Pešia turistika a
cykloturistika
v regióne MAS LEV

Projekt medzinárodnej spolupráce „Kde bolo, tam bolo...."

Čo je MAS LEV
Miestna akčná skupina LEV je občianske združenie, ktoré sa na princípoch prístupu LEADER kreovalo už
od roku 2006, aj keď oficiálne uzrelo svetlo sveta v roku 2009. Združuje verejnú správu, podnikateľov, neziskové
organizácie, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, aktívnych obyvateľov a ostatných dôležitých aktérov na
miestnej úrovni, ktorí sa usilujú o rôzne spoločné ciele.
Za prioritné si MAS LEV stanovila prispieť k rozvoju ľudských zdrojov zvyšovaním vzdelanostnej úrovne,
zaviesť účinné nástroje marketingu v území, podporiť tradičné remeslá a multifunkčné poľnohospodárstvo,
vidiecky cestovný ruch rozšírením a skvalitnením služieb, vytvárať ďalšie perspektívy pre partnerstvo,
spoluprácu, sieťovanie a pomôcť obciam zatraktívniť vidiecke prostredie.
Špecifickým cieľom MAS LEV v oblasti cestovného ruchu je zlepšiť propagáciu a prezentáciu regiónu a zvýšiť
informovanosť turistov, návštevníkov a širokej verejnosti o našom území. Pre dosiahnutie týchto priorít a cieľov
MAS LEV realizuje projekty, ktoré majú za úlohu ich naplniť.
Miestna akčná skupina LEV je známa nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni i vďaka realizácii
Programu LEADER realizovaného prostredníctvom Programu rozvoja vidieka opatrenia 4.2 Vykonávanie
projektov spolupráce.
Vďaka medzinárodnej spolupráci s českou MAS Rýmařovsko zrealizovala MAS LEV projekt „Kde bolo, tam
bolo...“, v rámci ktorého sa mohla vydať aj táto brožúra.
Zrušenie vojenského obvodu Javorina v roku 2010 umožnilo vyznačiť na tomto území sieť chodníkov
na pešiu turistiku a cykloturistiku. V tomto materiáli sú po prvýkrát uverejnené ich kompletné popisy,
ktorých autorom je Ing. Ernest Rusnák.

Pešia turistika a cykloturistika v okolí Levoče
Levoču ako významnú turistickú destináciu plnú histórie pozná asi každý. Celosvetovo známe starobylé
pamiatky na čele s gotickým Chrámom sv. Jakuba, ktorý obsahuje 11 gotických a renesančných krídlových oltárov,
vrátane najvyššieho gotického oltára na svete (18,6 m), ktorého autorom je neskorogotický rezbár Majster Pavol
z Levoče sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto má najväčšie obdĺžnikové
stredoveké námestie na svete, ktoré je obklopené množstvom cenných renesančných domov. Nemožno
nespomenúť aj renesančnú radnicu, evanjelický kostol, klietku hanby, Župný dom, či Dom Majstra Pavla. Historické
centrum obklopuje mohutný hradobný systém s dĺžkou 2,5 km. To všetko sú fakty známe pre tých, ktorí sa
zaujímajú o históriu.
Avšak Levoča a jej okolie je
veľmi pútavá aj z pohľadu pešej
turistiky a cykloturistiky. Touto
brožúrou Vám chceme priblížiť
zákutia najzaujímavejších lokalít
južnej časti Levočských vrchov,
pohoria Branisko a Podhradskej
kotliny. Na pešiu turistiku je
vyznačených
cez
140
km
chodníkov a pre milovníkov
cykloturistiky slúži viac ako 200
km cyklotrás.
Na potulkách krásami nášho regiónu Vám prajeme veľa príjemných zážitkov.

Pešia turistika
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Z Levočskej Doliny do Draviec

Levočská Dolina, Kováčova vila - Uhliská 0,25 h - Zbojnícka lúka 1,00 h Brezová 2,05 h - Vlkovce, obec 2,35 h - Dravce, obec 4,30 h
Levočská Dolina
Foto: Ernest Rusnák

Pod vrcholom Brezovej
Foto: Martin Drahomirecký

Pohľad z Brezovej na Vysoké Tatry

opačným smerom 4,15 h, 16 km

Veľmi pekná turistická trasa v juhozápadnej časti Levočských vrchov vedie
z Levočskej Doliny do obce Dravce. Z Brezovej sa nám naskytnú pekné výhľady na
široké okolie. Hrebeň je zároveň rozvodím Čierneho a Baltického mora. Časť
chodníka je vhodná aj pre horské bicykle a bežky. Pre cyklistov je však výhodnejšie
zvoliť opačný smer.
Od zastávky SAD pri Kováčovej vile v Levočskej Doline prejdeme na druhú
stranu Levočského potoka. Ideme v miernom stúpaní hore až na lokalitu Uhlisko.
Táto oblasť je známa pôsobením Štúrovcov. Chodník prechádza cez Zbojnícku lúku
(križovatka zelenej značky), potom okrajom Špitálskej lúky až na vrchol Brezovej
(križovatka zelenej značky). Pokocháme sa výhľadom na široké okolie a následne
schádzame dole do sedla. Po štátnej ceste sa dostaneme do obce Vlkovce. Prejdeme
cez obec, za ňou sa chodník stáča najskôr vpravo a potom doľava. Postupujeme
lesnou cestou, ktorú striedajú rozsiahle udržiavané lúky až do obce Dravce. Chodník
končí pri zastávke SAD, kde naše putovanie končí. V roku 2013 sa úsek od
Zbojníckej lúky do Draviec zmení na modrý.

Pohľad na Bukovinku – miestnu časť obce Dravce

Zaujímavosti na trase
Hneď vedľa zastávky v obci Dravce sa nachádza pôvodný kamenný gotický
cestný most, ktorý je vzácnou technickou pamiatkou z obdobia 13. storočia.
Uprostred obce môžeme navštíviť Kostol sv. Alžbety Uhorskej z 13. storočia.
Jedná sa o pôvodný ranogotický dvojloďový kostol s nástennými maľbami z konca

Gotický kamenný most Dravce

13. a polovice 15. storočia.
Ide o vzácnu, v západnom
umení neobvyklú byzantskú
schému nástenných malieb.

Rekreačné zariadenie Penzión
Pod Mariánskou horou na
Kováčovej vile, je východiskovým
bodom mnohých turistických trás.

