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1. Základné údaje 
 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 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 boli zbúrané a obyvatelia vysťahovaní z Ľubických Kúpeľov, Dvoriec a 
zaniknutých obcí Blažov a Ruskinovce. 

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. Vojenský obvod nebol súčasťou žiadnej obce ani 
samosprávneho kraja. Starostlivosť o rozsiahle lesné komplexy a poľnohospodársku pôdu na území 
vojenského obvodu vykonávali Vojenské lesy a majetky, š.p. Kežmarok. 

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. územie Dvorce). 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. 

Územný plán veľkého územného celku Prešovský kraj preto územie vojenského obvodu 
nerieši 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. 

Špecifickým účelom použitia urbanistickej štúdie je územnoplánovací podklad pre 
pripravovaný Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN PSK), resp. aktualizáciu 
Územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj (ÚPN VÚC PK). 

Informačnými zdrojmi bol okrem VÚC-ÚPN PK - ZaD 2009, Informačný systém katastra 
nehnuteľností - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Štátna ochrana prírody 
SR, Banská Bystrica. 

2. Hlavné ciele a problémy riešené UŠ 
Hlavným cieľom urbanistickej štúdie je návrh možností dlhodobého priestorového 

usporiadania a funkčného využívania časti územia okresu Kežmarok patriaceho do bývalého 
Vojenského obvodu Javorina a prislúchajúcich k.ú. v Levočských vrchoch (ďalej len VO). UŠ rieši 
funkčné využívanie a priestorové usporiadanie územia, koncepciu verejnej dopravy, vrátane 
problematiky životného prostredia, ochrany prírody a tvorby krajiny a ekologickej stability územia 
VO a časti prislúchajúcich k.ú.  

Problémy, ktoré sú riešené touto UŠ možno charakterizovať nasledovne: 
-  nefunkčné areály, objekty, dopravná a technická infraštruktúra bývalého vojenského obvodu, 
-  vôľa po obnovení vysťahovaných obcí Ruskinovce a Ľubické Kúpele, 
-  nedostatok prac. príležitostí, 
-  zložitá sociálna štruktúra dotknutých obcí, 
-  absencia zariadení pre CR, šport, kúpeľníctvo a turizmus, 
-  kontaminácia pôdy prevádzkou VO, 
-  kontaminácia rozsiahlej zóny použitou muníciou. 
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3. Vymedzenie riešeného územia 
Riešené územie urbanistickej štúdie predstavuje 10 681,9 ha a je vymedzené hranicou 

okresu Kežmarok na území zrušeného Vojenského obvodu Javorina. 
Administratívne sa nachádza v okrese Kežmarok. Zahŕňa 9 katastrálnych území v 6 

samosprávnych územiach Prešovského kraja (pozri tabuľka nižšie). 

Administratívne vymedzenie riešeného územia Urbanistickej štúdie Kežmarok - Javorina 
 Názov okresu Názov mesta/obce Katastrálne územie 

Názov Výmera  v m2

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 

Kežmarok 
10 681,9 ha 

Holumnica Holumnica 7 836 512
Hradisko Hradisko 730 921
Ihlany Majerka 7 394 328

Stotince 11 467 549
Jurské Jurské 3 535 681
Ľubica Ľubica 32 763 875

Ľubické Kúpele 17 362 671
Tvarožná Tvarožná 7 766 007

Ruskinovc  17 961 353

Z hľadiska geomorfologického členenia je riešené územie 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. Z hľadiska typu reliéfu patrí územie medzi silne členité pahorkatiny, vrchoviny, až 
veľmi silne členité nižšie hornatiny. 

Morfologicky predstavujú Levočské vrchy osobitý orografický celok. Aj napriek zdanlivej 
monotónnosti vyplývajúcej z litologického zloženia sa toto územie vyznačuje značnou rozmanitosťou 
povrchových foriem a tvarov reliéfu. 

Pre geologickú stavbu je typický flyšový komplex pozostávajúci z vnútrokarpatského 
paleogénu, ktorý buduje i Spišskú Maguru, Podtatranskú i Hornádsku kotlinu, kým na budovaní 
Spišsko – Šarišského medzihoria sa zúčastňuje i úzky pruh bradlového pásma. 

