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1. POSLANIE PHSR, CELKOVÝ PRÍSTUP A PODMIENKY
SPRACOVANIA
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je
strednodobý programový dokument vypracovávaný
v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja
č. 503/2001 Z.z.
Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Vysoké Tatry“ je dokument koncepčný.
Zahŕňa kľúčové javy a kladie dôraz na ich vzájomnú
previazanosť a interakciu. Zmyslom prípravy dokumentu
je hľadanie, stanovenia a motivácia k rozvoju koncepcií,
smerov a návrhov projektov, ktoré zabezpečia sociálny
a ekonomický rozvoj mesta v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Vysoké Tatry ovplyvňuje aj ďalšie základné plánovacie
dokumenty ako sú:
•
•
•
•

technické plány pre využitie územia (ÚPN,
urbanistické štúdie)
plánovanie funkčných oblastí (energetický
generel, koncepcia rozvoja cestovného ruch)
technické plánovanie opatrení (investičné
zámery, návrhy realizačných zámerov)
sociálne – ekonomické plánovanie (rozvoj
územia)

Charakteristika sociálno-ekonomického konceptu rozvoja
územia – využitie:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zameraný na udržanie a rozvoj kvality života vo
všetkých jeho atribútoch
čiastočný dokument politického konsenzu,
konsenzu sociálneho partnera
(verejná správa, súkromný sektor, verejnosť ...)
mobilizuje ku koncentrovanej spoločnej aktivite
slúži k prezentácii územia v širšej aktivite
slúži k podpore a argumentácii pri presadzovaní
vybraných smerov rozvoja a projektov
slúži ku koordinácii realizácie rozvojových
zámerov (nielen medzi verejnou správou, ale aj
súkromných aktivít.)
je podkladom pre spracovanie dokumentácie pre
rozvoj jednotlivých oblastí (energetika,
zdravotníctvo, cestovný ruch )
má väzbu na ďalšie sociálno-ekonomické
dokumenty (ÚP a PHSR obcí a miest podhoria
Vysokých Tatier, ÚP VÚC PSK, programové
dokumenty vyšších úrovní vrátane cezhraničnej
spolupráce)
je podkladom pre zvažovanie vytvárania zväzkov,
väzieb, partnerstiev a pod.

2. VZŤAH PHSR MESTA VYSOKÉ TATRY
K PROGRAMOVÝM DOKUMENTOM VYŠŠÍCH ÚROVNÍ
Koncepcia štruktúry návrhu PHSR mesta Vysoké Tatry
sa v prvej fáze pripravovala vo vzťahu k dokumentu
schváleného Prešovským a Košickým samosprávnym
krajom - Návrh smerovaní rozvoja regiónu NUTS II
Slovensko – východ.

Z tohto hľadiska sú v procese prípravy PHSR
zohľadňované aj princípy a odporúčania Národnej
stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR a ďalšie
nadväzujúce dokumenty ako Agenda 21, Lisabonská
stratégia, Minerva a ďalšie.

Návrh PHSR vychádza aj z Návrhu Národného
strategického referenčného rámca Slovenskej republiky a
Strategického cieľa a priorít SR prepojených na kohéznu
politiku EÚ pre budúce programovacie obdobie 20072013, kde sa stanovil nasledovný strategický cieľ
Slovenskej republiky:

Do štruktúry a obsahu bola v zmysle konzultácií ma
mestskom úrade a stretnutiach s poslancami
zapracované odporúčania víťaznej Štúdie trvalo
udržateľného rozvoja VYSOKÉ TATRY 2005 v zmysle
verejnej súťaže organizovanej Úradom vlády SR.

„Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť
a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky pri
rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.“
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Návrh PHSR zapracoval aj návrhy a odporúčania širších
vzťahov mimo katastrálneho územia mesta z dôvodu
špecifického územno-administratívneho členenia mesta
a nevyhnutnosti riešiť rozvojové potreby územia
v spolupráci a väzbe na širšie okolie, niektoré v rámci
širšieho regiónu (okresy Poporad, Kežmarok, Liptovský
Mikuláš, Tvrdošín a perspektívne aj Zakopané).
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3. ANALÝZY A VÝCHODISKÁ
1. Historický kontext urbanizácie Vysokých Tatier
(Poznatky a skúsenosti z histórie rekreačných a kúpeľných aktivít)
Cieľom tejto časti je dať pohľad na historický kontext urbanizácie a postupného osídľovania a využívania územia Vysokých
Tatier z pohľadu súčasného katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry ako základný rámec pochopenia niektorých
historických súvislostí súvisiacich s ďalším potenciálom a limitmi rozvoja územia.
 prvé stopy osídlenia – osídlenie kotlín pred 120 000 rokmi, v období
paleolitu
 priaznivé podmienky pre roľníctvo, pasienkárstvo v podhorskom
pásme a pásme kosodreviny
 do 16. storočia – Tatry boli využívané len poľnohospodársky, na
ťažbu dreva, poľovníctvo, pytliactvo, hľadanie pokladov a baníctvo
 priaznivé podmienky pre turistiku, výskum prírody, oddych, rekreáciu
- od 16. storočia
 priaznivé podmienky pre kúpeľnú liečbu (nadmorská výška, liečivé
pramene) – rozvoj od 18. storočia
 16. storočie prvé správy o horských výpravách (estetické,
poznávacie ciele) –
 1615 – prvá historicky doložená návšteva turistov na tatranskom
štíte (Kežmarský štít) – výstup troch kežmarských študentov
 Tatry sa stali magnetom pre študentov, inteligenciu, bádateľov,
neskôr pre spoločenskú elitu
 prvé objekty – letné sídla, poľovnícke chaty, kúpeľné vily
 prví turisti v Tatrách – „vandrovníci“-študenti, pedagógovia, kňazi,
lekári, lekárnici, biológovia, .
 1664 – 1758 – éra Buchholtzovcov z Kežmarku (prvé systematické
poznávanie Tatier, bádateľské ciele, priekopnícke exkurzie,
systematický prieskum a spracovanie poznatkov)
 1793 – začiatok histórie Smokovcov a histórie tatranského
cestovného ruchu (prvé objekty a rozvoj návštevnosti Tatier –
evanjelický farár z Veľkého Slavkova Thomas Thobias Mauksch
a gróf István Csáky z Iliašoviec)
 1833 – 1968 – éra Rainerovcov, nájomníkov Smokovcov (zlatý vek
Smokovcov) charakteristické črty tejto éry
 kvalita, čistota, poriadok, vľúdnosť, starostlivosť, srdečnosť, ochota,
obetavosť, neúnavnosť, ústretovosť, pozornosť
 rovnocenný prístup ku návštevníkom z rôznych spoločenských
vrstiev
 domáca atmosféra, príjemné prostredie
 schopnosť stmeliť ľudí (podmienka existencie v horách)
 vysoká návštevnosť a obľúbenosť Smokovca všetkými vrstvami
spoločnosti
 Ján Juraj Rainer pochopil, že k úspechu rozvoja oblasti nestačí len
nocľah a strava, ale aj
 kvalitné úpravy okolia, parkové úpravy, vyhliadkové miesta
 sieť prechádzkových chodníkov, altánky na vyhliadkových miestach
 úpravy detailov prostredia ...
 historický názov Tatier – „Snežné hory“(Schneegebirge)
 1863 – v Pešti bola vydaná prvá sprievodcovská publikácia
o Tatrách „Centrálne Karpaty“ s najbližšími predhoriami od
spišského lesníka Fridricha Fuchsa
 7.9.1846 – historický zápis v Pamätnej knihe Smokovcov o prvých
stopách chuligánstva na Lomnickom štíte
 1856 – v Kežmarku sa uskutočnila celoštátna konferencia uhorských
lesníkov
 účastníci upozornili na žalostný stav urbárskych lesov v oblasti
Hrebienka a Studených dolín
 1863 – bola postavená prvá vysokohorská chatka pre turistov
(útulňa na Starolesnianskej poľane) Jánom Jurajom Rainerom
 dovtedy slúžili takémuto účelu len koliby pastierov a banícke chatrče
 1869 – po skončení rodinnej pohody v Smokovci za éry Rainerovcov
nastupuje obdobie „chladného veľkomestského štýlu“, ktorý však
návštevníkov nepritiahol (pokles návštevnosti)
 60. roky 19. storočia – vyrástli špeciálne turistické osady-„parky“v podhorí s ubytovacími, stravovacími zariadeniami, hudobnými
pavilónmi, ihriskami, so zabezpečenou dopravou do Tatier – Huszov
park v Poprade, Grébov park v Spišskej Sobote, Krompecherov park
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vo Veľkej, Weszterov park vo Veľkom Slavkove, Meeseho park
v Kežmarku
1871 – nové dejiny cestovného ruchu v Tatrách vďaka vybudovaniu
úseku Košicko – Bohumínskej železnice pod Tatrami
1873 – založenie Uhorského Karpatského spolku (UKS), pod ktorý
patrila prvá tatranská záchranná služba a prvá organizácia
tatranských horských vodcov. UKS ako prvý poukázal na potrebu
ochrany tatranskej prírody a zaslúžil sa o vytvorenie hustej siete
turistických značkovaných chodníkov
1876 – Dr. Nicolaus Szontágh starší otvára v N.Smokovci
sanatórium pre chorých na TBC
1919 – 1925 výstavba dnešného „Penzáku“ v D.Smokovci je dielom
Dr. Mikulláša Szontágha mladšieho (syna Dr. Szontágha –
zakladateľa N.Smokovca) podľa projektu architekta Michala Milana
Harminca
80. – 90. roky 19. st. – bola dobudovaná Cesta slobody
1863 – začiatky histórie Tatranských Matliarov
1872 – začiatky histórie Štrbského Plesa (od r. 1877 – kúpeľné
miesto)
1881 – začiatky histórie Tatranskej Lomnice
1883 – začiatky histórie Tatranskej Kotliny
1884 – začiatky histórie Tatranskej Polianky
1890 – začiatky histórie Hágov
1872 – Szakmáryho kúpele v Lučivnej
1889 – začala velčianska výroba tatranských pamiatok
Domácky priemysel Tatra (Tatra – Hausindustrie) s ľudovou
umeleckou produkciou miestnych výrobcov
učebné dielne a kurzy pre návštevníkov
1896 – výstavba ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso
1905 – prvé organizované horolezecké podujatia v Tatrách
do 30. rokov 19. storočia sa nestavali žiadne lacné turistické
ubytovne, oddych a poznávanie bol vyhradené len vyšším vrstvám
nižšie vrstvy – navštevovali Tatry najmä s cieľom poznávania
a objavovania (učitelia, kňazi, kazatelia, študenti, lekári, lekárnici,
biológovia)
najnižšie vrstvy – poľnohospodársky a lesnícky využívali Tatry,
hľadali tu prvé možnosti zamestnania, čerpali si vodu
v podtatranských kúpeľoch (Gánovce)
éra Rainerovcov znamená prelom a budovanie aj lacnejších
turistických ubytovní
19. storočie v Tatrách- domácke ovzdušie s regionálnym koloritom
1900- pokles záujmu o Tatry
spoločenská elita vyhľadáva prímorské strediská a Alpy, pre nižšie
spoločenské skupiny sú Tatry drahé
riešením tejto situácie bolo budovanie luxusných hotelov so
zábavnými atrakciami a uvoľnenie niektorých starších objektov pre
menej majetné vrstvy (trend budovania lacnejších ubytovacích
zariadení pokračoval aj v 1. ČSR)
tvrdá konkurencia Álp a prímorských letovísk
riešením stagnácie CR (Fremdenwerkehr, Idegenforgalom) bola
podľa hoteliérov cesta k odstráneniu provinčnosti, nástup
„svetovosti“, kozmopolitizmu, cesta odstraňovania lacnejších foriem
ubytovania sprevádzaná citeľne zvýšenými cenami, aby sa
tatranské kúpele vyrovnali svetovému trendu
1900 – stúpenci prímorských letovísk a Álp do Tatier neprichádzali
a vysoké ceny prekročili reálne možnosti dovtedajších milovníkov
Tatier z nižších a stredných vrstiev
Tatry stagnovali, okrem Nového Smokovca, ktorý redukoval ceny
a ďalej pokračoval v humánnej koncepcii Dolného Smokovca
problémom boli aj nepriaznivé vlastnícke pomery
jedno z východísk bolo, aby sa vlastníkom klimatických osád a ich
intravilánov stal uhorský štát a zóna pozdĺž dnešnej Cesty slobody
sa vyhlásila za ochranné lesy
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 ďalším východiskom bola možnosť orientácie Tatier na horskú
turistiku, na vyvážený rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva bez
„kastovníctva“ a rozvoja Tatier len pre vybrané spoločenské vrstvy
 1902 – celoštátna konferencia o cestovnom ruchu v Miškolci, za
účasti podpredsedu Uhorského karpatského spolku
 potreba vytvoriť centrálny referát pre cestovný ruch a kúpele pri
uhorskej vláde
 upevnenie autority Uhorského karpatského spolku (UKS)
 rozšírenie siete cestovných kancelárií
 zlepšenie kontaktov so zahraničím
 zospoločenštenie pozemkovej držby
 výstavba moderných, cenove prístupných turistických
a študentských zariadení a lokálnej železničnej siete
 zlepšenie cestných komunikácií a ich napojenie na poľskú časť
Tatier
 potreba koordinovanej propagácie Tatier a podpora štátu pri jej
uskutočňovaní
 začiatok 20. storočia – éra grandhotelov v Tatrách
 začiatok 20. storočia – počiatky športovej éry Tatier
 1910 – krasokorčuliarske majstrovstvá Uhorska
 1908 – 1912 – výstavba elektrickej železnice Poprad – Štrbské
Pleso, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
 1912 – prvé spoje autobusovej dopravy (Spišská Nová Ves – Starý
Smokovec)
 1923 – 1937 – vyasfaltovaná cesta od Štrbského Plesa po
Tatranskú Kotlinu
 1918 – vznik ČSR a súčasne pokusy o projekt „Spišskej republiky“,
„podtatranského Švajčiarska“, prosperujúceho z cestovného ruchu
 1919 – snahy o vytvorenie Spišskej republiky (sny čelných
predstaviteľov rakúsko-uhorskej administratívy) –
 základom národného hospodárstva mali byť dôchodky z cestovného
ruchu a podnikania v tatranskej oblasti
 maďarsko-nemecká republika s orientáciou na Maďarsko
s absolútnou rovnoprávnosťou po slovensky hovoriacich Maďarov
 eldorádo blahobytu, rozkvetu a zárobkových činností, aké poskytuje
len Švajčiarsko
 svetové stredisko cestovného ruchu
 priemysel, obchod, baníctvo, poľnohospodárstvo
 orientácia na zahraničných účastníkov cestovného ruchu
 výstavba kasín monackého typu
 progresívnou bola myšlienka priority cestovného ruchu v národnom
dôchodku v tatranskej oblasti
 12. december 1917 – Spišská župa vydala nariadenie číslo 13035
kgy I „o liečebných miestach, kúpeľoch, letoviskách a turistických
centrách na území Spiša“
 Štatút so 6 kapitolami a 48 paragrafmi pre Vysoké Tatry
Príklad –
1.1
1.2

„§ 28 „Pri jazde v kúpeľoch nesmú autá prekračovať
rýchlosť 10 km/h a musia mať uzavretý výfuk
1.3
Majiteľ auta sa musí postarať, aby za ním neostával
smradľavý dym, ktorý je svedectvom nečistoty voza ... Musí sa tiež starať, aby
automobil nebol príliš hlučný a nerušil hostí (pozn. – 28.9.1900 prišlo do
Starého Smokovca 1. auto, 1938 – cez Starý Smokovec prešlo 300 áut za
deň, 2004 – do Starého Smokovca prišlo od Popradu 2 310 áut za deň)

 1925 – prvé pokusy o vznik projektu „prírodného parku
tatranského“, prvého komplexne medzištátne chápaného návrhu na
ochranu tatranskej prírody (tieto snahy prekazili hospodárske
záujmy majiteľov pôdy)
 1927 – 1929 – „Tatranský zákon“ o tzv. „tuberkulóznej rezervácii“
pre liečbu pľúcnych chorôb – oblasť od Veľkej Hučavy po Studený
potok – vyvolal ostrú polemiku a odpor
 roky 1923 – 24 – oživenie cestovného ruchu nižšími spoločenskými
vrstvami, výstavbou lacnejších turistických zariadení, návštevy
školských exkurzií z ľudových a stredných škôl
 1926 – v Novom Smokovci je päť tenisových kurtov
 1928 – v Starom Smokovci sa uskutočnila konferencia ekonomickej
špičky ČSR o cudzineckom cestovnom ruchu
 začiatok tridsiatych rokov – kríza v návštevnosti Tatier (najmä vo
využívaní ubytovacích zariadení)
 medzivojnové roky – začínajú byť módnymi penzióny rodinného typu
a hotely pre stredné vrstvy
 vyrastali najmä mimo hlavných stredísk cestovného ruchu (aby
nekonkurovali existujúcej sieti ubytovacích zariadení)
 orientácia na podhorie a okrajové tatranské osady
 hotely drahších kategórií sa nerozširovali, lebo neboli dosť využité
 medzivojnové obdobie – v Tatrách – plesy, lotérie, bály, koncerty,
prednášky, súťaže, národopisné slávnosti, medzinárodné súťaže,
športové podujatia
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 druhá polovica tridsiatych rokov – cestovný ruch sa stáva „masovým
javom“
 rozvoj žiackej, študentskej turistiky
 1930 – v Starom Smokovci sa uskutočnili ME v stolnom tenise
 tridsiate roky – vybudovaná tatranská turistická magistrála
 1931 – v Prahe vyšiel zborník „Naše Tatry“ – súkromné dielo
o prírodných pomeroch, dejinách, ľudovej kultúre a medicínskom
využití Tatier
 1931 – uzavretie československo-poľskej konvencie o pohraničných
stykoch
 1935 – na Štrbskom Plese sa uskutočnili MS v lyžovaní FIS 1935
 1937 – bola vybudovaná lanovka na Lomnický štít
 1948 – znárodnenie pôdy a všetkých zariadení kúpeľov a liečby
a cestovného ruchu
 1949 – vznik TANAP-u (Vysoké a Belianske Tatry, cca 50 000 ha,
Západné Tatry + úpätie hôr – ochranné pásmo cca 70 000 ha)
 1950 – vznik profesionálnej Záchrannej služby so sídlom v Starom
Smokovci
 1956 – elektrifikácia železnice na Štrbské Pleso
 1957 – Vysoké Tatry dostali štatút kúpeľného miesta s hlavnými
funkciami 1.cestovný ruch, 2. liečba, 3. ochrana prírody a výskum
 1964 – na trati TEŽ začali premávať „trojčatá“
 1968 – 1970 – plynofikácia klimatických stredísk, rekonštrukcia
vodovodov a kanalizácií
 1969 – prvé kryté parkovisko (Štrbské Pleso)
 1970 – MS v lyžovaní na Štrbskom Plese, ďalšia výstavba
tatranských stredísk
 1959 – tatranské hotely sa využili celoročne na 55% (kapacity
nových hotelov vychádzali z maximálnych požiadaviek verejnosti
v čase kulminujúcej letnej a zimnej sezóny)
 1967 – prvá sauna v Grandhoteli v Starom Smokovci (zvyšovanie
štandardu hotelov pre devízových návštevníkov)
 1970 – bola obnovená ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso
 1973 – bola vybudovaná kabínková lanovka na Skalnaté Pleso
 sedemdesiate roky – nové trendy využívania Tatier – konferencie,
porady, kurzy, centrá nákupu a služieb pre podtatranský kraj
 Tatry boli kritizované pre rušnosť, hluk, preplnenosť, množstvo áut,
mestský charakter tatranských osád, pokles počtu hotelov kategórie
C
 1975–1980 – počet ubytovaných hostí zo socialistických štátov
klesol o 7%, z nesocialistických až o 22,7%
 1975 – 1980 – novostavbami sa zvýšili kapacity hotelov v triede
A s hviezdičkou, kapacity hotelov kategórie B,C sa nezvýšili, počet
postelí v tatranských ubytovniach klesol zo 766 na 450, bol
nedostatok stravovacích zariadení turistickej kategórie
 1979–1980 – nová sánkarská dráha v Tatranskej Lomnici (1172m
dlhá, 94m prevýšenie)
 1980 – 1999 – obmedzenie výstavby v Tatrách z dôvodov ochrany
prírody
 1986 – 1988 – rozsiahle rekonštrukcie Cesty slobody (1590 –
zbojnícky chodník, v osemdesiatych rokoch 19. storočia – široká
vozovka, 1919 – dnešné pomenovanie, 1923 – bezprašná cesta,
1960, 1968 – úpravy)
 1987 – za súčasť vlastného územia TANAP-u boli vyhlásené aj
Západné Tatry
 2003 – Nariadením vlády SR č.58/2003 bol TANAP prevyhlásený
(výmera vlastného územia je 73.800 ha a ochranného pásma
30.703 ha)

Vývoj návštevnosti Tatier
Údaje o prvej návštevnosti z pamätnej knihy Rainerovcov, ďalšie údaje
z knihy Ivana Bohuša „Osudy tatranských osád“ ( Osveta,
Bratislava, 1982) a časopisu Tatry, číslo 4/2004, 4/2005
• 1834 – 186 návštevníkov v letnej sezóne ( v tých časoch sa do
Tatier chodilo len v lete)
• do r. 1848 - - celková ročná návštevnosť 182 návštevníkov
• 1905 – 34.000 návštevníkov ( šlo o najväčšiu návštevnosť do r.
1918)
• 1927 – 19.250 návštevníkov ( údaje len za Tatranskú Lomnicu
a Štrbské pleso)
• 1928 – 5.000 lôžok v ubytovacích zariadeniach Vysokých Tatier
• 1937 – 32.669 domácich a 5.467 zahraničných návštevníkov
• od r. 1871 do r. 1918 bola celková priemerná ročná návštevnosť
15.000 návštevníkov
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•
•
•
•
•

1945 – 20.000 návštevníkov (celková ročná návštevnosť)
1947 – 32.160 návštevníkov (celková ročná návštevnosť)
1948 – 200.000 návštevníkov (celková ročná návštevnosť)
1950 -- 450.000 návštevníkov (celková ročná návštevnosť)
1955 – bolo konštatované prekročenie únosnej návštevnosti
a prípustné antropogénne zaťaženie prírodného prostredia
Vysokých Tatier
• 1959 – 500.000 návštevníkov (celková ročná návštevnosť)

•
•
•
•
•
•

80. roky – 4.000.000 návštevníkov (celková ročná návštevnosť)
-- 19.000 priemerná denná návštevnosť
90. roky – 5.000.000 návštevníkov (celková ročná návštevnosť)
-- 21.000 priemerná denná návštevnosť
po roku 2000 – 21.300 priemerná denná návštevnosť
V rokoch 1945 – 1989 sa v Tatrách rekreovalo ročne 300.000 detí
v pionierskych táboroch a rekreačných strediskách mládeže.

2. Charakteristika klimatickej kúpeľnej liečby v Tatrách
Z histórie klimatoterapie a bioklimatológie
Klimatická liečba na území Vysokých Tatier má
vyše storočnú históriu. Aplikovala sa vo
viacerých lokalitách. Mnohé z nich sa zachovali
ako klimatické kúpele do dnešných dní.
V Tatrách sa liečila, a lieči, tuberkulóza a tiež
špecifické a nešpecifické pľúcne ochorenia.
Za zakladateľa klimatickej liečby v Tatrách
možno považovať dolnokubínskeho rodáka
Mikuláša Szontagha, ktorý roku 1875 založil
prvé súkromné sanatórium v Novom Smokovci.
V roku 1925 otvoril sanatórium (dnešný Penzák)
v Novom Smokovci doktor Mikuláš Szontagh
mladší. Zakladateľom klimatickej liečby na
Štrbskom Plese (rok 1872) bol Jozef
Szentyiványi. Po 1.svetovej vojne sa začala
celoročná prevádzka kúpeľov na Štrbskom
Plese a pacienti tu mali už natrvalo aj lekárske
služby. Po 2. svetovej vojne sa celá kapacita
osady preorientovala na liečbu prieduškovej
astmy, chronickej bronchitídy a alergických
ochorení dýchacích ciest.
Prvý štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry bol
vydaný Zborom povereníkov uznesením č. 235
zo dňa 25.7.1957. Uznesením vlády SSR č. 44
zo dňa 8.2.1978 boli vymedzené vnútorné
kúpeľné územia pre lokality s liečebnou funkciou
v Hornom Smokovci, Dolnom Smokovci, Novom
Smokovci, Štôle, Štrbskom Plese, Tatranskej
Kotline a Tatranskej Polianke. Ďalší štatút
kúpeľného miesta Vysoké Tatry bol schválený
uznesením vlády SSR č. 78 zo dňa 19.3.1981.
V roku 1976 bol otvorený nový astmatický ústav
na Štrbskom Plese, Sanatórium Helios, vtedy
najvyššie položené zdravotnícke zariadenie
nielen v ČSSR ale aj v celej strednej Európe.
V 70. a 80. rokoch minulého storočia, po veľkom
"boome" farmakoterapie prieduškovej astmy u
nás, sa začal tento spôsob terapie podceňovať.
Koncom 80. rokov, keď sa vo svete všeobecne
oživil záujem o nefarmakologické liečebné
postupy, sa začína renesancia klimatickej liečby
astmy v stredných výškach. Reprofilizáciou
lôžok, pôvodne určených pre liečbu tuberkulózy,
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sa zlepšili podmienky klimatickej liečby
chronických
nešpecifických
obštrukčných
ochorení na celom území Tatier..
V roku 1999 v španielskej Seville Liečebný dom
Solisko získal najvyššie svetové ocenenie Prix
d'Exelance. Nebola to len samotná budova, ale
aj zamestnanci a medzi najvýznamnejšie
ocenenia zdravotníkov patrí Certifikát nadácie
Slovak Gold spolu so zlatou medailou
SLOVAKGOLD za poskytovanie zdravotníckych
služieb.
Problematika ochrany liečby a kúpeľníctva vo
Vysokých Tatrách je v súčasnosti legislatívne
upravená Štatútom kúpeľného miesta Vysoké
Tatry, ktorý bol schválený uznesením vlády SR
č. 623 zo dňa 29.9.1998 a upravovaný
uzneseniami vlády SR č. 456 zo dňa 2.6.1999 a
č. 275 zo dňa 20.3.2002.
Charakteristika klímy Štrbského Plesa
Z klimatografického hľadiska je Štrbské Pleso
najvyššie
položeným
liečebno-klimatickým
miestom v strednej Európe. Leží vo výške 1355
m n. m. na morénovej terase južného úbočia
hlavného tatranského masívu pri rovnomennom
jazere, v chránenej polohe od severu. Charakter
klímy je vysokohorský, kontinentálny. Poloha
kúpeľov 600 metrov nad popradskou kotlinou,
nad vrstvou prachovej a dymovej atmosféry, s
rozsiahlymi ihličnatými porastami, zabezpečuje
sviežosť a čistotu vzduchu bez prachu,
chemických a dráždivých látok. Táto poloha
poskytuje všetky výhody, vyplývajúce z teplotnej
inverzie, hlavne v zime.
Podľa klasifikácie nadmorských výšok sa
Štrbské Pleso
nachádza vo vysokohorskej
nadmorskej výške 1200 – 2500 m n.m, v tzv.
strednej výške.
Aklimatizácia na stredné výšky prebieha
etapovite: etapa počiatočnej, vagotónnej fázy,
etapa amfotónnej fázy, etapa ukončenia
aklimatizácie. Ukončenie aklimatizácie nastáva
koncom druhého a začiatkom tretieho týždňa
pobytu v strednej výške, teda i na Štrbskom
Plese. Aklimatizácia na stredné výšky je
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podkladom liečebného efektu tejto výšky na
prieduškovú astmu. Až po uplynutí tohto
obdobia je možné očakávať terapeutický efekt
pôsobenia týchto výšok Aklimatizačné prejavy,
pri vzájomnej interakcii ľudského organizmu a
prostredia Štrbského Plesa, nie sú tak výrazné a
nápadné, ako je tomu pri aklimatizácii na vysoké
výšky. Je to spôsobené tým, že jednotlivé
fyzikálne faktory v strednej výške nedosahujú
kvantitatívne taký stupeň ako v polohách nad
3000 m n. m.
Podľa klasickej švajčiarskej kúpeľnej klasifikácie
patrí Štrbské Pleso medzi alpínske kúpele vo
výškach 1200-1900 m n. m. so stredne
intenzívnymi až silne stimulačnými klimatickými
faktormi a s dobrým veterným prúdením.
Biotropný vplyv Tatier sa v porovnaní s Alpami
dosahuje v nižších nadmorských výškach, čo
súvisí pravdepodobne so zemepisnou šírkou a
vzdialenosťou od severného pólu.

sympatikový autonómny nervový systém nad
parasympatikom.
Pozitívny
vplyv
klimatickej
liečby
vo
vysokohorskej výške na Štrbskom Plese sa
u človeka prejavuje nielen v oblasti respiračného
systému, ale aj v oblasti nervového systému,
kardiovaskulárneho
systému,
imunitného
a hormonálneho systému, krvotvorby a látkovej
výmeny.
Liečba vo Vysokých Tatrách ma dlhodobú
tradíciu, ktorá je vedecky dokumentovaná a
predstavuje
nenahraditeľnú
funkciu
pre
stredoeurópsky región, nakoľko obdobné horské
a vysokohorské klimatické oblasti sa v tomto
regióne nenachádzajú.
V tatranských
osadách
sa
nachádzajú
nasledovné zariadenia s kúpeľnou funkciou:


Počas klimatickej liečby na Štrbskom Plese
pôsobia na ľudský organizmus viaceré faktory
združujúce
sa
do
termicko-hygrického,
aktinického a chemického komplexu. Medzi
ďalšie faktory patria teplota a prúdenie vzduchu,
zrážky a vlhkosť vzduchu, slnečný svit a UV
žiarenie, ionizácia ovzdušia, barometrický tlak,
tlak vodných pár, parciálny tlak kyslíka a hustota
vzduchu. Na dobrý terapeutický efekt má vplyv
aj "preladenie" vegetatívneho nervového
systému,
pri
ktorom
získava
prevahu







Smokovce -- Detská kúpeľná liečebňa Horný
Smokovec, Detský odborný liečebný ústav TBC a
respiračných chorôb Dolný Smokovec, Prírodné
liečebné kúpele Nový Smokovec a Odborný
liečebný ústav TBC a respiračných chorôb Nový
Smokovec.
Štrbské Pleso -- Kúpeľné liečebňa Hviezdoslav, (v
súčasnosti v rekonštrukcii), Helios a Solisko
Tatranská Kotlina – Sanatórium Tatranská Kotlina
Tatranské Matliare – Vojenská zotavovňa
Tatranská Polianka – Sanatórium Dr. Ghúra
Tatranská Polianka
Vyšné Hágy – špecializovaná nemocnica vo
Vyšných Hágoch.

3. Obyvateľstvo a demografický vývoj
Vývoj počtu obyvateľov mesta Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

1970
počet obyvateľov
6 158
počet bytov
2 062
počet domov
526
Zdroj: Historický lexikón, ŠÚ SR

Počet obyvateľov
1980
6 478
2 005
505

1991
5 618
1 928
496

1970 - 2001
2001
5 407
1 940
488

nárast/ pokles obyv. index rastu obyv.
-751
87,80
-122
-38

Za sledované obdobie od roku 1970 do roku 2001 klesol počet obyvateľov Vysokých Tatier o 751 osôb, čiže pokles
o 12,20% oproti roku 1970.
V roku 2004 žilo v meste Vysoké Tatry 4.953 obyvateľov, z toho 53,4% žien. Čiže od roku 2001 do roku 2004 opäť
klesol počet obyvateľov o 454 osôb.
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Vývoj počtu obyvateľov
Vysokých Tatier v rokoch 1970 - 2004
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
1970

1980

1991

2001

2004

Návrh UŠ SÚ (mesta) Vysoké Tatry predpokladá nárast počtu obyvateľov mesta Vysoké Tatry do roku 2020 na 6.725
obyvateľov.
Podľa doterajšieho vývoja počtu obyvateľov, ktorý už od 80-tych rokov klesá, podľa vekovej štruktúry obyvateľstva,
ktorá má výrazne vyšší podiel poproduktívnej zložky nad predproduktívnou a podľa prognózy vypracovanej Výskumným
demografickým centrom, predpokladáme prirodzenou menou pokles počtu obyvateľov Vysokých Tatier.

Veková štruktúra
Veková štruktúra a index starnutia poukazujú na vysoký podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva v meste Vysoké
Tatry.
Veková štruktúra
v r. 2001

Absolútne hodnoty

V%

850
3 396
1 135
26
5407
133,53

predproduktívni
produktívni
poproduktívni
nezistení vek
spolu
index starnutia

15,72
62,81
20,99
0,48
100,00

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR
Veková štruktúra
v . 2003

Absolútne hodnoty

predproduktívni
produktívni
poproduktívni
spolu
Index starnutia

725
3228
1169
5122
161,2

V%
14,15
63,02
22,82
100

Zdroj: Mestská a obecná štatistika, ŠÚ SR
V r. 2003 sa zvýšil podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva a klesol podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva, čo
naznačuje aj vyššia hodnota indexu starnutia.
Národnostná štruktúra
93,3% obyvateľstva mesta Vysokých Tatier sa hlási k slovenskej národnosti, 2,22% k českej národnosti.
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Vzdelanostná štruktúra
Obyvateľstvo mesta Vysoké Tatry má veľmi dobrú vzdelanostnú štruktúru, kde až 14,21% má vysokoškolské vzdelanie
a 41,7% stredné a učňovské s maturitou.
Vzdelanostná štruktúra
základné vzdelanie
stredné a učňovské bez maturity
stredné a učňovské s maturitou
vyššie
vysokoškolské
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Spolu
Deti do 16 rokov
Úhrn

absolútne hodnoty
666
1 075
1 880
37
641
210
1
4 510
897
5 407

v%
14,77
23,84
41,69
0,82
14,21
4,66
0,02
100,00

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR

Ekonomická aktivita
Ekonomická aktivita miestneho obyvateľstva je na úrovni priemeru SR. Vzhľadom na špecifiká ekonomiky mesta a daného
územia, by mohla byť ekonomická aktivita oveľa vyššia (nielen viazaná na vysokú mobilitu v rámci okresu Poprad).

muži
ženy
spolu

počet ekonomicky aktívnych obyv.
1 326
1 398
2 724

v%
52,8
48,3
50,4

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR

Zamestnanosť
70% obyvateľstva je zamestnaných v terciérnej sfére.
primárny sektor
sekundárny sektor
terciérny sektor
bez udania
spolu

absolútne hodnoty
122
171
1898
533
2724

v%
4,48
6,28
69,68
19,57
100,00

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR
618 osôb (22,69% z ekonomicky aktívnych) odchádzalo do zamestnania mimo obec bydliska, najviac ich odchádzalo
do mesta Poprad 35%.
Do mesta Vysoké Tatry dochádzalo za prácou 3.408 osôb, najviac ich dochádzalo z mesta Poprad 28%.
Nezamestnanosť
K 31.12.2002 bolo v meste Vysoké Tatry 276 osôb nezamestnaných, z toho 127 žien. Pomerne nízka miera
nezamestnanosti je daná vysokou zamestnanosťou miestneho obyvateľstva v meste Poprad a tento trend bude pokračovať
a demografickou štruktúrou obyvateľstva – vysoký podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku.

Domový a bytový fond
V meste Vysoké Tatry klesá obložnosť bytového fondu.
Podľa obdobia výstavby je až 31,5% bytov postavených pred rokom 1945, a po roku 1945 68,5% bytov.
Podľa kategórie spadá 93,8% bytov do I. a II. kategórie, a až 6% bytov (117 bytov) do IV kategórie.
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Počet

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový fond
spolu

Domov spolu
Trvale obývaných domov
v%
Neobývaných domov
Priemerný vek domu

240
209
42,8
31
54

206
206
42,2
0
44

146
73
15
5
49

592
488
100
36
49

Bytov spolu
v tom: trvale obývané
v%
neobývané

315
266
13,7
49

1 728
1 549
79,8
179

132
125
6,4
7

2 175
1 940
100
235

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR
Obdobie výstavby
Úhrn - 1899 a nezistené

Rodinné
domy

Bytové
domy
28

Ostatné
budovy

137

Domový fond
spolu
17

182

v%
9,4

1900 - 1919

16

58

11

85

4,4

1920 - 1945

82

233

29

344

17,7

1946 - 1970

100

572

32

704

36,3

1971 - 1980

16

369

23

408

21,0

1981 - 1990

6

101

9

116

6,0

1991 - 2001

18

79

4

101

5,2

spolu

266

1 549

125

1 940

100,0

%

13,7

79,8

6,4

100

12

32

2

46

Úhrn - z toho 1996 - 2001

2,4

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR
Podľa obdobia výstavby je až 31,5% bytov postavených pred rokom 1945, a po roku 1945 68,5% bytov.
Kategória bytov

Počet bytov

v%

I kategória

1 688

87,01

II kategória

131

6,75

III kategória

4

0,21

IV kategória

117

6,03

1 940

100,00

spolu

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR

Veľkosť bytu:

1 obytná miestnosť
2 izby
3 izby
4 izby
5+ izieb
spolu
Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR

226
754
780
129
51
1940
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v%
11,65
38,87
40,21
6,65
2,63
100,00
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Priemerný počet:
2
- m obytnej plochy na 1 byt
2
- m celkovej plochy na 1 byt
2
- m obytnej plochy na 1 osobu
- obytných miestností na 1 byt
Počet osôb na 1: byt
obytné miestnosti
CD
HD

43,5
63,5
16,2
2,53
2,69
1,06
2,32
2,38

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR
Vybavenosť bytov
Bytov spolu
z toho:
s plynom zo siete
s vodovodom
v byte
mimo bytu
bez vodovodu
nezistené
s kanalizáciou
prípojka na kanalizačnú sieť
septik (žumpa)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchovacím
kútom

Počet
bytov
1 940

v%
100,0

1 244

64,1

1 871
9
60

96,4
0,5

1 840
42
1 829

94,8
2,2
94,3

1 821

93,9

3,1

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR
Vybavenie domácnosti

Počet
bytov

Samostatná chladnička
Chladnička s mrazničkou
Samostatná mraznička
Automatická práčka
Farebný televízor
Telefón v byte
Mobilný telefón
Rekreačná chata, domček, chalupa
Osobný automobil
Osobný počítač
Osobný počítač s internetom

1 011
929
460
1 363
1 619
1 340
557
123
786
172
70

v%
52,1
47,9
23,7
70,3
83,5
69,1
28,7
6,3
40,5
8,9
3,6

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR

Návrh bytového fondu podľa Návrhu ÚPN SÚ Vysoké Tatry
Podľa vypracovaného návrhu ÚPN SÚ Vysoké Tatry sa predpokladá do roku 2020 v meste Vysoké Tatry 2.536 bytov
(potreba výstavby nových bytov je súčtom prírastku bytov a navrhovanej náhrady prestarlého bytového fondu postaveného
do roku 1919).
Od roku 2001 to predstavuje nárast o 596 bytov.
Pri stanovení výhľadových počtov bytov v Návrhu ÚPN SÚ Vysoké Tatry sa vychádzalo z týchto zásad:
• poskytnúť možnosť kvalitného bývania pre trvale prítomných obyvateľov a pre prirodzený prírastok obyvateľov,
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•
•
•

v účelových stavbách uvoľniť pre trvalé bývanie využívané priestory,
nahradiť prestarlý bytový fond (najmä postavený do roku 1919) novou výstavbou (3,9 % z celkového počtu bytov t.
j. 82 bytov),
udržanie obložnosti 2,5-3,0 obyvateľa na byt.

V súčasnosti sa rozbehla výstavba nových nájomných bytov, čo zlepší doteraz mimoriadne nepriaznivú
bytovú situáciu na úrovni mesta.
8 bytových jednotiek: Tatranská Lomnica
Druh bytu
Výmera m2
3 - izbový , I. NP
74,75 m2
3 - izbový , I. NP
71,30 m2
3 – izbový , II.,III.,IV. NP
74,05 m2
( 2X)

11 bytových jednotiek Tatranská Lomnica
Druh bytu
Výmera m2
3 – izbový , bezbariérový,
89,44 m2
I.NP
3 – izbový , bezbariérový,
85,45 m2
I.NP
2 – izbový, II.,III.,IV.NP
63,37 m2
2 – izbový , II.,III.,IV. NP
69,61 m2
1 – izbový , II.,III.,IV. NP
38,13 m2

8 bytových jednotiek Dolný Smokovec
Druh bytu
Výmera m2
3 - izbový , I. NP
74,75 m2
3 - izbový , I. NP
71,30 m2
3 – izbový , II.,III.,IV. NP
74,05 m2
( 2X)

11 bytových jednotiek Dolný Smokovec
Druh bytu
Výmera m2
3 – izbový , bezbariérový,
89,44 m2
I.NP
3 – izbový , bezbariérový,
85,45 m2
I.NP
2 – izbový, II.,III.,IV.NP
63,37 m2
2 – izbový , II.,III.,IV. NP
69,61 m2
1 – izbový , II.,III.,IV. NP
38,13 m2
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4. Sociálna infraštruktúra mesta Vysoké Tatry
Školstvo
Nepriaznivý demografický vývin vo Vysokých Tatrách
v posledných rokoch ovplyvnil aj zníženie počtu žiakov
a detí v školách a školských zariadeniach. Keď
zoberieme do úvahy systém normatívneho financovania
vzhľadom na špecifickú územnú štruktúru mesta,
zabezpečovanie tejto služby kladie na rozpočet miesta
nadštandardné nároky.
Predovšetkým sa jedná o aspekt dostupnosti, kde
parameter vzdialenosti jednotlivých mestských častí
doteraz neumožnil účinnejšiu koncentráciu školských

Škola / Školské zariadenie
ZŠ Vyšné Hágy
ZŠ Dolný Smokovec
ZŠ Tatranská Lomnica
ZUŠ Tatranská Lomnica
MŠ Štrbské Pleso
MŠ Vyšné Hágy
MŠ Nová Polianka
MŠ Nový Smokovec
MŠ Dolný Smokovec
MŠ Tatranská Lomnica
MŠ Tatranská Kotlina
Celkom detí/žiakov

zariadení z hľadiska zvyšovania ich finančnej efektívnosti
úsporou prevádzkových nákladov súvisiacich s objektmi
a obslužným personálom.
Sieť školských zariadení mesta Vysoké Tatry tvorí sieť
predškolských a školských zariadení: 7 materských
škôlok , 3 základné školy – ZŠ Dolný Smokovec, ZŠ
Tatranská Lomnica, školy s právnou subjektivitou so
všetkými ročníkmi, ZŠ Vyšné Hágy – škola bez právnej
subjektivity s ročníkmi 1 až 4 a 1 základná umelecká
škola.

počet žiakov
2004/2005
2005/2006
33
33
301
282
223
199
353
335
16
15
22
18
8
5
30
34
19
26
46
37
13
12
1064
996

index
rastu %
100,00
93,69
89,24
94,90
93,75
81,82
62,50
113,33
136,84
80,43
92,31
93,61

Zdroj: MsÚ Vysoké Tatry

Zdravotníctvo
Na území mesta Vysoké Tatry tvorí základnú verejne
dostupnú zdravotnícku starostlivosť jedno zdravotné
stredisko v Tatranskej Lomnici a jedna poliklinika v
Novom Smokovci. Okrem štandardných služieb

zdravotnej starostlivosti sa na katastrálnom území mesta
Vysoké Tatry vo významnej miere poskytujú aj služby v
oblasti kúpeľníctva ako súčasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti.

Sociálna starostlivosť
Na území mesta Vysoké Tatry neexistuje
v súčasnosti žiadne zariadenie poskytujúce služby
v oblasti sociálnej starostlivosti. Túto oblasť
môžeme do budúcnosti hodnotiť ako deficitnú vo
vzťahu ku kvalite života miestneho obyvateľstva.

Z komerčnej vybavenosti v meste Vysoké Tatry
prevládajú hlavne zariadenia obchodu, reštauračné a
ubytovacie zariadenia, v jednotlivých hoteloch sa
poskytujú služby: kozmetika, kaderníctvo. Chýbajú služby
verejnoprospešné pre miestne obyvateľstvo a niektoré
podporné služby pre miestnych podnikateľov
a podnikateľské aktivity na území mesta.

