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1. Úvod. 
 

Názov riešených katastrálnych území s kódom obce: Bajerovce – 524182, 

Krásna Lúka – 524671,  Poloma – 525049, Tichý Potok – 525308, 

Blažov (zaniknutá obec) 

Okres:              Sabinov  708 

Kraj:              Prešovský  700 

Počet obyvateľov riešených obcí:      2 302 (k 31.12.2011 – ŠÚ SR)  

Plocha katastrálneho územia riešených obcí   9 853 ha 

 

1.1. Dôvody pre vypracovanie urbanistickej štúdie. 

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. 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 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 obciam okresu Kežmarok, 3 obciam a Mestu Levoča v okrese Levoča, 4 obciam okresu 
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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. 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 Prešovského kraja (ÚPN VÚC 

PK).  

 

1.2. Hlavné ciele riešenia urbanistickej štúdie. 

Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je návrh možností dlhodobého 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia okresu Sabinov patriaceho 

do bývalého Vojenského obvodu Javorina v Levočských vrchoch.  

Návrh je potrebné spracovať na podklade zhodnotenia krajinnoekologického 

potenciálu územia, tendencií územného rozvoja dotknutých obcí, tendencií starostlivosti 

o životné prostredie, zámerov zástupcov vysťahovaných obcí a limitov funkčného 

využívania územia.  

 

1.3. Vymedzenie riešeného územia. 

Riešené územie urbanistickej štúdie predstavuje 6 204,7 ha a je vymedzené 

hranicou okresu Sabinov na území zrušeného Vojenského obvodu Javorina. 

Administratívne sa nachádza v okrese Sabinov. Zahŕňa časti 5 katastrálnych území 

v 4 samosprávnych územiach Prešovského kraja (pozri tabuľka nižšie). 
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Administratívne vymedzenie riešeného územia Urbanistickej štúdie Sabinov - Javorina 
 

Názov okresu   Názov mesta/obce       Katastrálne územie  
              Názov        Výmera v m2  
1 Sabinov     Bajerovce       Bajerovce         4 244 785 
2      Krásna Lúka      Krásna Lúka           702 410 
3      Poloma       Poloma         2 875 674 
4      Tichý potok      Tichý potok        8 127 710 
  6 204,7 ha          Blažov        46 096 341 

 
 

Z hľadiska geomorfologického členenia (Mazúr E., Lukniš M., 1986) je územie 

vojenského obvodu 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. 

Dotknuté územie urbanistickej štúdie je vymedzené hranicou bývalého vojenského 

obvodu a okresným mestom Sabinov.  
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2. Krajinný rozbor a hodnotenie podmienok rozvoja územia. 

2.1. Charakteristika bývalého územia VVP Javorina. 

Územie bývalého VVP Javorina sa nachádza v Levočských vrchoch na 

severozápade východného Slovenska ktoré 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. Územie 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) - Smrek obyčajný (Pinus 

abies), Smrekovec opadavý (Larix decidua), Borovica obyčajná (Pinus silvestris). 

 

2.2. Abiotická analýza. 

2.2.1. Reliéf. 

Z hľadiska geomorfologického členenia (Miklós a kol., 2002) patrí vymedzené 

záujmové územie ku Karpatom, k provincii Západné Karpaty, subprovincii Vonkajšie 

Západné Karpaty, Podhôľno - magurskej oblasti. V rámci Podhôľno - magurskej oblasti 

do vymedzeného záujmového územia plošne zasahuje geomorfologický celok Levočské 

vrchy tvorený nasledovnými podcelkami - Levočská vysočina, Levočská vrchovina (časti 

Kolačkovský chrbát a Ľubické predhorie) a Levočské planiny (časti Oľšavická planina a 

Levočské úboče). Reliéf samotného pohoria Levočské vrchy je hladký, stredne až hlboko 

rezaný, vcelku hornatinový. 

Levočské vrchy nemajú ústredný chrbát. V reliéfe riešeného územia sa výrazne 

prejavuje chrbát Simín (1 287,2 m.n.m.) a Čiernej hory (1 090 m.n.m.). V strede z neho 

smerom na juhozápad vybieha dlhý chrbát Kuligury (1 250 m.n.m.) a Zámčiska (1 236,4 

m.n.m.). 

Relatívny výškový rozdiel medzi dnom doliny rieky Torysa a rozvodnicou dosahuje 

nad Tichým Potokom až 650 m, v strednej časti povodia hornej Torysy 500 m a v hornej 

časti (Vyšné Repaše) iba 150 m. Povodie Hornej Torysy má charakter výškovo výrazne 

diferencovanej hornatiny, ktorá sa vyznačuje silnou disekciou reliéfu so strmými spádmi 

prítokov Torysy, ktoré majú charakter horských bystrín s nevyrovnanými spádovými 

krivkami.  
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V riečnom bazéne Torysy sú najvýraznejšie vyvinuté jej ľavostranné prítoky 

(Filipovec, Škapová, Zavartový potok a Kotelec). Je to spôsobené asymetrickým 

geomorfologickým vývojom a geologicko-tektonickou stavbou povodia. Monoklinálne 

uložené paleogénne súvrstvie má generálny úklon 8° - 20° smerom na juh.  

Na ohybe Torysy v priestore Torysiek, Repáš a Oľšavice vznikla erózno - zlomová 

depresia. Vo všeobecnosti vypuklé formy reliéfu sa vyznačujú silne členitým, hlboko 

rezaným reliéfom charakteru hornatín až vyššej vrchoviny. Vhĺbené formy majú hladko 

modelovaný plytký členený reliéf nižšej vrchoviny až pahorkatiny.  

Najextrémnejšie sklony nad 25o sa vyskytujú v prelomovom údolí doliny Torysy pri 

Blažovskej doline a v pramennej oblasti Holumnického potoka. V centrálnej a severnej 

časti Levočských vrchov, v členitom reliéfe hornatín a vyššej vrchoviny, prevažujú sklony 

od 15o do 25o. V okrajových častiach, čiastočne už mimo vymedzeného riešeného 

územia, kde prevláda hladko modelovaný mierne členitý reliéf charakteru nižšej 

vrchoviny až pahorkatiny sú najviac zastúpené hodnoty do 15o.  

 

2.2.2. Geologický podklad - pôdotvorný substrát. 

Pre Levočské vrchy je typický pieskovcový flyš s vrchovinovým až hornatinovým 

reliéfom. Najrozsiahlejšie telesá „konglomerátového flyšu“, „mikrokonglomerátového 

flyšu“ resp. „hrubého flyšu“ (v zmysle Marschalka 1996) sa vo vymedzenom záujmovom 

území nachádzajú vo vrcholových polohách hrebeňa medzi Škapovou a Obšarom.  

Zosuvy. 

Takmer všetky zosuvné telesá sú viazané na hutianske a zuberecké súvrstvie 

podtatranskej skupiny paleogénu obsahujúce ílovcové vrstvy, ktorých sklon približne 

zodpovedá sklonu svahov. Najvýraznejšie vo vymedzenom záujmovom území sú kryhové 

až blokové zosuvy na južných a juhozápadných svahoch Čiernej hory (1 090 m.n.m.) 

nad obcami Tichý Potok a Brezovica.  

Fluviálne nivné sedimenty. 

V horských potokoch, kde absentuje dnová akumulácia, sú tieto sedimenty 

tvorené hrubšími hlinito - štrkovitými alebo len piesčito - kamenitými akumuláciami v 

celom profile. V nive rieky Torysa a v nivách potokov tieto sedimenty v malej hrúbke 

(1 - 1,5 m) pokrývajú niekedy litofaciálne ťažko odlíšiteľné staršie (periglaciálne) 

štrkovité akumulácie. Ide najmä o výrazné nivné štrky najmladších nánosov, obvykle 
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najmä v prikorytovom páse nazývanom „kamence“ v zálivoch so štrkovými lavicami.  

Prúdenie a odtok podzemných vôd. 

K sústredenejšiemu výstupu podzemných vôd dochádza v okolí obce Tichý Potok. 

Vyviera tu viac prameňov s výdatnosťou 1,3 - 16,3 l.s-1. Rozptýlené prestupy 

podzemných vôd do povrchových tokov, ktoré by boli významné z vodohospodárskeho 

hľadiska, boli v rámci skúmanej oblasti overené na rieke Torysa medzi obcami Torysky a 

Nižné Repaše.  

 

2.2.3. Povrchové a podzemné vody. 

Hlavné európske rozvodie delí vymedzené záujmové územie na južný a severný 

sklon. Južný odvodňuje Torysa a Hornád do Čierneho mora, severný Poprad do 

Baltského mora. Južná a východná časť územia patrí k úmoriu Čierneho mora do 

povodia Hornádu a Bodrogu, západná a severná časť patrí k úmoriu Baltského mora do 

povodia Popradu.  

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 aj potok 

Jakubianka odvodňujúce severnú časť tohto územia.  