Hydrogeologické pomery Levočských vrchov sú odrazom geologicko-tektonických a 
klimatických pomerov. Paleogénne sedimenty pieskovcového bielopotockého súvrstvia sa vzhľadom 
na svoje litologické zloženie vyznačujú najmä puklinovou priepustnosťou. 

Za najvýznamnejší zdroj vytvárania podzemnej vody v Levočských vrchoch s považuje 
infiltrácia atmosférických zrážok alebo infiltrácia povrchových vôd do horninového prostredia. Odtok 
v prevažnej časti takto vytvorených podzemných vôd prebieha viac-menej konformne s povrchom 
terénu v malých hĺbkach pod povrchom. Znamená to, že hlavným hydrogeologickým kolektorom v 
území budovanom sedimentmi paleogénu je pripovrchová zóna 

Z hydrografického hľadiska vymedzené záujmové územie Levočských vrchov leží na 
hlavnom európskom rozvodí. Hydrologickými osami tohto územia sú rieka Torysa odvodňujúca so 
svojimi prítokmi východnú, juhovýchodnú a južnú časť vymedzeného riešeného územia, potok Ľubica 
odvodňujúci juhozápadnú a západnú časť a Kolačkovský potok i potok Jakubianka odvodňujúce 
severnú časť tohto územia. Potok Ľubica pramení pod vrcholom Škapová (1 231,9 m.n.m.). 

Priamo vo vymedzenom záujmovom území sa nenachádzajú významnejšie zdroje minerálnych 
vôd, V Ľubickej doline sa nachádzajú sírové 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. Najznámejšie sú obyčajné sírne pramene v Ľubických 
kúpeľoch. 

Poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1.-4. 
kvalitatívnej skupiny sa na území VO nenachádza. Najrozšírenejším pôdnym typom sú podzoly 
kambizemné a kambizeme. 

Centrálnu časť vymedzeného záujmového územia 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 
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typickým znakom tohoto územia. Ročný chod zrážok je značne odlišný. Popradská a Hornádska 
kotlina majú maximum zrážok v júli a minimum vo februári.  

Z hľadiska klimaticko – geografických typov možno územie VO 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. 

Na území VO majú dominantné zastúpenie lesné porasty s celkovou výmerou 28 757,82 ha, čo 
predstavuje 90,93 % podiel. Obhospodaruje ich VLM OZ Kežmarok, LS Ľubica, Lesný hospodársky 
celok (LHC) Levočská dolina, platnosť LHP od 1.1. 2000 do 31.12. 2009, predpis ťažby obnovnej 6 
990 m3, ťažbová plocha 18 ha. Predpis ťažby výchovnej 3406 m3. 

K histórii dvoch zaniknutých obcí: 
Ľubické kúpele - sírnouhličité minerálne pramene ležia severovýchodne od Ľubice a boli 

známe už od roku 1714. Prvé kúpeľné objekty z dreva postavili z podnetu rektora evanjelického lýcea 
v Kežmarku Juraja Bohuša (1687-1722). Ľubickí mešťania za pomoci miestnych sedliakov postavili 
niekoľko kúpeľných budov, aké sa v tej dobe stavali vo Vyšných Ružbachoch, neskoršie v Starom 
Smokovci a pod. Prameň bol známy 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. Nachádzal sa tu katolícky kostol sv. Bartolomeja. 

Mali výhodnú turistickú polohu - ležali na ceste do Levoče a v relatívnej blízkosti Vysokých 
Tatier, o ktorých sa v intelektuálnych kruhoch už vedelo. V osade bolo roku 1773 trinásť domov a 103 
obyvateľov. Po niekoľkých rokoch Ľubičania postavili ďalšie kúpeľné objekty.  
Ruskinovce - známe už v 13. storočí, figurovali i v zozname šestnástich spišských mestečiek 
zálohovaných poľskému kráľovi Žigmundovi.  