Penzión Pod Mariánskou horou
Foto: Ernest Rusnák

Kostol sv. Alžbety Uhorskej Dravce
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Z Levoče na Hradisko

Levoča, Košická brána - Zbojnícka lúka 1,20 h - sedlo Pod Krížovým vrchom 2,00 h - Hradiská
dolka, rybník 2,20 h - Brezová 3,00 h - Hradisko, obec 3,15 h - Hradisko, križovatka 3,25 h
-

opačným smerom 3,00 h, 11,5 km

Turistický chodník na Hradisko vedie po starom Ruskinovskom chodníku. Súbežne s ním po Zbojnícku lúku
je vyznačená aj cyklotrasa. Po zrušení vojenského obvodu sa vyznačený chodník predĺžil do jeho okrajového
pásma.
Prvá časť trasy vedie od Košickej brány doľava, vedľa štátnej cesty smerom na Levočskú Dolinu, neskôr
prechádza poľnou cestou s výhľadmi na levočské sídlisko Západ a časť starého mesta. Potom lesnou cestou až
na Zbojnícku lúku (križovatka červenej značky). Na nej je malá poľovnícka chatka a v blízkosti lúky prameň, kde
sa môžeme osviežiť. Pokračujeme ďalej pekným traverzom popod Ostrú horu až do sedla pod Krížovým vrchom.
V sedle je zaujímavá socha sv. Huberta, patróna poľovníkov. Zo sedla pokračujeme západným smerom do
Hradiskej dolky k rybníku. Tu sa chodník stáča vľavo a po lesnej ceste nás dovedie až pod Brezovú. Na vrchol sa
dá pokračovať aj červeno vyznačeným chodníkom. Zelená značka nás potom dovedie do malej obce Hradisko.
Prístrešok sv. Hubert
V sedle pod Krížovým vrchom
Foto: Martin Drahomirecký

Zbojnícka lúka
Foto: Martin Drahomirecký
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Z Levočskej Doliny do Oľšavice

Levočské Dolina, Kováčova vila - Kúty 1,10 h - Zimná hôrka 1,45 h - Uloža, obec 2,05 h - Krúžok,
zast. SAD 2,30 h - Pavľany, sedlo 3,30 h - Oľšavica, obec 4,30 h
-

opačným smerom 4,30 h, 17 km

Tento chodník vedie z Levočskej Doliny východným smerom cez Kúty, obce Uloža a Pavľany až do Oľšavice.
Na Krúžku sa nachádzajú bežecké lyžiarske stopy často využívané Levočanmi, ale aj cezpoľnými milovníkmi
prírody. Časť trasy je vhodná aj pre horské bicykle. V Uloži môžeme obdivovať niekoľko krásnych pôvodných
dreveníc. Pokochať sa môžeme prekrásnymi výhľadmi na Vysoké a Nízke Tatry, či Mariánsku horu.
Od turistickej orientácie pri Kováčovej vile v Levočskej Doline sa pustíme smerom na východ. Cesta vedie
najskôr lesom. Na lúkach Profánska a Kúty (križovatka modrej značky) sa môžeme osviežiť pri prameňoch
a chvíľu si odpočinúť. Z Kútov sa nám otvorí krásny výhľad na Vysoké Tatry. Ešte krajší je zo Zimnej hôrky. V
Uloži môžeme navštíviť farský kostol sv. Jána Krstiteľa a pokochať sa krásami okolia. Chodník mierne stúpa na
Krúžok (križovatka modrej značky). Tu nájdeme upravené a značené lyžiarske bežecké okruhy. Pokračujeme
na severovýchod okrajom lúk. Míňame upravenú kaplnku, až prídeme do sedla nad obcou Pavľany. Z neho
postupujeme miernym stúpaním hore rozsiahlymi lúkami do obce Oľšavica. V obci si nezabudneme prezrieť
gréckokatolícky kostol z roku 1308.

Pohľad z Ulože na Mariánsku horu

Zaujímavosti na trase
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Uloži

Uloža sa nachádza asi 7 km od Levoče
v nadmorskej výške 884 m n. m. Pre túto
obec sú typické krásne pôvodne
dreveničky.
Farský kostol sv. Jána
Krstiteľa pochádza z 1. polovice 18.
storočia a je postavený v barokovom slohu.
Katolícky kostol sv. Petra a Pavla
v Pavľanoch pochádza z roku 1930.
Vyznačuje sa prekrásnym interiérom,
ktorý stojí za to vidieť.

Pohľad na Vysoké Tatry z Oľšavice
Foto: Ernest Rusnák
Pôvodné drevenice v Uloži

Grécko-katolícky kostol sv. Mikuláša
v Oľšavici je pôvodne gotický kostol
z roku 1308. Na fasáde kostola sú
slnečné hodiny.
Kostol sv. Mikuláša v Oľšavici

Kostol. sv. Petra a Pavla v Pavľanoch
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Z Levoče do Levočskej Doliny

Levoča, Košická brána - Mariánska hora 0,40 h - Druhá lúka l,00 h - Kúty 1,20 h Diablov vrch 1,35 h - Pri Diablovej diere 2,00 h - Levočská Dolina, osada 2,20 h
-

opačným smerom 2,20 h, 7 km

Chodníkom vedúcim k Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v južnej časti
Levočských vrchov, s pokračovaním na Kúty, sa po modrej značke dostaneme až do Levočskej
Doliny, známej svojim lyžiarskym strediskom. Časť chodníka je vhodná aj pre horské bicykle
a bežky.
Od centrálnej orientácie pri Košickej bráne v Levoči sa pustíme smerom k zimnému
štadiónu. Za ním zabočíme doľava a postupujeme cestou vpravo. Začíname mierne stúpať.
Chodník vedie alejou „Jána Pavla II“ až k bazilike. Celú Levoču odtiaľ máme ako na dlani. Od
kostola sa pustíme vpravo. Po Druhú lúku ideme spolu so žltou značkou chodníka č. 5 (Z
Levočskej Doliny na Mariánsku horu). Vľavo si môžeme odpočinúť v upravených drevených
prístreškoch, vpravo je odbočka k prameňom, vedúca až do doliny Röhgrund. Pokračujeme po
asfaltovej ceste. O chvíľu prídeme na Druhú lúku (žltá značka odbočuje vľavo). Ideme lesnou
cestou smerom na Kúty. Odtiaľ modrá značka pokračuje kúsok s červenou. V hornej časti lúky
(Diablov vrch) odbočujeme vľavo k lyžiarskemu stredisku v Levočskej Doline. Strmú časť
zjazdovky obchádzame z ľavej strany. Tu je možnosť odbočky k Diablovej diere (Probstnerová
šachta). Značený chodník končí pri zastávke SAD v osade Levočská Dolina. Vhodné je zvoliť aj
opačný smer túry.
Mariánska hora
Foto: Juraj Čurilla

Zaujímavosti na trase

Bazilika Navštívenia
Panny Márie

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore, ktorá
tvorí dominantu mesta Levoča, patrí medzi najstaršie
a najvýznamnejšie pútnické miesta na Slovensku. V roku 1247 tu
bola postavená prvá kaplnka ako výraz vďaky Spišiakov za ich
záchranu počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 – 1242. Farár
Servác dal v roku 1470 kaplnku prestavať na gotický kostol a bola
tam inštalovaná gotická socha Panny Márie. Pápež Ján Pavol II.
povýšil kostol Navštívenia Panny Márie 26. januára 1984 na
menšiu baziliku. 3. júla 1995 sa tu konala za jeho prítomnosti
zatiaľ najväčšia púť, ktorej sa zúčastnilo vyše 650 000 ľudí.