Priemerný špecifický odtok sa vo vymedzenom záujmovom území v časovom 

období rokov 1931 - 1980 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) pohyboval v povodí 

rieky Torysa v intervale od 10 do 15 l.s-1. km-2, v ostatnom území v intervale 

od 5 do 10 l.s-1. km-2  

 

2.2.4. Klíma. 

Z hľadiska klimaticko - geografických typov možno územie bývalého Vojenského 

obvodu Javorina tvoreného územím Levočskej vysočiny zaradiť k typu horskej klímy, 

subtypu veľmi studenej horskej klímy plošne zahŕňajúcej a k subtypu studenej klímy 

plošne zahŕňajúcej jeho okrajové časti plošne tvoreného územiami levočskej vrchoviny a 

Levočských planín.  

 

2.3. Súčasná krajinná štruktúra. 

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného záujmového 
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územia bývalého Vojenského obvodu Javorina výrazným špecifikom tohto územia je 

výrazný podiel krajinných prvkov s výraznou ekostabilizačnou hodnotou. Z hľadiska 

zastúpenia prírodných prvkov a dôležitosti pri zachovaní ekologickej stability územia 

najvýznamnejšie lesné pozemky zaberajú viac ako 90 % plošnej výmery (90,93 %), 

trvalé trávne porasty (3,46 %) a vodné plochy 0,09 % plochy, čo spolu predstavuje 

94,48 % plochy takto vymedzeného územia.  

Veľmi nízke zastúpenie má orná pôda zaberajúca iba 0,86 % plochy. 

Výrazným pozitívom z hľadiska stupňa antropickej záťaže na prírodné prostredie má 

nepatrné zastúpenie zastavaných plôch zaberajúcich iba 0,25 % plochy vymedzeného 

záujmového územia. Špecifikom takto vymedzeného územia i vzhľadom na charakter 

jeho využívania (vojenský obvod) je relatívne vysoký podiel ostatných plôch 

zaberajúcich 4,39 % plochy tohto územia.  

 

2.3.1. Lesná vegetácia. 

Na území bývalého Vojenského obvodu Javorina dominantné zastúpenie v 

súčasnej krajinnej štruktúre majú lesné porasty s celkovou výmerou 28 757,82 ha, čo 

predstavuje 90,93 % podiel na celkovej výmere takto vymedzeného územia.  

Súčasné drevinové zastúpenie a veková skladba porastov je výrazne rozdielna 

oproti potenciálnej prirodzenej vegetácii v tomto území, kde majú dominantné 

zastúpenie jedľové a jedľovo - smrekové lesy a bukové lesy v horských polohách. 

 

2.3.2. Trvalé trávne porasty. 

Trvalé trávne porasty zaberajú plochu 1 096,62 ha, čo predstavuje 3,46 % 

rozlohy vymedzeného územia bývalého Vojenského obvodu Javorina. Sústredenie 

plôch trvalých porastov na riešenom území je v údolí rieky Torysa v priestore bývalej 

obce Blažov. Tieto plochy sa ešte v podstatne menšej plošnej výmere ostrovčekovite 

nachádzajú na ostatnom území vojenského obvodu a to predovšetkým ako vrcholové 

lúky v najvyšších partiách pohoria Levočské vrchy.  

 

2.3.3.  Vodné toky a plochy. 

Rieka Torysa je najvýznamnejším ľavostranným prítokom rieky Hornád. 

Pramení v Levočských vrchoch pod vrcholom Javoriny (1 224,9 m.n.m.) v 
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nadmorskej výške1 140 m.n.m. Od tohto miesta smeruje juhovýchodným smerom, 

preteká obcou Torysky, pred obcou Nižné Repaše sa tok rieky stáča severným 

smerom a preteká touto obcou. Tok rieky pokračuje severným smerom prielomovým 

údolím Blažovskej doliny ohraničeným masívmi Škapovej (1 231,9 m.n.m.) a 

Javorinky (1 074 m.n.m.), v priestore bývalej obce Blažov sa tok rieky stáča 

východným smerom a preteká obcou Tichý potok už mimo vymedzené záujmové 

územie. Z jednotlivých prítokov je z hľadiska dĺžky toku i vodnosťou najvýznamnejší 

ľavostranný prítok Škapová prameniaci pod rovnomenným vrcholom (1 231,9 

m.n.m.). Hydrografickú sieť povodia Torysy dopĺňajú významné ľavostranné prítoky 

krátke svojou dĺžkou Kotelec, Zavartovský potok, Tračov a Zatrichovec, pravostranný 

prítok Oľšavica a viacero malých vodných tokov.  

 

2.3.4. Dopravné plochy, objekty a línie. 

Pre verejnú dopravu je sprístupnená cestná komunikácia vedúca údolím rieky 

Torysa v úseku Nižné Repaše - bývalá obec Blažov - Tichý Potok. Medzi prejazdné 

cestné komunikácie možno zaradiť i úsek Záľubica - Ľubické Kúpele - bývalá obec 

Blažov, na ktorú sa v lokalite v blízkosti vrcholu Javor (1 206 m.n.m.) pripája 

spevnená cestná komunikácia vedúca z obce Torysky.  

 

2.3.5. Lesohospodárske a vodohospodárske objekty a areály. 

Existujúci vodárenský zdroj povrchových vôd Blažov reprezentuje priamy 

odber vody z vodného toku Torysa v riečnom kilometri 113. Vodárenský zdroj sa 

nachádza v katastri asanovanej obce - osady Blažov. Po toku je od najbližšej obce 

Tichý potok vzdialený 4,8 km. Proti toku je vo vzdialenosti 8,5 km najbližšie obec 

Nižné Repaše. V závislosti od rôznych alternatív jeho ďalšieho rozvoja je označovaný 

ako vodárenský zdroj Blažov alebo aj vodárenský zdroj Tichý potok. Súčasný priamy 

odber sa realizuje zo vzdutej hladiny. Výška hrádze je len niekoľko metrov. 

Prehradenie toku sa nachádza na konci vzdutia plánovanej vodnej nádrže Tichý 

potok. V prípade realizácie vodárenskej nádrže Tichý potok by bol priamy odber 

Blažov zrušený.  

Vodárenský zdroj v Blažove dotuje Prešovský skupinový vodovod, ktorý má 

dominantné postavenie v zásobovaní obyvateľov okresu Sabinov a Prešov. Vodou z 
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Prešovského skupinového vodovodu je zásobovaných 88% obyvateľov regiónu, 

najmä Prešov, Sabinov, Veľký Šariš, Šarišské Michaľany a ďalších 12 väčších sídiel.  

Zdroj povrchových vôd v Blažove bol vybudovaný ako provizórny odber v roku 

1982. Prevádzkovanie dočasného odberu sa predpokladalo do doby vybudovania 

veľkokapacitného vodného zdroja. Cieľom bolo zlepšenie zásobovanosti Prešovského 

skupinového vodovodu v dobe poklesu zásob podzemných vôd v rámci rozhodujúcich 

zdrojov na lokalitách Brezovica, Brezovička a Slavkovský potok. Vybudovaná kapacita 

odberu je 150 l.s-1. Po vybudovaní veľkokapacitného vodárenského zdroja, o čom 

nebolo dosiaľ rozhodnuté, sa plánovalo povrchový odber zrušiť. Kapacita a výdatnosť 

vodárenského zdroja sa uvažuje 100 - 150 l.s-1 a po odčítaní ekologického limitu je 

upravená bilančná kapacita 100 l.s-1.  

 

2.3.6. Prírodné zdroje. 

Ochrana lesných zdrojov. 

Lesy osobitného určenia vo vymedzenom záujmovom území bývalého Vojenského 

obvodu Javorina sú vyhlásené na základe prioritnej funkcie tohto územia - 

vodohospodárskej (ochranné pásma vodných zdrojov). 

Vodohospodársky významné a vodárenské toky. 

Vodohospodársky významné a vodárenské toky na riešenom území sú Torysa a 

Škapová. 
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3. Opis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej 
koncepcie riešenia. 

 

3.1. Širšie územné vzťahy a väzby. 

Riešené katastrálne územia obcí sú dopravne napojené cestami III/5332, 5334, 

5335, na cestu I/68 v Lipanoch (ťažiskové centrum osídlenia miestneho významu). Od 

okresného mesta Sabinov cez Lipany sú najviac vzdialené obce Bajerovce a Tichý Potok 

približne 28 km. Najbližšia železničná stanica je v Lipanoch. 

Nestrediskové obce Bajerovce, Krásna Lúka a Poloma spádujú do Šarišských 

Draviec. Obec Tichý Potok spáduje do obce Brezovica. 

 

3.2. Základná charakteristika a história obcí. 

Riešené obce majú poľnohospodársky charakter s prevažujúcou obytnou 

funkciou. Nachádzajú sa údoliach horných tokov Torysy, Kučmanovského potoka a 

Ľubotínky v miestach, kde postupne opúšťajú pohorie Levočských vrchov a prechádzajú 

do rozširujúcej sa údolnej nivy. Katastre sú zalesnené a v nižších úbočiach nad 

inundačnou údolnou nivou sa nachádzajú poľnohospodársky využívané pôdy. 

