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1.Úvod 

 

1.1 Predmet 

Predmetom bakalárskej práce je prevedenie rozboru problematiky súčastného stavu 

lyžiarskeho areálu. Takisto spracovanie štúdie areálu na základe poznatkov o danom území 

v Jasenskej doline. Medzi základné požiadavky patrí návrh parkovacích plôch, vyriešenie 

dopravnej infraštruktúry a napojenie inžinierskych sietí. 

Bakalárska práca, ktorá nesie názov Ski areál Jasenská dolina, Slovenská 

Republika, bude zahřňať dva rôzne urbanistické návrhy danej oblasti. Jedná sa 

o konkrétnejší návrh inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a parkovacích plôch. 

K vypracovaniu bakalárskej práce je nutné využitie doposiaľ získaných poznatkov zo 

študijného oboru Městské stavitelství a inženýrství, celkovo prepojených s potrebami 

záujemcov pre vytvorenie štúdie organizáciou Jased s.r.o. 

Táto stavba i napriek svojim počiatočným nákladom bude mať veľký význam pre 

stredisko. Naviac, vďaka doplnkovým objektom, ktoré sa vyskytujú v tejto štúdii, je oblasť 

určená pre ďalší rozvoj. V návrhu sú zohľadnené potreby športovo založených ľudí, či už 

lyžovanie v zime, alebo turistika v letnom období. Vzhľadom ku charakteru stavby som sa 

zaoberal návrhom dopravného riešenia, dostatočnej kapacite parkovacích plôch. Využitie 

areálu si tiež vyžaduje špecifické návrhy, predovšetkým v oblasti dažďových vôd. 

Textová časť bakalárskej práce je rozvrhnutá do piatich kapitol, kde každá je 

charakteristická vo svojom obsahu. V prvej kapitole sú obsáhnuté základné myšlienky, 

ktoré predstavuju moju prácu. Ďalšia kapitola je vnímaná zo širšieho okolia ako teoretické 

východiská. V ďalšej kapitole je spravený rozbor a analýza daného objektu. Nasleduje 

ekonomické zhodnotenie a v závere je zhrnutý návrh a hodnotenie účelu práce. 

Rezultát bakalárskej práce je odrazom talentu študenta, ako samostatne prejaví 

svoje úsilie, vytvoriť daný spôsob zadania a tým poukázať na svoje vedomosti, ktoré sú 

nevyhnutné pre záver prvej časti vysokoškolského štúdia v oblasti stavebníctva. 
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1.2 Cieľ 

Cieľom bakalárskej práce a súčasne urbanistickej štúdie je podanie možnosti rozvoja 

daného územia s upozornením na možné klady a zápory resp. silné a slabé stránky 

potrebnej investície. Zámer počíta s chronologickým rozrastaním území v naväzujúcich 

krokoch. Cieľ vychádza z potrieb Jased, s.r.o. uspokojiť návštevníkov komplexnými 

službami počas celého roka. Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie 

viacúčelového areálu s využívaním zodpovedajúcich služieb. 

 Cieľom tohto projektu je dosiahnuť nové, kvalitnejšie ubytovanie tak, aby 

jej užívanie splnili všetky požiadavky budúcich návštevníkov. 

  

1.3 Použité podklady (mapové) 

-polohopisný a výškopisný plán 

-fotomapy 

-letecké snímky 
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2. Súhrnná technická správa – Jasenská dolina 

2.1 Úvod 

Jasenská dolina leží na západnej strane Veľkej Fatry v Turčianskej kotline. Preteká ňou 

potok Vôdky. V jej dolnej časti je lyžiarske stredisko, prístupné z obce Belá-Dulice. 

Prechádza ňou asfaltová cesta a modro-značená cyklotrasa. 