5. Charakteristika širšej sídelnej siete
Súvisiace územie vo väzbe na územie mesta
Vysoké Tatry možno rozdeliť z hľadiska postupného
historického vývoja a formovania urbanizovanej krajiny
na niekoľko vybraných pásiem s charakteristickou
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1. pásmo horské a vysokohorské
−
−

−

−

−

−

územie v hraniciach Tatranského národného parku
s minimálnymi urbanistickými zásahmi v porovnaní
s ostatnými časťami riešeného územia
územie silne urbanizované pozdĺž Cesty slobody, čo
je vzhľadom na mimoriadnu vzácnosť územia
z hľadiska prírodných hodnôt na území TANAP-u
neúnosné. Ukázalo sa to po ničivej víchrici
v novembri 2004. Sieť
tatranských osád
v diaľkovom, panoramatickom pohľade tvorí takmer
kontinuálnu „mestskú“ zástavbu s mnohými rušivými
až nevhodnými architektonickými objektmi.
urbanizovaný pás - komplex tatranských osád pri
Ceste slobody predstavuje administratívny
polyfunkčný urbanistický celok mesto Vysoké Tatry
s liečebnou, rekreačnou, športovou, vybavenostnou
a obytnou funkciou,
v najvyšších polohách Tatier – v pásmach lesa,
kosodreviny a v pásme hôľnom a skalnom sa
nachádzajú bodové horské a vysokohorské chaty a
hotely a koliby,
na najvyššie trasovaných turistických chodníkoch
chýba sieť jednoduchých turistických útulní
spravovaných chatárom, s možnosťou úkrytu pred
nepriazňou počasia, jednodenným prenocovaním,
poskytnutím základných služieb (najmä hygiena) a
kontrolou priľahlého územia,
dolnú časť tohto pásma predstavujú dnes plochy
víchricou zničených lesov v rozsiahlom pásme od
Štrbského Plesa na východ po Tatranskú Kotlinu,
zachované lesy v oblasti Podbanského a ďalej na
západ po Oravice a poľskú hranicu a zachované
lesy od Tatranskej Kotliny po poľskú hranicu na
západnom konci obce Osturňa.

2. pásmo kontaktové
−
−

−

−

pásmo v línii dolnej hranice Tatranského národného
parku,
do kontaktového pásma patria obce (Tatranská
Štrba, Štôla, Ždiar, Tatranská Kotlina, na Orave
Zuberec) a množstvo rekreačných zariadení, chát,
autokempov a chatových osád na úpätí Tatier,
rozvíjaných zdanlivo značne nesúrodo aditívne až
chaoticky, bez premyslenej urbanistickej koncepcie,
rozvoj Starej Lesnej, Novej Lesnej, Tatranskej
Lomnice, Tatranskej Štrby čiastočne Štôly,
Podbanského sú reálnym rizikom vytvorenia
ďalšieho súvislého urbanistického „venca“ na dolnej
hranici dnes poškodeného lesa,
nekosené
a nespásané
lúky
a pasienky
podhorského a kontaktového pásma sú v niektorých
chatových lokalitách zarastajúce lesmi.

−

−

−
−

sieťou vidieckych sídiel a poľnohospodárskym
rázom krajiny,
sídla v tomto pásme majú vidiecky charakter
s prevažujúcou obytnou a rekreačnou funkciou
a zároveň predstavujú kultúrno-historický potenciál
územia obohacujúci a dopĺňajúci prírodný potenciál
Tatranského národného parku,
v minulosti siahalo toto pásmo do vyšších
nadmorských výšok, pretože dolná hranica lesa bola
vo vyšších nadmorských výškach a na miestach
dnešných lesov siahali vysoko k tatranským dolinám
lúky a pasienky,
záver podhorského pásma zo severozápadnej
strany tvorí
časť Oravskej vrchoviny a
zo severovýchodnej strany časť Spišskej Magury,
pásmo podhoria tvorí prirodzené kontinuálne
ochranné pásmo TANAP-u.

4. pásmo hlavných komunikačných ťahov
−
−

−

−
−

ide o pásmo v koridore dopravných líniových prvkov
– diaľnice, železnice a cestných komunikácií I., II.
a III. triedy
nachádzajú sa tu okresné mestá Tvrdošín, Dolný
Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad,
Kežmarok, ďalšie mestské sídla ako Trstená, Nižná,
Liptovský Hrádok, Svit, Spišská Belá, Spišská Stará
Ves a množstvo menších sídiel
vidieckeho
charakteru,
sídla v tomto pásme sú existujúcimi alebo
potenciálne
perspektívnymi
východiskovými
nástupnými bodmi do Tatier ale súčasne i do
okolitých pohorí z druhej strany tohto pásma Oravská vrchovina, Skorušinské vrchy, Chočské
vrchy, Národný park Nízke Tatry, Národný park
Slovenský raj, Kozie chrbty, Levočské vrchy,
Spišská Magura a Pieninský národný park
tieto sídla sú orientované na obchod, služby
a vyššie druhy občianskej vybavenosti a bývanie,
priemyselnú výrobu(terciérne centrá)
intenzívny dopravný koridor medzinárodného
významu vplýva pozitívne na rozvoj územia,
zároveň negatívne zaťažuje územie hlukom
a škodlivinami z automobilovej dopravy a znižujúci
rekreačný i obytný potenciál sídiel tohto pásma.

5. pásmo bez priamej väzby na TANAP
−

ide o pásmo za koridorom hlavných dopravných
ťahov okolo Tatier, sieť sídiel prevažne vidieckeho
charakteru
s výrazným
kultúrno-historickým
potenciálom, zaujímavým z hľadiska rozvoja
cestovného ruchu a rekreácie a časti susedných
pohorí, výrazne zvyšujúcich prírodný potenciál
riešeného územia štyroch okresov

3. pásmo podhoria
−

pásmo pozdĺž dolnej hranice Tatranského
národného parku s charakteristickou rozvinutou
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6. Dopravná charakteristika
Dopravný koridor medzi Žilinou a Košicami, ktorý
predstavuje hlavný prístup k územiu Mesta Vysokých
Tatier, je súčasťou európskej siete multimodálnych
koridorov s číselným označením Va. Súčasné hlavné
komunikácie koridoru cesta I/18 (hlavná cesta európskej
siete AGR č. E50) a železničná trať č. 180 (hlavná
železničná trať európskej siete AGC č. E40) sú preto
zaradené do pan – európskej dopravnej siete TEN-T.
Letisko Poprad-Tatry je súčasťou doplnkovej siete
TINA. V súčasnosti sú pripravované a realizované
významné dopravné stavby, ktoré priradia dopravnej
infraštruktúre koridoru č. Va. požadovanú európsku
kvalitatívnu úroveň siete TEN-T. Ide o náhradu cesty
I/18 postupne budovanou diaľnicou D1 Žilina – Prešov
– Košice a o pripravovanú modernizáciu železničnej
trate č. 180 Žilina – Košice na traťovú rýchlosť 120 až
160 km/hod.
Hlavnou komunikačnou osou, navzájom
prepájajúcou tri hlavné urbanizačné celky Mesta Vysoké
Tatry - Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranskú
Lomnicu, je cesta II/537. Táto cesta vytvára prístup
k mestu v západnom smere z existujúcej diaľničnej
križovatky
D1
v Liptovskom
Hrádku
a v severovýchodnom smere z cesty I/67 v lokalite
Tatranská Kotlina. Na trase cesty ležia najdôležitejšie
tatranské osady a zariadenia cestovného ruchu,
rekreácie i liečebné objekty. Cesta II/537 –Cesta slobody
– plní funkciu hlavnej zbernej a obslužnej komunikácie so
sústredenou občianskou a turistickou vybavenosťou.
Nadradenú cestnú infraštruktúru európskej siete
TEN-T, situovanú na južnom okraji záujmového územia,
s cestou II/537 vo Vysokých Tatrách spája sústava
radiálnych komunikácii regionálneho a lokálneho
významu:
• II/538 Tatranská Štrba – Štrbské Pleso
• II/539 Mengusovce – Vyšné Hágy
• III/018150 Svit – Tatranská Polianka
• II/534 Poprad – Starý Smokovec
• III/5343 a III/5344 Poprad – Veľký Slavkov – Starý
Smokovec.
Z cesty I/67 celoštátneho významu, ktorá vedie
východným a severným okrajom záujmového územia, je
cesta II/537 vo Vysokých Tatrách prepojená cestami
regionálneho a lokálneho významu:
• II/540 Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica
• III/5401 Veľký Slavkov – Stará Lesná – Tatranská
Lomnica
Názov strediska
Štrbské Pleso
Starý Smokovec
Tatranská Lomnica
Mesto Vysoké Tatry - spolu

Počet
parkovísk
24
27
29
80
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III/06726 a III/5378 Kežmarok – Mlynčeky –
Kežmarské Žľaby.
Na ceste I/67 v úseku Spišská Belá – Tatranská
Kotlina – Ždiar – hraničný priechod Javorina – Lysá
Poľana je v súčasnosti povolená i medzinárodná
tranzitná nákladná doprava. Vzhľadom na územie
TANAPu tento jav treba hodnotiť ako krajne
nežiadúci.
Z výsledkov celoštátnych sčítaní cestnej dopravy je
možné ozrejmiť trendy vývoja na území Vysokých Tatier.
Stav a vývoj dopravnej záťaže ilustrujú výsledky
celoštátneho sčítania dopravy na ceste II/537. Po
poklese celkovej dopravnej záťaže v období rokov 1985
až 1990, nastáva v deväťdesiatych rokoch postupný
nárast dopravnej záťaže, pričom v roku 2000 je zhruba
dosiahnutý stav roku 1985. Vývoj záťaže nákladnou
dopravou poklesol v roku 2000 o 30% a vývoj podielu
nákladnej dopravy v dopravnom prúde v roku 2000
poklesol o 4 %, čo možno hodnotiť ako výrazný úspech.
Príčinou tohto stavu nákladnej dopravy je najskôr
sofistikovanejší prístup súkromných majiteľov k obsluhe
a zásobovaniu vybavenosti v podmienkach tržného
systému
Kvalitu cestnej siete v súčasnosti negatívne
ovplyvňujú práce súvisiace s odstraňovaním následkov
kalamity z roku 2004 – preťažovanie komunikácií
a poškodzovanie kvality cestných komunikácií, miestami
až na základ cesty.
Z hľadiska hodnotenia výkonnosti komunikácií
možno konštatovať, že cesta II/537 vo Vysokých Tatrách
a ostatné prípojné cesty II. triedy majú dostatočnú
kapacitnú rezervu. Podľa prognózy dopravy, ich kapacita
bude postačujúca až do konca hodnotiaceho obdobia
v roku 2030. Opačný stav nastáva na úsekoch ciest I/18
a I/67. Podľa hodnotiaceho elaborátu SSC z roku 2000
sú všetky úseky na ceste I/18 v Popradskom kraji k roku
2004 kapacitne nepostačujúce. Na ceste I/67 sú
v súčasnosti kapacitne nepostačujúce úseky v Poprade
a medzi Popradom a Kežmarkom.
Súčasťou infraštruktúry cestnej dopravy sú
i parkoviská situované na území mesta Vysoké Tatry
pre návštevníkov a hotelové parkoviská. Pre pasantov sú
pôvodne určené tzv. záchytné veľkokapacitné parkoviská
(Štrbské Pleso, Pod Lesom, Tatranská Lomnica
Eurocamp)
a menšie
parkoviská
v jednotlivých
tatranských strediskách. Súčasná ponuka parkovacích
miest na území mesta Vysoké Tatry je uvedená
v nasledovnej tabuľke.
Počet parkovacích miest
Osobné autá
autobusy
942
50
780
25
1 186
15
2 908
90

15

Zdroj : Mestský úrad Vysoké Tatry
Jediným plne využívaným veľkokapacitným
parkoviskom je parkovisko na Štrbskom Plese.
Parkoviská v lokalitách Pod Lesom a Tatranská Lomnica
Eurocamp sú využívané iba minimálne. Viac sú
využívané menšie parkoviská v jednotlivých tatranských
strediskách a tie kapacitne často nestačia.
Hlavnou pešou trasou turistického charakteru je
Tatranská magistrála. Jej trasa je vedená v západnovýchodnom smere v priestore severne od cesty II/537.
Sieť turistických horských chodníkov vychádza zo
stredísk pozdĺž cesty II/537 a smeruje k horským cieľom
Číslo trasy
2
3
4
5

Názov trasy
Kežmarská Biela Voda – Zelené Pleso
Tatranská Lomnica – Štart – Tatranská Lomnica
Kežmarské Žlaby - Mlynčeky
Tatranské Matliare – Eurocamp – Tatranské
Matliare
6
Starý Smokovec – Hrebienok
7
Dolný Smokovec – Nová Lesná
7A
Stará Lesná
7B
Stará Lesná – Tatranská Lomnica
8A
Dolný Smokovec – Gerlachov
8B
Žakovská Poľana – Starý Smokovec
9
Tatranská Polianka – Sliezsky dom
9A
Nižné Hágy – Nová Polianka
10
Štrbské pleso – Popradské pleso
10A
Vyšné Hágy – Nižné Hágy
11
Podbanské/horáreň Tichá – Koprovská dolina
12
Podbanské – Tichá dolina
Zdroj: www.tatry .sk
Podľa informácií zdroja www.tatry.sk Štátne Lesy
TANAP začali výstavbu tzv. „zelenej magistrály,“ ktorá
spojí Tatranskú Kotlinu s Podbanským. Účelom výstavby
lesnej cesty je i prevádzkovanie turistickej, cyklistickej
dopravy v letnom období. V zime bude cesta využívaná
ako trať pre lyžiarov – bežkárov.

a chatám. V urbanizovaných častiach mesta Vysoké
Tatry sa nachádzajú komunikácie pre pešiu dopravu.
Na území Mesta Vysoké Tatry sú vyznačené
cyklistické trasy, kategorizované podľa stupňa ich
náročnosti.
Cyklistické
trasy
vychádzajú/končia
v strediskách cestovného ruchu pozdĺž cesty II/537.
Cyklistické trasy smerujúce k hrebeňom Vysokých Tatier
majú – okrem trás do Tichej a Kôprovskej doliny –
najvyššiu obtiažnosť expert. V nasledujúcej tabuľke je
spracovaný prehľad vyznačených cyklistických trás.

Dĺžka trasy
8,4
3,4
7,7
5,6

Náročnosť trasy
expert
športová
rekreačná
rekreačná

2,4
6,0
1,7
2,5
6,4
1,9
7,1
2,8
5,5
2,0
6,6
7,7

expert
športová
rekreačná
rekreačná
rekreačná
športová
expert
šport
expert
šport
športová
rekreačná

Územie Vysokých Tatier je na železničnú dopravu
napojené prostredníctvom dvojkoľajnej elektrifikovanej
trate I. kategórie č. 180 Žilina – Košice a rýchlikových
staníc Tatranská Štrba a Poprad – Tatry.

Frekvencia zastavujúcich vlakov za 24 hod. je uvedená v nasledovnej tabuľke.
Stanica
Rýchliky
Osobné vlaky
Smer do Košíc
Smer do Žiliny
Smer do Košíc
Smer do Žiliny
Štrba
9
9
10
9
Poprad
13
15
11
12
Zdroj :GVD platný od 12.6.2005
Okrem hlavnej trate sa na území Vysokých Tatier
nachádza sústava regionálnych tratí. Na východnom
okraji záujmového územia sa nachádza železničná
jednokoľajná trať II. kategórie č. 185 Plaveč – Kežmarok
– Studený Potok – Poprad, s prípojkou 3. kategórie
Studený Potok – Tatranská Lomnica. Tatranské
elektrické železnice (TEŽ) predstavujú súčasný nosný
dopravný systém hromadnej prepravy osôb vo Vysokých
Tatrách. Pozostávajú z jednokoľajných elektrifikovaných
tratí úzkeho rozchodu III. kategórie č. 183 Poprad/Tatry –
Starý Smokovec – Štrbské Pleso, č. 184 Starý Smokovec

PHSR mesta Vysoké Tatry – mestské zastupiteľstvo, December 2005

– Tatranská Lomnica. Medzi Tatranskou Štrbou
a Štrbským Plesom je situovaná ozubnicová železničná
(OŽ) trať č. 182. Celková dĺžka ozubnicovej trate je 4753
m, výškový rozdiel predstavuje 455 m. Stavebnotechnické parametre tratí TEŽ neumožňujú
dosahovať vyššie traťové rýchlosti ako 40 – 45 až 50
km/hod. Celková dĺžka tratí TEŽ je 35,05 km, maximálne
prevýšenie trate je 580 m. Hlavnou stanicou TEŽ je
stanica Starý Smokovec, celkový počet staníc a zastávok
je 20.
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Systém koľajovej dopravy Vysokých Tatier je spracovaný v nasledujúcej schéme.

Štrbské Pleso
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Tatranská Lomnica
Starý Smokovec
Dolný Smokovec

Tatranský Lieskovec
Pod Lesom

Nová Lesná
Smer PLAVEČ

Štrba

Smer Žilina

Veľký Slavkov

Studený Potok

Poprad - Tatry
Smer KOŠICE

Na území Vysokých Tatier sú prevádzkované nasledovné lanové dráhy:
•

•
•
•

Visutá lanová dráha (Tatranská Lomnica – )Skalnaté Pleso – Lomnický Štít, trať č. 200, prekonáva celkové prevýšenie
predstavuje 1663 m. V druhom úseku Skalnaté Pleso – Lomnický štít, s voľným rozpätím lana v dĺžke 1710 m, premáva
len jedna kabína. Kapacita kabíny na Lomnický štít 15 osôb sa síce nezmenila, ale samotné zariadenie a jeho
prevedenie zvýšilo mieru bezpečnosti, cestovný komfort a lanovú dráhu postavilo na úroveň svetového štandardu.
Sedačková lanová dráha Skalnaté Pleso – Lomnické sedlo, trať č. 201.
Kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso, trať č.202. Pôvodná lanovka bola komplexne
zrekonštruovaná na jednolanovú obežnú dráhu s odpojiteľnými 4 - miestnymi kabínkami. Celková dĺžka trate je 3 450
m.
Pozemná lanová dráha Starý Smokovec – Hrebienok, trať č.203. Celková dĺžka trate je 1 937 m, rozchod koľajníc je
1000 mm.

V blízkosti súčasných trás cesty I/18 a železničnej
trate č. 180, západne od mesta Poprad, sa nachádza
letisko hlavnej siete letísk Slovenska Poprad – Tatry.
Letisko je zaradené do paneurópskej siete
medzinárodných letísk (TINA). Letisko má jednu vzletovú
a pristávaciu dráhu s betónovým povrchom s dĺžkou
2 600 m a so šírkou 45 m. Svetelné a rádionavigačné
.

vybavenie umožňuje nepretržitú leteckú prevádzku i za
zhoršených poveternostných podmienok až do
dohľadnosti 800 m pre pristátie a 400 m pre vzlet. Letisko
je schopné vybaviť lietadlá s maximálnou kapacitou cca
200 cestujúcich (Boeing 727, 737, Airbus 320, TU154).
Letisko slúži tiež ako heliport a základňa pre vzdušné
operácie tatranskej horskej služby

Prepravný systém
Riešené územie mesta Vysoké Tatry je
obsluhované spojmi prímestských, diaľkových a
medzinárodných liniek. Verejnú hromadnú autobusovú
dopravu v oblasti Vysokých Tatier zabezpečuje SAD š.p.
Poprad. Územie obsluhuje 9 hlavných prímestských
liniek, ktoré možno charakterizovať veľkým počtom
spojov počas dňa a častými zastávkami vo všetkých
obciach a strediskách. Tieto linky prakticky pokrývajú
všetky cestné komunikácie v riešenej oblasti. Diaľkové
linky sú vedené tak, aby z každého väčšieho mesta na
Slovensku bola vedená priama linka do Vysokých Tatier.

Autobusová doprava by mala v oblasti Vysoké
Tatry plniť funkciu doplnkového systému hromadnej
osobnej dopravy k systému tatranských železníc (TEŽ a
OŽ). Ide o prepravu osôb zo západu cez Podbanské na
Štrbské Pleso, od severu z Poľska, Ždiaru do Tatranskej
Lomnice, z juhu zo Svitu do Tatranskej Polianky,
prípadne z Mengusoviec do Vyšných Hágov. V týchto
tatranských strediskách – dopravných uzloch by mala byť
zabezpečená dobrá priestorová dostupnosť a časová
nadväznosť obidvoch druhov dopráv
Vo Vysokých Tatrách sú tri autobusové stanice – na
Štrbskom Plese, v Starom Smokovci a v Tatranskej
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Lomnici – kde majú zastávku všetky diaľkové aj
prímestské autobusové linky. Tieto stanice sú situované
v blízkosti železničných staníc, takže vo všetkých troch
tatranských strediskách je dobrá priestorová nadväznosť
autobusových spojov so spojmi tatranských železníc.
Najpoužívanejším druhom prepravy zo strany
prichádzajúcich
návštevníkov
je
individuálna
automobilová doprava (IAD). Podľa odhadu až 80%
návštevníkov v hlavnej turistickej sezóne prichádza do
Vysokých Tatier individuálnou dopravou. Pre týchto
návštevníkov sú vybudované záchytné parkoviská, kde
by mali motoristi odstaviť vozidlo a pokračovať v ďalšej
ceste hromadnou dopravou, predovšetkým tatranskými
železnicami (systém P&R). Možno konštatovať, že
v súčasnosti tento systém nefunguje.
Príčin je niekoľko:
• nie je zakázaný vstup motorových vozidiel do oblasti
Vysoké Tatry, a motoristi sa teda môžu pohybovať
so svojimi vozidlami po celom území Vysokých
Tatier,
• cena parkovacieho lístka na záchytných
parkoviskách je vysoká a nemotivuje motoristu
k odstaveniu vozidla na týchto parkoviskách.
V niektorých prípadoch je táto cena vyššia ako cena
parkovacieho lístka priamo v areáli Štrbské Pleso.
Ak si má návštevník okrem parkovacieho lístka
zakúpiť ešte cestovný lístok na tatranské železnice,
jednoznačne výhodnejšie pre neho je dopraviť sa až
do centra Vysokých Tatier vlastným osobným
vozidlom a tam zaparkovať,
• časová úspora pri premiestňovaní sa vlastným
motorovým vozidlom a väčšie pohodlie,
• chýba vybavenosť záchytných parkovísk o ďalšie
doplnkové služby (občerstvenie, požičovňa bicyklov
ai.).
Letisko Poprad – Tatry je v posledných rokoch
často využívané na obchodné lety malými firemnými
lietadlami. Za prvý polrok 2005 zaznamenalo letisko
spolu 11 411 cestujúcich, čo je o 20 % viac ako za
rovnaké obdobie minulého roku. Z tohto počtu
cestujúcich bolo takmer 93% na medzinárodných letoch.
Najdôležitejšou destináciou tohto obdobia bol Kyjev. Od
3.12.2005 je plánovaná prevádzka pravidelnej linky
medzi Popradom a Londýnom Letisko má – vzhľadom na
svoje geografické umiestnenie v rámci Slovenska ako aj
s prihliadnutím na sieť letísk v okolitých štátoch –
perspektívu hlavne z hľadiska rozvoja aktívneho
cestovného ruchu (Vysoké, Nízke, Západne Tatry).
Aglomerácia mesta Vysoké Tatry je typickou
rekreačnou aglomeráciou, v ktorej je dopyt po preprave
veľmi nerovnomerne rozložený jednak počas roka a tiež
počas dňa v turistickej sezóne. Najvyšší dopyt po
preprave je cez letnú turistickú sezónu. Vo Vysokých
Tatrách trvalo býva menej ako 5000 obyvateľov, veľká
časť obyvateľov pracuje v službách v regióne Vysoké
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Tatry, dokonca sem dochádzajú za prácou obyvatelia
z okrajových častí regiónu.
Preprava cestujúcich na hlavnej dopravnej trase
Vysokých Tatier (Poprad – Starý Smokovec – Štrbské
Pleso a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica) je
realizovaná elektrickými jednotkami EMU 89.0.
V súčasnosti sú nahradzované elektrickými motorovými
jednotkami radu 425.9. V súčasnosti sa cestovná
rýchlosť na TEŽ pohybuje cca 17 – 27 km/hod, na
ozubnicovej železnici cca 18 - 21 km/hod.
Najdôležitejším ukazovateľom kvality prepravy vo
Vysokých Tatrách nie je len rýchlosť prepravy ale aj
cestovné pohodlie, spoľahlivosť, dostatočná ponuka
spojov s dostatočnou ponúknutou kapacitou, dobré
možnosti zakúpenia cestovného lístka a možnosťou
prepravy batožiny, lyžiarskych vecí a pod. Služby
ponúkané cestujúcemu v priebehu cestovania, úroveň
hygieny a čistoty v dopravných prostriedkoch i pevných
zariadeniach pre cestujúcich patria všeobecne
k najslabším článkom cestovného pohodlia
Problémom na zastávkach TEŽ a OŽ sú tiež
nástupištia. V súčasnosti ani jedna stanica či zastávka na
TEŽ a OŽ nespĺňa kritéria kvality z hľadiska nástupu a
výstupu do dopravného prostriedku.
Ďalším kritériom kvality je plošná a časová hustota
ponuky. Vysoké Tatry obsluhované tatranskými
elektrickými železnicami a ozubnicovou železnicou sa
rozkladajú na ploche cca 431 km2 a nachádza sa tu 23
zastávok. Z hľadiska plošnej obsluhy územia možno
tento dopravný systém hodnotiť ako vyhovujúci. Časová
hustota ponuky znamená jednak počet spojov za určité
časové obdobie (napr. deň) ale tiež vhodnosť časovej
polohy jednotlivých spojov. Vhodnosť časovej polohy
spoja možno posudzovať vzhľadom na časovú
nadväznosť na iný dopravný prostriedok. Nadväznosť
spojov koľajovej dopravy spĺňa len niekoľko spojov na
TEŽ a OZ.
Vhodnosť časovej polohy spojov možno hodnotiť
tiež z hľadiska dopytu po preprave. Takéto hodnotenie by
bolo lepšie vykonať na základe prieskumu frekvencie
cestujúcich v turistickej sezóne, pretože mimo turistickú
sezónu je využitie trate pomerne nízke.
Na základe predbežných analýz sa ukazuje
potreba rozšírenia časového rozloženia spojov
vzhľadom na dopravu z a do práce zamestnancov
rôznych zariadení cestovného ruchu, kde mnohokrát
poskytovanie služby je časovo viazané na čas
posledného možného spoja, čo negatívne ovplyvňuje
kvalitu a rozsah poskytovania služieb.
Výdajne cestovných lístkov fungujú iba v konečných
staniciach Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Poprad,
v prestupnej stanici Starý Smokovec a niekoľkých
ďalších staniciach s obmedzenou dobou predaja.
Vo veľkých staniciach sú v súčasnosti umiestnené aj
výdajné automaty
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Na základe početných sťažností na dostupnosť
predaja
lístkov
a s tým
súvisiace
problémy,
prevádzkovateľ TEŽ pripravuje vybavenie jednotlivých
súprav výdajnými automatmi.
V súčasnosti sú v oblasti Vysokých Tatier
prevádzkované tri druhy železničných tratí s rozdielnymi

tarifami: ŽSR, TEŽ a OŽ. Sieťové predplatné cestovné
lístky sú flexibilné, možno ich využívať na viacerých
trasách.
Ďalším predpokladom pre zlepšenie kvality je
vytvorenie spoločného informačného systému pre
cestujúcich a viacjazyčné oznamy.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté požiadavky na zvyšovanie kvality prepravných systémov TEŽ, TLD
Vysokých Tatier.

Prepravné požiadavky
Rýchlosť
Spoľahlivosť
Presnosť
Prepravná kapacita
Pohotovosť
Priestorová dostupnosť
Nadväznosť s ostatnou dopravou
Sociologické požiadavky
Cestovné

Súčasnosť

Predpokladané ciele

nízka
dobrá
dobrá
počas špičky nedostatočná
dobrá
dobrá
dobrá (až na výnimky)

zvýšenie v rámci technických možností
snaha o stále zvyšovanie
Zachovať
počas sezóny operatívne zvyšovať
úsilie maximalizovať
zachovať
zosúladiť disproporcie

na lanovkách vysoké

Sociálna dostupnosť

na lanovkách nízka

Bezpečnosť dopravy
Informačný systém
Pohodlie premiestňovania
Hygiena
Ekologické požiadavky
Hluk
Vibrácie, otrasy
Estetika

vyhovujúca
na minimálnej úrovni
počas špičky nedostatočné
niekde nedostatočná

zvážiť možnosť zavedenia komerčných zliav
(rodinné zľavy, skupinové zľavy...)
zvážiť použitie integrovaného cestovného
lístka v rámci Tatranskej integrovanej dopravy
(TID)
úsilie o stále zvyšovanie
maximálne zvýšiť úroveň
zvýšiť pohodlie zvýšením kapacity
zvýšiť celkovú úroveň

príliš vysoký
pomerne vysoké
veľmi nízka

znížiť hlučnosť
znížiť
oživiť interiér a exteriér vozňov/nové jednotky

Vplyv dopravy na životné prostredie
Cesta II/537, lokalizovaná v špecifickom prostredí
línie Štrbské Pleso až Tatranská Lomnica, má vplyv na
hlukovú a imisnú situáciu prostredia. Z výsledkov
dopravnej záťaže v roku 2000 boli prepočítané
orientačné polohy izofón pozdĺž cesty II/537
v urbanizovanom prostredí.
Vypočítané výsledky preukazujú, že vplyv hluku
z cesty na bývajúcich obyvateľov je minimálny.
Priemerná vzdialenosť izofóny 50 dB od cesty je len 5,3
m. Závažnejšia situácia nastáva v prípade území
vyžadujúcich si tiché prostredie (školy, rekreačné

Číslo úseku
91670
91678
007-59
007-57
007-50
007-60
007-70

Vzdialenosť nočnej izofóny 50/40/35 dB od komunikácie v [m]
50 dB

a zdravotnícke priestory). Priemerná vzdialenosť
zodpovedajúcej izofóny 40 dB od cesty je len 57,1 m.
Najhoršia situácia je v prípade území s osobitnou
ochranou pred hlukom –rozsiahle liečebné a kúpeľné
areály. V týchto prípadoch je priemerná vzdialenosť
zodpovedajúcej izofóny 35 dB vzdialená od cesty až
155,4 m. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty
vypočítaných izofón hluku pozdĺž cesty II/537 vo
Vysokých Tatrách z údajov celoštátneho sčítania cestnej
dopravy v roku 2000.

40dB

35dB

5,7

59,7

160,7

3,5

40,3

113,5

1,9

24,5

72,9

4,3

48,2

133,1

4,3

48,2

133,1

6,4

66,4

176,4

7,0

71,3

187,8
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007-71
007-72
007-80
007-96
priemer

5,6

59,1

159,2

7,3

73,8

193,4

7,3

73,8

193,4

4,4

49,0

134,8

5,3

57,1

154,4

Pozitívnu zmenu zníženia negatívnych vplyvov
negatívneho dopadu dopravy na životné prostredie
dopravy na kúpeľné a liečebné prostredie línie Štrbské
Tatier.
Pleso - Tatranská Lomnica je možné dosiahnuť
K zvýšeniu hlukovej záťaže urbanizovaného
konsenzom o využívaní a ochrane prostredia Vysokých
prostredia prispieva i železničná sieť tvorená železničnou
Tatier. Na základe takejto vízie sa dá formulovať i
traťou č. 180 a sústavou regionálnych tratí – TEŽ.
koncepcia dopravnej obsluhy Vysokých Tatier, ktorá by
Zdrojom nadlimitného hluku v urbanizovanom prostredí
sa mala v konečnom dôsledku prejaviť v znížení
Vysokých Tatier sú zastaralé elektrické vozňové jednotky
EMU 89.0. popradské letisko, ktorého náletový kužeľ zasahuje do územia miest Poprad a Vysoké Tatry.
Dopravnoplánovacie a územnoplánovacie dokumentácie
Vysokým Tatrám veľmi chýba aktuálny dokument
primeraného rozsahu a hĺbky – Generálny dopravný
plán – a v budúcnosti by mal byť – spoločne dopravnou

časťou Územného plánu Vysokých Tatier – dokumentom
s najvyššou koncepčnou a programovou prioritou.

7. Kultúrno-historický potenciál Vysokých Tatier a okolia
Na území Vysokých Tatier a v ich okolí sa nachádza
z hľadiska historického vývoja civilizačného procesu
mimoriadne hodnotné osídlenie s bohatou kultúrnou
tradíciou, s množstvom cenných architektonických
objektov a lokalít, čo pre ďalší rozvoj tatranského regiónu
predstavuje významný potenciál. Z pamiatkovo
chránených urbanistických celkov sú to:
•
•
•

mestské pamiatkové rezervácie (Spišská
Sobota, Kežmarok, mimo riešené územie
Levoča a Podolínec),
pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry
(Ždiar, Osturňa, Podbieľ),
pamiatkové zóny (Tvrdošín, Trstená, Liptovský
Mikuláš, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján,
Hybe, Východná, Tatranská Lomnica.
Odporúča sa ich rozšíriť o zóny – Zuberec,
Veľké a Malé Borové, Starý Smokovec,
Tatranská kotlina, Spišská Belá,

Z architektonických objektov sú to najmä významné
kultúrne pamiatky - hrady a zámky (Liptovský Hrádok,
Kežmarok). kaštiele a kúrie (Liptovský Mikuláš, Liptovský
Ján, Strážky), sakrálne stavby (Liptovský Ondrej,
Smrečany, Spišská Sobota, Batizovce, Veľká Lomnica,
Kežmarok, Spišská Belá, Červený Kláštor) a ďalšie. Z
novšej architektúry sú to objekty vo Vysokých Tatrách od
konca XIX. storočia až po súčasnosť. Ide o stavby od
tradičnej horskej hradenej architektúry až po moderné v
osadách Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, obe Polianky,
Smokovce, Tatranská Lomnica a Matliare, objekty
lanovky v Tatranskej Lomnici a na Lomnickom štíte.
Počet chránených stavieb v pamiatkovom fonde je:
Smokovce (22), Štrbské Pleso (15), Tatranská Polianka
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(5), Tatranská Lomnica (15), Tatranské Matliare a Kotlina
(po 1).
Ďalšie kultúrno – historické aj novodobé danosti sú:
• technické, dopravné a výrobné pamiatky a
stavby (lanovka Tatranská Lomnica – Lomnický
štít, TEŽ s objektmi,...),
• kultúrna krajina a prírodné parky (viaceré
tatranské osady, park v Strážkach,...),
• rozptýlené účelové osady a objekty, najmä v
Tatrách (typické vysokohorské chaty, horárne,
poľnohospodárske a lesnícke usadlosti,
senníky,...),
• historická výrobná a dopravná činnosť,
• kultúrna krajina ako výsledok činností – poľnoa
lesohospodárskej,
vodohospodárskej,
ťažobnej baníckej, sadovníckej, ochranárskej
• zachovaná tradičná ľudová architektúra
Z hmotného bohatstva sú tu aj viaceré kultúrne
inštitúcie, v tom aj viaceré múzeá a galérie (v Liptovskom
Mikuláši, Strážkach, Kežmarku, Spišskej Belej, Vysokých
Tatrách), pamätné izby, pamätníky. Z nehmotného
dedičstva sú to zasa tradičná ľudová a remeselná
výroba, rôzne kultúrne, národopisné (festival vo
Východnej, na Brestovej, remeselnícke dni v Kežmarku),
ale aj univerzálne a moderné podujatia.
S ohľadom na význam mesta Vysoké Tatry z hľadiska
jeho postavenia v sídelnej štruktúre regiónu uvádzam aj
pamiatkový fond mesta:
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Tabuľka pamiatkového fondu mesta Vysoké Tatry:
SMOKOVCE :
DOLNÝ SMOKOVEC
Názov pamiatky
1
Vila Šafárik
Vila Mudroň
Vila Sládkovič
Kostol drevený r.k. sv.Salvátora
Vila Kollár
Vila Hollý
Vila Kalinčiak
HORNÝ SMOKOVEC
Názov pamiatky
1
Sanatórium Bellevue
NOVÝ SMOKOVEC
Názov pamiatky
1
Sanatórium Palace
Vila Dr. Szontága
Zotavovňa Branisko
Hotel Malý Palace
Hotel Európa
Kostol Ev. a.v.
STARÝ SMOKOVEC
Názov pamiatky
1
Stanica meteorologická
Tabuľa pamätná Bilík P.
Vila Flóra
Hotel Grandhotel

Č.ÚZ

Lokalizácia
2

2083
2084
2085
1021
1023
1025
1022
Č.ÚZ
2
1026
Č.ÚZ

koniec 19. stor.
koniec 19.stor.
1883
1890
1890
1884
1900

Lokalizácia

Dáta vzniku

3
východný okraj osady
Lokalizácia

Č.ÚZ
2
4493
4523
1035
1038
1039
1036

Hotel Starý Smokovec

1037

Vila Alica
ŠTRBSKÉ PLESO
Názov pamiatky
1
Škola materská
Kúpele s areálom
Dom liečebný Hviezdoslav
Reštaurácia
Vila Jánošík
Liečebný dom Kriváň
Liečebný dom Solisko
Stanica elektr. dráhy
Liečebný dom Detvan
Liečebný dom Marína
Symbolický cintorín
Pomník Padlým partizánom
Tabuľa pamätná padlým
Pomník SNP
Rozhľadňa Monte Hori

11392
Č.ÚZ
2

TATRANSKÁ LOMNICA
Názov pamiatky
1
Stanica lanovky Tatr. Lomnica
Stanica lanovky Štart
Stanica lanovky Encián
Stanica Lanovky Lomnický štít
Generátor osvetlenia asynchrónny
Sústrojenstvo pohonu

3850/1
3850/2
3850/3
3850/4
3850/5
3850/6

Dynamo
Sústroj.funkčná časť N-L
Motor naftový
Pult ovládací
Panel riadiaci s povrch. sign.
Vratok ručný k
Spúšťač hl. pohonu
Spúšťač pom. pohonu
Spúšťač sústrojenst. N-L
Regulácia elektrická
Náhon remeňový
Systém zabezpečovací
Zariadenie vetromera
Systém brzdový s mastením
Stanica lanovky
Stanica lanovky Encián
Stanica lanovky
Grandhotel Praha
Kostol Ev. a.v.
Býv. ubytovňa Alpinka
Zotavovňa Morava
Zotavovňa

3850/7
3850/8
3850/9
3850/10
3850/11
3850/12
3850/13
3850/14
3850/15
3850/16
3850/17
3850/18
3850/19
3850/20
3851
3852
3854
3855
3856
3857
3858
3859

Č.ÚZ

4

Lokalizácia

Dáta vzniku

Sloh

1962
1839
1904

zrubová stavba
secesia

1888

romantizmus

1894

hrázdená architektúra,
secesia
secesia

Dáta vzniku

Sloh
4

5

zač. 20.stor.

zrubová stavba

1916-1923
1928
1923
1905-1906
zač.20.stor.
1912
koniec 19.stor.
koniec 19.stor.
1934
1956

secesia

secesia
secesia
secesia
secesia
secesia

1953
1930

secesia

Dáta vzniku
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5
romantizmus

3
v osade
Štart
Encián
Lomnický štít
lanovka
3. pohonný úsek
lanovka
2. úsek lanovka
lanovka
lanovka
lanovka
lanovka
2.úsek lanovka
lanovka
lanovka
lanovka
lanovka
lanovka
lanovka
lanovka
lanovka
Štart
Skalnaté pleso
Lomnický Štít
nad osadou
v centre
v centre
nad centrom osady
centrum

Sloh
5
funkcionalizmus
hrázdená architektúra, secesia
hrázdená architektúra, secesia
hrázdená architektúra, secesia
klasicistický
neogotický

4

1929

Lokalizácia
3
v centre
v centre
v centre
centrum osady
centrum osady
centrum osady
centrum osady
centrum osady
centrum osady
centrum osady
Popradské pleso
Podbánske, pri ceste
symbolický cintorín
pri jazere
v centre

5
funkcionalizmus

Dáta vzniku
1915-1925
1876
1882-1883
30. roky 20.stor.
1894
1887

Lokalizácia
2

Sloh

1934

3

3
Pred mestským úradom
Hrebienok -Bilíkova chata
v centre
v centre
na návrší
nad hotelom Grand

5
hrázdená architektúra
hrázdená architektúra
hrázdená architektúra
hrázdená architektúra
hrázdená architektúra
hrázdená architektúra
hrázdená architektúra, secesia

4

v centre kúpeľov
v centre kúpeľov
v centre kúpeľov
v centre
v centre
pri ceste Slobody

v parku
v centre
v centre
pod Grandom

3841
3842/1-3
3842/1
3842/2
3842/3
3843
3844
3847
3846
3845
3849
1413
4521
1428
3848

Sloh
4

v centre osady
v centre osady
v centre osady
v centre osady
v centre osady
v centre osady
v centre osady

2
1030
1029
1033
1031
1032
1028

Kostol drevený r.k. nep. počatia
Panny Márie
Zotavovňa Kamzík

Dáta vzniku
3

Sloh
4

5

1939
1939
1939

funkcionalizmus
funkcionalizmus
funkcionalizmus

1939
1939
1939
1903-1905
1902
koniec 19.stor.
1932
1894

funkcionalizmus
funkcionalizmus
funkcionalizmus
secesia
eklekticizmus
hrázdená architektúra
funkcionalizmus
hrázdená architektúra, secesia
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J. Jesenského
Kúpele s bazénom
Villa Széchényi
Hotel Lomnica
Stanica elektr. dráhy
Hvezdáreň
Zotavovňa Javorina
TATRANSKÁ POLIANKA
Názov pamiatky
1
Pamätná tabuľa
Pomník
J. Wolkera
Sosna, bývalá hvezdáreň
Sanatórium
J. Wolkera
Dom liečebný Limba
Dom liečebný Orava
Dom liečebný Dukla
TATRANSKÉ MATLIARE
Názov pamiatky
1
Sanatórium Esplanade
TATRANSKÉ ZRUBY
Názov pamiatky
1
Pomník padlým
VYŠNÉ HÁGY
Názov pamiatky
1
Tabuľa pamätná Čsl. arm. zbor
Ústav liečebný Liečebne TBC

3860
3861
3862
3864
3853
3865
Č.ÚZ
2

pri Ceste Slobody
v centre
v centre
v centre
Skalnaté pleso
v centre

1894
1913
začiatok 20.stor.
20 roky 20. stor.
1940-1943
zač. 20.stor.

Lokalizácia

Dáta vzniku

secesia
neogotický
hrázdená architektúra, secesia
hrázdená architektúra, secesia
funkcionalizmus
hrázdená architektúra, secesia
Sloh

10947
3868

3
za liečebňou J.Wolkera
pred liečebňou
J. Wolkera
v strede osady
nad cestou Slobody

2. pol. 19.stor.
1907

murovaná stavba
secesiaa

3867
3869
3870

v centre
v centre
v center

20. roky 20.stor.
1902
prelom 19.-20. storočia

funkcionalizmus
hrázdená architektúra
hrázdená architektúra

Dáta vzniku

Sloh

1429
1430

Č.ÚZ

4

Lokalizácia
2

3866
Č.ÚZ
2
1431
Č.ÚZ
2
4519
3871

5

1949
1960

3

4

pri Ceste Slobody

1938-1945

Lokalizácia
3
pred voj. zotavovňou

1954

Lokalizácia

Dáta vzniku

5
funkcionalizmus

Dáta vzniku

Sloh
4

3
Vestibul LÚ TBC Vyšné Hágy

5

Sloh
4

1962
1934-1936

5
funkcionalizmus

Záujem štátu o ochranu kultúrneho dedičstva v rozsahu, aký je zachytený v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
(ÚZPF) však pokladáme za neúplný. S prihliadnutím na historické, architektonické a krajinárske hodnoty doporučujeme
prehodnotiť a doplniť ÚZPF o ďalší pamiatkový fond zachovaný in situ v lokalitách najmä mesta Vysoké Tatry – Tatranská
Kotlina, Tatranské Matliare, a obcí Tatranská Javorina, Zuberec, Huty, Veľké a Malé Borové. Obdobne bude potrebné
prehodnotiť aj rozsah ochrany urbanistických súborov a uvažovať s vyhlásením pamiatkových zón, napr. pre Tatranskú
Kotlinu, Huty a Veľké a Malé Borové.