Bajerovce. 

Prvá písomná zmienka o obci popisuje že od roku 1274 do roku 1288  

vlastnil našu obec Bajorvagaš - veľký pán Tarczayovský.  

Bajerovce ležali na rozmedzí panstiev Brezovica a Plaveč, časť Bajeroviec patrila v 

15. - 16. storočí šľachticom z Brezovice a časť k panstvu Plaveč,  ktoré od seba 

oddeľoval miestny potok - VALALSKÁ VODA  /Ľubotínka/. Obec bola stredne veľkou 

dedinou, pričom väčšina sedliakov bývala na „Brezovickej strane“.  V obci bol aj kostol a 

majerské  /veľkostatkárske/ budovy. Obyvatelia boli roľníci a zaoberali sa chovom 

dobytka a oviec. V roku 1787 obec mala 68 domov a 463 obyvateľov, v roku 1828 mala 

89 domov a 681 obyvateľov. 

Krásna Lúka. 

Obec existovala už roku 1295, keď tu postavili kostol sv. Martina, biskupa. Prvá 

písomná zmienka spomína obec ako farnosť až v roku 1329. Roku 1773 sa tu hovorilo 

prevažne slovensky. Krízové 20-30 roky 20. storočia kedy počet nemeckého obyvateľstva 

stále vzrastal. V roku 1787 mala obec 59 domov a 397 obyvateľov. 
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Obyvateľstvo sa zaoberalo zväčša poľnohospodárstvom, chovom dobytka a 

prácou v lesoch. 

Poloma. 

Prvýkrát sa v listinách spomína roku 1330 ako súčasť panstva Torysa a ako 

samostatná farnosť. Obec vznikla pravdepodobne na mieste lesného polomu, pričom sa 

jej názov nevyhol maďarskému vplyvu. Slovenské sídlisko s príchodom sasko-spišských 

šľachticov Rikolfa a Polana do Horného Potorysia sa nevyhlo koncom 13. alebo 

začiatkom 14. storočia nemeckým osadníkom. V 18. a 19. storočí obec populačne rástla. 

Roku 1787 mala 338 obyvateľov a v roku 1828 už 529. Roku 1970 mala obec 680 

obyvateľov a pri sčítaní ľudí v roku 1991 880 obyvateľov.  

Tichý Potok. 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1427. Patrila k Toryskému panstvu 

Berzevicznych. Už v roku 1787 mala 58 domov a 409 obyvateľov, a v roku 1828  81 

domov a 600 obyvateľov, ktorí sa zaoberali najmä pasením oviec, chovom dobytka a 

prácou v lesoch. V 19. storočí sa v obecnom chotári ťažil piesok. 

Obec v jej histórii postihlo viacero živelných pohrôm, ktoré mali vplyv na jej vývoj, 

obývanosť i spôsob utvárania zástavby a využívania okolitých pôd. V roku 1682 vyhorela. 

V rokoch 1908, 1922, 1956 a 1997 ju zasa postihli väčšie povodne. 

Blažov - zaniknutá obec. 

Prvé písomné zmienky o osídlení územia obce Blažov, pochádzajú z roku 1317, 

keď do severných regiónov Slovenska, vyľudnených po tatárskych vpádoch, prichádzali 

nemeckí prisťahovalci. 

Prvým dokumentom o Blažove je zmluva o šoltýstvo medzi šľachticmi z Brezovice, 

ktorí zaviazali Blažeja zhromaždiť a usadiť obyvateľov na ich majetku pre 40 poddaných 

usadlostí. Najskôr pomenovali obec názvom Sevnvalt, čiže Pekný Les, neskôr mala názov 

Blažejova Poruba. 

Väčší rozvoj obcí v týchto regiónoch nastal až 15. a 16. storočí, keď sa tu usadili 

Rusíni (Ruthéni) a Rumuni na základe valašského práva, a ktorí priniesli so sebou aj 

kresťanstvo východného obradu. Pravdepodobne v tomto období bola založená hlavná 

časť obce Blažov. V roku 1715 sa uskutočnilo v Uhorsku sčítanie ľudu, ktoré bolo prvé 

po tureckej okupácia Uhorska. Podľa neho bolo v Blažove 20 obyvateľov, ktorí boli 

povinní platiť daň. V roku 1787 žilo v Blažove celkovo 622 obyvateľov, v roku 1828 už 
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990 obyvateľov. V roku 1942 mal Blažov spolu s osadami Čertež a Blažovská dolina 235 

domov a 1092 obyvateľov. 

Dňa 30.5.1952 bolo začaté vysťahovanie obyvateľov z osady Čertež, a postupne 

bola vysťahovaná osada Dolina a celá obec Blažov. V roku 1953 sa 127 rodín vrátilo do 

Blažova. V priebehu roku sa postupne vrátili aj ďalší. Vláde potom trvalo ešte dva roky, 

kým sa jej podarilo Blažov úplne vysťahovať. Pri tomto vysťahovaní už vojaci zbúrali 

všetky domy, aby sa ľudia nemali kde vrátiť. Posledný obyvateľ opustil Blažov 

26.5.1955. 

 

 

 

3.3. Archeologické a paleontologické náleziská. 

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne archeologické náleziská. Výskyt 

významnejších javov, akými sú náleziská fosílií, klasické stratigrafické profily, výskyt 

minerálov a iných dôležitejších geologických fenoménov v záujmovej oblasti 

pripravovanej výstavby VN Tichý Potok nie je zaregistrovaný. Z pohľadu známej 

geologickej stavby územia sa tu nenachádzajú geologické javy zasluhujúce ochranu. 

 



Urbanistická štúdia   Sabinov - Javorina 
december  2012 

 

 

18 

3.4. Urbanistická štruktúra obcí a technická infraštruktúra. 

Obce majú prevažne uličnú pozdĺžnu štruktúru obytnej zástavby formou 

rodinných domov. Funkcie občianskej vybavenosti sú situované v centrálnej časti sídla.  

Obchody v dotknutých obciach nie sú vyhovujúce z hľadiska sortimentu. Všetky 

obce sú vybavené obchodom so zmiešaným tovarom. Pohostinstvá sú v Krásnej Lúke, 

Polome a Tichom Potoku. Futbalové ihrisko majú všetky obce. 

3.4.1. Technická infraštruktúra. 

Obce sú zásobované elektrickou energiou 22kVN vedeniami zo 110kVN vedenia 

(6421/6424). Všetky obce majú lokálne vodovody pre zásobovanie obcí pitnou vodou. 

Plynom nie je zásobovaná obec Tichý Potok. Verejnú kanalizáciu s ČOV majú obce 

Krásna Lúka a Tichý Potok. 

V rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy je skupinový vodovod Prešov je 

najrozsiahlejším vodovodným systémov v povodí Torysy. Zásobuje veľkú časť 

obyvateľov v okresoch Sabinov a Prešov. Hlavnými zdrojmi sú studne v aluviálnych 

náplavoch hornej Torysy a Slavkovského potoka (Brezovica, Brezovička, Krivany, 

Rožkovany, Sabinov, Šarišské Michaľany), prameň Vyšný Slavkov a priamy odber 

z Torysy nad obcou Tichý Potok. V suchých obdobiach vzniká na vodovode deficit, ktorý 

je dopĺňaný z vodárenskej nádrže Starina. Vodohospodárske rozhodnutie povoľuje odber 

do výšky 70 l.s-1. 

Pri vybudovaní vodnej nádrže Tichý Potok bude nutné preložiť 22 kV elektrické 

vedenie, v dĺžke 3,5 km. Na využitie prietokov vodárenského odberu a minimálneho 

bilančného (sanitárneho) prietoku sa navrhuje pri vyústení z komunikačnej chodby 

umiestniť malú vodnú elektráreň. Obidve turbíny budú umiestnené v spoločnom 

objekte. Na vyvedenie výkonu MVE do siete sa navrhuje vybudovať prípojku k VN 

v dĺžke 200 m. Inštalovaný výkon MVE bude 245 kW.  

3.4.2. Základné vodohospodárske údaje a technické parametre VN Tichý 
Potok. 

 plocha povodia                112 km2 

 celkový objem nádrže Vc               24,5 mil.m3 

 hladina zásobného objemu Mz            606,80 m.n.m. 

 max. retenčná hladina Mmax = Mrh          608,40 m.n.m. 

 zatopená plocha pri max. hladine           115 ha 

 kóta koruny hrádze               609,90 m.n.m. 
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3.5. Hospodárska základňa. 

3.5.1. Lesné hospodárstvo. 

Lesný pôdny fond v záujmovom území bol do roku 1991 v odbornej správe 

a užívaní Vojenských lesov a majetkov š.p. Kežmarok (96% výmery) 

a Východoslovenských lesov š.p. Košice, Lesný odštepný závod Spišská Nová Ves 

(6% výmery). 