2.1.1 Región Turiec 

Je známy bohatou históriou, prírodnými krásami a nachádza sa v strednej až 

severozápadnej časti Slovenska. Je známy aj ako Turčianska záhradka. Na severe a západe 

ju ohraničuje Malá Fatra, ktorú rieka Váh rozdeľuje na časť Krivánsku a časť Lúčanskú, na 

juhu Kremnické vrchy a Žiar a na východe pohorie Veľká Fatra. Turiec je charakteristický 

svojimi hlbokými lesmi, dolinami, zarybnenými riekami, čerstvým vzduchom, termálnymi 

prameňmi, bohatou flórou a faunou. Turiec ponúka veľa možností pre oddych. - turistika, 

cykloturistika, zimné športy, kúpanie, rybolov, poľovníctvo, poznávanie histórie, 

folklórnych tradícii.  

Centrum regiónu je mesto Martin s bohatou históriou a množstvom národno-

kultúrnych pamiatok a inštitúcií: Matica Slovenska, Národný cintorín, Turčianska galéria, 

Slovenské národné múzeum, Múzeum slovenskej dediny - najväčšia expozícia tradičnej 

architektúry v prírode na Slovensku. 

 

2.1.2 Národný park Veľká Fatra 

Veľká Fatra zaberá východnú časť regiónu. Na východe ju ohraničujú Nízke Tatry, 

Liptovská kotlina a Chočské vrchy, na severe Oravská vrchovina a Krivánska Malá Fatra, 

na západe Turčianska kotlina, na juhu Kremnické vrchy. Najvyšší vrch Ostredok (1592 m 

n.m.). Priemerná výška, ktorú dosahuje toto pohorie je 900 m. Z turistického hľadiska patrí 

medzi najvýznamnejšie pohoria Slovenska, hlavne v letnom ale i v zimnom období. 

Vyhľadávané sú najmä veľkofatranské doliny: Gaderská, Blatnická, Necpalská, 

Jasenská, Belianska, v záveroch ktorých majú lesy pralesovitý charakter. Pre Veľkú Fatru 

je charakteristický výskyt tisu. Pestrá kvetena sa vyskytuje najmä na vrcholoch Tlstej, 

Ploskej a Suchého. Veľká Fatra má svoj endemický druh - cyklámen fatranský. Z fauny sa 
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v hojnom počte vyskytuje jeleň karpatský, srnec hôrny, diviak, medveď hnedý, hniezdia tu 

orol skalný, orol krikľavý, sokol sťahovavý. Na území regiónu Turiec sa nachádza 43% 

celkovej plochy národného parku, t.j. 359,6 km2. Je to jedno z prvých veľkoplošných 

chránených území, vyhlásené v roku 1973. Národným parkom sa stala v roku 2002. Na 

území NP je 16 štátnych prírodných rezervácii, 2 chránené náleziská, 14 chránených 

prírodných výtvorov, 9 chránených prírodných pamiatok.  

Veľká Fatra  je národným parkom od roku 2002. Patrí medzi najkrajšie slovenské 

pohoria. Rozprestiera sa od Banskej Bystrice po údolie Váhu . Podstatná časť pohoria sa 

nachádza v regióne Turiec. Typické pre turčiansku stranu Veľkej Fatry sú jej dlhé doliny 

a vo vápencoch vytvárajú kaňonovité úseky. Vo Veľkej Fatre sú možnosti pre turistiku 

vysokohorskú,  rekreačnú , cykloturistiku , ponúka krásne vyhliadkové body  zo svojho 

hrebeňa. 

 

2.1.3 Základný účel  

Účel vyplýva z nutností Jased s.r.o. vyplniť potreby klientov pre ponúknutie cekových 

služieb v rámci cestovného ruchu. Tento účel ráta s nasledovným rozrastaním areálu 

v ďalších krokoch, ktoré plne závisia od financií. V tomto prípade ide o nové prípojky, čo 

sa týka inžinierskych sietí, celkovej infraštruktúry a v konečnom dôsledku vybudovanie 

ubytovacích služieb a poskytnutie rekreácie počas celého roka (bazény, ihriská pre deti, 

ľadová plocha v zime). 