Diablova diera - Probstnerová šachta
Foto: Ernest Rusnák

Jednou z turistických
zaujímavostí v Levočských
vrchoch je aj Diablova diera
- Probstnerova šachta,
neďaleko Levočskej Doliny.

Ski Centre Levoča v lete
Foto: Ski Centre Levoča

Ski Centre Levoča v zime
Foto: Ski Centre Levoča

Interiér baziliky

Ski Centre Levoča
Foto: Ski Centre Levoča

SKI Centre Levoča je nové lyžiarske stredisko
v Levočskej Doline , ktoré poskytuje služby svojim
návštevníkom nielen v zime, ale aj v letných
mesiacoch. Ponúka pestrú škálu služieb a aktivít
v krásnom prostredí Levočských vrchov.

5/

Z Levočskej Doliny na Mariánsku horu

Levočská dolina, Kováčova vila - Druhá lúka 0,40 h - Mariánska hora 0,55 h
-

opačným smerom 0,45 h, 3 km

Toto je najkratšia výstupová trasa z Levočskej Doliny k Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej
hore. Po Druhú lúku je stúpanie mierne namáhavé, potom už nenáročné.
Od centrálnej orientácie v Levočskej Doline na Kováčovej vile vedie chodník jej okrajom, potom sa stáča
vpravo a stúpa lesom na Druhú lúku (križovatka modrej značky). V závere spolu s modro značeným chodníkom
prídeme asfaltovou cestou až k Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore.
Rekreačné zariadenie na Kováčovej vile (Penzión Pod Mariánskou horou, autocamping), leží 3 km od Levoče
v južnej časti Levočskej Doliny. Návštevníkom poskytuje možnosť stravovania a ubytovania v penzióne alebo
v chatkách, prípadne kempovanie. V blízkosti sa nachádza vodná nádrž, ktorú využívajú milovníci kúpania
a vodných športov, ako aj rybári. Je východiskovým bodom mnohých turistických trás a cyklotrás do blízkeho aj
širšieho okolia.
Kontakt:
Levočská Dolina,
Kováčova vila 2
054 01 Levoča
Tel:
+421 53 451 27 05
+421 903 255 440
E- mail:
rzlevoca@pobox.sk
Web:
http://rzlevoca.sk/

Autocamping Levoča
Foto: Ernest Rusnák

Reštaurácia Autocampingu Levoča
Foto: Ernest Rusnák

Penzión Pod Mariánskou horou
Foto: Ernest Rusnák
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Z Krúžku do Torysiek

Krúžok - Zákruty 0,20 h - Hrby 0,45 h - Torysky 1,5 h
-

opačným smerom 1,50 h, 7 km

Novovyznačený chodník vedie z Krúžku do rázovitej obce Torysky, ktorá dodnes dýcha minulosťou. V
okoloidúcich vyvoláva dojem, akoby sa v nej zastavil čas.
Od autobusovej zastávky na Krúžku sa pustíme krásnymi porastmi červených smrekov smerom k Závade.
Nad ňou sa chodník stáča vpravo a cez Zákruty vedie opäť ihličnatým lesom až k poľovníckej chate na Hrboch.
V blízkosti sú aj dva rybníky. Odtiaľ pokračujeme asfaltovou cestou do rázovitej horskej dediny Torysky, ktorá
bola vyhlásená za pamiatkovú zónu ľudovej architektúry. V zimnom období je táto trasa vhodná aj na bežky.

7/ Zo Závady na Zákruty
Závada, miestna časť Levoče - Zákruty 0,20 h
-

opačným smerom 0,15 h
Toto je krátka spojka zo Závady na modro vyznačený turistický chodník vedúci z Krúžku do Torysiek.

Zo stredu Závady, v súčasnosti miestnej časti Levoče, sa pustíme k lyžiarskemu areálu. Miernym stúpaním
pomedzi vleky prídeme k turistickej orientácií, ktorá sa nachádza na hrebeni nazývanom Zákruty. Ten
oddeľuje katastre Závady a Vyšných Repáš.
Levočské vrchy
Foto: Ernest Rusnák

Zaujímavosti na trase
Torysky patria k rázovitým spišským obciam s bohatými
tradíciami v ľudovej architektúre, odevoch, remeslách, tancoch i
piesňach. Obyvateľstvo je tu silne nábožensky založené.
Majoritné zastúpenie majú gréckokatolíci. Chotár obce sa
rozprestiera v nadmorskej výške vyše 800 metrov v južnej časti
Levočských vrchov na ploche 699 ha.

Lyžiarske stredisko Závada
sa nachádza v Levočských
vrchoch asi 6 km severne od
Levoče, v mestskej časti
Závada. Lyžiarom ponúka 2
lyžiarske vleky.
V
stredisku
nájdete
parkovisko,
ski
servis,
požičovňu
lyží,
bufet,
ubytovanie
a
medzi
Závadou a Krúžkom aj
udržiavané bežecké trate.

Kostol Presvätej Bohorodičky Torysky

Horské lúky na Krúžku
Foto: Martin Drahomirecký

Pôvodná drevenica Torysky

Poľovnícka chata na Hrboch
Foto: Martin Drahomirecký

Pohľad na Bulengov, Krúžok a obec
Závadu
Foto: Ernest Rusnák
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Zo Sivej Brady do Žehry