Po schválení zákona č. 229/1991 Zb. zo dňa 21. mája 1991 o úprave vlastníckych 

vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, dochádza k zmenám v užívaní 

lesného pôdneho fondu. 

K 1.1.1995 boli lesné pozemky vrátené do užívania Urbárskej spoločnosti 

pozemkovému spoločenstvu. Po tomto termíne boli vrátené pozemky aj mestu Levoča 

a ich odbornú správu zabezpečuje mestom založená firma Lesy mesta Levoča s.r.o. 

V súčasnosti je najväčšia časť lesného pôdneho fondu v odbornej správe a užívaní 

Vojenských lesov a majetkov š.p., Pliešovce, OZ Kežmarok (75 % výmery). Územie 

obhospodarujú lesná správa (LS) Ľubica (6 % výmery) a LS Tichý Potok (69 % výmery). 

3.5.2. Poľnohospodárska výroba. 

Areály hospodárskych dvorov sa nachádzajú v Bajerovciach a Krásnej Lúke. 

Na území uvažovaných ochranných pásiem VN Tichý Potok sa poľnohospodárskej 

činnosti venuje poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše. 

3.5.3. Priemyselná výroba, výrobné služby a drobné prevádzky. 

Jediným súčasným „výrobným" areálom v Tichom Potoku je hospodársky areál 

Vojenských lesov a majetkov Kežmarok.  Má rozlohu cca 0,8 ha a je lokalizovaný do 

miestnej časti „Hájenka“. Jeho územie je v zásade úplne stavebne využité - objektmi, 

ktoré boli určené ako garáže a prístrešky pre mechanizmy, pre dielne, pre chov 

hospodárskych zvierat a pre skladovanie poľnohospodárskej produkcie. V súčasnosti z 

väčšej časti nie je využívaný, objekty sú však využívania schopné. 

Za týmto areálom smerom k územiu bývalého VVP Javorina je voľné priestranstvo 

s chaotickou, subštandardnou zástavbou. Toto územie sa navrhuje využiť pre možnú 

lokalizáciu zariadení nenáročných výrobných služieb. 
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3.6. Návrh základnej urbanistickej koncepcie riešenia. 

Požiadavkou vplývajúcou na urbanistickú koncepciu je navrhnúť dlhodobo platné 

princípy rozvoja územia bývalého vojenského priestoru vo väzbe na funkčné a 

hospodárske koncepcie zastavaných území dotknutých obcí. 

Hlavným limitujúci faktorom využívania územia v riešenej lokalite je návrh vodnej 

nádrže Tichý potok s jej hygienickými ochrannými pásmami. Väčšina riešeného územia 

sa nachádza v OP II. st. vodnej nádrže, pri ktorom je potrebné rešpektovať vyhlášku 

29/2005 Z.z. (ZÁSADY SPÔSOBU OCHRANY VÔD VODÁRENSKÝCH ZDROJOV A ČINNOSTI POŠKODZUJÚCE 

ALEBO OHROZUJÚCE ICH MNOŽSTVO A KVALITU ALEBO ZDRAVOTNÚ BEZCHYBNOSŤ). 

Urbanistická koncepcia v ochrannom pásme vodného zdroja je zameraná na 

rozvoj cestovného ruchu formou turistických a cyklistických trás, ktoré využívajú 

jestvujúce účelové komunikácie v bývalom vojenskom priestore a po cestách III. triedy 

sú napojené na navrhovanú cyklotrasu Eurovelo. 

Funkčný rozvoj územia v OP II. st. pre cestovný ruch je navrhovaný v pôvodne 

zastavanom území Blažovskej Doliny. Lokalita je situovaná na križovatke účelových 

komunikácií (cyklotrasy) Tichý Potok - Nižné Repáše, Ľubické Kúpele. Navrhovanou 

funkciou objektov (chaty, turistická ubytovňa) má vytvárať záchytný bod pre turistov. 

Výstavba objektov s ich lôžkovými kapacitami musí byť obmedzená a ich prevádzka 

nesmie ohrozovať navrhovaný zdroj pitnej vody (vyhláška 29/2005Z.z.) a CHÚEV Torysa. 

V kontakte so zastavaným územím obcí Bajerovce a Tichý Potok mimo 

ochranných pásiem vodárenských zdrojov navrhujeme rekreačné plochy pre zjazdové 

lyžiarske a cyklistické trate (bikepark) s vlekom, resp.: sedačkou. Oba areály sú 

prepojené navrhovanými turistickými trasami. 

Návrh vybavenosti so zázemím a záchytným parkoviskom situujeme k 

zastavanému územiu obcí, aby sa mohol využívať ich jestvujúci prípadne navrhovaný 

funkčný potenciál so službami pre cestovný ruch.  

Pre rozvoj agroturistiky navrhujeme využívať lokalitu v južnej časti k.ú. Tichý 

Potok, ktoré je čiastočne zalesnené a nachádzajú sa tu objekty senníkov, a severnej k.ú. 

Brutovce. Nástupný bod do tejto lokality je z obce Brutovce, pričom rozvoj objektov pre 

agroturistiku je možné situovať pri hospodárskom areály ovčinca asi 2km od obce. 
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4. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného 
plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v platnom znení. 

4.1. Požiadavky vyplývajúce z ÚPN VÚC Prešovského kraja. 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia. 
1.14.6. podporiť obnovenie sídiel na území vojenského obvodu (VO) Javorina po jeho zrušení 

v priestore mimo budúcich ochranných pásiem vodohospodárskych diel Jakubany a Tichý Potok 

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky. 
2.1. považovať Levočské vrchy, Ľubické predhorie, Stredný Spiš, Ľubovniansku vrchovinu a 

Bachureň za hlavné rekreačné krajinné celky (RKC). 
2.6. 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. 

2.11. 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, 

2.14. 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, 

2.16.3.3. v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky na 
regionálnej úrovni pre realizáciu cyklotrás a peších turistických chodníkov prepájajúcich 
významné turistické centrá regiónu, ako 007-Podtatranská cyklomagistrála, 014-Spišská 
cyklomagistrála (severná vetva ), Toryská magistrála. 

4. Ekostabilizačné opatrenia. 
4.1. 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 obcí, 

4.3.7. obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu retencie 
vôd, 

4.9.1. 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, 

4.9.9. 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. 

6. V oblasti vodného hospodárstva. 
6.1.2. zabezpečiť ochranu záujmových území veľkokapacitných vodných zdrojov (VVZ) Tichý Potok, 

Jakubany. 

8. V oblasti hospodárstva. 
8.1.2. rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej 

sústavy mestského osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-ekonomickú úroveň 
subregiónov, 

8.1.3. diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej 
udržateľnosti malé a stredné podnikanie, 

8.3.2. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej 
ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability, 

8.3.6. podporovať extenzívne leso-pasienkarske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať 
krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou. 
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5. Základné demografické, sociálne a ekonomické východiská 
podmieňujúce rozvoj územia. 
 

5.1. Demografické údaje obcí v riešenom území. 
Na základe sčítania obyvateľstva za posledné tri dekády obce v riešenom území 

majú stagnujúci alebo mierne klesajúci vývoj obyvateľstva a z toho vyplývajúci počet 

domov (bytov, viď.: nasledujúca tabuľka). 

 počet obyvateľov počet domov 

názov obce 1991 2001 2011 1991 2001 

Bajerovce 422 354 307 121 119 

Krásna Lúka 697 718 725 154 170 

Poloma 858 946 948 181 187 

Tichý Potok 387 393 342 127 128 

Spolu 2364 2411 2322 583 604 

Predpokladaný demografický vývoj sa nezmení a preto nevzniknú požiadavky pre 

výraznejší plošný rozvoj zastavaných území sídiel z hľadiska obytnej funkcie. 

 

5.2. Sociálne a ekonomické východiská. 
Podľa SODB 2001 z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že v riešených obciach je z 

ekonomicky aktívnych obyvateľov (1045) 28% nezamestnaných. 

 ekonomicky aktívni obyvatelia najvyšší stupeň školského vzdelania 

názov obce spolu 
z toho 

robotníci 
nezamest-

naní 
% z celkového 

počtu obyv. 
základné 

učňovské, 
stredné 

vysokoškol-
ské 

Bajerovce 144 108 35 40,7 124 142 6 

Krásna Lúka 333 170 92 51,1 180 305 27 

Poloma 405 268 131 42,8 283 359 18 

Tichý Potok 163 124 39 41,5 123 150 3 

Spolu 1045 670 297 43,3 710 956 54 

 

 Podľa štatistiky zamestnania obyvateľov sú prioritné tieto odvetvia: 
                 v % obyv.  z toho v % odchádza 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby     8,9      2,39 
Priemyselná výroba             17,89    11,48 
Stavebníctvo               18,18    13,21 
 

Z uvedeného vyplýva, že najvýhodnejšie odvetvia za ktorými nemusia odchádzať 

do zamestnania sú: poľnohospodárstvo, lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby, 

    ostatné verejné, sociálne a osobné služby. 

