 25/58 0,33/6,08 22,61 0,6/4,0 

severovýchodná časť 3 3.500 4,0/5,0 13,5 51/65 0,57/1,20 2,45 8,7/12,3 

Spolu 9 607/3.616 4,0/61,2 177,8 25/65 0,33/6,08 25,06 0,6/12,3 

V dotknutom a širšom dotknutom území sa geotermálna energia využíva na 

vykurovanie kancelárskych a technických priestorov v Poprade. Geotermálnu vodu využívajú 
na chov rýb vo Vrbove a na rekreačné účely, hlavne na plnenie bazénov, v Poprade 

s teplotou zdroja 49 oC (vodné mesto /AquaCity/ 

Poprad) a Vrbove s teplotami zdrojov 36 oC a 56 oC  
(termálne kúpalisko Vrbov). 

Z hľadiska členenia podzemných vôd útvary 

geotermálnych vôd predstavujú podzemné vody 
hlbokých obehov s teplotou podzemnoj vody nad 15 
oC. Základné charakteristiky útvarov v riešenom území 

sú uvedené v tabuľke č. 6. 

Základné charakteristiky útvarov geotermálnych vôd 
Tabuľka č. 6 

Kód útvaru Názov útvaru Oblasť 
povodia 

Plocha 
(km2) 

Dominantné 
zastúpenie kolektora 

Stratigrafický 
vek kolektora 

Priepustnosť 
kolektora 

SK300140FK Levočská panva, 
západná a južná časť 

Dunajec a 
Poprad + 

Hornád 

1.809,37 karbonáty Mezozoikum - 
Trias 

puklinovo-
krasová 

SK300150FK 
Levočská panva, 
severovýchodná časť 981,62 

Klimatické pomery; z hľadiska klimatických podmienok toto územie spadá do 

chladnej až studenej oblasti.   
Z hľadiska ročného chodu zrážok v území vojenského obvodu maximum zrážok pripadá 

na mesiace jún a júl, minimum zrážok spravidla na mesiace február a marec.  

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou v časovom období rokov 1961 – 1990 
(Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa v okrajových častiach riešeného územia 
pohybuje v intervale od 80 do 100 dní a v Levočskej vysočine (centrálna časť) je, v závislosti 

od nadmorskej výšky, v intervale od 100 do 140 dní. Obdobie s trvalým snežením sa začína v 
druhej až tretej dekáde novembra a končí v druhej až tretej dekáde marca.  

Centrálnu časť možno na základe klimatických charakteristík zaradiť do chladnej oblasti 

reprezentovanej mierne chladným okrskom C1 (klimatické znaky – priemerná júlová teplota 
> 12°C až < 16 °C). Veľká premenlivosť zrážok v priebehu roka je typickým znakom tohoto 
územia. Ročný chod zrážok je značne odlišný. Popradská a Hornádska kotlina majú 

maximum zrážok v júli a minimum vo februári.  
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Z hľadiska klimaticko-geografických typov možno územie zaradiť k typu horskej klímy 

a subtypu veľmi studenej horskej klímy. Priemerná ročná teplota aktívneho povrchu pôdy v 
rámci časového obdobia rokov 1961 – 1990 sa pohybovala od 5°C do 7°C. 

Súčasná krajinná štruktúra; z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry riešeného 

územia ide o monotónnu lesnú krajinu s výrazným podielom krajinných prvkov s veľkou 
ekostabilizačnou hodnotou. 

Na riešenom území majú dominantné zastúpenie lesné pôdy s celkovou výmerou 28 

757,82 ha, čo predstavuje 90,93 % podiel. Z geobotanického hľadiska vrcholové partie 
územia v nadmorskej výške asi 1200 m n.m. sú prezentované rastlinným spoločenstvom 
smrekových lesov.  

Trvalé trávne porasty zaberajú zhruba 3,46% (prevažne lúky a pasienky), vodné 
plochy 0,09 % (prevažne vodné toky). Orná pôda je v minimálnom rozsahu (0,86 %) 
a zastavané územie 0,25 %. Vysoký je podiel ostatných plôch zaberajúcich 4,39 %, čo 

predstavuje špecifické zariadenia pre výcvik armády. 

Národná sústava chránených území ochrany prírody; v riešenom území sa 
nenachádzajú veľkoplošné chránené územia (národné parky, chránené krajinné oblasti). 

Z maloplošných chránených území boli vyhlásené prírodné rezervácie Valalská voda (k.ú. 
Bajerovce) a Bišár (k. ú. Tichý potok). 

Pripravované na vyhlásenie sú prírodné rezervácie Černakovec, Čierna hora, Jazierko 

Vošková, Kamienok, Kopa, Trembáčová a chránený areál Kučmanský potok. 

Západoeurópska sústava chránených území ochrany prírody Natura 2000; s 
účinnosťou od 1. januára 2013 vstúpi do platnosti vyhláška MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje 

chránené vtáčie územie Levočské vrchy, ktoré sa dotýka všetkých obcí riešeného územia. 
Z území európskeho významu sú v riešenom území SKUEV 0336 Torysa,  

Územný systém ekologickej stability; v riešenom území sa nachádzajú resp. sem 
plošne zasahujú 2 nadregionálne biocentrá (Ihla a Tichý Potok) a 2 regionálne biocentrá 

(Ostrá hora a Levočské vrchy), pričom sú prepojené medzi sebou navzájom aj s inými 
biocentrami nachádzajúcimi sa mimo takto vymedzené územie prostredníctvom siete 3 
nadregionálnych biokoridorov (Spišská Magura - Levočské vrchy, rieka Torysa, Kozie chrbty - 

Levočské vrchy) a 4 regionálnych biokoridorov (Divá hora - Zlatý vrch, Levočské vrchy - rieka 
Poprad, Pieniny - Levočské vrchy, Zlatý vrch - Levočský vrch).  

Z hľadiska priestorového rozmiestnenia navrhovaných osobitne chránených území 

ochrany prírody a krajiny, navrhovaných území európskeho významu i prvkov územného 
systému ekologickej stability, tieto sú plošne sústredené v centrálnej a východnej časti 
územia a naopak prakticky úplne absentujú v západnej a predovšetkým v juhozápadnej časti 

územia. Hlavnou príčinou uvedeného stavu je plošná lokalizácia vojenských zariadení a 
aktivít spojených s využívaním pechotnej, protitankovej a protilietadlovej strelnice a s tým 
spojená kontaminácia územia nevybuchnutou muníciou. 

Územia chránené podľa medzinárodných dohovorov sa v riešenom území 
nenachádzajú.  

Z hľadiska ochrany genofondových zdrojov sú medzi rybochovné toky zaradené rieka 

Torysa v úseku po bývalú obec Blažov, potok Jakubianka po obec Jakubany, riečka Ľubica po 
hranicu riešeného územia a Holumnický potok. 

Chránené územia ochrany vôd; v riešenom území sú vymedzené pásma hygienickej 

ochrany vodných zdrojov II. stupňa v Levočskej doline (zdroje Peklisko a Smrdiace mláky), 
ochranné pásma vodných zdrojov nad obcou Lomnička a v povodí Jakubianky nad obcou 
Jakubany.  

V riešenom území sa zároveň nachádza viacero zaevidovaných ale nesprístupnených 
jaskýň. 
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B.4 KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY A POZORUHODNOSTI, ARCHEOLOGICKÉ 

A PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKA, JASKYNE 

Svetové dedičstvo predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice a 
je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. Jeho permanentná ochrana má 

najvyššiu dôležitosť u medzinárodnej komunity ako celku. Do zoznamu svetového 
dedičstva sú v dotknutom území zapísané: 

 Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, 

 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (evanjelický artikulárny 
kostol v Kežmarku). 

V dotknutom území sa Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri národných 

kultúrnych pamiatok nachádzajú napríklad: 

 mestská pamiatková rezervácia Levoča 
 mestská pamiatková rezervácia Kežmarok 

 mestská pamiatková rezervácia Podolínec 
 mestská pamiatková rezervácia Spišská Kapitula 

 mestská pamiatková zóna Stará Ľubovňa 

 mestská pamiatková zóna Sabinov 
 mestská pamiatková zóna Spišské Podhradie 
 mestská pamiatková zóna Spišská Belá 

 mestská pamiatková zóna Ľubica 
 mestská pamiatková zóna Vrbov 
 mestská pamiatková zóna Hniezdne 

 vidiecka pamiatková zóna Nižné Repaše 
 vidiecka pamiatková zóna Torysky 

Národné kultúrne pamiatky evidované v ústrednom zozname pamiatkového fondu sa 

nachádzajú prakticky vo všetkých dotknutých mestách a obciach. V Levoči 332, Kežmarok 
243, Podolínec 61, Nižné Repaše 31, Sp. Belá 26, Vyšné Repaše 24, Torysky 22, Ľubica 12, 
Jakubany 6, Holumnica 3, Ihľany 3, Krásna Lúka 3, Tvarožná 3, Jurské 1, Kolačkov 1, 
Lomnička 1, Šambron 1.  

Evidované nie sú v Hradisku, Bajerovciach, Polome a Tichom Potoku. 
Pamiatkovo chránené hrady a zrúcaniny hradov sú v Holumnici, Kežmarku, Brezovici, 

Kamenici, Plavči, Starej Ľubovni a Žehre (Spišský hrad).  

Skanzen, múzeum ľudovej architektúry je v Starej Ľubovni. Ľudové domy a usadlosti 
sú najmä v obciach Bijacovce, Nižné Repaše, Oľšavica, Spišské Podhradie, Torysky, Vyšné 
Repaše a Závada pri Levoči. 

Z technických pamiatok sú v riešenom území železiarske huty zo zachovanou vysokou 
pecou (produkcia 560 t železa ročne) v Jakubanoch, ktorá je najstaršou z dochovaných 
drevouhoľných pecí na Slovensku (60. roky 18. stor.). 

Z hľadiska dejín osídlenia riešeného územia je možné považovať za významné 
pozostatky osídlenia v Blažove, Dvorciach, Ľubických Kúpeľoch a Ruskinovciach, ktoré boli 
vysťahované a budovy zbúrané v 50. rokoch 20. storočia. 

Z novších pamätihodností a udalostí je možné spomenúť Pamätník pod Javorinou, kde 
bolo za II. svetovej vojny zostrelené lietadlo Červenej armády, resp. lietadlo ČSA, ktoré sa 
zrútilo po zrážke so špionážnym balónom západu v 50-tych rokoch minulého storočia. 

V evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky sú evidované archeologické 
lokality takmer vo všetkých dotknutých katastroch pochádzajúce z obdobia praveku, staršej 
doby kamennej, doby bronzovej po novovek. Vzhľadom na polohu riešeného územia je 

možné predpokladať výskyt nových archeologických objektov a nálezov aj mimo známych 
archeologických lokalít (Ruskinov hrad a pod.).  
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B.5 HOSPODÁRSKE PODMIENKY  

V čase prevádzky vojenského obvodu bola na riešenom území prioritou príprava vojsk 
pre obranu štátu zabezpečovaná vojenským útvarom z Kežmarku, ktorý mal niektoré 
zabezpečovacie útvary umiestnené priamo v riešenom území.  

Lesné a poľné hospodárske využitie územia, ktoré bolo považované za doplnkovú 
funkciu, zabezpečovali dva rezortne národné podniky Vojenské lesy a majetky Kežmarok 
a Vojenské stavby Kežmarok, ktoré mali na starosti taktiež budovanie vojenských objektov, 

zásobovanie pitnou vodou, čistenie splaškových vôd a sústavu vojenských, lesných a poľných 
ciest. Vojenské lesy a majetky mali 6 lesných správ, poľnohospodársku správu, stavebnú 
správu, dopravno-mechanizačnú správu, vlastnú pílu s drevoskladom, kameňolom 

a hospodársku správu (riaditeľstvo). Podnik hospodáril na 34 tis. hektároch z čoho bolo 31 
tis. vo vojenskom obvode. 

V súčasnosti tvorí lesné hospodárstvo prioritnú formu hospodárskeho využitia 

riešeného územia. Vojenské využitie územia je minimálne a obmedzuje sa na niektoré ešte 
strážené areály a budovy (napr. Zaľubica, Dvorce).  