8. Rekreácia a cestovný ruch
V riešenom území sa uplatňujú viaceré druhy
turizmu:
• horský, ktorý je dominantný v celoročnom zábere a
ktorý zahrňuje rekreačný a športový pobyt v
horskom prostredí. Koncentruje sa najmä vo
Vysokých Tatrách v páse pozdĺž Cesty slobody v
meste Vysoké Tatry, v páse stredísk na južnom
úpätí Západných Tatier, v Roháčskej doline, Ždiari,
• turistický vo formách pešej horskej až
vysokohorskej turistiky, skalolezectva, cykloturistiky
po celom území regiónu a zimná turistika najmä vo
Vysokých a Západných Tatrách,
• zimný, sústredený najmä na lyžiarskych terénoch
vo Vysokých a Západných Tatrách
•

•

•

Turistický pobyt dopĺňajú:
letný pobyt pri vode, v okrajových polohách regiónu
na severných brehoch Liptovskej Mary, vodná
turistika na Belej, Dunajci a Poprade, v blízkosti
regiónu na Oravskej priehrade,
kúpeľný na báze výskytu termálnych vôd – na
termálnych kúpaliskách, aquaparkoch (Oravice,
Bešeňová, Liptovský Ján, Poprad, Liptovský
Mikuláš, Vrbov),
vidiecky (ubytovanie v podhorských obciach),
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•
•

•

•
•

tranzitný prebiehajúci po dopravných trasách s
odbočením z cesty za účelom krátkodobej návštevy
turistických cieľov,
poznávací s viacerými formami – kultúrny s cieľmi
najmä
v
sídelnom
pásme
Liptova
a
severozápadného Spiša, zatiaľ ešte nedostatočne
rozvinutý, ďalej kongresový – vzdelávací turizmus v
mestách a strediskách cestovného ruchu, turizmus
obchodný, služobný atď.
V širšom regióne turizmus a rekreácia prebiehajú na
území v členení na viaceré pásma:
územie tvorené pohorím Tatry (Západné, Vysoké Belanské), ktoré sa približne kryje s územím
TANAP-u ( V meste Vysoké Tatry sa sústreďujú
skoro 2/3 návštevníkov Tatier),
územie prevažne poľnohospodárskej krajiny s
vidieckym osídlením rozloženým na úpätí Tatier pod
spodným okrajom TANAP-u,
hlavný sídelný pás v údolí Váhu a Popradu v
Liptovskej a Popradskej kotline, v ktorom sa
nachádzajú hlavné dopravné trasy a väčšie sídla
súčasne nástupné centrá do Tatier a značná časť
vybavenosti.
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Celé širšie územie Vysokých Tatier má tvar podkovy, v
strede ktorej leží hlavný turistický cieľ - pohorie Tatry,
približne v hraniciach TANAP-u. Z nadregionálneho
hľadiska sú dôležité rekreačný celok Oravská priehrada,
severné brehy Liptovskej Mary liptovská časť Nízkych
Tatier, stredný Spiš s Levočou a Spišským hradom,
Slovenský raj, Zamagurie s Pieninami.

Štôla pri ceste Mengusovce – Vyšné Hágy, nižšie
liečebné kúpele Lučivná, štrkovisko pri Svite, obec
Gerlachov (hotel Hubert, golf), na ceste Poprad –
Smokovec tesne pod TANAP-om sídliská Pod lesom a
Malý Smokovec a obec Nová Lesná. Na východných
úpätiach sa nachádza obec Stará Lesná ako stredisko
turizmu, golfové ihrisko v katastri Veľkej Lomnice, obec
Mlynčeky, základňa Šarpanec, vzdialenejšie ale funkčne
nadväzujúce termálne kúpalisko vo Vrbove. Ťažiskovým
strediskom severne od Belanských Tatier je rázovitá
obec Ždiar s dvoma lyžiarskymi terénmi – Strednica a
Bachledova dolina s prechodom do Jezerska za
hrebeňom Spišskej Magury a turistické základne
Podspády, Javorina a hraničná Lysá Poľana ako
východiská na tatranské vysokohorské túry.

Západné Tatry sú z hľadiska turizmu menej
využívané. Na oravskej strane sa turisticky využíva
Roháčska dolina s ťažiskovým strediskom obcou
Zuberec (lyžiarske terény Milotín – Janovky, skanzen
Brestová, základňa Zverovka, lyžiarsky terén Spálený
žľab, záver doliny ako východisko na vysokohorskú
turistiku). Na južných svahoch pod spodnou hranicou
TANAP-u sa nachádza pás stredísk pri vstupe do dolín
(Jalovecká, Žiarska, Jakubovianska, Račková) a
najväčšie chatové zoskupenie na Slovensku Podbanské
a Suchý a Surový Hrádok, obce Pribylina (skanzen),
Liptovská Kokava, Vavrišovo.

Vo Vysokých Tatrách sa turistický ruch sústreďuje
na pás pozdĺž Cesty slobody, ktorá je súčasne osou
mesta Vysoké Tatry, tvoreného tromi ťažiskovými
mestskými časťami (Štrbské Pleso, Smokovce,
Tatranská Lomnica) tvoriacimi zoskupenia s ďalšími
osadami, rekreačnými útvarmi, liečebnými kúpeľmi a
liečebňami. Sú to:

Na úpätí Vysokých Tatier sa nachádza stredisko
Tatranská Štrba s turistickou osadou Lieskovec ako
východisko na Štrbské Pleso, stredisko a bývalá liečebňa
P.č.

Druh

Funkcia

Hlavné zariadenia

1

Turistický útvar
zoskupenie Štrbské Pleso
Podbanské

SCR

lyžiarský svah,
UZ: Permon, Krivá

2

Štrbské Pleso

KSCR,LK

horský celoročný pobyt,
turistika (L,Z),
cykloturistika
celoročný horský pobyt,
turistika
(L,Z),kúpeľníctvo, liečba

3

Solisko

ZCR

4

Popradské Pleso

ZCR

5
6

ZCR
liečebňa

7
8

Chata pod Rysmi
Vyšné Hágy
zoskupenie Smokovce
Nová Polianka
Tatranská Polianka

9

Sliezsky dom

10
11

Tatranské Zruby
Smokovce (Nový, Starý,
Horný, Dolný)

zotavovňa
KSCR,
liečebné
kúpele,
liečba

12

Hrebienok

ZCR

13-15

vysokohorské chaty

3xZCR

liečebňa
ZCR,
liečebňa
ZCR

lyžovanie,
vysokohorská turistika
celoročný pobyt,
vysokohorská turistika
vysokohorská turistika
liečba
liečba
vysokohorská turistika,
liečba
vysokohorská turistika
(L,Z)
liečba
celoročný horský pobyt,
vysokohorská turistika,
cykloturistika, lyžovanie

celoročný horský pobyt,
lyžovanie
vysokohorská turistika
(L,Z)

areál FIS pre klasické lyž.
disciplíny, zjazdové trate
Interski, Solisko,
hlavné UZ: Panoráma, Patria,
Eis, Baník, Helios, Hviezdoslav
(v rek.), LD Solisko
lyž. sedačkový výťah, turistická
chata
horská chata,
horská sezónna chata
liečebný ústav
liečebný vojenský ústav
liečebný vojenský ústav
hotel Sliezsky dom
vojenská zotavovňa
lyž. terén Jakubkova lúka,
UZ: Park – Átrium, MS-70,
Bystrina, Grand, Šport, Bellevue,
OLU sanatórium Penzák, detská
liečebňa, Šrobárov ústav
lyžiarsky svah, UZ: Hrebienok,
Bilíkova chata
chaty: Zbojnícka, Zamkovského,
Téryho

zoskupenie Tatranská
Lomnica
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16
17

Tatranská Lesná
Tatranská Lomnica

ZCR
KSCR

celoročný pobyt (L,Z)
celoročný pobyt (L,Z),
lyžovanie

18

Skalnaté Pleso

ZCR

vysokohorská turistika,
lyžovanie

19

Eurocamp

SCR

20

Tatranské Matliare

21

Chata pri Zelenom Plese

SCR,
liečebňa
ZCR

22
23

Kežmarské Žľaby
Tatranská Kotlina

24

chata Plesnivec

horský pobyt –
sezónny,
horský pobyt, turistika
(L,Z)
vysokohorská turistika
(L,Z)
horská turistika (L,Z)
celoročná turistika ,
liečba
vysokohors. turistika

ZCR
SCR,
liečebňa
ZCR

UZ: Detský raj
lyžiarsky areál T.L. – Skalnaté
pleso a Jamy, vysutá lanovka,
krytý bazén pri hoteloch 3x,
jazdecký areál,
UZ: Grandhotel Praha, Morava,
Urán, Odborár, Lomnica, Slovan,
Sasanka, Willi a ďalšie
lyžiarsky areál Skalnaté pleso –
Lomnické sedlo, vysutá lanovka,
UZ: Encián, Skalnatá chata
ATC Eurocamp FICC
UZ: Hutník – Metalurg, vojenský
liečebný ústav
UZ: Chata pri Zelenom Plese

odborný liečebný ústav, menšie
ubyt. objekty, Belianska jaskyňa
chata

Legenda: KSCR – komplexné stredisko cestovného ruchu, SCR – stredisko, ZCR – základňa, LK - liečebné kúpele, LU – liečebný ústav, UZ – ubytovacie zariadenia (hlavné)

V súčasnosti sa turisticky využíva pás sídiel a
rekreačných útvarov ležiacich pozdĺž Cesty slobody, vo
vyšších polohách nad Cestou slobody lyžiarske terény a
sieť vysokohorských turistických chodníkov, najmä
magistrála V časti TANAP-u pod pásom stredísk sa
využívajú ojedinele len trasy turistických chodníkov a
cestných komunikácií. Z lyžiarskych terénov sú to:
Solisko nad Štrbským Plesom, nad Hrebienku a
Jakubkova lúka nad Smokovcom a nad Tatranskou
Lomnicou najväčší lyžiarsky terén v Tatrách v
Lomnickom sedle a na svahu Skalnaté Pleso – Tatranská
Lomnica a Jamy, všetky vybavené lyžiarskymi
dopravnými zariadeniami.
Denná návštevnosť v hlavných sezónach sa uvádza
v meste Vysoké Tatry a tým prakticky aj v celých
Vysokých Tatrách na cca 26000, na celom území
TANAP-u cca 40000 – čiže v rozložení cca 2/3 na
Vysoké Tatry (vrátane Ždiaru) a 1/3 na Západné Tatry
(vrátane pásu stredísk tesne pod TANAP-om a v
Roháčskej doline). Táto návštevnosť, najmä čo sa týka
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Vysokých Tatier, sa pokladá za nasýtenú a počíta sa s
ňou aj vo výhľade k rokom 2010 – 2020.
Ubytovacie kapacity sa vo Vysokých Tatrách
uvádzajú v počte 14 126 lôžok, z toho 11190 stále lôžka
(SUSR ZCR Vysoké Tatry, 2004). Na kúpeľnú liečbu a
špecifickú liečbu (OLU) pripadá cca 4 000 lôžok.
Súčasné a aj výhľadové kapacity je ťažké určiť
vzhľadom na značne pohyblivú časť v kategóriach
málokapacitných ale početných zariadení (penzióny,
ubytovanie na súkromí) a na značnú časť zariadení v
rekonštrukcii. Podľa prevažnej časti odborníkov z
rôznych sfér sa všeobecne s rastom ubytovacích kapacít
na území TANAP-u nepočíta (ráta sa skôr so zvýšením
štandardu a tým aj určitého poklesu počtu lôžok), ale
očakáva sa zato rast kapacít v podhorskom území v
rámci podtatranských obcí vhodných pre vidiecky
turizmus a agroturistiku, veľkoplošné aktivity (golf,
jazdectvo), rodinnú rekreáciu,...
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2. REGIONÁLNE VZŤAHY A VÄZBY
Mesto Vysoké Tatry sa nachádza v regióne Vysoké Tatry (pre tento účel za región považujeme okresy Tvrdošín,
Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok), ktorý je hraničným regiónom s Poľskou republikou a má celoštátny až
medzinárodný význam. Jeho význam je podmienený predovšetkým špecifickými a ojedinelými prírodnými danosťami.
Región Vysoké Tatry je taktiež významným regiónom aj v sídelnom systéme Slovenskej republike.
Osídlenie regiónu je diferencované a skladá sa z viacerých veľkostných skupín obcí. Najväčší podiel zo 141 obcí
definovaného územia je podiel obcí do 500 obyvateľov (34,8%). S počtom obyvateľov do 1000 je 59,6% obcí. 5 obcí je
s počtom obyvateľov medzi 2 a 5 tisíc a šesť obcí 5 až 10 tisíc. Najväčšou obcou je mesto Poprad s necelými 60 tisícmi
obyvateľov. Toto mesto je charakterizované ako centrum patriace do prvej skupiny1 centier v celom osídlení Slovenskej
republiky. V regióne sa ďalej nachádzajú centrá druhej skupiny Liptovský Mikuláš, Ružomberok a s menším odstupom
významu mesto Kežmarok. Zo strany Oravského regiónu sa nachádzajú centrá nižšieho významu – tretej skupiny, a to
mestá Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Všetky tieto mestá sú významnými centrami zabezpečujúcimi základnú a vyššiu
vybavenosť pre širšie zázemie a aj pre samotné Vysoké Tatry.
Významnosť uvedených centier podmienila vznik aglomerácií a polarizovaných sídelných sústav. V celoštátnom
územnoplánovacom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) sú okolo týchto centier
vymedzené ťažiská osídlenia. Najvýznamnejším v tomto regióne je popradsko-spišskonovomestské a liptovskomikulášskoružombersko-dolnokubínske ťažisko osídlenia. S menším významom sa nachádza na Orave tvrdošínsko-námestovské
ťažisko osídlenia, založené na polarizačných účinkoch jeho centier.
Celú štruktúru sídelného systému dotvárajú rozvojové osi. Podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný
rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a
environmentálnych súvislostí. Rozvojové osi tak efektívne plnia požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a
environmentálne vhodného obytného i pracovného prostredia.
Rozvojové osi sa na Slovensku rozvíjajú v uzlovo–pásovom
sídelnom systéme, ktorého osnovu tvoria centrá osídlenia a
dopravno – komunikačné systémy spájajúce jednotlivé centrá.
Uvedomujúc si fakt, že mesto Vysoké Tatry má špecifické
miesto v tomto systéme, na základe komplexného vyhodnotenia
rozvoja sídelnej štruktúry, odporúča
KURS 2001 medzi
najvýznamnejšie rozvojové osi žilinsko – podtatranskú rozvojovú os
vedenú v smere Žilina – Martin – Poprad – Prešov, ktorá je
klasifikovaná ako rozvojová os prvého stupňa. Rozvojová os
druhého stupňa je v regióne Vysoké Tatry liptovsko – oravská
rozvojová os v trase Ružomberok – Dolný Kubín – Trstená –
hranice – PR. Na východnej strane Vysokých Tatier sa tiahne
rozvojová os tretieho stupňa kežmarsko – ľubovnianska rozvojová
os v smere Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará
Ves.
Významným prvkom tvoriacim rozvojové osi je dopravná sieť
– cestná, železničná a pod. Najvýznamnejší dopravným koridor
regiónu Vysoké Tatry zabezpečujúci medzinárodnú dostupnosť je
koridor zaradený do celoeurópskej siete TEN s označením Va.,
vedený od Bratislavy cez Žilinu, Poprad, Prešov a Košice až po
ukrajinskú hranicu. V Žiline sa pripája na koridor VI, ktorý prepája
Baltské more v Poľsku s juhom Európy cez koridor Va. v Slovenskej
republike. Doplnkovým koridorom v blízkosti je severojužný koridor
v trase Martin, Žiar nad Hronom /alternatívne Banská Bystrica
Zvolen, Šahy. Z tohto vypláva Dostupnosť mesta Vysoké Tatry
a ďalších obcí tatranského regiónu k nadradenej infraštruktúre
(diaľnici a rýchlostným komunikáciám) a k centrám osídlenia v súčasnosti a vo výhľade sú zrejmé z priložených obrázkov.2
1

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, MŽP SR, 2001

2

Prevzaté z Územný generel cestnej dopravy SR, MŽP SR, Bratislava 2003
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Špecifikom Slovenska sú možnosti ktoré jeho územie ponúka tranzitnej turistickej doprave, obzvlášť v smere sever –
juh. Prírodné a turistické zázemie severného a stredného Slovenska ponúka možnosť pozdržať tranzitnú turistickú dopravu
cez slovenské územie a prispieť tak rozvoju cestovného ruchu na Slovensku. Pre tento účel sú vyhradené dve hlavné trasy –
s možnými paralelnými líniami – určené pre medzinárodnú individuálnu automobilovú a autobusovú dopravu
•

západná severojužná trasa (Krakow – Nowy Targ) PR – Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Donovaly –
Banská Bystrica – Zvolen – Šahy – MR (Budapešť), s vylúčením nákladnej tranzitnej dopravy v úseku Ružomberok
– Donovaly – Banská Bystrica,
• východná severojužná trasa (Krakow – Nowy Targ) PR – Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár
– Rožňava – Tornaľa – Kráľ – MR (Budapešť), s vylúčením nákladnej tranzitnej dopravy v úseku Podspády –
Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár – Rožňava,
a jedna trasa určená pre železničnú dopravu
• západná severojužná trasa (Krakow – Nowy Targ) PR – Trstená – Dolný Kubín – Kraľovany – Vrútky – Banská
Bystrica – Zvolen – Šahy – MR (Budapešť).

Podmienkou akceptovateľnosti cestných trás pre medzinárodnú turistickú dopravu je nekompromisné vylúčenie tranzitu
nákladnej dopravy z úsekov lokalizovaných v environmentálne najcitlivejších územiach.
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Doplnkovú funkciu vzájomného prepojenia cestných trás v atraktívnom prostredí pohoria Vysokých Tatier by mal plniť
Malý tatranský okruh v trase
• Vitanová – Oravice – Zuberec – Liptovský Hrádok – Pribylina – Starý Smokovec – Ždiar – Javorina (Malý tatranský
okruh) s vylúčením nákladnej tranzitnej dopravy v celom úseku.
Prepojenie malého tatranského okruhu na severe cez Poľskú republiku uzatvára navrhovaný dopravný celoštátnej
úrovne tiahnuci sa východo-západne cez severné časti územia SR a sčasti cez PR a to
• ČR – Makov – Čadca – Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica – Oravská Lesná – Námestovo –Trstená – Suchá
Hora – PR s pokračovaním PR – Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Ľubotín – Bardejov – Svidník.
Významným sídelnotvorným prvkom je rozloženie pracovísk a bývania v území. V predchádzajúcom období sa
aktivity zabezpečujúce pracovné príležitosti sústreďovali predovšetkým do vybraných centier. Po roku 1990 nastali prudké
zmeny v rozvoji ekonomickej základne, čo viedlo k zmenám počtu a rozmiestneniu pracovných príležitostí. Zmeny
v dochádzke za prácou medzi sčítaniami v roku 1991 a 2001 ako aj stav nezamestnanosti v obciach v roku 2001 sú
znázornené na priložených obrázkoch.3

3
Prevzaté z Dôsledky smerovania dochádzky za prácou na vymedzenie ťažísk osídlenia navrhnutých v KURS 2001,
MVRR SR, Bratislava, jún 2005
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Zhrnutím uvedených konštatovaní a súvislostí sa javí ako vhodné rozvoj mesta Vysoké Tatry prepájať s rozvojom obcí v podhorí
Vysokých Tatier predovšetkým v smere Poprad – Kežmarok, kde je vhodné vytvoriť sociálne a obslužné zázemie Vysokých Tatier.
Využitím existujúcej a dobudovaním navrhovanej nadradenej infraštruktúry (sociálnej, dopravnej, technickej atď.) v širšom regióne sa
zabezpečí optimalizácia a efektívnosť využitia územia aj vzťahu rozvoja ekonomických a sídelných aktivít.

Širšie územie charakterizujú nasledujúce regionálne vzťahy a väzby
- územno-správne
• Mesto Vysoké Tatry s väzbou na okres Poprad a Kežmarok, čiastočne Levoča a Spišská Nová Ves, Cez
Kežmarok s čiastočnou väzbou na okres Stará Ľubovňa
- regionálne
• Širší región Tatry je špecifickou kombináciou regiónov: Orava, Liptov, Spiš a Zamagurie
• každý zo spomínaných regiónov vtláča riešenému územiu charakteristické črty krajinné, urbanistické, geografické,
kultúrno-historické a demografické
• každý zo spomínaných regiónov predstavuje rozmanitý a druhovo bohatý sídelný a kultúrno-historický potenciál
územia vo väzbe na perspektívy rozvoja cestovného ruchu a rekreácie, športu a turistiky, kombinovaných
poznávacích a pobytových zájazdov, ekonomických aktivít
- dopravné väzby sú podrobne popísané v časti doprava
- cyklistické a pešie
• riešeným územím prechádza sieť existujúcich i navrhovaných cyklistických trás a peších turistických chodníkov
• cyklistické trasy predstavujú takmer spojitý systém pokrývajúci celé riešené územie
• pešie trasy sú viazané na jednotlivé morfologické celky a bude vhodné tieto trasy v budúcnosti navzájom
poprepájať sieťou poľných a lesných ciest
- geomorfologické
• mimoriadny potenciál (súčasne limitujúci prvok v území) predstavujú národné parky, z ktorých TANAP sa
nachádza na území mesta Vysoké Tatry, ďalšie NP – NAPANT, PIENAP a NP Slovenský raj – čiastočne zasahujú
do súvisiaceho rozvojového územia
- cezhraničné
• TANAP tvorí spolu s Tatrzanskim parkom narodowym (TPN) jednotný celok
• väzby medzi tatranskými národnými parkami sú dopravné (cestné i železničné) a pešie (prechody do poľskej časti
Tatier sú možné aj na turistických značkovaných chodníkoch na hrebeni Tatier)
územno – priestorové
• riešené územie možno rozdeliť na päť výrazných pásiem, pričom ku každému pásmu prislúcha sieť sídiel:
1. pásmo TANAP-u – ohraničené hranicou národného parku,
2. pásmo kontaktové – perspektívny rozvojový pás z hľadiska rozvoja cestovného ruchu a rekreácie a z hľadiska
rozptylu návštevníkov do širšieho záujmového územia,
3. pásmo podhoria – v dolnej časti ohraničené hlavnou dopravnou kostrou riešeného územia,
4. pásmo hlavných dopravných ťahov - vymedzené koridormi cestnej a železničnej dopravy a priľahlého
územného pásu,
5. pásmo bez priamych väzieb na územie TANAP-u, za hlavnou dopravnou kostrou riešeného územia, ktoré
obohacuje potenciál záujmového územia Tatier.
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5. SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

výhodná geografická poloha na
medzinárodnom rozhraní, zaujímavá poloha
mesta pre rozvoj CR
rozvojové aktivity v okolí mesta (Poprad
a okolie)
zdravé financovanie mesta
blízkosť Popradu ako tranzitného, uzlového
a miestneho telefónneho obvodu
blízkosť moderných zdravotníckych služieb
nemocnice III. typu
špecifický rozvinutý sídelný systém
s charakteristickou regionálnou urbanistickou
štruktúrou, architektúrou, tradíciami
a folklórom, s vysokým prírodným a kultúrnohistorickým potenciálom, napojený na ťažiská
osídlenia širšieho regiónu celoštátneho
významu
optimálne podmienky pre cestovný ruch a
dosiahnutie komplexného kultúrneho a
rekreačno-športového zážitku návštevníkov,
mimoriadny polyfunkčný charakter riešeného
územia s ochranou prírody až medzinárodného
významu, kúpeľná liečba, cestovný ruch a
rekreácia, turistika, šport, lesníctvo, trvalé
bývanie, doprava, poľnohospodárstvo, výrobné
aktivity, výskum...
jedinečné podmienky pre klimatickú liečbu,
cestovný ruch a rekreáciu, tradície a skúsenosti
v oblasti klimatickej liečby, cestovného ruchu
a rekreácie
geografické a funkčné predpoklady vytvorenia
medzinárodného polyfunkčného prírodného a
sídelného regiónu (poľsko - slovenského, u nás
zahrňujúcom Liptov, severozápadný Spiš, časť
Oravy), s prioritou zachovania mimoriadne
cenného prírodného prostredia v strednej
Európe,
sídla v podhorskom pásme a v pásme hlavných
komunikačných ťahov s obojstrannými väzbami
na Tatry a pohoria a oblasti susediace s
Tatrami
priaznivé podmienky na trvalé bývanie v
podhorských pásmach
rozvoľnená solitérna zástavba v prírodnom
prostredí TANAP-u
existujúce plochy obytnej zástavby, ktoré je
potrebné racionálne využívať, urbanisticky
dotvoriť, intenzifikovať, existujúce rozvojové
plochy v území
vhodné klimatické a prírodné podmienky v
podhorskom pásme s výhľadmi na Tatry, do
Popradskej kotliny a na Nízke Tatry a tiež vo
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vysokohorskom pásme pre preventívne
zdravotno-rekreačné pobyty obyvateľov
ľudové tradície regiónov Orava, Liptov, Spiš,
Zamagurie
kultúrne, historické, technické pamiatky a
zaujímavostí v pásme TANAP-u, v podhorí, v
sídlach okolo hlavných komunikačných ťahov,
v priľahlých územiach v regiónoch Oravy,
Liptova, Spiša, Zamaguria, archeologické
nálezy v pásme hôr TANAP-u a v pásme
podhoria
jedinečná historická horská architektúra z 19.
a začiatku 20. storočia
parkovo upravené plochy okolo kúpeľných a
rekreačných objektov
dostatočne vybudovaná sieť útvarov
cestovného ruchu a rekreácie a kúpeľnej liečby
kapacita ubytovacích zariadení cca 12 000
lôžok + cca 3 500 liečebných lôžok je pre Tatry
postačujúca, je potrebné zamerať sa na
zvyšovanie kvality ubytovacích zariadení
zvyšuje sa počet jednodenných turistov
zvyšuje sa záujem návštevníkov
o kvalifikované sprievodcovské služby (nielen
horolezecké ale aj turistické, náučné,
poznávacie)
dostatočné zázemie pre rozvoj cestovného
ruchu v podtatranskom osídlení
využitie objektu v skanzene na Brestovej
v Západných Tatrách na rekreačné účely
(ubytovacia kapacita18 lôžok -priamo v
skanzene)
zásobovanie pitnou vodou obyvateľov regiónu
je pokryté prevažne skupinovými vodovodmi,
na verejný vodovod je napojených celkovo cca
83 % obyvateľov.
vybudovaná sieť turistických, cykloturistických,
lyžiarskych bežeckých, zjazdových trás,
náučných chodníkov, netradičná hromadná
doprava na Zverovke
vyhradené miesta na lety na závesných
klzákoch a kĺzavých padákoch, na vykonávanie
horolezectva, skalolezectvo a skialpinizmu
vybudovaná sieť športových zariadení,
termálne kúpaliská, aquaparky
vodné nádrže Liptovská Mara a Oravská
priehrada s hospodárskym a rekreačným
využitím
bohatý výskyt geotermálnych a minerálnych
vôd v širšom okolí Tatier, ktorých využitie
podporuje rozvoj turistickej, rekreačnej a
liečebnej funkcie v širšom okolí Tatier
pohorie TATRY - najhodnotnejší
geomorfologický celok v krajine, bez
zvýšeného predhoria
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•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

najvyššie, najatraktívnejšie,
najnavštevovanejšie slovenské pohorie s
bohatou históriou
najmenšie veľhory na svete
vysoké percento v riešenom území tvorí sieť
národných prírodných rezervácií, prírodných
rezervácií, maloplošných chránených území,
prírodných zaujímavostí
jedinečnosť a atraktívnosť Tatier, najmenších
veľhôr Európy, pre udržanie prírodného
potenciálu a biodiverzity krajiny pri
environmentálne šetrnom uváženom rozvoji,
po polome v Tatrách (v zime 2004) sa odkryli
pekné pohľady na Tatry na severnej strane od
Cesty slobody a od trate TEŽ a na Nízke Tatry,
Popradskú kotlinu, Chočské vrchy, Liptovské
kopy na južnej strane od Cesty slobody a od
trate TEŽ
výhodná poloha Vysokých Tatier vzhľadom
k lokalizácii multimodálneho koridoru TEN-T č.
Va (diaľnica D1, modernizovaná železničná trať
č. 180, letisko Poprad-Tatry),
založený funkčný systém pozemných,
nadzemných komunikácií a železničných tratí
začatý integračný proces prevádzkovania
železničných, ozubnicových a lanových tratí na
území Vysokých Tatier
vybudované dopravné napojenie viacerých
druhov dopravy (železničné, cestné – diaľnica,
letecké) na medzinárodnú dopravnú sieť
sieť spevnených komunikácií, poľných a
lesných ciest v predhorí
priaznivá vzdelanostná štruktúra
v okrese Poprad, s vysokým zastúpením
obyvateľstva vysokoškolsky vzdelaného
nízka miera nezamestnanosti
možnosti cezhraničnej spolupráci

SLABÉ STRÁNKY
•

•

•

doterajšie navzájom si odporujúce legislatívne
predpisy nezodpovedajú požiadavkám
Národného parku, v ktorom sa realizujú viaceré
funkčné aktivity nepreviazanosť a nesúlad
činností
inštitúcie ochrany prírody usmerňujú ochranu
prírody na pozemkoch, ktoré sú vlastníctvom
iného vlastníka a súčasne inštitúcie, ktoré sú
vlastníkmi území so štatútom ochrany prírody
(stupeň ochrany III, IV, V), nemajú definovaný
ako prvoradý cieľ v danom území ochranu
prírody
ochrana prírody na území TANAP-u a jeho
ochranného pásma by mala byť , ale nie je,
prvoradá a prioritná aj v územiach, ktoré sú
dominantne využívané pre iné funkcie
odlišnosť údajov v jednotlivých mapových
podkladoch, rozdiely v zakreslení hraníc
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TANAP-u, prírodných rezervácií, hraníc
zastavaných území a iných grafických údajov
urbanizácia Tatier vo vysokých nadmorských
výškach priamo na plochách chránených území
kumulácia nadmernej návštevnosti v istých
rekreačných lokalitách, v istom ročnom období
globálne negatívne vplyvy na Tatry
v regionálnych dimenziách, ktorým nezabránia
hranice chránených území a ich ochranné
pásma
niektoré časti TANAP-u nemajú vôbec
ochranné pásmo, časť ochranného pásma
TANAP-u zasahuje do polovice zastavaného
územia Popradu
mestské časti mesta Vysoké Tatry - nie sú to
mestské časti v pravom slova zmysle ale
izolované tatranské osady, preto je
problematické používanie týchto pojmov
v rozptýlenej urbanizácií v horskom prostredí
národného parku
sezónne využívanie zariadení cestovného
ruchu
chýba cenová rozmanitosť v ponuke
ubytovacích a stravovacích zariadení
v najvýznamnejších strediskách
vybavenostný štandard drahých ubytovacích
zariadení nie vždy zodpovedá požadovaným
cenám
perspektívna orientácia zariadení CR
a rekreácie v pásme TANAP-u na solventnú
klientelu, pričom skúsenosti z histórie Tatier
ukazujú na neperspektívnosť takejto orientácie
momentálne podceňovanie klasickej kúpeľnej
liečby v Tatrách
nevyhovujúca štruktúra zariadení cestovného
ruchu vyžadujúcich reštrukturalizáciu,
modernizáciu,
nevhodný pomer pasantných návštevníkov k
stacionárnym (ubytovaným),
zatiaľ nedostatočná vybavenosť službami mimo
centrálnej časti Vysokých Tatier
neujasnená koncepcia ďalšieho rozvoja
kúpeľnej funkcie vo Vysokých Tatrách,
prevažná väčšina lyžiarskych zariadení sa
nachádza v národných prírodných
rezerváciách nevyhovujúca kapacita
lyžiarskych zariadení, absencia zasnežovania
zjazdoviek
malá dĺžka udržiavaných bežeckých tratí iba na
Štrbskom Plese nepostačuje potrebám
návštevníkov ubytovaným v Tatrách
a záujmovom území,
chýbajú zariadenia pre hokej, korčuľovanie,
curling, snowboardové a sánkarské areály.
popri komunikáciách väčšinou chýbajú
rezervné plochy pre chodníky, malé
odpočinkové priestory a plochy verejnej zelene
ako budúce prechádzkové trasy integrujúce
solitérne pozemky s objektmi do čitateľného
kompozičného celku
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nevyužité, nedokončené, schátrané objekty v
prostredí TANAP-u
objekt železničnej stanice (najmä stanice TEŽ)
v Poprade svojim stavebno- technickým
stavom, zanedbaným interiérom, chýbajúcim
informačným centrom a informačnými tabuľami
v časti stanice TEŽ znižuje hodnotu Popradu
ako východiskového bodu do Tatier
- vo východných častiach riešeného územia sú
umiestnené nevzhľadné rómske osady na
turisticky frekventovaných a zaujímavých
trasách (Tatry – Spiš)
neupravenosť, neukončenosť niektorých
verejných priestorov, parkovísk v tatranských
osadách, rekreačných strediskách,
podhorských obciach, umiestňovanie
rozmerných reklamných tabúľ
mnohé rekreačné objekty v oblasti postihnutej
ničivou víchricou sa stratou ochranného pásu
zelene dostali do bezprostredného kontaktu
s rušnou komunikáciou
chýba intenzívna priama kontrola návštevníkov
TANAP-u pri pohybe po turistických
chodníkoch
postupné znižovanie podielu plôch prírodných
na úkor plôch zastavaných, spevnených,
množstvo turistických chodníkov s asfaltovým
povrchom nevhodným z hľadiska dlhšieho
turistického výkonu
nevhodná štruktúra voľných pracovných síl
v prospech nekvalifikovanej pracovnej sily,
zhoršujúca sa dostupnosť práce a služieb
v dôsledku obmedzovania verejnej dopravy,
nedostatočná úroveň a sortiment služieb,
odlev domáceho obyvateľstva z územia za
prácou, bývaním do väčších miest sezónny
charakter prác a príjmov v Tatrách
v centrálnej časti Vysokých Tatier nedostatok
služobných bytov,
slabé bytové podmienky zamestnancov
kúpeľov (internátny spôsob života)
málo využité podhorské pásmo pre rozvoj CR,
rekreácie, športu, bývania, ekonomických
aktivít
fragmentovaný stav diaľničnej siete Slovenska
a chýbajúca kontinuita diaľnice D1 v úsekoch
Vysokých Tatier,
tranzitná nákladná doprava (56% z nákladnej
dopravy) prechádzajúca po ceste I/67 územím
TANAPu,
škodlivé imisie z automobilovej dopravy na
ceste II/537 v prostredí Národného parku,
náročné podmienky na údržbu
a prevádzkovanie pozemných komunikácií
a železničných tratí.
hlukové a emisné zaťaženie z dopravy lokalít
s kúpeľnou a klimatickou liečbou, rekreačných
lokalít, športových lokalít, sídiel zaťažených
tranzitnou kamiónovou dopravou
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najviac zaťažené sídla, rekreačné lokality
nemajú vybudované preložky (Zuberec,
Smokovce, Tatranská Lomnica) na odľahčenie
centrálnych častí osád a sídiel
množstvá áut parkujúcich živelne, mimo
vyhradených lokalít, pozdĺž komunikácií
pôsobia rušivo z pohľadového hľadiska znižujú
rekreačný a prírodný potenciál zastavaných
i nezastavaných území
extenzívne rozmiestnenie niektorých parkovísk
a ich nevzhľadné riešenie, lokalizácia
v tatranských osadách na exponovaných
miestach, zvyšujú sa územné nároky na
parkovacie plochy
umiestňovanie zjazdoviek a parkovísk vo
vzájomnej minimálnej vzdialenosti znamená
hlukové a imisné zaťaženie rekreačných,
kúpeľných a športových lokalít
chýba chodník okolo Cesty slobody, ktorý by
prepojil všetky tatranské osady od
Podbanského po Tatranskú Kotlinu (ŠL
TANAP-u momentálne plánujú výstavbu tohto
chodníka)
nedoriešená dopravná koncepcia v zmysle
tatranských oblúkov (v tom aj cezhranične cez
Poľsko), a tiež nedostatočného prepojenia
podtatranských obcí so zámerom odľahčiť
Cestu slobody, ako aj vyriešenia súčasného
dopravného tranzitu cez Tatry do Poľska (v
súčasnosti cez Lysú poľanu)
problematika zberu a odvozu odpadu (smetné
koše v rekreačných strediskách, na turistických
chodníkoch blízko osád a rekreačných stredísk
vo voľnej prírode
od roku 2001 do roku 2004 – pokles
obyvateľstva v okrese Poprad, záporná
migrácia a nárast obyvateľstva
v poproduktívnom veku
nízky počet incomingových cestovných
kancelárií
nedostatočná spolupráca samosprávy so
sociálnymi a ekonomickými partnermi
nízka miera komunitných rozvojových
programov a iniciatív
nedostatočná podpora MSP a jeho štruktúra

OHROZENIA
• nepreviazanosť a nesúlad činností
a legislatívnej oblasti vedie k
nekoordinovanému spravovaniu a využívaniu
územia, k politickým a spoločenským
nezhodám, k negatívnym zásahom do
chránených území prírody
• pri realizáciách na územiach už zastavaných
sa zvyšuje podiel zastavanosti
v urbanizovaných územiach, stráca sa
charakter rozptýlenej solitérnej zástavby
• extrémne neriadené návštevnosti znamenajú
zvýšenú záťaž okolitého územia
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neúmerne sa rozrastajúca obytná aj turistická,
príp. aj nevhodná obslužná funkcia z hľadiska
kvantitatívneho aj kvalitatívneho najmä na
území mesta Vysoké Tatry, ktorú by bolo
možné lokalizovať do obcí v podnoží Tatier a
nástupných centier,
nedostatočná priama kontrola návštevníkov
TANAP-u pri pohybe po turistických
chodníkoch extrémne rozvíjanie zábavných
aktivít a rekreačno-športových aktivít so
zvýšenými nárokmi na územie môže zúžiť
fenomén Tatry na dekoratívnu kulisu a znížiť
prírodnú hodnotu a športový, rekreačný,
liečebný a turistický potenciál (ako prvoradý
dôvod návštevy)
pochybnosti o vhodnosti ďalšieho rozvoja
kúpeľnej liečby, strata charakteru kúpeľníctva
z dôvodu nerealizácie alebo oddialenia
výstavby diaľnice D1 pod Tatrami sa na ceste
I/18 očakáva vznik dopravných kongescií,
zotrvanie alebo zhoršenie nepriaznivej situácie
v dopravnej nehodovosti i zvýšenie produkcie
škodlivých imisii automobilovou dopravou,
nekomplexný prístup k výstavbe
a prevádzkovaniu dopravnej sústavy Vysokých
Tatier ktorý neumožní využívať synergické
efekty dopravného systému.
autá parkujúce mimo vyhradených parkovísk
v osadách v zastavaných územiach, ale aj
mimo zastavaných území, taktiež autá
parkujúce na vyhradených parkoviskách
znižujú kvality rekreačného prostredia,
pohľadovo a tiež kvalitatívne, splodinami
a hlukom
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PRÍLEŽITOSTI
• zreálnenie a zfunkčnenie návštevného
poriadku TANAP-u, Zákon NR SR 543/2002 o
ochrane prírody a krajiny
• riešené územie poskytuje možnosti
kombinovaných poznávacích zájazdov,
kongresovej, seminárnej turistiky, športových,
rekreačných, turistických, vzdelávacích,
liečebných, oddychových pobytov,...
• využiť krátke vzdialenosti a optimálnu
dostupnosť medzi sídlami a rekreačnými
strediskami a pásmom TANAP-u a medzi
sídlami na hlavných komunikačných ťahoch a
pásmom TANAP-u
• rozvíjanie funkčných zložiek územia ako
ochranných pilierov územia v súlade
s princípmi TUR
• politická vôľa, finančné prostriedky, koordinácia
a právna úprava všetkých činností v území a
súborulegislatívnych opatrení, ktoré budú
zosúladené a záväzné pre všetky zúčastnené
subjekty
• v pásme TANAP-u, budovať a realizovať len
také druhy aktivít, ktoré nevyžadujú veľké
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územné zábery, využívajú už existujúce objekty
a nevyužívané plochy v zastavaných územiach
a svojou prevádzkou nerušia rekreačné oblasti
dobudovať a modernizovať kúpele
medzinárodného významu mesto Vysoké Tatry
a vytvárať podmienky pre využívanie zariadení
kúpeľnej starostlivosti aj pre voľný cestovný
ruch,
rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskom
rozvoj nových drohov ekologického
a udržateľného cestovného ruchu, kúpeľnej
liečby, športových aktivít v Tatrách
perspektívy krajinotvorby tatranského podhoria,
návrhy krajinnej zelene
radiálne priečne prepojenia pešie využívajúce
sieť poľných a lesných ciest v podhorí Tatier
rozvoj agroturistiky, ekofariem
formovanie pásma lesa zničeného víchricou,
v ktorom sa striedajú vekovo rozmanité porasty
stromov, krovinaté porasty, lúčne porasty
a solitérne stromy a kry, budovanie lesoparkov
s rekreačným vybavením so zachovaním
vzniknutých pohľadov
rozptyl aktivít na území Tatier a širšieho
riešeného územia z dôvodu odľahčovania
centrálnej časti Tatier, budovanie ubytovacích,
športových, rekreačných a zábavných
zariadení v podhorskom pásme Tatier,
regionálne väzby na okolité pohoria možnosti
kombinovaných pobytov a zájazdov
doplnenie a úprava hraníc ochranných pásiem
TANAP-u
využitie skanzenov ľudovej architektúry na
trvalé a na rekreačné bývanie
celoročne využívané územie Tatier a okolitých
regiónov
rekonštrukcia a využívanie doteraz
nevyužívaných objektov zvyšovanie kvality
existujúcich ubytovacích zariadení, objektov
vybavenosti, dopravných stavieb, objektov
technickej infraštruktúry, športových
a rekreačných areálov
zvyšovanie kvality poskytovaných služieb
sprievodcovské služby informačné
a vzdelávacie centrá
doplnenie siete turistických značkovaních
chodníkov, náučných chodníkov
vybudovanie jednoduchých turistických útulní
na turistických chodníkoch
zabezpečiť trvalú údržbu, čistenie turistických
trás, verejných rekreačných priestorov,
rekreačných a športových areálov (pracovné
príležitosti pre domácich obyvateľov)
výtvarno-architektonické dotvorenie verejných
priestorov, prechádzkových trás, turistických
chodníkov, športových a rekreačných areálov
v harmónii s prírodným prostredím
zachovanie štýlu tradičnej horskej architektúry
monitoring pamiatkovo hodnotných objektov
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monitoring a intenzívna priama kontrola pohybu
návštevníkov na území TANAP-u
(pracovnépríležitosti pre domácich obyvateľov)
perspektíva zapojenia TANAP-u do siete PAN
Parkov
zachovanie 3. stupňa ochrany prírody na celom
území TANAP-u
dobudovanie diaľnice D1 v úseku Vysokých
Tatier a kompletizácia diaľničnej siete na
Slovensku prinášajúca lepšiu dopravnú
dostupnosť územia a efektívnejšie
prerozdelenie smerovania prístupovej dopravy
v oblasti Tatier,
zvýšenie polohového potenciálu plôch
v priestoroch dobre dostupných z dobudovanej
diaľnice D1 pod Tatrami ktoré umožní presunúť
jadro výstavby Vysokých Tatier do ich
podhoria,
modernizácia železničnej trate č. 180 v úseku
Vysokých Tatier a modernizácia koridorových
tratí prinesie zlepšenie vonkajšej dopravnej
dostupnosti Tatier, zlepšenie kultúry cestovania
využívanie letiska Poprad-Tatry i pre poľské
spádové územie,
výstavba a prevádzkovanie integrovaného
dopravného systému Vysokých Tatier,(cestyželeznice-letisko-IAD-HD-parkovaniecyklisti/chodci) prispôsobeného špecifikám
územia Národného parku Vysoké Tatry
a podmienkam cezhraničnej kordinácie
s poľským územím Vysokých Tatier
presmerovanie tranzitujúcej nákladnej dopravy
územím Vysokých Tatier z cesty I/67 (hraničný
priechod Lysá Polana – Javorina),
doplnenie systému cyklistických trás vo väzbe
k novým urbanizovaným územiam pozdĺž
diaľnice D1
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dopravné prepojenie tatranských osád,
rekreačných stredísk, sídiel v podhorí
netradičnými druhmi dopravy, pešími,
cyklistickými a športovými trasami , posilnenie
hromadnej dopravy
vybudovanie preložiek v osadách a sídlach
s cieľom odstrániť rušivý vplyv dopravy na
rekreačné a kúpeľné priestory
vhodná lokalizácia a úprava parkovísk
parceláciu pozemkov na súkromné účely
uskutočňovať tak, aby popri cestných
komunikáciách ostali ešte priestory na
trasovanie chodníkov popri komunikáciách
vytvorenie nových pracovných príležitostí
v oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva,
lesníctva, poľnohospodárstva, obchodu a
služieb
podpora zamestnávania občanov všetkých
ohrozených skupín
podpora ďalšieho vzdelávania formou
rekvalifikačných kurzov
zvýšenie úrovne zdravotno –sociálnych služieb
budovanie nových priemyselných parkov a zón
v Podhorí v tradičných odvetviach
rastúce nároky na údržbu a opravu verejných
zariadení (bytového fondu)
výrazné zlepšenie dostupnosti mesta Vysoké
Tatry
možnosť získavania finančných prostriedkov
z externých zdrojov
reforma verejnej správy – prechod nových
kompetencií umožňujúcich nový manažment
územia
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ZDROJE PRE ROZVOJ
Prírodné
•

prírodné bohatstvo a stupeň zachovania
prírodného dedičstva
• klimatické podmienky pre rekreáciu a kúpeľnú
liečbu, pre preventívnu a rehabilitačnu liečbu,
zotavovanie a rekonvalescenciu,
Potenciálne zdroje rozvoja – prírodné – je možné
popísať a ďalej rozpracovať oveľa podorbnejšie.
Tento zdroj je možné v budúcnosti využívať len
v úzkej spolupráci so zainteresovanými subjektami.
Ľudské
•
•
•
•
•

domáce obyvateľstvo a ponuka kvalifikovanej
pracovnej sily,
skúsenosti, poznatky a zručnosti domácich
obyvateľov,
zapojenie menšinového obyvateľstva do
pracovných aktivít
pasantní a ubytovaní návštevníci,
regionálne tradície, tradičná remeselná výroba,
folklór, história

Domáce obyvateľstvo disponuje pomerne dobrým
potenciálom v oblasti pracovnej kvalifikácie najmä
v oblasti tradičných remesiel a výroby založenej na
folklóre a histórii. Medzi silné stránky z pohľadu rozvoja
ľudských zdrojov a využitia ľudského potenciálu patria aj
: vysoká miera profesijnej mobility smerom k sektorom
s najlepšou perspektívou ako sú cestovný ruch, kultúrne
a voľnočasové aktivity, služby spojené s využívaním
národného bohatstva, služby sociálnej ekonomiky,
dostatok voľnej pracovnej sily , dostatok voľnej pracovnej
sily, dostatočný potenciál voľnej pracovnej sily na
vidieku.
Pre zhodnotenie ľudského potenciálu bude potrebné
v záujme PHSR podporovať malé a stredné podnikanie
a vytvárať podmienky nielen pre rast vzdelanostnej
úrovne najmä u ohrozených skupín obyvateľstva, ale
zároveň
zabezpečiť
rovnomerné
rozmiestnenie
obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou.
Kultúrno-historické
•
•
•
•

kultúrno historické bohatstvo regiónov Orava,
Liptov, Spiš, Zamagurie
historicky rozvinutá sieť sídiel,
potenciál regiónov pre rozvoj cestovného
ruchu,
kombinácie turistických a poznávacích cieľov,
ktoré výrazne zvyšujú atraktivitu Tatier

Budúcnosť kvalifikovanej pracovnej sily je spojená s
oblasťami ako sú: cestovný ruch, verejné stravovanie,
vzdelávanie, príprava a realizácia kultúrnych podujatí
a pod.
Nekvalifikovaná pracovná sila sa môže v budúcnosti viac
uplatniť v poľnohospodárstve a lesníctve, miestnej
výrobe a pod.
Rozvoj agroturistiky a ekologického poľnohospodárstva
ako pridanej hodnoty a jedinečnosti vysokohorského
prostredia a pod. Z tohto pohľadu môžeme tiež
konštatovať, že ľudský potenciál domáceho obyvateľstva
nie je využitá ani vo výrobe drobných výrobkov
a suvenírov typických pre región.
Zvýšenie participácie miestneho obyvateľstva aj
prostredníctvom nových komunitných aktivít sa môže stať
tiež významným impulzom k zhodnocovaniu ľudského
kapitálu smerujúceho k zachovaniu ekologicky stabilného
územia v súlade s princípmi TUR.
Vysoké Tatry sú regiónom a to platí aj pre mesto Vysoké
Tatry, ktorý nedokáže samofinancovať svoj rozvoj
a je vo veľkej miere založený na zdrojoch z transferov
štátneho rozpočtu, grantových a dotačných schém EU,
vládneho a mimovládneho sektora. Rozvoj regiónu
Vysokých Tatier je v súčasnosti financovaný
predovšetkým zo zdrojov verejného sektora resp.
prostriedkov štátneho rozpočtu. V ostatných rokoch však
čoraz väčšou mierou prispieva k rozvoju súkromný sektor
a to aj formou investícií.
Potenciálne zdroje financovania rozvoja regiónu
Vysokých Tatier, možno z hľadiska ich disponibility
rozdeliť do dvoch základných kategórií :
1.