Pre ekonomický rozvoj je vhodné rozvíjať základnú poľnohospodársku a 

lesohospodársku výrobu a s následnými službami a podnikaním vo väzbe na cestovný 

ruch. 
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Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do 
zamestnania SODB 2001 a podľa odvetvia hospodárstva. 

 

Odvetvie 

Bajerovce 
Krásna 
Lúka 

Poloma 
Tichý 
Potok 

Spolu 
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Poľnohospodárstvo, 
poľovníctvo a súvisiace 
služby 

7 2 9 1 19 8 3 2 38 3,64 13 1,24 

Lesníctvo, ťažba dreva 
a pridružené služby 

1  5 4 7 5 42 3 55 5,26 12 1,15 

Priemyselná výroba 32 24 40 27 95 55 20 14 187 17,89 120 11,48 
Výroba a rozvod 
elektriny, plynu a vody 

2 2 1 1 2 2 7 5 12 1,15 10 0,96 

Stavebníctvo 26 20 68 53 81 52 15 13 190 18,18 138 13,21 
Veľkoobchod a 
maloobchod, oprava 
motorových vozidiel, 
motocyklov a 
spotrebného tovaru 

6 2 14 5 34 15 9 2 63 6,03 24 2,30 

Hotely a reštaurácie 8 4 2  8 2 1  19 1,82 6 0,57 
Doprava, skladovanie a 
spoje 

4 4 8 8 8 6 5 5 25 2,39 23 2,20 

Peňažníctvo a 
poisťovníctvo 

  1 1 1 1   2 0,19 2 0,19 

Nehnuteľnosti, 
prenajímanie a 
obchodné služby, 
výskum a vývoj 

6 4 8 3 5 1 1 1 20 1,91 9 0,86 

Verejná správa a 
obrana, povinné 
sociálne zabezpečenie 

15 6 20 12 15 6 9 2 59 5,65 26 2,49 

Školstvo 7 2 19 10 15 4 4 2 45 4,31 18 1,72 
Zdravotníctvo a 
sociálna starostlivosť 

  5 3 9 3 3 3 17 1,63 9 0,86 

Ostatné verejné, 
sociálne a osobné 
služby 

12 1 32 3 21 4 23 1 88 8,42 9 0,86 

EA bez udania odvetví 18 3 101 8 85 16 21 7 225 21,53 34 3,25 
Spolu 144 74 333 139 405 180 163 60 1045 100 453 43,35 
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6. Koncepcia tvorby sídelnej štruktúry. 
V záujmovom území riešeného priestoru Levočských vrchov v rámci sídelnej 

štruktúry sa mestá v jeho blízkom kontakte nachádzajú na západnej strane Kežmarok, 

Spišská Belá, južnej strane Levoča a severnej strane Stará Ľubovňa, Podolínec. Pre 

cestovný ruch ponúkajú možnosti v rámci historických pamiatok, občianskej a rekreačnej 

vybavenosti. Z východnej strany je najbližšie mesto Lipany vzdialené približne 15 km od 

obce Tichý Potok. 

Obce v riešenom území je potrebné zapojiť do rozvoja a znovu využívania 

priestoru Levočských vrchov. Preto princíp urbanistickej koncepcie a kompozície ďalšieho 

rozvoja obcí spočíva najmä v prirodzenom naviazaní na logiku jej doterajšieho 

urbanistického vývoja a na jej súčasnú urbánnu štruktúru. Štýl zástavby v navrhovaných 

rozvojových plochách zodpovedá prirodzenému charakteru vidieckej obytnej zástavby s 

priestorovo členenými sústavami rôznych funkčných objektov, primerane koncipovaných 

k miestnym prístupovým komunikáciám. Podobne sa navrhuje zástavba v strede obcí, 

pre účely doplnenia a rozšírenia občianskeho vybavenia sociálneho i komerčného 

charakteru. 

Dôležitým faktorom urbanistickej kompozície je zachovanie a rozvíjanie 

prirodzeného začlenenia obce do krajinnej štruktúry. Doterajší vzhľad, spočívajúci v 

racionálne usporiadanej sústave menších a členených zoskupení hmôt objektov je 

nevyhnutné zachovať a naďalej rozvíjať. Udržiavať rozličnosť a priestorovú 

mnohorakosť (pestrosť) usporiadania a využívania pridomových hospodárskych stavieb 

a úžitkových záhrad. Rešpektovať charakteristickú druhotnú krajinnú štruktúru v 

najbližšom okolí obce - terasovité úpravy pôdy so stromovím a krovinami na medziach, 

vrátane skupín zelene, lemujúcej rigoly, výmole, strže alebo poľné cesty. Doplniť 

štruktúru zelene v údolnej nive o účelnú pobrežnú vegetáciu Torysy pod obcou. 

Realizovať možnosť čiastočného "znovu postavenia" Blažovskej Doliny a obnoviť, 

tak pôvodný charakter osídlenia s rešpektovaním ochranných limitov navrhovanej vodnej 

nádrže a CHÚEV Torysa.  
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7. Návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho 
funkčného využitia, vymedzenie významných rozvojových priestorov  
a občianskeho vybavenia regionálneho a nadregionálneho významu. 

 

 riešené územie bývalého VVP Javorina - Sabinov funkčne využívať z ohľadom na 

limitujúce faktory (ochranné pásma vodných zdrojov a chránené územia) na 

rekreačné účely pre turistiku, cykloturistiku a agroturistiku, 

 pôvodné účelové komunikácie využívať pre cyklotrasy (Tichý Potok - Nižné Repáše - 

Levočské Kúpele) s prepojením na navrhovanú cyklotrasu Eurovelo, 

 rešpektovať jestvujúce turistické trasy a navrhnúť nové k významným vyhliadkovým 

bodom, 

 čiastočne obnoviť zastavané územie Blažovskej Doliny pre cestovný ruch ako 

záchytný bod pre turistov so zabezpečením prevádzky objektov, ktoré nesmú 

ohrozovať navrhovaný zdroj pitnej vody (vyhláška 29/2005Z.z.) a CHÚEV Torysa, 

 rešpektovať návrh vodnej nádrže Tichý Potok s jej ochrannými pásmami, 

 rešpektovať jestvujúce a navrhované chránené územia, 

 navrhované rekreačné areály pre zjazdové lyžovanie a bikeparky situovať mimo II.st. 

OP vodného zdroja vo väzbe na zastavané územie obcí Bajerovce a Tichý Potok na 

strmých severných svahoch , 

 zariadenia občianskej vybavenosti a statickej dopravy k navrhovaným rekreačným 

areálom situovať pri zastavaných územiach obcí z dôvodu ich začlenenia do funkčnej 

štruktúry obce, 

 zariadenia pre agroturistiku situovať vo väzbe na hospodárske prevádzky (ovčín 

Brutovce) s využívaním charakteru okolitej prírody pre rekreačnú funkciu (senníky, 

prírodná rezervácia Bišár), 

 urbanistickú funkčnú štruktúru obcí smerovať okrem obytno - výrobného charakteru 

aj pre rekreačné využívanie, 

 dobudovať v obciach riešeného územia chýbajúce kapacity technickej infraštruktúry 

(verejnú kanalizáciu s ČOV v obciach Bajerovce, Poloma). 
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8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území. 
Na hornom toku Torysy je ochranné pásmo (OP) vodárenského zdroja – odberu 

vody z rieky Torysa. Toto OP spolu s odberom vody bude zrušené v prípade budovania 

VN Tichý Potok a bude nahradené ochrannými pásmami vodárenskej nádrže. Budú 

zriadené dve ochranné pásma (OP). 

8.1. Vodná nádrž Tichý potok. 

Pri návrhu určovania ochranných pásiem pripravovanej VN Tichý potok sa 

vychádzalo z poznatkov prírodných pomerov, antropogénnej činnosti v hornom povodí 

Torysy, z výsledkov sledovania kvality vody a podľa citovanej vyhlášky boli navrhnuté:  

 pásma ochrany I. stupňa  

 pásma ochrany II. stupňa  

OP I. stupňa pre odber z vodárenskej nádrže je navrhnuté v okolí 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 až po začiatok OP I. stupňa 

v súčasnosti prevádzkovaného priameho odberu vody z Torysy. Hranicu bude tvoriť vo 

väčšine úsekov nová obslužná komunikácia.  

OP II. stupňa sa navrhuje plošným spôsobom v rozsahu celého povodia 

prislúchajúcemu úseku Torysy od profilu priehradného múru po pramennú oblasť, 

okrem územia OP I. stupňa. Navrhnuté opatrenia sú špecifikované v členení pre I. a II. 

OP pre činnosti v lesnom hospodárstve, poľnohospodárstve, komunálnu sféru, dopravu.  