Sivá Brada - Pažica 0,40 h - Spišská Kapitula 0,55 h - Spišské Podhradie 1,15 h - Spišský hrad 1,50 h Dreveník, planina 2,25 h - Žehra, kostol 3,00 h
-

opačným smerom 3,00 h, 14 km

Jeden z najkrajších turistických chodníkov na Slovensku sa tiahne od národnej prírodnej rezervácie Sivej
Brady – travertínovej kopy neďaleko Spišského Podhradia, na vrchole ktorej vyviera minerálny prameň
vytvárajúci malé jazierko, až do obce Žehra. Prechádza popri Spišskom hrade, ktorý je spolu s okolím zapísaný v
Zozname svetového dedičstva UNESCO. Raritou je, že chodník prechádza cez jednu mestskú pamiatkovú
rezerváciu (Spišská Kapitula), jednu pamiatkovú zónu (Spišské Podhradie), dve národné kultúrne pamiatky
(Spišský hrad, kostol v Žehre), dve národné prírodné rezervácie (Sivá Brada, Dreveník), jednu národnú prírodnú
pamiatku (Spišský hradný vrch) a dve prírodné pamiatky (Jazierko na Pažiti, Ostrá hora).
Od centrálneho pútača na Sivej Brade sa pustíme smerom k Spišskému salašu. Za ním zabočíme mierne
vpravo, až prídeme k Jazierku na Pažiti. Vrcholovou planinou sa dostaneme k západnej bráne mestskej
pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula. Prechádzajúc ňou, po ľavej strane môžeme vidieť Biskupský palác,
vedľa stojí hodinová veža, vpravo Katedrála sv. Martina, za ňou bohoslovecká fakulta. Nižšie po oboch stranách
sú kanónie. Z nich viaceré sú po rekonštrukcii. Východnou bránou opustíme toto cirkevné mestečko a zídeme
dole do Spišského Podhradia. Odtiaľ spolu so zeleno značeným chodníkom prechádzame cez Mariánske námestie
smerom k železničnej stanici. Pred ňou zamierime vľavo v miernom stúpaní hore k Spišskému hradu. Pod ním je
parkovisko. Pokračujeme južne (vpravo), prechádzame cez Ostrú horu, východnú časť Dreveníka, ktorého skalné
veže sa tu nazývajú Kamenný raj. Vyjdeme na planinu s pekným výhľadom na široké okolie. Cez ňu na juh, v
závere vľavo a pomedzi polia prídeme do obce Žehra. Tu pred Kostolom sv. Ducha značenie končí.
Sivá Brada
Foto: Ernest Rusnák

Zaujímavosti na trase
V roku 1993 bol Spišský hrad a pamiatky okolia
zaradený do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Do tohto súboru pamiatok patrí okrem
hradu aj kostol Svätého Ducha v Žehre, Spišská
Kapitula a chránené travertínové územia Dreveník
a Sivá Brada. V roku 2009 bol tento zápis
rozšírený o Levoču a Dielo Majstra Pavla. Oficiálny
názov celej lokality UNESCO na Spiši teraz znie:
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Otváracie hodiny na Spišskom hrade :
Máj - september:
od 9:00 do 19:00
Október:
od 10:00 do 16:00
November - apríl:
Otvorené na požiadanie
Nočné prehliadky
Každú prázdninovú sobotu
Začiatok o 20.30
Kontakt:
e-mail: muzeum@levonet.sk
telefón: +421 53 45 413 36,
http://www.snm.sk/

Pohľad na Dreveník od Braniska
Foto: Ernest Rusnák

Poniklec slovenský
Dreveník ponúka aj takéto krásy

Kostol sv. Ducha Žehra
Foto: Ernest Rusnák

Katedrála sv. Martina
Spišská Kapitula
Foto: Ernest Rusnák
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Zo Spišského Podhradia do Oľšavice

Spišské Podhradie - Spišský hrad 0,35 h - Bijacovce, obec 1,30 h - Ordzovany 2,10 h Podproč, rázcestie 3,00 h - Podproč, chalupy 3,15 h - Oľšavica 4,15 h
-

opačným smerom 4,00 h, 16 km

Zaujímavý chodník spájajúci Spišské Podhradie so Spišským hradom a s Levočskými vrchmi sa tiahne
až do obce Oľšavica. V obci Bijacovce nás privíta niekoľko historicky významných pamiatok ako napríklad
románska rotunda, ranogotický kostol, či klasicistický kaštieľ. V Podproči môžeme vidieť pekné chalupy,
využívané na rekreačné účely. Z mnohých miest náš zrak očaria výhľady na Hornádsku kotlinu a Volovské
vrchy. Časť chodníka je vhodná pre horské bicykle, okolie Podproča aj pre bežkárov.
Od Mariánskeho námestia v Spišskom Podhradí sa spolu so žltým značením chodníka č. 8 (Zo Sivej
Brady do Žehry) pustíme na parkovisko pod Spišským hradom. Z neho pokračujeme po asfaltovej ceste
smerom k Bijacovciam. Pozor, križujeme štátnu cestu I. triedy! V obci prechádzame okolo prekrásneho
klasicistického kaštieľa, v ktorom sídli Stredná odborná škola Bijacovce. Ku kostolu a rotunde sa
dostaneme krátkou zachádzkou, ale oplatí sa. Po asfaltovej ceste ideme až do Ordzovian. V strede obce sa
pustíme doprava a mierne hore, až na hrebeň Babej hory. Tu zahneme vľavo lesnou cestou popod pekné
porasty červeného smreka a borovíc, až prídeme na odbočku do osady Podproč. Z okolitých lúk sa nám
naskytnú panoramatické výhľady, ktorým dominuje Spišský hrad. Prechádzame pomedzi
zrekonštruované chalupy. Potom zamierime mierne nahor lesnou cestou, až do rázovitej gréckokatolíckej
obce Oľšavica. Tu sa v strede obce spája s červeno značeným chodníkom.
Pohľad od Podproča na Volovské vrchy a Slovenský raj
Foto: Ernest Rusnák

Zaujímavosti na trase
Kostol Všetkých svätých Bijacovce

3 Chránené duby v Bijacovciach

Starobylá obec Bijacovce
má bohatú minulosť.
Vyhľadávaným miestom v
obci je neskorobarokový
kaštieľ z rokov 1780 –
1785.
Bol
postavený
bezprostredne po vypálení
Spišského
hradu.
Staviteľom kaštieľa bol Ján
Nepomuk
Csáky
významná politická a
šľachtická
osobnosť.
V priestoroch kaštieľa sídli
Stredná odborná škola,
ktorá vychováva lesníkov
a agropodnikateľov.

Csákyho kaštieľ v Bijacovciach
Kostol sv. Antona pustovníka
Ordzovany
Kostolík v Podproči
Foto: Ernest Rusnák

Podproč je zaniknutá
obec v blízkosti obce
Oľšavica. Domy, ktoré
v obci
ostali
sa
využívajú na rekreačné
účely .

Pohľad na obec Ordzovany

Drevenica v Oľšavici
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Z Vyšného Slavkova na Boldigaň

Vyšný Slavkov, zastávka - Vyšný Slavkov, lom 0,10 h - Veľká skala 1,15 h - Boldigaň 1,55 h
-

opačným smerom 1,35 h, 6 km

Turistický chodník vedúci do severnej časti pohoria Branisko sa začína v obci Vyšný Slavkov, ktorá je
pozoruhodným miestom pre rekreantov. Okrem niekoľkých rekreačných chalúp tu nájdeme aj budovu vodného
zdroja so zaujímavým interiérom a pseudogotický kostol s kamennou krstiteľnicou.
Turistické značenie sa začína v strede obce Vyšný Slavkov. Pokračuje smerom na juh, hore obcou, proti
prúdu Slavkovského potoka. Zakrátko po ľavej strane na svahu zbadáme staré náhrobné kamene židovského
cintorína. Pri kameňolome sa pustíme vľavo do Suchej doliny. Vpravo začína žlté značenie na Smrekovicu
s pokračovaním na lúku Kravcová.

