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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

1.1.  ÚDAJE O ZADANÍ A DÔVODY PRE OBSTARANIE A HLAVNÉ CIELE 

URBANISTICKEJ ŠTÚDIE  

1.1.1. Údaje o zadaní 

Urbanistická štúdia je vypracovaná na základe vyhodnotenia ponúk na predmet 

zákazky s nízkou hodnotou „Urbanistická štúdia Levoča – Javorina“ a na základe zmluvy 

o dielo č. 312/2012/ÚPaŽP zo dňa 17.12.2012 uzatvorenej medzi dodávateľom Ing. arch. 

Alexander Bél – URBI, Zvonárska 23, Košice a odberateľom Prešovský samosprávny kraj, 

Námestie mieru 2, Prešov.    

1.1.2. Dôvody obstarania 

Vojenský obvod Javorina bol vytvorený v roku 1952 celým územím obcí Blažov a 

Ruskinovce, ktoré zo zákona zanikli, a časťami územia ďalších 22 obcí, ktoré boli súčasťami 

okresov Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa.   

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. Územný plán veľkého územného celku Prešovského 

kraja preto územie vojenského obvodu nerieši a samostatný územný plán vojenského 

obvodu ministerstvo obrany neobstaralo. Starostlivosť o rozsiahle lesné komplexy a 

poľnohospodársku pôdu na území vojenského obvodu vykonávali Vojenské lesy a majetky, 

š.p. Kežmarok. 

Vojenský obvod Javorina bol zrušený v roku 2011. Územie vojenského obvodu o 

výmere 31.638,4 ha bolo prerozdelené a pridelené  6 obciam okresu Kežmarok, 3 obciam a 

Mestu Levoča v okrese Levoča, 4 obciam okresu Sabinov a 5 obciam okresu Stará Ľubovňa. 

Zrušené obce neboli obnovené a ich katastrálne územia pripadli do správnych území obcí 
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Ľubica (kat. úz. Ľubické Kúpele), Tvarožná (kat. úz. Ruskinovce), Tichý Potok (kat. úz. 

Blažov) a Mesta Levoča (kat. územie Dvorce) 

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. 

V platnom znení záväznej časti Územného plán veľkého územného celku Prešovského 

kraja pod bodom 2.14 sa uvádza:   

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 

1.1.3. Hlavné ciele 

Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je návrh možností dlhodobého 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia okresu Levoča patriaceho do 

bývalého Vojenského obvodu Javorina v Levočských vrchoch.  

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).  

 

2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA, ROZBOR A HODNOTENIE 

PODMIENOK ROZVOJA ÚZEMIA    

1.2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Riešené územie urbanistickej štúdie predstavuje 6 369,1 ha  a je vymedzené hranicou 

okresu Levoča na území zrušeného Vojenského obvodu Javorina.  

Administratívne sa nachádza v okrese Levoča. Zahŕňa časti 6 katastrálnych území v 4 

samosprávnych územiach Prešovského kraja (pozri tabuľka nižšie).   
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Administratívne vymedzenie riešeného územia Urbanistickej štúdie Levoča - Javorina  

 Okres 
Mesto/obec 

Katastrálne územia 

Názov Výmera v m2 

1 

Levoča 

Levoča  

Levoča  40 281 019 

Závada  3 207 194 

Dvorce  7 237 303 

2 Nižné Repaše Nižné Repaše 1 748 364 

3 Torysky  Torysky 10 732 364 

4 Vyšné Repaše Vyšné Repaše 484 554 

 

1.2. HODNOTENIE PODMIENOK ROZVOJA ÚZEMIA 

1.2.1. Prírodné podmienky. 

Vojenský obvod Javorina leží v Levočských vrchoch na severozápade východného 

Slovenska. Územie Vojenského obvodu možno charakterizovať ako kompaktný komplex 

súvislých horských lesov rozprestierajúcich sa v nadmorskej výške 540 – 1200 m.n.m. s 

najvyšším bodom Čierna hora v nadmorskej výške 1289 m. Z hľadiska typu reliéfu patrí 

územie medzi silne členité pahorkatiny, vrchoviny, až veľmi silne členité nižšie hornatiny. 

Najvyšším bodom v území vojenského obvodu je Čierna hora v nadmorskej výške 1289 

m.n.m. a najvyšší bodom v území, ktoré je riešené v urbanistickej štúdii je Javorina 

v nadmorskej výške 1225 m.n.m. Územie obvodu je zo všetkých strán obklopené kotlinami, 

ktoré sú intenzívne poľnohospodársky využívané. Z hľadiska klimatických podmienok toto 

územie spadá do chladnej až studenej oblasti. Z geobotanického hľadiska vrcholové partie 

územia v nadmorskej výške cca 1200 m.n.m. sú prezentované rastlinným spoločenstvom 

smrekových lesov.   

Z hľadiska ročného chodu zrážok v území vojenského obvodu maximum zrážok 

pripadá na mesiace júl 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 vo vymedzenom území v jeho okrajových častiach 

plošne tvoreného územiami Levočskej vrchoviny v jeho západnej časti a Levočských planín v 

jeho južnej časti a naň plošne nadväzujúcich územiach Hornádskej kotliny, Popradskej 

kotliny a Spišsko – Šarišského medzihoria pohybuje v intervale od 80 do 100 dní a v intervale 

od 100 do 140 dní v závislosti od nadmorskej výšky v centrálnej časti takto vymedzeného 
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územia plošne tvoreného Levočskou vysočinou. Obdobie s trvalým snežením sa začína v 

druhej až tretej dekáde novembra a končí v druhej až tretej dekáde marca.  

Hydrologicky patrí riešené územie Levoča – Javorina do dvoch povodí: 

- Do povodia rieky Hornád, cez Levočský potok a jeho prítoky; Fedorkin jarok, 

Vápenistý potok, Pekliansky potok, potok Peklisko a Zimný potok. Ide o výrazne prevládajúcu 

časť územia. 