 

8.2. Chránené územia. 

V riešenom území sa nachádzajú tieto chránené územia: 

 Torysa - SKUEV0336 

 Prírodná rezervácia Valalská voda 

 Prírodná rezervácia Bišár 

Návrh: 

 zmenšenie prírodnej rezervácie Bišár  

 SKCHVU051 Levočské vrchy 

 prírodná rezervácia Černakovec (k.ú.: Tichý Potok), 

 chránený areál Kučmanovský potok (k.ú.: Krásna Lúka).



Urbanistická štúdia   Sabinov - Javorina 
december  2012 

 

 

27 

 

8.3. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma. 

Pri variante nádrže VN Tichý Potok. 

Výstavbou nádrže VN Tichý Potok dôjde k zániku územia európskeho významu 

SKÚEV 0336 Rieka Torysa, pretože sa na ňom zatopia takmer všetky plochy (presne 

0,467 ha z 0,567 ha) biotopu 3230 „Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia 

s myrikovkou nemeckou“, ktorý je predmetom jeho územnej ochrany. 

Hodnotenie vplyvu. 

Na celom legislatívne platnom území SKÚEV 0336 Rieka Torysa s výmerou 

22,12 ha sa biotop 3230 v čase prieskumov (r. 2006) nachádzal v priaznivom stave 

„B – stav dobrý“ s celkovou výmerou len 0,567 ha. 

Z toho 0,467 ha plôch biotopu 3230 je situovaných priamo v zátope VN Tichý 

Potok, ktoré je pri lokálnom hodnotení: 

- v priaznivom stave A – stav výborný (v 2 lokalitách) na ploche 0,217 ha 

- v priaznivom stave B – stav dobrý (v 1 lokalite) na ploche 0,070 ha 

- v nepriaznivom stave C – stav narušený (v 1 lokalite) na ploche 0,180 ha. 

Nad zátopou VN Tichý Potok by tak na zvyšnom legislatívne platnom území 

SKÚEV 0336 Rieka Torysa zostala posledná malá lokalita s výskytom biotopu 3230 na 

ploche 0,100 ha pri ústi prítoku Škarpová. Zatopených by bolo aj ďalších 0,369 ha plôch 

biotopu 3230 situovaných mimo parciel legislatívne platného územia SKÚEV, ktoré sú 

tiež zahrnuté do budúceho vyhlasovaného chráneného územia. (Nezmierniteľný trvalý 

negatívny vplyv). 

Stratu územia európskeho významu SKÚEV 0336 Rieka Torysa zatopením jeho 

chráneného biotopu 3230 „Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou 

nemeckou“ možno čiastočne kompenzovať len posilnením pupulácií myrikovky nemeckej 

v iných chránených územiach (SKÚEV) na území SR vhodnými manažmentovými 

opatreniami podľa požiadaviek Správy NP PIENAP. 
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9. Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov 
územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných 
opatrení. 

 

9.1. Krajinnoekologická významnosť. 

9.1.1. Veľmi významné štruktúry. 

Z hľadiska krajinnoekologickej významnosti je vysoko hodnotená nelesná 

drevinná vegetácia, sústredená predovšetkým na plochách trvalých trávnych porastov. 

Významnú zložku takto vymedzeného druhu vegetácie tvoria druhovo veľmi hodnotné 

brehové porasty rieky Torysa v úseku medzi Blažovskou dolinou a obcou Tichý potok 

(územie európskeho významu Rieka Torysa s rozlohou 22,12 ha) i ostatných vodných 

tokov v tomto území.  

9.1.2. Významné štruktúry.  

Tvoria základnú štruktúru prvkov ÚSES, príp. návrhu ÚSES.  

Mozaikovité štruktúry trvalých trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie 

sú výsledkom opustenia tradičného antropického využívania poľnohospodárskej krajiny v 

dôsledku zániku trvalého osídlenia a zmeny funkčného využívania na vojenský výcvikový 

priestor. Mozaikovité štruktúry sa nachádzajú predovšetkým v lokalitách ťažšie 

prístupných pre poľnohospodársku techniku ako sú predovšetkým vrcholové lúky v 

najvyššie položených partiách pohoria Levočské vrchy. Rovnako je potrebné zdôrazniť tú 

skutočnosť, že existencia týchto mozaikovitých štruktúr vo vymedzenom záujmovom 

území bývalého Vojenského obvodu Javorina je zároveň dôsledkom výrazne 

dominantného postavenia lesného hospodárstva v hospodárskom využívaní tohoto 

územia.  

Vodné toky - najvýznamnejšie sú rieka Torysa, potok Ľubica, Kolačkovský potok a 

potok Jakubianka.  

Trvalé trávne porasty s dominantným plošným sústredením plôch trvalých 

trávnych porastov predovšetkým v juhozápadnej časti v priestore bývalých obcí 

Ruskinovce a Ľubické kúpele a vo východnej časti v údolí rieky Torysa v priestore bývalej 

obce Blažov. Tieto plochy sa ešte v podstatne menšej plošnej výmere ostrovčekovite 

nachádzajú i na ostatnom území vojenského obvodu a to predovšetkým ako vrcholové 

lúky v najvyšších partiách pohoria Levočské vrchy.  
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9.1.3. Stredne významné štruktúry.  

Sú doplnkovými štruktúrami ku základnej kostre ÚSES, pričom sa prihliada na ich 

funkčné vzťahy ku vyššej a nižšej úrovni stability okolitých plôch s tendenciou zvýšiť ich 

potenciál stability. 

Lesné porasty - Súčasné drevinové zastúpenie a veková skladba porastov je 

výrazne rozdielna oproti potenciálnej prirodzenej vegetácii v tomto území. Výrazným 

rozdielom je rovnako tá skutočnosť, že kým prirodzené lesné porasty sa vyznačovali 

výrazným a bohatým zastúpením sprievodných drevín, súčasné lesné porasty majú na 

prevažnej časti územia charakter smrekových monokultúr. Z hľadiska drevinového 

zastúpenia v rámci územia Vojenského obvodu Javorina s výnimkou LHC Tichý potok, 

kde listnaté porasty plošne zaberajú 44,5 % výmery lesných porastov, veľmi výrazne 

dominujú ihličnaté porasty. Z ihličnatých drevín má výrazne dominantné postavenie na  

území všetkých lesných hospodárskych celkov smrek, z listnatých drevín je to 

predovšetkým buk. Sprievodnými drevinami v rámci ihličnatých porastov sú 

predovšetkým v najvyšších polohách smrekovec opadavý a potom borovica. Z hľadiska 

vekovej skladby porastov možno negatívne hodnotiť výraznú plošnú výmeru a 

percentuálny podiel mladých porastov a predovšetkým veľmi malú až absentujúcu 

plošnú výmeru pre zabezpečenie ekologickej stability územia dôležitých lesných porastov 

vyšších vekových stupňov.  

9.1.4. Málo významné štruktúry.  

Štruktúry, ktorých vnútorná stabilita zostane rovnaká, je možné upraviť ich 

organizačné členenie a spôsob využívania (obhospodarovania) a zvýšiť stabilitu v ich 

okolí.  

9.2. Prvky ÚSES v záujmovom území. 

Vo vymedzenom záujmovom území bývalého Vojenského obvodu Javorina 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).  
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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 bývalého Vojenského obvodu Javorina 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.  

V riešenom území sa nachádzajú následné prvky ÚSES: 

NRBc Tichý potok - jadrové územie národného významu (NECONET 1996) 

N31 Levočské vrchy - Tichý potok: Ide o jadrové územie s vysokou biodiverzitou, 

ktoré je súčasťou Levočských vrchov, situovane v ich strednej časti. Na hornom toku 

Torysy sa vyskytujú početné prahy s kaskádami a vodopádmi.  

Navrhnúť manažmentové opatrenia, ktoré vytvoria priaznivé podmienky pre 

výskyt Myricaria germenika - prioritný druh biotopu. 

NRBk rieka Torysa. 

Lokálne potrebná revitalizácia Bk a výsadba stanovištne pôvodných druhov 

drevín. Územie by malo mať charakter líniovej krajinnej zelene s druhovým zložením 

blížiacim sa potenciálnej vegetácii.  

 

V riešenom území sa vyskytujú nasledovné chránené biotopy európskeho 

významu: 

Nelesnené biotopy. 

Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510 – kód Natura 2000) 

Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430) 

Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) 

Lesné biotopy. 

Ls1.4. Horské jelšové lužné lesy (91EO*) 

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*) 

Ls5.1. Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130) 
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Z hľadiska ochrany genofondových zdrojov sú medzi rybochovné toky zaradené 

rieka Torysa v úseku po bývalú obec Blažov, potok Jakubianka po obec Jakubany, potok 

Ľubica po hranicu VVP a Holumnický potok.  

 

9.3. Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry. 