Hospodárska základňa II., III. a IV. sektora sa v území, podobne ako ťažobný 

priemysel, nenachádza. 
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Kežmarok hospodária na viac ako 

20.000 ha lesného pôdneho fondu s ťažbou okolo 60.000 m3 dreva za rok.  

Na ostatných lesných pozemkoch riešeného územia (okolo 26%) hospodári 27 
subjektov v ktorých sú dotknuté mestá a obce, spoločenstvá majiteľov nehnuteľností 
a súkromné osoby, ich ročná ťažba nie je známa. Ide o nasledovné subjekty: 

 

1. Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Vyšné Ružbachy 
2. Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 
3. Wood services international, k.s. (Mesto Stará Ľubovňa) 

4. Pozemkové spoločenstvo – družstvo Torysky 
5. Lesné a pozemkové družstvo Tichý potok 
6. Lesné a pozemkové družstvo Bajerovce 

7. Lesné a pozemkové družstvo Dvorce 
8. Lesné a pozemkové družstvo Blažov 
9. Urbárska spoločnosť obce Jakubany 

10. Družstvo Javorina Ľubické Kúpele 
11. Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany 
12. Pozemkové spoločenstvo Jurské 

13. Lesné družstvo JAKEL Jakubany 
14. Ing. Rastislav Repaský, Levoča 
15. Pozemkové družstvo Závada 

16. Elena Lopatková, Levoča 
17. Michal Diak, Podolínec 
18. Družstvo Ruskinovce 

19. Mesto Podolínec 
20. Obec Holumnica 
21. Obec Tvarožná 

22. Obec Hniezdne 
23. Obec Šambron 
24. Mesto Levoča 

25. Obec Ľubica 
26. Obec Ihľany 
27. Obec Vrbov 
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Súčasťou lesného hospodárenia je poľovné hospodárenie, ktoré je vykonávané 

v poľovných revíroch Javorina a Levoča v správe Vojenských lesov a majetkov Kežmarok 
a Lesov Mesta Levoča. Revíry sú súčasťou poľovnej oblasti J XVIII Levočské pohorie 
s chovom jelenej zveri. Obsahujú taktiež poľovné lokality tetrova-hlucháňa (T21) a  tetrova-

holniaka (H16). Samostatné zvernice ani bažantnice neboli zistené. 
Loví sa najmä karpatská jelenia zver (asi 400 ks ročne), srnčia zver (asi 60 ks) a 

diviačia zver (asi 120 ks). Výnimočne zajac poľný, kačica divá, jariabok poľný, sluka lesná, 

sojka, jazvec lesný, kuna, líška a vlk. V pohorí sa vyskytuje taktiež rys ostrovid, vydra riečna, 
krkavec čierny, vrana túlava, havran poľný a straka čierna.  

Významné poľovnícke trofeje sú prezentované najmä u jelenej zveri, ktorá je hlavným 

druhom zveri. 
Rybné hospodárstvo nie je rozvinuté.   

Z hľadiska priemyslu cestovného ruchu je v riešenom území zaznamenaný poľovnícky 

turizmus (poplatkový odstrel) so sieťou loveckých chát a poľovníckych zariadení 
hospodáriacich subjektov. 

Postupne sa, vzhľadom na Levočské vrchy ako celok nekoordinovane, rozvíja taktiež 

značená sieť turistických a cykloturistických chodníkov. 

B.6 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Dopravná infraštruktúra; územie zrušeného Vojenského obvodu Javorina je 
napojené na celoštátnu cestnú sieť z nasledovných smerov a ciest: 

 z Ľubice do Zaľubice cestou III/53619 (bývalá II/533),  

 z Levoče do Levočskej doliny cestou III/5333 (bývalá II/533),  
 z Torysiek cestou III/018259,  

 z Nižných Repáš cestou III/018168,  
 z Tichého potoka cestou III/54353,  

 z Jakuban cestou III/54340,  

 z Kolačkova III/54341 a 
 z Ihľan cestou III/5338.  

Vytvorením vojenského obvodu boli prerušené cestné prepojenia: 
o Ľubica – Levoča (bývalá II/533),   
o Levočská Dolina – Torysky,  

o Nižné Repaše – Tichý potok a  
o Ihľany – Ľubica. 

Cestnú sieť vojenského obvodu tvorí relatívne hustá sieť spevnených  a nespevnených 

lesných ciest ako aj účelovo upravených plôch a komunikácií vojenských výcvikových areálov.  
V súčasnosti prechádzajú riešeným územím viaceré asfaltové, resp. betónové cestné 
komunikácie s rôznym stavebno-technickým stavom, napr. úsekoch:  

 Zaľubica – zrušená obec Ruskinovce – Levočská dolina (bývalá II/533 Ľubica - 
Levoča - Spišská Nová Ves), 

 Zaľubica – vysťahovaná obec Ľubické Kúpele – tanková strelnica - Ihľany, 
 tanková strelnica – križovatka Javor, 

 križovatka Javor – Jakubany, 
 križovatka Javor – zrušená obec Blažov - Tichý Potok, 
 križovatka Javor – chata Vinná - Torysky, 

 chata Vinná – Levoča, 
 chata Vinná – Kamenná dolina 
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Medzi prejazdné je možné zaradiť komunikácie v úsekoch: 

 Zaľubica - Ruskinovce - Levočska dolina a  

 Nižné Repaše - Blažov - Tichý potok. 

Z hľadiska širších vzťahov sa v dotknutom území nachádzajú alebo pripravujú 
komunikácie pretínajúce štátnu hranicu s Poľskou republikou v: 

 Plavči (železničný osobná a nákladna bez obmedzenia),  

 Mníšku nad Popradom (cestný I/68 osobná a nákladná doprava do 7,5 t),  
 Lesnici (turistický peší, bicykel),  
 Čirči (cestný pri I/77 osobná a nákladná doprava do 7,5 t),  
 Legnave (cestný III/54332 nefunkčný),  

 Sulíne (cestný III/54336 nefunkčný),  
 Malom Lipníku (turistický peší, bicykel - nefunkčný),  
 Litmanovej (turistický peší, bicykel),  

 Stráňanoch (turistický peší, lyže),  
 Veľkom Lipníku (turistický peší, bicykel, lyže),  
 Červenom Kláštore (turistický peší, bicykel),  

 Lysej nad Dunajcom (cestný II/543 osobná doprava),  
 Veľkej Frankovej (turistický peší, bicykel),  
 Osturni (turistický peší, bicykel - nefunkčný),  

 Podspádoch (cestný pri I/67 osobná a nákladná doprava do 7,5 t) a  
 Tatranskej Javorine (cestný I/67 osobná a nákladná doprava do 7,5 t). 
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V riešenom území sa železničná doprava nenachádza. V dotknutom území je železničná 

trať Pobaltského multimodálneho koridoru, kategória AGC prvá, AGTC C-30/1, hranica Poľsko 
- Plaveč - Prešov - Kysak - Košice - hranica Maďarsko. Z regionálnych tratí je to Poprad – 
Studený Potok (odbočka na Tatranskú Lomnicu) - Kežmarok - Spišská Belá - Podolínec - 

Stará Ľubovňa - Plaveč a lokálna trať Spišská Nová Ves – Levoča.  
Pri presunoch vojsk po železnici bola využívaná najmä železničná stanica Kežmarok 

a cesty II/536 Kežmarok - Ľubica a III/53619 Ľubica - Zaľubica (bývalá cesta II/533). 

Heliporty sú vybudované v Zaľubici a Dvorciach. Letecká doprava sa v riešenom území 
nenachádza. V širšom dotknutom území je medzinárodné verejné letisko Poprad-Tatry.  

 

Technická infraštruktúra; nachádza sa najmä v časti patriacej do Kežmarského 
okresu. Východným okrajom riešeného územia pri Ľubici prechádza elektrické vzdušné VN 
vedenie 2x 110 kV č. 6411. Obce sú zásobované zo vzdušných 22 kV el. vedení 

z transformovne Kežmarok. Tieto rozvody zásobujú elektrickou energiou aj  vojenské areály 
v riešenom území okresu. Strednotlakovým plynovodom je zásobovaný areál kasárni v 
Zaľubici. Ostatné územie nebolo plynofikované. Pre účely vojsk slúžili v Zaľubici tri vodojemy 

a rozvody vody. V bývalých kasárňach je vybudovaná kanalizácia s ČOV.  
Z riešeného územia okresu Sabinov je priamym odberom z Torysy nad obcou Tichý 

potok (kapacita do 70 l.s-1) zásobovaný skupinový vodovod Prešov patriaci do 

Východoslovenskej vodárenskej sústavy. Zastavané plochy riešeného územia a priľahlé obce 
sú zásobované elektrickou energiou 22 kV vedeniami zo 110 kV vn vedení č. 6421/6424. 
V riešenom území okresu sa plynovody, kanalizácia ani čistiarne odpadových vôd 

nenachádzajú. 
V okrese Stará Ľubovňa je skupinový vodovod Stará Ľubovňa napájaný z povrchového 

odberu Jakubianka (kapacita do 80 l.s-1) umiestneného v dotyku s riešeným územím a vodné 
zdroje obce Lomnička. Zásobovanie elektrickou energiou je prostredníctvom 22 kV vn vedení 

zo vzdušných vvn vedení 110 kV č. 6421, 6422, 6423, 6424 a 6410. V riešenom území 
okresu sa plynovody, kanalizácia ani čistiarne odpadových vôd nenachádzajú. Na Jakubianke 
sú dve malé vodné elektrárne s inštalovanými výkonmi 22,5 a 24,0 kW. 

V okrese Levoča sa na zásobovanie obyvateľov Levoče a Levočskej Doliny využívajú 
vodné zdroje pitnej vody v riešenom území (zdroje Peklisko a Smrdiace mláky). Zásobovanie 
elektrickou energiou je prostredníctvom 22 kV vn vedení č. 272, 419 a 420. V riešenom 

území okresu sa plynovody, kanalizácia ani čistiarne odpadových vôd nenachádzajú. 
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B.7 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE ZO ŠIRŠÍCH VZŤAHOV ÚZEMIA 

Sídelná štruktúra; Koncepcia územného rozvoja Slovenska  (KURS 2001) v znení 
neskorších zmien a doplnkov a ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien a doplnkov stanovuje 

v dotknutom území za centrá nadregionálneho významu mestá Stará Ľubovňa, Kežmarok 
a Levoča. Centrum regionálneho významu s niektorými funkciami celoštátneho až 
medzinárodného významu je Sabinov a Vysoké Tatry. Centrami regionálneho významu sú 

Lipany, Spišská Belá, Spišské Podhradie a Svit. Za centrum subregionálneho významu je 
považovaná Spišská Stará Ves a Podolínec. 

Pre rozvoj však sú dôležité najmä centrá vyššieho významu, ako je predovšetkým 

Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov a Košice. Tieto sídla sú dopravne dostupné po železnici 
a v cestnej doprave sa stávajú dopravne dobre dostupnými po dobudovaní chýbajúcich 
úsekov diaľnice D1. Svojim potenciálom tak môžu saturovať požiadavky obyvateľov po 

rekreácii v riešenom území. 
Dôležitou väzbou je aj vzťah na väčšie mestá (Krakov, Krosno,  Rzešov/Rzeszow) 

v Maľopolskom a Podkarpatskom vojvodstve Poľska.  

Riešené územie sa nachádza v priestore medzi košicko-prešovským ťažiskom osídlenia 
prvej úrovne, popradsko-spišskonovoveským ťažiskom osídlenia druhej úrovne  
a staroľubovnianskym ťažiskom osídlenia tretej úrovne. Zároveň je z juhu vymedzené 

žilinsko-podtatranskou rozvojovou osou prvého stupňa (Žilina - Poprad - Levoča - Prešov), zo 
severozápadu kežmarsko-ľubovnianskou rozvojovou osou tretieho stupňa (Poprad - 
Kežmarok - Stará Ľubovňa)  a severovýchodu toryskou rozvojovou osou tretieho stupňa  

(Prešov - Sabinov - Lipany - Stará Ľubovňa). 