- Do povodia rieky Torysa, cez Torysu, ktorá pramení pod Škapovou, severozápadne 

od obce Torysky a jej prítok Stará Hýjnica. Ide o menšiu časť severne položeného územia. 

 

1.2.2. Doprava.  

Pred vytvorením Vojenského obvodu Javorina bolo jeho územie napojené na 

celoštátnu cestnú sieť prostredníctvom týchto ciest II. a III. triedy: 

II/533 Levoča – Ľubica – Kežmarok, 

III/533002 Levočská Dolina – Torysky – N. Repaše – Tichý potok, 

III/018163 - II-536 – Tvarožná – II-533, 

III/5338 - II-533 – Ihľany – I-77. 

Cestnú sieť Vojenského obvodu dopĺňa relatívne hustá sieť spevnených                       

a nespevnených lesných ciest ako aj účelovo upravených plôch vojenských výcvikových 

areálov.  

V súčasnosti prechádzajú územím Vojenského obvodu Javorina tieto prejazdné cestné 

komunikácie: 

- v úseku Ľubica – Záľubica – bývalá obec Ruskinovce –Levoča (bývalá II/533), 

- v úseku Nižné Repaše – bývalá obec Blažov – Tichý Potok. 
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Stav cestnej siete pred vyhlásením VO Javorina 

 
Zdroj : Ústredná správa ciest a diaľnic Bratislava - 1971 

Súčasný stav cestnej siete územia 

 

 
Zdroj : Slovenská správa ciest Bratislava – 2006  
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1.2.3. Osídlenie. 

Historické osídlenie územia Vojenského obvodu bolo založené v údoliach vodných 

tokov na južnom a juhovýchodnom okraji územia. Obce boli dopravne sprístupnené zo siete 

ciest II. a III. triedy. V dôsledku zriadenia vojenského obvodu úplne zanikli tieto obce 

pôvodného osídlenia: 

Blažov: Obec je doložená z roku 1317, bola časťou panstva Torysa. Už v r. 1828 mala 

obec spolu s osadami 148 domov, kde žilo 1 098 obyvateľov. Obec ležala na ceste III/5332 

Nižné Repaše – Brezovica. Vysídlenie obce Blažov spolu s osadami postihlo 996 obyvateľov. 

Dvorce: Obec je doložená z roku 1317, v roku 1828 mala 50 domov a 372 

obyvateľov. Dvorce sa ako obec vyvinuli z pôvodného majera Levoče. Z hľadiska polohy to 

bola koncová obec dopravne sprístupnená odbočkou z cesty II/533 Levoča – Kežmarok. 

V čase vysídlenia mala obec 68 domov (cca 650 obyvateľov). 

Ruskinovce: Obec je doložená z roku 1268, v roku 1828 tu žilo 690 obyvateľov, 

z toho 15 remeselníkov. Obec ležala na ceste II/533 Levoča – Kežmarok. V čase vysídlenia 

mala obec 800 obyvateľov. 

Vzhľadom na doterajší charakter využívania územia Vojenského obvodu Javorina sú 

na území lokalizované predovšetkým objekty, areály a nevyhnutná infraštruktúra 

bezprostredne súvisiaca so zabezpečením vojenského výcviku. Ide o protilietadlovú, tankovú 

a pechotnú strelnicu, v súčasnosti už nevyužívaný areál tankodromu, garážový dvor so 

skladmi pohonných hmôt a muničný sklad. 

Verejná technická infraštruktúra v území nie je vybudovaná. 

Chránené ložiskové územia nie sú evidované, dobývacie priestory ani výrobné 

zariadenia sa riešenom území nenachádzajú. 

V oblasti osídlenia sa riešené územia opiera o osídlenie rozvinuté pozdĺž Levočského 

potoka v línii Levočské kúpele  – Levočská Dolina – Závada, ktoré je zamerané hlavne na 

cestovný ruch. Ďalej je to zoskupenie obcí Torysky, Vyšné Repaše a Nižné Repaše. V tomto 

priestore vzhľadom na odľahlosť od cestnej siete a ekonomickej základne je nízky stupeň 

zaľudnenia. Počet trvale bývajúcich obyvateľov bola k 31.12.2011 nasledovná: 
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Obec Torysky Vyšné Repaše Nižné Repaše 

Počet obyvateľov 395 112 186 

      

1.2.4. Cestovný ruch. 

Potenciál cestovného ruchu Levočských vrchov je súčasťou potenciálu širšieho územia 

rekreačného krajinného celku Stredný Spiš, ktorý je nadregionálneho až medzinárodného 

významu. Súčasťou tohto rekreačného celku je i Spišský kultúrno-historický celok 

s ťažiskovým územím vymedzeným sídlami Levoča, Spišské Podhradie a Spišské Vlachy 

a blízkosť Kežmarku a Vysokých Tatier. 

Levočské vrchy sa zaradili medzi významné lyžiarske a turistické destinácie už 

začiatkom dvadsiateho storočia. Významný posun vo využívaní lokality Levočských vrchov 

pre turizmus nastal v roku 1932, kedy pri lúke Dvorčanka bola vybudovaná chata. Na tejto 

lúke boli organizované lyžiarske preteky a v roku 1947 bol za chatou postavený skokanský 

mostík. 

V lokalite dnes známej ako Vinná bolo pred zriadením vojenského obvodu 

vybudované stredisko zimných športov Javorinka. V súčasnosti je táto lokalita verejnosti 

známa najmä vďaka pamätníku lietadla spadnutého počas 2. svetovej vojny. Lokalita má 

vynikajúce snehové podmienky, ktoré vytvárajú ideálne predpoklady pre bežecké a zjazdové 

lyžovanie. V tomto stredisku bol tiež vybudovaný drevený skokanský mostík. Stredisko bolo  

využívané nie len pre zimné športy ale aj pre letnú turistiku s atraktívnymi pohľadmi nie na 

blízke  aj širšie okolie, najmä Vysoké Tatry. Stredisko zimných športov Javorinka existovalo 

žiaľ len do roku 1952 kedy bol zriadený vojenský obvod a ďalší rozvoj bol zastavený. 