V riešenom území sa nachádzajú tieto chránené územia: 

Torysa - SKUEV0336, rozloha 22,12 ha, (k.ú.: Blažov). 

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 
91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 
3230 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 
 

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
kunka žltobruchá, vydra riečna, podkovár malý, netopier obyčajný 
 
Navrhované menežmentové opatrenia 
Opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu (vysokej hladiny podzemnej vody). 

Simulácia inundačných procesov. Ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez 
výsadby drevín. Odstraňovanie inváznych druhov rastlín. 

 

Navrhovanou výstavbou VN Tichý potok budú približne 2/3 chráneného územia 
Torysa zatopené. 

 

Prírodná rezervácia Valalská voda, e.č.:700, rozloha 14,43 ha, 4. stupeň 
ochrany,(k.ú.: Bajerovce). 

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
PR je vyhlásená na ochranu prameniska Valalskej vody so zachovalými močiarmi a slatinnými 

lúkami s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedecko-výskumné a náučné ciele. Najrozsiahlejšie 
územie s výskytom vachty trojlistej na východnom Slovensku. 

 

Prírodná rezervácia Bišár, e.č.:505, rozloha 1,67 ha, 4. stupeň ochrany, 
(k.ú.: Tichý Potok). 

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
PR je vyhlásená na ochranu typických spoločenstiev horských kvetnatých lúk s bohatým 

výskytom vzácnej chránenej rastliny - ľalie cibuľkonosnej (Lilium bulbiferum) v Levočských vrchoch na 
vedecko-výskumné ciele. 

Návrh: 

ÚPN VÚC PKS: zmenšenie prírodnej rezervácie Bišár  
 

Návrh: SKCHVU051 Levočské vrchy, rozloha 45 597,6 ha. 

   prírodná rezervácia Černakovec (k.ú.: Tichý Potok), ochrana ekosystému. 

   chránený areál Kučmanovský potok (k.ú.: Krásna Lúka), ochrana spoločenstva 

                fytocenózy, druhová ochrana rastlín. 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=6&biotop=91E0
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=6&biotop=3230
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=7&druh=5
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=7&druh=8
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=7&druh=18
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=7&druh=21
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9.4. Opatrenia v povodí nádrže – v I. ochrannom pásme. 

Územie OP I. stupňa sa zalesní. V skladbe drevín sa budú postupne vykonávať 

také zmeny, aby sa dosiahlo zloženie približne 75 % ihličnatých a 25 % listnatých 

stromov. Na prítokoch do nádrže budú vybudované prepážky. Brehy nádrže budú 

vegetačne spevnené. Na tomto území nebude vykonávaná žiadna hospodárska činnosť; 

bude vykúpené a zalesnené. 

 

9.5. Opatrenia v povodí nádrže – v II. ochrannom pásme. 

Na tomto území bude možné vykonávať hospodársku činnosť v lesoch, i na 

poľnohospodárskej pôde s niektorými obmedzeniami. Obce ktoré sa nachádzajú v OP II. 

stupňa budú ponechané s tým, že sa v nich vybudujú potrebné opatrenia na zachovanie 

kvality vody. 

Opatrenia v intravilánoch obcí. 

Vo všetkých obciach, ktoré sú v ochrannom pásme II. stupňa, budú mať 

vybudovanú splaškovú kanalizáciu s ČOV, dažďová kanalizácia s nádržou dažďových vôd 

a obecný vodovod. Ďalej budú vybudované nové sociálne zariadenia starších 

nehnuteľností, rekonštruované maštale pre chov domácich zvierat, s vodotesnými 

podlahami, žumpami a skládkami maštaľného hnoja. 

Kanalizácia v obciach bude budovaná, nadväzne na rekonštrukciu a obnovu 

komunikácií a jestvujúcich inžinierskych sietí, príp. aj miestne úpravy tokov. Cieľom 

všetkých opatrení v obciach je zabrániť znečisťovaniu tokov, ktoré nimi pretekajú 

a následne vtekajú do vodárenskej nádrže. 

 

9.6. Environmentálne záťaže. 

Na území Vojenského výcvikového priestoru (VVP) bola v minulosti protitanková 

strelnica, tankodrom, pechotná strelnica, ktorá je tam dodnes. Okrem týchto prevádzok 

sa v areáli VVP prevádza ťažba dreva.  

Predpokladá sa že v súvislosti s uvedenými činnosťami sa v areáli nachádzajú 

lokality so zeminou kontaminovanou ropnými látkami, najmä na plochách bývalého 

skladu PHM, autoparkov, tankodromu. Ďalej je to kovový odpad (pozostatky vystrelenej 

munície a nábojnice). Z prevádzky dopravných prostriedkov použitých na ťažbu dreva 
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vznikajú odpady zo skupiny 13, 15 najmä niektoré druhy z podskupín. Pri ťažbe dreva 

vzniká biologicky rozložiteľný odpad, odpady z dreva. Pri zmene spôsobu využitia územia 

vzniknú okrem toho zmiešané odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce nebezpečné 

látky.  

Špecifickým druhom environmentálnej záťaže vo Vojenskom obvode Javorina je 

kontaminácia rozsiahleho územia vybuchnutou a nevybuchnutou muníciou. 

 

9.7. Vplyvy na krajinu. 

9.7.1. Vplyvy na štruktúru, využívanie a scenériu krajiny pri realizácií 

VN Tichý potok. 

V štruktúre a scenérii krajiny medzi obcami Tichý Potok a bývalej obce Blažov 

nastanú výrazné zmeny dočasného i trvalého rázu. 

Dočasným vplyvom bude najmä existencia staveniska hrádze a zariadenia 

stavenísk, ktoré pozmenia vzhľad miesta budovaného zámeru, ale aj obce Tichý Potok. 

Po celú dobu výstavby bude stavenisko pôsobiť ako otvorená rana v krajine. Tento vplyv 

je možné čiastočne zmierniť minimalizáciou devastovaných plôch na skutočne 

nevyhnutné zábery a priebežne ich rekultivovať. 

Po výstavbe hrádze a napustení priehrady tu vzniknú 2 trvalé, nové a veľmi 

výrazné krajinné prvky – hrádza a vodná plocha. Hrádza bude predstavovať prísne 

geometrický, t.j. neprirodzený prvok, ktorý bude z jednej strany bariérou pre 

zadržiavanú vodu a z opačnej strany (od Tichého Potoka) bude pohľadovou bariérou 

akoby ukončujúcou údolie Torysy. 

Vodná plocha (aj nevyhnutná technická infraštruktúra) tu bude takisto cudzím 

prvkom, ktorý nahradí viacero pôvodných krajinných prvkov, resp. prvkov druhotnej 

krajinnej štruktúry (vodný tok, rybníčky, TTP, lesy, nelesnú krovitú vegetáciu). Tak 

pôjde k určitej homogenizácii krajinnej štruktúry (zníži sa diverzita krajiny). Možno 

konštatovať, že v záplavovom území bude najviac absentovať práve pohľad na súčasnú 

malebnú dolinu s divočiacou Torysou, s jej brehovými porastami a okolnými lúčnymi 

plochami striedajúcimi sa s nelesnou vegetáciou. 

Trvalým vplyvom na štruktúru a scenériu krajiny budú aj zemníky (plochy 

s ťažbou materiálov), ktoré sa nachádzajú mimo budúcej zátopy. Na ich plochách 

vzniknú nové negatívne tvary reliéfu (prehĺbeniny, zvlnené depresie), na ktorých vzniknú 
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prvky novej krajinnej štruktúry – (mokrade, štrkoviská s vodnými plochami). Vyťažené 

zemníky na ploche budúcej zátoky budú zatopené. 

Nepriaznivé pôsobenie nových prvkov v krajine, tvoriacich jej štruktúru 

a scenériu, sa bude postupom času zmieňovať a to najmä v dôsledku obnovovania 

vegetácie v ich devastovanom okolí. 

 

 

10. Návrh koncepcie verejného dopravného vybavenia. 
 

10.1. Širšie dopravné väzby. 
Od okresného mesta Sabinov cez Lipany sú najviac vzdialené obce Bajerovce a 

Tichý Potok približne 28 km. Najbližšia železničná stanica je v Lipanoch. 

Komunikácie cestnej siete v záujmovom území predstavujú cesty tretej triedy: 

III/5334 Šarišské Dravce – Krásna Lúka – Bajerovce zo severným a východným 

prepojením na cestu I/68 (Stará Ľubovňa – Prešov). Obec Poloma je napojená cestou 

III/5335 zo Šarišských Draviec. Obec Tichý Potok je prepojená cestou III/5332 

z Brezovice – Tichý Potok – Nižné Repáše. Úsek spájajúci Tichý Potok a Nižné Repaše je 

využívaný len účelovo a svojou šírkou (4 m) nezodpovedá kategórii III. triedy. 