Vzťah k rekreačným priestorom; ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien 
a doplnkov, Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR a Regionalizáciu cestovného 

ruchu v Slovenskej republike stanovuje hlavné a vedľajšie rozvojové osi cestovného ruchu: 
 Východozápadná hlavná rozvojová os ( „Karpatská cesta“); prechádza severnou 

časťou Prešovského kraja. V západnej časti začína na hranici s Poľskom a prechádza 

cez Spišskú Starú Ves, Starú Ľubovňu, Bardejov, Svidník, Ulič a pokračuje ďalej na 
Ukrajinu. 

 Severojužná rozvojová os; začína v Poprade s pokračovaním cez Kežmarok a 

Spišskú Belú do Starej Ľubovne. 
 Podtatranská vedľajšia rozvojová os; v Spišskej Belej sa odpája od Severojužnej 

hlavnej rozvojovej osi do priestoru Tatranská Javorina, Poľsko. 
 Šarišskopodtatranská vedľajšia rozvojová os; vychádza z Prešova a prechádza 

Sabinovom a Lipanmi.   Na Východozápadnú hlavnú rozvojovú os sa napája v 
Ľubotíne a Plavči. Ďalej pokračuje v hlavnej osi do Starej Ľubovne, kde sa odkláňa 
v smere Mníšek nad Popradom do Poľska. 

Okresné mestá Poprad a Kežmarok sú nástupnými miestami do Východných Tatier, 
Spišská Nová Ves do Slovenského rudohoria, Stará Ľubovňa do Ľubovnianskej vrchoviny a 
hlavným nástupným miestom do riešeného územia Levočských vrchov je mesto Levoča. 

Dotknutými regiónmi cestovného ruchu sú Tatranský región, Spišský región a Šarišský 
región  so svojimi rekreačnými priestormi a lokalitami. Hlavnými rekreačnými krajinnými 
celkami týchto regiónov sú RKC Vysoké Tatry, RKC Belianske Tatry, RKC Spišská Magura, 

RKC Ľubické predhorie, RKC Pieniny, RKC Ľubovnianska vrchovina, RKC Stredný Spiš 
a Levočské vrchy, RKC Bachureň-Branisko, RKC Čergov a RKC Slovenský raj. Tieto RKC už 
majú vybudované rekreačné aktivity s pomerne vysokou návštevnosťou s prevažným 

zameraním na zimnú a letnú rekreáciu najmä vo forme turistiky, cykloturistiky, lyžovania 
a vodných centier. 
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Dôležitou budú aj väzby na priestory osídlenia, kúpeľníctva a rekreácie v Poľsku (napr. 

Krynice, Muszyny, Piwniczna Zdrój), ako aj mesto Bardejov s ostatnými drevenými chrámami 
zapísanými v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Dopravné napojenie; hlavným dopravným cestným napojením na širšie územie 

predstavuje budovaná diaľnica D1. Za nástupné križovatky z diaľnice do riešeného územia 
možno pokladať križovatky Poprad-východ, Jánovce, Levoča, Spišské Podhradie a Prešov. 
V Prešove to bude križovatka diaľnice D1 s pripravovanou rýchlostnou cestou R4 Prešov - 

Vyšný Komárnik - Rzešov. 
Náväznými sú komunikácie I. triedy v dotyku obchádzajúce riešené územie. Ide o cesty 

I/18 Poprad - Levoča - Prešov, I/67 Poprad - Kežmarok - Spišská Belá, I/77 Spišská Belá - 

Podolínec - Stará Ľubovňa, I/68 Stará Ľubovňa - Lipany - Sabinov - Prešov.  
Na túto sieť nadväzuje a dopĺňa ju cesta II/536 Kežmarok - Ľubica - Jánovce. Cesty III 

triedy napájajú ostatné dotknuté obce. V minulosti riešeným územím prechádzala cesta II. 

triedy Levoča, Ľubica, Kežmarok. Po vzniku vojenského obvodu bola však zrušená, tak ako aj 
niektoré cesty III. triedy. Územie bolo pre verejnosť neprístupné, avšak s dobre 
vybudovanou sieťou účelových komunikácií. 

Aktuálne cestné prechody do Poľska sú Lysá Poľana, Podspády, Spišská Stará Ves a 
Mníšek nad Popradom. 

Po železnici je riešené územie prístupné len nepriamo a to cez rýchlikové stanice 

Poprad a Spišská Nová Ves na košicko-bohumínskej železničnej trati Žilina - Poprad - Košice 
a zo železničných staníc a zastávok na tratiach Poprad - Kežmarok - Podolínec - Stará 
Ľubovňa - Plaveč, Spišská Nová Ves - Levoča a Prešov – Plaveč. Aktuálny medzinárodný 

železničný prechod do Poľska je Plaveč/Muszyna. 
Letecky je územie prístupné najmä z letiska Poprad Tatry, ale aj z Košíc. Cyklodoprava 

nie je rozvinutá. 

B.8 SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE PODMIENOK A LIMITOV ROZVOJA ÚZEMIA 

V sumáre  sú základnými limitujúcimi podmienkami: 

 záujmy ochrany vodárenských zdrojov, 
 záujmy ochrany prírody, 

 minimálne narušenie krajinného obrazu, 
 ochrana lesov s ich ochrannými pásmami, 

 ochrana územia ako aj sídiel mimo riešeného územia pred prívalovými vodami, 
 geomorfológia a geologické podmienky, 

 pyrotechnická bezpečnosť, 
 vybudovaná cestná sieť a pokrytie územia inžinierskymi sieťami, respektívne ich 

dobudovanie v potrebnom minimálnom rozsahu, 
 kapacita vodných zdrojov v riešenom území. 

 
Celkové požiadavky na funkčné využitie územia je možné definovať ako: 

 Zachovanie lesohospodárskej a poľnohospodárskej činnosti. 

 Zabezpečenie spracovania vyťaženej drevnej hmoty v náväzných územiach. 
 Doplnenie absentujúcich aktivít v občianskej a rekreačnej vybavenosti dotknutých 

obcí a miest. 

 Uspokojenie požiadaviek pre krátkodobú ako aj prímestskú rekreáciu. 
 Doplnenie kapacít v rekreačnej vybavenosti ako aj v kúpeľníctve. 
 Čiastočné osídlenie územia vysťahovaných obcí vo vzťahu najmä k miestnym 

ekonomickým a pracovným aktivitám. 
 Dobudovanie a zfunkčnenie dopravnej štruktúry. 
 Dobudovanie cyklotás a turistických chodníkov, nielen miestnych, ale aj 

prepájajúcich okolité priestory cez riešené územie. 
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C. DLHODOBÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA 

C.1 STRATÉGIA HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA 

Lesné hospodárstvo chápať ako nosné hospodárske odvetvie riešeného územia. 
Doplnené bude poľnohospodárskou výrobou, priemyslom cestovného ruchu a prípadne 
kúpeľnictvom, ktoré nebudú jednotlivo ani ako celok ohrozovať kvalitu a rozsah lesného 

hospodárstva. 

C.1.1 LESNÉ  A POĽNÉ HOSPODÁRSTVO 

Pri lesnom hospodárstve vychádzať z platných lesohospodárskych plánov, ktoré je 
potrebné doplniť o prvky podporujúce najmä medzinárodný poľovnícky turizmus, 

nadregionálny priemysel cestovného ruchu a prípadné regionálne kúpeľné areály. 
Pri poľnom hospodárstve vychádzať z klimatických a geomorfologických predpokladov 

krajiny na pestovanie liečivých rastlín a ovocia, a vhodné formy živočíšnej výroby (napr. 

ovčiarstvo, hovädzí dobytok, včelárstvo), ktoré nebudú ohrozovať prioritu lesného 
hospodárstva a budú vhodne dopĺňať priemysel cestovného ruchu. 

C.1.2 PRIEMYSEL CESTOVNÉHO RUCHU 

Priemysel cestovného ruchu, ako doplňujúcu hospodársku základňu územia, 
navrhujeme rozvíjať tak, aby nedošlo k obmedzovaniu lesného hospodárstva a 

poľnohospodárstva. Založený bude na kvalite životného prostredia, garantovanej chránenými 
územiami ochrany vôd a prírody, spoločenských funkciách lesa, poľovníckom hospodárení 
a geotermálnych vodách v horninovom podloží Levočských vrchoch. 

C.1.2.1 KÚPEĽNÍCTVO A GEOTERMÁLNA VODA 

Využívanie geotermálnej energie sa stáva hybnou silou rozvoja malého a stredného 

podnikania a je závislé na type a druhu nájdených vôd. Nové perspektívy pre využitie 
geotermálnych vôd v okrajových častiach riešeného územia je možné vidieť v rozšírení 
využitia: 

 v poľnohospodárstve (vykurovanie skleníkov, fóliovníkov a maštalí, sušiarne 
poľnohospodárskych plodín, rybné hospodárstvo), kde sú vhodné geotermálne vody s 
teplotou od 25 – 90 °C, 

 vo vykurovaní budov, čo si vyžaduje teploty geotermálnych vôd v intervale 50 – 
100 °C, v špeciálnych prípadoch to môže byť aj 40 °C teplá voda; tepelné čerpadlá rozširujú 
tento spôsob využitia geotermálnych vôd až do teploty 4 °C, 

 pre chladiarenské, mraziarenské účely a iné typy priemyselného využitia, kde sú 
vhodné vody s teplotou nad 100 °C, 

 na výrobu elektrickej energie (princíp Rankinovho cyklu), čo pre tieto účely 

umožňuje využívať stredno teplotné zdroje geotermálnej energie, ale aj vody od 85 °C až do 
170 °C; takto je možné zostaviť elektrárne s modulmi s výkonom od 0,2 do 120 MWe; 
elektrickú energiu priamo je možné vyrábať iba z vysokoteplotných zdrojov geotermálnej 

energie, 
 v rozvoji rekreácie pre geotermálne vody s teplotou od 25 °C a viac (vznik nových 

termálnych kúpalísk a vodných miest), 

 v rozvoji nových kúpeľných lokalít na Slovensku (obce, mestá), a to po preukázaní 
liečivých vlastností nízkoteplotných zdrojov geotermálnej energie (balneoterapia, 
balneorekreácia). 

 
V dotyku s riešeným územím a v riešenom území navrhujeme uvažovať s využitím 

geotermálnych vôd na plochách (členenie podľa výkresu č. 1) pri Ruskinovskom potoku, 

v Brezovici, Jakubanoch a pri Novom dvore v Levoči. 
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C.1.2.2 CYKLOTURISTIKA 

Návrh cykloturistických trás vychádza z členenia základnej kostry na cyklodiaľnicu, 
cyklotrasy 1. triedy a cyklotrasy 2. triedy.  

Za cyklodiaľnicu je považovaná východoeurópska cyklistická trasa Eurovelo č. 11 
Nordkap, Norsko - Stará Ľubovňa - Kežmarok - Levoča - Lipany - Prešov - Košice - Atény, 
Grécko.  

Na územie Prešovského samosprávneho kraja eurovelo vstupuje na hraničnom 

prechode Mníšek nad Popradom. V pohľadu širších vzťahov preto navrhujeme jej 
pokračovanie cez Hraničné a Kremnú do Starej Ľubovne. Odtiaľ pozdĺž rieky Poprad do 
Hniezdneho, Forbas, Nižných Ružbách, Podolínca, Bušoviec, Spišskej Belej a Kežmarku. 

V Kežmarku podĺž riečky Ľubica do Ľubice a pozdĺž Tvarožnianského potoka do Tvarožnej 
a Hradiska. Z Hradiska do Levoče a starou hrhovskou cestou do Spišského Hrhova, ďalej 
Klčova, Nemešan a na Spišský hrad. Pokračuje do Behároviec, Korytného, Poľanoviec, 

Vyšného Slavkova, Nižného Slavkova, Brezovičky, Brezovice, Torysy, Krivan a Lipan.  
Navrhovaná trasa vychádza z potreby ponúknuť cykloturistom dostupné pamiatkové 

územia a objekty celosvetového (pamiatky Unesco v Kežmarku, Levoči a na Spišskom hrade) 

a národného významu (pamiatkové rezervácie a zóny Stará Ľubovňa, Hniezdne, Spišská Belá, 
Kežmarok, Ľubica, Levoča, Spišské Podhradie), ako aj prírodné krásy Tatranského národného 
parku, národného parku Slovenský raj a chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy.  