 

2.1.4 História 

Jasenská dolina leží v regióne Turiec, známom bohatou históriou. Jeho centrom je mesto 

Martin s divadlami, múzeami a galériami. Sídli v ňom aj Matica slovenská, vrcholná 

inštitúcia zabezpečujúca všestranný rozvoj národného života, ďalej Slovenské národné 

múzeum, či múzeum popredného slovenského maliara Martina Benku s nádherným 

súborom jeho výtvarných diel. Medzi najnavštevovanejšie miesta Martina patrí Múzeum 

slovenskej dediny – najväčšie múzeum v prírode na Slovensku i Národný cintorín, ktorého 

história je spätá s mestom z čias, keď sa dostalo do čela národného života na Slovensku. V 

súčasnosti je na Národnom cintoríne v Martine pochovaných asi tristo významných ľudí. 
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Národná rada Slovenskej republiky ustanovila zákonom mesto Martin za centrum národnej 

kultúry Slovákov.  

Korene lyžovania v obci Belá-Dulice siahajú do 50. rokov 20. storočia. Nadšenci 

lyžovania okolo Blažeja Rumana vtedy začali využívať svahy Borišova a Lysca na 

lyžovanie. Od roku 1959 sa rodila myšlienka výstavby lyžiarskeho vleku. Na tento účel 

bola vyhliadnutá lanovka na približovanie dreva v Necpalskej doline. Výstavbou prvého 

vleku žila celá dedina. Odborné práce prevzali na seba najmä V.Haliena, P.Dedič, 

D.Brzák, J.Morgoš, J.Špánik, J.Blahušiak, V.Ritkuf, J.Froľo. Organizáciu a administratívu 

zabezpečoval MUDr. Viliam Mišík. Prišiel rok 1962 a za neuveriteľne krátky čas do 

augusta do konca roku vlek postavili a uviedli do skušobnej prevádzky. V marci 1963 bol 

aj oficiálne povolený.  

       

Obr. 1 -  história lyžiarskeho strediska 

Zdroj: časopis Pamätnica 30 

 

 V Jasenskej doline sa už lyžovať dalo, bolo potrebné zabezpečiť občerstvenie a 

ubytovanie, preto funkcionári TJ, keďže garantom tohoto rozvoja bola táto organizácia, 

požičali od Lesostavu nepotrebný barák pre zamestanacov a z neho brigádnicky 

vybudovali ubytovacie zariadenie „Cencúľ“ s 30 lôžkami. Prvou chatárkou bola p. 

Buľovská. V tomto roku bola vybudovaná aj chatka Lyžiarskeho oddielu so 6 lôžkami, 

podávalo sa tu aj občerstvenie. Už roku 1964 usporiadali 1. ročník  celoslovenského 

preteku o štít Lysca, ktorý bol neskôr veľmi polulárny, ale po 11. ročníku zanikol pre 

problémy so snehom. 
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 V nasledujúcich rokoch sa kôli narastajúcej návštevnosti pristúpilo k výstabe 

nového ubytovacieho a stravovacieho zariadenia. Tým bola chata Lysec. Jej výstavba sa 

začala roku 1967 a skolaudovaná a uvedená do prevádzky bola roku 1970. Treba si 

uvedomiť obetavosť brigádnikov z obce a TJ, pretože v Jasenskej doline stále nebola 

prípojka elektrickej siete, takže všetky práce sa robili ručne. Elektrickú prípojku 

vybudovali až roku 1972 vďaka spolupráci s MNV Belá-Dulice. 

 Keď už v stredisku bola elektrická energia, mohlo sa uvažovať o výstavbe ďalších 

osobných horských dopravných zariadení. Roku 1972 bol v ďalšej časti Jasenskej doliny – 

na Kašovej vybudovaný typizovaný vlek VL 200 a začal sa intenzívny rozvoj tejto časti 

strediska, ktoré je veľmi obľúbené, pretože sú tu nenáročné lyžiarske trate. V tejto časti 

v 70. rokoch bola povolená aj individuálna chatová výstavba, a tak v doline pribudlo okolo 

70 súkromnych chát a Turčianske strojárne tu vybudovali svoje podnikové zariadenia. 

