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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
NÁZOV STAVBY  : Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô 

MIESTO STAVBY : Háj Nicovô 

DRUH STAVBY      : NOVOSTAVBA 

STAVEBNÍK / INVESTOR/  : Mesto Liptovský Mikuláš 

PROJEKT              : Ing. arch. Karin Barényiová - architektúra 

       Ing. arch. Stanislav Barényi – architektúra 

       Ing.arch. Pavel Bobák CSc- urbanizmus a krajina 

  Cepos s.r.o. -  Protipožiarna ochrana  

  Doc.PhDr. Oldřich Vaněk, CSc – história, kultúra 

  Karol Kolodzieyski – spevnené plochy  

  RNDr. Michaela Schlegerová  – marketing  

   Ing. Zuzana Streitová – časť  „Človek a krajina“ 

  Ing. Vladimír Stankoviansky - časť  „Človek a krajina“ 

  Ján Lakota – ochrana prírody 

  RNDr. Kyzeková – ochrana prírody 

                        RNDr. Mária Lošonská  – ochrana prírody 

  Ing. Gabriel Lengyel – doprava a komunikácie 

       Šimon Klimčík – šport a fitness 

       bba bátik.bobák.architekti - architektúra  

  Ing. Jana Kormaníková – projektový manažment 

  Ing. Renáta Todáková – majetkovo-právna časť   
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2.1 STRUČNÝ POPIS ÚZEMIA A STAVBY Z HĽADISKA NOVEJ ÚČELOVEJ FUNKCIE 

Dokumentácia rieši využitie územia na individuálnu rekreáciu v “mestskom“ 

 prostredí nesúcom znaky prírodného prostredia.  Toto územie je v platnom územnom pláne 

definované ako verejnoprospešná stavba verejnej zelene ZL1. Územie definované v ÚPN –SÚ 

sa skladá z funkčných plôch, kde je jednak územie poľnohospodársky využívané, územie 

produkčného lesa, plochy určené pre občiansku vybavenosť, plochy pre športové zariadenia, 

záhradkárske osady a pod. Tieto plochy sú zachytené vo výkrese širších vzťahov.   Maximálne 

využíva danosti prirodzenej konfigurácie terénu v rámci disponibilných pozemkov. 

Z účelového hľadiska boli pre územie vybraté základné funkčné oblasti, ktoré by malo toto 

územie splniť.  

 

VOJENSKÁ HISTÓRIA A KULTÚRNE VYUŽITIE 
 Myšlienka „living history“ alebo oživená história. História 

podaná zážitkovým spôsobom, vytvorenie priestoru na 

rekonštrukciu bojov a dobového života. 

 Historický náučný chodník s informačnými tabuľami, náznaky 

bunkrov a zákopov, tematické prepojenie s centrom mesta 

v rámci idei „príbeh mesta“, priestory pre spoločenské 

a kultúrne akcie. 

 
OCHRANA PRÍRODY A STAROSTLIVOSŤ O KRAJINU 

 Prírodovedný náučný chodník ( tabuľky drevín, bylín, živočíchov 

odprezentované atraktívnym spôsobom). 

 Hospodárenie s lesom a krajinou šetrným spôsobom. 

 
ODDYCH V PRIRODE: ŠPORT A OUTDOOROVÉ VYŽITIE 

 Fitness ( kyslíkové) dráhy, jednoduché cvičiace prvky v prírode 

(kladiny, hrazdy, šikmé lavičky..) 

 Značené bežecké trasy 

 Udržiavané bežkárske trasy 

 Nordic walking  

 

                           PRIESTOR PRE RODINY S DEŤMI  

 Vytvorenie „rodinnej lúky“, priestoru pre pohyb malých detí, 

vrátane prístupu naň. Doplnenie herných prvkov v prírode. 

