




Průvodní zpráva – Nová vize pro tatranský region 
 
Tatry sú súčasťou identity slovenského a poľského národa. Majú významné postavenie 
v rámci regiónu, ktorého rozvoj a prosperita závisí na vzájomnej spolupráci obcí, krajov 
a štátov. Je to krajina výnimočná svojím prírodným bohatstvom a vzťahom človeka k 
nej. Ten sa začal prvotným poznávaním a objavovaním krás územia, ktoré nepatrilo 
nikomu. Jeho postupným osvojovaním sa vytvorilo nedeliteľné spojenie krajiny a ľudí. 
Vznikli prvé tatranské osady a s tým aj počiatky turistickej kolonizácie. 
Vzťah človeka k tatranskej krajine sa mení a vyvíja. Mení sa aj krajina sama. To, čo 
ostáva platné, sú jej hodnoty. Len ich udržaním sa Tatry dokážu plnohodnotne 
identifikovať v širšom kontexte. Tak veľké územie potrebuje jednotnú koncepciu bez 
ohľadu na hranice. 
 
Tatry - človek - krajina 
 
Tatranskú krajinu definuje prírodné prostredie zrastené s ľudskými sídlami. Oblasť 
sídelných štruktúr je sčasti osvojená človekom. Má vybudovanú infraštruktúru a centrá 
cestovného ruchu. Je zónou pohodlia. Človek, ktorý ju nepotrebuje opustiť, stráca 
priamy kontakt s autentickou krajinou. Tatry ostávajú len kulisou. 
Za pomyselnými hranicami zóny pohodlia, mimo sídel, existuje samostatný “svet 
nikoho”, bez väčších zásahov človeka. Je zónou hôr, pretkaná sieťou turistických 
chodníkov. Človek sa v nej ocitá v priamom kontakte s krajinou a Tatry sa stávajú 
dejiskom. 
 
Tri svety 
 
Krajina a postavenie človeka v nej má v užších regionálnych súvislostiach rôzny 
charakter. Na prvý pohľad v Tatrách existujú tri samostatné svety. Západné Tatry sú 
oblasťou tradičnej turistiky, horských chát a útulní pod ich dlhým a náročným 
hrebeňom. Východné Tatry sú charakteristické koncentrovanou ľudskou činnosťou, 
centrami cestovného ruchu a športov. Patrí k nim sieť tradičných horských chát. Zóna 
hôr tu oproti Západným Tatrám ustupuje pred človekom oveľa hlbšie do vnútra pohoria. 
V Poľských Tatrách sa mieša tradičná turistika s centrami cestovného ruchu. Ich pozícia 
umožňuje priamy vstup do ostatných častí Tatier. Skutočné spojenie troch svetov sa javí 
ako hlavná výzva do budúcnosti. Tatry ako jeden celok, jeden svet. 
 
Turistická sieť 
 
Podpora tradičnej turistiky a sieť turitických chodníkov sú tým prvkom, ktorý dokáže 
zjednotiť celé územie. Funkčná sieť je postavená na dôležitých spojniciach horských 
chát a záujmových bodov. Doplnením a naviazaním na historické stopy bývalých 
objektov je možné vytvoriť funkčný okruh vo vnútri Tatier, v zóne hôr. Turista si v rámci 
okruhu sám určuje počiatok a cieľ cesty. Putuje krajinou a hľadá útočisko. 
Turistické objekty, ktoré doplnia existujúcu sieť, svojim vhodným umiestnením 
podporujú prepojenia jej kľúčových trás a súčasných objektov v zóne hôr. Analýza trás 
pracuje s kľúčovými prechodm, ich spojeniami a  v priestorovom a časovom rozmere. 
Objekty na týchto trasách sa stávajú významnými uzlami a orientačnými bodmi v 
krajine. V miestach nedostatočných prepojení trás sú navrhnuté nové uzly. Tvoria ich 
nové turistické objekty, ktoré reagujú na potreby turistov v konkrétnej lokalite a 
prispôsobujú tak svoju funkčnú náplň.  
 
Štyri objekty – štyri lokality 
 
Bivak 
Bivak je núdzové miesto úkrytu v nepriazných podmienkach a náročnom teréne. Je 
využívaný len krátkodobo, na prečkanie zhoršeného počasia, alebo nevyhnutné 
prenocovanie. Pre zachovanie interiérovej pohody má minimálny vnútroný pristor a 
pojme len 2-4 ľudí. Nie je bežným útočiskom či turistickou základňou, ale poskytuje 



bezpečie a úkryt v náhlej situácii. 
 
Nocľaháreň 
Nocľaháreň je objektom krátkodobého skupinového prespania pri dlhých trasách, 
umiestnená v strategickým miestach dôležitých prepojení turistických oblastí. Miesto 
odpočinku, bezpečia, minimum potrebné na regeneráciu tela po fyzickom výkone a 
vyčerpaní. Je bez stáleho správcu, určená pre turistov, ktorí si vážia poskytnuté 
prístrešie. Je vhodná pre skupinové výlety, oddiely a menšie triedy (5-10 osôb). Spí sa 
hromadne pri sebe v spacákoch na zemi či na skromných laviciach.Človeku umožní 
skorý ranný odchod na ďalšie cesty. Rešpektuje prostredie okolo a neprepisuje tvár 
krajiny. 
  
Horská chata 
Horská chata je tradičná turistická základňa budovaná nadšencami. Jej nedeliteľnou 
súčasťou sú turisti, chatár, horskí nosiči a horská služba. Leží v uzloch dôležitých 
turistických trás. Je východiskom alebo cieľovou stanicou vysokohorských túr. Jej 
umiestnenie podlieha prísnym prírodným podmienkam a okrem iného vyplýva aj z 
postupného objavovania hôr nadšencami v počiatkoch turistiky. Historická stopa 
súčasných aj zaniknutých objektov je silno spätá s ľuďmi a vrytá do obrazu hôr. 
 
Horský hotel 
Horský hotel je objektom v horskom prostredí, ktorý poskytuje rozšírené služby oproti 
chate. Leží na križovatke turistických chodníkov a stáva sa miestom krátkeho alebo 
dlhšieho zastavenia podľa potrieb jeho návštevníkov. Má stálych zamestnancov, ktorý 
sa starajú o hladký chod prevádzky. Jeho umiestnenie v horách predpokladá súzvuk s 
prostredím aj s pravidelnými návštevníkmi miesta. Akceptuje požiadavky a nároky 
okolia, až vtedy získa priazeň ostatných.  
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