Schválené zdroje na investičné aktivity
súkromného a verejného sektora
(kvantifikované investičné aktivity rozdelené podľa
povahy a zdroja investície)
Do nižšie uvedeného prehľadu sú zahrnuté investičné
zdroje u ktorých možno predpokladať ich reálnu
dispozícia s potrebnými prostriedkami v horizonte
nepresahujúcom časový rámec stratégie TUR.
2.

Potenciálne zdroje financovania
prostredníctvom transferov a grantových
schém
(základný prehľad inštitúcií a grantových schém
využiteľných na podporu rozvoja mesta je v prílohe)

Finančné a ekonomické
Ekonomický potenciál mesta je sústredený najmä do
tradičných odvetví priemyslu v Popoarde a okol,
verejného sektora a oblasti CR.
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zdroje, a to najmä v prípade, ak sa strategické zámery
riešeného územia premietnu do Národného strategického
referenčného rámca.
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a.5

Potenciálne zdroje financovania prostredníctvom
transferov a grantov
Podobne ako je tomu v iných porovnateľných regiónoch,
aj rozvoj Vysokých Tatier je vo veľkej miere závislý na
financovaní
z rozpočtových
zdrojov
vládnych
a mimovládnych inštitúcií. Pri mapovaní potenciálnych
zdrojov financovania rozvoja skúmaného regiónu sme sa
preto primárne zamerali na zdroje pochádzajúce zo
štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie a zdrojov
z mimovládneho sektora. Takto definované zdroje
s potenciálom zabezpečiť dlhodobé financovania
udržateľného rozvoja Vysokých Tatier možno rozdeliť do
desiatich základných kategórií:
Daňové príjmy a transfery zo štátneho rozpočtu
Zdroje z rozpočtu a fondov Európskej únie
Finančné mechanizmy Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) a Nórska
4. Nadnárodné programy regionálneho rozvoja
a regionálnej spolupráce
5. Národné programy podpory rozvoja regiónu
6. Zdroje Enviromentálneho fondu
7. Zdroje na podporu pôdohospodárstva a lesníctva
8. Finančné zdroje od veľkých svetových nadácií
9. Zdroje mimovládneho sektora (podpora od
neziskových organizácií a nadácií)
10. Grantové schémy súkromného sektora

a.6

•
•
•
•

1.
2.
3.

•

•

Najväčší potenciál najmä z ohľadom na objem
a „nárokovateľnosť“ prostriedkov vidíme v zdrojoch
štátneho rozpočtu a rozpočtu a fondov Európskej únie

•

Ostatné

•

Základné východiská:
• ekonomické aktivity spojené s trvalou
starostlivosťou o krajinu
• základným potenciálnym zdrojom rozvoja
regiónu je:
a.1
a.2
a.3
a.4

zachovaná a udržiavaná krajina a príroda
psychická
a fyzická
hodnota
krajiny
a krajinného obrazu
hodnota percepčných vzťahov
vzťahy priestorové – psychológia a kompozícia
priestoru, obraz krajiny, siluety, panorámy,
scenérie, priehľady,
pohľady, dojem,
atmosféra
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•

vzťahy medziľudské – pozitívna komunikácia,
vľúdnosť, prívetivosť, ústretovosť,
priestorové a medziľudské vzťahy, vzťahy ku
krajine a ku prírode, ku prírodnému,
kultúrnemu a historickému dedičstvu, ku
súčasnosti
ako
nadčasové
hodnoty
a nekvantifikovateľné javy

rozvoj poľnohospodárstva na ekologickej báze,
agroturistika,
trvalá
starostlivosť
o poľnohospodársku krajinu, krajinotvorba,
ekonomické
a priestorové
väzby
poľnohospodárstva
a cestovného ruchu
(agroturistika)
skvalitňovanie ubytovacích kapacít a služieb,
ponuka domáceho obyvateľstva – ubytovanie
na súkromí a súkromné iniciatívy a aktivity vo
výstavbe
a prevádzkovaní
rekreačných
a športových zariadení, v netradičných druhoch
dopravy, v obchode, službách, vo verejnom
stravovaní,
v súkromnom
podnikaní,
v poľnohospodárstva, v lesníctve
vybudovanie kvalitnej siete turistických,
bežeckých, náučných, rekreačných trás ako
prostriedok na pritiahnutie
a udržanie
návštevníkov turistickej a športovej klientely
vybudovanie kvalitných stredísk vzdelávania,
informačných centier ako prostriedok rozvíjania
poznatkovo
orientovanej
spoločnosti,
zvyšovania štandardu sídiel a turistických
stredísk
a
ekologickej
výchovy
environmentálneho
vzdelávania
a nekonzumného prístupu ku tráveniu voľného
času
čisté lesy, odpadové drevo v lesoch a jeho
spracovanie na energetické účely
kvalita súkromných a verejných priestorov,
objektov všetkých druhov
čistota, poriadok, trvalá starostlivosť, citlivý
prístup ku prírode, vysoký štandard chránených
i nechránených území prírody, vysoký štandard
vybavenosti,
urbanistický,
výtvarnoarchitektonický
zastavaných
území,
dopravných
a technických
zariadení
v nezastavaných územiach,
rekreačných
a športových
zariadení, vysoký
štandard
verejných
(hlavných
i podružných)
a súkromných priestorov a objektov
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7. PREDPOKLADY A MOŽNOSTI ROZVOJA
VÍZIA širšieho regiónu
V roku 2020 je región Tatry tým územím, ktoré si ľudia zvolili pre život, prácu a oddych. Zvolili si ho pre jedinečnosť
Vysokých Tatier, najmenších veľhôr Európy, s vysokou kvalitou životného prostredia, pre stabilnú a pestrú ponuku
pracovných príležitostí, služieb a hospodárskych aktivít ako podmienok priaznivého sociálneho rozvoja územia. Región Tatry
je najvýznamnejším a najznámejším územím Slovenska, v ktorom udržateľný hospodársky rozvoj rešpektuje prioritu
prírodných hodnôt územia. Občania s vysokým stupňom enviromentálneho vedomia sa aktívne zapájajú do plánovania
a rozhodovania o veciach verejných.
Vízia mesta Vysoké Tatry
Súčasná doba je mimoriadne dynamická. Táto dynamika je spôsobená viacerými faktormi politického, sociálneho,
ekonomického a vedecko-technického charakteru, ktoré vytvárajú príležitosť pre formovanie nového typu regiónu na
princípoch medzinárodnej spolupráce a trvalo udržateľného rozvoja.
Rozvoj mesta Vysoké Tatry treba vidieť v kontexte cezhraničnej spolupráce a má potenciál pri realizácii vysoko selektívnej
podpory a uplatňovaním miestnej a regionálnej stratégie stať sa rozvojovým centrom.
Predstavujeme si mesto Vysoké Tatry ako súčasť moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho a manažovaného
regiónu, aby mohlo:
•
•
•
•

sa stať centrom európskeho významu, založenom na koncentrácii špecifického ľudského, vedecko-výskumného,
kultúrneho a inštitucionálneho potenciálu v prepojení na významné domáce a zahraničné rozvojové póly,
byť iniciátorom a koordinátorom rozvojových projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce a spolupráce horských
oblastí doma i v zahraničí
byť miestom pre kvalitný život svojich obyvateľov a prinášať nevšedné zážitky svojim návštevníkom,
posilniť a rozvíjať špecifické väzby medzi jednotlivými významnými regionálnymi centrami (Poprad, Kežmarok,
Levoča, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš - Tvrdošín).

Mesto Vysoké Tatry a Tatranský región ako moderné rozvojové centrum európskeho významu.
Mesto Vysoké Tatry a Tatranský región ako hospodárska, kultúrna a poznatková brána aj pre priľahlé regióny
(Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Česká republika).
Predpoklady:
- vzdelanostný potenciál ako rámcová podmienka ekonomickej regionálnej stratégie,
- dobudovanie špecifickej infraštruktúry tzv. mäkkej infraštruktúry tvrdú technickú infraštruktúru
- dopracovať strategické materiály o podporu inovačného podnikania nadväzujúceho na profilujúce odvetvia regiónu
a začlenenie sa do siete inovačných regiónov
Táto stratégia a vytváranie týchto predpokladov umožní mestu Vysoké Tatry a Tatranskému regiónu čeliť nasledovným
hrozbám:
-

negatívnej migrácii, znižovaniu vzdelanostnej úrovne a dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily
zvyšovaniu ekologických záťaží a budúcim výdavkom do environmentálnej infraštruktúry
orientáciu na poskytovanie služieb a podporu investícii do podnikateľských aktivít a technológií s nízkou pridanou
hodnotou

Navrhované strednodobé strategické ciele pre PHSR na roky 2006 – 2013:
1.

Rozvoj cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry v súlade s potenciálom priľahlých území/okresov/obcí

Indikátory:
- zvýšenie povedomia o značke Vysoké Tatry ako cieľového turistického mesta
- zvýšiť počet návštevníkov v meste v definovaných segmentoch
- počet nových produktov cestovného ruchu
- počet nových turistických atrakcií a programov
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2.

Zlepšenie socio-ekonomickej infraštruktúry s dôrazom na kvalitu a diverzifikáciu

Indikátory:
- počet novovzniknutých MSP/FO
- počet získaných domácich a zahraničných investorov
- rozvoj a zvýšenie exportu miestnych podnikateľov
- počet obyvateľov/zamestnancov s novými resp. požadovanými zručnosťami
- počet novovytvorených pracovných miest v inovatívnych a nových odvetviach

3.

Zvýšenie efektivity verejnej správy a inštitucionálny rozvoj

Indikátory:
- počet pripravených a podporených rozvojových projektov financovaných/spolufinancovaných z externých zdrojov
- počet novo poskytovaných služieb pre obyvateľov mesta
- počet realizovaných aktivít/rozvojových projektov v spolupráci s rôznymi ekonomickými a sociálnymi partnermi
- počet obyvateľov zapojených do programov a projektov TUR a rozvoja mesta
- počet poskytnutých informačných a poradenských služieb prostredníctvom programu OPIC v jednotlivých
mestských častiach
- počet a kvalifikačná úroveň pracovníkov subjektov regionálneho rozvoja a verejnej správy

4.

Skvalitnenie sociálnych služieb a ľudských zdrojov

Indikátory:
- počet realizovaných kultúrnych, športových a voľno časových aktivít
- počet programov a projektov realizovaný mimovládnym sektorom a občanmi
- počet programov/projektov/aktivít v oblasti celoživotného a neformálneho vzdelávania
- počet novovytvorených moderných a efektívnych dostupných sociálnych služieb
- podiel užívateľov sociálnych služieb
- počet programov/aktivít/projektov realizovaných pre mladých ľudí
- počet programov smerujúcich k rodovej rovnosti a posilneniu rodiny

Uplatnenie Lisabonskej stratégie do PHSR
Návrh PHSR Vysoké Tatry je sformulovaný na základe zásad a požiadaviek zachovania a rozvoja biodiverzity, prírodného
a kultúrneho dedičstva, zachovania prvkov prírody vyjadrený v princípoch rozvíjajúcich Lisabonskú stratégiu s aplikáciou
nových požiadaviek na kvalitatívne aspekty využívania regiónu Vysokých Tatier.
Princípy trvalo udržateľného rozvoja
Strategický cieľ členských štátov EU urobiť z Európskej únie do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu
a najdynamickejšiu ekonomiku na svete, schopnú udržateľného ekonomického rastu, tzv. Lisabonská stratégia, vytýčená
hlavnými predstaviteľmi členských štátov EU.
Lisabonský cieľ
− Lisabonská stratégia trvalo udržateľného rozvoja
− Konkurencieschopná poznatkovo orientovaná ekonomika
•

piliere stratégie trvalo udržateľného rozvoja – environmentálny, ekonomický, sociálny

•

EU vytvorila legislatívny rámec pre ochranu a udržiavanie európskych lokalít voľnej prírody a biotopov
− vznik súvislej siete chránených území v štátoch EU (Natura 2000) ako spoločné dedičstvo
− súbor smerníc pre trvalo udržateľný turizmus v sieti
− zoznam priorít a všeobecných princípov pre trvalo udržateľný turizmus
− zákonné a štatutárne znenia týkajúce sa ochrany prírody európskeho rozsahu
− ochrana prírodných zdrojov a manažment chránených lokalít
− ochrana prírody ako integrálna súčasť politiky využitia územia
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•

•

najvýznamnejšie doterajšie iniciatívy na podporu trvalo udržateľného rozvoja chránených území zamerané na
stratégiu ochrany prírody a rozvoj trvalo udržateľného turizmu v chránených územiach
− Európska charta EUROPARC
− Princípy a kritériá PAN Parky (1999)
− Svetová charta pre trvalo udržateľný turizmus 1995
hlavný cieľ iniciatív
− vytváranie európskej siete veľkoplošných a dobre manažovaných chránených území
− aktívna ochrana chránených území vhodným a šetrným rozvojom aktivít, ktoré nespôsobujú ujmu druhom
alebo biotopom

Ciele a princípy týchto iniciatív, ktoré sú aplikované na návrh cieľov a princípov trvalo udržateľného rozvoja Tatier
Implementácia pri rozvoji regiónu Vysokých Tatier a mesta Vysoké Tatry
•

ochrana prírody, krajiny a kultúrneho dedičstva
− zabezpečiť ekologicky optimálne rozvíjanie a využívanie územia pri rešpektovaní územnej stability
rešpektovať limity únosnosti územia
− zosúladiť využívanie územia s funkciami ochrany prírody a ochrnou prírodných zdrojov
− rozvíjať územie TANAP-u ako parku s vysokými štandardmi ochrany prírody s prírodne založenými aktivitami
a zariadeniami
− sprístupniť chránené územia každému so zameraním na zážitky z voľnej prírody
− vyzývať ku správaniu, ktoré rešpektuje životné prostredie
− zabezpečiť vhodné využívanie pôdneho fondu v súlade s potenciálom územia
− asanovať a revitalizovať územia s vysokým stupňom envirozáťaže
− podporovať environmentálne vzdelávanie
− prispievať k ochrane a skvalitňovaniu dedičstva
− turizmus podporuje ochranu prírody v chránenom území – určitý podiel zo ziskov musí byť vrátený „zelenému
magnetu“ na investície v chránenom území a na jeho manažment

•

rozvoj vidieckych priestorov
− zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, charakter zástavby a historicky utvorenej dolnej
krajiny, národopisné špecifiká, špecifické prírodné a krajinné prostredie
− pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na
vidiecky priestor
− vytvárať kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnymi priestormi a skĺbiť tradičný vidiecky
priestor s požiadavkami na moderný spôsob života
− zachovanie, zhodnotenie, využitie kultúrneho dedičstva (všetkých prvkov)

•

hospodársky a regionálny rozvoj
− podporovať v záujme TUR stredné a malé podnikanie
− podporovať miestnu ekonomiku
− vytvárať podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou
− podporovať environmentálne vhodné produkty
− podporovať miestnu zamestnanosť a rozvíjať nové formy zamestnanosti
− dlhodobé výhody a pracovné miesta pre miestne komunity okolo chráneného územia

•

poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
− v záujme rozvoja vidieka v území zabezpečiť primeranú životnú úroveň a kvalitu života vidieckeho
obyvateľstva podporovaním vybraných centier s využitím ich prírodného, demografického a kultúrno –
historického potenciálu
− rozvíjať tradičnú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti súvisiace s poľnohospodárskou a
lesnou činnosťou
− podporovať miestnu produkciu

•

rekreácia a turizmus
− podporovať tie druhy a formy turizmu, ktoré sú predmetom medzinárodného záujmu celoročný kúpeľný,
horský , kultúrny, cezhraničný turizmus
− dôsledné previazanie cieľov rekreačného a poznávacieho turizmu
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

viazať lokalizáciu služieb pre rekreáciu a turizmus prednostne do mesta Vysoké Tatry a obcí podhorského
pásma s cieľom zamedziť rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine s využitím a objektov kultúrnych
pamiatok
podporovať revitalizáciu liečebných kúpeľov
zabezpečiť v liečebných kúpeľoch úmerný pomer funkcií liečebnej, turisticko-rekreačnej, kultúrnej, športovej
na území národného parku dodržiavať únosný pomer funkcie ochrany prírody a turizmu
rozširovať ponuku rekreačných priestorov o nové turistické zaujímavosti
podporovať rozvoj takých foriem turizmu, ktoré podporujú tradičné sektory a udržanie tradičnej krajiny (nízko
intenzívne poľnohospodárstvo, manažment voľnej prírody)
redukovať sezónnosť
informácie, propagácia vzdelávania, poznávanie
venovať osobitnú pozornosť návštevníkov s osobitnými potrebami a limitovanými finančnými prostriedkami
povzbudiť zainteresovanosť “miestnych obyvateľov“
slúžiť ako model pre ostatné ekonomické odvetvia a ovplyvniť ich postupy
monitoring návštevnosti

•

sociálna infraštruktúra
− podporovať rozvoj škôl, školiacich zariadení, vzdelávacích centier, stredných škôl, zdravotníckych zariadení
a služieb v primeranej dostupnosti aj v územiach vzdialenejších od sídelných centier, podporovať rozvoj
sociálnych a kultúrnych zariadení
− podporovať spoluprácu miestnych obyvateľov, podnikateľov, partnerských zoskupení rozširovať záujem
o regionálne dedičstvo prírodné a historické a kultúrne
− podporovať miestnu kultúru
− rozvíjať poradenstvo, semináre, tréningové programy pre miestnych podnikateľov
− zabezpečiť zlepšenie kvality života miestnych obyvateľov

•

technická infraštruktúra
− zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania miest a obcí v súlade s legislatívnymi požiadavkami EÚ
(napr. oddelenie kanalizácie dažďovej, recyklácia dažďovej vody ... )
− presadzovať v Tatranskom regióne v podhorských obciach využitie miestnych energetických zdrojov
(biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne)
− triedenie, recyklácia, uskladňovanie odpadov
− minimalizovať produkciu množstva odpadu, spotrebu energie (informovať o tom návštevníkov)

•

doprava
− monitoring a vyhodnocovanie návštevníkov a áut,
− redukovať až zakázať prístup dopravy tam, kde je to možné (určité úseky, určité obdobia) mimo domácich
a invalidných návštevníkov
− podporovať peší pohyb, cyklistiku, verejnú a kyvadlovú dopravu, netradičné druhy dopravy,
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8. RIEŠENIA ROZVOJA
Ekonomická oblasť
Cestovný ruch a služby
Rekreácia a cestovný ruch (turizmus)
Z hľadiska návrhu na trvaloudržateľný rozvoj sa u zložky rekreácie a cestovného ruchu vychádza z názoru, že ide nielen
o zložku ekonomickú, ale aj o sociálnu, nakoľko rekreácia v zmysle zotavenia a poznávania je aj nevyhnutným článkom
životného cyklu človeka skladajúceho sa z bývania – práce – zotavenia. Z komplexného pohľadu vychádza, že pôjde o
zložku socio – ekonomickú, ktorá spolu s kúpeľníctvom tvorí funkčno – priestorový systém, ktorý sa výrazne prejavuje v
území riešeného regiónu v rámci vnútorných a vonkajších väzieb v úzkom previazaní na prostredie prírodné a sídelné.
V celom území sa aj naďalej bude uplatňovať prednostne horský turizmus, najvýraznejší na území Tatier a to vo
všetkých formách od rekreačných až po rýdzo športové, Z netradičných foriem sa rozvíja skialpinizmus, paragliding (na
vyhradených miestach).
Turistický pobyt budú dopĺňať:
• pobyt pri vode na vodných nádržiach, na štrkovisku pri Batizovciach, pobyt na termálnych kúpaliskách, pričom
okrem jestvujúcich treba preveriť možnosť vybudovania ďalších v podnoží v Starej Lesnej a v Liptovskej Kokave.
• vidiecky turizmus – okrem rekreačného pobytu vo vidieckom prostredí ponúkajúci aj aktívne formy agroturistiky,
vhodný pre pobyt rodín s deťmi,pre senior turizmus
• poznávací turizmus, sústredený najmä na spoznávanie historického kultúrneho dedičstva, ale aj prírodných
zvláštností, podtatranského prostredia v mestských a vidieckych sídlach,
• kongresový, vzdelávací turizmus, v tatranskom prostredí, vhodný mimo hlavných sezón.
Z územného hľadiska bude turistický proces prebiehať v troch pásmach.
1. Pohorie Tatier - Západných, Vysokých - Belanských, na území približne totožnom s výmerou TANAP-u, pričom sa
naďalej navrhuje zachovať rozdielnosť návštevnosti - cca 1/3 v Západných a 2/3 vo Vysokých a Belanských (s väčším
obmedzením).
Západné Tatry. Na území TANAP-u bude turizmus prebiehať len na jestvujúcich turistických trasách s prípadným
miernym doplnením a v súčasnosti už prebiehajúcim ale v budúcnosti usmerneným turizmom na oravskej strane v
Roháčskej doline, v závere ktorej sa navrhuje obnova bývalej Tatliakovej chaty a v Blatnej doline. Na liptovskej strane sú
rekreačné útvary lokalizované vhodne pod spodným okrajom TANAP-u pri vstupe do dolín, ktoré vyžadujú len zvýšenie
štandardu. Na vysokohorských trasách sa navrhuje výstavba jednoduchých útulní ako ochrany pred nepriaznivým počasím
Vysoké Tatry. Turistické využitie sleduje členenie územia na pásma:
•

•

vysokohorské, v ktorom turistický proces bude obmedzený na sieť trás turistických chodníkov, na povolené
horolezecké akcie, plošne na horné časti súčasných lyžiarskych svahov zasahujúcich do tohto pásma (Solisko,
Hrebienok, Lomnické sedlo, Skalnaté pleso). V návrhu sa ráta s lokalizovaním jednoduchých útulní na
frekventovaných trasách (napr. Kopské sedlo, magistrála, Ostrva), príp. s obnovou Kežmarskej chaty, s rozšírením
turistických chodníkov na už v súčasnosti navštevovaných trasách (na štíty – Hrubý, Štrbský, Svišťový, Baranie
rohy, na úpravu sprístupnených horských sediel) podľa návrhu turistických organizácií.
intenzívneho turistického procesu, charakterizovaného urbanizovanými útvarmi v páse pozdĺž Cesty slobody. Na
základe už silnej urbanizácie a návštevnosti tohto pásu sa neuvažuje s vytváraním ďalších, turistických a
liečebných lokalít. Možné bude len mierne stavebné doplnenie v hraniciach súčasných (príp. mierne rozšírených)
zastavaných územiach súčasných lokalít z dôvodu potreby skvalitnenia procesu turizmu v oblasti športovej,
kultúrno – spoločenskej a ďalšej vybavenosti, ako aj liečby. Ubytovacia zložka je dostatočná z hľadiska kvantity,
potrebné je zmeniť jej štrukturálnu skladbu posilnením sprevádzkovania zariadení vyšších kategórií, pričom treba
pamätať aj na zariadenia stredných a nižších kategórií napr. na výstavbu Domu turizmu.

Vo väzbe na hlavné strediská sa nachádzajú lyžiarske terény až areály zimných športov s návrhom na mierne
rozšírenie/predĺženie zjazdoviek. Sú to vo väzbe na:
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•
•
•
•

Štrbské Pleso areál FIS pre klasické lyžiarske disciplíny, zjazdovka zo Soliska,
Smokovec so zjazdovkou na základni Hrebienok, s odjazdovou zjazdovkou Hrebienok – Smokovec a s
Jakubkovou lúkou
na Tatranskú Lomnicu zjazdovka Lomnické sedlo – Skalnaté pleso (vo vysokohorskom pásme) – Lomnica a Jamy.
Zmodernizovanie svahu výkonnejšími dopravnými zariadeniami a technickmi úpravami predpokladá zvýšenie
denných športujúcich na cca 4500 – 5400.
pod Cestou slobody, ktoré výplňa prevažne lesný porast v súčasnosti značne poškodený. V tomto pásme sa v
rámci jeho rekonštrukcie navrhuje sieť turistických chodníkov s oddychovými plochami (výletné miesta, piknik),
cyklistických trás, trasy pre sane s konským záprahom, bežecké lyžiarske trasy. Les v blízkosti hlavných stredísk
by mohol získať charakter lesoparku a to aj nad Cestou slobody (nad Smokovcom Karlov posed). Pri obnove by
bolo vhodné riešiť toto pásmo striedaním lesných a lúčnych porastov s priehľadmi z Cesty slobody do kotliny aj na
štíty a určením vyhliadkových panoramatických miest.

1. Pásmo podtatranského vidieckeho osídlenia na Liptove, Spiši, menšie na Orave (zdroj návštevníkov, nástupné
centrá) s konečným turistickým cieľom Tatrami. Súčasne tvorí prirodzený doplnok k turistickému procesu pre vidiecky
turizmus, doplnkové ubytovanie pre Tatry, najmä pre stredné vrstvy návštevníkov v málokapacitných zariadeniach (penzióny,
súkromie) vhodných pre pobyt rodín, čo napomáha aj k stabilizácii a ekonomickému rozvoju vidieka.
Liptov je vhodným územím aj pre kombinovaný pobyt pri vode (Liptovská Mara, Aqualandia) a v horách (Chočské vrchy,
Západné Tatry), podobne aj na Orave (Oravská Priehrada – Roháčska dolina). V Liptove vo vyšších polohách sa v dotyku s
južnou hranicou TANAP-u nachádzajú pri vstupe do tatranských dolín turistické útvary (doliny Jalovecká, Žiarska – Úboč,
Jakubovianska, Račková) a Podbanské, v ktorých sa navrhuje len doplnenie vybavenosti za účelom dosiahnutia vyššieho
štandardu a trojica obcí na rozhrani Oravy a Liptova (Veľké a Malé Borové, Huty). Viaceré obce v Liptovskej doline dávajú
príležitosť odbremeniť pás rekreačných útvarov od nežiadúceho rozširovania sa. Najperspektívnejšími obcami ako
strediskami turizmu sú Žiar, Pribylina, Liptovská Kokava (výskyt termálnej vody) a južnejšie položené Východná
(národopisné slávnosti) a Važec.
Na Orave nástupným centrom je obec Podbieľ a priamo do Západných Tatier obec ako turistické stredisko Zuberec s
lyžiarskym terénom Milotín.
Na Spiši môžu vidiecke sídla a prípadné nové rekreačné útvary v podhorí oslobodiť od nadmerného zaťaženia pás
stredísk vo Vysokých Tatrách. Sú to obce Tatranská Štrba s Lieskovcom (súčasne stredisko turizmu), Štôla (predtým aj s
funkciou liečby), Mengusovce, Lučivná s liečebňou, Batizovce so súčasným štrkoviskom pod Bôrikom, po ukončení ťažby by
mohlo slúžiť pre vodné športy, golf, čím by sa dosiahla aj rekultivácia prostredia, Gerlachov, Nová Lesná, Stará Lesná – už v
súčasnosti ako stredisko s možnosťou využitia termálnej vody, Veľká Lomnica s golfovým ihriskom a areálom FICC,
Mlynčeky, Lendak a už vyššie uvedený Ždiar.
2. Pásmo hlavného sídelného ťahu s mestskými sídlami z ktorých vychádzajú miestni návštevníci aj účastníci širšieho
cestovného ruchu do Tatier a v ktorých sú koncentrované aj ciele kultúrno – poznávacieho turizmu.
V tatranskom prostredí je potrebné prepojiť navzájom turistické útvary v horizontálnom smere a to v Liptove miestnymi
cestami útvary pod hranicou TANAP-u (od Tokarín po Pribylinu a Račkovu dolinu). Vo Vysokých Tatrách túto funkciu preberá
súčasná Cesta slobody v predĺžení už od Pribyliny až po Tatranskú Kotlinu, kde na ňu nadväzuje cesta cez Ždiar po Lysú
Poľanu do Poľska, ktorú treba odľahčiť od nákladnej dopravy.
Je potrebné dosiahnuť aj účinné prepojenie vertikálne, vedúce od nástupných centier k turistickým a rekreačným cieľom
v Tatrách. To vedie k vytvoreniu jednotlivých rekračných územných celkov (RUC) zväčša podľa dolín. Sú to:
•
•
•
•
•
•
•
•

RÚC (Podbieľ - Studená dolina – hlavné stredisko obec Zuberec – rozdvojenie na Blatnú dolinu (dobudovať cestu)
a na Roháčsku dolinu,
RÚC Jaloveckej a Žiarskej doliny s obcami Jalovec a Smrečany – Žiar – stredisko Úboč,
RÚC Pribylina s Jamníckou a Račkovou dolinou a Podbanským (chatoviská Suchý a Surový hrádok, stredisko s
Permonom),
ťažiskový RÚC Tatranská Štrba s Lieskovcom – Štrbské Pleso s rozptylom do dolín Furkota, Mlynická a
Mengusovská s Popradským plesom,
RÚC Mengusovce – Štôla – Vyšné Hágy (turisticky menej významná),
RÚC Batizovce – (štrkovisko) – Gerlachov – Tatranská Polianka – Sliezsky dom vo Velickej doline,
ťažiskový RÚC Smokovce – Hrebienok – rozdvojenie do Veľkej a Malej Studenej doliny,
ťažiskový RÚC od Veľkej Lomnice (golf) – areál FICC – obec Stará Lesná – Tatranská Lomnica s Tatranskými
Matliarmi – Skalnaté pleso a dolina Bielej vody so Zeleným plesom,
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•

osobitný RÚC obec Ždiar až Lysá Poľana s dolinami Monkovou, Javorovou a Bielovodskou.

Vplyv návštevnosti na výhľadový funkčný obsah a priestorové usporiadanie územia v Tatrách sa bude prejavovať v
polohe:
•

•
•
•
•
•

kvantitatívnej, nárokmi na rozloženie návštevnosti na území Tatier v zmysle hraníc TANAP-u v počte cca 40000
denných návštevníkov naďalej v rozdelení na Západné Tatry (cca 1/3) a Vysoké Tatry s Belanskými (s
obmedzenou návštevnosťou – cca 2/3). Najzaťaženejším územím zostane pás s útvarmi/strediskami pozdĺž Cesty
slobody a to v úseku Smokovce (cca 10000 prítomných) – Tatranská Lomnica (cca 7500), ďalej Štrbské Pleso (cca
6000). Ostatné úseky budú menej frekventované. V Západných Tatrách pôjde o podstatne nižšiu návštevnosť,
sústredenú v okolí Zuberca a v páse útvarov, najmä v Račkovej doline a na Podbanskom,
kvalitatívnej, u ktorej treba zhodnotiť skladbu návštevníkov v členeniach podľa:
- spôsobu pobytu – na pasantných (miestnych, neubytovaných), štacionárnych,
- vysielajúceho miesta – miestni, účastníci turizmu – domáci, zahraniční,
- nárokov na služby – solventnosti.
Z týchto hľadíska sa budú odvíjať charakter turistickej vybavenosti, najmä ubytovacej, kultúrno – spoločenskej,
športovej a ostatných služieb. Možno predpokladať, že prevažná časť návštevníkov sa bude tvoriť zo strednej
vrstvy (domácich aj zahraničných – obe rozdielne v nárokoch). V ťažiskových strediskách na Ceste slobody pôjde
o vyššie zastúpenie solventnejších návštevníkov, v podhorskom pásme zasa skôr o zastúpenie stredných vrstiev s
výraznejším ubytovaním v podhorských obciach najmä pre domácich záujemcov. Narastať bude snaha dosiahnuť
zvýšenie návštevnosti mimo hlavných sezón a to aj posilnením aktivít tzv. kongresového turizmu.

Aj keď v celom širšom území sú Tatry hlavným turistickým magnetom, je potrebné z hľadiska dosiahnutia orientácie na
TUR celý turistický proces riešiť komplexne v širšom územnom zábere vo väzbe na sídelno - dopravnú sieť, na ciele v
podhorí (termálne kúpaliská, pobyt pri vodných plochách, na vidieku).
Nevyhnutne treba zapojiť aj poľskú časť Tatier, čím by sa slovenská časť v tvare podkovy doplnila do elipsy a vznikol by
celok medzinárodného významu. Základným predpokladom je koncepčne pripraviť tatranský dopravný okruh (jeho uzavretie
cez Blatnú dolinu, vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy v úseku Tatranská Kotlina – Lysá Poľana).
Treba dosiahnuť aj plné zapojenie kultúrneho dedičstva v zmysle poznávania a vzdelávania do procesu turizmu a to
najmä na Spiši ako jeho rovnocennej súčasti a tým dosiahnutie komplexného zážitku pobytu – rekreačno – športového v
Tatrách a poznávacieho v Liptove a Spiši.
Návrh dopravnej obsluhy Vysokých Tatier k horizontu 2020.
Predpovedanie budúceho vývoja dopravnej obsluhy územia Vysokých Tatier nie je jednoduché práve z pohľadu
neštandardných podmienok kladených na riešený typ územia. Predovšetkým hlavné určujúce vstupy kreovania dopravnej
obsluhy územia Vysokých Tatier sú dané konsenzom spôsobe využívania toho vzácneho priestoru. Ide o proces hľadania
rovnovážnej a akceptovateľnej roviny presadzovania záujmov dvoch zdanlivo protismerných trendov – ochrany jedinečného
prírodného prostredia a zároveň využívania tohto prostredia pre účely cestovného ruchu, kúpeľníctva a liečenia. Pôjde
o dlhotrvajúci proces so zapojením množstva subjektov, ktoré prevažne presadzujú vlastné záujmy o budúcom smerovaní
využívania územia Vysokých Tatier. Konsenzus bude dozrievať postupne, tak ako bude dozrievať všeobecné kultúrne
povedomie občanov Slovenska.
Pozícia dopravy v prostredí Vysokých Tatier je a bude špecifická. Doprava je tu zastúpená zložkou dopravnej obsluhy
územia, (teda sprostredkovateľskou funkciou, ktorej úlohou je zabezpečiť bývanie, rekreácia, služby a vybavenosť). Na
území Vysokých Tatier sa však realizuje i pomerne silná funkčná zložka rekreačnej dopravy – vykonávanej ako finálny
produkt cestovného ruchu (pešia turistická a cyklistická doprava).. Predmetom dopravnej časti návrhu je dopravná obsluha –
pešia turistika a rekreačná cyklistika, horské dopravné zariadenia.
Prepravné systémy okrem svojej dopravnej funkcie, obsahujú jeden dôležitý potenciál – možnosť regulácie
návštevnosti. Z tohto pohľadu musí kreovanie prepravných systémov vo Vysokých Tatrách vyhovovať nielen požiadavkám
kvality a kultúry cestovania, ale musí v plnej miere zvládnuť i požiadavky flexibility a regulácie systémov. K tomuto účelu je
nevyhnutné využívať dopravné systémy založené na informatizácii ich riadenia a prevádzkovania. Práve územie Vysokých
Tatier, ktoré kladie vysoké nároky na svoje trvalo udržateľné využívanie, môže byť priestorom pre maximálne využitie
prírodnému prostrediu prijateľných informačných technológií. Okrem monitorovacích a informačných nástrojov, používaných
v prepravných systémoch, prichádza do úvahy i sekundárny vplyv informatizácie spoločnosti. Prostredníctvom využívania
digitálnych technológii je možné odbúrať určitý objem fyzicky vykonávaných ciest a tým i znížiť i dopravnú záťaž územia.
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Z inštitucionálneho hľadiska je nutné brať do úvahy regionálne kompetenčné začlenenie Vysokých Tatier do dvoch
krajov (Žilinský a Prešovský) a jeho cezhraničný rozsah. Na strane Poľskej republiky je okrem štátnych orgánov partnerom i
Malopoľské vojvodstvo. Do procesu kreovanie dopravnej obsluhy vstupujú ďalej príslušné subregionálne štátne a lokálne
samosprávne štruktúry. V tomto kontexte by malo ísť o vytvorenie efektívneho dopravnej sústavy podporovanej z úrovne
štátu a miestnych správnych orgánov s využitím všetkých podporných možností EÚ. Pôjde o otvorený proces, do ktorého
bude možné zasahovať, a tak upresňovať nástroje a opatrenia pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Výsledkom tohto
procesu by malo byť prijatie strategického dokumentu o rozvoji dopravy vo Vysokých Tatrách na úrovni kompetentných
správnych orgánov. Strategický dokument by mal obsahovať dohodu o vízii trvalo udržateľného rozvoja Vysokých Tatier,
ktorá by bola akceptovaná všetkými rozhodujúcimi subjektami. Na základe tejto dohodnutej vízie je možné postupne
rozpracovať koncepcie a programy rozvoja dopravnej obsluhy
Vízia dopravnej obsluhy Vysokých Tatier
Vízia prepravy osôb vo Vysokých Tatrách predpokladá fungovanie dopravných systémov hromadnej prepravy osôb
(HD) a individuálnej automobilovej dopravy (IAD). Zásadnou požiadavkou je, aby deľba prepravnej práce bola buď
vyrovnaná alebo v prospech hromadnej dopravy osôb. Systémy hromadnej prepravy osôb budú mať prioritu a IAD bude
tvoriť presne špecifikovaný a územne zónovaný doplnok k HD. Kapacitná ponuka hromadnej prepravy osôb a kontrolný
systém IAD bude transparentný a flexibilný tak, aby umožňoval reguláciu prístupu osôb do Vysokých Tatier a zamedzil
prekračovaniu únosnej návštevnosti Vysokých Tatier. Okrem environmentálneho zónovania územia Tatier bude realizované
i rozdelenie územia Vysokých Tatier do zón s charakteristickým využitím pre účely vybavenosti. Tomuto zónovaniu budú
zodpovedať i regulácie prístupu jednotlivých dopravných systémov do územia. IAD sa bude so skracujúcou vzdialenosťou
k línii cesty II/537 znevýhodňovať a budú rásť výhody používania hromadných prepráv osôb.
Hromadná preprava osôb, individuálna automobilová doprava (vrátane parkovania a garážovania vozidiel)
a pravdepodobne i cyklistická doprava budú prepojené jednotným monitorovacím a informačným systémom. Tieto
infraštruktúry budú spolu vytvárať dopravnú sústavu Vysokých Tatier, ich hlavné komunikácie budú vytvárať Základný
komunikačný systém (ZAKOS) Vysokých Tatier. Systémy jednotlivých druhov dopravy budú priestorovo prepojené
v dopravných uzloch. Dopravné uzly – prestupové body - sa budú nachádzať na území zón s prípustným funkčným
zameraním. poskytovaných služieb cestovného ruchu a inej občianskej vybavenosti. Dnes je možné reálne predpokladať, že
najdôležitejšími dopravnými uzlami Vysokých Tatier budú Tatranská Lomnica, Smokovec a Štrbské Pleso. Do štruktúry
nástupných dopravných uzlov do Vysokých Tatier zasiahne i lokalizácia diaľničných križovatiek. Vyšné Hágy majú potenciál
stať sa prestupovým bodom. Nástupnými dopravnými uzlami do Vysokých Tatier budú Poprad, Kežmarok, Štrba a Liptovský
Hrádok a pravdepodobne i Mengusovce a Važec. Diaľnica D1 a štvorpruhová preložka cesty I/67 zatraktívnia územie
v podhorí Vysokých Tatier. V obciach Štôla, Batizovce, Gerlachov, Veľký Slavkov, Stará Lesná ale i Malý Slavkov, Stráne
pod Tatrami a Mlynčeky sa pravdepodobne podnieti rozvoj cestovného ruchu. V zázemí miest Poprad a Kežmarok sa tak
vytvoria podmienky na realizáciu nových prepojení cestami III. triedy v líniach Veľký Slavkov – Gerlachov a Eurocamp – Malý
Slavkov – Stráne pod Tatrami – Mlynčeky.
Mesto Kežmarok sa môže významne podieľať na službách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. Realizáciou
ekonomických aktivít, možno predpokladať skvalitnenie a posilnenie dopravnej infraštruktúry spájajúcej Kežmarok
s Tatranskou Lomnicou.
Z cesty II/537 bude vylúčená tranzitná doprava, z cesty I/67 v úseku hranica SR/PR – Spišská Belá bude vylúčená
tranzitná nákladná doprava. Z tohto dôvodu by bola realizácia obchvatov sídiel na ceste II/537 nesystémovým riešením. Do
úvahy pripadajú stavebné úpravy existujúcej trasy cesty v miestach bodových závad (preložka cesty II/537 Starý Smokovec
v križovatke s II/534).
Hlavný vonkajší železničná prístup do Vysokých Tatier cez Štrbu a Poprad bude doplnený o prístup zo severovýchodu,
z Poľska. Modernizáciou železničnej trate koridoru č. IX (Krakow – ) Plaveč – Podolínec – Košice ( - Maďarsko – Grécko)
a elektrifikáciou prípojnej železničnej trate č. 185 Podolínec – Poprad/Tatranská Lomnica sa vytvoria podmienky pre
vypravovanie priamych vlakov z poľských veľkomiest do Vysokých Tatier (Krakow – Plaveč – Tatranská Lomnica).
Na hromadnej preprave osôb sa budú podieľať koľajová doprava TEŽ a OŽ, železničné prepojenie (Poprad/Kežmarok)
– Studený Potok – Tatranská Lomnica a autobusová doprava. Nosným systémom bude modernizovaná TEŽ. Doplnkovou
hromadnou dopravou bude autobusová doprava prevádzkovaná na vozidlách bezpodmienečne spĺňajúcich predpisy EURO.
Preprava osôb bude zabezpečovaná prostredníctvom:
organizátora Tatranskej integrovanej dopravy (TID) ako právneho subjektu pre autobusovú a koľajovú dopravu,
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integrovanej siete dopravných uzlov – prestupových bodov pozostávajúcich zo zástavok a staníc hromadnej dopravy
vrátane ich vybavenosti, záchytných parkovísk IAD vrátane vybavenosti, východzích bodov cyklistických a peších
komunikácií vrátane ich vybavenosti,
integrovaného informačného dopravného systému Vysokých Tatier (hromadné dopravy, IAD a parkovanie,
cyklistická a pešia doprava),
• zónovo odstupňovaného prístupu vozidiel pasantov IAD,
• uplatňovania princípu „zaparkuj a použi hromadnú dopravu“ pre IAD návštevníkov ubytovaných v hoteloch a pre
pasantov,
• prevádzky doplnkovej autobusovej dopravy na radiálach do Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca a na Štrbské
Pleso.
Požadovaná kvalitatívna úroveň koľajovej dopravy bude zabezpečovaná prostredníctvom infraštruktúry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vonkajší prístup po modernizovaných železničných tratiach koridoru č. Va. Viedeň – Bratislava – Žilina – Košice,
vonkajší prístup po elektrifikovanej trati Poprad/Kežmarok – Studený Potok – Tatranská Lomnica, vrátane
kompletizácie traťového triangla v Studenom Potoku (doplnenie koľaje v prepojení smerov Tatranská Lomnica –
Kežmarok),
modernizovanej a zdvojkoľajnenej TEŽ v úseku Poprad – Smokovec a pravdepodobne i v úseku Smokovec –
Tatranská Lomnica,
modernizovanej trate TEŽ s upravenými smerovými oblúkmi a s novými výhybňami na jednokoľajových úsekoch,
peronizovaných staníc a zástavok TEŽ,
obnovenej železničnej trate v úseku Trstená – Suchá Hora – Chocholow (Poľská železničná sieť),
možného napojenia letiska Poprad/Tatry na TEŽ,
modernizovanej zabezpečovacej a riadiacej techniky koľajových dopráv,
zrekonštruovaných železničných priecestí,
prostredníctvom moderných vlakových súprav TEŽ.