 
PRÍMESTSKÁ TURISTIKA CYKLOTURIZMUS A EKOTURIZMUS 

 Oddychová a piknik zóna pre cyklistov s mobiliárom ( stojany na 

bicykle) 

 Napojenie na regionálne cyklotrasy smer Smrečany, Žiar 

a ďalšie. 
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 Zaradenie do projektu Cykloregión Liptov a integrovanie trasy 

do regionálnych máp a propagačných materiálov 

 

Tieto funkčné oblasti sa na území prelínajú, čo je žiadúce, lebo priestorový kontakt, či 

súbeh medzi jednotlivými oblasťami zabezpečuje vzájomnú sociálnu interakciu medzi 

návštevníkmi. Tieto funkčné oblasti sú v dokumentácii premietnuté do podoby stavebných 

objektov, ktoré sú vlastne väčšinou súborom drobných stavieb, či terénnych úprav 

potrebných pre realizáciu funkčnej podstaty. Hlavnou úlohou tohto návrhu je zdôraznenie  

a rozšírenie povedomia o pietnom mieste Vojenský cintorín s pamätníkom, pričom sa vytvorí 

atraktívny športovo - rekreačný a náučný areál, ktorý bude slúžiť občanom mesta, mestkých 

častí a obcí. Súčasne vznikne ďalší turistický a investičný „ťahák“ regiónu. Koncový návrh 

nemá lokálny ani krátkodobý charakter. Ide predovšetkým o strategické riešenie so všetkými 

funkčnými a komunikačnými nadväznosťami.  Nemalý význam bude mat realizácia  projektu 

aj vo  výchovno-vzdelácej oblasti  všetkých vekových kategórií občanov , ako aj  návštevníkov  

mesta  a regiónu .   

 

2.2 POŽIADAVKY NA URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE 

Územie, ktoré je riešené touto dokumentáciou je označené v platnom Územnom 

pláne mesta Liptovský Mikuláš ako územie, kde hlavná funkcia je les, poľnohospodárske 

využitie, šport, rekreácia a pietne miesto. Územie je prístupné z mesta, z mestskej časti 

Podbreziny, z obce Smrečany a poľnou cestou z Mútnika. Areál je navrhnutý ako územie s 

prirodzenou turistickou pešou a cyklotrasou, spájajúcej strediská Nízkych a Západných Tatier 

 s priamym kontaktom pietneho miesta - Cintorín s pamätníkom Háj Nicovô NKP 397/1-3.  

Ďalšia prirodzená cyklotrasa prebieha po úpätí Hája, paralelne so železničnou traťou. 

Vrch Háj (748m.n.m.) poskytuje výhľad, ktorý patrí k emotívne veľmi silným zážitkom, 

kde scenérie hôr a vodnej plochy sú neopakovateľné v závislosti od ročného obdobia, 

počasia a svetelných podmienok a každý návštevník pri pohybe po hlavnej  kompozičnej osi, 

ktorá je orientovaná východ západ im musí podľahnúť. 

Pri riešení sa nepresahujú historické hranice ani nemenia urbanistické či funkčné 

väzby. Jednotlivé pešie resp. cyklistické trasy kopírujú jestvujúce vychodené chodníčky. 

Medzi existujúce objekty možno zaradiť v podstate celú stavbu cintorína s osvetlením 

a spevnenými plochami, cyklistický prístrešok, príjazdovú asfaltovú cestu – Cesta hrdinov, 

objekty poľnohospodárskej výroby.  Z dôvodu zachovania historickej a rekreačnej kontinuity 

ako aj finančnej primeranosti nielen pri výstavbe ale aj pri údržbe sa v maximálnej miere 

rešpektoval existujúci stavebný fond ako aj existujúca zeleň. Sprístupnia sa jestvujúce 

„zarastené“ chodníky, vytvorí sa náučný prírodovedecký chodník, historicko-vojenská trasa, 

vyhliadková veža, bežecké a cyklistické trasy. Vytvorenie týchto trás bude spočívať vo využití 

a drobnej úprave existujúcich chodníkov a poľných ciest, doplnení informačných prvkov, 

zrealizovaní oddychových a vyhliadkových bodov – prístreškov a prvkov určených pre 
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cvičenie a relax. Toto je doplnené prvkami v historickej trase, ktoré by mali pripomenúť 

udalosti nedávnej histórie v kontexte krajiny (pamätný bod pádu lietadla, náznaková 

(symbolická) pripomienka vojenských udalostí a stavieb a pod.) 