Obeca a kúpele prestali písať svoju históriu od 5.2.1952 podľa zákona č.169/49 Zb. o 
vojenských obvodoch. Boli zlikvidované - všetky domy zbúrané. Následne sa zahájila výstavba 
a vojenské využívanie VO. VO bol určený pre: 
       −    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, 
       −    na plnenie úloh výskumných a overovacích skúšok, 
       −   výcvik poslucháčov Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš. 

Činnosť vo VO spôsobila špecifický druhom činnosti environmentálnej záťaže a to 
kontamináciu rozsiahleho územia vybuchnutou a nevybuchnutou muníciou. Delí sa na pozostatky z: 
1. vybuchnutej munície v priestore cieľov, ktoré obsahujú jednak roztrže - kovové časti: 

a/ projektilov s prevažujúcim charakterom kontaminácie ťažkými a ľahkými kovmi, 
b/ ako aj zvyškami chemických zlúčenín kontaminácie výbušnín rozbušiek. 

2. nevybuchnutej munície, ktorá koroduje a pretože ešte obsahuje náplň chemických trhavín,  
predstavuje významné bezpečnostné riziko pri dekontaminačných opatreniach. 

             Na území okresu Kežmarok sa nachádzajú celkom 3 skládky odpadovz toho jeda v Ľubici. 

4. Rozbor a hodnotenie podmienok rozvoja územia  
 Prevažnú väčšinu riešeného územia tvoria lesy. Do severnej a južnej časti VO zasahuje CHVÚ 
Levočské vrchy. Je tu prítomný biokoridor reg. a nadregionálneho významu a biocentrum. V severnej 
časti sú malé plochy ochranných lesov. Východného okraja sa dotýka OP II° plánovaných 
vodárenských nádrží Jakubany a Tichý potok. Územie je súčasťou rajónu geotermálych zdrojov (ten 
istý ako pod Vrbovom, Popradom a Veľkou Lomnicou) identifikovaných vo dvoch horizontoch – 70° 
a 120°C. Celé územie je súčasťou Prieskumného územia P23/12 Kežmarok – uhľovodíky. Lokálne sú 
evidované zosuvné územia.  
             Riešené územie je v súčasnosti využívané lesohospodársky. Bývalé areály (kasárne, tanková, 
pechotná a protiletecká strelnica, ubytovacia zóna, vzdelávacie a riadiace centrum), budovy, 
komunikácie a siete TI Vojenského obvodu Javorina sa v súčasnosti nevyužívajú. Chátrajú. 
Dôsledkom je zásadne znížená starostlivosť o toto územie. Prostriedky akejsi spoloč. kontroly územia 
u staronových vlastníkov pôdy zatiaľ nefungujú. Pôda v areáloch je prevádzkou bývalého VO 
kontaminovaná a v širšom priestore strelníc je rozsiahla zóna znehodnotená použitou 
a neexplodovanou muníciou. 
             Južnou časťou prechádza bývalá cesta II. tr. Ľubica – Levoča. Územie je prepojené pomerne 
hustou sieťou účelových lesných ciest, z ktorých časť je navrhovaná na využitie pre cyklo a pešie 
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turisticé trasy. Územím prechádzala pútna trasa. 
              Západne od VO je vedená vzdušná linka 2x 110 kV č. 6411. Od Zaľubice vnikajú do územia 
dve linky vzdušného vedenia VN 22 kV. Pre účely VO slúžili tri vodojemy a rozvody vody. Jeden 
z nich zásobuje pitnou vodou obec Ľubica. V bývalých kasárňach je vybudovaná kanalizácia s ČOV. 
Tu je privedený i STL plynovod. 

Riešené územie má predpoklady pre rozvoj a to prevažne zhodnotením areálov bývalého VO 
na rekreáciu, šport, kúpeľníctvo a CR v priestore Zaľubica, v smere na bývalé kúpele a v smere cesty 
na Levoču. Ostatné územie sú vhodné pre lokálne turistiké aktivity. Podmienkou je úplné 
dekontaminovanie VO. 