Na území Vojenského obvodu existujú dve chaty, ktoré nie sú  v sieti verejne 

prístupných zariadení. Sú to chata Dvorce v blízkosti cesty Levoča – Kežmarok a chata Vinná 

v lokalite Vinná pod vrchom Javorina. 

Počas trvania Vojenského obvodu Javorina bolo toto územie pre verejnosť 

neprístupné. Po jeho sprístupnení verejnosti začína sa tu rozvíjať cestovný ruch, najmä 

cykloturistika a pešie turistika ako aj bežecké lyžovanie. 
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1.2.5. Pyrotechnická situácia. 

V rámci prípravy zrušenia vojenského obvodu Javorina bola začatá pyrotechnická 

sanácia takto vymedzeného územia, ktorej cieľom je vyhľadať, vytriediť, zhromaždiť a zničiť 

nevybuchnutú muníciu. Pre vykonanie tejto pyrotechnickej sanácie je územie vojenského 

obvodu Javorina 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.  

Územia riešeného v urbanistickej štúdii sa dotýka  sektor s vysokým predpokladom 

nevybuchnutej munície v priestore pozdĺž hranice riešeného územia, ide o severo - západné 

svahy vrchu Javorina. Takmer celé riešené územie leží v sektore bývalej protilietadlovej 

strelnice, čo však neznamená vysoký predpoklad výskytu nevybuchnutej munície.  

Stresové faktory v  území riešenom v urbanistickej štúdii 

 

Zdroj : Zhodnotenie krajinnoekologického potenciálu územia Vojenského obvodu Javorina, (SAŽP Banská 

Bystrica).  
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3. NÁVRH RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

3.1. OPIS A ZDÔVODNENIE ZÁKLADNEJ URBANISTICKEJ KONCEPCIE 

RIEŠENIA  

Základná urbanistická koncepcia urbanistickej štúdie vzchádza z týchto dokumentov 

a predpokladov: 

Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, Záväzná časť v platnom 

znení  v ktorom mimo iné sa uvádza: 

-  podporiť obnovenie sídiel na území Vojenského obvodu Javorina, mimo 

budúcich ochranných pásiem vodohospodárskych diel Jakubany a Tichý potok, 

- 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. 

Zhodnotenie krajinnoekologického potenciálu územia Vojenského obvodu Javorina pre 

navrhovanú optimalizáciu využívania po zrušení VO (31.12.2006), 2. etapa – krajinno-

ekologické analýzy, interpretácie a hodnotenie územia, (SAŽP Banská Bystrica).   

Závery v rámci urbanistickej štúdie vykonanej urbanistickej a dopravnej analýzy 

územia, ktoré možno zhrnúť do týchto bodov:  

- územie má vysokú kvalitu atraktívneho prírodného prostredia málo nenarušené 

civilizačnými faktormi, 

-   priaznivé klimatické podmienky pre prevádzkovanie zimných športov,  

- v minulosti existovala v riešenom území obec Dvorce a stredisko zimných športov 

Javorinka, 

- žiadne živé osídlenie, ani zariadenia ekonomických aktivít (okrem lesného 

hospodárstva) v riešenom území neexistuje, 
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-  južnou časťou riešeného územia prebiehala pred zriadením vojenského obvodu 

cesta II. triedy č. 533, ktorá spájala historicky aj v súčasnosti významné správne 

a ekonomické centrá Levoču a Kežmarok,    

-  v území je vybudovaná relatívne hustá sieť spevnených ciest s prašným aj živičným 

povrchom,  

- výrazným špecifikom územia je výrazný podiel krajinných prvkov s výraznou 

ekostabilizačnou hodnotou, 

-  lesné pozemky zaberajú viac ako 90 % plošnej výmery územia, výrazne dominujú 

ihličnaté porasty. 

 

3.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO 

PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU PREŠOVSKÉHO KRAJA V PLATNOM ZNENÍ 

Územnoplánovacia dokumentácia na úrovni regiónu, vojenského obvodu alebo obce 

na riešenom území nebola spracovaná.   

Väzby vyplývajúce zo záväzných časí Územného plánu veľkého územného celku 

Prešovského kraja, v platnom znení sú definované v týchto bodoch:  

- podporiť obnovenie sídiel na území Vojenského obvodu Javorina, mimo budúcich 

ochranných pásiem vodohospodárskych diel Jakubany a Tichý potok - bod 1.14.6 záväznej 

časti,  

-považovať Levočské vrchy, Ľubické predhorie, Stredný Spiš, Ľubovniansku vrchovinu 

a Bachureň za hlavné rekreačné krajinné celky - bod 2.1 záväznej časti,  

- 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) – bod 2.6 záväznej časti,  

-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,  
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- 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,  

- 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,   

- vytvárať podmienky pre oživenie  pôvodných – bývalých kúpeľov a areálov – bod 

3.4 záväznej časti,  

- 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.  

- obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného 

spôsobu retencie vôd – bod 4.3.7 záväznej časti,    

- 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,  

- 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,  

- zabezpečiť ochranu záujmových území veľkokapacitných vodných zdrojov Tichý 

Potok, Jakubany – bod 6.1.2 záväznej časti,    
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-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,  

- diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme 

trvalej    udržateľnosti malé a stredné podnikanie – bod 8.1.3 záväznej časti,  

- 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,  

- podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom 

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

záväznej časti.  

  

3.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ VÝCHODISKÁ 

PODMIEŇUJÚCE ROZVOJ ÚZEMIA 

3.3.1. Stav a vývoj obyvateľstva obce a bytového fondu 

V území vymedzenom pre riešenie urbanistickej štúdie nejestvuje žiadne trvalo 

bývajúce obyvateľstvo ani trvale obývaný bytový fond. 