V Suchej doline je značenie na skalách. Neskôr prejdeme doľava cez
potok, za ktorým začíname mierne stúpať vápencovým hrebeňom, až prídeme
na vrchol Veľkej skaly. V pozadí dominujú štíty Vysokých Tatier. Pod nami
vidíme lom nad obcou Vyšný Slavkov. Pokračujeme bočným hrebeňom až na
lúku nazývanú Boldigaň. Tu sa modro vyznačený chodník pripája na zeleno
vyznačenú hrebeňovku severnej časti Braniska.

Veľká skala nad Vyšným Slavkovom
Foto: Ernest Rusnák
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Z Vyšného Slavkova na lúku Kravcová

Vyšný Slavkov, lom - Sedlo 1,00 h - Zelená skala 1,15 h - Smrekovica 2,15 h - lúka Kravcová 3,15 h
-

opačným smerom 3,00 h, 6 km

Ide o pomerne namáhavý výstup na najvyšší vrchol pohoria Branisko. Odmenou za tento vyčerpávajúci
pochod sú rozprávkové perspektívy na Spišský hrad, Vysoké a Nízke Tatry a Slovenské Rudohorie.
Od kameňolomu v hornej časti obce Vyšný Slavkov ideme žlto vyznačeným chodníkom spočiatku mierne,
neskôr strmo hore lesnou cestou až na miesto nazývané „Sedlo“. Vľavo je odbočka na vyhliadku s kovovým
krížom, odkiaľ je pekný pohľad na sever a severozápad. Pod nami je obec Vyšný Slavkov, za ňou Levočské vrchy
a Bachureň. V pozadí sa týčia končiare Vysokých Tatier. Vpravo nás upúta Veľká skala. Vrátime sa naspäť
k turistickému smerovníku a pokračujeme po lesnej ceste k Zelenej skale. Na juhu smerom na Spiš dominuje
panoráme Spišský hrad. V pozadí vidíme opäť Vysoké a Nízke Tatry a Volovské vrchy.

Vyhliadka zo Sedla
Foto: Ernest Rusnák

;

Chodník vedie ďalej lesnou cestou mierne hore. Postupne prechádzame
lesom až k začiatku skalného hrebeňa. Po skalách ideme na jeho vrchol. Tu sa
pred nami v plnej kráse predstavia majestátne končiare Vysokých Tatier.
Z tejto strany dominuje Lomnický a Kežmarský štít. Pod nami na severe
vidíme dedinky v údolí Torysy, na juhovýchodnej strane je zase pekný pohľad
na Šariš. Na vrchole Smrekovice je vrcholová kniha s pečiatkou. Lavičky a kríž
osadili miestni lesní robotníci. Po krátkom oddychu pokračujeme hrebeňom,
ktorý postupne klesá až k prameňu. Od neho kráčame ešte lesom, potom už
lúkami Kravcová, až k turistickej orientácií v jej spodnej časti.
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Z Dúbravy do Harakoviec

Dúbrava - Harakovce - pod Rudníkom 1,05 h
-

opačným smerom 0,55 h, 3,5 km

Vhodná zostupová alebo výstupová trasa z južného hrebeňa Braniska je využívaná hlavne pri prehliadke
národnej prírodnej rezervácie Rajtopíky.
Od centrálnej orientácie v obci Dúbrava sa pustíme po štátnej ceste do Harakoviec. V obci si nezabudneme
pozrieť miestny kostol sv. Michala Archanjela. Za obcou odbočíme vpravo. Začíname mierne stúpať málo
využívanou lesnou cestou až na lúku pod vykrývačom Rudník. Tu sa napojíme na zeleno vyznačený chodník,
ktorým je možné pokračovať buď na sever do sedla Branisko alebo južne na Rudník a Sľubicu.
Dúbrava

Značenie trasy na Rudníku
Foto: Ernest Rusnák

Skalné okno Rajtopíky
Pohľad na Dúbravu z Rajtopíkov

Kostol sv. Michala Archanjela
Harakovce

Miestna studňa Harakovce

Vidiecke sídlo Harakovce
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Z Dúbravy do sedla Humenec

Dúbrava - sedlo Humenec 0,40 h
-

opačným smerom 0,35 h, 3 km

Tento nový turistický chodník bol vyznačený v roku 2012 z finančných prostriedkov Občianskeho združenia
MAS LEV. Umožňuje navštíviť najzaujímavejšiu lokalitu Braniska, ktorou je národná prírodná rezervácia Rajtopíky
a s ostatnými značenými chodníkmi vytvára pekný okruh. V budúcnosti sa plánuje jeho predĺženie do východnej
časti pohoria.
Zo stredu obce Dúbrava ideme stále mierne hore, spočiatku chodníkom, potom po lesnej ceste až do sedla
Humenec. Odtiaľ môžeme pokračovať po zeleno vyznačenom chodníku na Rajtopíky alebo Sľubicu.
14 /

Z Hrbov k pamätníku SNP

Hrby - Odbočka na Starú hájnicu 1,15 h - pamätník SNP 1,40 h
-

opačným smerom 1,30 h, 5,5 km

Krátka spojka s miernym stúpaním medzi turistickými chodníkmi č. 6 (z Krúžku do Torysiek) a 15 (Zo
Zbojníckej lúky na Levočský Václavák). Celá vedie po lesnej ceste s asfaltovým povrchom.
Od poľovníckej chaty na Hrboch ideme stále po lesnej ceste mierne hore. Najskôr lesom, potom lúkami
nazývanými Brinky, až prídeme na rázcestie k Starej hájnici. Odtiaľ pokračujeme ešte mierne hore až k pamätníku
SNP.
Značenie modrej trasy
Foto: Ernest Rusnák
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Zo Zbojníckej lúky na Levočský Václavák