Pozemky, ktorých sa využitie územia týka sú dnes využívané jednak ako 

poľnohospodársky pôdny fond na živočíšnu výrobu a jednak porastené vzrastlými listnatými 

a ihličnatými stromami, pričom sa na nich hospodári v zmysle Lesného zákona v súlade 

s platným Lesohospodárskym plánom. Túto hospodársku činnosť vykonáva Urbár Vrbica, 

pozemkové spoločenstvo, ako významný vlastník pozemkov v riešenom území, zároveň túto 

činnosť vykonáva aj v prospech a v mene Mesta Liptovský Mikuláš, ale aj súkromných 

vlastníkov lesa. 

 

Nedôjde k záberu poľnohospodárskeho či lesného pôdneho fondu. Chránené územia, 

objekty či porasty okrem vyššie spomenutých na tomto území neexistujú. 

2.3 ÚDAJE O PREVÁDZKE 

Samotná stavba sa skladá z niekoľkých vzájomne prepojených  stavebných objektov. 
 
- SO 301 CYKLOTURISTICKÁ TRASA 
- SO 302 NÁSTUPNÝ PRIESTOR 
- SO 303  PRÍRODOVEDECKÁ NÁUČNÁ TRASA 
- SO 304  VOJENSKO- HISTORICKÁ NÁUČNÁ TRASA 
- SO 305 VYHLIADKOVÝ BOD – VEŽA 
- SO 306  KYSLÍKOVÁ TRASA 
- SO 307  TRASA ČLOVEK A KRAJINA 
- SO 308  RODINNÝ CHODNÍK A  LÚKA 
 
 
CELKOVÁ BILANCIA   PLÔCH 
          
Plocha pozemku : 
SO 301  Cyklo-turistická trasa   celková dĺžka trás : 10,40 km  
SO 303  Prírodovedecká náučná trasa  celková dĺžka trás : 6,30 km  
SO 304  Vojensko-historická náučná trasa  celková dĺžka trás : 6,50 km  
SO 305  Vyhliadkový bod – veža   zastavaná plocha :     do 100m²  
SO 306  Kyslíková trasa    celková dĺžka trás : 11,50 km 
SO 308  Rodinný chodník a lúka   celková dĺžka trás : 1,80 km 
  

2.4 ÚDAJE O CHRÁNENÝCH ČASTIACH ÚZEMIA 

K dnešnému dňu sú v území, kde sa rieši stavba známe tieto ochranné  pásma :  
 ochranného pásmo pohrebiska 
 ochranného pásmo elektrických vedení a telekomunikačných stavieb 
 ochranného pásmo Železnice Slovenskej republiky 
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Stavba zasahuje do týchto ochranných pásiem najmä križovaním týchto ochranných pásiem 
predpokladaným pohybom návštevníkov.  

2.5 ÚDAJE O KULTÚRNYCH PAMIATKACH 

V riešenom území sa nachádza kultúrna pamiatka - Areál piety Háj Nicovô zapísaný 
v zozname kultúrnych pamiatok pod číslom NKP 397/1-3. Areál piety na Háji nad Liptovským 
Mikulášom odhalili a sprístupnili verejnosti 9. mája 1961. Jeho autormi sú na základe súťaží 
Ing. arch. Ladislav Bauer, Ing. arch. Aladár Búzik a mikulášski rodáci, akademickí sochári 
Alfonz Groma a Miroslav Ksandr. Vojensko historická náučná trasa k pietnemu areálu je 
navrhnutá pre priblíženie historických faktov a oboznámenie návštevníkov s dôrazom na 
dôležitosť tohto pietneho areálu, ako spomienku na jedny z najťažších a najdlhších bojov, 
ktoré sa tu odohrali počas 2. svetovej vojny.  
 