Riešené územie je priamo sprístupnené cyklotrasami I. triedy v severojužnom smere 
Levoča - Stará Ľubovňa (Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa - Jakubany - Javor/veľký Václavák - 
Levočská Dolina - Levoča) a východozápadnom smere Ľubica - Brezovica (Ľubica - Javor - 

Tichý potok - Brezovica), ktoré sú priamo napojené na Eurovelo 11 a pretínajú sa na Javore. 
Starú Ľubovňu s Torysou navrhujeme priamo prepojiť cyklotrasou II. triedy Stará Ľubovňa - 
Lipany v trase  Stará Ľubovňa - Chmelnica - Šambron - Bajerovce - Krásna Lúka - Šarišské 

Dravce - Torysa, čím sa dosiahne zokruhovanie cyklotrás okolo riešeného územia Levočských 
vrchov. 

Cyklotrasy I. triedy sú v riešenom území navrhované ako súbežné (totožné) trasy 

s navrhovanými cestami III. triedy. Cyklotrasa II. triedy a cyklotrasy I. triedy v dotknutom 
území vedú po existujúcich cestách III. triedy. V úsekoch Levoča - Levočská dolina 
a Zaľubica - Ľubica sú tieto cesty navrhované na prekategorizovanie na cestu II. triedy. 

C.1.2.3 PEŠIA TURISTIKA 

Riešené územie je v priestore, ktorým môžu prechádzať dve pútnicke trasy národného 
až medzinárodného významu. Trasy sú navrhnuté čiastočne ako hrebeňové, s mimoriadnými 

výhľadmi na Karpaty s Popradskou a Hornádskou kotlinou, a zároveň vytvoria základnú 
kostru pešej turistiky v Levočských vrchoch. 

 

Grécka pútnická cesta; je súčasťou európskej diaľkovej trasy E1 a zároveň 
medzinárodnej mariánskej turistickej trasy I/23 Rakúsko - Levoča - Nižné Ružbachy - Poľsko. 
Pútnická cesta spája významné miesta mariánskeho kultu Rakúska (Mariacel/Mariazell), 
Slovenska (Levoča) a Poľska (Čenstochová/Częstochowa). 

V dotknutom a riešenom území vedie severojužným smerom z Levoče na Levočskú 
hôrku, Závadu, Torysky, Javor, Derežovú, Ihlu, Rysovú a sedlo nad  Lomničkou. 

Slovienska pútnická cesta; na rozhraní sféry Nebies – reprezentovanej riekou 
Poprad a sféry Zeme – reprezentovanej riekou Váh, stojí Štrba, hrana najvyššieho vedomia 
a večnej spásy Slovienov1. Na brehoch Štrbského plesa končila dlhá púť pútnikov 
prichádzajúcich hore Hronom, Váhom, Hornádom a Torysou. Ponorenie sa do jeho hlbokej 

zelenej vody prinášalo veriacim Slovienom očistu, najvyššie poznanie a večnú spásu. Po 
vykonaní očisty vo vodách Štrbského plesa pútnici odchádzali Popradskou cestou na nebesá, 

                                            
1 Hromník, C. A. 2010.Sloveni Slováci kde sú vaše korene, Bratislava: Vydalo Eko-konzult, s.95 až 98 
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čo podľa legendy potvrdzuje smer toku rieky Poprad z juhozápadu na severovýchod. 

Sakrálna Popradská cesta na nebesá (svarga) je v dotyku so severozápadnou hranicou 
riešeného územia. 

Toryská pútnická cesta vedie od sútoku Torysy s Hornádom v Košickej kotline cez 

Prešov, Sabinov, Lipany na Tichý Potok. Riešeným územím prechádza z Tichého Potoka do 
Blažova, na Javor, Javorinu, Krížový vrch, Rusniačik (Ruskinov hrad) a Zaľubicu do Ľubice. 
Na trase je vhodné vybudovať náučný chodník so zástavkami pripomínajúcimi jednotlivé 

postavy a deje zo slovienskej mytológie (Rod, Svarog, Lada, Perún, Mara, Koľada, slovienský 
slnečný kalendár a pod.).  

 

Pešia turistika a zároveň cykloturistika je podporená návrhom rozhľadní na Krížovom 
vrchu (okres Levoča), Ihle (okres Kežmarok), Predných horách (okres Stará Ľubovňa), Kope 
(okres Sabinov) a turistických stanových táborov (Levoča, Ihľany).  

C.1.2.4 POĽOVNÍCKY TURIZMUS 

Kvalitná populácia jelenej zveri v Levočských vrchoch umožňuje jej využitie na 
definovanie, zachovanie a rozvoj genofondu karpatského jeleňa, ktorý by bol zrejme na 

Slovensku, v Poľsku, na Ukrajine a v Maďarsku, t.j. v severnej časti Karpát, výnimočným.  
Mimoriadne trofejové hodnoty a uvedená výnimočnosť minimálne v rámci európskeho 

priestoru umožňujú uvažovať s rozvinutím medzinárodného poľovníckeho turizmu, ako 

jednej z hlavných hospodárskych oblasti miestneho obyvateľstva v riešenom území.  
Zabezpečenie trvalej udržateľnosti a sociálnej priechodnosti poľovníckeho turizmu 

v Levočských vrchoch si však vyžaduje nekomerčné poľovnícke obhospodarovanie revírov, 

kde výkonom práva poľovníctva s prioritným zameraním na selekciu bude poverený výlučne 
lesnícky personál príslušných správcov lesov a reštituovaní vlastníci lesných pozemkov. 
Odpredaj alebo prenájom revírov či odstrelov, mimo poplatkových odstrelov, je preto 

nežiadúci.  
 
Vychádzajúc z legislatívneho vymedzenia a určenia Chránenej poľovnej oblasti Poľana 

je možné nové územie pomenovať ako Chránená poľovná oblasť Javorina. Chránená 
poľovná oblasť Javorina tak bude slúžiť na: 

 poľovnícke obhospodarovanie a ochranu jelenej zveri, ako aj ostatných druhov 

raticovej a vzácnej zveri, na princípe veľkoplošného manažmentu s ohľadom na 
požiadavky funkčne integrovaného lesného hospodárstva a v súlade so zásadami 
ochrany prírody a trvalo udržateľného života, 

 definovanie, zachovanie a rozvoj genofondu karpatského jeleňa, 

 udržanie a zvýšenie chovnej a trofejovej kvality jelenej zveri, 
 výskum biológie jelenej zveri a veľkých predátorov 
 odchyt jelenej zveri na zazverovanie a občerstvenie krvi v iných poľovných 

oblastiach a revíroch. 
  
Pre koordináciu chovateľských zámerov, odborné usmerňovanie, kontrolu a hodnotenie 

dosiahnutých výsledkov je žiadúce zriadiť chovateľskú radu zloženú zo zástupcov 
reštituentov a správcov revírov, doplnenú o zástupcov MP SR, sekcia lesnícka, OÚ Kežmarok, 
LVÚ Zvolen  a správy Pienapu. 

Plnenie plánu chovu a lovu by malo vychádzať zo zásady, že lov jelenej zveri 
v kategórii jeleníc, jelienčiat a jeleňov I. a II. vekovej triedy bude vykonávať lesnícky 
personál, reštituenti a členovia chovateľskej rady. Pri love jeleňov III. a IV. vekovej triedy 

chovateľská rada stanoví vhodný pomer medzi poplatkovým odstrelom, odstrelom na 
reprezentačné a jubilejné účely a pre poľovníkov z hospodáriacich subjektov. Pri 
reštituentoch z radov vysťahovaných obcí (Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce) 
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pritom vychádzať z rozlohy minimálne 500 ha a u ostatných reštituentoch z výmery vrátenej 

pôdy. 
Pre zabezpečenie ochrany kvalitného genofondu jelenej zveri navrhujeme využívať 

zóny ticha, ktorých umiestnenie a rozsah (rádovo desiatky až stovky ha) je potrebné 

koordinovať s ochranou hniezd chránených vtáčích druhov chráneného vtáčieho územia. 
V týchto zónach musí byť zakázaný celoročný odstrel jelenej zveri, vrátane samičej. 

Na šlachtenie zveri s vynikajúcimi genetickými vlastnosťami najmä z hľadiska celkovej 

kondície a trofejovej hodnoty, ktoré by sa mali uplatniť na zazverovanie iných revírov, 
navrhujeme vybudovanie generačnej zvernice, avšak s vylúčením lovu zveri priamo 
v zvernici.  

Z hľadiska ochrany a zachovania vzácneho prírodného prostredia, ktoré je základom 
kvalitného biotopu zveri, je pozitívom pripravované vyhlásenie chráneného vtáčieho územia 
Levočské vrchy, ktoré napomôže zamedzeniu nekontrolovateľnej zástavby a usmerňovaniu 

turistiky, čím sa v značnej miere vylúči nadmerné vyrušovanie a vytvára vhodný priestor pre 
zdravý vývoj nových populácií zveri a chráneného vtáctva. 

 

C.2 STRATÉGIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

Všeobecné zásady; v zmysle vyššie spomenutých limitov a požiadaviek na funkčné 

využitie územia a v zmysle jeho potenciálu, vychádza nasledovná základná  filozofia 
koncepcie priestorového a funkčného využitia územia bývalého vojenského obvodu Javorina. 

Základom bude zachovanie prírodného charakteru so sústredením potrebnej zástavby 

a využitia územia predovšetkým na už v minulosti zastavané, respektívne vojenským 
výcvikom intenzívne využívané plochy. 

Zástavbu na lesných plochách povoľovať len v najnutnejších prípadoch a to len pre 

dopravnú a technickú infraštruktúru. Výnimkami bude výstavba horskej chaty na Javore 
(Veľký Václavák) a lyžiarské areály. 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov jednoznačne vylučujú, respektívne silne 

obmedzujú výstavbu zariadení. Tak isto z titulu ochrany prírody dochádza k obmedzeniu 
možnosti výstavby v predmetných plochách chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy. 

Z týchto aspektov následne vyplýva: 

 Základnou funkciou využitia územia bude lesohospodárska činnosť. 

 Poľovníctvo a ochrana zveri bude doplnkovou funkciou celého územia. 

 Poľnohospodárska činnosť sa sústredí predovšetkým do údolia Ľubice, Ruskinovského 
potoka a lokality Voliareň v Levočskej doline. 

 Ostatné územia využívať okrem lesohospodárskej a vodoochranárskej funkcie pre 

extenzívnu rekreáciu vo forme turistiky a cykloturistiky. 
 Intenzívnejšiu výstavbu je potrebné sústrediť predovšetkým do údolia riečky 

Ľubica, Ruskinovského potoka a Levočskej doliny. 
 Vo východnej zóne pre výstavbu zariadení využiť predovšetkým samotné zastavané 

územia obcí a na nich nadväzujúce plochy. 
 V severnej zóne tak isto využiť pre intenzívnejšie využívanie zastavané územia 

samotných obcí a nadväzujúce plochy. 
 Umožniť čiastočnú obnovu zaniknutých sídiel s ich obytnou a hospodárskou 

činnosťou. 

 V zmysle ochrany pred prívalovými vodami ohrozujúcimi samotné riešené územie, ako 
aj zastavané územia mimo riešeného územia, je potrebné zvýšiť vodozdržnosť 

územia a to vhodným obhospodarovaním plôch, výstavbou trvalých prehrádzok 
v bočných dolinkách ako aj na horných častiach tokov a výstavbou suchých, ako aj 
polosuchých poldrov v nižších polohách. 
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 Zachovať a využívať plochy lesných škôlok pre obnovu lesov, predaj sadeníc ako aj 

pre pestovanie vzrastlejších stromov aj na vianočný predaj. 
 Verejnými cestnými komunikáciami prepojiť predovšetkým Ľubicu s Levočou ako aj 

bývalú tankovú strelnicu. 
 