Zbojnícka lúka - Sedlo pod Krížovým vrchom 0,40 h - Krížový vrch 1,40 h - Gehuľa 2,20 h - Kozí hrb 2,55 h
- Dvorčanka 3,20 h - pamätník SNP 3,45 h - Vinná 4,20 h - Levočský Václavák 5 h
-

opačným smerom 4,45 15,7 km, s možnosťou pokračovať do Nižných Ružbách

Aj tento chodník bol vyznačený v roku 2012. Prechádza celým pohorím Levočských vrchov. Je súčasťou
medzinárodnej Mariánskej turistickej trasy, ktorá z dôvodu bývalého vojenského obvodu v tejto časti nebola
vyznačená.
Od centrálnej orientácie na Zbojníckej lúke do Sedla pod Krížovým vrchom postupujeme spolu so zelenou
značkou trasy č. 2 (Z Levoče na Hradisko). Zo sedla pokračujeme na sever lesnou cestou hrebeňom pohoria.
Prechádzame bývalou protileteckou strelnicou. Krátkou zachádzkou môžeme navštíviť miesto, kde kedysi stála
obec Dvorce. Začíname stúpať na Krížový vrch, ktorý obchádzame dlhšou serpentínou z ľavej strany. Za
pravotočivou zákrutou sa pred nami objavia zvyšky Corneliusovej chaty (Sklenár) vybudovanej pod Krížovým
vrchom. Pokračujeme ďalej hrebeňom mierne dole k poľovníckej chate Gehuľa. Z Gehule pokračujeme stále po
lesnej ceste, ktorá neskôr mierne klesá do doliny Peklo až na Kozí hrb k prístrešku. Tu sa cesta stáča vľavo, pred
nami sa objaví masív Javoriny, pod ním lúka Dvorčanka. Z nej vľavo nad nami môžeme vidieť základy bývalých
turistických chát Klubu československých turistov a Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Pokračujeme stále
hore až k pamätníku SNP. Vpravo pokračuje žltý chodník č. 14 (Z Hrbov k pamätníku SNP). Červená značka
pokračuje vľavo mierne hore. Javorinu obchádzame z pravej strany, až prídeme k lesníckej chate Vinná. Turistický
chodník pokračuje ďalej na Václavák. Tu sa stáča doľava a cez Malý Václavák (Javor) a popod Čiernu horu nás
zavedie do Nižných Ružbách.
Pohľad na Dvorčanku
Foto: Ernest Rusnák

Cykloturistika

Možnosti cykloturistiky v okolí Levoče a v južnej časti Levočských vrchov
červeno značené trasy
1/ Levoča, Levočská Dolina, odbočka do centra - Ruskinovský chodník Zbojnícka lúka - Brezová - Hradisko - Tvarožná - Ľubica 17,7 km

Drevenica v Hradisku
Foto: Martin Drahomirecký

Zjazd do bývalej dediny Blažov
Foto: Matúš Morong

Pohľad od Brutoviec
Foto: Ernest Rusnák

Toto je prvá západná časť Spišskej cyklomagistrály. Z Levoče stúpame po
Ruskinovskom chodníku na Zbojnícku lúku. Z nej lesnou cestou na Brezovú so
širokým panoramatickým výhľadom. Schádzame do obce Hradisko a odtiaľ po
štátnej ceste až do Ľubice, s možnosťou pokračovať ďalej cez Kežmarok.
2/ Levoča, Levočská Dolina, odbočka do centra - Levočská Dolina, Kováčova
vila - Levočská Dolina, rampa - Levočská Dolina, osada - Levočská Dolina,
Podhrby - Hrby - Torysky - Nižné Repaše - Nižné Repaše, odbočka Blažovská
Dolina - Oľšavica - Brutovce - Podproč, odbočka - Paršivá - Bijacovce - Žehra
40,9 km
Druhá východná časť Spišskej cyklomagistrály vedie cez obce, ktoré vynikajú
množstvom zaujímavých kultúrno-historických pamiatok. Po časť Podhrby nás čaká
mierne stúpanie, na Hrby je stúpanie prudšie. Tento úsek je vhodný iba pre horské
bicykle. Z Torysiek do Brutoviec už pokračujeme nenáročnou, málo frekventovanou
štátnou cestou, s dobrým asfaltovým povrchom. Tento úsek je vhodný pre všetky
typy bicyklov. Ťažší úsek je medzi Brutovcami a Paršivou. Z nej pokračujeme
štátnou cestou až do Žehry.

modro značené trasy
3/ Vyšné Repaše - Pavľany, sedlo - Lúčka - Jablonov - Studenec - Spišské Podhradie, Mariánske
námestie 16,7 km
Pekná cykloturistická trasa spájajúca Levočské vrchy a Podhradskú kotlinu. Z viacerých miest sú pekné
výhľady na široké okolie. Najkrajšie sú zo sedla nad Pavľanmi. Trasa je vhodná pre horské bicykle. Z obce
Pavľany do Lúčky nás čaká prudké klesanie.
Lúčka

Studenec

Kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
Vyšné Repaše
Pohľad na Spišský hrad z obce Jablonov

Mariánske námestie Spišské Podhradie

Historická radnica Spišské Podhradie

4/ Hrby - Brinky - Pamätník SNP - Vinná - Levočský Václavák 9,90 km
(S pokračovaním cez obce Jakubany a Nová Ľubovňa do Starej Ľubovne 34,2 km)

Po Hrby sa z Levoče dostaneme ako po trase č. 2. Až po Vinnú je typické stále mierne stúpanie. Návrat
z Václaváku je možný po zeleno vyznačenej trase Ľubickou dolinou do Záľubice (Pod lesom), odtiaľ ako pri
trase č. 11. Táto trasa je ťažká, s penetračným povrchom, vhodná pre horské bicykle. Vedie najvyššie
položenými lesnými cestami Levočských vrchov.
Pamätník SNP na Javorinke
Foto: Martin Drahomirecký

Prístrešok na Brinkách
Foto: Martin Drahomirecký

Stretnutie turistov na Vinnej
Foto: Ernest Rusnák

Pamätník SNP
Foto: Matúš Morong

5/ Dúbrava - Žehra - Granč-Petrovce - Beharovce - Korytné - Poľanovce - Vyšný
Slavkov - Vyšný Slavkov, Vlčia 19,4 km
Budova vodného zdroja
Vyšný Slavkov
Foto: Ernest Rusnák

Trasa spája južnú a severnú časť Braniska.
Prechádza viacerými obcami, nachádzajúcimi sa
v podhorí tohto pohoria. Z Poľanoviec do Vyšného
Slavkova sa prechádza poľnou cestou.

Chata Vinná
Foto: Andrea Halienová
Kostol sv. Matúša Korytné

zeleno značené trasy
6/ Tvarožná - Bývalý muničný sklad - Sedlo pod Krížovým vrchom (Wandelkreutz) - Krížový vrch,
Sklenár - Gehuľa, poľovnícka chatka - Kozí hrb - Dvorčanka, lúka - Pamätník SNP 18,5 km
Pekná trasa, ktorá dovedie cykloturistov lesnými cestami do výšky cez tisíc metrov. Časť trasy vedie
európskym rozvodím Čierneho a Baltického mora. Návrat od pamätníka SNP po Hrby vedie po modrej značke
a odtiaľ po červenej do Levoče a až do Tvarožnej. Ťažká a namáhavá trasa je vhodná len pre horské bicykle.
Pozostatky chaty Sklenár
Foto: Matúš Morong

Pamätná tabuľa
Foto: Ernest Rusnák

Poľovnícka chatka Gehuľa
Foto: Martin Drahomirecký

Miesto bývalej
obce Dvorce je
vyhľadávané
turistami, ktorí tu
pravidelne
organizujú
turistické
podujatia.