Individuálna automobilová doprava a autobusová doprava bude zabezpečovaná prostredníctvom komunikácií:
•
•
•
•
•
•
•
•

vonkajší prístup do Vysokých Tatier z pozdĺžne kompletnej diaľnice D1 (výstavba a prevádzkovanie chýbajúceho
úseku Važec – Poprad – tunel Branisko) a diaľničných križovatiek Liptovský Hrádok, Važec, Štrba, Mengusovce,
Poprad,
vonkajší prístup do Vysokých Tatier z preložky cesty I/67 Poprad/Matejovce –-Veľká Lomnica Kežmarok – Spišská
Belá,
nový vonkajší prístup do Vysokých Tatier zo severnej strany „Karpatskou cestou“ ktorá vznikne harmonizáciou
ciest na slovenskej a poľskej strane v línii ... Námestovo – Tvrdošín – Suchá Hora – Nowy Targ/Zakopane –
Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa ...,
pokračovanie (hramonizácia) Malého Tatranského okruhu i na Poľskej strane hranice v trase Štrbské Pleso – Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica – Ždiar – Tatranská Javorina – Zakopané – Suchá Hora – Oravice – Zuberec –
Liptovská Mara – Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Podbanské – Štrbské Pleso,
vo Vysokých Tatrách existujúcej siete ciest II. a III. triedy doplnenej o preložky odstraňujúce bodové závady (cesta
II/537 v úseku križovatky s cestou II/534 v Starom Smokovci),
novej cesty III. triedy ktorá vznikne predĺžením cesty III/06724 z Malého Slavkova na cestu II/540 s vyústením na
lokalite pod Eurocampom a z prepojení obcí Mlynčeky – Stráne pod Tatrami s novou cestou na Eurocamp.
prepojenia ciest II/534 a III/5341 v úrovni Veľkého Slavkova s pokračovaním do Gerlachova,
prepojenia ciest I/67 a III/542 Ždiar – Veľká Franková.

V cyklistickej doprave budú doplnené a skvalitnené cyklistické komunikácie, tak aby vytvárali ucelenú sieť cyklistických
magistrál v prepojení poľskej a slovenskej strany. Cyklistické magistrály budú tvoriť nosnú sieť pre cyklistické trasy.
Dopravná dostupnosť
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Dostupnosť územia z vybraných železničných staníc je viazaná na železničnú trať 180, ktorá je súčasťou
multimodálneho koridoru V.a. Vybrané stanice sú tie, kde zastavujú rýchliky. Slabú dostupnosť majú obce okrese Tvrdošín
a Kežmarok a v okrese Poprad obce na druhej strane priestoru Vysokých Tatier. Dostupnosť vlastného územia Vysokých
Tatier má hodnotu asi 15 minút.
Časový horizont roku 2007 má krátkodobý charakter, v tomto období je nereálne spustiť a prevádzkovať novú dopravnú
sústavu Vysokých Tatier. V období dvoch rokov je ale možné zahájiť predprojektový a projektový proces koncipovania
dopravnej sústavy obsluhujúcej Vysoké Tatry. Ťažisko aktivít do roku 2007 bude spočívať v koncepčnej, monitorovacej,
administratívnej a projektovej rovine. Už v tomto období je možné realizovať také opatrenia ktoré budú nespochybniteľne
smerovať k predpokladanému cieľu, vízii roku 2020.
V cestnej doprave bude možné:
• monitorovať dodržiavanie postupu diaľničnej výstavby D1,
• na cestách I/67, II/537 prijať opatrenia na presmerovanie ťažkých cestných vozidiel na komunikácie mimo územia
TANAP,
• vyvíjať snahu o presmerovanie časti objemov ťažkej nákladnej dopravy z cesty I/59 na kombinovanú dopravu,
• prijať opatrenia na zákaz vjazdu na vytypované úseky komunikácií vo Vysokých Tatrách, platný pre úžitkové
motorové vozidlá nesplňujúce predpisy EURO 4 a perspektívne EURO 5 (rok 2008),
• zakázať vstupu všetkých vozidiel bez katalyzátora,
• prehodnotiť parkovací systém a prijať opatrenia na využívanie kapacity parkovísk, posúdiť umiestnenie parkovísk
a ich nadväznosť na hromadný systém dopravy osôb a monitorovať obsadenie parkovísk,
• vytvoriť systém požičiavania bicyklov v nadväznosti na parkoviská pre osobné automobily,
• zintenzívniť spoluprácu so SAD a začleniť autobusovú dopravu (ako systém obsluhujúci mesto Vysoké Tatry a ako
systém regionálnej dopravy spájajúci Vysoké Tatry so širším územím) do štruktúry užšie kooperujúcej so
železničnou dopravou,
• vytvoriť systém evidovania základných ukazovateľov a údajov o preprave v regióne,
• zdokonaľovať informačný systému o doprave v nadväznosti na aktivity cestovného ruchu.
V koľajovej doprave bude možné:
• zvážiť možnosti využitia TEŽ a OZ, ako systému pracujúceho pre potreby mesta, regionálnej dopravy a nie
ako systém riadený ŽSR,
• zriadenie informačných centier pre návštevníkov Tatier na železničných staniciach Štrba a Poprad – Tatry,
• zlepšenie nadväznosti spojov rýchlikov a osobných vlakov na TEŽ a OŽ,
• modernizácia a zatraktívnenie prestupových uzlov zo železnice na TEŽ a OŽ,
• zlepšenie poskytovaných služieb pre cestujúcich na TEŽ a OŽ,
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•
•
•

riešenie určitých otázok v spolupráci s lanovými dráhami (zosúladenie cestovných poriadkov, tarifných podmienok
a prepravných predpisov),
dokončenie výmeny starých elektrických motorových jednotiek za nové,
začatie procesu prípravy tvorby integrovaného dopravného systému vo Vysokých Tatrách.

V leteckej doprave bude možné:
 dokončenie procesu privatizácie letiska Poprad – Tatry s podielom akcií mesta Vysoké Tatry,
 prostredníctvom miest Vysoké Tatry a Poprad vytvorenie podmienok pre užšiu spoluprácu s hoteliermi
a podnikateľmi v cestovnom ruchu s cieľom prilákať záujem o Tatry so širšieho územia Európy a ostatného sveta,
 posúdenie modernizácie výpravnej budovy letiska Poprad/Tatry.
 Napojenie letiska na regionálny dopravný systém s prepojením na TEN

SOCIÁLNA OBLASŤ
Kvalita života obyvateľov a návštevníkov
Kvalitu života človeka posudzujeme z hľadiska enviromentálneho, ekonomického a sociálneho.
Kvalita života človeka sa odvíja od roviny uspokojovania základných životných potrieb, primárnych, a od roviny
uspokojovania potrieb sociálnych, sekundárnych. Ideálnym stavom je rovnováha v zabezpečovaní potrieb, rovnováha
vnútorného a vonkajšieho životného prostredia, aby sa zabránilo sociálnej a senzorickej deprivácii človeka, pričom primárne
a sekundárne potreby sa navzájom podmieňujú a ovplyvňujú. Počet biologických, teda primárnych potrieb je relatívne
obmedzený (uvádza sa približne 15-20 potrieb), skupina sociálnych potrieb je rozmanitá a počtom neobmedzená.
Maslowova pyramidálna hierarchia potrieb uvádza tieto – fyziologické potreby, potreba bezpečnosti, potreba lásky
a spolupatričnosti, potreba uznania a sebauznania, realizácie a sebarealizácie, estetické potreby.
Ideálnym cieľom spoločnosti je formovanie takého životného prostredia, v ktorom budú vytvorené optimálne podmienky
pre ich realizáciu.
Kvalita života domácich obyvateľov a návštevníkov v území sa súčasne rozvíja v dvoch rovinách. Jednou rovinou je
vnútorný život jednotlivca, druhou rovinou je vonkajšie životné prostredie, pričom medzi týmito rovinami nemusí platiť priama
úmera.
Do procesu formovania vonkajšieho životného prostredia vstupuje spoločnosť prostredníctvom odborníkmi
formulovaných zákonov, projektov, programov, iniciatív, realizácií, praktických a teoretických činností. Vstup spoločnosti do
procesu tvorby životného prostredia znamená jej spoluzodpovednosť za stav a kvalitu životného prostredia a kvalitu života
každého jednotlivca.
Primárne potreby praktického každodenného života domácich obyvateľov–
Enviromentálna kvalita života
 čistota vzduchu(priorita)
 čistota vody(priorita)
 čistota pôdy (priorita)
Ekonomická a sociálna kvalita života
kvalita bývania s možnosťami každodennej relaxácie(priorita)
• obytné prostredie, rozmanitosť mestského a vidieckeho bývania, bytový fond, rekreačné zázemie, sociálna a
technická infraštruktúra, doprava, množstvo a kvalita zelene, prírodné a umelecké prvky v urbanistickom
interiéri, riešenie odpadov(strategické ciele)
zabezpečené zdroje príjmov
• rozmanitosť pracovných príležitostí, dostupnosť, trvalosť, pocit sociálnej istoty, kvalita pracovného prostredia
estetizácia prostredia
• estetická kvalita prírodného a umelého prostredia, urbanistický, výtvarno-architektonický detail
bezpečnosť
• primárna a súčasne sekundárna potreba, pocit istoty, ochrana ľudí a majetku, bezpečný pohyb detí

PHSR mesta Vysoké Tatry – mestské zastupiteľstvo, December 2005

47

Primárne potreby praktického každodenného života návštevníkov
enviromentálna kvalita života:
• čistota vzduchu, vody, pôdy, riešenie odpadov
kvalita ubytovacích zariadení
• druhová a cenová rozmanitosť, ponuka služieb, kvalita rekreačného zázemia, sociálna a technická
infraštruktúra doprava, množstvo a kvalita zelene, prírodné a umelecké prvky v urbanistickom interiéri,
riešenie odpadov, hygiena prostredia
kvalita stravovacích zariadení
• druhová a cenová rozmanitosť, kultúrne prostredie
ponuka sprievodcovských služieb
Sekundárne potreby života domácich obyvateľov a návštevníkov
vyššie duchovné zážitky
• kultúrne, športové, rekreačné, poznávacie zážitky, kultúrno-historický potenciál územia a jeho stavebnotechnický stav , dostupnosť
športové a rekreačné aktivity
• športové a rekreačné areály a objekty, športové a rekreačné trasy, náučné chodníky, prírodný potenciál
územia, cenová a územná dostupnosť, kvalita a čistota prírodného prostredia
vzdelávacie aktivity
• informačné a vzdelávacie centrá, kontakty
zábavné aktivity – kvalita, dostupnosť, rozmanitosť, vhodnosť lokalizácie
Ekonomická a sociálna kvalita života domácich obyvateľov
Opatrenia
• zabezpečenie vyššej kvality života zachovaním identity vidieckeho a mestského prostredia
• celkové zlepšenie obytného a životného prostredia v pôvodnom osídlení vplyvom kladných stránok cestovného
ruchu a súčasne ochrana pred jeho negatívnymi stránkami.
• výstavba bytov a rodinných domov, zariadení sociálnej infraštruktúry modernizácia bytového fondu a existujúcich
zariadení sociálnej infraštruktúry
• modernizácia a výstavba sietí technickej infraštruktúry, efektívnych druhov dopravy
• likvidácia, príp. efektívne uskladňovanie alebo druhotné spracovanie odpadov
• starostlivosť o zeleň a ostatné prírodné prvky v území
• zabezpečenie socio-ekonomickej stability obyvateľstva v území z hľadiska zamestnanosti a pracovných príležitostí
aj prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu v rámci primárnej turistickej sféry (priame služby), a v sekundárnej
vyvolanej cestovným ruchom ( výroba, údržba a pod.), rozvoj malého a stredného podnikania všeobecne aj v
turizme (ubytovanie na súkromí, zriaďovanie penziónov, rodinných fariem)
• rozvoj rôznych hospodárskych odvetví (remeselná výroba, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ekologicky
čisté ekonomické prevádzky)
• možnosti vyžitia sa miestneho obyvateľstva po fyzickej aj psychickej stránke (šport, oddych, kultúra, spoločnosť,
zábava) v zariadeniach lokalizovanými a prevádzkovaných v dôsledku rozvoja cestovného ruchu,
• zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov vzájomnou komunikáciou s návštevníkmi,
• zabezpečiť demokratickú kontrolu a spolupatričnosť miestneho obyvateľstva aj v súvislosti s rozvojom cestovného
ruchu,
• dosiahnuť vplyvom rozvoja cestovného ruchu kultúrno–spoločenské a ekologické uvedomenie obyvateľstva, rozvoj
spolupráce obyvateľov a podnikateľov, združovanie podnikateľov spolupráca medzi obcami,

Kvalita života/pobytu návštevníkov:
•
•
•

dosiahnuť bezkolízny príchod návštevníkov od východiska až ku konečnej destinácii pri použití rozmanitých druhov
dopravy zabezpečiť efektívny pohyb v rámci turistického územia (širšieho, užšieho),
zabezpečiť všestrannú informovanosť návštevníkov v informačných centrách, na rekreačných trasách,
v rekreačných strediskách
vybudovať kvalitnú sieť prepojenia návštevníkov a prevádzkovateľov v oblasti rekreácie, športu, liečby a turistiky
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečiť v území kvalitné služby vo všetkých oblastiach ubytovacích, stravovacích, kultúrno–spoločenských,
športových, rekreačných, zdravotníckych, technických, hygienických a ostatných aktivít
zaistiť v ubytovaní širokú cenovú a druhovú ponuku zariadení
zabezpečiť jazykové znalosti zamestnancov cestovného ruchu a služieb zabezpečiť bohatú štruktúru rekreačných,
oddychových, športových a zábavných aktivít na vysokej hygienickej a sociálnej úrovni
eliminovať negatívne prejavy turizmu (cudzie, lacné, komerčné formy atraktivít),
zabezpečiť dostupnosť výletných cieľov v náročnejších polohách (bezpečnosť, horský vodca),
zohľadniť nároky rôznych skupín návštevníkov na charakter prostredia (frekventované, tiché prostredie),
dodržať mieru organizovanosti pobytu ,dodržať hustotu návštevníkov v zmysle únosnosti prírodného prostredia
dosiahnuť komplexnosť v poskytovaní služieb hlavných a doplňujúcich
osobitne venovať pozornosť požiadavkám pacientov a klientov klimatickej liečby a kúpeľného pobytu

Urbanizácia
Základná ubanistická koncepcia rozvoja mesta Vysoké Tatry
Urbanistická štruktúra mesta je atypická, tvorí ju 15 aglomerovaných solitérnych mestských častí rozvinutých okolo
Cesty slobody v dĺžke viac ako 30 km.
Ďalší rozvoj mesta do značnej miery determinujú: tradičné a súčasné funkčné zameranie, veľkosť a vybavenostná
infraštruktúra a charakter prírodného prostredia. Vychádzajúc z významu a poslania národného parku ťažiskovými územiami
ďalšieho rozvoja mesta sú priestory Štrbské Pleso, Smokovce a Tatranská Lomnica.
Územný rozvoj jednotlivých mestských častí je riešený v dvoch rovinách
1.
2.

zastavané územia
športovo-rekreačné areály, funkčné územia pre zariadenia športovo-rekreačných aktivít bez výstavby
pozemných stavieb (výnimkou sú zariadenia priamo zabezpečujúce prevádzku a bezpečnosť areálov).

Základná urbanistická koncepcia jednotlivých mestských častí
Podbanské - po úprave katastrálnej hranice medzi Štrbským Plesom a Pribylinou v tejto mestskej časti ostávajú iba
zariadenia lesného hospodárstva. V lokalite je navrhnuté turistické informačné centrum. Lokalita je v súčasnej podobe
stabilizovaná.
Štrbské Pleso - stredisko je napojené troma dopravnými systémami: cesty II. triedy, Tatranská elektrická železnica
a ozubnicová železnica z Tatranskej Štrby. Prioritnými funkciami v lokalite sú liečba (polyfunkčná s CR), cestovný ruch,
vrcholový a rekreačný šport a zóna ticha.
Pre zvýšenie kvality prostredia – pre vytvorenie zóny ticha – sa navrhuje:
• nové záchytné parkovisko v lokalite „Koliesková dráha“´, prepojenie s lyžiarskym areálom Solisko sedačkovou,
resp. kabínkovou lanovkou a novou zjazdovkou s odjazdovou zjazdovkou do Tatranskej Štrby,
• výstavba pulzačnej lanovej dráhy medzi dopravným terminálom pri stanici TEŽ a hotelom FIS.
Cieľom je odbremenenie centrálnej časti strediska od nadmernej koncentrácie osobných automobilov a autobusov
privážajúcich zimných návštevníkov - lyžiarov.
Pre zimné športy sa navrhuje predĺženie a rozšírenie zjazdovky Solisko a dobudovanie systému osobných horských
dopravných zariadení. Bežecké trate pre pretekárske lyžovanie sú vedené mimo plochy Plesa, pre turistické lyžovanie na
Mlynickej lúke. Odjazdová zjazdovka sa navrhuje po starej trase ozubnicovej železnice a ďalej po lesnej ceste do Tatranskej
Štrby.
Plochy liečby sú riešené v súčasnom rozsahu ako polyfunkčné – liečba a cestovný ruch. Navrhuje sa rekonštrukcia
a modernizácia objektov, zvýšenie štandardu lôžkových kapacít zariadení cestovného ruchu, rozšírenie ponuky zariadení pre
aktívny oddych vybudovaním areálu pre športovo - rekreačné aktivity vo voľnej krajine v lokalite medzi hotelom FIS
a hotelom Patria a botanická záhrada v lokalite Monte Móri pri Novom Štrbskom Plese.
Rozvoj bývania je navrhnutý v lokalite pri existujúcich bytových domoch pri Novom Štrbskom Plese – 18 b.j.
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Vyšné Hágy - hlavnými funkciami sú aj naďalej klimatická liečba (v sieti zdravotníctva) a bývanie. V lokalite Staré
Hágy sa navrhuje rekonštrukcia a modernizácia liečebných objektov, výstavba bytov formou nadstavby podkroví na
existujúcich bytových domoch (16 b.j.) a výstavby nového bytového domu (18 b.j.)
Nová Polianka - hlavnými funkciami sú aj naďalej liečba a bývanie. Navrhuje sa rozšírenie liečebného ústavu o nový
detský liečebný a rehabilitačný pavilón.
Tatranská Polianka - hlavnými funkciami sú i naďalej liečba, cestovný ruch a bývanie. Navrhuje sa, rekonštrukcia
a modernizácia liečebných objektov vybudovanie odjazdovej lyžiarskej trate Tatranská Polianka – hotel Hubert (Gelachov).
Tatranské Zruby - hlavnými funkciami sú i naďalej liečba, cestovný ruch a bývanie. V lokalite je navrhnutá výstavba 18
b.j. v bytovom dome pre zamestnancov liečebného ústavu.
Smokovce (Nový, Starý, Horný a Dolný) - sú správnym a spoločenským centrom s funkciami liečba (polyfunkčná
s CR, detský liečebný ústav v Dolnom Smokovci v sieti zdravotníctva), cestovný ruch, šport a bývanie. Stredisko je napojené
dvoma dopravnými systémami: cesta II. triedy a Tatranská elektrický železnica v smere od Popradu a v smere od Tatranskej
Lomnice.
Z dôvodu predpokladaného nízkeho podielu tranzitnej dopravy sa preložka Cesty slobody navrhuje v úseku centrálnej
časti strediska. Nová trasa je riešená podjazdom popod trať TEŽ s mimoúrovňovou križovatkou s cestou č. II/534 (od
Popradu). Náhradná miestna zberná komunikácia bude vedená v trase nad hotelom Grand k hotelu MS-70. Existujúcu trasu
Cesty slobody v úseku pod hotelom Grand sa navrhuje prebudovať na pešiu zónu so spoločenskou funkciou. Uvedené
úpravy si vyžadujú výstavbu nových verejných parkovísk v lokalitách pri Ceste slobody a pri uvedenej miestnej zbernej
komunikácii. Ďalej sa navrhuje zdvojkoľajnenie tratí TEŽ v úseku Starý Smokovec – Poprad a Starý Smokovec – Tatranská
Lomnica.
Pre rozvoj aktivít zimných športov sa navrhuje:
• predĺženie zjazdovky na Hrebienok a výstavba sedačkovej lanovky
• predĺženie zjazdovky na Jakubkovu lúku a výstavba sedačkovej lanovky
• letná sánkarská dráha na Jakubkovej lúke
• predĺženie zjazdovky a lyžiarskeho vleku za hotelom Bellevue
• rozšírenie zjazdovky Hrebienok – Starý Smokovec
• prepojovacie zjazdovky: Jakubkova lúka – Hrebienok a Hrebienok Bellevue
• nová sánkarská dráha Hrebienok – Starý Smokovec.
Plochy liečby sú riešené ako polyfunkčné – liečba a cestovný ruch. Zachovávajú sa existujúce plochy liečebných
domov, navrhuje sa rekonštrukcia a modernizácia liečebných objektov, nový liečebný dom sa navrhuje v lokalite starých
technických služieb.
V lokalite starých technických služieb sa ďalej navrhuje verejné parkovisko, plocha pre obslužné zariadenie cestovného
ruchu, adrenalínový park a heliport, po výstavbe preložky Cesty slobody nová autobusová stanice v lokalite pod ohybom
trate TEŽ. Novou atrakciou cestovného ruchu je navrhovaná vyhliadková veža v lokalite nad hotelom Bellevue.
Rozvoj bývania je navrhnutý v bytových a rodinných domoch v tejto štruktúre a počte:
Miestna časť
Nový Smokovec
Starý Smokovec
Horný Smokovec
Dolný Smokovec
Spolu

Byty v rod. domoch
15
9
22
46

Byty v 3-podlažných bytových
domoch
24
16
51
91

Spolu
39
25
73
137

Tatranská Lesná – s hlavnými funkciami: cestovný ruch a šport. Funkčné využitie územia sa doplňuje o doplnkové
služby a parkovisko pri existujúcom lyžiarskom vleku.
Tatranská Lomnica - s funkciami: cestovný ruch, vrcholový a rekreačný šport a bývanie. Stredisko je napojené troma
dopravnými systémami: cesty II. triedy, Tatranská elektrická železnica a železnica normálneho rozchodu z Popradu.
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Hlavným cieľom rozvoja mestskej časti je zhodnotenie existujúceho poteciálu a dobudovanie strediska pre
uskutočňovanie vrcholových športových podujatí v zjazdovom lyžovaní. Za tým účelom sa navrhuje rekontrukcia,
modernizácia a dostavba zjazdoviek a osobných horských dopravných zariadení (OHDZ) v priestore Tatranská Lomnica –
Skalnaté Pleso nasledovne:
Základom systému OHDZ budú kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica – Štart – Skalnaté Pleso. Doplnkový
systém budú tvoriť sedačkové lanovky a lyžiarske vleky. Hlavné zjazdové trate budú Skalnaté Pleso – Štart a odtiaľ v dvoch
vetvách:
• Štart – údolná stanica súčasnej kabínkovej lanovky
• Štart – jazierko.
Ďalej sa navrhuje dobudovanie zariadení cestovného ruchu a obslužných zariadení pre prevádzku OHDZ v lokalitách
Tatranská Lomnica a Štart, v obmedzenej miere (úpravy terénu) na Skalnatom Plese. Pri údolnej stanici novej kabínkovej
lanovky v Tatranskej Lomnici sa navrhuje veľkoplošné parkovisko pre autobusy a osobné autá. Pre zasnežovanie tohto
areálu je navrhovaná retenčná vodná nádrž pod areálom Jamy.
V lokalite Lomnické Sedlo – Skalnaté Pleso sa navrhuje úprava zjazdovky a presun sedačkovej lanovky do lokality
bližšie k stanici kabínkovej lanovky.
Areál ski centra Jamy sa navrhuje na rekonštrukciu s prioritným zmeraním na snowboarding.
Prepojovacie zjazdovky sa navrhujú v trasách:
• Skalnatá dolina – Tatranské Matliare
• údolná stanica kabínkovej lanovky – ski centrum Jamy vybavená lyžiarskym vlekom.
Turistické bežecké trate na „Golfovej lúke“ pod cintorínom.
Rozvoj bývania je navrhnutý v bytových a rodinných domoch. Ide o 31 rodinných domov a 18 bytov v trojpodlažných
bytových domoch. Okrem toho sa v areáli Eurocampu uvažuje s výstavbou 40 rekreačných domčekov.
Tatranské Matliare – hlavnými funkciami sú i naďalej liečba a cestovný ruch. Navrhnutý je tu areál pre športovorekreačné aktivity v lokalite medzi hotelom Metalurg a zotavovňou ARZ. V hospodárskom areáli pod Cestou slobody sa
navrhuje východiskové centrum pre jazdecké túry.
Kežmarské Žľaby - hlavnou funkciou ostáva naďalej cestovný ruch bez rozšírenia.
Tatranská Kotlina - hlavnými funkciami sú liečba, cestovný ruch a bývanie.
Funkčné využitie územia sa rozširuje o tieto aktivity cestovného ruchu:
• športový areál v bývalom kameňolome pri ceste do Lendaku
• lesopark v lokalite juhovýchodne od zastavaného územia mestskej časti s využitím existujúcich chodníkov
a lesných ciest pre behy, turistiku, jazdu na koňoch a saniach, s východiskovým centrom pre jazdecké túry
v Tatranskej Kotline
• lesopark v lokalite západne od mestskej časti so sieťou turistických chodníkov od Kežmarských Žľabov po Ždiar.
Ďalšie oblasti v zmysle námetov z mestskej časti Tatranská Kotlina:
1. funkčné využitie územia pre vykonávanie riadeného aktívneho oddychu a poskytovanie klimatoterapie
vytvorenie lesoparku vybaveného chodníkmi pre peších, cyklistov a bežecké lyžovanie, pre jazdu na koňoch,
konských povozoch a saniach, štvorkolkách a snežných skútroch. Pre vytvorenie lesoparku navrhujeme vyčleniť
plochy:
-

územie na časti južného a východného úbočia Kobylieho vrchu ohraničeného Z hranicou intravilánu,
rehabilitačným chodníkom, chodníkom k Belianskej jaskyni, spojnicou od 2. zákruty chodníka k Belianskej jaskyni s
vrcholom Starého lomu a týmto lomom vrátane jeho okolia a smerom k Ždiaru cca 100m pás popri štátnej ceste
pre vybudovanie cyklistického chodníka s príslušným vybavením

-

územie ohraničené turistickým modro značeným chodníkom od Tatranskej Kotliny po odbočku žlto značeného
chodníka, lesnou cestou k štátnej ceste, ďalej lesnou cestou po areál škôlky ŠL TANAP-u na Rakúskej lúke,
hranicou škôlky po lesnú cestu smerom na Lerschovu lúku, touto lesnou cestou popri Čiernej vode po hranicu
mesta Vysoké Tatry, hranicou až po vrchol Pálenice a ďalej celý Z svah hrebeňa Pálenice až k Bachledovej
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doline. Na územich prírodných rezervácií je možné menšia intenzita využívania územia, obmedzená napr. na
niekoľko značkovaných chodníkov pre peších návštevníkov, prípadne vybavených ako náučné chodníky.
2.

Na uvedenom území navrhujeme prehodnotiť stupeň ochrany prírody najmä s ohľadom na „pôvodnosť
prírodných ekosystémov“ a zosúladiť ho s možnosťou určenia uvedeného územia na predmetné aktivity.

3.

Na plošine nového lomu pri ceste na Lendak navrhujeme využitie územia ako stavebný pozemok pre
vybudovanie športového areálu s multifunčným objektom.

4.

Lokalitu starého lomu vybaviť ako športový areál s cvičnou skalou osadenou trvalými istiacimi bodmi,
okrajovým zábradlím, zostupovým chodníkom, rôznymi „lanovými aktivitami“ – preliezačky, šplhadlá, premostenia
apod. Lokalitu vybaviť príslušným sociálnym zázemím, kanalizáciu napojiť do miestnej čistiarne odpadových vôd.

5.

Z dôvodu ochrany podzemných vôd napojiť kanalizáciu všetkých objektov v Tatranskej Kotline do miestnych
čistiarní odpadových vôd resp. zabezpečiť čistenie všetkých splaškových vôd v súlade s
príslušnými požiadavkami.

6.

Na zlepšenie krajinotvorby a vodného režimu povrchových tokov, ako aj s cieľom zlepšiť atraktívnosť územia
revitalizovať miestne vodné mikrodiela – potoky Hučava a Beliansky potok v celom pôvodnom rozsahu tj od
Šumivého prameňa.

7.

Lokalitu V od Tatranskej Kotliny – strmý svah poniže Lesíka, rokliny a húštiny pod Gendrejom a les na
protiľahlom brehu rieky Biela využiť ako paintballové ihrisko.

8.

Na JV okraji Tatranskej Kotliny navrhujeme vytvoriť oddychovo – relaxačný areál zahŕňajúci objekt Čarda
zrekonštruovaný na penzión s reštauráciou a príslušne vybaveným okolím a okolité objekty a plochy vybavené na
poskytovanie možností aktívneho oddychu vrátane agroturistiky. Navrhujeme výstavbu základne pre agroturistiku
na mieste niekdajšej koniarne (slúžiacej na tento účel do roku 1965) na parcele č. 514/1.

9.

Doplniť terajšie značkované turistické chodníky v okolí mestskej čast Tatranská Kotlina o sústavu ďalších 29
chodníkov, určených pre peších užívateľov, bežecké lyžovanie, cyklistov a jazdu na koni, uvedených v našom
priloženom návrhu. Medzi priority navrhujeme zaradiť trasu č. 1 Tatranská Kotlina – T. Matliare, ktorá vytvorí
pešie spojenie s Tatranskou Lomnicou a trasu č. 2 (Tatranská Kotlina – Ždiar – hranica s Poľskom), ktorá
doplní pešie spojenie v tomto dôležitom smere.

10. Intravilánové zpevněné chodníky doplniť o chýbajúce úseky od MŠ ku kostolu a podobne na protiľahlej strane
št. cesty v smere k vile Márii.
11. Revitalizovať lesoparkové chodníky v užšom extraviláne (do vzdialenosti 1km od hranice intravilánu) – popri
oboch brehoch rieky Biela, blízke lesy apod.
12. Na intravilánových komunikáciách zhotoviť zodpovedajúci povrch.
13. Objekt historickém malej vodnej elektrárne prebudovať na dvojúčelové využitie – popri efektívnejšej výrobe
elektrickej energie/generálna oprava technologie,stavby a vodném zdrže a okolia/ zriadiť a prevádzkovať v ňom
múzeum vodném elektrárne.
Na základe záverov pracovného stretnutia konaného 13.5.2005 v Tatranskej Kotline za účasti zástupcov mesta
Vysoké Tatry, mesta Spišská Belá, Štátnych lesov TANAP-u, Správy Slovenských Jaskýň a Sanatória Tatranská
Kotlina, n. o. navrhujeme doplnenie využitia priestorov parkoviska pod Belianskou Jaskyňou rekonštrukciou
objektu Sanatória – Kasíno s. č. 9 za účelom skvalitnenia a dobudovania turistickém infraštruktúry
Mikroregiónu Belanské Tatry a pre Beliansku Jaskyňu (služby pre cca 200.000 návštevníkov ročne)/
Trampolíny, Skijoring, Ľadova veža, Umelá lezecká stena, U-rampa, Galeria,snowboard a Freestyle shop,
špeciálne butiky... Toto viacnásobné partnerstvo uľahčí prístup k podpore zo štrukturálnych fondov.
14. Paragliding - svahy Lendackého kopca, zhodnotenie výbornej pozície v rámci VT z hľadiska termodynamických
podmienok
_____
Rozvoj bývania je navrhnutý v bytových a rodinných domoch a to 28 rodinných domov (z toho 17 v Starej Kotline) a 18
bytov v trojpodlažných bytových domoch.
Celkom je v meste Vysoké Tatry navrhovaný prírastok bytov v počte 105 rodinných domov a 197 bytov v bytových
domoch.
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Pre vnímanie panorámy Vysokých Tatier z prístupových ciest a vnímanie panorámy Nízkych Tatier z Cesty slobody a
z mestských častí je odporučené nezalesňovať pohľadové segmenty, ale ponechať ich ako trvalé trávne porasty. Okolo
Cesty slobody z bezpečnostných a výhľadových dôvodov - nezalesňovať ochranné pásmo o šírke 25 m (cesta II. triedy).
––––
Tatry sú súčasne aj národným bohatstvom štátu. Priznaním hodnôt na základe posúdenia medzinárodnými pravidlami
(medzinárodná biosférická rezervácia, sieť chránených území v rámci NATURA 2000) sa toto bohatstvo ešte znásobuje,
a preto popri snahách o sebestačnosť regiónu má význam aj podpora zo strany štátu. Na druhej strane je vhodné citlivo
vyhodnotiť realitu jednotlivých stupňov ochrany prírody z hľadiska už urbanizovaných a využívaných území, kde vďaka
nejednoznačnej aplikácii legislatívy ochrany prírody dochádza ku konfliktom pri interpretácii možností ďalšieho rozvoja.
Základnou podmienkou trvalo udržateľného rozvoja územia je rešpektovanie environmentálnych limitov územia,
únosnosť zdravia krajiny a únosnosť zdravia človeka, aktívna ochrana prostredia šetrným rozvojom funkcií a pozornosť
prvkom v území ako je čistota, detail, kontaktný bod.
• Na území TANAP-u platia najvyššie stupne ochrany prírody, pričom sú vyčlenené sú tzv. bezzásahové zóny
• Na celom území TANAP-u platí prísne rešpektovanie návštevného poriadku.
• Tatry sú spoločenským bohatstvom prístupným všetkým vrstvám obyvateľov, preto je nevyhnutné regulovať
využitie existujúcich objektov, prípadne výstavbu nových objektov a zariadení tak, aby vznikla pestrá škála
ubytovacích, stravovacích a športovo-rekreačných možností pre všetky príjmové skupiny obyvateľov, od
nadštandardne vybavených objektov po jednoduché turistické a rekreačné zariadenia a študentské ubytovne na
primeranej úrovni zodpovedajúcej národnému parku.
• Podrobné, spresnené zásady a opatrenia týkajúce sa lokalizácie nových objektov, zariadení, areálov, trás, lesných
a trávnatých plôch budú podrobne riešené v ďalších, podrobnejších štúdiách, pri maximálnom rešpektovaní
enviromentálnych limitov a rešpektovaní prírodného, kultúrno-historického a ekonomického potenciálu riešeného
územia.
• Perspektívy celoročného využívania objektov CR a rekreácie (regulácia mimosezónnych cien).
• Vytvorenie jednotného, komplexného informačného systému pre Tatry.
• Vyformovanie novej hranice lesa na mieste vývratiska podľa koncepcie novej výsadby nepravidelného,
nesúvislého pásu lesa s lúčnymi segmentami a lesoparkami
• Vysádzanie jednotlivých plôch lesov tak, aby boli odolnejšie vekovou, druhovou skladbou a tvarovaním plôch
výsadby v smere padavých vetrov.
• Návrh novej hranice ochranného pásma TANAP-u s upraveným stupňom ochrany a rozšíreného po koridory
hlavných dopravných ťahov okolo Tatier.
Z hľadiska rozvoja urbanizácie bolo súvisiace územie v štádiu analýz rozdelené na päť významných urbanistických
pásiem s vlastnými charakteristikami a špecifickými možnosťami rozvoja.
1. Pásmo TANAP-u
Tatranský národný park je jadrom riešeného územia. Jednotlivé časti Tatier sú nerovnomerne zaťažované návštevnosťou
a nerovnomerne je vybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu a rekreácie, klimatickej liečby a trvalého bývania.
Nerovnomernosť v zaťažení je súčasne prirodzeným javom z hľadiska záujmov ochrany prírody a časti Tatier ostávajú
zónami ticha.
a - územie skál, holí a kosodreviny
• funkcie
vysokohorská turistika, bežecké a zjazdové lyžovanie, skialpinistické areály, stanice HZS, výskumné stanice,
rekreačné ubytovanie
• ubytovacie zariadenia
vysokohorské turistické chaty, vysokohorské hotely, útulne spravované chatárom (kontrola územia, základné
služby, údržba chaty) s maximálne jednodenným prenocovaním, bivaky
• komunikačná sieť
príjazdové komunikácie ku chatám (so zákazom verejnej dopravy), turistické značkované chodníky, , horolezecké
trasy, ferraty, skialpinistické trasy, bežecké, lyžiarske zjazdové trate, náučné chodníky, tatranská magistrála
• nevyhnutnosť zvýšenej kontroly pohybu návštevníkov po vysokohorských chodníkoch (k existujúcim chodníkom
teraz pribudnú nové úseky už vychodené turistami, niektoré úseky chodníkov sa zdvojkoľajnia, zrekonštruujú,
pribudnú ferraty)
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•
•
•
•
•

návrh turistických útulní v križovatkách turistických chodníkov so základným nevyhnutným vybavením, najmä
hygienickým a možnosťou maximálne 1-denného prenocovania, s cieľom zabrániť nekontrolovanému stanovaniu,
prevádzkovatelia vykonávajú zároveň kontrolu nad priľahlým územím (v Račkovej a Jamnickej doline)
návrh bivaku v Jamnickej doline
pravidelný monitoring územia
individuálne odnášanie odpadu
problematické – asfaltové povrchy turistických chodníkov (spevnených komunikácií) z hľadiska prírodného
prostredia a z hľadiska nevhodnosti pre pešiu turistiku

b - územie lesa nad Cestou slobody
• funkcie
vysokohorská turistika, cykloturistika, bežecké a zjazdové lyžovanie, stanice HZS, informačné centrá, klimatická
liečba, rekreačné, športové, kúpeľné areály, trvalé bývanie, starostlivosť o lesy a plochy trvalých trávnych porastov,
rekreačné bývanie
• ubytovacie zariadenia
turistické chaty, hotely, penzióny, ubytovne, byty, ubytovanie na súkromí, súkromné chaty, liečebné objekty, detské
rekreačné zariadenia
• komunikačná sieť
spevnené komunikácie, existujúce parkoviská, turistické značkované chodníky, cyklotrasy, bežecké lyžiarske,
zjazdové trate, náučné chodníky, tatranská magistrála
problematické –
asfaltové povrchy turistických chodníkov z hľadiska prírodného prostredia a nevhodnosti pre pešiu turistiku,
vysádzanie lesných porastov vo vymedzených územiach, časti územia ponechané na zatrávnené plochy, príp.
s krovinatým porastom z dôvodu zachovania priehľadov a pohľadov na panorámu Tatier
• vysádzanie stromov v bezpečnej vzdialenosti od objektov
• v okolí rekreačných objektov, v tesnej blízkosti Cesty slobody, vysádzanie stromov z dôvodu vytvorenia tichého
zázemia objektov
• individuálne odnášanie odpadu návštevníkmi na turistických chodníkoch v nezastavaných územiach,
v zastavaných územiach a vymedzených rekreačných a športových areáloch regulovaný odvoz odpadu
• návrh novej turistickej chaty v ústí Račkovej a Jamnickej doliny
• návrh sústavy nových turistických a rekreačných chodníkov v oblasti lesov medzi Kežmarskými Žľabmi,
Tatranskou Kotlinou a Ždiarom