3.1 FUNKČNE A STAVEBNÉ RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV. 

 
SO 301 CYKLO-TURISTICKÁ TRASA  
 Cykloturistické trasy nadväzujú na existujúce cykloturistické trasy zrealizované 
v tomto území. Používajú sa trasy, resp. ich časti CZT-2407 - zelená, CZT-8487 –zelená, aj 
CZT-007 ) Žiarska dolina- zelená. Nemajú suplovať cyklotrasy širšieho zámeru, mali by slúžiť 
pre ich doplnenie a každodenný oddych a rekreáciu.   
Tieto trasy sú doplnené tak, aby sa využila trasa pre cyklotriálové bicykle, resp. zjazd na 
horskom bicykli bez ohrozenia ostatných návštevníkov. 

Jednotlivé trasy sú prístupné priamo z centra mesta Liptovský Mikuláš, zo sídliska 
Podbreziny, z obce Smrečany a z poľnej cesty vedúcej z Mútnika. Trasy sú navrnuté ako 
okruhové, pričom sa niekoľkokrát križujú s inými cyklotrasami, prípadne s bežeckými 
a rodinnými a vojensko-historickými trasami. 
 
Trasy sú navrhnuté ako kombinácia asfaltu, hrubého asfaltu príp. ako poľné cesty. 
Z jednotlivých trás sú nadherné výhľady na okolitú krajinu. 
  
Popri cyklochodníkoch sú navrhnuté oddychové miesta a prístrešky pre bicykle, informačné 
tabule a značky, prípadne sa využívajú prvky už zrealizovaných cyklotrás. 
 
Pre realizáciu cyklotrasy v rámci trasy kultúrno-prírodnej oddychovej  zóny Háj NICOVO je 
potrebné: 

 údržba vyznačených trás, prístupových miest počas celého roka 
 konzultovanie s odborníkom v odbore fitness ( kineziológia jednotlivých cvičení, 

tvorba tréningových programov ) 
 osadenie informačných tabúľ ( dĺžka a čas prejdenia jednotlivých úsekov, smerovník ) 
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SO 302   NÁSTUPNÝ  PRIESTOR 
 Navrhnuté sú nové spevnené plochy – parkovacie plochy  pri železničnom priecestí 
a na juhovýchodnej časti areálu pri mestskej časti Podbreziny, ul. Jefremovská. Rozšírenie 
parkovacích miest v juhovýchodnej časti  je v priamej nadväznosti na projekt regenerácie 
sídliska Pobreziny. 
 
Spevnené plochy juhozápad: 
 Pred železničnými priecestím, ul. Kpt. Nálepku sú navrhnuté spevnené plochy so 
živičným povrchom,  celkovo bude vytvorených 9 parkovacích miest s kolmým parkovaním. 
Každé státie má rozmery 2,5x5,3m. 
Spevnené plochy za železničným priecestím sú navrhnuté s mlatovým krytom. Vytvorených 
je 8 parkovacích miest, pričom jedno parkovacie státie je vyhradené pre osobu 
s obmedzenou schopnosťou pohybu.  
 Pri spevnených plochách môže byť v budúcnosti  zrealizovaná nová prevádzková 
budova, ďalej sú navrhnuté prvky vybavenosti ako dočasné stánky s občerstvením, 
informačné tabule, prístrešky pre kontajnery, požičovne bicyklov a pod.   
 