Nad lúkou Dvorčanka, na ktorej sa pravidelne
konali lyžiarske preteky, bola v roku 1932
postavená
turistická
chata
Klubu
československých turistov . V roku 1947 bola pri
nej postavená nová chata Klubu slovenských
turistov a lyžiarov. Nad nimi bol vybudovaný aj
skokanský lyžiarsky mostík. Z uvedených chát
ostali ako spomienka už iba základy.

Stretnutie turistov
Foto: Ernest Rusnák

Pozostatky chaty KSTL
Foto: Ernest Rusnák

7/ Ľubica - Záľubica (Pod lesom), bývalé kasárne - bývalé Ľubické Kúpele - bývalý tankodrom Kotenhag, Kamenná dolina - Levočský Václavák 18,7 km
Po Kotenhag je trasa nenáročná, potom nás čaká mierne a neskôr ťažšie stúpanie. Časť trasy má asfaltový
povrch, časť je betónový a od tankodrómu je penetračný povrch. Návrat z Levočského Václaváku je možný po
trase č. 4 na Hrby, potom po trase č. 2 do Levočskej Doliny a č. 11 do Ľubice.

Drevorubačský dom v Zadnej doline
Foto: Ernest Rusnák
Kúty
Foto: Andrea Halienová

Ľubické Kúpele bola obec v Kežmarskom okrese pri obci
Ľubica . Pri tvorbe Vojenského obvodu Javorina v roku 1952,
ktorý vznikol zlúčením obcí Blažov, Ruskinovce a Dvorce a z
častí katastrálnych území ďalších 22 prevažne spišských obcí,
boli aj Ľubické Kúpele dvakrát násilne vysťahované.

Kostol sv. Anny Nižné Repaše

Nižné Repaše

Stretnutie rodákov
v Ľubických Kúpeľoch
Foto: Ernest Rusnák
Pavľany

8/ Levoča, Košická brána - Rúrová, vajcovka - Druhá lúka - Kúty - Uloža - Vyšné Repaše - Vyšné Repaše,
odbočka Pavľany - Nižné Repaše - Nižné Repaše, odbočka Blažov - Blažovská Dolina - Blažov - Tichý
Potok 30,3 km
Na tejto trase sa ťažšie úseky sa striedajú s ľahšími. Niektoré úseky sú vhodné aj pre všetky typy bicyklov.
Najťažší úsek je z Rúrovej po Kúty. Ďalej nenáročný, z Ulože pokračuje po štátnej ceste s asfaltovým povrchom.

9/ Brutovce - Papučar - Vyšný Slavkov, odbočka Vlčia 7,3 km
Krátka spojka medzi Spišskou cyklomagistrálou a modro značenou trasou č. 5 idúcou do Vyšného Slavkova.
Kostol sv. Vavrinca Brutovce

Pseudogotický rímsko-katolícky kostol sv.
Michala Archanjela vo Vyšnom Slavkove
je jednoloďový kostol s pristavanou sakristiou
a predstavanou vežou. V lodi je kazetový
maľovaný strop. V interiéri kostola sa nachádza
doposiaľ používaná kamenná krstiteľnica zo
začiatku 17. storočia a tzv. cingaľka. - zvon
s priemerom 40 cm a výškou 65 cm.

Kostol sv. Michala Archanjela
Vyšný Slavkov

10/ Studenec - Ordzovany - Bijacovce - Pongrácovce, odbočka - Beharovce, motel Vargas 7,1 km
Krátka trasa vedúca väčšinou po štátnych cestách v okolí Spišského Podhradia.
Filiálny kostol sv.
Stanislava Pongrácovce
Foto : Ernest Rusnák

Beharovce

Kostol sv. Antona
Pustovníka
Ordzovany

Pohľad na Ordzovany

žlto značené trasy
11/ Levočská dolina, rampa - Sedlo pod Krížovým vrchom (Wandelkreutz) - Ruskinovce - Záľubica
(Pod lesom), bývalé kasárne 14,0 km
Na trase je potrebné prekonať stúpanie do Sedla pod Krížovým vrchom z oboch strán. Vhodná je
v kombinácií s niektorou inou trasou. Úsek Záľubica – Ruskinovce je vhodný pre všetky typy bicyklov. Do
sedla pod Krížovým vrchom je nevyhnutný horský bicykel.
Ruskinovce - kaplnka
Foto: Andrea Halienová

Prameň pod Krížovým vrchom
Foto: Martin Drahomirecký

V roku 1952 bola obec Ruskinovce z dôvodu
zriadenia vojenského výcvikového priestoru Javorina
násilne vysťahovaná. Na konci 90-tych rokov 20.
storočia sa začali vyvíjať aktivity na ich obnovu.
Postupne sa na mieste bývalého katolíckeho
gotického kostola postavila drevená kaplnka.

Interiér kaplnky
Foto: Martin Drahomirecký

Bohoslužba v kaplnke
Foto: Ernest Rusnák

V ruskinovskej kaplnke sa dodnes
konajú príležitostné bohoslužby
počas stretnutia rodákov.

12/ Levočská dolina, Podhrby - Závada - Sedlo Hura - Vyšné Rapaše 5,8 km
Je vhodná v kombinácií s niektorou nadväzujúcou trasou. Napriek tomu, že je krátka, je pomerne ťažká.
Pretože časť trasy vedie po poľnej ceste, je vhodná iba pre horské bicykle. Zo sedla Hura je krásny
panoramatický rozhľad na krajinu.

Ekofarma Odorica
Foto: Zuzana Homolová

Bylinková ekofarma na Odorici pri Levoči
ponúka svojim návštevníkom príjemnú formu
zážitkového odpočinku. Letné ekotábory pre deti
aj dospelých, na ktorých si môžu počas celého
týždňa pobudnúť v lone prírody medzi
zvieratami a rastlinkami sú zaujímavým
spestrením leta. Bohatý program, ako jazda na
koni, dojenie kráv, kŕmenie ovečiek, rúbanie
dreva, výroba syra, zbieranie liečivých bylín
a veľa iného, zanechá v každom človeku kus
blahodarného spojenia s prírodou.