3.3.2. Ekonomický potenciál 

Vzhľadom na doterajšiu funkciu a využitie územia jedinou ekonomickou aktivitou je 

lesné hospodárstvo, ktoré vykonávajú Vojenské lesy a majetky, Kežmarok a Lesy mesta 

Levoča.  

3.3.3. Cestovný ruch 

Riešené územie ponúka kvalitné terénne a klimatické podmienky pre vrátenie 

cestovného ruchu, najmä pre letnú a zimnú turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie ako aj 

cykloturistiku. Z pohľadu poznávacieho turizmu sú atraktívne obce osídlenia ležiaceho po 

juhovýchodnej strane riešeného územia. Sú to obce so zachovaným identickým prostredím 

zastavania aj prírodného prostredia. Sú to obce Závada, Torysky a Vyšné Repaše kde sa 
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nachádzajú chránené objekty ľudovej architektúry. Ďalej sa tu nachádzajú tieto pamiatkové 

zóny:  

- Vidiecka pamiatková zóna v obci Nižné Repaše je charakteristická okrem ľudovej 

architektúry aj urbanistickým pôdorysom, ide o uličnú potočnú reťazovú zástavbu so 

situovaním objektov po stranách cesty.  

- Vidiecka pamiatková zóna v obci Torysky, ktorá patrí k rázovitým spišským obciam 

s bohatými tradíciami v ľudovej architektúre, odevoch, remeslách, tancoch a piesňach. 

Pôvodná potočná schéma potočného osídlenia sa zachovala dones.  

          

3.3.4. Kultúrno-historický potenciál 

Vzhľadom na doterajší charakter využívania riešeného územia sa tu nenachádzajú 

žiadne relevantnejšie prvky kultúrno – historického potenciálu. V tejto kategórii možno 

spomenúť roztrúsene sa vyskytujúce ruiny bývalých rodinných domov obce Dvorce a  

Pamätný kríž a tabuľa s menným zoznamom obyvateľov obce. ďalej je to Pamätník pod 

Javorinou kde bolo za II. Svetovej vojny zostrelené lietadlo Červenej armády. 

  

3.4. KONCEPCIA TVORBY SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY 

Pôvodnú sídelnú štruktúru Vojenského obvodu tvorili obce Blažov, Dvorce 

a Ruskinovce. Z uvedených obcí na území riešenom v urbanistickej štúdii ležala obec Dvorce. 

Ide o koncovú obec na južnom podhorí Levočských vrchov, cca 15 km severne od Levoče 

pod Krížovým vrchom. Všetky budovy obce boli demolované. 

Z urbanistického hľadiska možno obec charakterizovať ako podhorskú, na svahu 

rozvinutú, obec uličného typu. Z dopravného hľadiska išlo o koncovú obec sprístupnenú z 

bývalej cesty II. triedy č. 533. 

Vzhľadom na uvedený stav, absenciu sociálnej a technickej infraštruktúry a z toho 

vyplývajúcu ekonomickú náročnosť, obnovenie obce považujeme za neaktuálne. Vychádzajúc 

z uvedených skutočností navrhujeme v lokalite pôvodnej obce: 
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-  Vytvoriť pamätné miesto – lapidárium na báze zoskupenia zachovaných fragmentov 

pôvodných stavieb obce a existujúcej pamätnej tabule s priestorom pre vzpomienkové 

zhromaždenia, 

-  Na území pôdorysu bývalej obce vytvoriť chatovú, resp. chalupársku lokalitu. 

Navrhujeme ponechať pôvodný uličný priestor obce pre jednotlivé chaty, chalupy vytvoriť 

novú parceláciu (projekt pozemkových úprav). 

   

3.5. NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA A NÁVRH ZÁSAD JEHO 

FUNKČNÉHO VYUŽITIA, VYMEDZENIE VÝZNAMNÝCH ROZVOJOVÝCH PRIESTOROV 

Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania vychádza z polohy a väzieb 

na urbanisticko-funkčnú štruktúru regiónu, najmä juhovýchodného podhoria Levočských 

vrchov. Základným princípom návrhu riešenia je rámcový návrat k tradičnému funkčnému 

využitiu z obdobia pred vznikom vojenského obvodu. Ide najmä o tieto prvky: 

- V oblasti dopravy obnovenie cesty II/533 ako priamej a krátkej spojnice medzi 

významnými regionálnymi centrami Levoča a Kežmarok (prepojenie spišsko-tatranskej vetvy 

gotickej cesty). 

- V oblasti osídlenie, naviazanie riešeného územia na existujúce osídlenie v údolí 

Levočského potoka a hornej Torysy vrátane jej prítokov, bez obnovenia obce Dvorce. 

-  V oblasti cestovného ruchu o obnovenie strediska turistiky, zjazdového a bežeckého 

lyžovania a vytvorenie siete cyklotrás vo väzbe na regionálne a medzinárodné trasy.    

  

3.6.  VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

Na území vymedzenom pre riešenie urbanistickej štúdie sú vymedzené pásma 

hygienickej ochrany vodných zdrojov slúžiacich pre zásobovanie pitnou vodou obyvateľov 

Levoče a Levočskej Doliny.  Sú to pásma hygienickej ochrany zdrojov pitnej vody II. stupňa 

v Levočskej doline (zdroje Peklisko a Smrdiace mláky). 

Pásma hygienickej ochrany pripravovanej vodárenskej nádrže Tichý potok sú 

navrhované takto: 
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-  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 – netýka sa riešeného územia,  

-  2. stupňa vnútorného, ktorý zahŕňa systém príbrežných pásov v šírke 25 – 30 m po 

oboch stranách toku Torysy a všetkých jej prítokov po Blažov – netýka sa riešeného územia , 

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

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

týka sa severnej časti riešeného územia.  