5. Opis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia 
Koncepcia vychádza z potenciálu celého priestoru, s dôrazom na územie Kežmarok – Ľubica, 

ktorý možno zhrnúť do externých a interných kvalít nasledovne: blízkosť V. Tatier a jeho 
podhorského pásma a významné hospodárske a kultúrno – historické centrá ako Kežmarok, Poprad, 
Levoča, St. Ľubovnňa a Sabinov. Dôležitým faktorom je záujem Slovenska a Tatier o usporiadanie 
celosvetových podujatí na báze zimných športov.  Prirodzeným východiskom do priestoru Javorina zo 
smeru od Tatier je obec Ľubica.  Jestv. sieť lesných ciest navrhujeme zrekonštruovať a obnoviť 
pôvodné dopravné prepojenie na  ďalšie východiskové body – Levoča, St. Ľubovňa a Lipany.    

Aj vzhľadom na vymedzenie CHVÚ Levočské vrchy jediným disponovaným územím pre 
sústredené športovo rekreačné aktivity je akási vidlica vychádzajúca od Zaľubice do priestorov 
v smere na bývalé kúpele a v smere cesty na Ruskinovce a Levoču. Bude tvoriť akési aglomerované 
stredisko CR s pomenovaním Javorina. Navrhujeme tu transformáciu využitia všetkých opustených 
areálov a budov VO pre rekreačno – oddychové, športovo – turistické, ozdravno - kúpeľnícke 
a hospodárske funkcie nasledovne: 
Smer bývalé Ľubické kúpele 

- Zaľubica – ubytovanie na súkromí (100 lôžok, 10 zamestn.), 
- Bývalé kasárne – konverzia pre olympijskú dedinu na báze využitia geotermálnej energie – 

moderný komplex wellness, bazénov, hotelového ubytovania, tréningových objektov, 
telocviční, ihrísk a pod. (500 návštevníkov, 200 lôžok, 50 zamestn.); v nadväznosti 
vybudovanie bobovej a sánkárskej olympijskej dráhy, 

- Rybníky – súčasť krajinného prostredia s kondičnými trasami, 
- Ľubické kúpele – obnova žriedla s liečivou vodou, kúpeľný dom, ubytovanie vo vilách okolo 

centrálneho kúpeľného parku (50 lôžok, 10 zamestn.), 
- Bývalá pechotná strelnica – autocamping, caravaning, infocentrum - východisko do 

Levočských vrchov (100 miest, 5 zamestn.). 
Smer bývalá obec Ruskinovce 

- Bývalá obec Ruskinovce – infocentrum s občerstvením, individuálne rekreačné chaty voľne 
usporiadané v krajine (20 chát, 5 zamestn.), 

- Bývalý hrad – obnova miesta v rámci náučnej trasy – vyhliadka s altánkom, 
- Bývalá protiletecká strelnica – lesodospodársky areál (10 zamestn.), 
- Bývalé vzdelávacie a riadiace centrum protileteckej strelnice – klimatická a respiračná 

ozdravovňa (200 lôžok, 50 zamestn.).  
Ostatné územia sú vhodné pre zveľadenie lokálnych turistikých prvkov – altánky, lavičky, 

studničky, vyhliadkové body, záchytné parkoviská. Navrhujeme náučný okruh spájajúci uvedené 
aktivity cez hrebeň, vrch Javorina a „václavák“. 

Navrhujeme obnovenie a rekonštrukciu pôvodnej cesty II.tr. v smere Ľubica s autobusovými 
zatávkami Zaľubica, kasárne, Ruskinovce, vodojem a parkovisko na Krížový vrch. V priestore Ľubica 
navrhujem jej preložku s napojením na preložku v smere Kežmarok.  

Od Zaľubice navrhujeme rekonštrukciu pôvodnej komunikácie na cestu III.tr.  
k navrhovanému campingu s autobusovými zatávkami - kasárne, rybníky, Ľubické kúpele a camping. 

Pre navrhované funkcie a kapacity navrhujeme po revízii stavu využívať jest. systém TI, tj., 
zásobovanie pitnou vodovodu, elektr. energiou a plynom, ako i odkanalizovanie. 