c - územie tatranských osád
• funkcie
horská turistika, cykloturistika, zimné športy, stanice HZS, informačné centrá, klimatická liečba, rekreačné,
športové, kúpeľné areály, trvalé bývanie, objekty a zariadenia občianskej vybavenosti (sociálna infraštruktúra),
múzeá, galéria, výskumné pracoviská, technické areály, rekreačné bývanie
• ubytovacie zariadenia
turistické chaty, hotely, penzióny, ubytovne, ubytovanie na súkromí, byty, súkromné chaty, liečebné objekty,
detské rekreačné a liečebné zariadenia
• komunikačná sieť
Cesta slobody, spevnené prístupové komunikácie, priľahlé parkoviská, turistické značkované chodníky,
navrhovaný Tatranský chodník pozdĺž Cesty slobody, bežecké trasy, cyklotrasy, náučné chodníky, pešie
promenády v zastavaných územiach
• regulovaný odvoz odpadu,
• regulované a koordinované zásobovanie jednotlivých objektov OV a prechodného bývania s cieľom minimalizovať
dopravu v Tatrách
• úprava technických a hospodárskych areálov na primeranej úrovni odpovedajúcej prostrediu národného parku
• vybavenosť verejných priestranstiev a peších trás mobiliárom (lavičky, oddychové sedenia, smetné koše,
informačné a smerové tabule, osvetlenie, povrchové úpravy chodníkov, úpravy plôch zelene, ...)
• pravidelná starostlivosť a údržba verejných priestorov, čistota
• dostatok čistých hygienických zariadení
• upravené parkoviská s možnosťou prekrytia existujúcich parkovísk, zatrávnenia, prípadne zastavania rekonštrukcia
schátralých objektov, dostavba začatých objektov (kultúrny objekt v Starom Smokovci), využitie nevyužívaných
objektov, odstránenie nevyhovujúcich objektov)
• pri dostavbách a rekonštrukciách rešpektovať mierku prostredia, výšku zástavby, solitérny ráz, tradičnú horskú
architektúru
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pri trasovaniach nových dopravných úsekov v zastavaných územiach ponechať plochy pre chodníky
parkovanie uprednostňovať viac pod Cestou slobody
parkovanie v maximálnej miere koncentrovať na vyhradené parkoviská a „ulice“ osád ponechať bez parkujúcich
áut, ktoré hlukovo, vizuálne i škodlivinami znehodnocujú rekreačné prostredie osád
zachovať klimatickú liečbu v tatranských osadách
na Štrbskom Plese považovať za prioritnú klimatickú liečbu vzhľadom na unikátnu charakteristiku klímy Štrbského
Plesa a vzhľadom na zvyšujúci sa počet nešpecifických chorôb dýchacích ciest, pribúdanie TBC, zvyšujúci sa
počet alergických ochorení ponechať dnešným liečebným objektom ich pôvodnú funkciu, najmä v objekte Helios,
určenom pre liečbu detí
lokalizácia Výskumného ústavu humánnej klimatológie na Štrbskom Plese za objektom Helios je previazaná
s praktickou činnosťou lekárov v liečebných objektoch
neumiestňovaťnové zjazdovky na Štrbskom Plese vzhľadom na nevhodnosť terénu a prioritnú funkciu klimatickej
liečby
počet lôžok v ubytovacích a liečebných zariadeniach považovať za dostatočný, zvyšovanie lôžkovej kapacity
smerovať do pásma podhoria, prípadne kontaktového pásma
vybudovanie kompletného Tatranského chodníka pozdĺž Cesty slobody od Podbanského po Tatranskú Kotlinu
s vybavenými odpočívadlami, pravidelnou údržbou a čistotou a osvetlením v blízkosti zastavaných území
dobudovanie parkovísk pozdĺž Cesty slobody ako kvalitne vybavených odpočívadiel, najmä na miestach nových
priehľadov do Podtatranskej kotliny
služby a vybavenosť tatranských osád formovať tak, aby bola čitateľná priorita národného parku, medzinárodnej
biosférickej rezervácie a prírodných hodnôt územia, nedegradovaných takými mestotvornými aktivitami, ktoré
patria do miest, prípadne do pásma podhoria
nerozširovať ďalej zastavané územia osád, navrhované športové a rekreačné areály nepripájať do zastavaných
území

d – územie lesa pod Cestou slobody
• funkcie
horská turistika, cykloturistika, bežecké lyžovanie, jazdectvo, klimatická liečba, preventívna liečba a zotavenie,
rekreačné, športové, kúpeľné areály, lesoparky, trvalé bývanie, sociálna infraštruktúra, technické a hospodárske
areály, starostlivosť o lesy a trvalé trávne porasty, rekreačné bývanie
• ubytovacie zariadenia
turistické chaty, hotely, penzióny, ubytovne, ubytovanie na súkromí, byty, súkromné chaty, liečebné objekty, detské
rekreačné a liečebné zariadenia autocampingy, chatové osady
• komunikačná sieť
spevnené komunikácie, existujúce i navrhované parkoviská, turistické značkované chodníky, cyklotrasy, jazdecké
trasy, psie záprahy, nové náučné chodníky, podtatranská magistrála
• individuálne odnášanie odpadu návštevníkmi v nezastavaných územiach,
•
vo vymedzených rekreačných a športových areáloch regulovaný odvoz odpadu
• úprava technických a hospodárskych areálov na primeranej úrovni odpovedajúcej národnému parku
• návrh nových leoparkov s príslušnou rekreačnou vybavenosťou
• pravidelná starostlivosť a údržba, čistota rekreačných, športových areálov, lesoparkov, vybavenosť hygienickými
zariadeniami
• vybudovanie správcovských objektov v jednotlivých areáloch (permanentná prítomnosť správcu, kontrola, údržba,
prevencia)
• vybavenosť rekreačných areálov, lesoparkov jednoduchými oddychovými zariadeniami a príslušným mobiliárom
• parkoviská riešiť tak, aby tvorili čo najmenej rušivý pohľadový element a úrovňou krajinárskeho a výtvarnoarchitektonického riešenia odpovedali prostrediu národného parku
• vysádzanie lesných porastov vo vymedzených územiach, ponechať časti vývratiska na lúčne a pasienkové plochy
(z dôvodu zachovania priehľadov a pohľadov na panorámu Podtatranskej kotliny / nepravidelné, nesúvislé
zalesňovanie)
• popri navrhovaných úsekoch prístupových a spojovacích komunikácií ponechať plochy na chodníky
• orientácia na rodinnú rekreáciu a senior turizmus
• skvalitnenie plôch a objektov trvalého bývania
2 - Pásmo kontaktové
•

funkcie
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rekreačná, nenáročná turistika, rodinná rekreácia, senior turizmus, cykloturistika, bežecké a zjazdové lyžovanie
stanice HZS, malé a veľké navrhované rekreačné centrá, trvalé bývanie, starostlivosť o lesy a trvalé trávne
porasty, rekreaqčné bývanie, kontaktové pásmo medzi podhorím a pásmom TANAP-u
ubytovacie zariadenia
chaty, hotely, penzióny, ubytovne, súkromné rekreačné objekty, autocampingy, a, táboriská, chatové osady
komunikačná sieť
príjazdové spevnené komunikácie do tatranských osád, existujúce a navrhované parkoviská v miestach
rekreačných centier, nové rekreačné trasy na úpätí Tatier, turistické, lyžiarske, bežecké, cyklotrasy, jazdecké trasy,
psie záprahy, tatranská magistrála mimo úseku Podbanské – Tatranská Lomnica, možnosti kyvadlovej dopravy do
tatranských osád
úzky pás územia pozdĺž celého úpätia Tatier od Oravíc po Tatranskú Javorinu doplnený novým pásom s pešími
trasami od Oravíc po poľskú hranicu
perspektíva vybudovania pešej trasy – podtatranskej magistrály (v úseku Jalovecká dolina – Račkova dolina
totožnej s časťou tatranskej magistrály) – okolo slovenských a poľských Tatier
sieť navrhovaných malých a veľkých rekreačných centier na úpätí Tatier v lokalitách nových alebo v lokalitách už
existujúcich chatových osád, rekreačných zariadení pri ústiach tatranských dolín alebo pri už existujúcich
zastavaných územiach
veľké rekreačné centrá budú vybavené prvkami rekreačnej infraštruktúry (informačné, servisné, vzdelávacie
centrá, HZS, základné služby pre návštevníkov, stravovacie zariadenia, parkoviská, kultúrne aktivity, organizácia
chatových osád, športové a kultúrne zariadenia, hygienické zariadenia, ...)
malé rekreačné centrum bude poskytovať na rekreačných trasách základné služby – občerstvenie, informácie,
hygienické zariadenia, ...
kontaktové pásmo má priame a bezprostredné väzby na TANAP, tatranské osady – pešiu dostupnosť, minimálne
nároky na dopravu a väzbu na turistické chodníky TANAP-u
pre kontaktové pásmo je stanovená dôležitá požiadavka – koordinácia a usmerňovanie ďalšej výstavby
rekreačných zariadení, územná a priestorová organizácia, aby časom nedošlo ku vzniku súvislého pásu zástavby
na úpätí Tatier
usmerňovaný rozvoj kempov a chatových osád s vybavenosťou – jednoduché ubytovanie, stravovacie zariadenia,
hygiena, spoločná technická infraštruktúra, táborisko, športové zariadenia, detské hracie priestory, vrátnica,
prevádzkový objekt, parkovisko, ...)
v kontaktovom pásme je možné vybudovať na rekreačných trasách sieť vyhliadkových miest do Podtatranskej
kotliny
návrh rekreačných centier v kontaktovom pásme (V veľké, M malé), Oravice (V), Zuberec (V), Brestová-Zverovka
(V), Biela skala (M), Kvačianska dolina (M) – je už v pásme podhoria, Suchá dolina (M), Jalovská dolina (M),
Žiarska dolina (V), Trnovská dolina (M), Račkova dolina (V), Podbanské (M), Tri studničky (M) – už v pásme
TANAP-u, Lieskovec (V), Štóla (V), Gerlachov (M), Nová Lesná (M), Eurocamp (V), Tatranská Kotlina (V), Ždiar
(V), Tatranská Javorina (V).

Celé územie TANAP-u možno rozdeliť ešte na niekoľko funkčných oblastí z hľadiska frekvencie návštevnosti a hustoty
turistických chodníkov
časť Osobitá
• priemerná intenzita návštevnosti
• predĺženie turistického chodníka od Oravíc Tichou dolinou ku poľským hraniciam (ako súčasť budúcej
podtatranskej magistrály)
• perspektívne využitie Blatnej doliny na hranici TANAP-u na rekreačné účely s obojstrannými väzbami na Tatry
a Skorušinské vrchy
• termálne kúpalisko v Oraviciach – vysoká návštevnosť, zvážiť obnovanie kúpaliska Vanička
časť Roháče
• vysoká intenzita návštevnosti
• perspektívna obnova Ťatliakovej chaty
• vybudovanie obchvatu okolo Zuberca
• usmerňovanie a kontrola pohybu návštevníkov po frekventovaných trasách
• úprava parkovísk v ústí Roháčskej doliny
časť Sivý vrch
• priemerná intenzita návštevnosti
• skialpinistické areály
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perspektívy vybudovania rekreačných centier v kontaktovom pásme a turistických útulní

časť Liptovské Tatry
• územie s usmerňovanou podporou rozvoja turistických aktivít
• vybudovanie turistickej útulne a chaty ako cieľového bodou na turistických okruhoch
• vybudovanie rekreačných centier v kontaktovom pásme
• obnova chaty kpt. Rašu (Važecká chata) na Troch studničkách
časť Liptovské Kopy – Tichá a Kôprová dolina
• zóny najväčšej ochrany zóny ticha, bez perspektívy zvyšovania intenzity pohybu návštevníkov
• potok Belá perspektívne organizovane využívať na realizácie vodných športov
časť Vysoké Tatry
• územie s najvyššou frekvenciou návštevnosti
• nevyhnutnosť najprísnejších opatrení na reguláciu pohybu návštevníkov a zvýšenú ochranu zaťaženého územia
• nerozširovať ďalej zastavané územia tatranských osád
• zvýšenie ponuky športových a rekreačných areálov
• zvýšená kontrola pohybu návštevníkov po tatranských chodníkoch
• zvýšené nároky na údržbu a čistotu rekreačných priestorov a trás
časť Belianske Tatry
• územie s legislatívnym obmedzením návštevnosti
• zachovať naďalej zníženú intenzitu pohybu návštevníkov vo vymedzených lokalitách
• perspektívna obnova Kežmarskej chaty (s prísnymi opatreniami pre prevádzkovanie chaty)
• preveriť možnosti prepojenia turistickými chodníkmi v pásme lesa medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom
časť nad Podspádmi a Javorinou
• turisticky nenavštevované územie, bez turistických chodníkov
• koncentrácia piatich prírodných rezervácií na relatívne malom území
3 - Pásmo podhoria
• funkcie
trvalé bývanie, rekreačné bývanie, objekty a zariadenia občianskej vybavenosti (sociálna infraštruktúra),
poľnohospodárstvo, výrobné a remeselné aktivity, športové aktivity, informačné, servisné a vzdelávacie centrá,
rekreačná turistika, cykloturistika, bežecké lyžovanie, jazdectvo, psie záprahy, rodinná rekreácia, senior turizmus,
starostlivosť o rozptýlenú krajinnú zeleň a trvalé trávne porasty
• ubytovacie zariadenia
hotely, penzióny, ubytovne, ubytovanie na súkromí, súkromné rekreačné objekty, chatové osady, autocampingy
• komunikačná sieť
sieť komunikácií II. a III. triedy existujúce a navrhované, poľné a lesné cesty, parkoviská, nové rekreačné trasy
pešie, cyklotrasy, lyžiarske bežecké trasy, jazdecké trasy, podtatranská magistrála, perspektívne možnosti
vybudovania kyvadlovej dopravy po radiálach do tatranských osád
• vysoký prírodný potenciál podhoria
• vysoký kultúrno-historický potenciál podhoria a jeho využitie
• urbanistický potenciál – sieť sídiel a komunikácií
• rozvoja rodinnej rekreácie, senior turizmus
• využitie poľných a lesných ciest na sieť nových rekreačných trás všetkých druhov
• vytrasovanie podtatranskej magistrály v tesnom kontakte s hranicou TANAP-u),
• vytrasovanie dolnej podtatranskej magistrály ako spojnice sídiel podhoria
• lokalizácia peších trás mimo podmáčaných území, s prípadným umiestnením peších lávok ponad kritické miesta
v území
• sieť peších trás v podhorí je naviazaná na sieť tatranských turistických chodníkov, väzby na lesoparky
• rekonštrukcia cesty v úseku medzi Račkovou dolinou a Pribylinou
• lokalizácia a rozvoj aktivít, ktoré nie sú vhodné na rozvoj v pásme TANAP-u (športové a kultúrno-rekreačné
aktivity)
• návrh nového rekreačného centra v Starej Lesnej
• malé športové areály, kúpaliská, plavárne
• perspektívne rezervne plochy pre veľké športové podujatia
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rozvoj extenzívnych foriem poľnohospodárstva
rozvoj výrobných aktivít bez negatívnych dopadov na životné prostredie
agroturistika, ekofarmy, chov oviec, kôz, ... (spásanie trávnych porastov vo vymedzených lokalitách)
náučné a vzdelávacie centrá v sídlach na radiálach
budovanie lokalít s výhľadom na panorámu Tatier
vysádzanie bodovej a líniovej krajinnej zelene vo väzbe na vysádzanie zelene na ploche vývratiska a vo väzbe na
navrhované rekreačné trasy, línie potokov a ďalších poľných ciest (tvorba krajinného obrazu
formovanie kontaktového pásma sídiel (kontakt zastavaného a nezastavaného územia)
v zastavaných územiach pri návrhoch komunikácií počítať aj s chodníkmi okolo komunikácií
urbanistické a výtvarno-architektonické riešenie rozvoja priestorov a objektov rekreačných sídiel
formovanie radiál v pásme predhoria (radiály na seba viažu perspektívu kyvadlovej dopravy, intenzívnejšej siete
občianskej vybavenosti, verejné stravovanie, servis, informácie, vzdelávacie či kultúrne aktivity
možnosti územného rozvoja sídiel Štóla, Mlynčeky, Tatranská Štrba, Ždiar, Tatranská Kotlina
navrhované malé oddychové miesta na peších trasách s vyhliadkami na panorámu Tatier
lesné časti podhoria, najmä časti Oravská Magura, Skorušinské vrchy, Kozie chrbty, Spišská Magura prepojiť
s pásmom TANAP-u sieťou peších trás – perspektíva rozptylu návštevnosti
formovanie nových dopravných prepojení v pásme podhoria Liptovská Teplá – Liptovská Sielnica – doterajšia
cesta III. triedy na II. triedu, Veľká Franková – Ždiar, Kežmarok – Malý Slavkov – Eurocamp, Veľký Slavkov – cesta
č. 534

4 - Pásmo hlavných dopravných ťahov
• funkcie
trvalé bývanie, rekreačné bývanie, objekty a zariadenia občianskej vybavenosti (sociálna infraštruktúra), výrobné
aktivity, informačné a propagačné centrá, športová a kultúrna vybavenosť, východiskové body do Tatier
• komplexný systém služieb, ubytovacích zariadení pre cestovný ruch v rámci sídiel
• významný kultúrno-historický potenciál sídiel
• územia vymedzené dopravnými koridormi majú čiastočne obmedzené možnosti pre rozvoj funkcií rekreácie
a cestovného ruchu
• autobusové, železničné stanice – miesta prvého kontaktu s cieľovými lokalitami, informačné, propagačné centrá
• úpravy, prípadne rekonštrukcia priestorov železničnej stanice v Poprade, najmä mimoúrovňovej časti pre TEŽ
• formovanie nových východiskových bodov do Tatier – Kežmarok, Spišská Belá, Veľká Lomnica, Liptovská Teplá,
Liptovská Sielnica, Liptovská Ondriašová, z juhu Vitanová, Podbieľ zo západu a z východu Spišské Hanušovce,
Slovenská Ves
• intenzívne dopravné väzby sa formujú pod Popradom a Kežmarkom smerom na Spiš
• vzhľadom na silné regionálne väzby Tatry – Spiš a silné dopravné väzby medzi oboma regiónmi je potrebné
posilniť a pozdvihnúť kvalitu sídiel v spomínaných dopravných koridoroch (Hranovnica, Vernár, Gánovce,
Švábovce, Hôrka, Jánovce, Ľubica, Vrbov, Vlková, Abrahámovce)
• sídla v pásme hlavných komunikačných ťahov majú obojstranné väzby na riešené územie TANAP-u a na susedné
pohoria a sídla v kotlinách, čím sa výrazne zvyšuje rekreačný potenciál riešeného územia (kombinované
poznávacie a pobytové zájazdy)
5. Pásmo bez priamej väzby na TANAP
• ide o územia ležiace pod pásmom hlavných komunikačných ťahov
• ide o sídla s významným kultúrno-historickým potenciálom a územia s výrazným prírodným potenciálom
• vzhľadom na priestorovú i časovú dostupnosť z pásma TANAP-u sú tieto sídla i prírodné lokality zaujímavé
z hľadiska perspektívneho rozšírenia ponúk zaujímavých turistických lokalít pre návštevníkov Tatranského
národného parku
• regionálne väzby na Oravu, Liptov, Spiš, Zamagurie
• možnosti kombinovaním zájazdov a pobytov
• odľahčenie pásma TANAP-u ponukou rekreačných lokalít, rekreačných trás a perspektívne na vysokej úrovni
vybavených sídiel z hľadiska cestovného ruchu a rekreácie
Kultúra a identita, využitie kultúrneho dedičstva
Dominantnou prednosťou celého územia je mimoriadne vysoká hodnota prírodného pôvodného a antropogénneho
prostredia a ich historická spätosť. To sa prejavuje dlhodobým vytváraním kultúrnej krajiny a vytváraním sídelnej krajiny s
historicky zachovalou sídelnou sieťou mestských a vidieckych sídiel. Kultúrne dedičstvo sa prejavuje v historickom utváraní
kultúrnej krajiny, v tvorbe sídelnej siete a urbanisticko-architektonického prostredia a to v polohe hmotnej (pamiatkové
rezervácie a zóny, kultúrne pamiatky, zbierky umeleckých diel a prác), aj v nehmotnej (podujatia, zvyky, folklór, gastronómia
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a pod.), vytvárajúce v celku neopakovateľné a originálne „génius loci“ a tým aj identitu spišského, liptovského a oravského
a zamagurského prostredia.
Civilizačná charakteristika územia je výrazne náchylná ku zmenám, najmä v dnešných časoch trendu svetovej
globalizácie života takmer vo všetkých jeho oblastiach.
Preto je dobré, že napriek silným globalizačným trendom si regióny riešeného územia aj dnes zachovávajú svoje
tradície a svoju kultúrnu identitu.
Rozmanité kultúrne a spoločenské podujatia, festivaly, kultúrne aktivity v riešenom území ich vysoká profesionálna
úroveň a predovšetkým záujem obyvateľov, domácich i zahraničných o tieto podujatia a aktivity sú predpokladom
optimistického pohľadu do budúcnosti, v ktorej sa identické prvky regiónov nestratia ani v ostrej konkurencii globálnej
multikultúry.
V intenciách trvalo udržateľného rozvoja územia sa stávajú dokonca predpokladom trvalo udržateľného rozvoja územia,
jeho výrazným potenciálom.
Prvky regionálnej identity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bohatá história
archeologické lokality
nárečia (tie však vplyvom migrácie obyvateľov a vplyvom zvyšovania vzdelanostnej úrovne postupne zanikajú)
miestne ľudové staviteľské tradície (perspektívny zdroj poznania a staviteľských skúseností), dokladované
v skanzenoch ale vyskytujúce sa i v jednotlivých sídlach a doteraz funkčne využívané – obytné domy, senníky,
stodoly, drevené i murované kostoly, kaplnky, božie muky, kríže, náhrobky, technické diela v krajine, ...)
ľudové remeselné a umelecké tradície (ľudové výrobky z materiálov – drevo, koža, kov, slama, sklo, ovčia vlna,
textílie, čipka, výšivka, modrotlač, plátno, tkané koberce, ...
miestna kuchyňa
ľudová slovesnosť (historická i moderná)
folklór (ľudová pieseň, tance, zvyky, obyčaje, obrady, tradície, hry,... )
folklórne festivaly, jarmoky, trhy, výstavy, slávnosti, ...
historická architektúra – kostoly, kaplnky, kúrie, kaštiele, zámky, hrady, ruiny, meštianske domy, horská
architektúra, ...
moderné i tradičné divadlo, hudba, hudobné a divadelné festivaly, slávnosti, ...
galérie, múzeá, ...
krajinná scenéria, panoramatické pohľady – malebnosť, pestrosť krajinných obrazov
ponuka
- prírodné bohatstvo
- kultúrno – historické bohatstvo
- ekonomické tradície
- športové tradície

Využitie kultúrno-historického potenciálu územia:







Historické objekty dokumentujú históriu regiónov, a preto slúžia ako poznávací, vzdelávací a informačný
prostriedok
Zachovávajú charakteristický obraz regiónov
Sú využiteľné na rekreačné, ubytovacie, vybavenostné a športové účely
Sú cieľom poznávacích zájazdov z iných regoónov
Obohatenie rekreačných, liečebných a športových pobytov o rôzne kultúrne podujatia s regionálnou tematikou
Vzdelávacie a náučné kurzy pre návštevníkov (výuka v oblasti miestnych remeselných a umeleckých tradícií)

Sociálna infraštruktúra
Z hľadiska vybavenia sociálnou infraštruktúrou skupinami zariadení: školstva (stredné a vysoké), zdravotníctva, kultúry,
sociálnej starostlivosti, finančníctva, bánk a poisťovní, súdnictva, notariátov, štátnej správy, ubytovania, môžeme mesto
Vysoké Tatry ako riešené územie posudzovať len v priamej väzbe na okolité okresy Poprad a Kežmarok. Orientačne
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možno vybrané obce podľa zastúpenia vybraných druhov zariadení sociálnej infraštruktúry zaradiť na národnej úrovni do
týchto skupín:
1. skupina (50-70 tisíc obyvateľov)
− centrum celoštátneho významu – mesto Poprad
2. skupina (25-50 tisíc obyvateľov)
− centrum nadregionálneho významu – mesto Kežmarok
3. skupina
− centrá regionálneho významu, s tým, že niektoré zabezpečujú niektoré špecifické funkcie až celoštátneho
resp. medzinárodného významu – mesto Vysoké Tatry
Mesto Vysoké Tatry je špecifický sídelný útvar, ktorý nie je typickou obcou a v porovnaní s ostatnými mestami plní len
obmedzene funkcie terciérneho centra.

Možnosti účasti obyvateľstva - participácia
Občianska participácia pri realizácii rozvojových zámerov - účasť občanov na veciach verejných bude zameraná na
zlaďovanie rôznorodých záujmov občanov a iných subjektov v obciach a na hľadanie prijateľného riešenia pre všetkých.
Občianska participácia - sieť vzťahov, do ktorej vstúpia: občania, spoločenské inštitúcie, poslanci, miestna samospráva,
štátna správa i hospodárske subjekty bude zameraná na vzťahy k ich sídelnému priestoru, jeho vybavenosti a výzoru,
životnému a sociálnemu prostrediu.
Návrh rozvoja regiónu Vysokých Tatier a mesta Vysoké Tatry je založený na potrebe aktivizácie vnútorných
rozvojových zdrojov, najmä samotných obyvateľov a ich samosprávnych orgánov. Preto je pri realizácii zámerov PHSR
i samotného udržateľného rozvoja potrebné rozvíjať sociálnu a kultúrnu identifikáciu obyvateľov s obcou a regiónom a čo
najširšiu participáciu obyvateľov na živote a rozvoji regiónu.
Občania budú participovať:
1.
2.

Pri riadení a rozhodovaní o investíciách, investičných aktivitách, rozvojových zámeroch prostredníctvom
demokratických nástrojov,
Na živote regiónu, obce a na zabezpečovaní potrieb jej spoločenstva, na jej rozvoji.

Základom participácie na rozvoji regiónu je participácia na živote a rozvoji obcí, ktorej cieľom a zmyslom je:
•
•
•
•

aktivizovať miestne zdroje, najmä ľudské zdroje a zapájať ich do života obce i do jej rozvoja,
vytvárať povedomie, identitu s obcou, budovať miestne spoločenstvo a jeho záujem o obec,
vytvárať dobrú sociálnu klímu a fungujúcu sociálnu kontrolu v obci,
zvyšovať sídelnú atraktívnosť obce pre stabilizáciu jej obyvateľov, ale aj pre prisťahovanie ľudí z iných sídel.

Faktory ovplyvňujúce intenzitu i efektívnosť participácie občanov:
• Prístup k informáciám.
Samospráva musí zabezpečiť, aby všetci občania mali rovnakú možnosť získať informácie o obecných otázkach v
plnom rozsahu. Zvýši to aktívnu účasť občanov na riešení problémov obce.
• Vytvorenie a fungovanie lokálnej komunity.
• Rozšírenie možností získavania aktuálnych informácií, zavádzanie interaktívnych foriem.
Podmienkou zvýšenia participácie občanov je odstránenie značnej sociálnej polarizácie v dôsledku nezamestnanosti a
prehlbujúcej sa sociálnej nerovnosti a negatívneho demografického a vzdelanostného trendu. K dobrému fungovaniu
lokálneho spoločenstva aj v modernej spoločnosti treba určitú mieru súdržnosti. Dôležité je, aby ľudia pociťovali potrebu
spoločenstva obce, potrebu začleniť sa do neho a spoluvytvárať klímu, v ktorej sa vytvára pocit spolupatričnosti a identity s
obcou.
Revitalizčné komunitné programy pomôžu pri spolupráci obyvateľov v prospech obce a prevzatí časti zodpovednosti za
ňu. Revitalizácia obce poskytuje veľa možností uplatnenia aj záujmovým združeniam.
Najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce intenzitu i efektívnosť participácie občanov, ktoré boli aj identifikované v rámci
Prieskumu pri príprave PHSR:
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•
•
•
•

Spokojnosť človeka so životom v obci
Podchytenie záujmu obyvateľov,
Zosúlaďovanie záujmov obce so záujmami rôznych subjektov pôsobiacich v obci.
Využívanie ľudského, sociálneho a kultúrneho kapitálu,

Subjekty ovplyvňujúce participáciu
Samospráva je najsilnejším aktérom tak v spoločenstve obce, ako aj v miestnej ekonomike. Môže získať podporu
občanov, ak sú orientované na ich potreby a priority. Samospráva má teda hrať aj úlohu organizátora tak, aby vzniklo
užitočné komunitné partnerstvo všetkých zainteresovaných. Jednou z úloh samosprávy bude aktívnejšie podporovať vznik
partnerstiev sociálno-ekonomických partnerov a podpora inštitucionálnej kapacity jednak v rámci mesta ale aj širšieho
regiónu, predovšetým podhoria.
Rozvojový a revitalizačný program
Jednou z významných úloh pri realizácii zámerov PHSR bude formulovanie revitalizačného, rozvojového programu, ale
aj konkrétnej vízie o ideálnej budúcnosti komunity, regiónu, ktorá by vyjadrovala akúsi dohodu o základných podmienkach
trvaloudržateľného rozvoja mesta na dlhšie obdobie ako je volebné obdobie samosprávy. Predpokladá to rozpracovanie
Stratégie trvaloudržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier na obecné, komunitné s regionálne potreby. Obyvatelia a
cieľové skupiny identifikujú problémové okruhy, ktoré sa podľa ich názoru musia riešiť v záujme rozvoja, a trvalo
udržateľného rozvoja. Zároveň to však predpokladá aj angažovanie sa v napĺňaní týchto zámerov. Jednou z foriem bude
naštartovanie verejnej diskusie k PHSR.
Aktivita musí byť prioritne v regióne a jeho obciach. Realizácia viacerých cieľov PHSR je úplne či prevažne v rukách
obce, jej obyvateľov, podnikateľov, samosprávy a závisí od ich vzájomnej koordinácie, podpory a ochoty a otvorenosti
k spolupráci a participácii..
Ide najmä o:
• participáciu každého obyvateľa na zachovanie ekologicky stabilného územia a trvalo udržateľného rozvoja územia
• vytváranie pracovných príležitostí predovšetkým v oblastiach:
– cestovný ruch a rekreácia, verejné stravovanie, ubytovanie na súkromí, kúpeľná liečba, športová
infraštruktúra, sprievodcovské služby horolezecké, turistické, náučné a poznávacie, horská záchranná služba,
práce v informačných a vzdelávacích centrách, organizovanie kurzov, seminárov, exkurzií, organizovanie
kultúrno-spoločenských podujatí, veda, výskum, muzeálna a výstavná činnosť, agroturistika
– vhodné ekologické poľnohospodárstvo, lesníctvo
– sociálna starostlivosť ( imobilní domáci obyvatelia a návštevníci, pacienti, osamelí ľudia, deti)
– prezentácia miestnej kultúry, miestnej gastronómie, tradičnej remeselnej výroby (súčasne podpora miestnych
tvorivých umeleckých aktivít)
• usporadúvanie tvorivých dielní pre návštevníkov, najmä pre dlhodobých pacientov a pre deti, s orientáciou na
tradičné remeslá a ľudovú umeleckú výrobu
• športové inštruktorské kurzy pre jednotlivcov i kolektívy
• kultúrne vystúpenia
• miestna výroba novodobá a tradičná na báze ľudových tradícií regiónov, ktoré sú dodnes živé (výroba textílií,
výšivkárstvo, rezbárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, kováčstvo,...)
• výroba drobných spotrebných predmetov
• výroba pamiatkových predmetov s regionálnou (tatranskou) tématikou
− ľudová umelecká produkcia miestnych výrobcov a učebné dielne a kurzy pre návštevníkov
• miestna produkcia potravín, spolupráca so zariadeniami verejného stravovania
• agroturistika, chov koní
• podpora miestnych podnikateľských aktivít v takých oblastiach, ktoré participujú na zveľaďovaní prírodného
(životného) prostredia
• participácia miestneho obyvateľstva na postupnej dlhodobej obnove víchricou zničeného pásu lesa na novej
výsadbe rozmanitých foriem rozptýlenej krajinnej zelene v podhorskom páse, na realizácii rekreačných lesov, lúk,
turistických trás, oddychových priestorov,
• pracovné príležitosti pri spracovaní odpadového dreva na biomasu pri výstavbe zariadení na spracovanie
a využívanie biomasy na energetické účely
− spracovanie odpadového dreva je trvalou pracovnou príležitosťou aj po spracovaní terajšieho kalamitného
dreva
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•
•
•
•
•

udržiavanie čistoty a poriadku na parkoviskách, vo verejných priestoroch v rekreačných strediskách a sídlach na
turistických trasách, cyklotrasách, bežeckých trasách, zjazdovkách, v lyžiarskych strediskách, v rekreačných
areáloch
starostlivosť o plochy verejnej zelene ako súčasti rekreačných a kúpeľných plôch v zastavaných územiach
participácia miestneho obyvateľstva na zvýšení urbanistickej, architektonickej, kultúrnej, estetickej úrovne
riešeného územia, starostlivosť o súkromné objekty a súkromné pozemky
verejné priestory sídiel sú súčasťou turistických trás, rekreačných trás, oddychových priestorov, preto ich
parametre a celkové riešenie musia zodpovedať požadovanému rekreačnému účelu a vysokým kvalitám
prírodného prostredia
spolupráca s vlastníkmi turistických, rekreačných, kúpeľných zariadení a ich priama účasť na rehabilitácii
a denaturácii poškodených prírodných druhov a biotopov.

Metodika monitoringu
Indikátory pre vypracovanie PHSR vo vzťahu k strategickým cieľom je definovaný v často vízia a strategické ciele a okrem
týchto zahrňa aj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

počet obyvateľov v produktívnom veku
počet obyvateľov v predproduktívnom a produktívnom veku
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov
miera nezamestnanosti
rozvinutosť sídelnej siete v území
rozvinutosť cestnej siete a železničnej siete
časová a územná dostupnosť jednotlivých sídiel prostriedkami hromadnej dopravy
efektívne rozloženie zastávok hromadnej dopravy v území
previazanosť a zosúladenosť cestnej a železničnej dopravy
kvalita sídiel - východiskových bodov do Tatier (dopravné spojenie, ubytovanie, stravovanie, informačný systém,
propagácia, rekreačné a športové aktivity, kvalita kontaktového pásma sídiel – prechod medzi zastavaným
a nezastavaným územím, väzby na okolitú krajinu)
využitie kultúrno-historického, ľudského a prírodného potenciálu štyroch okresov pre potreby domácich
obyvateľov, pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, športu, turistiky, poznávacích a vzdelávacích aktivít,
priemyslu a poľnohospodárstva

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – ŠIRŠIE SÚVISLOSTI
Technickú (environmentálnu) infraštruktúru je potrebné hodnotiť z aspektov vodného hospodárstva, plynofikácie, príp.
elektrifikácie a odpadového hospodárstva, kde je možné výstavbou technických prvkov prispievať k zníženiu znečistenia,
resp. devastácie životného prostredia.
Infraštruktúra vodného hospodárstva Pre zásobovanie pitnou vodou je rozhodujúca Spišsko-popradská vodárenská sústava (SPVS), ktorej základnú kostru
tejto sústavy v okrese Poprad tvorí Popradský skupinový vodovod (PSKV), ktorý využíva podzemné zdroje v Liptovskej
Tepličke. Z tohto SKV sa kryje aj deficit zdrojov v oblasti Levoča. Hlavnou zdrojovou oblasťou na území okresu Poprad je
oblasť Liptovská Teplička v rámci Spišsko-popradskej vodárenskej sústavy. Jednotlivé lokality vodných zdrojov majú
vyhlásené pásma hygienickej ochrany I. a II. stupňa. Ďalej sa na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívajú
predovšetkým odbery z tatranských potokov, ktoré sú vyhlásené za vodárenské toky.
Na zásobovaní sa podieľajú miestne skupinové vodovody a miestne vodovody.
Tab. Dĺžka vodovodnej a kanalizačnej siete v okresoch riešeného územia

Kežmarok
Poprad
Prešovský kraj

Rok

2001

Okres
Dĺžka vodovodnej siete bez
prípojok
323
518
3 306

Dĺžka kanalizačnej siete bez
prípojok
72
236
1 017
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Dĺžka vodovodnej siete bez
prípojok
331
525
3 449

2003
Dĺžka kanalizačnej siete bez
prípojok
72
236
1 110
Zdroj: VÚVH
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V roku 2003 bolo v správe závodov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 16 čistiarní odpadových vôd (+ ďalšie v správe
obecných úradov) - z tohto počtu je jedna mechanická a 15 mechanicko-biologických s celkovou kapacitou 37 939 m3/deň.

Z vodohospodárskeho potenciálu nadzemných a podzemných vôd vyplýva nejvyužívanie potenciálu vodných zdojov na
zobrazenom území, kde súčasné zhodnocovanie je asi na úrovni 8%.
Tab. Čistiarne odpadových vôd v Prešovskom kraji v r. 1998 a 2003
Závod, podnik
Poprad
Prešovský kraj

celkom
16
41

1998
Čistiarne odpadových vôd
mech.
M-B
1
15
4
37

M-B s dočis.
0
0

Kap. ČOV m3/deň

celkom
18
46

37 939
170 821

2003
Čistiarne odpadových vôd
mech.
M-B
1
17
4
42

M-B s dočis.
0
0

Kap. ČOV
m3/deň
38 753
179 931

Zdroj: VÚVH

Plynofikácia
V roku 2003 bolo v riešenom území plynofikovaných 99 obcí, t.j. 69,7 % všetkých obcí (priemer SR - 73,01%), čo je oproti roku
2001nárast o 11 obcí (vyše 13 %), v jednotlivých okresoch bol však trend značne rozdielny od veľmi výrazného nárastu počtu týchto obcí
v okrese Kežmarok až po minimálny nárast v okrese Liptovský Mikuláš.

Tab. Stav plynofikácie vo vybraných okresoch Prešovského kraja
Okres, kraj

Rok 2001
Plynofikované
29
25
388

Počet obcí
42
29
666

Kežmarok
Poprad
Prešovský kraj

%
69,0
86,2
58,3

Rok 2003
Plynofikované
36
28
478

Počet obcí
42
29
666

%
85,7
96,6
72,0

Zdroj: SPP, a. s.
Infraštruktúra odpadového hospodárstva
Infraštruktúra odpadového hospodárstva predstavujú zariadenia a objekty na nakladanie s odpadmi. Vzhľadom na metódy prevažujúce
doteraz v nakladaní s odpadmi (D1 a D10, resp. R1), sú osobitne uvedené údaje o skládkach odpadov, spaľovniach odpadov a
zariadeniach na úpravu a zhodnocovanie odpadov (pre metódy R).
Spaľovanie odpadov
Spaľovňu spĺňajúcu emisné limity prevádzkuje Chemosvit Environchem a.s. Svit.

Tab. Spaľovne odpadov v širšom území
Okres

Prevádzkovateľ

Typ spaľovacieho
zariadenia

Rok uvedenia
do prev.

Poprad

Chemosvit
Environchem a.s. Svit

Hoval GG 24

1992
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Projektovaná /
skutočná kapacita
180 - 300kg.h-1
172 kg.h-1

Stav spĺňania
emisných limitov

Poznámka

áno

Plánovaný zánik 1.7.2005
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Úprava a zhodnocovanie odpadov
Významným podnikom z hľadiska recyklácie plastového odpadu je CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. vo Svite, ktorý na aglomeračných
linkách v dvoch prevádzkach ročne spracuje na granulát spolu 4 500 t heteroplastov. Ďalšie dve linky, regranulačná a dutinkovacia
v CHEMOSVITE, a.s. Svit za rok 2002 zhodnotili 2 500 ton plastového odpadu.
V TATRASVITE, a.s. Svit je od roku 1991 v prevádzke ako jediná na Slovensku rozvoľňovacia linka, ktorá spracúva odpadový textil, s
kapacitou 1 000 t/rok.
Kompostovaním vybraných druhov odpadov sa zaoberá kompostáreň Brantner Poprad, s.r.o. v Poprade. Vo svojom programe okrem
kompostovania aj dekontamináciu zväčša znečistených zemín a kameniva, ktoré obsahujú nebezpečné látky ropného pôvodu. má aj firma
TRIADA, s.r.o. Kvetoslavov s prevádzkou v Bušovciach v okrese Kežmarok.
Zariadenie na termické zhodnotenie drevného odpadu, pilín a hoblín v celkovom množstve 21 700 t/rok vlastní firma BIOTERM, Kráľova
Lehota s prevádzkou v Kežmarku.

Priority PHSR – technická infraštruktúra
A.

Rozvoj technickej infraštruktúry

Strategické ciele
1.
2.
3.

Zvýšiť podiel investícií do technickej infraštruktúry
Zefektívniť prevádzku vodárenskej a kanalizačnej siete
Zaviesť separovanie odpadu tak, aby sa celkové uložené množstvo uloženého separovateľného odpadu znížilo o 50 % do roku 2007

Opatrenia:





zrekonštruovať existujúcu vodárenskú i kanalizačnú sieť s cieľom znížiť straty pitnej vody v rozvodnej sieti
v zvýšenej miere využívať lokálne zdroje kvalitnej pitnej vody
založiť vlastnú vodárenskú spoločnosť
vybudovať vodné nádrže s účelom protipožiarnej ochrany a zasnežovania zjazdových tratí

Indikátory rozvoja:
a)
b)
c)

počet kilometrov zrekonštruovaných vodovodných a kanalizačných potrubí
množstvo pitnej vody získanej z miestnych zdrojov (l.s-1)
celkový objem zachytenej vody pre účely protipožiarnej ochrany a zasnežovania (m3)

Zdôvodnenie:
Primárne podmienky tvorby chemického zloženia podzemných vôd v Tatrách v zásade podmieňujú vznik kvalitných vôd, využitel'ných bez
úpravy, resp. po nenáročnej úprave pre pitné účely - problematickou je však nízka mineralizácia vôd a teda aj veľmi nízka karbonátová
tvrdosť. Vodohospodársky potenciál využívania podzemných vôd na skúmanom území nie je doposiaľ dostatočne využitý, ich súčasné
využívanie predstavuje iba 8,7 % z celkových využiteľných množstiev. K dispozícii je totiž 1777,61 l.s-1 podzemných vôd, z ktorých sa
v roku 2002 využívalo iba 155,23 l.s-1. Toto hodnotenie súčasne poukazuje aj na prípadné ďalšie možnosti získania podzemných vôd pre
hospodárske využitie. Najvýznamnejšie zdroje využiteľných množstiev podzemných vôd sú viazané na štruktúry karbonátov mezozoika
Belianskych Tatier a glacigénnych a glacifluviálnych sedimentov predpolia.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Environmentálna problematika v riešenom území vykazuje v
závislosti od rôznorodosti prírodných a socio-ekonomických
podmienok značnú priestorovú diverzitu. Pre stanovenie
predpokladaného vývoja je potrebné zohľadňovať prirodzené
predpoklady krajiny na jej využívanie človekom, t.j. - prírodné
štruktúry a dynamiku krajiny, jej potenciál, krajinnoekologickú
únosnosť a časo-priestorové rozloženie antropických aktivít.
Vysoký plošný rozsah katastrálneho územia Mesta Vysoké
Tatry je zaradený do najvyšších stupňov environmentálnej
kvality (prostredie vysokej úrovne a prostredie s vyhovujúcou
environmentálnou kvalitou), čo vytvára veľmi vhodné
podmienky pre život trvalo bývajúceho obyvateľstva. Celý
priestor sa nachádza vo vysokohodnotnom a zachovalom
prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej štruktúry ako aj
scenérie. Práve sídla s bezprostredným kontaktom s prírodou
majú v súčasnom období v európskej civilizácii vysokú
sociálnu, kultúrnu a estetickú hodnotu, ktorá bude naďalej
stúpať.
Výrazná väčšina rozlohy riešeného územia má z hľadiska
environmentálnej kvality prostredia výborné lokalizačné
predpoklady pre rekreáciu a cestovný ruch. Na druhej strane
pre vysoké percento obyvateľov Slovenskej republiky i
zahraničia sa ukazuje zo zdravotného hľadiska nevyhnutné
stráviť aspoň obmedzené časové obdobie v nenarušenom
prírodnom prostredí, ktoré toto územie svojim návštevníkom
ponúka.
Environmentálna kvalita prostredia ponúka realizačné
predpoklady pre tvorbu produktov cestovného ruchu
zameraných na zvýšenie účinnosti environmentálnej výchovy,
zlepšenie vzťahu verejnosti k prírode a dosiahnutie zmeny
myslenia spoločnosti vo vzťahu k environmentálnym
problémom, či prírodným hodnotám. Ponuka produktov
cestovného ruchu s environmentálnym zameraním, príp.
ekologicky udržateľný turizmus prináša finančné zdroje do
regiónu.
Ďalším významným prírodným zdrojom, ako aj potenciálom
rozvoja, riešeného územia sú klimatické podmienky, vhodné na
liečbu, vrátane eliminačnej, ochorení dýchacích ciest a alergií.
Zdôrazňujeme skutočnosť, že podobné výsledky klimatickej
liečby ako v kúpeľnom mieste Vysoké Tatry, nachádzajúceho
sa v nadmorskej výške 800 – 1 350 m n.m. sú v Alpách
dosahované až v nadmorskej výške 2 500 m n.m., čo už je
nevhodná nadmorská výška pre pobyt ľudí s ochoreniami
kardiovaskulárneho systému.
Poškodenie, resp. strata
rozsiahlych plôch lesa, plniaceho dôležité mikroklimatické a
bioklimatické funkcie významne nenarušili tento potenciál
územia, nakoľko existencia lesa nie je jediným kritériom plnenia
funkcií klimatických kúpeľov. Zachovalé prírodné prostredie je
významným podporným činiteľom vykonávanej liečby a výrazne
zvyšuje atraktívnosť a prestíž príslušného kúpeľného miesta.
Medzi prioritné oblasti obnovy porastov na území Vysokých
Tatier bude potrebné zaradiť i vnútorné kúpeľné územia so
stanovením odporúčaných druhov drevín pre okolie liečebných
areálov.
Celé riešené územie patrí do chladnej klimatickej oblasti. Takto
vymedzená oblasť má vhodný potenciál predovšetkým pre
lesné hospodárstvo a extenzívnu poľnohospodársku výrobu,
pričom v súčasnej krajinnej štruktúry by dominantné postavenie
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mali mať lesy a trvalé trávne porasty. Menšia vhodnosť pre
trvalé bývanie a výrobu v podobe vysokého počtu vykurovacích
dní je výrazne kompenzovaná vysokým potenciálom pre
celoročnú rekreáciu a cestovný ruch.
Rast priemernej teploty a zmeny v zrážkových úhrnoch spojené
s klimatickými zmenami môžu mať za následok zmeny
v snehovej pokrývke. Významnou strategickou výhodou
lyžiarskych stredísk lokalizovaných v riešenom území
v porovnaní s inými regiónmi je ich vyššia nadmorská výška
s lepšími snehovými podmienkami, čo umožňuje v budúcnosti
zaznamenať silný rast zimného turizmu a s tým spojených
ekonomických efektov.
Výrazný potenciál obnoviteľných zdrojov - predovšetkým
biomasa vo forme dendromasy - vytvára priaznivé realizačné
predpoklady na dosiahnutie energetickej sebestačnosti regiónu
a ich prednostné využívanie by malo postupne odbúrať
závislosť na dovoze energetických surovín z iných regiónov.
Významný potenciál vodných tokov i podzemných zdrojov
s dostatočnou vodnosťou a kvalitou vody vytvára predpoklady
pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
Výskyt nekontaminovaných poľnohospodárskych pôd vytvára
predpoklady pre rozvoj poľnohospodárstva zameraného na
tvorbu ekologicky čistých produktov, pestovanie liečivých
rastlín, lesných plodov a pod.