V ochrannom pásme II. v okrese Levoča sa nachádzajú obce: Nižné Repaše, Vyšné 

Repaše, Oľšavica a Torysky. Vo všetkých vymenovaných obciach bude v súvislosti 

s realizáciou VN bude vybudovaná splašková kanalizácia s ČOV. 

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 – netýka sa riešeného územia,  

-  2. stupňa vnútorného, ktorý zahŕňa systém príbrežných pásov v šírke 25 – 30 m po 

oboch stranách toku Jakubianky a všetkých jej prítokov – netýka sa riešeného územia , 

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

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

netýka sa riešeného územia.  

 

3.7. KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY, TVORBY KRAJINY,  PRVKY ÚZEMNÉHO 

SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA 

3.7.1. Súčasná krajinná štruktúra 

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného záujmového 

územia výrazným špecifikom tohto územia je výrazný podiel krajinných prvkov s výraznou 

ekostabilizačnou hodnotou.  
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Z hľadiska zastúpenia prírodných prvkov a dôležitosti pri zachovaní ekologickej 

stability územia najvýznamnejšie lesné pozemky zaberajú viac ako 90 % plošnej výmery, 

nasledujú trvalé trávne porasty a veľmi nízke zastúpenie má orná pôda. Špecifikom tohto 

vymedzeného územia, i vzhľadom na charakter jeho predošlého využívania, je relatívne vyšší 

podiel ostatných plôch. 

Z hľadiska drevinového zastúpenia lesných porastov v rámci územia výrazne 

dominujú ihličnaté porasty (LHC Levočská dolina – 94,8 %). Z ihličnatých drevín má výrazne 

dominantné postavenie smrek a sprievodnými drevinami v rámci ihličnatých porastov sú 

predovšetkým v najvyšších polohách smrekovec opadavý a potom borovica. Trvalé trávne 

porasty sa v podstatne menšej plošnej výmere nachádzajú ostrovčekovite na ostatnom 

území, a takisto vo forme vrcholových lúk. Z vodných tokov a plôch dominantným prvkom je 

rieka Torysa, ktorá je najvýznamnejším ľavostranným prítokom rieky Hornád. Pramení v pod 

vrcholom Javoriny (1 224,9 m.n.m.) v nadmorskej výške 1 140 m.n.m. Od tohto miesta 

smeruje juhovýchodným smerom, preteká obcou Torysky, pred obcou Nižné Repaše sa tok 

rieky stáča severným smerom. Hydrogeografickú sieť vymedzeného záujmového územia 

dopĺňajú Pekliansky potok a Zimný potok v jeho južnej časti, Zavatový potok v jeho 

východnej časti a Vápenistý potok a Fendorkin jarok v západnej časti územia. 

 

3.7.2. Národná sústava chránených území 

Vo vymedzenom záujmovom území nie sú vyhlásené resp. sem plošne nezasahujú 

žiadne veľkoplošné chránené územia - národné parky ani chránené krajinné oblasti, 

ani maloplošné chránené územia.  

 

3.7.3. Územia 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: 
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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. 

 

3.7.4. Chránené vtáčie územia  

Národný zoznam chránených vtáčích území (CHVÚ) bol schválený vládou SR dňa 

9.júla 2003 uznesením vlády č. 636/2006. Tento Národný zoznam CHVÚ bol uznesením vlády 

SR č. 345 zo dňa 25. mája 2010 zmenený, z ktorého boli vylúčené 2 územia a naopak na 

pokyn Európskej komisie bolo doplnených 5 nových území.  

Jedným z piatich území je Chránené vtáčie územie Levočské vrchy, ktoré zasahuje do 

riešeného územia. S účinnosťou od 1. januára 2013 vstúpi do platnosti vyhláška MŽP SR, 

ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Levočské vrchy. Ide o posledné vtáčie územie, ktoré mala 

Slovenská republika vyhlásiť v zmysle smernice EÚ o vtákoch. 

Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy je zabezpečenie 

priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých 

druhov vtákov  

CHVÚ Levočské vrchy zasahuje do všetkých katastrálnych území riešeného územia:  

Dvorce, Levoča, Závada, Torysky, Vyšné Repaše a Nižné Repaše.  
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Navrhované Chránené vtáčie územie Levočské vrchy 

- modrý obrys – Chránené vtáčie územie 

- zelená plocha – bývalý vojenský obvod Javorina 

 

Zdroj : Štátna ochrany prírody SR  

 

3.7.5. Navrhované územia európskeho významu  

Národný zoznam navrhovaných Území európskeho významu (ÚEV) podľa Smernice o 

biotopoch bol schválený uznesením vlády SR č. 239/2004 dňa 17.marca 2004. Zoznam 

obsahuje 382 území z toho 60 nachádzajúcich v Prešovskom kraji. Vo vymedzenom 

záujmovom území sa nenachádza resp. nezasahuje žiadne navrhovaného územie európskeho 

významu.  

V údolí rieky Torysa, mimo riešeného územia, je do sústavy chránených území 

NATURA 2000 zaradené územie európskeho významu SKÚEV 0336 Rieka Torysa.  
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3.7.6. Územia chránené podľa medzinárodných dohovorov 

Vzhľadom na predošlý charakter využívania vymedzeného záujmového územia  sa 

v riešenom území nenachádzajú žiadne územia chránené podľa medzinárodných dohovorov. 

 

3.7.7. Územný systém ekologickej stability 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov sa za územný systém ekologickej stability považuje taká celopriestorová štruktúra 

navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť 

podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, 

biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.  

Biocentrum je ekologicky významný segment krajiny, ktorý vytvára trvalé podmienky 

na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich 

spoločenstiev. 

Biokoridory predstavujú priestorovo prepojené súbory ekosystémov, ktoré spájajú 

biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácii živých organizmov a ich 

spoločenstiev. 

Interakčný prvok je segment krajiny (napr. trvalá trávna plocha, močiar, porast, 

jazero a pod.) prepojený na biocentrá a biokorodory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé 

pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom. 