 
SO 303   PRÍRODOVEDECKÁ NÁUČNÁ TRASA 
 Tieto trasy boli navrhnuté pre spoznávanie okolitej krajiny a jednotlivých biotopov, 
na ochranu okolitej prírody, pred škodlivými odpadmi, akustickým a svetelným smogom. 
Jednotlivé trasy sú navzájom prepojené, preto je možné zvoliť si náročnosť trasy. Súčasťou 
trasy je vytvorenie drobnej architektúry ako „domčekov pre užitočný hmyz“, domčeky pre 
vtáky a  „herbárium“ zamerané na spoznávanie liečivých bylín.  
V trasách sú navrhnuté informačné tabule s komplexným popisom živej a neživej prírody 
a histórie územia, taktiež sú tu navrhnuté „výchovné“ tabule s príkladmi dĺžok rozkladania 
jednotlivých odpadov v prírode (napr. plastový odpad, papier, biologický odpad a pod) .  
 

Základné info na úvodnej tabuli, ktorú predpokladáme na nástupe do areálu 
"Kultúrnej prírodnej oddychovej zóny Háj-Nicovô". Ďalej odborno - náučné tabule v tomto 
zložení: "Les" - 1 tabuľa, "Rastlinstvo" - 1 tabuľa, "Živočíšstvo" (zoológia, ornitológia, 
entomológia) 2 tabule + "hmyzí domček", "Geológia"( + paleontológia) - 2 tabule, plus 1 
tabuľa umiestnená niekde hore na vrchu, s možnosťou výhľadu na okolitú krajinu a 
základnými info týkajúcimi sa archeológie najbližšieho regiónu. 

Panely navrhujeme interaktívne, teda s možnosťou pohyblivých segmentov z dreva 
(priradenie listu stromu ku správnej drevine, stopy zvierat ku živočíchovi...) samozrejme 
formou odolnejšou voči prípadnému vandalizmu, resp. ľahko nahraditeľnou pri prípadnom 
zničení - segmenty vyrobené z dostupného materiálu (drevo) a zároveň dostatočne odolné i 
voči nepriaznivému počasiu (panely so strieškami).  Týkalo by sa to celkov: les, rastlinstvo, 
živočíšstvo. V geológii a paleontológii by tieto panely predstavovali prírodné materiály - blok 
kameňa s vyobrazením skameneliny, ktorá sa na tejto lokalite skutočne našla, s popisom 
základného geologického podložia priamo v teréne, vo svahu umiestnených niekoľko 
schodíkov, vyrobených z hornín, ktoré toto podložie tvoria, v tom poradí, ako sú dané vrstvy 
usporiadané a so základným informačným textovým popisom (na samostatnom paneli). 
Panel, umiestnený na najvyššom bode, by bol umiestnený plošne, so smerovníkmi 
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ukazujúcimi na okolité body krajiny a stručnými popismi, a tiež už spomenuté základné 
informácie o archeologických nálezoch v okolí. 

Zároveň súčasťou "Prírodovedeckej náučnej trasy" by bol aj spomínaný "hmyzí 
domček", umiestnený niekde kúsok bokom od hlavnej trasy (niekde na rozhraní lesa a lúky), 
s prístupovým chodníkom pre návštevníkov a krátkym popisom. 
 
SO 304   VOJENSKO-HISTORICKÁ TRASA 
 Hlavnou myšlienkou tejto trasy je „living history“ alebo oživená história podaná 
zážitkovým spôsobom. Samotný návrh historickej trasy presahuje priestorové obmedzenie 
riešeného územia, zachytáva širšie súvislosti v rámci regiónu, ktoré zodpovedajú historickým 
udalostiam. Na vrchu Háj sa odohrali jedny z najdlhších a a najťažších bojov počas 2. svetovej 
vojny. Obete týchto bojov sú pochované na cintoríne pod pamatníkom. Celý pietny areál 
navrhli architekti Ladislav Bauer a Aladár Búzik. Dnes je zaradený do štátneho zoznamu 
Národných kultúrnych pamiatok pod číslom NKP 397/1-3. Práve tento vojenský cintorín 
a pamätník by mal ostať priestorovým aj morálnym akcentom celého územia. 
Priestor sa využíva aj pre rekonštrukcie bojov a dobového života, pričom tieto podujatia sú 
populárne a v rámci cestovného ruchu prispievajú k ďalšej atraktivite regiónu. 
 