 

10.2. Komunikácie v riešenom území bývalého VO Javorina. 
10.2.1. Súčasný stav. 
Územím Vojenského obvodu Javorina prechádzajú iba tri prejazdné cestné 

komunikácie. V juhozápadnej časti je to pre verejnú dopravu uzavretá cestná 

komunikácia v úseku Ľubica - Záľubica - bývalá obec Ruskinovce - Levoča, vo východnej 

časti pre verejnú dopravu sprístupnená cestná komunikácia vedúca údolím rieky Torysa 

v úseku Nižné Repaše - bývalá obec Blažov - Tichý Potok. Medzi prejazdné cestné 

komunikácie možno zaradiť i úsek Záľubica - Ľubické Kúpele - bývalá obec Blažov, na 

ktorú sa v lokalite v blízkosti vrcholu Javor (1 206 m.n.m.) pripája spevnená cestná 

komunikácia vedúca z obce Torysky. S výnimkou cestnej komunikácie v úseku Záľubica - 

Ľubické Kúpele - areál strelnice a garážový dvor s prejazdom ťažkej vojenskej techniky 

ostatné vymedzené úseky cestných komunikácií vzhľadom na všeobecne nízku intenzitu 

dopravy (prejazdy nákladných automobilov prevážajúcich vyťaženú drevnú hmotu a 

lesnej techniky) nemajú výrazne bariérový efekt na okolité prírodné prostredie. 



Urbanistická štúdia   Sabinov - Javorina 
december  2012 

 

 

35 

 

10.2.2. Návrh. 
Z hľadiska koncepcie dopravného prepojenia miest a obcí cez priestor Levočských 

vrchov navrhujeme obnoviť dopravné prepojenie Levoče a Kežmarku navrhovanou 

cestou II. triedy. Dopravné prepojenie medzi Kežmarkom a Podolíncom je možné riešiť 

cestou III. triedy cez Záľubicu - Ľubické Kúpele - Ihlany – Jurské - Holumnica. 

Jestvujúce účelové komunikácie Ľubické Kúpele – Blažovská Dolina – Tichý Potok 

a Nižné Repáše – Blažovská Dolina – Tichý Potok navrhujeme využívať aj ako cyklotrasy. 

10.2.3. Návrh dopravného napojenia okolo vodnej nádrže. 
Cesta (Nižné Repaše - bývalá obec Blažov - Tichý Potok) vedúca údolím po ľavej 

strane Torysy bude zatopená. Náhradná účelová (lesná) cesta je navrhnutá na ľavej 

strane nádrže ako komunikácia (5,0/40). Cesta je navrhnutá nad OP I. stupňa. Začína na 

jestvujúcej ceste cca 900 m pod hrádzou a končí napojením na jestvujúcu cestu cca 

400m nad zátopou, celková dĺžka preložky bude 7,9 km. Cesta bude vedená v členitom 

teréne, s maximálnym pozdĺžnym sklonom 8,9%, s piatimi premosteniami a so šiestimi 

priepusťami. Na niektorých úsekoch cesty bude potrebné vybudovať oporný múr. 

Prístupová cesta pod hrádzou bude napojená na existujúcu cestu v údolí Torysy.  

10.2.4. Návrh dopravného napojenia obce Tichý Potok. 
Jestvujúca cesta medzi Brezovicou a Tichým Potokom je svojim priečnym 

usporiadaním (šírkou vozovky) nevyhovujúca pre potreby dopravy na stavbu VN. Preto 

navrhujeme v celej dĺžke ju rozšíriť na parametre cesty kategórie C 7,5/70. Z dôvodu 

otvorenia zemníka pod obcou Tichý Potok bude potrebné preložiť cestu pozdĺž 

severného okraja zemníka v dĺžke 1,1 km. 
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11. Návrh rozvoja rekreácie. 
Vychádzajúc z hodnotenia prírodného a kultúrneho prostredia miest a obcí v okolí 

Levočských vrchoch je potenciál možností pre cestovný ruch veľmi atraktívny. Spočíva 

jednak v čistote životného prostredia, ktorá sa dá priliehavými opatreniami ešte zvýšiť, 

jednak v zachovalosti identického prostredia jednotlivých obcí, ktoré je možné naďalej 

vhodnými zásahmi ovplyvňovať. 

Podmienky pre cestovný ruch a šport v obciach záujmového územia sú vhodné 

pre letnú a zimnú rekreáciu, turistiku, letné a zimné športy a poľovníctvo. 

V niektorých obciach, najmä však vo Vyšných Repašoch a Toryskách sa zachovala 

zrubová zástavba dreveníc, staré ľudové zvyky, ľudové kroje. Rozvinuté je pastierstvo 

a salašníctvo, čo dáva predpoklady pre rekreačný a cestovný ruch. Za osobitne 

významne pre rozvoj cestovného ruchu treba považovať kultúrne a historické zázemie 

významných spišských miest. 

 

11.1. Cyklotrasy a pešie turistické trasy v záujmovom území. 
Koncepcia cyklotrás v záujmovom území je založená na využití jestvujúcich 

účelových a lesných ciest a navrhovaných ciest II. a III. triedy v bývalom VO Javorina. 

Tieto cyklotrasy sú napojené na navrhovanú nadradenú cyklotrasu Eurovelo, ktorá 

obchádza riešené územie prevažne po cestách III. triedy (viď.: v.č.1). 

Súčasne využívané komunikácie ako cyklotrasy v Levočských vrchoch podľa 
"forum.mtbiker.sk". 
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Turistické trasy v záujmovom území Levočských vrchoch a okolí (viď. v.č.1) 

vychádzajú koncepcie KST, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke:. 

P
o
ra

d
o
v
é
 

čí
sl

o
 

Názov pešej trasy farba dĺžka km okres 

  1 Václavák – Zbojnícka lúka č 17,9 Levoča 

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

  3 Krúžok – Jakubany m 30,6 Levoča 

  4 Nižný Toráč – Siminy ž 5,6 Levoča 

  5 Tichý potok – Šambron m 13,8 Levoča 

  6 Kaligura – Siminy z 2,7 Levoča 

  7 Pod Zlatým vrchom – Spišská Belá ž 8,0 Levoča 

  8 Záľubica – Kóta 759,5 ž 3,8 Kežmarok 

  9 Hrby – Pamätník SNP ž 5,0 Levoča 

10 Levoča – Modrý vrch č 10,3 Levoča 

11 Kežmarok – Chata Vinná m 19,7 KE a Levoča 

12 Jakubany – Ihľany z 18,7 Stará Ľubovňa 

13 Vyšné Ružbachy – Václavák č 25,7 Stará Ľubovňa 

 spolu:  172,3 km  

*Vypracoval: Prof. Ing. Ivan Zapletal, PhD., DrSc. 
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11.2. Rekreácia v riešenom území. 
Funkčný rozvoj územia z hľadiska rekreačného využívania je limitovaný návrhom 

vodnej nádrže Tichý Potok. Základná koncepcia funkčného členenia so situovaním 

rekreačných areálov a služieb je uvedená v kapitole 3.6., ktorou sa určujú priestory pre 

tri druhy rekreačnej činnosti: 

 turistika a cykloturistika Blažovská Dolina (zariadenie pre občerstvenie 
        s možnosťou ubytovania) 

 zjazdové lyžiarske a cyklistické trate (bikepark) vo väzbe na zastavané územie obcí 
               Brutovce a Tichý Potok 

 agroturistika  využívanie krajinného prostredia v južnej časti k.ú. Tichý Potok 
     a štruktúry jestvujúcich zariadení v k.ú. Brutovce. 

 

11.2.1. Rekreačné areály pri zastavanom území obcí. 
Pre využívanie strmých prevažne severných svahoch Levočských vrchoch sú pri 

obci Bajerovce na kopci Čierna kopa (1180m) a pri Tichom Potoku pod kopcom 

Javorinka (1074m) navrhované nasledujúce rekreačné areály: 

Navrhovaná plocha rekreačného areálu Bajerovce    bikepark 220 ha 

      z toho zjazdová lyžiarska trať s dĺžkou 2,5 km  105 ha 

Navrhovaná plocha rekreačného areálu Tichý Potok   bikepark 246 ha 

      z toho zjazdová lyžiarska trať s dĺžkou 1,8 km    50 ha 

Návrh vybavenosti so zázemím a záchytným parkoviskom je navrhovaný vo väzbe 

na zastavané územie obcí. 

 

11.2.2. Cyklotrasy a turistické trasy v riešenom území. 
Obec Tichý Potok je nástupným (resp.: konečným) bodom pre cyklotrasy v 

záujmovom území po účelových komunikáciách smerom na Nižné Repáše, alebo Ľubické 

Kúpele. 

Navrhované turistické trasy sú medzi navrhovanými rekreačnými areálmi pri 

obciach, navrhovaným priestorom pre agroturistiku, Blažovskou Dolinou a k 

navrhovaným vyhliadkovým vežiam: Čierna kopa (1180 m.n.m.) 

         pod Javorinkou (975 m.n.m.) 

         Chmelov (1093 m.n.m.) 

 