Požiadavky plynúce zo širšieho územia; základnou filozofiou funkčného využitia 

územia v sektore priemyslu cestovného ruchu je nekonkurovať strediskám cestovného ruchu 
a rekreačnej a občianskej vybavenosti v okolitých mestách a obciach. Naopak navrhované 
funkcie majú dopĺňať škálu zariadení v širšom dotknutom území a prihraničných oblastiach 

Poľskej republiky. 

Z týchto dôvodov nie je vhodné budovať rozsiahle areály pre lyžiarske zjazdové športy, 
ako aj nové veľké vodné parky. Tieto v širšom území zastupujú predovšetkým lyžiarske 

areály vo Vysokých Tatrách, v Levočskej Doline, pri Krompachoch ako aj pri Lipovciach. 
Vodné areály sú v Poprade, Vrbove, Vyšných Ružbachoch. Všetky tieto zariadenia a areály sú 
dopravne dostupné zo západnej, južnej a východnej zóny riešeného územia zhruba do 45 

minút. 
Menšie lyžiarske areály by bolo možné realizovať predovšetkým vo východnej zóne. 
Dostatočné sú ubytovacie a stravovacie kapacity, predovšetkým v strednej a vyššej 

kategórii v širšom území (Vysoké Tatry, Poprad, Kežmarok, Vyšné Ružbachy,...). V riešenom 
území je vhodné budovať ubytovacie kapacity predovšetkým v turistických kategóriách vo 
forme autokempingov, horských turistických chát, prenajímateľných malokapacitných 

ubytovacích objektov a podobne. 
V širšom území absentujú plochy pre realizáciu športových strelníc, krosových areálov, 

či štvorkoliek. Taktiež absentuje plocha pre usporiadavanie masovejších akcií ( festivaly,...). 

Riešené územie bude zrejme atakované aj požiadavkami na krátkodobé pobyty a pre 
prímestskú rekreáciu aj zo vzdialenosti Prešova, prípadne Košíc. 

 

Členenie riešeného územia a návrhy jeho rozvoja; vzhľadom na určité špecifiká 
jednotlivých priestorov delíme riešené územie na štyri oblasti (zóny), ktoré sú v podstate 
zhodné s okresnými hranicami, nasledovne: 

 Západnú, Ľubickú, 
 Južnú, Levočskú, 
 Východnú, Toryskú a 
 Severnú, Jakubianskú. 

Hranica oddeľujúca severnú zónu od ostatných prechádza po hrebeňoch medzi vrchmi 
Rysová, Čierna hora, Derežová, Javor, Jankovec, Zámčisko, Kuligura a Kopa. Hranicou medzi 
západnou a južnou zónou sú hrebene medzi vrchmi Javor, Javorina, Krížový vrch a Fľaky. 

Hranicu medzi južnou a východnou zónou tvoria hrebene medzi vrchmi Javor, Škapová, Na 
bielkach a Ostrý vrch. 

 

Západná zóna, Ľubická; zónu odvodňuje riečka Ľubica so svojími prítokmi, najmä 
Ruskinovským potokom. Je charakteristická širšími údoliami, vyšším zastúpením trávnych 
porastov, ťažiskom zástavby a intenzívnym vojenským využitím (tankodrom, strelnice, 

muničné sklady ubytovacie, stravovacie a technické zázemie vojenského obvodu). Tu je 
sústredené aj poľnohospodárske a lesohospodárske zázemie celého zrušeného vojenského 
obvodu vo forme poľnohospodárskeho dvora, rybníkov, lesných škôlok a hospodárskych 

dvorov národných podnikov Vojenské stavby a Vojenské lesy a majetky. Časť územia ponúka 
na vhodné využitie  vtáčie druhy chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy. 

Územie má dobre vybudované cestné účelové komunikácie. Bolo obsluhované najmä 

bývalou št. cestou II. triedy Ľubica – Levoča a cestou III. triedy Holumnica - Ihľany. Je 
dobre prístupné z nadradenej cestnej siete zo smeru od Kežmarku a tým aj od Popradu 
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a Vysokých Tatier. Má dobre vybudovanú technickú infraštruktúru (voda, likvidácia 

odpadových vôd, plynofikácia, vn elektrické vedenia). 
Z vrcholových polôh sú výborné pohľady na Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Spišskú 

Maguru, Branisko a na časť Podtatranskej a Hornádskej kotliny. 

V Ľubickej zóne navrhujeme na pôvodných zastavaných územiach obnoviť 
vysťahované dediny Ľubické Kúpele a Ruskinovce s vlastnými katastrálnymi územiami. 
Vlkovce a Hradisko rozvíjať ako rekreačné obce. 

Dopravnú obsluhu územia zóny navrhujeme riešiť novou cestou II/533 Kežmarok - 
Levoča - Spišská Nová Ves v úseku Ľubica - Zaľubica - Ruskinovce - sedlo Dvorce - Levočská 
dolina - Levoča, ktorá si vyžaduje vybudovať obchvaty Ľubice a Kežmarku. Na ňu je 

napojená nová cesta III. triedy Zaľubica - Tichý Potok v úseku Zaľubica - Ľubické Kúpele - 
Zadná dolina - Javor vedúcom pozdĺž riečky Ľubica. 

Poľnohospodársku výrobu je vhodné koordinovať a vykonávať z nových plôch 

gazdovských dvorov v Zaľubici, Ruskinovciach, Ľubických Kúpeľoch a existujúceho 
hospodárskeho dvora VLM v Zaľubici. 

Rozsiahlejšie priestory strediskovej rekreácie navrhujeme vybudovať na plochách 

predtým zastavaných a využívaných armádou v nasledovných piatich lokalitách (číslovanie 
podľa výkresu č. 2): 

Lokalita č. 1 Centrálny rekreačný areál územia Javorina; areál sa nachádza 

v katastrálnom území Ľubica a čiastočne Ľubické Kúpele. Zahŕňa zastavané územie Zaľubice 
a z vojenských plôch kasárne a autopark, ktoré ležia na sútoku Ľubice a Ruskinovského 
potoka. V lokalite je vhodné vybudovať priestory pre usporiadavanie masovejších akcií, 

autokemping, vybavenosť pre údržbu a obsluhu nielen západnej, ale aj južnej zóny. Pre 
zhodnotenie vyťaženej drevnej hmoty je možné uvažovať taktiež s drevospracujúcim 
priemyslom. Okrem strediskovej rekreácie považujeme za vhodné využitie ako múzeum 
vojenskej techniky.  

Lokalita č. 2 Kúpeľno-rekreačný areál Ľubické Kúpele; areál sa nachádza 
v katastrálnom území Ľubické Kúpele. Zahŕňa zastavané územie vysťahovanej obce, vrátane 
kúpeľných plôch, využívané ako muničný sklad, či taktické cvičiská a rozložené pozdĺž 

dolného toku Kupeľského potoka. Okrem strediskovej rekreácie považujeme za vhodné 
využitie na kúpele a bývanie pre potomkov vysťahovaných obyvateľov. 

Lokalita č. 3 Multifunkčný športovo-rekreačný areál Ľubické kúpele; areál sa nachádza 

v katastrálnom území Ľubické Kúpele. Zahŕňa vojenské plochy tankovej strelnice a strelnice 
z ručných zbraní s príslušným zázemím. Okrem strediskovej rekreácie považujeme za vhodné 
využitie na profesionálnu strelnicu (guľové a brokové zbrane), biatlonový areál a motoristický 

súťažný okruh.  
Lokalita č. 4 Rekreačný areál Majerka; areál sa nachádza v katastrálnom území 

Majerka. Zahŕňa vojenské plochy tankodromu určeného na výcvik vodičov tankov. 

Lokalita č. 5 Areál klimatických kúpeľov Ruskinovce; areál sa nachádza v katastrálnom 
území Ruskinovce a čiastočne Dvorce v okrese Levoča. Zahŕňa vojenské plochy vybudované 
pre sovietské vojská. 

Lokalita č. 10 Turistický stanový tábor Ihľany; areál sa nachádza v katastrálnom území 
Majerka v hrebeňovej polohe na navrhovanej gréckej pútnickej ceste. 

Pre posilnenie základne priemyslu cestovného ruchu navrhujeme plochy individuálnej 

chatovej rekreácie v Ruskinovciach a Tvarožnej a rozhľadňu s výhliadkou na Ihle 
v katastrálnom území Stotince. V Ruskinovciach je na tejto ploche vhodné aj bývanie pre 
potomkov vysťahovaných obyvateľov. 

Rekreačné sprístupnenie územia zóny turistom, kúpeľným hosťom a návštevníkom 
navrhujeme cyklotrasami a pútnickými trasami.  
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Z cyklotrás Eurovelom č. 11 v trase Stará Ľubovňa - Kežmarok - Levoča - Lipany v 

úseku Podolínec - Bušovce - Krížová Ves - Spišská Belá - Kežmarok - Ľubica - Tvarožná - 
Hradisko - Levoča. Pozdĺž riečky Ľubica cyklotrasou 1 . triedy Ľubica - Brezovica v úseku 
Ľubica - Zaľubica - Ľubické Kúpele - Zadná dolina - Javor, po hrebeni cyklotrasou 1. triedy 

Levoča - Stará Ľubovňa v úseku Javor - Zelený vrch - Derežová a cyklotrasou 2. triedy 
Zaľubica - Levočská dolina v trase Zaľubica - sedlo Dvorce. 

Slovienská pútnická cesta vedie z Krížového vrchu hrebeňom na Rusniačik a Ostrý vrch 

do Zaľubice. Grécka pútnická cesta vedie z Javora hrebeňom na Zelený vrch, Derežovú, Ihlu 
a Rysovú do Nižných Ružbách. 

 

Južná zóna, Levočská; zónu odvodňuje Torysa a Levočský potok. Je charakteristická 
užšími údoliami. V území sú rekreačné zariadenia sústredené predovšetkým do Levočskej 
doliny, kde má rekreácia charakter prímestskej, ale aj dlhodobej, s dominantným lyžiarským 

areálom v Levočskej Doline. Priamo v zóne sa na Volarni v minulosti nachádzal 
poľnohospodársky dvor VLM Kežmarok. Vyšné Repaše, Torysky, Nižné Repaše, Olšavica 
a Brutovce sú poľnohospodárske obce s čiastočne zachovaným spišským dreveným 

zrubovým bytovým fondom.  
Zóna je v blízkom kontakte s historickým mestom Levoča a ďalej so Spišským hradom, 

Spišskou kapitulou a národným parkom Slovenský raj. 

Územie zóny ponúka na vhodné využitie  vtáčie druhy chráneného vtáčieho územia 
Levočské vrchy a zdroje pitnej vody chránené ochrannými pásmami vodárenských zdrojov. 

Z vrcholových polôh sú výborné pohľady na Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Spišskú 

Maguru, Branisko, Slovenské rudohorie a na časť Podtatranskej a Hornádskej kotliny. 
Priestor je napojený cestnými komunikáciami III. triedy Levoča – Závada a Levoča - 

Uloža - Brutovce. Tak isto územím zóny prechádza aj bývalá cesta II. triedy Ľubica – Levoča 
a cesta III. triedy Levočská dolina - Torysky. Z významných účelových komunikácií je 

potrebné spomenúť cestu Levočská dolina - Javorina. 
Územie je napojené na vyššiu cestnú sieť najmä cez diaľničnú križovatku Levoča a má 

čiastočne vybudovanú technickú infraštruktúru (voda, vn elektrické vedenia). 

V Levočskej zóne navrhujeme Brutovce, Olšavicu, Nižné Repaše, Torysky, Vyšné 
Repaše, Závadu a Levočskú Dolinu rozvíjať ako rekreačné obce, respektíve sídla. Obyvatelia 
vysťahovanej dediny Dvorce s obnovou dediny neuvažujú. 

Dopravnú obsluhu územia zóny navrhujeme riešiť novou cestou II/533 Spišská Nová 
Ves - Levoča - Kežmarok v úseku Levoča - Levočská dolina - Zaľubica a na ňu napojenou 
cestou III. triedy Levočská dolina - Jakubany v úseku Levočská dolina - Levočská Dolina - 

Brinky na Javor a odtiaľ tromi smermi cestami III. triedy do Ľubice (Kežmarok), Jakubian 
(Stará Ľubovňa) a Tichého potoka (Lipany). 