Vojensko-historická trasa je rozdelená na: 

So 304A. NAUČNÝ VOJENSKOHISTORICKÝ CHODNÍK 
SO 304B. CYKLOTRASY PO STOPÁCH BOJOV 
pričom oddiel B. by mal dva pododdiely 

B1 cyklotrasy v extraviláne mesta 
B2 cyklotrasy v katastroch obcí Smrečany, Žiar, Jalovec a Bobrovec v 

nadväznosti na cyklotrasy B1, nadväzuje na cyklotrasu CZT2439 a CZT-007. 
 

Náučný vojensko-historický chodník 
Navrhovaný je celkovo 6 stanovíšť s východiskom z informačného centra v Liptovskom 
Mikuláši: 
 
 I.A.1 Námestie osloboditeľov – pomník Červenej armáde 
 I.A.2 Park Márie Rázusovej - Martákovej - pomník 4. čs. brigáde 
 I.A.3 trig. 746,5 Háj – vojenský cintorín a pamätník + panely boje o Liptov 
 I.A.3-1 pamätník účastníkom vojenských misií, ktorí zahynuli 
 I.A.4 k. 727,9 Nicovo – obnovené drevozemné predsunuté veliteľské stanovište 
 I.A.5 horné parkovisko – vyhliadková veža + informačné panely boje o Háj –súčasť    
objektu SO 305 
 I.A.6 Okruhlica – pomníček americkým letcom 

 
SO 304B. CYKLOTRASY PO STOPÁCH BOJOV 

 
I.B.1 námestie - trig. 746,5 Háj - k. 727,9 Nicovô 
Základná cyklotrasa k jednotlivým stanovištia náučného chodníka. 
I.B.2 Smrečany – Žiar – konečná prímestskej linky L. Mikuláš – Žiarska dolina 
I.B.2-1 Smrečany cintorín – Trstenský diel – Jalovec – Bobrovec – Trstené - LM 
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SO 305   VYHLIADKOVÝ BOD- VEŽA 
Riešené sú dve varianty, ktoré sú limitované regulatívmi územného plánu . Umiestnenie veže 
sa ustálilo v severovýchodnom rohu horného parkoviska. Podrobnejšie riešenie je zrejmé 
z grafickej časti. 
 
Vnútorne silnoprúdové rozvody 
Nie je potrebné realizovať 
 
Bleskozvod  
Bude zrealizovaná ochrana voči atmosférickým výbojom v zmysle STN 
 
SO 306   KYSLÍKOVÁ TRASA 
 V kyslíkovej trase sú navrhnuté prvky drobnej architektúry so zameraním na aktívny 
pohyb ľudí. Vytvorené sú jednoduché cvičiace prvky v prírode, bežecké trate (udržiavané aj 
v zimnom období pre podporu bežeckého lyžovania), trasy pre „nordic walking“. Zo strany 
mestskej časti Podbreziny je navhrnutý lyžiarsky vlek so zázemím. 

Vyznačené bežecké trasy sú vhodné pre všetky vekové skupiny ( deti, dospelí, seniori 
), ktorí nie sú pohybovo obmedzení ( vozíčkari/ zranení ), avšak čas ich absolvovania záleží od 
fyzickej kondície a zdravotného stavu jedinca, keďže na vyznačených trasách sú prevýšenia. 

Vyznačené bežecké trasy tvorí prevažne trávnatý podklad, čo je pozitívne pre ľudí, 
trpiacimi bolesťami kĺbov (členkový, kolenný, bedrový), čo znamená menšiu záťaž na oporno 
- pohybový aparát . 