Mototuristické trasy navrhujeme rekonštrukciou vybraných účelových ciest a vzájomným 
prepojením východiskových bodov – Ľubica, Stará Ľubovňa, Lipany, Levočská dolina. Ostatnú sieť 
lesných ciest navrhujeme pre cyklo a pešie turistické využitie. 
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Podmienkou akéhokoľvek verejného využitia VO je jeho úplné dekontaminovanie. Spočíva 
v dekontaminácii pôdy od ťažkých kovov a chemických látkok jednak vybuchnutej munície.  

6. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN VÚC Prešovský kraj 
v platnom znení 

V súlade s § 27, ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
je v riešení UŠ rešpektovaná záväzná časť nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je 
Územný plán veľkého územného celku Prešovský kraj (ÚPN VÚC). Zmeny a doplnky Územného 
plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli schválené Zastupiteľstvom PSK 
uznesením č. 588/2009 zo dňa 27.10.2009. Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého 
územného celku Prešovský kraj 2009 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 
17/2009 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 589/ 2009 zo 
dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 06.12.2009. 

Uvedené  záväzné časti vrátane verejnoprospešných stavieb sú rešpektované a zapracované  
do týchto ÚPP. Jedná sa o nasledovné záväzné regulatívy a VPS územného rozvoja Prešovského kraja, 
ktoré nadväzujú aj na schválené zásady a regulatívy KURS 2001, schválené uznesením vlády SR č. 
1033 zo dňa 31.10.2001 a vyhlásené nariadením vlády SR č. 528/2002 Z.z.: 

podporiť obnovenie sídiel na území Vojenského obvodu Javorina, mimo budúcich ochranných pásiem 
vodohospodárskych diel Jakubany a Tichý potok  - bod 1.14.6, 
považovať  Levočské  vrchy,  Ľubické predhorie,  Stredný  Spiš, Ľubovniansku vrchovinu a Bachureň za 
hlavné rekreačné krajinné celky - 2.1, 
podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom 
území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu  (letný a 
zimný horský  turizmus, kultúrno-poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný 
turizmus, ekoturizmus a agroturizmus) – 2.6, 

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 – 2.11, 
po   zrušení  VO  Javorina  počítať  s   priestorom  pre   unkčné  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 – 2.14, 
v  záujme zlepšovania dostupnosti centier, ytvárať 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 – 2.16.3.3, 
vytvárať podmienky pre oživenie    pôvodných – bývalých kúpeľov a areálov – 3.4, 
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 - 4.1.                                                                                       
obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu 
retencie vôd - 4.3.7,                                                                                                            
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 - 4.9.1,            
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 - 4.9.9,                                                                           
zabezpečiť ochranu záujmových území veľkokapacitných vodných zdrojov Tichý Potok, 
Jakubany - 6.1.2,                                                                                                                  
rozvíjať   decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej 
sústavy mestského osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-ekonomickú úroveň 
subregiónov - 8.1.2,                                                                                                 
diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej 
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udržateľnosti malé a stredné podnikanie - 8.1.3,                                                               
podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej  
ochrany a  v  územiach  začlenených  do  územného  systému ekologickej stability - 8.3.2, 
podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľomzachovať 
krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou - 8.3.6. 

7. Základné demografické, sociálne a ekonomické východiská podmieňujúce rozvoj  

V súšasnosti nie je uzemie VO obývané a ani do budúcnosti osídľovanie nenavrhujeme. Na 
okraji VO ležia obce Ľubica, Tvarožná, Hradisko, Ihľany, Jurské a Holumnica, v ktorých 
predpokladáme rozvoj drevospracujúceho priemyslu a nárast prac. príležitostí o 50 - 100 miest. 
V navrhovanom rekrečnom priestore Javorina navrhujeme 130 prac. miest, z toho v terciálnom sektore 
120.  