V zmysle dokumentácii ÚPN VÚC Prešovského kraja (2009) a Aktualizácie prvkov 

RÚSES okresu Kežmarok (2006) do riešeného územia zasahujú tieto prvky ÚSESu:  

Biocentrum:  

Nadregionálne biocentrum (NRBc) Tichý potok  

• kompaktné lesné komplexy, vrcholové a svahové lúky so vzácnymi druhmi 

Regionálne biocentrum (RBc) Ostrá hora 

• komplex lesov (jedľové bučiny so smrekovcom) a trvalých trávnych porastov 

Regionálne biocentrum (RBc) Levočské úboče  
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• komplex lesov (jedľové bučiny so smrekovcom) a trvalých trávnych porastov 

Biokoridor:  

Regionálny biokoridor (RBk) Ostrá hora - Roháče 

• terestrický biokoridor, podľa Aktualizácie prvkov RÚSES okresu Kežmarok súčasť 

NRBk Kozie chrbty – Tichý potok, zasahujúce do územia a spájajúce rovnomenné 

nadregionálne biocentrá NRBc Kozie chrbty a NRBc Tichý potok. 

 

3.8. KONCEPCIA  VEREJNÉHO  DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

Zo širšieho hľadiska je riešené územie prístupné týmito druhmi dopráv: 

- cestná doprava, po diaľnici D1 a po ceste I/18, 

- železničná doprava, zo železničnej stanice Spišská Nová Ves, resp. Levoča, 

- letecká doprava, z medzinárodného letiska Poprad.  

Jednou z najdôležitejších podmienok pre oživenie aktivít v území je dostatočné 

dopravné sprístupnenie, s prihliadnutím na súčasnú úroveň cestných komunikácií v SR a v 

dotknutom regióne. To znamená dobehnúť z hľadiska postupného budovania stratené 

obdobie. Komunikácie síce boli udržované, ale pre iné druhy motorových vozidiel a spôsob 

ich využívania. Dopravné vybavenie na území Vojenského obvodu bolo dobudované relatívne 

hustou sieťou spevnených a nespevnených lesných a špecifických účelových ciest.  

Základom efektívneho riešenia je nutné vrátiť pôvodný charakter nosnej komunikácii 

v území – ceste II/533 Levoča – Kežmarok, ktorá bola vylúčená z verejnej siete z dôvodu 

vytvorenie VVP (i keď väčšia dĺžka je mimo UŠ riešeného územia). V nadväznosti na to 

posúdiť a riešiť prístupové cesty III. tried do obnovených obcí, resp. zvážiť ich nové 

vhodnejšie vedenie. Zároveň prijať riešenie s prihliadnutím na trendy predpokladaných a 

očakávané aktivít. 

Z hľadiska veľkosti zdroja a cieľa dopravy v území významnými sú regionálne 

spoločenské a hospodárske centrá Levoča a Kežmarok. Jedným z predpokladov oživenia tejto 

časti regiónu je priame dopravné prepojenie týchto dvoch centier historického osídlenia. Obe 

mestá sú súčasťou tzv. „Gotickej cesty“ a patria medzi významné centrá najmä poznávacej 
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turistiky. Obnova cesty  II/533 Levoča – Kežmarok umožňuje prípadnú obnovu bývalej obce 

Ruskinovce, priame prepojenie východnej a západnej strany Levočských vrchov a skráti 

cestné prepojenie Levoče a Kežmarku takto:  

 Levoča – Kežmarok (priamo)  22,86 km 

 Levoča – Kežmarok (Vrbov) 27,58 km + 4,20 

 Levoča – Kežmarok (Poprad) 32,51 km + 9,62 

Pre lepšie sprístupnenie navrhovaných aktivít cestovného ruchu a existujúceho 

osídlenia navrhuje sa obnova bývalej cesty III/5332 v úseku Levočská Dolina - Torysky  

Uvedené tri trasy ako aj navrhovaný obnovený úsek sú znázornené v nasledujúcej 

schéme:  

 

Hlavnými východiskovými centrami pre návštevnosť riešeného územia sú mestá 

Kežmarok a Levoča. Tieto ležia na cestách európskej cestnej siete a na železničných tratich 

regionálneho a medzinárodného významu. Dopravné sprístupnenie navrhovaných zariadení 

športu a cestovného ruchu je riešené z cesty III/5333, ktorá prebieha Levočskou Dolinou. 
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Okrem existujúcich záchytných parkovísk (vodná nádrž, lyžiarsky areál v Levočskej Doline 

a Závada) navrhujú sa nové parkoviská v lokalitách: 

- v lokalite Voliareň pre cyklistické a jazdecké centrum (cca 30 miest) 

- v lokalite nad obcou Torysky pre športový areál Javorina (cca 100 miest), doprava 

do centra (chata Vinná) skibusom.    

 

3.9. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU A REKREÁCIE 

Podľa Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja, v platnom znení 

sú Levočské vrchy zaradené medzi hlavné rekreačné celky v rámci Spišského regiónu ako 

RKC Stredný Spiš a Levočské vrchy. Ťažiskom RKC je poznávanie pamiatok kultúrneho a 

prírodného dedičstva v území (MPR Levoča, lokalita svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 

Spišský hrad a okolie). Malebnosť podhorskej krajiny pod Levočskými vrchmi i charakter 

osídlenia vytvárajú vhodné podmienky pre chalupárstvo a vidiecku turistiku. 

Levočské vrchy majú optimálne klimatické, morfologické a geografické podmienky 

(poloha v regióne Spiša) pre rozvoj  poznávacieho a pobytového cestovného ruchu. Navrhuje 

sa podporovať najmä formy cestovného ruchu šetrné k životnému prostrediu (pobyt 

v prírode, bežecké a zjazdové lyžovanie, turistika, cykloturistika po existujúcich spevnených 

účelových cestách). 