Poľnohospodársku výrobu je vhodné koordinovať a vykonávať z novej plochy 

gazdovského dvora v Dvorciach a existujúcich gazdovských dvorov v Nižných Repašoch, 
Olšavici a Brutovciach. 

Rozsiahlejšie priestory strediskovej rekreácie navrhujeme vybudovať na plochách 

predtým zastavaných a využívaných armádou v troch lokalitách (číslovanie podľa výkresu č. 
2): 

Lokalita č. 5 Areál klimatických kúpeľov Ruskinovce; areál sa nachádza v katastrálnom 

území Dvorce a čiastočne Ruskinovce v okrese Kežmarok. Zahŕňa vojenské plochy 
vybudované pre sovietské vojská. 

Lokalita č. 6 Areál zimných športov Volareň, Levoča; areál sa nachádza v katastrálnom 

území Levoča. Zahŕňa plochy využívané VLM Kežmarok na poľnohospodársku výrobu. 



30 

Lokalita č. 9 Turistický stanový tábor Levoča; areál sa nachádza v katastrálnom území 

Levoča v centrálnej hrebeňovej polohe na križovatke pútnických ciest, cyklotrás 1. triedy 
a ciest III. triedy. 

Pre posilnenie základne priemyslu cestovného ruchu navrhujeme plochy individuálnej 

chatovej rekreácie na bývalom zastavanom území vysťahovanej obce Dvorce v katastrálnom 
území Dvorce a na Volarni v katastrálnom území Levoča. Rozhľadňu a výhliadku navrhujeme 
na Krížovom vrchu v katastrálnom území Dvorce. 

Rekreačné sprístupnenie územia zóny turistom, kúpeľným hosťom a návštevníkom 
navrhujeme cyklotrasami a pútnickými trasami.  

Z cyklotrás Eurovelom č. 11 v trase Stará Ľubovňa - Kežmarok - Levoča - Lipany 

v úseku Hradisko - Levoča - Spišský Hrhov - Klčov - Nemešany - Spišské Podhradie - 
Brezovica a cyklotrasami 1. a 2. triedy. Cyklotrasu 1. triedy Levoča - Stará Ľubovňa v úseku 
Levoča - Levočská dolina - Javor a odtiaľ tromi smermi cyklotrasami 1. triedy do Ľubice 

(Kežmarok), Jakubian (Stará Ľubovňa) a Tichého potoka (Lipany). Cyklotrasu 2. triedy 
Levočská dolina - Zaľubica v úseku Levočská dolina - sedlo Dvorce. 

Slovienská pútnická cesta na úseku, ktorý vedie zo Škapovej na Javor hrebeňom na 

Javorinu, Holý vrch, Gehuľu a Krížový vrch do Zaľubice. Grécka pútnická cesta na úseku, 
ktorý vedie z Mariánskej hory na Zimnú hôrku, Závadu na Javor a hrebeňom na Zelený vrch. 
Obe pútnické cesty sa, podobne ako cyklotrasy 1. triedy a cesty III. triedy, vzájomne križujú 

na kóte Javor (Veľký Václavák). 
 
Východná zóna, Toryská; zónu odvodňuje Torysa so svojimi prítokmi a je tvorené 

údolím Torysy. Ponúka na vhodné využitie  vtáčie druhy chráneného vtáčieho územia 
Levočské vrchy a pitnú vodu z povrchových zdrojov chránenú ochrannými pásmami, vrátane 
navrhovanej vodárenskej nádrže Tichý potok. V zóne sa nachádzajú výhodné severné svahy 
pre umiestnenie nenáročných lyžiarskych areálov. 

Zóna je prístupná cestou III. triedy Tichý potok - Brezovica. Z významných účelových 
komunikácií je nutné spomenúť cesty Blažovská dolina - Nižné Repaše a Blažovská dolina - 
Javor. Územie je napojené na vyššiu cestnú sieť cez komunikáciu I/68 v Lipanoch a má 

čiastočne vybudovanú technickú infraštruktúru (vn elektrické vedenia). 
V dotyku s riešeným územím sa nachádza rekreačný priestor Renčišov - Lipovce - 

Branisko. 

V Toryskej zóne navrhujeme Tichý potok rozvíjať ako rekreačnú obec. Obyvatelia 
vysťahovanej dediny Blažov s obnovou dediny neuvažujú. 

Dopravnú obsluhu územia zóny navrhujeme riešiť novou cestou III. triedy Tichý potok 

- Javor a odtiaľ tromi smermi cestami III. triedy do Levoče, Ľubice (Kežmarok) a Jakubian 
(Stará Ľubovňa). 

Pre posilnenie základne priemyslu cestovného ruchu navrhujeme v katastrálnom území 

Blažov dve plochy individuálnej chatovej rekreácie, ďalšie plochy v Polome, Krásnej Lúke 
a Bajerovciach. Rozhľadňu a výhliadku navrhujeme na Kope v katastrálnom území Bajerovce. 

Rekreačné sprístupnenie územia zóny turistom a návštevníkom navrhujeme 

cyklotrasami a pútnickou trasou.  
Z cyklotrás Eurovelom č. 11 v trase Stará Ľubovňa - Kežmarok - Levoča - Lipany 

v úseku Spišské Podhradie - Nižný Slavkov - Brezovička - Brezovica - Torysa - Lipany 

Cyklotrasou 1. triedy Brezovica - Ľubica v úseku Brezovica - Tichý Potok na Javor a odtiaľ 
tromi smermi cyklotrasami 1. triedy do Levoče, Ľubice (Kežmarok) a Jakubian (Stará 
Ľubovňa) a cyklotrasou 2. triedy Stará Ľubovňa - Lipany v úseku Šambron - Bajerovce - 

Krásna Lúka - Šarišské Dravce - Torysa. 
Slovienská pútnická cesta vedie z Tichého potoka pozdĺž Torysy do Blažovskej doliny a 

odtiaľ na Javor. 
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Severná zóna, Jakubianská; zónu odvodňujú Lomnicky potok, Kolačkovský potok, 

Jakubianka a ďalšie miestne potoky ústiace do rieky Poprad, pričom je charakteristická 
pomerne dlhými a úzkymi dolinami. Zóna ponúka na vhodné využitie  vtáčie druhy 
chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy a pitnú vodu z povrchových zdrojov chránenú 

ochrannými pásmami, vrátane navrhovanej vodárenskej nádrže Jakubianka. 
Priestory sú prístupné samostatne po jednotlivých dolinách, vychádzajúc vždy 

z jednotlivých sídiel. V predhorí sa nachádzajú sídla Podolínec, Lomnička, Kolačkov, Jakubany 

a Šambron. 
Jakubany a Kolačkov sú prístupné po cestách III. triedy od Starej Ľubovne , ostatné 

sídla cestami III. triedy odpájajúcimi sa od ciest I. triedy pri rieke Poprad. Pre zokruhovanie 

východnej časti predhoria absentuje úsek medzi sídlami Šambron a Jakubany, ako aj 
napojenie na Ľubovnianske kúpele ako významnú lokalitu cestovného ruchu okresu. 

Zázemím zóny je predovšetkým mesto Stará Ľubovňa, ale aj Vyšné Ružbachy. 

V záujmovom území sa nachádzajú Pieniny, Ľubovnianska vrchovina a Bardejov, ako aj 
rekreačné a kúpeľné miesta v Poľsku.  

Územie bude zrejme tangované záujmami prímestskej rekreácie Starej Ľubovne ako aj 

návštevníkmi z Poľska. 
Zóna má čiastočne vybudovanú technickú infraštruktúru (voda, vn elektrické vedenia) 

najmä v náväznosti na jestvujúce sídla. 

V Jakubianskej zóne navrhujeme dopravnú obsluhu územia riešiť novou cestou III. 
triedy Jakubany - Levočská dolina v úseku Jakubany - Javor a odtiaľ tromi smermi cestami 
III. triedy do Levoče, Ľubice (Kežmarok) a Tichého Potoka (Sabinov). 

Rozsiahlejšie priestory strediskovej rekreácie navrhujeme vybudovať v dvoch lokalitách 
(číslovanie podľa výkresu č. 2): 

Lokalita č. 7 Rekreačno-športový areál Kolačkov; areál sa nachádza v katastrálnom 
území Kolačkov. 

Lokalita č. 8 Rekreačno-športový areál Šambron; areál sa nachádza v katastrálnom 
území Šambron. 

Pre posilnenie základne priemyslu cestovného ruchu navrhujeme dve plochy 

individuálnej chatovej rekreácie v katastrálnom území Jakubany a  rozhľadňu a výhliadku na 
Predných horách v katastrálnom území Kolačkov. 

Rekreačné sprístupnenie územia zóny turistom, kúpeľným hosťom a návštevníkom 

navrhujeme cyklotrasami a pútnickou trasou.  
Z cyklotrás Eurovelom č. 11 v trase Stará Ľubovňa - Kežmarok - Levoča - Lipany 

v úseku Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Podolínec - Holumnica. 

Cyklotrasou 1. triedy Stará Ľubovňa - Levoča v úseku Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa - 
Jakubany - Javor a odtiaľ tromi smermi cyklotrasami 1. triedy do Ľubice (Kežmarok), Levoče 
a Tichého potoka (Lipany). Cyklotrasou 2. triedy Stará Ľubovňa - Lipany v úseku Stará 

Ľubovňa - Plavnica - Šambron - Bajerovce. 
Grécka pútnická cesta na úseku, ktorý vedie hrebeňom z Javora na Derežovú, Ihlu, 

a Rysovú do Nižných Ružbách.   
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C.3 STRATÉGIA TVORBY KRAJINY A OCHRANY PRÍRODY ÚZEMIA 

Ak krajinu chápeme ako všeobecný prírodný zdroj pre rozvoj ľudskej spoločnosti 
môžeme ju rozdeliť na tradičné hmotné a netradičné nehmotné prírodné zdroje2. Prírodné 

zdroje riešeného územia patria medzi obnoviteľné zdroje a je preto potrebné ich využívať 
tak, aby: 

  hospodárske využitie zabezpečilo dostatočné príjmy na život miestneho 

obyvateľstva,   
  nebola narušená schopnosť úplnej obnovy zdrojov pri ich postupnom 

spotrebúvaní. 

K netradičných nehmotným prírodným zdrojom riešeného územia patria priestor 
a poloha, ktoré sú nezameniteľné, genofond (napr. karpatského jeleňa, rýb), zdroje zdravia 

a rekreácie, estetická hodnota krajiny, zdravé životné prostredie a zdroje poznania. 

K tradičným hmotným prírodným zdrojom riešeného územia patria hlavne vodné 
a lesné zdroje.  

Z vodných zdrojov sú významné podzemné vodné zdroje pitnej vody najmä 
v Levočskej zóne, minerálnych vôd v Ľubickej zóne a termálnych vôd v celom riešenom 
území. Z povrchových vodných zdrojov považujeme za najvýznamnejšie vody z rieky Torysa 

v Toryskej zóne a Jakubianskeho potoka v Jakubianskej zóne.  

Z hľadiska trvalo udržateľného využívania vodných zdrojov je potrebné: 

 stanoviť limity ich využívania na základe miery ich samoobnovy, 

 vyhlásiť pripravované pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží, 
 legislatívne zabezpečiť pre reštituentov pozemkov obmedzených PHO primeranú 

časť zisku z predaja pitnej vody a 
 zabrániť kvantitatívnemu znehodnocovaniu: 

   napojením sídiel Vyšné Repaše, Torysky, Nižné Repaše, Olšavica, Brutovce 
a chatové lokality Blažova na komplexnú kanalizačnú sieť s ČOV, 

  reguláciou poľnohospodárskej a lesohospodárskej chemizácie v povodí 
Torysy, Jakubianky, Levočského potoka a Lomnickeho potoka. 