 Roku 1974 bol lyžiarsky vlek VL 200 z Kašovej presunutý na Lehotu a na jeho 

mieste bol postavený vlek VL 315 s dĺžkou 350 m. Ďalšie zariadenia nedali na seba dlho 

čakať, pretože obľúbenosť lyžiarskeho strediska narastala. Roku 1976 na Kašovej pribudol 

ďalší vlek typu VL 315 a začala výstavba ubytovacieho a stravovacieho zariadenia chaty 

Kaška, ktorá bola uvedená do prevádzky roku 1980.  

 Roku 1979 nastal v budovaní lyžiarskeho strediska Jasenská dolina veľký zlom. 

Namiesto unikátneho zastaralého vleku bol postavený nový vlek TATRAPOMA H80, 

ktorý vyrobili v Kežmarku v licencii francúzskej firmy POMA; tieto vleky sa vyrábujú až 

doteraz. Roku 1980 bol aj na Kašovej vymenený jeden vlek VL 315 za TATRAPOMU 

F10. 

 Roku 1980 sa začala aj výstavba verejného táboriska s ubytovňou v spolupráci 

s vtedy vznikajúcou Okresnou správou cestovného ruchu. Nebol to najšťastnejší krok, 

pretože táto spolupráca netrvala dlho a v priebehu rokov 1982 az 1984 Telovýchovnej 

jednote Belá-Dulice odňali Kašovú podľa vtedy vydanej vyhlášky. TJ Belá-Dulice v tejto 

lokalite zostala len chata Kaška do roku 1990 prevádzkovala len stredisko Lehota. Obrat 

nastal až roku 1990, kde prepravné zariadenia a verejné táborisko boli prevedené na 

Obecný úrad Belá-Dulice. Od tohoto času lyžiarske stredisko prevádzkovali spoločne s OÚ 

s TJ. Vzhľadom na katastrofálne zimy, ovplyvnené nedostatkom prírodného snehu sa 

rozhodlo vybudovať zasnežovací systém. Toto rozhodnutie nebolo ľahké, lebo podobné 

zariadenia boli v tom čase len v 2-3 lyžiarskych strediskách na Slovensku, navyše ani tu 
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ich ešte poriadne nevyskúšali. Riziko sa vyplatilo a uvedenie zasnežovacieho systému 

v Jasenskej doline do prevádzky roku 1992 sa ukázalo ako opodstatnené. 

 Druhý veľký zlom pre lyžiarske stredisko v Jaseneskej doline bol roku 1996, kde 

prevádzku vlekov si prenajala firma JASED, s.r.o. Táto firma stredisko zrekonštruovala, 

rozšírila zasnežovací systém, urobila terénne úpravy všetkých lyžiarskych tratí, prebehli 

generálne opravy prepravných zariadení. Roku 1997 bola postavená 4-sedačková lanová 

dráha, vyrobená v USA, ktorá je dodnes jedinou v Európe. Lyžiarske stredisko Jasenská 

dolina patrí medzi 10 najväčších a najvýznamnejších stredísk na Slovensku. Navštevujú ho 

hostia nielen zo Slovenska a okolitých štátov, ale aj z Japonska, Nového Zélandu, USA a 

ďalších vzdialenejších i menej vzdialených krajín. Od roku 1996 dodnes sa do strediska 

investovalo viac ako 100 miliónov korún. 