Eliminácia záťaže životného prostredia
Zložité morfologicko-klimatické pomery horského masívu Tatier
a Popradskej kotliny podmieňujú zhoršovanie imisnej situácie.
Z hľadiska zaťaženia územia prízemnými inverziami patrí toto
územia medzi stredne až silne inverzné polohy. Rozhodujúci
negatívny vplyv na životné prostredie obyvateľov má diaľkový
prenos emisií a doprava.
Pri nových investíciách je potrebné dôsledne uprednostňovať
environmentálne prijateľné technológie. Rovnako je potrebné
zrealizovať zmeny palivovej základne zdrojov energie
s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje.
Ochranu vôd je potrebné chápať ako integrovanú ochranu
množstva a akosti vôd povrchových a podzemných. Keďže
väčšinu využiteľných zásob vôd v riešenom území predstavujú
podzemné vody akumulované v glacifluviálnych kužeľoch, ktoré
sú v priamej interakcii s povrchovými a zrážkovými vodami,
musí ochrana podzemných vôd nevyhnutne začínať pri ochrane
vôd povrchových, ktoré sú určujúcim faktorom pri formovaní
množstva a kvality vôd v horninovom prostredí.
Kvalita verejnej kanalizačnej siete zaostáva za rozvojom
verejných
vodovodov
a predstavuje
najvýraznejší
environmentálny problém územia. Z týchto dôvodov je výstavba
/ rekonštrukcia kanalizácie ústrednou požiadavkou
udržateľnosti jeho rozvoja a bez splnenia tejto požiadavky nie je
možné úspešne rozvíjať akýkoľvek model rozvoja mesta.
Nevyhnutnou podmienkou udržania produkčného potenciálu
pôd v riešenom území bude odstránenie rizika ohrozenia pôd
vodnou eróziou.
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Výsledky výskumu v oblasti variability klimatických systémov
naznačujú zintenzívnenie výskytu extrémnych výkyvov počasia,
ako dôsledok globálneho otepľovania atmosféry. Mimoriadne
intenzívne zrážky a následné povodne, rovnako ako dlhé
obdobia sucha, majú vo všeobecnosti rastúcu frekvenciu
výskytu.. Nevhodnými pôdo- a lesohospodárskymi zásahmi sa
urýchlil odtok vody z krajiny a znížila sa schopnosť krajiny
zadržiavať vodu, čo má za následok výskyt povodní. Zvýšený
povrchový odtok vody má bezprostredný vplyv na eróziu pôdy
splavovanej z odlesnených svahov. To všetko si vyžaduje
podstatnú zmenu prístupu k vode, ako strategickej surovine 21.
storočia.
Cestovný ruch predstavuje aktivitu veľmi citlivú na vzhľad
krajiny a nevyhnutne potrebuje kvalitné prostredie zahrňujúce
jej atraktivitu. Environmentálne podmienky sú dôležitým
rozvojovým faktorom cestovného ruchu. Strata biodiverzity a
negatívne zmeny v štruktúre a scenérii krajiny by mohli mať
negatívny vplyv na návštevnosť územia predovšetkým v letnej
turistickej sezóne. Z uvedeného dôvodu by malo byť v životnom
záujme turizmu spolupracovať na ochrane prírodných hodnôt
v území.
Neriadený vysokohorský turizmus zahŕňa aktivity, ktoré pri
ponechaní živelného vývoja a absencii environmentálneho
manažmentu môžu byť pre chránené prírodné územia
potenciálne rizikové. Z uvedeného dôvodu je žiaduce postupne
znižovať stupeň antropickej záťaže na prírodné prostredie a
ďalšie ubytovacie kapacity lokalizovať v podhorských obciach.
Najčastejšie vykonávanými aktivitami v rámci rekreačného
turizmu sú prechádzky a poznávanie prírody, ktoré výrazným
spôsobom nezaťažujú prírodné prostredie. Rozvoj rekreačných
aktivít (predovšetkým ubytovacie zariadenia) je potrebné
prioritne lokalizovať v priamej nadväznosti na zastavané
územia obcí s cieľom nezvyšovať záťaž okolitého prostredia.
Kúpeľný cestovný ruch sa v porovnaní s rekreačným,
vysokohorským či poznávacím turizmom vyznačuje určitými
špecifickými črtami. Výrazne prevažujúcou motiváciou
účastníkov kúpeľného cestovného ruchu sú liečebné dôvody
zamerané na zlepšenie zdravotného stavu, pričom ostatné
motívy ustupujú do úzadia a prejavujú sa ako doplnkové. Pre
plné zabezpečenie rozvoja dominantnej kúpeľnej funkcie
v dotknutých kúpeľných miestach navrhujeme nepripustiť
lokalizáciu iných činností významne narúšajúcich liečebný,
rehabilitačný, odpočinkový a kultúrno - spoločenský charakter
týchto miest a zachovať vysoko hodnotné kúpeľné prostredie
vyznačujúce sa bohatým zastúpením prírodných prvkov,
parkovej zelene a urbanisticko – architektonickou estetikou a
kultúrou.
Vnímanie stresových faktorov spôsobených dopravou je dané
samotnou fyzickou lokalizáciou komunikácií a premávkou na
nich. V chránených prírodných územiach je doprava cudzím
prvkom, v primárnej rovine pôsobí ako impulz a iniciátor
rozširovania urbanizovaného územia na úkor chráneného
prírodného prostredia.
Najvýraznejší negatívny vplyv na prírodné prostredie i
najvýraznejší bariérový efekt má vzhľadom na svoju dĺžku,
smerové vedenie území Tatranského národného parku štátna
cesta I/67 v úseku Šarpanec – Tatranská Kotlina – Ždiar –
Tatranská Javorina – štátna hranica s Poľskom a to
predovšetkým stúpajúca intenzita turistickej dopravy i prejazdov
kamiónovej dopravy aj cez územie s piatym stupňom ochrany
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prírody (NPR Pálenica, NPR Bielovodská dolina) a kúpeľné
miesto Tatranská Kotlina.
V súlade s princípmi udržateľnej mobility sú potrebné určité
regulačné opatrenia podložené ekologickými aspektami
obmedzením prejazdov tranzitnej kamiónovej dopravy po
komunikáciách lokalizovaných na území národného parku,
vyberanie mýtnych poplatkov pri prejazde cez vybrané
aglomerácie alebo územia, napr. nálepkou povoľujúcou prejazd
za určitých podmienok i zaťaženie tranzitujúcich vozidiel
doplňujúcimi poplatkami za používanie ciest, znečisťovanie
ovzdušia a pod. V súvislosti s princípmi trvalo udržateľnej
dopravy je oprávnenou i požiadavka a snaha o zvýšenie
podielu kombinovanej dopravy, ktorá má priaznivejší vplyv na
životné prostredie z dôvodu eliminovania veľkej časti cestnej
nákladnej dopravy.
Vysoká intenzita dopravy a s tým spojená hlučnosť je tiež na
ceste II/537 (tzv. Cesta slobody) na území Tatranského
národného parku, spájajúcej jednotlivé mestské časti v
západo – východnom smere a to predovšetkým v úseku Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica. Rovnako negatívne možno,
vzhľadom na dominantnú kúpeľnú funkciu osád Vyšné Hágy,
Nová Polianka a Tatranská Polianka hodnotiť relatívne vysokú
intenzitu dopravy v úseku Vyšné Hágy – Starý Smokovec.
Pre nápravu tohto stavu je nevyhnutné na území mesta Vysoké
Tatry preferovať environmentálne prijateľnejšiu verejnú
železničnú a autobusovú dopravu, podporovať opatrenia na
reguláciu individuálnej turistickej automobilovej dopravy
s dôrazom na výrazné sezónne rozdiely v zaťaženosti
komunikácií a vytvorenie integrovaného dopravného systému
prepravy turistických návštevníkov.
Za jeden z hlavných kľúčov k celkovému zlepšeniu životného
prostredia ako celku i jeho jednotlivých zložiek je možné
považovať
environmentálnu
výchovu
a
zvýšenie
environmentálneho vedomia obyvateľstva. Táto by mala
pozostávať z dvoch nosných a navzájom úzko prepojených
činností a to výchovy a vzdelávania k ochrane životného
prostredia v školskom vzdelávacom systéme a osvety v oblasti
ochrany životného prostredia zameranej na obyvateľov a
návštevníkov regiónu.
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, okrem opatrení v systéme
environmentálnej výchovy na celoštátnej úrovni, vytvárať
partnerstvá štátnej správy, samosprávy, vzdelávacích inštitúcií
a mimovládnych organizácií na rôznych úrovniach a
cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia

Environmentálna kvalita života
Kvalitu života možno označiť ako stav fyzickej, duševnej i
sociálnej pohody. Tá nemusí byť nevyhnutne spojená
s vysokým
objemom
finančných
prostriedkov,
ako
nevyhnutnosť sa naopak ukazuje vysoký sociálny kapitál a
aspoň minimálna a nenákladná infraštruktúra pre zdravý a
trvalo udržateľný život.
Nezastupiteľné miesto v tomto procese má podpora
dobrovoľného systému environmentálneho hodnotenia
a označovania výrobkov podľa vyhlášky MŽP SR č. 258/2003
Z. z. a dobrovoľnej účasti organizácií podnikajúcich v turizme
na Programe spoločenstva ekologické manažérstvo a audity
(EMAS II) a začleňovaní organizácií do systému
environmentálne orientovaného riadenia a auditu podľa zákona
NR SR č. 468/2002 Z. z.
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Postupná liberalizácia cien vodného a stočného bude zvyšovať
tlak na efektivitu využívania vody a pokles spotreby pitnej vody
na obyvateľa/deň. Na druhej strane klesajúce hodnoty tohto
ukazovateľa môžu signalizovať zhoršujúcu sa sociálnu situáciu
časti obyvateľstva nútenej z objektívnych dôvodov výrazne
obmedzovať svoju spotrebu.
Pri problematike hodnotenia environmentálnych aspektov
dopravy je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že cestná doprava
dnes nemá vo svojich nákladoch zahrnuté všetky externé
náklady z dôvodu vyššej miery negatívneho pôsobenia na
životné prostredie v porovnaní so železničnou a vodnou
dopravou, preto motivačným a regulujúcim faktorom v prospech
kombinovanej sa začína javiť faktor životného prostredia. Po
nájdení mechanizmu objektívneho zhodnotenia podielu
jednotlivých druhov dopravy na poškodzovaní životného
prostredia dôjde k prehodnoteniu výhodnosti jednotlivých
druhov dopravy nielen z celospoločenského pohľadu ale aj
ekonomickými nástrojmi.
Nepriaznivé
geomorfologické
a klimatické
podmienky
v riešenom území zvyšujú náročnosť na opravy a údržbu
cestných telies a lokalizácia viacerých úsekov cestných
komunikácií na území národného parku či v blízkosti
vodárenských tokov predstavujú obmedzenie z hľadiska voľby
posypového materiálu pri zimnej údržbe ciest.
Pre vytvorenie realizačných predpokladov pre preferenciu,
zvýšenie kapacitných možností a cestovnej rýchlosti
environmentálne vhodnejšej železničnej dopravy pred
individuálnou automobilovou dopravou na území Vysokých
Tatier a pre zvýšenie kapacitných možností Tatranskej
elektrickej železnice je nevyhnutné zdvojkoľajniť Tatranskú
elektrickú železnicu (TEŽ) vrátane úprav jej smerového vedenia
vo vybraných úsekoch.
Súčasný vývoj cenovej politiky za elektrickú energiu a zemný
plyn a zvýšené náklady obyvateľstva, verejnej správy
i podnikateľských subjektov vytvárajú vhodné realizačné
predpoklady pre energetické využitie biomasy predovšetkým na
výrobu tepla pre obyvateľstvo a objekty verejnej správy.
Z lokálneho hľadiska takéto systémy pre mesto prinášajú ďalšie
výhody: obec, či daný región sám môže ovplyvňovať cenu
tepla, vznikajú ďalšie pracovné príležitosti, čím sa pomáha
riešiť sociálna otázka a pri získavaní biopaliva sa podporuje
lokálne podnikanie. Peniaze za vyrobené teplo navyše
zostávajú v rozpočte mesta. Neoceniteľnou ekonomickým
prínosom je skutočnosť, že biopalivo je vyrobené z obnoviteľnej
suroviny a tá by mala rásť pravidelne. Využívanie
obnoviteľných zdrojov energie zníži závislosť mesta na dovoze
primárnych energií a prispeje k posilňovaniu lokálnej
ekonomiky. Využívanie biomasy na výrobu tepla je
z finančného hľadiska veľmi výhodné predovšetkým v prípade
objektov verejnej správy a služieb (školstvo, zdravotníctvo,
kultúra, sociálne služby) i vzhľadom na skutočnosť, že
významným špecifikom riešeného územia z celoslovenského
hľadiska je veľmi vysoký priemerný ročný počet vykurovacích
dní.
Pod pojmom udržateľný cestovný ruch rozumieme riadenie
aktuálnych požiadaviek turizmu, zachovávajúc pritom prírodné,
kultúrne a sociálne prostredie a budúce možnosti pre
uspokojenie návštevníkov. Udržateľný cestovný ruch znamená
zladenie potrieb súčasných návštevníkov a miestnych
spoločenstiev s ochranou a zachovaním týchto možností do
budúcnosti. Cieľom by malo byť umožnenie takého stupňa
turistickej činnosti, ktorý prispeje ku kvalite života miestneho
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obyvateľstva a bude rešpektovať životné prostredie a
zachovanie prírodných hodnôt. Trvalo udržateľný cestovný ruch
rešpektuje prírodné hodnoty a kultúrne prostredie územia, jeho
obyvateľov a ich tradície. Nosnými prvkami takto zameranej
cestovného ruchu bude ochrana prírody a krajiny, ochrana
kultúrneho a historického dedičstva i nenarušenie
urbanistického charakteru mesta, či života obyvateľov.
Zvýšenie ubytovacích kapacít je možné formou ponúkania
ubytovania návštevníkov v súkromí príp. výstavbou
malokapacitných ubytovacích zariadení v zastavaných
územiach, čo je výrazne pozitívny aspekt z environmentálneho
či krajinárskeho hľadiska, pretože ubytovanie na súkromí a
malokapacitné ubytovacie zariadenia menej zaťažujú životné
prostredie či už produkovaným znečistením alebo menšou
koncentráciou návštevníkov a v porovnaní s veľkými hotelovými
komplexmi hmotovo a architektonicky podstatne menej
zaťažujú štruktúru a scenériu krajiny. Situovanie ubytovacích
kapacít cestovného ruchu priamo v zastavanom území
jednotlivých obcí je zároveň bezprostredne spojené
s využívaním miestnej infraštruktúry a tam lokalizovaných
stravovacích, pohostinských, obchodných a ďalších
doplnkových služieb turistickými návštevníkmi. Realizácia
turistických výdavkov v jednotlivých osadách môže zároveň
prispieť k oživeniu lokálnej ekonomiky a vytvoreniu malého
počtu sezónnych pracovných miest.
V rámci inštitucionálneho zabezpečenia tvorby produktov
cestovného ruchu pre turistických návštevníkov zameraných na
zvýšenie účinnosti environmentálnej výchovy, zlepšenie vzťahu
verejnosti k prírode a dosiahnutie zmeny myslenia spoločnosti
vo vzťahu k environmentálnym problémom a prírodným
hodnotám bude nevyhnutné posilniť pozície špecialistov pre
environmentálnu výchovu predovšetkým na Správe TANAP
a vyškoliť kvalifikovaných sprievodcov buď zo súčasných
strážcov ochrany prírody alebo prijatím nových pracovníkov.
Rovnako je možné tento problém účinne riešiť v spolupráci
s regionálnymi mimovládnymi organizáciami.

Geografická poloha masívu Vysokých Tatier v strede
európskeho kontinentu a orientácia hlavného hrebeňa kolmo na
smer prevládajúcich západných vetrov spolu s relatívnou
nadmorskou výškou sú predispozíciou pre zachytávanie
širokého spektra znečisťujúcich látok antropogénneho pôvodu z
atmosféry.
Vzhľadom na polohu zdrojov znečisťujúcich územie Vysokých
Tatier ich môžeme rozdeliť do troch kategórií: lokálne,
regionálne a diaľkové zdroje.
Hlavným
lokálnym zdrojom znečisťovania ovzdušia je
automobilová doprava. Cudzorodé látky pochádzajúce z
automobilovej dopravy v osemdesiatych rokoch dosiahli
hodnoty porovnateľné so stavom v mestských aglomeráciách.
Za regionálne zdroje znečistenia považujeme priemyselné
centrá v bližšom či vzdialenejšom okolí Tatier, najmä na Orave,
Liptove a Spiši. V regionálnom meradle sa uplatňujú škodliviny
zo spaľovacích procesov, oxidy síry, dusíka, uhľovodíky a
ťažké kovy. Do deväťdesiatych rokov prispievali značným
objemom emisií do prírodného prostredia Tatranského
národného parku. Časť priemyselných objektov v
bezprostrednej blízkosti Tatier patrila a stále patrí medzi
najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia na Slovensku Ružomberok, Krompachy, Svit. Ide o SO2, sírouhlík a sírovodík.
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Ťažké kovy ako železo, mangán, molybdén, chróm, vanád majú
pôvod v Krompachoch a Istebnom.
Diaľkový prenos škodlivín - najmä oxidov síry a dusíka
pochádza z Poľska, územia bývalej NDR a z Českej republiky.
V posledných rokoch je s diaľkovým prenosom prekurzorov
spájaná aj problematika zvýšenej koncentrácie troposférického
ozónu.
Z hľadiska obsahu ťažkých kovov má zásadný vplyv postupná
likvidácia olovnatých benzínov. Na druhej strane narastanie
počtu motorových vozidiel a zvyšovanie podielu dieselových
motorov prispieva ku nárastu oxidov dusíka s nemenej
deštrukčným vplyvom na prírodné prostredie.
Maximálne koncentrácie olova sme zistili pri hornej hranici lesa
pod Skalnatým plesom. Táto oblasť mala najvyššie
koncentrácie prašného spádu aj v 80-tych rokoch spolu s
okolím Popradu. Najvyšší obsah ťažkých kovov v cievnatých
rastlinách bol zistený nad hranicou lesa, v oblasti Skalnatého
plesa a Huncovského štítu. Na základe obsahu arzénu, medi,
vanádu, zinku a ortuti v ihličí smreka, patrila v deväťdesiatych
rokoch východná časť Vysokých Tatier medzi najviac zaťažené
územia na Slovensku (v pokryvnom humuse obsah olova na
lokalite Štart dvoj až trojnásobne prekračuje slovenský
priemer).
Modelové výpočty i krátkodobé merania SO2 v deväťdesiatych
rokoch potvrdili relatívne nízku úroveň koncentrácie.
Krátkodobé koncentrácie sú príčinami náhleho poškodenia
vegetácie. NO2 nadobúda kľúčové postavenie pre stav
znečistenia atmosféry. Ich zdrojom sú spaľovacie procesy
nielen v energetike, ale aj doprave. Dôsledkom prítomnosti NOx
v atmosfére je tvorba kyseliny dusičnej a v prízemnej vrstve aj
tvorba ozónu.
Bariérový efekt horského masívu Tatier spôsobuje formovanie
oblačnosti a vypadávanie zrážok obohatených o sírany a
dusičnany zo zdrojov vzdialených aj viac tisíc km. Sú to práve
atmosférické zrážky, ktoré predstavujú hlavný zdroj imisií do
tatranského prostredia. Všeobecne s nadmorskou výškou rastie
vstup cudzorodých látok. Najvyššie depozičné vstupy
pozorujeme v lesoch, hlavne kvôli veľkej záchytnej ploche
korún. Koruny ihličnatých drevín zachytávajú nielen tekuté
zrážky, ale aj aerosol a vertikálne zrážky, ako hmla a námraza,
obsahujúce zakysľujúce zložky až v niekoľkonásobne vyššej
koncentrácii oproti zrážkam na voľnej ploche. Podľa národnej
siete regionálneho znečistenia v roku 2000 patrila tatranská
oblasť k lokalitám s najnižšou hodnotou pH. S rastúcou
nadmorskou výškou rastie množstvo zakysľujúcich zrážok v
ovzduší, preto klesá pH. Metóda kritických záťaží (KZ)
charakterizuje vstup zakysľujúcich látok z atmosféry do
prírodného prostredia a schopnosť pôdy eliminovať ich
nepriaznivý účinok na stav prírodného prvku, v našom prípade
najčastejšie lesa. Stanovenie úrovne KZ má za cieľ stanoviť
také množstvo zakysľujúcich lážok, ktoré v dlhodobom meradle
nebudú spôsobovať poškodenie zmeny štruktúry alebo
fungovanie ekosystémov. Výsledky potvrdzujú, že na základe
nepriaznivého pomeru bázických katiónov a hliníka prekračujú
súčasné vstupy acidifikačných prvkov kritickú záťaž. Miera
prekročenia rastie s nadmorskou výškou, významnejšie na
chudobných podzolových pôdach. Podľa výsledkov z
pokusných plôch vo vyšších nadmorských výškach (okolo 1500
m n.m. a vyššie) je úrovňou súčasnej depozície
poškodzovaných až 20 % lesných porastov.
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Prízemný (troposferický) ozón je toxický plyn fotochemického
pôvodu. Je látkou s mimoriadnou reaktívnosťou, spôsobujúcou
koróziu materiálov, poškodenie rastlinných buniek i zdravie.
Negatívny účinok ozónu sa v citlivejších typoch lesnej
vegetácie prejavuje už i pri bežných koncentráciách. Na
koncentráciu ozónu majú vplyv najmä nadmorská výška a
orientácia ku svetovým stranám. S rastúcou výškou stúpa
koncentrácia, na južných svahoch sú vyššie koncentrácie, ako
na severných. Rozdiely sú podporované počasím. Vysoké
koncentrácie sú v anticyklonálnom type počasia. Pre prírodné
lesy by priemerná koncentrácia ozónu počas vegetačného
obdobia nemala prekročiť hodnotu 50 mikrónov.m-3. Táto
hodnota bola na všetkých lokalitách prekročená každý rok až
2,5 násobne. Porasty poškodené ozónom sú náchylnejšie na
poškodenie ďalšími abiotickými, či biotickými činiteľmi ako napr.
veterné polomy, napadnutie hmyzom a pod. Nad kritickou
úrovňou sú pozorovateľné typické nekrózy. Očakávané
globálne oteplenie pravdepodobne situáciu skomplikuje.
Zvýšenie priemernej ročnej teploty o 2° by znamenalo nárast
koncentrácie ozónu o 10%.

Z hľadiska limitov využiteľnosti vody možno
konštatovať, že primárne podmienky tvorby
chemického zloženia podzemných vôd v Tatrách
podmieňujú vznik kvalitných vôd, využiteľných bez
úpravy, resp. po nenáročnej úprave pre pitné účely,
problematickou je nízka mineralizácia vôd. Lokálny
výskyt výraznejšie zrudnených polôh v Tatrách
nevedie v daných prírodných podmienkach k
mobilizácii kovov do vôd počas zvetrávania; normy
vyhovujú pre využitie ako pitné vody. Z hľadiska
podzemných vôd je absolútna väčšina podzemných
vôd zahrnutá do dobrej kvality (I. kategória). To isté
platí i pre povrchové toky, ktoré sú v oblasti Tatier
vodárensky využívané. Zaradenie podzemných vôd
do ďalších kategórií kvality (II. kategória - vyžadujúca
zložitejšiu úpravu, resp. III. kategória - vody málo
vhodné až nevhodné pre zásobovanie pitnou vodou)
je nízka. V predpolí Tatier však existuje súvislá zóna,
v ktorej sú podzemné vody prvého vodonosného
horizontu výrazne negatívne postihnuté
antropogénnymi vplyvmi, čo sa prejavuje zvýšenou
koncentráciou dusičnanov, zvýšenými hodnotami
oxidovateľnosti, častými nadlimitnými
koncentráciami železa a mangánu, ale tiež celkove
zvýšenými koncentráciami chloridov, organickým,
resp. mikrobiálnym znečistením. Je to prejav
koncentrovaného znečistenia z komunálnych
odpadov v jednotlivých sídliskách, rekreačných a
turistických zariadeniach, údržby ciest, vplyvom
znečistenia, ťažba dreva, nárazové a latentné
poškodzovanie lesných porastov sa nepriamo taktiež
podieľa na vývoji kvality vôd v regióne. V dôsledku
degradácie lesných porastov a erózie pôd sa
narúšajú prirodzené mineralizačné procesy a
dochádza k mobilizá ii viacerých zložiek
(dusičnanov), ktoré sú v prípade normálneho vývoja
lesných porastov v systéme fixované.
Antropogénne ovplyvnenie kvality vôd v Tatrách sa uskutočňuje
plošne, hlavne prostredníctvom znečistených zrážkových vôd.
Z ďalších zdrojov sú najvýznamnejšie odpadové vody, cestovný
ruch, motorizmus, ťažba dreva a poľnohospodárstvo.
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Gerlachovský štít (2655 m) a Lomnický štít (2632 m),
ktoré sú všetky vyššie než končiare na hlavnom hrebeni.

Niektoré významnejšie bodové zdroje znečistenia podzemných
vôd alúvia sú: Stará Lesná –ČOV, Starý Smokovec - ČOV,
Smokovce - Vyšný Slavkov - (ozdravovne, komunálne
znečistenie), Nová Polianka (ozdravovne, komunálne zdroje),
Vyšné Hágy - kombinovaný zdroj (ozdravovne, splaškové
vody). Horské chaty a hotely uvažujeme tiež ako zdroje
kontaminantov.

Dnešné tvary reliéfu Tatier značne ovplyvnili ľadovce,
ktoré sa vytvorili počas pleistocénu. Po poslednom
zaľadnení zostalo v Tatrách mnoho morén. Najlepšie sa
zachovali morény tých ľadovcov, ktoré vystupovali z
pohoria na úpätie a tam ich nakopili ako bočné valy. Tak
vznikli aj viac ako 100 m vysoké morénové rampy, ktoré
sa vynímajú pred ústiami všetkých väčších dolín južného
úbočia Vysokých Tatier.

Vodohospodársky potenciál
a vodohospodárska únosnosť podzemných
a povrchových vôd Tatier
Tatry sa začali dvíhať približne v období od oligocénu až
miocénu (spodného neogénu). Počas pleistocénu došlo
k významnému zaľadneniu pohoria. Sedimenty kvartéru
Tatier a jeho predpolia tvoria hlavne glacigénne a
glacifluviálne akumulácie, ako aj fluviálne resp.
proluviálne sedimenty. V dôsledku tejto relatívne
nedávnej geologickej histórie vystupujú Tatry ako vysoká
granitová horská hradba obkolesená výraznými
zníženinami. Južné úbočie sa bezprostredne stýka
prevažne s pahorkatinovým, mierne skloneným dnom
Liptovskej a Popradskej kotliny na výraznom reliéfovom
rozhraní, ktoré má charakter úpätnice. Úpätnica je
predurčená zlomom, pozdĺž ktorého sa Tatry vysoko
vyzdvihli nad obidve južné kotliny. Tento ostrý prechod
z pohoria do južných kotlín je miestami narušený
morénami ľadovcov, ktoré zostupovali z tatranských dolín
do južného predpolia Tatier. Aj severné úpätie Tatier je
však v dôsledku tektonického obmedzenia rovnako
výrazné.

-

Hydrologický režim tatranských tokov má vysokohorský
charakter prechodne snehového typu režimu odtoku.
Časti povodí, ležiace v podhorí Vysokých Tatier, majú
snehovo-dažďový typ režimu odtoku. Výrazným prvkom
scenérie Vysokých Tatier sú jazerá - plesá. Vysoké Tatry
sú oblasťou s najväčším výskytom jazier na Slovensku.
Vo vyšších polohách Vysokých Tatier odtečie 70-90%
zrážok, v nižších polohách okolo 60% zrážok. Vo
vysokotatranských povodiach sú tieto hodnoty v porovnaní s hodnotami nameranými v iných častiach Slovenska
vysoké. Minimálne mesačné prietoky sa vyskytujú v
zimnom období (január, február). Maximálne mesačné
prietoky sa obyčajne vyskytujú v máji a júni a bývajú
spojené s jarným topením snehu, často doplnené
tekutými zrážkami. Dôležitými charakteristikami odtoku
sú okrem dlhodobých priemerných hodnôt a jeho rozdelenia počas roka aj extrémne hodnoty. Extrémne vysoké
hodnoty sú dôležité z hľadiska protipovodňovej ochrany,
extrémne nízke hodnoty z hľadiska vodných zdrojov a
ochrany životného prostredia. Minimálne a maximálne
prietoky s dobou opakovania 100 rokov (t.j. s
pravdepodobnosťou výskytu v priemere raz za 100
rokov, Drako et al. 1990) sú nasledovné:

Osobitosťou Tatier je, že najvyššie končiare nie sú na
hlavnom hrebeni pohoria, ale na jeho južných
rázsochách. Sú to Bystrá (2245 m), Jakubiná (2149 m),
Baranec (2184 m), tri najvyššie vrcholy Západných
Tatier. Vo Východných Tatrách je to Kriváň (2496 m),
Tok

Stanica

Belá
Poprad
Velický potok
Slavkovský potok
Javorinka

Podbanské
Svit
Poprad-Veľká
Poprad-Matejovce
Ždiar-Podspády

POVRCHOVÉ VODY

Minimálny ročný prietok
[m3.s-1]
0,334
0,056
0,059
0,038
0,210

Najväčšia povodeň v oblasti Vysokých Tatier sa vyskytla v roku
1813. Ďalšie veľké prietoky boli zaznamenané v rokoch 1934,
1946, 1948, 1958, 1960 a 1965. K povodni v roku 1813 došlo
na konci augusta, ostaté veľké prietoky boli zaznamenané v
júni alebo v júli. Po roku 1965 podľa údajov z Popradu v
Matejovciach neboli zaznamenané priemerné denné prietoky
nad 60 m3.s-1. Tieto údaje teda naznačujú pokles výskytu
extrémnych prietokov v posledných desaťročiach v porovnaní s
obdobím do polovice 60-tych rokov 20. storočia. Podľa údajov z
Popradu v Matejovciach od roku 1931 kolíše minimálny denný
prietok od 0,76 do 2,26 m3.s-1. Podľa týchto údajov došlo v
posledných rokoch po predchádzajúcom poklese k rastu
minimálnych denných prietokov, ale variabilita je podobná, ako
v minulosti (50-70. roky 20. storočia).
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Maximálny ročný prietok
[m3.s-1]
230
120
120
50
-

V súvislosti s klimatickou zmenou konštatovali pre oblasť
Tatier Majerčáková a Škoda (1993) trend poklesu
atmosférických zrážok za obdobia 1881-1990 (stanica
Liptovský Hrádok), resp. 1901-1990 (Tatranská
Lomnica). Vo väčších nadmorských výškach (stanica
Štrbské Pleso, obdobie 1901-1990) tento trend autori
nezaznamenali. Analýza prietokových radov z obdobia
1931-1990 priniesla v podstate rovnaké výsledky, ako pri
zrážkach, t.j. pokles priemerných ročných a mesačných
prietokov v povodiach s menšou priemernou nadmorskou
výškou a menej výraznú zmenu v povodiach s väčšou
priemernou nadmorskou výškou. Analýza naznačila, že v
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oblasti Tatier pravdepodobne dochádza k poklesu
snehových zásob. Faško a Šťastný (2001) sa v analýze
trendov atmosférických zrážok v horských oblastiach
venovali aj oblasti Tatier. Ročné úhrny zrážok merané
totalizátormi vo vysokých polohách od konca 40-tych
rokov do konca 20. storočia vykazovali prevažne pokles,
ale len veľmi nevýrazný. Charakteristiky snehovej
pokrývky mali podľa autorov vo vyšších polohách v
severných oblastiach Slovenska v období 1961-1990
vzostupnú tendenciu.
V celkovom hodnotení kvality povrchových vôd záujmového
územia možno konštatovať veľmi dobré kvalitatívne vlastnosti v
horskej oblasti Tatier a zhoršenie kvalitatívnych vlastností v
oblasti Svitu a Popradu. V území sú plošne zastúpené II. a III.
trieda kvality povrchových vôd v zmysle STN 75 7221
„Klasifikácia akosti povrchových vôd“. Lokálne zvýšené
koncentrácie najmä NO2-, NH4+, menej niektorých kovov (Al,
As), ako aj hodnoty pH sú lokalizované len bodovo. V
prípadoch najmä foriem dusíka, prípadne pH je možné
očakávať sezónne zmeny hodnôt. Výrazne tu pôsobí najmä
obdobie topenia sa snehovej pokrývky a vplyv teploty, od
ktorých závisia prírodné biochemické degradačné,
samočistiace a iné procesy. Z orientačného sledovania
organických skupinových ukazovateľov v prírodných vodách
hodnoteného územia (PAU, NEL, PCB, EOX a prchavých
chlórovaných uhľovodíkov) možno konštatovať, že prírodné
vody územia prakticky nie sú kontaminované organickými
polutantmi. Obsahy stanovovaných parametrov bývajú
väčšinou pod úrovňou detekčného limitu analýzy. V oblasti
medzi Štrbou, Svitom a Popradom sa stretávame s
povrchovými vodami, ktoré svojim chemickým zložením a
kvalitatívnymi vlastnosťami neodpovedajú prírodnému
prostrediu, v ktorom sa formujú. Chemické zloženie týchto vôd
je vplyvom látok a solí antropogénneho pôvodu výrazne
zmenené.

PODZEMNÉ VODY
Geologická stavba Tatier a ich predpolia je základným
elementom, ktorý predurčuje charakter hydrogeologických
pomerov
územia.
V území
vyčleňujeme
niekoľko
hydrogeologických celkov, ktoré sa líšia obehom, režimom
a chemickým zložením podzemných vôd. Na základe
spoločných znakov vo vzťahu k obehu a režimu podzemných
vôd sme v záujmovom území vyčlenili nasledovné
hydrogeologické typy hornín:
(1)
granity, granodiority a kremenné diority kryštalinika
(2)
permské paleobazalty, pieskovce a bridlice
(3)
triasové kremence
(4)
triasové vápence a dolomity
(5)
urgónske vápence jury až kriedy
(6)
slienité a ílovité horniny mezozoika
(7)
zlepence a pieskovce paleogénu
(8)
ílovce a pieskovce paleogénu
(9)
glacigénne, glacifluviálne a deluviálne sedimenty
kvartéru: zahlinené štrky a piesky
(10) štrky a piesky vyšších riečnych terás pleistocénu
(11) holocénne štrky a piesky poriečnych nív
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Triasové vápence a dolomity mezozoika v Tatrách sú
najvýznamnejším kolektorom podzemných vôd, čo
dokumentujú aj veľmi vysoké hodnoty odtoku podzemných vôd,
najvyššie na Slovensku vôbec. Vyznačujú sa puklinovou a
krasovo-puklinovou priepustnosťou so zložitým obehom
podzemných vôd, od obehu charakteristického pre prostredie
s medzizrnovou priepustnosťou až po obeh s prevahou
turbulentného prúdenia po preferovaných otvorených drénoch.
Rôzny charakter hornín z hľadiska priepustnosti spolu
s vrásovou a zlomovou tektonikou umožnil vytvoriť v horninách
mezozoika hydrogeologické štruktúry rôzneho typu, tak
z hľadiska ich stavby ako i z hľadiska ich dopĺňania a
vyprázdňovania. Hydrogeologické štruktúry triasových
vápencov a dolomitov tvoria rozsiahle komplexy hornín
v mezozoických ostrovoch v južnom predpolí Tatier, na
severných svahoch Vysokých Tatier a v Belianskych Tatrách.
Miestami tvoria hydraulicky súvislý celok spolu s urgónskymi
vápencami jury až kriedy. Kvartérne sedimenty spolu s
karbonátmi mezozoika a bazálnej litofácie paleogénu sú
najvýznamnejšími kolektormi podzemných vôd v území.

Z kvartérnych sedimentov z hľadiska hydrogeologickej
produktivity sú najvýznamnejšie glacigénne sedimenty a
s nimi hydraulicky späté kamenito-hlinité sedimenty
úsypov, zlomísk, murovo-náplavových kužeľov na úpätí
strmých ľadovcových dolín v kryštalinickom masíve.
Významné sú i glacifluviálne sedimenty tam, kde vplyvom
neotektoniky došlo k uloženiu týchto sedimentov vo
väčších hrúbkach v rôznych depresiách, hlavne v
podložnom nepriepustnom flyšovom súvrství paleogénu.
Podstatná časť glacifluviálnych sedimentov, fluviálnych
sedimentov poriečnych nív a terás a tiež kamenitopiesčito-hlinité proluviálne a deluviálne sedimenty pre
svoje pomerne malú hrúbky a litologicko-zrnitostný
charakter nemajú zvlášť priaznivé podmienky pre väčšiu
akumuláciu podzemných vôd.
Primárne podmienky tvorby chemického zloženia podzemných
vôd v Tatrách v zásade podmieňujú vznik kvalitných vôd,
využitel'ných bez úpravy, resp. po nenáročnej úprave pre pitné
účely - problematickou je však nízka mineralizácia vôd a teda aj
veľmi nízka karbonátová tvrdosť. Zhoršenie kvality vôd vždy
súvisí s pôsobením antropogénnych vplyvov. Mapovaním bolo
overené, že ani lokálny výskyt výraznejšie zrudnených polôh v
Tatrách nevedie v daných prírodných podmienkach k
mobilizácii kovov do vôd počas zvetrávania. Zistené hodnoty
(sírany Mn, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Ni, Co, Cr) v plnej miere
vyhovujú norme pre pitné vody. Vody dobrej kvality (l.
kategórie) si okrem dezinfekcie a mechanického odkyslenia
nevyžadujú žiadnu úpravu. V regióne Tatier patrí do uvedenej
kategórie absolútna väčšina podzemných vôd vyčlenených
hydrogeologických štruktúr, resp. základných horninových
prostredí tvorby chemického zloženia vôd. Vodohospodársky
najvýznamnejšie podzemné vody karbonátov mezozoika a
bazálneho paleogénu chemickým zložením, mikrobiologickými
a fyzikálno-chemickými charakteristikami patria medzi
vysokokvalitné pitné vody. Podzemné vody kryštalinika, ale
hlavne glacigénnych a glacifluviálnych sedimentov viazaných
na toto horninové prostredie, ktoré sa tiež lokálne využívajú ako
zdroje pitných vôd, majú zväčša veľmi nízke mineralizácie a s
tým spojenú extrémne nízku karbonátovú tvrdosť (pod 0,5
mmoJ.l-1 Ca+Mg, zatiaľ čo odporučené hodnoty Vyhlášky MZ
SR č. 151 z 26.1.2004 (vyhláška o požiadavkách na pitnú vodu
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a kontrolu kvality pitnej vody) sú 1,1 až 5 mmoJ.l-1 Ca+Mg). To
isté platí i pre povrchové toky, ktoré sa v oblasti Tatier
vodárensky využívajú.

VYUŽÍVANIE VÔD, VODOHOSPODÁRSKA ÚNOSNOSŤ
A VODOHOSPODÁRSKY POTENCIÁL ÚZEMIA

Využívanie povrchových vôd na území Tatier a ich predpolia
je limitované minimálnymi prietokovými stavmi, ktoré nastávajú
spravidla v období mesiacov február až marec. Paradoxne,
„obdobím sucha“ v tejto časti územia Slovenska je práve zimné
obdobie, kedy je minimálna dotácia prietokov povrchových
tokov len z akumulovaných zásob podzemných vôd v horných
častiach povodí a väčšina zrážok leží viacero mesiacov v tuhej
forme snehovej pokrývky.

Podľa minimálnych odtokov povrchových tokov sú ďalšie
vodohospodárske odbery na tatranských tokoch značne
limitované. Väčšina povrchových tokov v záujmovom
území vykazuje nízky vodohospodársky potenciál
využiteľnosti, stredné hodnoty využiteľnosti môžeme
priradiť dolným častiam tokov v západnej časti územia
(Biely Váh, Mlynica, Poprad, Batizovský potok, Velický
potok, Gerlachovský potok), vo východnejšej časti
územia sú mierne významnejšie toky Veľkého Studeného
potoka, Chotárneho a Skalnatého potoka. Naopak,
využiteľnosť Belianskeho potoka s Hučavou, Čiernej
Vody s Krivodolom, Hlbokej Vody, Kežmarskej Bielej
Vody, Stránskeho potoka a Slavkovského potoka je len
minimálna. Mierne vyšší využiteľný vodohospodársky
potenciál vykazuje potom len tok Popradu, približne od
úseku východne od kúpeľov Lučivná. Pri uvažovaní s
vodohospodárskymi opatreniami, ktoré vyžadujú väčšie
odberané množstvá vôd, je vo východnej časti územia
potrebné rátať s vytvorením podmienok umelej
akumulácie. Druhou možnosťou je rátať s odberom
podzemných vôd (vzhľadom na hydrogeologický
charakter územia), prípadne vytvorením akumulačných
nádrží zadržiavajúcich prúd podzemnej vody (analógia

štrkovísk Žitného ostrova). Možnosti umelého vytvárania
akumulačných vodných plôch, napájaných podzemnou
vodou sa s ohľadom na geologickú stavbu a
hydrogeologické vlastnosti črtajú najmä vo východnej
časti územia medzi Spišskou Belou, Veľkou Lomnicou a
Tatranskou Lomnicou.
Podľa výsledkov hydrogeologických prieskumov a údajov
Štátnej vodohospodárskej bilancie – časť Podzemné vody
sa celkove na skúmanom území s plochou 747,3 km2
využiteľných
množstiev
nachádza
1777,61 l.s-1
podzemných vôd, z ktorých sa v roku 2002 využívalo iba
155,23 l.s-1.

Na zásobovanie pitnou vodou sú hlavne využívané
zdroje podzemných vôd viazané na karbonáty mezozoika
(70,95 %). Z nich najväčšie odbery sú z prameňov
z mezozoického ostrova Suchý Hrádok (Pribylina),
v Belianskych Tatrách z vrtu BTH-1 a prameňa Šumivý
v Tatranskej Kotline. Významné využívané zdroje sú i
z kvartérnych, glacigénnych a glacifluviálnych
sedimentov (21,58 %). Sú to pramene vo Vyšných
Hágoch, Smokovci, Pod Smokovcom, v Tatranskej
Lomnici a v Tatranskej Štrbe. Najmenej vody sa odoberá
z kryštalinika – iba 7,46 %. Podzemná voda bola
odoberaná v podstatnej miere z prameňov – 28 zdrojov a
iba z 2 vrtov.
Vodohospodársky potenciál využívania podzemných vôd
na skúmanom území nie je doposiaľ dostatočne využitý,
ich súčasné využívanie predstavuje iba 8,7 % z celkových
využiteľných množstiev. K dispozícii je totiž 1777,61 l.s-1
podzemných vôd, z ktorých sa v roku 2002 využívalo iba
155,23 l.s-1. Toto hodnotenie súčasne poukazuje aj na
prípadné ďalšie možnosti získania podzemných vôd pre
hospodárske
využitie.
Najvýznamnejšie
zdroje
využiteľných množstiev podzemných vôd sú viazané na
štruktúry karbonátov mezozoika Belianskych Tatier a
glacigénnych a glacifluviálnych sedimentov predpolia.