Navrhované sú pásma hygienickej ochrany pre uvažované vodárenské nádrže Tichý 
potok a Jakubany. U pripravovanej vodárenskej nádrže Tichý potok sú navrhované takto: 

  1. stupňa okolo pripravovanej vodárenskej nádrže vo vzdialenosti minimálne 100 m 
od maximálnej hladiny vody v nádrži a do 300 m od konca maximálneho vzdutia 
smerom proti toku Torysy,  

  2. stupňa vnútorného, ktorý zahŕňa systém príbrežných pásov v šírke 25 – 30 m po 
oboch stranách toku Torysy a všetkých jej prítokov po Blažov, 

  2. stupňa vonkajšieho,  ktorý zahŕňa plochu celého povodia pramennej oblasti 

Torysy a jej horného toku, vrátane prítokov, po hranicu rozvodnice Škapová 
a Javorinka.  

Pásma hygienickej ochrany pripravovanej vodárenskej nádrže Jakubany sú navrhované 

takto: 

  1. stupňa okolo pripravovanej vodárenskej nádrže vo vzdialenosti minimálne 100 m 
od maximálnej hladiny vody v nádrži a do 300 m od konca maximálneho vzdutia 

smerom proti toku Jakubianky,  

                                            
2 Izakovičová Z., Miklós L., Drdoš J., 1997 Krajinnoekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja, 
Bratislava:  Vydala Veda vydavateľstvo SAV, s. 75 až 76 
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  2. stupňa vnútorného, ktorý zahŕňa systém príbrežných pásov v šírke 25 – 30 m po 

oboch stranách toku Jakubianky a všetkých jej prítokov, 
  2.stupňa vonkajšieho, ktorý zahŕňa plochu celého povodia pramennej oblasti 

Jakubianky a jej horného toku, vrátane prítokov, po hranicu rozvodnice Derežová 

a Javor.  
 

Lesné zdroje riešeného územia sú okrem produkcie drevnej hmoty významné aj 

z hladiska vodohospodárskeho, rekreačného a ekologického. K nemenej významným 
funkciám patrí zooprodukčná a lovná funkcia, ako aj vedlajšia produkčná úžitkovosť lesa - 
produkcia húb, lesných plodov, liečivých rastlín atď. 

Ak chceme dosiahnúť trend trvalo udržateľného využívania lesných zdrojov 
jednotlivých zón riešeného územia určujúcim faktorom musí byť ekologický stav lesa a nie 
požiadavka na produkciu dreva, preto považujeme za potrebné: 

 zabezpečiť ochranu lesných ekosystémov plniacich funkcie prvkov územných 
systémov ekologickej stability, ochrany krajiny a ostatných prírodných zdrojov, 

 zaviesť šetrné spôsoby ťažby dreva vo všetkých typoch lesných porastov, 

 vytvoriť viacúčelové lesné spoločenstvá zmiešaného typu, 

 vytvárať podmienky pre zachovanie a rozvoj genofondu karpatského jeleňa, 
 obmedziť používanie chemizácie v lesoch, 

 zabezpečiť ochranu lesa pred vplyvmi z nadmerného rozvoja rekreačných aktivít. 
 

Z pohľadu ochrany prírody do všetkých katastrálnych území riešeného územia zasahuje 
navrhované chránené vtáčie územie Levočské vrchy, ako súčasť sústavy Natura 2000. 
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným 
cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre 

príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Natura 2000 je tvorená dvoma typmi 
území: 

  na základe smernice o vtákoch sa vyhlasujú tzv. chránené vtáčie územia na 

ochranu druhov vtákov uvedených v prílohách smernice, 
  na základe smernice o biotopoch sa navrhujú územia na ochranu biotopov 
a druhov rastlín a živočíchov uvedených v prílohách smernice, ktoré nazývame územia 

európskeho významu, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii 
chránených území. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením  č. 636 schválila národný zoznam navrhovaných 

chránených vtáčích území (ďalej len „národný zoznam“), ktorý obsahoval 38 navrhovaných 
chránených vtáčích území, medzi nimi 
sa navrhované Chránené vtáčie 

územie Levočské vrchy (ďalej len 
„CHVÚ Levočské vrchy“) 
nenachádzalo.  

Uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 345 zo dňa 25. mája 2010 
bola schválená zmena a doplnenie 

národného záznamu. Národný zoznam 
bol doplnený o päť nových území: 
Čergov, Chočské vrchy, Levočské 

vrchy, Slovenský raj a Špačince - 
Nižná. Dôvodom doplnenia národného 
zoznamu bola výhrada Európskej 

komisie vznesená v rámci konania č. 
2007/2186 o porušení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva podľa článku 226, podľa 
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ktorej si Slovenská republika nesplnila záväzky vyplývajúce z článku 4 ods. 1 a 2  smernice 

Rady 79/409/ES z  2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (nahradenej bez toho aby 
boli dotknuté povinnosti členských štátov smernicou 2009/147/EHS z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) (ďalej len „smernica o vtákoch“) tým, 

že určité  územia zaradené v zozname významných vtáčích území neklasifikovala ako 
osobitne chránené vtáčie územia a  neustanovila  príslušný režim ochrany  a  neposkytla ani 
dostatočne vedecké  dôkazy na to, aby preukázala, že druhy v nich prítomné sú dostatočne 

chránené alternatívnymi lokalitami mimo zoznamu významných vtáčích území.  Slovenská 
republika vyhlásila 4 z 5 požadovaných chránených vtáčích území. Dôvodom nevyhlásenia 
CHVÚ Levočské vrchy bolo, že k 1. januáru 2011 bol zrušený Vojenský obvod Javorina, do 

ktorého navrhované CHVÚ Levočské vrchy výrazne zasahuje. Požiadavku dotknutých 
subjektov na prerokovanie zámeru akceptovala Európska komisia, bol dohodnutý termín, 
v ktorom Slovenská republika CHVÚ Levočské vrchy vyhlási. 

Účelom ochrany CHVÚ Levočské vrchy je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana 
čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kuvika kapcavého, kuvika 

vrabčieho, muchárika sivého, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybárika 
riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša sivého, tesára čierneho, tetrova hlucháňa, tetrova 
hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia  podmienok ich prežitia 

a rozmnožovania.  
Navrhované CHVÚ Levočské vrchy je výnimočné hlavne z hľadiska vysokej početnosti 

vzácnych druhov. 

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho 
územia, sa podľa navrhovanej vyhlášky ministerstva životného prostredia považuje: 

     vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení 
v lese okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo 

vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti  hniezda bociana čierneho, orla 
krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca do 31. júla, sokola 
sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, včelára lesného od 1. mája do 31. júla, výra 

skalného od 1. marca do 31. mája a sovy dlhochvostej od 1. marca do 31. mája, ak tak 
určí obvodný úrad životného prostredia, 
  odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov 

ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, sovy dlhochvostej, tesára 
čierneho a žlny sivej okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa 
osobitného predpisu,3) ak tak určí obvodný úrad životného prostredia, 

  realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí 
obvodný úrad životného prostredia, 
  mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov4) od  1. 

apríla do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do 
stredu.   

Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa má určiť každoročne do 

31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza 

                                            
3 ) § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, § 36 ods. 6 a § 56 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 2 až  6 zákona č. 513/2009 
Z .z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov.  
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roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia 

preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia. 
 
V údolí rieky Torysa je do sústavy chránených území NATURA 2000 zaradené územie 

európskeho významu SKÚEV 0336 Rieka Torysa, nachádzajúce sa v okrese Sabinov. 

C.4 STRATÉGIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

C.4.1 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

Cestná doprava; v riešenom území Levočských vrchov dnes nie je žiadna cesta I., II., 
alebo III. triedy. Pre zabezpečenie dopravnej obsluhy riešeného územia Levočských vrchov 
navrhujeme z vybraných častí súčasnej siete lesných ciest riešeného územia vytvoriť 

sústavu, tvorenú cestami II. a III. triedy, prepájajúcu okresné mestá Levoča, Kežmarok, 
Stará Ľubovňa a Sabinov.  

Základnou nosnou dopravnou osou riešeného územia bude komunikácia II/533 Levoča 

- Kežmarok, ktorá spojí diaľnicu D1 v Levoči s cestou I/67 v Kežmarku. Návrh predpokladá 
jej napojenie na cestu II/533 Levoča - Harichovce - Spišská Nová Ves, vybudovanie 
severozápadného obchvatu Levoče, zmenu kategórie cesty III. triedy Levoča - Levočská 

dolina, obnovenie bývalej cesty II. triedy v úseku Levočská dolina - Ruskinovce - Zaľubica - 
Ľubica, zmenu kategórie cesty III. triedy Zaľubica - Ľubica, obchvat Ľubice a obchvat 
Kežmarku.  

V širších súvislostiach má cesta potenciál tvoriť časť hlavnej turistickej rozvojovej osi 

východného Slovenska Košice - Spišská Nová Ves - Levoča - Kežmarok - Východné Tatry 
s prekategorizovaním na cestu I. triedy Kežmarok - Levoča - Spišská Nová Ves - Krompachy - 
Košice ako významné turistické prepojenie Prešovského a Košického samosprávneho kraja. 

Na navrhovanú cestu II/533 budú napojené dve cesty III. triedy. Kežmarok s Lipanmi 
a Sabinovom bude spojený cestou III. triedy vedúcou západo-východným smerom v úseku 
Zaľubica - Ľubické Kúpele - vodárenská nádrž Tichý potok - Tichý Potok. Levoča so Starou 

Ľubovňou cestou III. triedy vedúcou juho-severným smerom v úseku Levočská dolina - 
vodárenská nádrž Jakubany -Jakubany. Obe komunikácie sa budú pretínať na hlavnom 
hrebeni Levočských vrchov v lokalite Javor (Veľký Václavák) a zabezpečia dopravnú 

dostupnosť Levočskej Doliny, Tichého Potoka, Jakubian a Novej Ľubovne z dvoch nezávislých 
smerov, čím sa zároveň odstráni koncový charakter týchto sídiel. 

 

Cyklistická doprava; ako súčasť dopravnej siete s funkciou prenášať časť 
dopravného výkonu v širšom dotknutom území navrhujeme vybudovať a využiť 
medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo č. 11 v úseku medzi mestami Stará Ľubovňa - Podolínec - 

Spišská Belá - Kežmarok - Ľubica - Levoča - Spišské Podhradie, kde sú sústredené 
a ponúkané pracovné miesta pre obyvateľov obcí a miest riešeného územia.  

Ostatné navrhované cyklotrasy (I. a II. trieda) využívajú existujúce alebo navrhované 

komunikácie II. a III. triedy. Majú rekreačný charakter a sú významné pre priemysel 
cestovného ruchu v riešenom území. Prenos dopravnej záťaže na týchto cyklotrasách 
nepredpokladáme. 

 
Železničná a letecká doprava; v riešenom území nenavrhujeme nové železničné 

trate ani letiská.  

Pre aktívne využitie ponuky riešeného územia však navrhujeme zaviesť kyvadlovú 
železničnú dopravu z Prešova cez Starú Ľubovňu do Kežmarku, Popradu a späť. Doprava 
bude slúžiť turistom, cykloturistom, lyžiarom, ako aj pre obyvateľov pri každodenných 
cestách do škôl, zamestnania a za občianskou vybavenosťou. Na zváženie je zavedenie 

zrýchlených vlakov na tejto trati so zastávkami iba v okresných mestách a zložených z 
vozňou 1. triedy. 
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Zároveň navrhujeme obnoviť prevádzku na trati Levoča - Spišská Nová Ves, ktorá 

sprístupní riešené územie z košicko-bohumínskej železničnej trate pre obyvateľov Košíc, 
Liptovského Mikuláša, Ružomberku a Žiliny. 

 

C.4.2 NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

Pre zásobovanie zastavaných častí riešeného územia navrhujem využívať vybudované 

siete elektrického vedenia, zachytené a funkčné zdroje pitnej vody a existujúci rozvod 
zemného plynu v Zaľubici.  

Pre získanie tepla je potrebné využívať biomasu, tepelné čerpadlá a geotermálnu 

energiu z miestnych zdrojov. Rozširovanie siete zemného plynu nepovažujeme za vhodné. 
 