8. Koncepcia tvorby sídelnej štruktúry 
Sídelnú štruktúru navrhujeme zachovať a pre jednotlivé obce navrhujeme rozvíjať nasledovné 

hospodárske činnosti: 
- Ľubica – cetovný ruch, špotr, turizmus, kúpeľníctvo, lesné hospodárstvo, 
- Tvarožná - lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, 
- Hradisko - lesné hospodárstvo,  
- Ihľany -  lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, 
- Jurské - lesné hospodárstvo, 
- Holumnica - lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel. 

 
9. Návrh priestorového usporiadania a návrh zásad jeho funkčného využívania, 
vymedzenie významných rozvojových priestorov, prípadne území špeciálnych záujmov 
a občianského vybavenia regionálneho a nadregionálneho významu 
 

VO navrhujeme lesohospodársky využívať v rozsahu jestv. stavu. Zaľubicu a všetky opustené 
areály a budovy VO navrhujeme transformovať na rekreačno – oddychové, športovo - turistické 
a hospodárske funkcie. Ich význam navrhujeme medzinárodný. V priestoroch bývalých Ruskinoviec 
navrhujeme funkciu individuálnej chatovej rekreácie. Ostatný priestor navrhujeme chrániť v zmysle 
podmienok ochrany prírody CHVÚ Levočské vrchy. 
 
10. Návrh rozvoja rekreácie a cestovného ruchu 
 

Rozvoj rekreačno, turistických a športových funkcií je navrhovaný na ponuke zachovalého 
prírodného prostredia a geotermálnej disponovanosti územia. Územie, infraštruktúra a opustené areály 
VO doslova čakajú na svoju konverziu a oživenie. Navrhujeme nový rekreačný priestor Javorina, ako 
pandant V. Tatier a ako jeho rezerva pre rozvoj. 

Akcent využitia celého VO je orientovaný na rekreáciu, šport, cestovný ruch a kúpeľníctvo, 
ktoré navrhuje aglomerovť do jeného rekr. priestoru. Celkovo predpoladáme návštevnosť 1 600 osôb 
v lete a 800 v zime, z toho pasanti 550/ 250 osôb. Navrhových je celkovo 800/ 400 lôžok pre CR 
z toho pevných lôžok 400/ 400 a lôžok v individuálnej chatovej rekreácii 100/ 100 a ubytovaných na 
súkromí 100/ 100. Pre kúpeľníctvo a ozdravovanie navrhujeme 250/ 150 lôžok, z toho 50/ 50 
v Ľubických kúpeľoch.  
 
11. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 

Do severnej a južnej časti VO zasahuje CHVÚ Levočské vrchy. V severnej časti sú malé 
plochy ochranných lesov. Východného okraja sa dotýka OP II° plánovaných vodárenských nádrží 
Jakubany a Tichý potok. Územie je súčasťou rajónu geotermálych zdrojov (ten istý ako pod Vrbovom, 
Poprad,om a V. Lomnicou) identifikovaných vo dvoch horizontoch – 70° a 120°. Celé územie je 
súčasťou Prieskumného územia P23/12 Kežmarok – uhľovodíky. Lokálne sú evidované zosuvné 
územia.  
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12. Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny ,vrátane prvkov územného systému 
ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení 
 

Z hľadiska územnej ochrany prírody sa na území VO nachádzajú chránené územia. Do jeho 
severnej a južnej časti zasahuje CHVÚ Levočské vrchy. Je tu prítomný biokoridor reg. a  
nadregionálneho významu a biocentrum. V severnej časti sú malé plochy ochranných lesov.  

Uvedené územia sú navrhované na ochranu a priestory mimo CHVÚ na zachovanie. 
Podmienkou je dekontaminácia územia po vojenskej činnosti. 

Na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenia biodiverzity nie je potrebné vytvárať v menej 
stabilnej časti VO zvláštne podmienky pre obnovu  krajiny. Prirodzené pasienky je treba udržiavať 
v doterajšom stave, resp. zabezpečiť intenzívnejšie využívanie kvôli primeranému odstraňovaniu 
biomasy. Revitalizačné opatrenia vyžadujú regulované časti tokov v oblasti, kde by oživenie 
znamenala výstavba nenáročných prehrádzok z miestneho materiálu kvôli zdržaniu vody a výsadba 
aspoň jednostranných brehových porastov. V oblasti lesného hospodárstva a využívania plôch drevín 
charakteru lesných porastov zabezpečovať postupné prebudovanie nepôvodných, neprirodzených 
monokultúrnych porastov na pestrejšie, rôznorodejšie. Niektoré vplyvy je však možné eliminovať 
relatívne nenáročnými opatreniami, ako je výsadba zelene. 