Pri spracovaní urbanistickej štúdie bol analyzovaný z hľadiska CR potenciál viazaný na 

prírodné prostredie, potenciál viazaný na vytvorené prostredie a potenciál viazaný na 

organizačné predpoklady. 

Potenciál viazaný na prírodné prostredie : 

Potenciál viazaný na prírodné prostredie predstavuje krajinné prostredie - možnosti 

samotnej krajiny využiteľné pre jednotlivé aktivity CR. Krajinné prostredie bolo 

predchádzajúcim funkčným využitím územie devastované, preto je potrebná obnova krajiny 

ako z hľadiska krajinárskeho tak i z hľadiska zvýšenia jej sociálnej funkcie. 
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Potenciál viazaný na vytvorené prostredie: 

Potenciál viazaný na vytvorené prostredie predstavuje v širších územných 

súvislostiach kultúrno – historický potenciál blízkych obcí (Závada, Torysky a Vyšné Repaše 

kde sa nachádzajú chránené objekty ľudovej architektúry) využiteľných ako atraktivita 

poznávacieho cestovného ruchu.  

Potenciál viazaný na organizačné predpoklady: 

Potenciál viazaný na organizačné predpoklady predstavuje permanentné aktivity 

zabezpečujúce organizovanie podujatí a ich následné zužitkovanie pre CR (napr. 

organizovanie kultúrnych a športových podujatí a pod.) Potenciál predstavuje však len 

predpoklad, jeho využitie či naplnenie je už otázkou praktickej činnosti a marketingových 

aktivít.  

Vlastné riešené územie, ktoré bolo súčasťou vojenského obvodu, má prioritne 

potenciál viazaný na prírodné prostredie. Za sekundárne možno považovať potenciál viazaný 

na vytvorené (tradičné) prostredie. Je to bývalá obec Dvorce, ale aj tradičné turisticko-

športové prostredie (bývalé stredisko zimných športov) v lokalite Javorinka (Vinná). Toto 

stredisko existovalo do roku 1952. Ďalej do tejto kategórie možno zaradiť lokalitu Voliareň, 

bývalý hospodársky dvor , ktorý je dnes v ruinách. 

Plochy cestovného ruchu a zariadení športu možno v riešenom území zaradiť: 

- podľa významu do kategórie stredísk nadregionálneho významu , regionálneho 

významu a centrá prímestskej rekreácie. 

- podľa druhu vykonávaných aktivít do skupín; letná a zimná pešia turistika, lyžiarske 

športy (bežkárske a zjazdové lyžovanie), cyklistika, jazdectvo a chatová lokalita.  

3.9.1. Letná a zimná pešia turistika 

Levočské vrchy ležia v trojuholníku troch okresných miest Kežmarok, Levoča a Stará 

Ľubovňa. Táto poloha vytvára predpoklady najmä pre lokálnu a regionálnu návštevnosť.   

Levočské vrchy majú predpoklady pre vytvorenie atraktívnej siete turistických 

a cykloturistických trás na báze využitia existujúcej účelovej cestnej siete vybudovanej 

v rámci bývalého vojenského obvodu.  
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Ako základná (tranzitná) nosná sieť turistických chodníkov sú do UŠ prevzaté tieto, 

do grafickej časti dokumentácie zakreslené, trasy z navrhovaného zoznamu KST: 

P. číslo )* Názov pešej trasy Farba Dĺžka v km 

1 Václavák – Zbojnícka lúka Červená  17,9 

2 Levoča pri Košickej bráne – Hradisko odbočka Zelená  10,5 

3 Krúžok - Jakubany Modrá 30,6 

11 Kežmarok – chata Vinná Modrá  10,3 

13 Vyšné Ružbachy - Václavák Červená  25,7 

 

)* číslovanie podľa tabuľky „Zoznam peších trás v Levočských vrchoch a v okolí“  (27.12.2012)  

3.9.2. Areál pre lyžiarske športy Javorina (bežkárske a zjazdové lyžovanie) 

Hrebeňová poloha medzi vrchmi Krížový vrch (1081 m n.m.), Javorina (11225 m 

n.m.) a kóta 1236 m n.m. vytvára optimálne klimatické a terénne podmienky najmä pre 

založenia športového areálu pre bežecké lyžovania. Vďaka týmto podmienkam sa v minulosti, 

v lokalite dnes známej ako Vinná, začalo vytvárať komplexné lyžiarske stredisko, ktoré 

zaniklo v roku 1952. 

Navrhujeme návrat k tejto koncepčnej myšlienke vytvorenia športového areálu 

Javorina s  funkčným členením na bežecký a zjazdársky areál. 

Bežecký areál lokalizovaný na hrebeni v lokalite Javorina so zameraním na tieto 

bežecké zariadenia: 

- pretekárske bežecké lyžiarske a biatlonové okruhy 

- turistické trate- lyžiarske magistrály 

- biatlonový areál vrátane strelnice. 

Vybavenie areálu je navrhované z ohľadom na centrálnu polohu cez ktorú prebieha 

väčšina trás pešej turistiky, turistických lyžiarskych bežeckých trás a cykloturistické trasy. 

Okrem existujúcej chaty Vinná navrhuje sa tu objekt služieb pre návštevníkov (horská služba, 

čajovňa, jedáleň a núdzové ubytovanie, verejné WC a skiservis, údržba tratí). Ďalej je to 

vyhliadková veža a existujúci pamätník SNP (zostrelené lietadlo).    
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Zjazdársky areál lokalizovaný na severovýchodnom svahu v lokalite Javorička. 

Navrhuje sa tu lyžiarsky vlek (dĺžka cca 700 m) a zjazdovka (dĺžka cca 950 m, prevýšenie cca 

135 m). 

Dopravné sprístupnenie areálu pre verejnosť cez záchytné parkovisko v lokalite na 

obcou Torysky, odtiaľ skibusom. 

