
PREROKOVANIE PROJEKTU 
KULTÚRNO -PRÍRODNÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA HÁ J  NICOVÔ 17.1.2016, MZ Liptovský Mikuláš



ÚZEMNÝ PLÁN MESTA (ŠIRŠIE VZŤAHY)

 v súlade s platným ÚPN v 
znení doplnkov

 verejnoprospešná stavba 
verejnej zelene

 projekt rieši len časť územia 



IDEA PROJEKTU

 zachovať priestorovú štruktúru súčasného krajinného prostredia

 vytvoriť kultúrno-prírodnú oddychovú zónu pre obyvateľov Liptovského Mikuláša                   
a blízkeho okolia

 akcentovať dôstojné pietne miesto s celoslovenským významom

 vybudovať vyhliadkový bod s panoramatickým výhľadom 

 vybudovať náučné trasy s celoročným využitím

 napojiť územie na regionálne cyklotrasy 

 vytvoriť priestor pre rodiny s deťmi vo voľnej prírode

 dopracovať informačno – navigačný systém s ľahkou orientáciou v priestore



ZÁKLADNÉ TEMATICKÉ OBLASTI

 KULTÚRA  

pietny areál, vojenská história, kultúrny priestor

 PRÍRODA

prírodovedecká náučná trasa, trasa človek a krajina 

 ODDYCH A RELAX

cykloturistická trasa, kyslíková trasa, rodinný chodník a lúka



VOJENSKO - HISTORICKÁ TRASA

Návrh historickej trasy zachytáva širšie súvislosti v rámci 
regiónu.

A.  NAUČNÝ VOJENSKO - HISTORICKÝ CHODNÍK
B. CYKLOTRASY PO STOPÁCH BOJOV
2 pododdiely
B1 cyklotrasy v extraviláne mesta
B2 cyklotrasy v katastroch obcí Smrečany, Žiar, Jalovec a 
Bobrovec



CYKLO - TURISTICKÁ TRASA

Trasy sú prístupné priamo z centra mesta, zo sídliska
Podbreziny, z obce Smrečany a z poľnej cesty vedúcej
z Mútnika.
Sú navrhnuté ako OKRUHOVÉ, pričom sa niekoľkokrát križujú
s inými cyklotrasami, prípadne s bežeckými a rodinnými
a vojensko-historickými trasami.

Popri cyklochodníkoch sú navrhnuté oddychové miesta
a prístrešky pre bicykle, informačné tabule a značky.



PRÍRODOVEDECKÁ NÁUČNÁ TRASA

Trasy pre spoznávanie okolitej krajiny a jednotlivých biotopov. Trasy
sú navzájom prepojené preto je možné zvoliť si náročnosť trasy.
Drobná architektúra ako „domčeky pre užitočný hmyz“, domčeky
pre vtáky a „herbárium“ zamerané na spoznávanie liečivých bylín.
Informačné tabule s komplexným popisom živej a neživej prírody
a histórie územia.
INTERAKTÍVNE PANELY s možnosťou pohyblivých segmentov z
dreva (priradenie listu stromu ku správnej drevine, stopy zvierat ku
živočíchovi...)

Hmyzí domček



RODINNÝ CHODNÍK A LÚKA

Prioritou je zachovanie existujúceho lúčneho porastu
a vzrastlých solitérnych stromov, ktoré tvoria podstatu
tejto atmosféry.
DETSKÉ IHRISKO, ODDYCHOVÁ ZÓNA. Pre posedenie
PIKNIKOVÉ MIESTO – bez možnosti otvoreného ohňa,
LAVIČKY A ALTÁNOK.

Prístup na rodinnú lúku je od parkoviska pred Pamätníkom.
Uvažuje s vytvorením parkovej úpravy existujúceho
chodníka tak, aby bol prístupný pre detské kočíky.



KYSLÍKOVÁ TRASA

Jednoduché CVIČIACE PRVKY V PRÍRODE, BEŽECKÉ
TRATE (udržiavané aj v zimnom období pre podporu
bežeckého lyžovania), TRASY PRE NORDIC WALKING.
Posilňovacie prvky a stanovištia na hlavných
prístupových miestach (parkoviská) sú VHODNÉ PRE
IMOBILNÝCH ĽUDÍ.
Trasa a posilňovacie prvky sú vhodné pre rekreačných,
výkonnostných aj vrcholových športovcov . Informácie o
časoch absolvovania jednotlivých úsekov budú
vyznačené na INFORMAČNÝCH TABULIACH.



TRASA  - ČLOVEK A KRAJINA

TÉMY NÁUČNÉHO CHODNÍKA

 historicko-prírodný vývoj územia

 dreviny – opis, charakteristika

 les a človek

 ochrana lesa



VYHLIADKOVÁ VEŽA (VARIANT I)



VYHLIADKOVÁ VEŽA (VARIANT II) 

IDEOVÉ RIEŠENIE



VYHLIADKOVÁ VEŽA (VARIANT II)



PRIPOMIENKY

Svoje pripomienky k predstavenému zámeru zašlite do 31.1.2017

na mailovú adresu lesopark@mikulas.sk

Prezentácia s bližšími informáciami o projekte bude uverejnená na webovej stránke 
mesta

mailto:lesopark@mikulas.sk


PRIESTOR NA VAŠE OTÁZKY
17.1.2016, MZ Liptovský Mikuláš