PRIORITY PHSR – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A. Zvýšenie realizovaných investícií na ochranu životného prostredia, najmä pre oblasť technickej infraštruktúry
a ochrany prírody a krajiny
Strategické ciele:
1.

Zabezpečiť kontinuálny rast prostriedkov vyčleňovaných v rámci verejného rozpočtu mesta na ochranu životného
prostredia

Opatrenia:




zabezpečiť zodpovedajúcu štruktúru výdavkov z verejného rozpočtu
zapracovať odporúčania Štúdie trvalo udržateľného rozvoja (TUR) Vysoké Tatry 2005 do pripravovaného územného
plánu Mesta Vysoké Tatry a iniciovať vypracovanie Stratégie TUR regiónu TATRY (2xVÚC a poľská strana VT)
motivovať súkromný sektor k vyššej zodpovednosti za stav životného prostredia v meste
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Indikátory:
Podiel zrealizovaných investícií na ochranu životného prostredia
Zdôvodnenie:
Zosúladenie kvality životného prostredia so štandardmi Európskej únie a súlad s požiadavkami Národnej stratégie TUR
v rámci požiadaviek na ekosystémový prístup k ochrane životného prostredia a požiadavkám integrovanej ochrany prírody

Optimalizácia využívania územia (land-use) pri posilnení ekologických funkcií a stability horskej krajiny
Strategický cieľ:
Dosiahnuť ekologicky optimálne využívanie územia
Opatrenia:
v oblastiach postihnutých veternou kalamitou použiť stanovištne a druhovo primeranú výsadbu lesa
zabezpečiť dostatočné rozlohy kúpeľných lesov s primeranou druhovou skladbou a režimom hospodárenia
zvýšiť celkovú rozlohu trvalých trávnych porastov (TTP)
uprednostňovať rekonštrukcie existujúcich objektov a zariadení pred výstavbou nových
novú výstavbu realizovať len v hraniciach zastavaného územia
Zdôvodnenie:
Zvýšením rozlohy a diverzifikáciou ekologicky stabilnejších ekosystémov budú vytvorené predpoklady pre postupné
približovanie sa k primárnej (pôvodnej) krajinnej štruktúre, na zvyšovanie biodiverzity a pre výrazné zlepšenie retenčných
schopností krajiny. Zároveň budú dodržané predpoklady na dlhodobé zabezpečenie potrieb primárnej lesníckej
a poľnohospodárskej produkcie ako aj podmienky v súvislosti s rozvojom udržateľného turizmu.
Indikátory:
a)
b)
c)
d)

Podiel (pomer) jednotlivých prvkov druhotnej krajinnej štruktúry
Nárast podielu listnatých porastov na celkovej ploche lesného pôdneho fondu
Percepcia krajinných scenérií
Početnosť zastúpenia rastlinných a živočíšnych druhov

B. Zníženie produkcie odpadov, predchádzanie ich vzniku a environmentálne prijateľné nakladanie s odpadmi
Strategický cieľ:
1.

Znížiť celkovú produkciu komunálneho odpadu na obyvateľa a návštevníka do roku 2013

Opatrenia:






zvýšiť podiel separácie, recyklácie, materiálového a energetického využitia odpadov
podporiť vznik systému zberu a spracovania biologických odpadov a kompostovanie
znížiť podiel skládkovaných odpadov na celkovom odpadovom hospodárstve
podporiť rozvoj spracovateľských kapacít integrovaného systému triedenia, separácie a následnej recyklácie
a materiálového a energetického
vypracovať systém finančnej stimulácie pre občanov, fyzické i právnické osoby

Indikátory rozvoja:
a)
b)
c)

zníženie celkovej produkcie komunálneho odpadu v kg/osoba
zníženie podielu skládkovaného komunálneho odpadu z celkového odpadového hospodárstva v %
zvýšenie podielu recyklácie a materiálového a energetického využitia odpadov z celkového odpadového hospodárstva v
%
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Zdôvodnenie:
Súlad s platnou legislatívou Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva, súlad s Plánom odpadového
hospodárstva.

C. Zníženie znečistenia ovzdušia z lokálnych a líniových zdrojov
Strategický cieľ:
1.

Znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2013

Opatrenia:







podporovať využívanie alternatívnych pohonných hmôt v systémoch hromadnej dopravy
vylúčiť tranzitnú kamiónovú dopravu
podporiť vytvorenie systému Tatranskej integrovanej dopravy (TID)
skvalitniť prevádzku TEŽ
vytvorenie peších zón v centrálnych zónach mestských častí
vo zvýšenej miere využívať biomasu v systémoch lokálneho vykurovania

Indikátory rozvoja:
a)
b)
c)

zníženie emisie skleníkových plynov
zníženie emisií a prašnosti z dopravy
zníženie podielov oblasti so zhoršenou kvalitou ovzdušia

Zdôvodnenie:
Hlavným lokálnym zdrojom znečisťovania ovzdušia je automobilová doprava. Cudzorodé látky pochádzajúce z automobilovej
dopravy v osemdesiatych rokoch dosiahli hodnoty porovnateľné so stavom vo veľkých mestských aglomeráciách. Z hľadiska
obsahu ťažkých kovov má zásadný vplyv postupná likvidácia olovnatých benzínov. Na druhej strane narastanie počtu
motorových vozidiel a zvyšovanie podielu dieselových motorov prispieva ku nárastu oxidov dusíka s nemenej deštrukčným
vplyvom na prírodné prostredie. Vykurovacia sezóna nezriedka trvá v oblasti Vysokých Tatier 250-270 dní.
D. Vytvorenie efektívneho partnerstva so Správou TANAP a prevádzkovateľmi turistických ubytovacích,
stravovacích a dopravných zariadení s cieľom vytvoriť environmentálny manažment služieb cestovného ruchu
a zaviesť ekologickú certifikáciu produktov cestovného ruchu
Strategický cieľ:
1.

Vytvorenie optimálnej symbiózy mesta umiestneného v národnom parku spolu so všetkými oprávnenými účastníkmi

Opatrenia:




vytvoriť efektívne partnerstvo samosprávy, štátnej správy, súkromného sektora, odborných a vzdelávacích organizácií
ako aj zástupcov tretieho sektora
spracovať sadu dokumentov zabezpečujúcich komplexný manažment územia na báze trvalo udržateľného rozvoja
vybudovaním vstupov na územie TANAP zabezpečiť reguláciu vstupu motorizovaných návštevníkov

Indikátory rozvoja:
a)
b)

počet vytvorených partnerstiev a nimi realizovaných spoločných projektov a akcií, vrátane cezhraničných
počet a funkcie vstupných areálov na územie TANAP

Zdôvodnenie:
Špecifikum polohy Mesta Vysoké Tatry vo vnútri národného parku vyvoláva určité disparity pri riadnom zabezpečovaní
všetkých funkcií mesta a jeho rozvoja voči záujmom ochrany prírody, ktoré sú na území TANAP-u a jeho ochranného pásma
prioritné
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9. STRATEGICKÉ CIELE A ODPORÚČANIA
Globálny cieľ: Trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier
Princípy stratégie:
udržateľný rozvoj - zaistí potreby súčasných generácií, tak, aby neohrozil splnenie potrieb budúcich generácií,
dlhodobý účinok - posúdenie efektívnosti navrhovaných zámerov v rámci návrhového obdobia,
partnerstvo - princíp uplatňovaný pri tvorbe a implementácii TUR,
informatizácia - podpora prepojenia a informovanosti.
Kľúčové priority TUR – sociálna oblasť
Priorita:
A) Udržanie stabilnej miery zamestnanosti
Strategický cieľ:
1. V období 2008 - 2025 stabilizovať mieru nezamestnanosti na úrovni 7%
Opatrenia:
• Vytvárať pracovné príležitosti
v kúpeľníctve a liečbe
v cestovnom ruchu
v agroturistike a kongresovej turistike
v obchodoch a službách naviazaných na cestovný ruch
v lesníctve
v poľnohospodárstve
v sezónnych službách spojených so športovými aktivitami (udržiavanie lyžiarskych vlekov, lyžiarskych
terénov, bežeckých tratí, turistických chodníkov)
v sezónnych službách spojených s udržiavaním čistoty a poriadku
• Posilniť rekvalifikáciu a vzdelávanie zamestnancov.
• Vypracovať metodiku, ktorá umožňuje zo strany štátu zvýhodňovanie podnikateľov, ktorí budú zamestnávať určité
percento dlhodobo nezamestnaných (daňové úľavy a podobne).
• Zvyšovať zamestnanosť občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom integrácie občanov so zdravotným
postihnutím na trh práce.

Priorita:
B) Zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva v riešenom území
Strategický ciel:
1. Rozvoj ďalšieho vzdelávania formou rekvalifikačných kurzov vzdelávacích a informačných centier
Opatrenia:
• Poskytnúť obyvateľom riešeného územia možnosť ďalšieho vzdelávania.
• Prispôsobiť rekvalifikačné kurzy potrebám pracovníkov na trhu práce.
• Zabezpečiť prepojenie trhu práce v riešených regiónoch so stredným školstvom a orientovať jednotlivé odbory na
stredných školách na vyškolenie absolventov tak, aby sa ľahko uchytili na trhu práce.
• Vzdelávanie a príprava nezamestnaných pre trh práce.
Odôvodnenie:
Splnenie tohto cieľa zabezpečí lepšie uplatnenie sa na trhu práce a pokles nezamestnanosti v regióne a v meste VT.

Priorita
C) Zvýšenie úrovne zdravotno - sociálnych služieb
Strategické ciele:
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1. Optimalizovať počet miest v zariadeniach sociálnej starostlivosti
Opatrenia:
• Optimalizácia siete zariadení sociálnej starostlivosti podľa súčasného stavu a prognózy vekovej štruktúry
obyvateľstva.
• Na základe trendu starnutia obyvateľstva zvyšovať hlavne zariadenia pre starších obyvateľov – domovy
dôchodcov, penzióny pre dôchodcov, kluby dôchodcov.
• Podporiť finančne aj materiálne neštátne neziskové organizácie pôsobiace v tejto činnosti.
2. Zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníctve
Opatrenia:
• Neinvestovať peniaze na výstavbu nových zdravotníckych zariadení, ale použiť ich predovšetkým na rekonštrukciu
existujúcich zariadení.
• Venovať pozornosť postgraduálnej výchove lekárov, znížiť vysoký počet lekárov v dôchodkovom veku.
• Vzhľadom na trend starnutia obyvateľstva podporovať rozvoj zdravotnej starostlivosti formou ADOS , hospicov,
vznik denných stacionárov.
• Finančným ohodnotením zabrániť odlivu kvalifikovanej pracovnej sily z riešených regiónov.
Priorita:
D) Zlepšenie úrovne bývania
Strategické ciele:
1. Zvýšiť úroveň bývania
Opatrenia:
• Obnova, rozvoj bytového fondu s prioritou pre mladú generáciu.
• Skvalitnenie infraštruktúry bytového fondu v lokalitách v pásme TANAPu
Priorita:
E) Rozširovanie siete oddychových, rekreačných a športových zariadení
Strategické ciele:
1. Rozširovať sieť, skvalitňovať a modernizovať existujúce plochy a zariadenia
Opatrenia:
• Výstavba nových rekreačných a športových plôch a zariadení pre každodenné využitie v lokalitách trvalého
bývania
• Výstavba nových rekreačných a športových plôch a zariadení v rekreačných strediskách, prípadne na nových
plochách mimo hraníc NP
• Budovanie rekreačných trás
Odôvodnenie: Zlepšenie rekreačných a športových zariadení pre bývajúce obyvateľstvo a pre návštevníkov.
Priorita:
F) Zvyšovanie kultúrnych zážitkov a poznávacích zážitkov
Strategické ciele:
1. Skvalitniť sieť kultúrnych zariadení
Opatrenia:
• Modernizácia existujúcich kultúrnych zariadení aj mimo územia mesta VT
• Rekonštrukcia nevyužívaných objektov a historických objektov
2. Rozširovať sieť kultúrnych zariadení
Opatrenie:
• Výstavba kultúrnych zariadení resp. zvýšovanie multifunkčnosti existujúcich a rekonštruovaných objektov
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Odôvodnenie:
Zvýšenie kvality kultúrnych zariadení pre obyvateľov a návštevníkov riešeného územia.
V r. 2003 boli v meste Vysoké Tatry tieto zariadenia kultúry – 2 kiná (514 sedadiel), verejná knižnica (25.750
knižničných jednotiek, 798 užívateľov).
Odôvodnenie: Zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.
Cieľ
Úroveň
Zvýšiť úroveň bývania
Mesto VT
Zlepšenie úrovne bývania v
rómskych osadách

Krátkodobý stav 2010
Cieľový stav 2025
Nové bytové jedotky,
zmodernizované existujúce bytové jednotky

Podhorie VT
Cieľ sa nedá kvantifikovať

Priorita:
G) Podpora malého a stredného podnikania v oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva, obchodu, služieb
Strategické ciele:
1. Zvýšiť úroveň komerčnej vybavenosti v riešenom území
Opatrenia:
• Skvalitnenie poskytovania služieb obyvateľstvu a návštevníkom
• Skvalitnenie jednotlivých objektov pre poskytovanie komerčných služieb
• Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie objektov s kvalitou zodpovedajúcou horskému prostrediu
a s primeranou kvalitou poskytovaných služieb
Odôvodnenie:
Zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.
Cieľ
Úroveň
Zvýšiť úroveň komerčnej
vybavenosti

Mesto VT

Krátkodobý stav 2010

Cieľový stav 2025

Cieľ sa nedá kvantifikovať

Kľúčové priority PHSR – doprava
Priorita
A. Skvalitnenie komunikačnej infraštruktúry
Strategické ciele
1. Zlepšiť vonkajšiu dopravnú dostupnosť územia Vysokých Tatier, efektívnejšie prerozdeliť smerovanie prístupovej
dopravy v oblasti Tatier.
Opatrenia
• Do roku 2010/2013 dobudovať diaľničné prepojenie D1 Bratislava – Žilina – Košice.
• V úseku Vysokých Tatier (Važec – Matejovce) vybudovať diaľnicu D1 v kompletnom 4 pruhovom usporiadaní,
vrátane diaľničných križovatiek Važec, Štrba, Mengusovce, Poprad, Tatry, Matejovce, Spišský Štvrtok
a plánovaných diaľničných privádzačov (vrátane preložky cesty I/67 – privádzač Kežmarok).
• Realizovať nové prepojenia ciest III. triedy v zázemí Popradu (Veľký Slavkov – Gerlachov) a v zázemí Kežmarku
(Eurocamp – Malý Slavkov – Stráne pod Tatrami – Mlynčeky).
• Modernizovať železničné trate č. 120 a 180 Bratislava – Žilina - Košice na traťové rýchlosti 120 až 160 km/hod,
modernizovať a elektrifikovať trať č. 185 Podolínec – Poprad, i jej úsek Studený Potok – Tatranská Lomnica.
• Realizovať zdvojkoľajnenie tratí TEŽ v úseku Starý Smokovec – Poprad a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica a
stavebno-technické opatrenia umožňujúce zvýšiť traťovú rýchlosť, umožňujúce zabezpečiť potrebnú kapacitu
a kultúru prepravy a adekvátnu bezpečnosť jazdy vlakov TEŽ.
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja
A. Dostupnosť Vysokých Tatier cestou a železnicou z ťažísk osídlenia Slovenska a z mestských aglomerácií
Maďarska, Poľska a ČR (čas potrebný na docestovanie do mesta Vysoké Tatry v hodinách, ).
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B.

Dostupnosť Vysokých Tatier leteckou dopravou (počet pravidelných leteckých liniek z letiska Poprad/Tatry, počet
návštevníkov používajúcich leteckú dopravu do Vysokých Tatier a do poľskej časti Vysokých Tatier).
C. Jazdné rýchlosti TEŽ na úsekoch medzi dopravnými uzlami (doba jazdy v minutách, rýchlosť jazdy vlakov).

Zdôvodnenie
Vysoké Tatry sú priestorom, kam prichádzajú domáci i zahraniční návštevníci. Polohový potenciál Vysokých Tatier sa
zvyšuje so skracovaním doby prístupu do Vysokých Tatier. Nadradená cestná a železničná infraštrukúra Slovenskej
republiky je situovaná v koridoroch európskej dopravnej siete TEN – T. Multimodálny koridor siete č. Va. je na hraniciach
Slovenska pripojený na rovnako dôležité dopravné siete lokalizované v susediacich krajinách. Prostredníctvom diaľnice D1
a modernizovaných železničných tratí koridoru Bratislava – Žilina – Košice je zabezpečené priame vonkajšie pripojenie
Vysokých Tatier na európsku diaľničnú a železničnú infraštruktúru. V hlavných prístupových dopravných uzloch sú
k európskej dopravnej sieti pripojené regionálne dopravné systémy, slúžiace k privedeniu dopravy do mesta Vysoké Tatry.
Nosným regionálnym dopravným systémom je TEŽ. K efektívnejšiemu prerozdeleniu smerovania dopravy do Vysokých
Tatier slúži sieť regionálnych a nových prepojení lokálnych ciest pripojených na diaľnicu D1 a preložku cesty I/67. Trvalá
udržateľnosť vonkajšieho dopravného pripojenia Vysokých Tatier spočíva v efektívnosti diaľničnej a železničnej infraštruktúry
koridoru č. Va Bratislava – Žilina – Tatry – Košice. V železničnej doprave existuje možnosť doplniť existujúci hlavný
prístupový koridor č. Va o spojenie zo severovýchodného smeru, zo železničného koridoru č. IX Krakow – Plaveč – Prešov –
Košice – (Maďarsko – Rumunsko – Alexandropolis/Grécko) prostredníctvom trate Podolínec – Studený Potok – Tatranská
Lomnica/Poprad. V tejto súvislosti sa javí ako atraktívne vypravovanie vlakov z poľských veľkomiest končiacich na
železničnej stanici Tatranská Lomnica ((Krakow – Plaveč – Tatranská Lomnica).
Vláda Slovenskej republiky znesením č. 523/2003 k Aktualizovanému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
schválila program výstavby diaľničnej siete s termínom prevádzkovania diaľnice D1 v trase Bratislava – Žilina – Košice do
konca roka 2010. V oblasti Vysokých Tatier sa predpokladá ukončenie výstavby úseku D1 Važec – Mengusovce – Jánovce
v období rokov 2007 a 2008. Časti tohto úseku výstavby D1 sú financované z Kohézneho fondu EÚ. Uznesením Vlády
Slovenskej republiky č. 963/2001 bol vzatý na vedomie Program rozvoja železničných ciest a návrh financovania
investičných akcií. Podľa tohto materiálu nie je zatiaľ presne špecifikované časové obdobie modernizácie železničnej trate č.
180 Žilina – Košice.
Priorita
Zaviesť nový prepravný systém – Tatranskú integrovanú dopravu
Strategické ciele
1. Zaviesť Tatranskú integrovanú dopravu, (cesty-železnice-letisko-IAD-HD-parkovanie-cyklisti/chodci)
prispôsobenú špecifikám územia Národného parku Vysoké Tatry a podmienkam cezhraničnej koordinácie
s poľským územím Vysokých Tatier.
Opatrenia
• Zaviesť do prevádzky a zabezpečiť jednotné manažovanie Tatranskej integrovanej dopravy.
• Postupne popri skvalitnení TEŽ (vyrovnanie oblúkov, zdvojkoľajnenie), skvalitnenie napojenia TEŽ na TEN ,
napojenie TEŽ na letisko,
• vybudovanie cezhraničnej dopravy na báze TEŽ do Zakopaného, v rámci toho doriešenie dopravnej obslužnosti
okrajových mestských častí.
• V rámci informačného systému dôsledne uplatňovať monitoring návštevnosti Vysokých Tatier s výstupom na
prevádzkovú reguláciu dopravnej sústavy.
• Na území Vysokých Tatier preferovať systém „zaparkuj a použi hromadnú dopravu“ znižujúci podiel jázd IAD.
• Preferovať lokalizáciu dopravných uzlov (body prestupu medzi jednotlivými dopravnými systémami) v priestoroch
s dominantnou väzbou na služby cestovného ruchu.
• Zabezpečiť dostatočnú kapacitu a bezpečnosť na parkovacích a odstavných plochách v dopravných uzloch.
• Zaviesť do praxe informačný systém dopravy Vysokých Tatier.
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja
• Vývoj deľby prepravnej práce (hromadné dopravy – individuálna automobilová doprava objemy prepravených
cestujúcich v %).
• Časová dostupnosť územia k zástavka TEŽ (% plochy urbanizovaného územia podľa dostupnosti k zástavkám
v minútach, hustota obyvateľstva a zariadení cestovného ruchu v plochách dostupnosti).
• Tarifná politika hromadných druhov prepráv v porovnaní s cenami za prístup a pohyb prostredníctvom IAD
(porovnanie cien lístkov hromadných dopráv s cenami za prístup osobným automobilom – pohonné hmoty,
parkovacie poplatky, poplatky za vstup osobným automobilom do Vysokých Tatier).
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•
•

Monitoring využívania záchytných parkovacích plôch v dopravných uzloch (celkové % využitia ponuky parkovacích
miest, % využitia parkovísk pre účely prestupu z IAD na hromadnú dopravu, % využitia parkovísk pre účely
ukončenej prístupovej cesty prostredníctvom IAD s následným využitím služieb cestovného ruchu).
Využitie informačného systému dopravy Vysokých Tatier verejnosťou (využívanie služieb informačného systému
dopravy zákazníkmi – sledovanie počtu návštev webových informačných stránok a sledovanie fyzických návštev
informačných stredísk).

Zdôvodnenie
Použitie hromadnej prepravy osôb v území, ktoré nie je husto urbanizované, nemožno hodnotiť ako najefektívnejší
spôsobom dopravnej obsluhy. Avšak na priestor Vysokých Tatier nie je možné aplikovať tento princíp a nie je možné sa
prikloniť sa k dominantnej obsluhe územia prostredníctvom IAD. Trvalá udržateľnosť využívania priestoru Vysokých Tatier sa
dá zabezpečiť len minimalizáciou dopravnej náročnosti a predovšetkým rozvojom k životnému prostrediu relatívne šetrných
druhov dopravy. Deľba prepravnej práce jasne popisuje podiely jednotlivých druhov dopráv na objemoch prepravených
cestujúcich. Preferencia hromadných druhov dopráv sa okrem iných faktorov musí prejaviť i v ponuke nástupných bodov
nosného systému TEŽ. Rovnomerné pokrytie územia kvalitne vybavenými zástavkami a stanicami TEŽ znamená zvýšenie
jej atraktivity. Cenová a tarifná politika sú priamymi regulátormi deľby prepravnej práce osobnej dopravy. Preferencia
hromadných prepráv osôb, alebo znevýhodnenie IAD sa musí zákonite prejaviť i v cenotvorbe. Použitie informačných
systémov musí prinášať návštevníkom Tatier informácie v pravý čas a na najvýhodnejšom mieste. Najideálnejším spôsobom
je poskytnutie nielen dopravných informácií bez toho aby za ich dosiahnutím boli vykonané fyzické cesty. Znižuje sa tak
dopravná a ekologická náročnosť života i služieb cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.
Priorita
Znižovanie ekologickej záťaže z dopravy
Strategické ciele
1. Znižovať negatívnu ekologickú záťaž Vysokých Tatier spôsobovanú prevádzkovaním dopravy.
Opatrenia
• Realizovať preložky ciest a cestné prepojenia odstraňujúce bodové závady a znižujúce dopravnú náročnosť
sytému obsluhy územia (križovatka ciest II/537 a II/534 v Starom Smokovci.
• Do roku 2007 presmerovať nákladnú dopravu tranzitujúcu územím TANAP z cesty I/67 (hraničný priechod Lysá
Polana – Javorina) a z cesty II/537
• Doplniť systém magistrálnych cyklistických komunikácií a rekreačných cyklotrás v podhorí Vysokých Tatier a zvýšiť
ich využívanie.
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja:
• Vývoj hlukovej záťaže z dopravy na území mesta Vysoké Tatry (monitoring hladiny hluku v dB pozdĺž II/537, počet
obyvateľov a zariadení zasiahnutých nadlimitným hlukom na území mesta Vysoké Tatry).
• Vývoj produkcie imisií z dopravy na území mesta Vysoké Tatry (monitoring produkcie imisií z dopravy pozdĺž
II/537).
• Vývoj dopravnej nehodovosti v záujmovom území (evidencia kritických nehodových lokalít).
• Vývoj využívania cyklistickej dopravy v meste Vysoké Tatry (dĺžka cyklistických komunikácií, evidencia cestujúcich
používajúcich cyklistické komunikácie).
Zdôvodnenie
V spektre producentov negatívnych záťaží životného prostredia Vysokých Tatier dominuje automobilová doprava. V línii
cesty II/537 je kumulovaná hluková a imisná záťaž postihujúca rozsiahle liečebné a kúpeľné areály. V železničnej doprave
na elektrifikovaných tatranských tratiach možno identifikovať zvýšený hluk produkovaný prevádzkou zastaralých vozových
súprav. Indikátory trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa vzťahujú na ekologické záťaže, majú vo vzťahu k navrhovaným
opatreniam horizontálny charakter. Ich prostredníctvom možno hodnotiť i úspešnosť opatrení realizovaných v oblastiach
komunikačnej infraštruktúry a prepravných systémov.
Priorita
Plánovanie a monitoring dopravy
Strategické ciele
1. Zabezpečiť koordinované a kontinuálne dopravné plánovanie a dopravný monitoring Vysokých Tatier na
slovenskom i poľskom území.
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Opatrenia
Vypracovať Generálny dopravný plán Vysokých Tatier pre slovenské územie s kontextom i na poľské územie.
• Vypracovať akčné plány implementácie záverov a doporučení Generálneho dopravného plánu Vysokých Tatier.
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja
• Sledovanie obsahu a termínov spracovávaných dokumentácií
Zdôvodnenie
Navrhovať a do praxe uvádzať riešenia dopravnej obsluhy Vysokých Tatier si vyžaduje spracovať množstvo vzájomne
previazaných koncepčných materiálov. Synergia tvorby koncepčných dokumentov sa zvýši v prípadoch súbežného
a o poznatky vzájomne doplňovaného procesu tvorby Územného plánu a Generálneho dopravného plánu.
Kľúčové priority PHSR – technická infraštruktúra
Priorita:
Rozvoj technickej infraštruktúry
Strategické ciele
1. Zvýšiť podiel investícií do technickej infraštruktúry podľa identifikovaných potrieb mesta VT
Kľúčové priority PHSR – Urbanizácia - trvalo udržateľný územný rozvoj
Priorita:
Zvýšenie architektonickej kvality stavieb
Strategické ciele
1. Zabezpečenie zvýšenia kvality architektonických projektov a realizácie stavieb
Opatrenia:
• Vypracovať podrobné územné plány zón jednotlivých mestských častí Vysokých Tatier s riešením podrobných
architektonických regulatívou
• Obce riešeného územia a mesto Vysoké Tatry prijmu všeobecné záväzné nariadenia stanovujúce záväzné kritéria
a regulačné opatrenia podrobne usmerňujúce výstavbu

Kľúčové priority PHSR – rekreácia a cestovný ruch

Priorita:
Rozvoj trvaloudržateľného turizmu a turistických služieb, vrátane manažmentu a rozvoja kúpeľníctva a súvisiacich
odvetví
Strategické ciele
1. Skvalitniť podmienky turizmu s cieľom dosiahnuť európsku kvalitatívnu úroveň
Opatrenia:
• Rozšíriť ponuku služieb pre návštevníkov
• Využiť kultúrno – historický fond ako cieľ návštevy a pre umiestnenie turistických služieb
• Plánovanie rozvoja cestovného ruchu na regionálnej a nadregionálnej úrovni v úzkom prepojení Vysokých Tatier a
Spiša
• Zachovať a obnoviť kultúrno – historické pamiatky
Zdôvodnenie:
Dosiahnuť plnohodnotný turistický proces spoločným využitím mimoriadne cenného prírodného a kultúrno –
historického potenciálu v danom území a to súčinnosťou rekreačno – športového turizmu v Tatrách a kultúrno – poznávacím
v osídlení Spiša a Liptova (obzvlášť medzi Vysokými Tatrami a severozápadným Spišom), čím sa dosiahne komplexný
turistický celok jedinečný aj z pohľadu medzinárodného turizmu.
2. Rozvíjať turizmus vo Vysokých Tatrách v úzkej spolupráci s Poľskom
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Opatrenia:
• vytvoriť spoločný cezhraničný orgán spoločného manažmentu územia zahrňujúceho zložky – ekologickú, sociálnu,
ekonomicko – manažerskú, územno – technickú, organizačno – prevádzkovú
Zdôvodnenie:
Riešiť turisticky územie Tatier na medzinárodnej úrovni vo funkčno – priestorovej a prevádzkovej komplexnosti s
poľskou stranou Tatier, prípadne aj širšieho územia, zo slovenskej strany priliehajúcej častí časti Oravy, Liptova, Spiša
3. Rozvíjať proces turizmu v podtatranskom vidieckom osídleni
Opatrenia:
• vypracovať projekty pre podporu podnikania v turizme na vidieku
• umožniť zotavenie pre širšie vrstvy obyvateľstva – podporiť sociálny turizmus,
• podporovať vznik a rozvoj malých a stredných podnikateľov
• podporiť spoločenské hodnoty medzi návštevníkmi a miestnym obyvateľstvom
Zdôvodnenie:
• Využívať územie pre rozvoj vhodných foriem turizmu, predovšetkým pre vidiecky aj formou agroturistiky, pre
rekreačný pobyt rodín, pre doplnkové funkcie – vodné športy, kúpanie v termálnych vodách, pre športy náročné na
plochy (golf, jazdectvo),
• Odľahčiť nápor návštevníkov na pobyt v meste Vysoké Tatry a tým aj znížiť tlak na ďalšiu výstavbu,
• Prispieť k ekonomickej a sociálnej stabilizácii vidieckeho osídlenia.
• Umožniť rekreačný pobyt v Tatrách a v okolí aj menej solventným záujemcom.
4. Zabrániť devastácii prírodného vysokohorského prostredia v Tatrách zo strany nadmernej masovej návštevnosti
Opatrenia:
• zavedenie regulovanej návštevnosti a pobytu vo vysokohorskom území v súlade s destimačným manažmentom
v chránenom území
• všeobecné zlepšenie usmernenia masového cestovného ruchu
• zvýšenie ponuky vybavenosti v zastavanom území a rozšírenie ponuky turistických chodníkov
5. Udržať liečebnú kúpeľnú funkciu v areáloch a zaradeniach pozdĺž Cesty slobody v úseku Štrbské pleso - Vyšné
Hágy - obe Polianky – Nový Smokovec a Tatranská Kotlina
Opatrenia:
• určiť za dominantnú funkciu liečby v jednotlivých priestoroch a vytvoriť jej podmienky na rozvoj a skvalitnenie
• revitalizáciu lesných porastov realizovať v súlade s potrebami klimatickej liečby
• pri plánovaní revitalizácie lesných porastov zamedziť výsadbu a prirodzené premnoženie polinoznych druhov
rastlín.
6.Dosiahnuť zvýšenia kvality prostredia v hlavných tatranských strediskách (Štrbské Pleso, Smokovce, Tatranská
Lomnica) na úroveň spĺňajúcej medzinárodné kritériá v oblasti ekologickej, urbanisticko – architektonickej a
vybavenostnej
Opatrenia:
• obmedziť zásahy do prírodného prostredia, uprednostniť modernizáciu, rekonštrukciu a dostavbu pred novou
výstavbou
• odstrániť ekologicky, funkčne škodlivé a nevhodné prevádzky,
• podporiť rekonštrukciu historických budov
• upraviť verejné priestory a chodníky pre peších
• vybudovať pešie zóny v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici
• odstrániť platené parkovanie na komunikáciach cestou poskytovania integrovaného balíka služieb a vytvoriť
sústredené parkoviská v dotyku s cestou slobody
7. Dosiahnuť špičkovú úroveň prostredia a služieb pre zimné športy, najmä vo Vysokých Tatrách pre alpské a
severské disciplíny a to nielen na športovej, ale aj rekreačnej úrovni
Opatrenia:
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vypracovať generel areálov a zariadení pre zimné športy
dosiahnuť úpravu lyžiarskych zjazdoviek (predĺženie, rozšírenie) na špičkovú úroveň, najmä na tratiach –
Podbanske, Solisko, Jakubková lúka,Hrebienok, Lomnické sedlo, Skalnaté pleso
dosiahnuť súlad pri prevádzkovaní s požiadavkami ochrany prírody
zabezpečiť doriešenie konfliktu aplikácie legisliatívy ochrany prírody na historicky urbanizované a dlhodobo
využívané územia

8. Zabezpečiť územné a priestorové podmienky pre uskutočňovanie turistických disciplín (horskej, vysokohorskej,
cyklistickej, zimnej, horolezectva, jazdy na koni, psie záprahy, atď.)
Opatrenia:
• dopracovať generel siete turistických trás viacerých foriem na území TANAP-u v súlade s požiadavkami ochrany
prírody a generel cyklistických trás vo formách línií aj okruhov v Popradskej a Liptovskej kotline s napojením na
tatranské strediská
• vybudovať podtatranskú magistrálu
9. Dosiahnuť predĺženie pobytu návštevníkov
Opatrenie:
• poskytnúť širokú štruktúru turistických služieb a voľnočasových aktivít z hľadiska kvantitatívneho aj kvalitatívneho
10. Dosiahnuť rozvoj kongresového a edukačného turizmu
Opatrenie:
• vytvoriť v špičkových hotelových zariadeniach mesta Vysoké Tatry možnosť usporiadať rôzne akcie (semináre,..) a
najmä v Smokovci vybudovať kultúrno – spoločenské a kongresové centrum „Tatranský dom“ dokončením stavby
pôvodného kultúrneho domu
Kľúčové priority PHSR – Kultúrne dedičstvo a zvýšenie identity prostredia
Priorita:
A. Využitie kultúrneho dedičstva
Strategické ciele
1. Rozšíriť informovanosť o kultúrnych pamiatkach vybudovaním nových informačných centier do roku 2007
Opatrenia:
• Rozšíriť sieť informačných centier viazaných priamo na najvýznamnejšie kultúrne pamiatky o 50 %
2.

Využiť kultúrne dedičstvo v jeho urbanisticko - architektonickej komplexnosti v ďalšom rozvoji osídlenia
s dôrazom na poznávací turizmus

3.

Obnoviť a sprístupniť nevyužívané objekty kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch ako cieľ návštev a
zariadenia služieb

4.

Pri prestavbe a dostavbe sídiel upraviť okolie objektov historicko-kultúrneho fondu,

5.

Podporiť zvýšenie identity prostredia a vidieckeho rázu obcí

6.

Zvýšiť identitu prostredia horských turistických a liečebno-kúpeľných lokalít pri rekonštrukciách objektov a
ďalšej novej modernej výstavbe.

Návrhy a odporúčania
• návrh na vytvorenie nového lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici
• návrh na rozšírenie zjazdovky na Štrbskom Plese
• komplexná úprava a rekonštrukcia verejných priestorov zastavaného územia Štrbské Pleso
• návrh na vybudovanie sedačkovej lanovky na Štrbskom Plese v úseku železničná stanica – hotel FIS
• vybudovanie rekreačných centier v kontaktovom pásme TANAP-u
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malé informačné centrá – Podbanské, Tri studničky, Gerlachov, Nová Lesná, Eurocamp
veľké informačné centrá -- Lieskovec, Štôla, Tatranská Kotlina, Ždiar, Tatranská Javorina, Šarpanec
vybudovanie kúpaliska Pod lesom (už bol vykonaný vrt)
vybudovanie objektov a zariadení OV pre cestovný ruch a rekreáciu v podhorí Tatier ťažiskovo na tatranských
radiálach
návrh na nový rekreačný areál pri Starej Lesnej
využiť v budúcnosti štrkoviská pri Mengusovciach na letný športovo-rekreačný areál pre vodné a pozemné športy
(golf, jazdectvo)
vybudovať nové bytové jednotky v lokalitách Smokovce, Tatranská Polianka, Tatranská Lomnica, Tatranská
Kotlina, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy
zachovanie existujúcej kúpeľnej klimatickej liečby v tatranských osadách, rekonštrukcia a modernizácia liečebných
objektov
na Štrbskom Plese zachovať a prednostne rozvíjať funkciu kúpeľnej liečby vzhľadom na unikátnu klímu
zachovať rezervné plochy pre veľké športové podujatia pri Mengusovciach
návrh na realizáciu preložky okolo centra Starého Smokovca
návrh na realizáciu preložky okolo centra Tatranskej Lomnice
návrh na zdvojkoľajnenie trate TEŽ v úseku Poprad – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
návrh na obnovenie železničného triangla na železničnej stanici vo Veľkej Lomnici
návrh na dobudovanie diaľnice D1 od Hybe po Dravce
návrh na dopravné prepojenie Kežmarok – Malý Slavkov – Eurocamp
návrh na dopravné prepojenie Spišské Hanušovce – Ždiar
návrh na dopravné prepojenie Veľký Slavkov – komunikácia č.534
návrh na rekonštrukciu cesty v úseku Račkova dolina – Pribylina
úpravy parkovísk na Ceste slobody a vybudovanie vyhliadkových miest so základnou vybavenosťou
úpravy TEŽ - zdvojkoľjnenie, príp. rekonštrukcia priestorov železničnej stanice v Poprade, najmä mimoúrovňovej
časti pre TEŽ
vybudovanie podtatranskej magistrály (hornej) v podhorí Tatier a v kontaktovom pásme v miestach existujúcich
poľných a lesných ciest
vedenie podtatranskej magistrály v celom kontaktovom pásme Tatier od Oravíc, prípadne až od poľskej hranice,
po Tatranskú Javorinu a poľskú hranicu s perspektívou jej zokruhovania cez poľské Tatry
úprava časti tatranskej magistrály v úseku od Jaloveckej doliny po Podbanské
vybudovanie tatranského chodníka pozdĺž Cesty slobody v úseku od Podbanského po Tatranskú Kotlinu
doplnenie siete turistických chodníkov (podľa výkresu), rekonštrukcia devastovaných úsekov, úprava a legalizácia
vychodených chodníkov, obnova pôvodných chodníkov
navrhované ferraty (podľa výkresu)
návrh rekreačných trás v podhorí Tatier v miestach existujúcich lesných a poľných ciest
navrhované turistické útulne so základným nevyhnutným vybavením, najmä hygienickým, s možnosťou maximálne
jednodenného prenocovania a prevádzkovatelia vykonávajú zároveň kontrolu nad priľahlým územím
návrh na obnovenie Ťatliakovej chaty v Roháčoch
návrh na obnovenie chaty kpt. Rašu (Važecká chata) na troch studničkách
návrh na obnovenie Kežmarskej chaty pri Bielom plese
návrh na vybudovanie novej chaty v ústí Račkovej a Jamnickej doliny
realizácia lesoparkov v pásme nesúvislého nepravidelného nového lesa pod Cestou slobody s príslušnou
vybavenosťou – rekreačné trasy, odpočinkové miesta, táboriská, detské hracie plochy, malé športoviská, lavičky,
osvetlenie, prístrešky, prevádzkový objekt (čistota, údržba, kontrola, bezpečnosť na príslušnej ploche lesoparku)
návrh sústavy nových rekreačných trás v oblasti lesov medzi Kežmarskými Žľabmi, Tatranskou Kotlinou a Ždiarom
úprava dolnej hranice lesa a prípadne hranice národného parku na základe novej nesúvislej a nepravidelnej
výsadby vekovo a druhovo rozmanitého lesa na mieste vývratiska
malé plochy lesa, ktoré ostali na mieste aj po ničivej víchrici v novembri 2005, sa môžu dostať do polohy
solitérnych lesíkov pod novou hranicou lesa
návrh na úpravu hranice ochranného pásma (návrh novej hranice ochranného pásma TANAP-u s upraveným,
presne definovaným tretím stupňom aktívnej ochrany a rovnomerným rozšírením okolo národného parku po
koridory hlavných dopravných ťahov – Lysá nad Dunajcom, Spišská Stará Ves, cesta III. triedy č. 542 po Spišskú
Belú (toto územie je súčasťou ochranného pásma PIENAP-u), Spišská Belá, cesta II. Triedy č. 67 po križovanie
s diaľnicou D1, nad Popradom diaľnica D1 po križovanie so železničnou traťou pri Uhorskej Novej Vsi, železničná
trať po križovanie s diaľnicou D1 pod priehradou Liptovská Mara až po križovanie so železničnou traťou pri
Bešeňovej, železničná trať až po križovanie s diaľnicou pri Liskovej, diaľnica po križovanie s komunikáciou II.
triedy č. 59, komunikácia II.triedy č 59 až po križovanie s poľskou hranicou
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perspektívny rozvoj sídiel v pásme hlavných komunikačných ťahov ako východiskových bodov do Tatier (Štrba,
Svit, Poprad, Veľká Lomnica, Kežmarok)
investície do starostlivosti o verejné priestory, životné prostredie, do čistoty zastavaných a nezastavaných
priestorov, kosenie trvalých trávnych porastov v podhorí Tatier, starostlivosť o verejnú zeleň v zastavaných
územiach
vypracovať súpis kultúrno-historických pamiatok, zaujímavých objektov, ktoré je potrebné zrekonštruovať a prideliť
im nové funkčné využitie (napr. historický objekt TI v Hornom Smokovci pod Cestou slobody)

Návrhy a odporúčania pre súvisiace regionálne plány rozvoja
• návrh na realizáciu obchvatu okolo Zuberca zo severnej strany
• návrh na úpravy a následné zvýšenie kategórie komunikácie III. triedy medzi Liptovskou Teplou a Liptovskou
Sielnicou na komunikáciu II. triedy
• návrh na vybudovanie rekreačných centier v kontaktovom pásme TANAP-u
• malé rekreačné centrá – Biela skala, Suchá dolina, Kvačianska dolina, Trnovská dolina
• veľké rekreačné centrá – Oravice, Zuberec, Jalovská dolina, Žiarska dolina, Račkova dolina, Šarpanec
• rekonštrukcia kúpaliska v lokalite Vanička
• perspektívny rozvoj sídiel v pásme hlavných komunikačných ťahov ako východiskových bodov do Tatier –
Vitanová, Podbieľ, Liptovská Teplá, Liptovská Sielnica, Liptovská Ondriašová, z východu Spišská Belá, Spišské
Hanušovce, Slovenská Ves
• podpora rozvoja sídiel na regionálnych komunikačných ťahoch pre potreby cestovného ruchu a rekreácie
• realizácia projektu Podtatranskej magistrály a jej napojenia na jednotlivé centrá rozvoja v rámci mesta
Odporúčania pre zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN-VÚC Prešovského kraja
Bod 2.3. okrem pojmu zastavané územia zaviesť i pojem športovo-rekreačný areál ((funkčné územia pre
zariadenia športovo-rekreačných aktivít bez výstavby pozemných stavieb (výnimkou sú zariadení priamo zabezpečujúce
prevádzku a bezpečnosť areálov).
Bod 2.7. doplniť nový bod v znení: vytvárať podmienky pre vybudovanie strediska vrcholových športových podujatí
v zjazdovom lyžovaní v Tatranskej Lomnici.
Bod 5.6.7.4. upraviť takto: Tatranská elektrická železnica: Poprad – Starý Smokovec – Štrbské Pleso a Tatranská
Lomnica – Starý Smokovec.
Ďalšie námety: rozpracovať zámer prepojenia TEŽ na letisko, skvalitnenie prepojenia nosného ekologického
dopravného systému na báze TEŽ na TEN, tvorba územnej rezervy pre budúce zokruhovanie dopravného systému okolo
celých Tatier vrátane Poľska na báze ekologickej TEŽ, zhodnotenie potenciálu vodných zdrojov aj pre protipožiarne účely,...
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