C.5 STRATÉGIA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ŽIVOTA ÚZEMIA 

Stratégia trvalo udržateľného života Levočských vrchov, využívaná v procese tvorby tejto 

urbanistickej štúdie,  bola tvorená postupne v nasledovných krokoch: 

 posúdenie podmienok súčasneho priestorového usporiadania a funkčného členenia 
územia (hospodárenia v krajine), 

 definovanie problémov súčasneho priestorového usporiadania a funkčného členenia 
územia, 

 návrh optimálneho priestorového a funkčného členenia krajiny, 
 návrh odporúčaní (regulatívov) do územnoplánovacích procesov PSK, miest a obcí. 

 
Trvalo udržateľný život v riešenom území Levočských vrchov chápeme ako 

integráciu jeho ekologickej, ekonomickej a sociálnej dimenzie. Základom je dosiahnutie 

trvalého súladu socioekonomického rozvoja s prírodnými podmienkami Levočských vrchov. 

Ekologická dimenzia je sústredená na zachovanie rôznorodosti podmienok a foriem 
života v Levočských vrchoch a základom je usmernenie ľudských aktivít v krajine v súlade s 

medzami únosnosti prirodzených ekosystémov. 
Ekonomická dimenzia je sústredená na využívanie prírodných zdrojov a základom 

je usmernenie ekonomických procesov v Levočských vrchoch tak, aby zisky prekročili 

náklady. Ekonomický rozvoj nemôže byť hlavným cieľom, ale musí napomáhať rozvoju 
kvality ľudského života a zároveň prebiehať v medziach ochrany prírodných zdrojov. 

Sociálna dimenzia je sústredená na zabezpečenie dôstojnej kvality života pre 

každého človeka v Levočských vrchoch a základom je rovnomerné rozdelenie úžitkov z 
využívaných prírodých zdrojov Levočských vrchov medzi rôzne spoločenstvá ľudí dotknutých 
obcí a miest, medzi chudobných i bohatých, medzi súčasných i budúcich5. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                            
5 Izakovičová, Z., Mikloš, L., Drdoš, J., Krajinnoekologické podmienky trvaloudržateľného rozvoja, 
vydala Veda, Bratislava, 2012 
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C.6 ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA 

1.  V ďalšej územnoplánovacej činnosti samosprávneho kraja presadzovať dlhodobú 
stratégiu rozvoja riešeného územia a rešpektovať stratégiu trvalo udržateľného 
života, ktoré sú  navrhnuté a využívané v tejto urbanistickej štúdii. 

2.  Obstarať doplnok Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja pre 
územie bývalého vojenského obvodu. 

3.  Obstarať doplnky územných plánov obcí a miest so schválenými územnoplánovacími 

dokumentáciami a účinnými záväznými časťami územných plánov pre územia 
pričlenené k jednotlivým samosprávam (napr. Levoča, Podolínec, Jakubany, Tichý 
Potok, Krásna Lúka, Ľubica). 

4.  Obstarať územné plány navrhovaných rekreačných obcí a ostatných obcí riešeného 
územia. 

5.  Obstarať územné plány zón na navrhované: 

a. priestory strediskovej rekreácie, 
b. plochy individuálnej chatovej rekreácie, 
c. plochy geotermálnych vôd, 

d. dediny Ľubické Kúpele a Ruskinovce, ako obnovené sídla, 
6.  Na urbanizáciu územia využiť výhradne zastavané územia vytvorené v 

predchádzajúcom období armádou a zastavané územia vysťahovaných obcí Blažov, 

Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce. Rozširovanie zastavaných území vylúčiť. 
7.  V prípade realizácie vodárenskej nádrže Tichý potok vyčleniť pre sústredenú 

individuálnu rekreáciu pôvodných obyvateľov Blažova územia v rozsahu zastavaných 
území Blažova, Blažovskej doliny a Čierťaže. 

8.  Nevytvárať na bývanie, rekreáciu, odpadové hospodárstvo, poľnohospodársku a inú 
výrobu nové samostatné zastavané územia nad rámec území vymedzených vo 
výkresoch č. 1 a 2 tejto urbanistickej štúdie, t.j. vylúčiť roztrúsenú zástavbu vo voľnej 

krajine. 
9.  V záujme vytvorenia jednotného architektonického výrazu rekreačných území 

Levočských vrchov, ktoré by zároveň tvorili výrazný poznávací prvok lokality 

(navrhovaný rekreačný priestor, plocha a obnovené sídlo): 
a.  Nové stavebné objekty riešiť v jednotnom architektonickom štýle 

vychádzajúcom z celosvetovo uznávanej drevenej karpatskej architektúry 

(drevené kostoly patriace do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO). 
Vylúčiť hrazdenú nemeckú architektúru z koloniálnych čias Slovenska a 
„modernú“ angloamerickú architektúru založenú na severskej ľudovej 

architektúre.  
b.  Výškové usporiadenie stavieb navrhovať maximálne do výšky lesného porastu 

v katastri. 

c.  Pri navrhovaní strešnej krajiny vychádzať z prvkov sedlových striech so 
sklonom strešných rovín 30 až 45o (rozsah 15o). 

d.  V jednotlivých lokalitách  zachovať rovnaký sklon strešných rovín (šírku 

rozsahu zúžiť na 5o), jednotný materiál a farbu strešnej krytiny. 

10. Lesné hospodárstvo chápať ako nosné hospodárske odvetvie Levočských vrchov. 
Doplnené bude poľnohospodárskou výrobou, priemyslom cestovného ruchu 

a prípadne kúpeľnictvom, ktoré nesmú jednotlivo ani ako celok ohrozovať kvalitu 
a rozsah lesného hospodárstva. 

11.  Lesné hospodárstvo a priemysel cestovného ruchu riešiť v súlade s platným 

Rámcovým dohovorom o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský 
dohovor) a jeho protokolmi. 
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12.  Obstarať nové lesohospodárske plány pre zapracovanie nových hospodárskych funkcií 

lesa a nového funkčného využitia a priestorového usporiadania územia Levočských 
vrchov 

13.  Vyhlásiť chránenú poľovnú oblasť Javorina s nekomerčným poľovníckym 

obhospodarovaním revírov, kde výkonom práva poľovníctva s prioritným zameraním 
na selekciu, bude poverený výlučne lesnícky personál príslušných správcov lesov 
a reštituovaní vlastníci lesných pozemkov. Odpredaj alebo prenájom revírov či 

odstrelov, mimo poplatkových odstrelov, je preto potrebné vylúčiť. 
14.  Pre zabezpečenie tvorby, ochrany a využitia genofondu karpatského jeleňa vylúčiť 

budovanie zverníc a fariem s chovom zveriny v dotknutých obciach a mestách 

Levočských vrchov, s výnimkou generačnej zvernice s vylúčením lovu zveri priamo vo 
zvernici. 

15.  Pre zabezpečenie migrovania zvery definovať v územnoplánovacích dokumentáciách 

samosprávneho kraja a miestnych samospráv diaľkové migračné koridory a migračné 
trasy pre veľké savce s podmienkami ich ochrany medzi Levočskými vrchmi a: 

- Východnými Tatrami, 

- Spišskou Magurou, 
- Spišsko-šarišským medzihorím, 
- Bachurňou, 

- Braniskom 

- Hornádskou kotlinou 
- Kozími chrbtami 

16.  Výhradne so súhlasom pôvodných obyvateľov a ich zástupcov obstarávať a riešiť 
územnoplánovacie podklady, územnoplánovacie dokumentácie a ostatné strategické 
dokumenty na katastrálnych územiach vysťahovaných obcí. 

17.  Rešpektovať práva domorodého obyvateľstva obsiahnuté v Deklarácii práv 
domorodých obyvateľov, ktorú prijalo valné zhromaždenie OSN v septembri 2007 pri  
povoľovacích konaniach a obstarávaní strategických dokumentov dotknutých obcí a 
miest Levočských vrchov. 

18.  Úplne dekontaminovať riešené územie Levočských vrchov pred jeho civilným 
verejným využitím, ktoré spočíva v likvidácii nevybuchnutej a vybuchnutej munície a 
dekontaminácii pôdy od ťažkých kovov a chemických látkok v zastavaných územiach 

a výcvikových areáloch. 
19.   Pre zabezpečenie sociálnej únosnosti poľovného hospodárenia v chránenej 

poľovnej oblasti za účasti vysťahovaných obyvateľov a vlastníkov pozemkov 

legislatívne vymedziť pravidlá chovu a lovu karpatského jeleňa. 
20. Legislatívne zabezpečiť finančný podiel dotknutých miestnych samospráv 

a vysťahovaných obcí za výrobu pitnej vody v plánovaných vodárenských nádržiach. 

21.  Legislatívne zabezpečiť odškodnenie dotknutých miestnych samospráv 
a vysťahovaných obcí za obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



39 

 

Použité podklady: 
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska v platnom znení. 

 Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja v platnom znení. 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

v platnom znení. 

 Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, príloha k oznámeniu č. 
111/2006, Kyjev, Ukrajina, 2006. 

 Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane 

a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 2003 
 Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane 

a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 2003. 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 z 1. decembra 2010 o zrušení 
Vojenského obvodu Javorina. 

 Územný plán mesta Levoča v platnom znení. 

 Územný plán mesta Podolínec v platnom znení. 
 Územný plán obce Jakubany v platnom znení. 
 Územný plán obce Tichý Potok v platnom znení. 

 Územný plán obce Krásna Lúka v platnom znení. 
 Územný plán obce Ľubica v platnom znení. 

 Zhodnotenie krajinnoekologického potenciálu územia Vojenského obvodu Javorina pre 

navrhovanú optimalizáciu využívania po zrušení VO k 31.12.2006 - dopracovanie, (SAŽP 
Prešov, december 2007). 

 Chránené územia ochrany prírody © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 2013. 

 Vodárenská nádrž Tichý Potok - správa o hodnotení (Vodohospodárska výstavba š.p., 
október 2009). 

 Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR. 
 Regionalizáciu cestovného ruchu v Slovenskej republike.  

 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 
(MDRR SR). 

 Pešie trasy v Levočských vrchoch a okolí, (Prof. Ing. Ivan Zapletal, PhD., DrSc., 2012). 

 Zoznam peších trás v Levočských vrchoch a okolí (KST). 
 10 tipov na cyklovýlet po pohraničí Prešovského kraja a Malopoľského vojvodstva, PSK 

Prešov. 

 Základná mapa v mierke 1 : 100 000 © Geodetický a kartografický ústav Bratislava. 
 Rastrový ekvivalent topografickej mapy v mierke 1 : 25 000, 1 : 50 000 © Topografický 

ústav Banská Bystrica, 2004, distribuuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava na 

základe licenčnej zmluvy uzavretej medzi Topografickým ústavom Banská Bystrica a 
Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava. 

 Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky, január 2013. 

 Internetová stránka www.pamiatky.sk 
 Internetová stránka www.statistics.sk  
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Zoznam skratiek: 
PSK – Prešovský samosprávny kraj 
PK - Prešovský kraj 

BD  -  bytový dom 
CO  - civilná ochrana 
ČOV – čistiareň odpadových vôd  

CR  - cestovný ruch 
CHVÚ – chránené vtáčie územie 
HaZZ – hasičský a záchranný zbor  

HD   - hospodársky dvor 
LHC  - lesný hospodársky celok 
LP    -  lesné pozemky 

KO -  komunálny odpad 
k.ú. -  katastrálne územie 
OcÚ  -  obecný úrad 

OP    -  ochranné pásmo 
PD  -  poľnohospodárske družstvo  
PP    -  poľnohospodárska pôda 

POH  -  program odpadového hospodárstva 
RD   -  rodinný dom 
SKUEV – Slovenské územie ochrany prírody európskeho významu 

TS  - trafostanica 
ÚPN VÚC – územný plán veľkého územného celku 
ÚPD – územnoplánovacia dokumentácia 
ÚPN-O  - územný plán obce 

VPS  - verejnoprospešné stavby 
VÚC -  veľký územný celok 
VN – vysoké elektrické napätie 

VO –vojenský obvod Javorina  
ZVN – zvlášť vysoké elektrické napätie. 
 

 
 