Väčšia časť areálu leží v druhom vonkajšom ochrannom pásme plánovanej 

vodárenskej nádrže Tichý potok. Je nutné realizovať opatrenia pre ochranu vôd vyplývajúce 

z polohy v II. OP. Odkanalizovanie záchytného parkoviska je možné do kanalizácie obce 

Torysky, ktorá bude vybudovaná v súvislosti v VN Tichý potok.  

3.9.3. Cyklistika  

Územím Východného Slovenska má prebiehať jedna z trás nadnárodnej celoeurópskej 

siete cyklomagistrál  EuroVelo, ktorá bola vytvorená  v rámci koordinácie rozvoja základnej 

dopravnej infraštruktúry v rámci Európskej únie. EuroVelo 11 – tzv. East Europe Route – 

Východoeurópska trasa prepája nórsky Nord Cap a Atény. Ako ukazuje schematická mapka 

vedenie tejto trasy je riešená cez východné Slovensko a má prebiehať cez tieto kľúčové 

body“ Krakow – Prešov – Košice – Szeged. 

 

Zdroj : EUROVELO, The European cyclo routes network - výrez   
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V riešenej urbanistickej štúdii Levoča – Javorina prekladáme variant riešenia priebehu 

trasy EuroVelo 11 veľmi atraktívnym územím Levočských vrchov. Navrhovaná trasa je Mníšek 

nad Popradom – Stará Ľubovňa – Kežmarok (variantne Ihľany) – Levoča – Lipany – Prešov – 

Košice. Atraktívnymi bodmi sú Vysoké Tatry, pamiatkové rezervácie Kežmarok a Levoča 

a prejazd cez Levočské vrchy.  

Na uvedenú medzinárodnú trasu by nadväzovali regionálne, resp. lokálne cyklotrasy 

z ktorých za hlavné treba považovať tieto: 

- Levočská dolina – Ruskinovce – Záľubica – Ľubické kúpele – Václavák – Blažovská 

dolina – Tichý Potok,  

 - Levočská dolina, Podhrby – Hrby – Brinky – Pamätník SNP (lietadlo) – Vinná – 

Václavák – Jakubany. 

Riešeným územím prebieha i Levočská cyklomagistrála v trase Hradisko – Brezová - 

Zbojnícka lúka - Levoča (Partizánska cesta) - Levočská dolina, Podhrby – Závada - Vyšné 

Repaše - Nižné Repaše – Oľšavica – Brutovce - Vyšný Slavkov.  

Obslužné centrum pre cyklistov sa navrhuje vybudovať v lokalite Voliareň, ktorou 

prebieha i navrhovaná trasa EuroVelo 11. Servisný objekt bude obsahovať cyklistický servis, 

občerstvenie – jedáleň a verejné WC) 

3.9.4. Jazdectvo 

V lokalite Voliareň okrem obslužného centra pre cyklistov sa navrhuje aj jazdecké 

centrum (základňa) pre organizované jazdecké turistické vychádzky. Okrem spoločných 

zariadení s centrom pre cyklistov by tu umiestnené aj zariadenia pre ošetrenie koní a stajne 

maximálna pre 10 koní. 

Pre cyklistov a jazdcov je riešené spoločné záchytné parkovisko o kapacite cca 30 

miest. 

 3.9.5. Chatová (chalupárska) lokalita  

V priestore zastavaného území bývalej obce Dvorce sa navrhuje chatová 

(chalupárska) lokalita pre cca 40 chát, pri čom zachovať  pôvodný centrálny uličný priestor 

obce a pre jednotlivé chaty, (chalupy) vytvoriť novú parceláciu (projekt pozemkových úprav). 
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Ďalej v lokalite vytvoriť pamätné miesto – lapidárium na báze zoskupenia zachovaných 

fragmentov pôvodných stavieb obce a existujúcej pamätnej tabule s priestorom pre 

vzpomienkové zhromaždenia, 

Dopravné sprístupnenie z komunikačného systému bývalej protilietadlovej strelnice. 

 

4. ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA 

 Realizovať pyrotechnické sanačné opatrenia pre zabezpečenie ochrany života 

a zdravia miestneho obyvateľstva, návštevníkov ako aj voľne žijúcej zvere. 

 Presadzovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, ktorý bude vzhľadom na 

výnimočnosť prírody, krajiny a kultúrneho dedičstva prínosom pre obyvateľstvo 

regiónu.     

 Pre obnovu a rozvoj cestovného ruchu  maximálnej miere využiť existujúce 

miestne lesné a účelové cesty a minimalizovať výstavbu nových. 

 Podporovať trvalo udržateľné využívanie nedrevných lesných produktov. 

 Zlepšovať zdravotný stav a vitalitu lesov. 

 Podporovať zlepšenie plnenia sociálnej funkcie lesov.  

 Urbanistickú štúdiu prerokovať a výsledky prerokovania využiť pri vypracovaní 

Zmien a doplnkov ÚPN VÚC, resp. nového územného plánu regiónu Prešovského 

kraja   

 Zabezpečiť vypracovanie podrobnejších urbanistických štúdií pre lokality: 

 Areál pre lyžiarske športy Javorina a Javorička v m 1:5000, 

 Chatová lokalita Dvorce v m 1:2000 

 Cyklistické a jazdecké centrum (Voliareň) v m 1:2000 

 Na základe UŠ chatovej lokality Dvorce zabezpečiť reparceláciu zastavaného 

územia bývalej obce.  
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5. POUŽITÉ PODKLADY 

 Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja v platnom znení 

 Územný plán mesta Levoča v platnom znení 

 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 

(MDRR SR)  

 Zhodnotenie krajinnoekologického potenciálu územia Vojenského obvodu Javorina pre 

navrhovanú optimalizáciu využívania po zrušení VO (31.12.2006), 2. etapa – krajinno-

ekologické analýzy, interpretácie a hodnotenie územia, (SAŽP Banská Bystrica) 
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