13/ Levoča, Košická brána - Šibeník - Odorica - pod Kačelákom, 5,4km
Toto je jediná cyklotrasa vedúca na juh od Levoče prechádza cez Odoricu, kde môžete navštíviť miestnu
ekofarmu. Aj napriek tomu, že je nenáročná, je vhodná pre horské bicykle, pretože sa tiahne zväčša po poľnej
ceste. V Kačeláku sa spája s cyklotrasami vedúcimi do okolia Spišskej Novej Vsi.
Pohľad na Vysoké Tatry z Odorice
Foto: Zuzana Homolová

14/ Levočská dolina, osada - Kozí hrb 5,7 km
Lákavo krátka, ale na stúpanie náročná trasa vedúca z Levočskej Doliny na zelenú trasu č. 6 vedúcej
z Tvarožnej k Pamätníku SNP.
15/ Kotenhag, - Kamenná dolina, prameň 4,1 km - Vinná, poľovnícka chata

4,5 km, 8,6 km

Aj keď ide o náročnú trasu na prevýšenie, je jednou z najkrajších , pretože prechádza peknou Kamennou
dolinou po ceste s kvalitným asfaltovým povrchom. Pred Vinnou sa napája na modrú trasu č. 4 z Hrbov na
Levočský Václavák.

Prameň v Kamennej doline
Foto: Ernest Rusnák

Pohľad na Levočskú Dolinu
Foto: Ernest Rusnák

Poľovnícka chata Vinná
Foto: Andrea Halienová

RÝMAŘOVSKO, o. p. s. MAS
Stručná charakteristika územia

Mikroregión Rýmařovsko (územie MAS) sa
nachádza v severovýchodnej časti Českej
republiky. Rozkladá sa v jednej z turisticky
najaatraktívnejších
častí
Jesenníkov,
s najvyšším vrchom Praděd (1 491 m.n.m.).
Charakter krajiny ponúka nielen prírodné
zaujímavosti, ale aj mnohé pamiatky
a pozoruhodnosti, hrad Sovinec, ojedinelú
Krížovu cestu – Krížový vrch v Rude
u Tvrdkova.

Pod vrcholom Praděd
(1 491 m.n.m.)

Hrad Sovinec

Chata Ovčárna (1 300 m.n.m.)

Krížová cesta, Ruda
Pútnické miesto k Panne
Márii Snežnej

Petrovy kameny (1 438 m.n.m)
Tvorí ich trojica 7 m vysokých skál.
Vstup tam je zakázaný.

Zaujímavosti na trase
Územie je bohaté na prírodné atraktivity – Rešovské vodopády, Náučný chodník
Veľká kotlina, Náučný chodník Janovice – Rabštejn a Rýžoviště – Břidličná.
Táto oblasť má vynikajúce podmienky pre bežecké lyžovanie, so strojovo
upravovanými svahmi. Pre zjazdové lyžovanie má ideálne podmienky Dolná
Moravica (4-sedačková lanovka), Karlov, Malá Morávka a priestor okolo najvyššej
moravskej hory Praděd.
Malá Morávka je križovatkou a tiež nástupným miestom turistických trás
smerujúcich na hlavný hrebeň Jesenníkov. Ponúka široké spektrum služieb aj pre
dlhodobý rekreačný pobyt (atrakcia Múzeum na Kapličkovom vrchu Schindlerova stodola).
Televízna veža, s vyhliadkou
a reštauráciou

V Schindlerovej
stodole
sa
nachádza
etnografické
múzeum,
zbierka
poľnohospodárskeho náradia, hornín a minerálov, vypchatých zvierat, či múzeum
starej školy.

Schindlerova stodola

Rešovské vodopády na riečke Huntava
– chránený prírodný výtvor 8 km od
Rýmařova

Schindlerova stodola - interiér

Projekt spolupráce s OZ MAS LEV, o.z.
pod názvom: „Kde bolo, tam bolo....“

V rámci tohto projektu boli na českej strane
vytvorené:
Kaplnka V Lipkách

Turistické odpočívadlo Rýžoviště – objekt
má podobu lavičiek a plôch na sedenie,
doplnený o hojdačky. Pri odpočívadle je
umiestnený stojan na bicykle, informačné
tabule a kôš.
Náučný chodník Břidličná – osadenie
informačných tabúľ na trase (s mapou okolia,
históriou, flórou a faunou, informáciami
o rybárskej liahni), táborisko, osadenie prvkov
dedinského fitnescentra.

Múzeum Rýmařov

Zopár rád pre začínajúcich turistov
Kde hľadať turistické značky
V obci začiatok turistického značenia zvyčajne nájdeme na autobusovej alebo železničnej stanici, prípadne
uprostred obce, či na námestí.
Na poľnom úseku značky hľadáme na stromoch, značkárskych kolíkoch alebo väčších kameňoch.
Na dlhších úsekoch, ak na nich nie sú odbočky alebo križovatky, spravidla každých 250 metrov nájdeme tzv.
„útechovú“ značku, ktorá naznačuje, že ideme správnym smerom.
Na veľkých lúkach s málo výrazným chodníkom hľadáme značky na protiľahlej strane lúky. Nachádzajú sa
zvyčajne
na
väčšom
strome
alebo
skale.
Takéto
značky
sa
nazývajú
„volavky“.
Na križovatke chodníkov, ktorá nie je označená, pokračujeme priamo. Ak však ani vo väčšej vzdialenosti
nenájdeme značku, vrátime sa na križovatku a hľadáme pokračovanie v inom smere.
Ak putujeme po turistickom chodníku, ktorý nie je dostatočne značený, vydržme! Zbytočne neexperimentujme a
neschádzajme z neho. Určite nás dovedie do cieľa a je bezpečnejší, ako pochod neznámym terénom.
Význam farebnosti turistických značiek

Označujú významné turistické trasy, diaľkové alebo hrebeňové.
Vedú niekoľkými pohoriami a niekedy zachádzajú až do zahraničia.
Vedú tiež dôležitými turistickými trasami, avšak prechádzajú len
jedným pohorím.
Označujú sa nimi hlavne nástupové turistické chodníky, napr. z dolín
na hrebene.
Označujú sa nimi jednoduchšie trasy, ktoré nadväzujú na dôležité
chodníky. Nachádzajú sa hlavne v okolí miest a obcí.

Aktivity zrealizované v rámci projektu spolupráce

Goralské dni Granč -Petrovce

Majstrovstva vo varení guľášu Dravce

Kontakt:

Výstup na Rajtopíky Dúbrava

Dúbravský piroh Dúbrava
„Dřevařské, lesnické a myslivecké dny„
Rýmařov

Výstup na Smrekovicu Poľanovce

Deň sv. Huberta Bijacovce

Tel:
E – mail:
Web:

Deň dychovky Bijacove

Náklad 500 kusov
Financované z opatrenia 4.2.
Vykonávanie projektov
spolupráce
Nepredajné

Otvorenie náučného chodníka
Ryžoviště - Břidličná

Nám. Majstra Pavla 28
054 01 Levoča
+421 53 46 99 066
hradiska@maslev.sk
www.maslev.sk

„Kde bolo, tam bolo....“