Osobitnú pozornosť treba venovať dekontaminácii, úprave a následnému začleneniu plôch 
okolo bývalých vojenských areálov. Návrh opatrení: 

a) Sektor s vysokým predpokladom nevybuchnutej munície plošne zahŕňa dopadové plochy 
strelníc. Pri pyrotechnickej sanácii je potrebné vykonať v prvom poradí obhliadku 
priestoru a jeho vyčistenie na povrchu. V druhom poradí je nevyhnutné vykonať 
pyrotechnickú sanáciu do hĺbky 60 – 70 cm z dôvodu ťaženia lesného porastu alebo 
výsadby lesa, kde sa uvažuje s pracovnou hĺbkou 30 – 50 cm. V prípade orby sa 
predpokladá hĺbka do 40 – 50 cm. 

b) Sektor so stredným predpokladom výskytu nevybuchnutej munície plošne zahŕňa 
predovšetkým priestory, v ktorých sa nachádzali poľné sklady munície a parky techniky, t. 
j. priestory, kde je možné predpokladať, že s muníciou bolo manipulované. Jedná sa o 
priestory, ktoré sú prístupné, nie sú veľmi zarastené drevinami a trávnatým porastom a 
nachádzajú sa na pevnom podloží a spevnených plochách. V týchto priestoroch je 
potrebné vykonať čiastočnú sanáciu do hĺbky minimálne 10 – 20 cm.  

c) V sektore s malým predpokladom výskytu nevybuchnutej munície sa predpokladá sa malý 
výskyt munície. Spravidla ide o muníciu do týchto priestorov donesenú resp. zakopanú. Je 
len malý predpoklad, že táto munícia bola uvedená v činnosť výstrelom alebo iniciovaná 
inou činnosťou. Nálezy sa predpokladajú v bývalých ubytovacích priestoroch a ostatných 
územiach VO mimo už charakterizovaných území. V týchto priestoroch je potrebné 
vykonať vizuálnu kontrolu a pri nájdení munície postupovať ako pri sektore so stredným 
predpokladom výskytu munície. 

Z hľadiska rizika kontaminácie rastlinnej produkcie ťažkými kovmi prejavuje sa vysoké riziko 
a veľmi silne obmedzené jej využívanie (odporúča sa využívanie pôdy na trvalé trávne porasty, 
neodporúča sa aplikácia kompostov I. a II. triedy a pestovanie plodín veľmi citlivých na príjem 
ťažkých kovov).  
 
13. Návrh koncepcie verejného dopravného vybavenia 
 

Navrhujeme obnovenie a rekonštrukciu pôvodnej cesty II.tr. v smere Ľubica – Levoča na kat. 
C 9,5/70 s autobusovými zatávkami Zaľubica, kasárne, Ruskinovce, vodojem a parkovisko na Krížový 
vrch. V priestore Ľubica navrhujem jej preložku s napojením na preložku v smere Kežmarok - Poprad.  

Od Zaľubice navrhujeme k navrhovanému campingu rekonštrukciu pôvodnej komunikácie na 
cestu III.tr  v kat. C 7,5/ 50 s autobusovými zatávkami kasárne, rybníky, Ľubické kúpele a camping. 

Navrhujeme náučný okruh spájajúci Zaľubicu s navrhovanými aktivitami cez hrebeň, vrch 
Javorina a „václavák“. 

Mototuristické trasy navrhujeme rekonštrukciou vybraných účelových ciest a vzájomným 
prepojením   východiskových  bodov – Ľubica, Stará Ľubovňa, Lipany, Levočská dolina. Ostatnú sieť 
lesných ciest navrhujeme pre cyklo a pešie turistické využitie. 
 