Posilňovacie prvky a stanovištia na hlavných prístupových miestach (parkoviská) sú 
vhodné aj pre imobilných ľudí 

Posilňovacie prvky sú určené na posilňovanie a fitness pre rôzne vekové kategórie, 
ktoré umožňujú precvičovať širokú škálu svalových partií. Celoročná využiteľnosť bežeckých 
trás a posilňovacích veží a prvkov je samozrejmosťou. 
Trasa a posilňovacie prvky sú vhodné pre rekreačných, výkonnostných aj vrcholových 
športovcov ( informácie o časoch absolvovania jednotlivých úsekov pre tieto skupiny budú 
vyznačené na informačných tabuliach ) 
 
Rozmiestnenie a typológia posilňovacích prvkov 
Rozmiestnenie jednotlivých posilňovacích veží a prvkov by bolo na prístupových miestach a 
na jednotlivých úsekoch bežeckých trás odlišné a situované nasledovne : 

 prístupové miesta s parkoviskami  
 Balance Course Function (rozcvičenie a aktivovanie proprioceptorov pred začiatkom 
behu/chôdze v teréne) 
 Leg Strech (statický strečing dolných končatín po fyzickom zaťažení ) 
 Posilňovacie veže Parallel rails, Pull up ( posilňovanie ) 
 

 jednotnotlivé úseky bežeckých trás 
Denfit balance beam (balančná kladina) 
Denfit beam jumps (brvno na preskakovanie) 
Parallel bars (bradlá) 
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 prioritné sú prístupové miesta s parkoviskami ( väčší dosah ľudí, využiteľnosť, dostup 
pre imobilných) 

Podrobnejšie viď. grafická príloha. 
 
Potrebné kroky k realizácii projektu kyslíkovej trasy : 

 údržba vyznačených bežeckých trás, prístupových miest počas celého roka 
 konzultovanie s odborníkom v odbore fitness ( kineziológia jednotlivých cvičení, 

tvorba tréningových programov ) 
 osadenie informačných tabúľ ( dĺžka a čas prejdenia jednotlivých úsekov, smerovník ) 

 
 
SO 307   TRASA ČLOVEK A KRAJINA   
               Táto trasa má podporiť vedomie o vplyve človeka na krajinu, zdôrazniť význam 
lesníctva a poľnohospodárstva a dlhodobo iniciovať agroturizmus v tejto časti regiónu. 
Navrhované sú tu atrakcie ako jazdenie na koňoch, biofarma s možnosťou predaja výrobkov, 
  salaš „Pastierňa“ spojený so zážitkovými prvkami (napr. s možnosťou výroby vlastných 
mliečnych výrobkov a pod.). Ďalším prvkom je ukážka včelárstva – vytvorenie letnej príp. 
celoročnej školy včelárstva za účelom priblíženia a oboznámenia návštevníkov s dôležitosťou 
včelárstva v našom poľnohospodárskom priemysle. 
 
 
SO 308   RODINNÝ CHODNÍK A LÚKA 

Táto trasa - stavebný objekt je zameraný na rodinné a spoločenské vyžitie a strávenie 
celého dňa v prírode. Prioritou je zachovanie existujúceho lúčneho porastu a vzrastlých 
solitérnych stromov, ktoré tvoria podstatu tejto atmosféry. Navrhnutá je tu oddychová zóna 
s prvkami pre pohybové aktivity detí . Pre posedenie piknikové miesto – bez možnosti 
otvoreného ohňa, lavičky,  a altánok. Navrhované mobiliárne prvky sú určené pre rôzne 
vekové kategórie. Prístup na rodinnú lúku je od parkoviska pred Pamätníkom, pričom sa 
uvažuje s vytvorením parkovej úpravy existujúceho chodníka tak, aby bol prístupný pre 
detské kočíky. 