           

Obr. 2 -   znak Jasenskej doliny 

Zdroj: www.jasenskadolina.sk 

 V súčasnosti sa uvažuje o vybudovaní ďalších športových zariadení v hodnote 800 

mil. korún, a to ďalších dvoch lanových dráh a dvoch lyžiarskych vlekov, takže prepravná 

kapacita vzrastie z dnešných 6100 osôb za hodinu na 10 500 osôb za hodinu. Mali by 

pribudnúť ďalšie parkoviská, lyžiarske zjazdovky, penzióny a ďalšie športoviská na 

využitie voľného času, napr. minigolf, vodná plocha, tenisové kurty, plážový volejbal a 

detské ihriská. 

 Treba veriť, ze lyžiarske a turistické stredisko v Jasenskej doline sa bude ďalej 

rozvíjať a skvalitňovať svoje služby. 
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2.1.5 Poloha 

Na turčianskej strane pohoria Veľká Fatra, 12 kilometrov od mesta Martin, sa nachádza 

jedna z  najznámejších veľkofatranských dolín – Jasenská dolina. Funguje v nej celoročné 

rekreačné centrum, ktoré svojim návštevníkom poskytuje komplexné služby. V zime sú im 

k dispozícii lyžiarske strediská – Kašová a Lehota. 

 

Obr. 3 -  Jasenska dolina-poloha 

Zdroj: www.beladulice.sk 

Kašová sa nachádza v dolnej časti doliny, vybavená je šiestimi vlekmi v dĺžke od 100 do 

500 m s prepravnou kapacitou 3000 ľudí za hodinu a štvorsedačkovou lanovkou s 

kapacitou 2400 ľudí za hodinu. Jej dĺžka je 647 metrov a prevýšenie 140 metrov. Celý 

areál je osvetlený. Garanciu snehu zabezpečuje systém technického zasnežovania. Trate v 

Kašovej sú vhodné pre menej zdatných, prípadne mierne pokročilejších lyžiarov. V 

bezprostrednej blízkosti vlekov sa nachádza veľkokapacitné parkovisko pre osobné autá aj 

autobusy.  

Lyžiarske stredisko Lehota sa nachádza v strednej časti Jasenskej doliny, jeho terén 

je určený pre náročnejších lyžiarov. K dispozícii majú 700 metrov dlhý vlek s prepravnou 

kapacitou 700 ľudí za hodinu. Svahy v Lehote sú pravidelne upravované, ich pokrytie je 

však závislé len od prírodných snehových podmienok. Lyžiari prichádzajúci zo 

vzdialenejších oblastí môžu takisto využiť parkovisko hneď pri nástupnej stanici na vlek. 

Návštevníci Jasenskej doliny sa však môžu okrem zjazdového lyžovania venovať aj behu 
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na lyžiach alebo horskej turistike. Celé rekreačné centrum v Jasenskej doline sa nachádza v 

nadmorskej výške od 540 do 770 metrov nad morom, lyžiarska sezóna aj vďaka 

technickému zasnežovaniu tu bežne trvá od decembra do konca marca.  

Počas lyžiarskej dovolenky v Jasenskej doline si však môžete spraviť výlet aj do 

známeho kúpeľného strediska v Turčianskych Tepliciach. Tunajšie teplé pramene 

obsahujúce sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík a železo pôsobia liečivo na množstvo 

chorôb. Liečia sa tu ochorenia tráviaceho a pohybového ústrojenstva, nervové choroby, 

choroby obličiek a močových ciest, gynekologické a onkologické ťažkosti. Vysoký obsah 

vápnika, horčíka a fluóru sa využíva na pitné kúry ako prevencia proti osteoporóze a 

viacerým typom obličkových kameňov, proti žlčníkovým a črevným ťažkostiam. Teplota 

termálnej vody turčianskych prameňov sa pohybuje od 38 °C do 47 °C. Prevádzka SPA & 

Aquaparku v Turčianskych Tepliciach je atrakciou regiónu vhodnou pre všetky vekové 

kategorie. 

 

2.1.6 Charakteristika územia 

Jasenská dolina jako lyžiarske stredisko leží v turčianskej časti pohoria Veľká Fatra, 12 km 

od mesta Martin a 2 km od obce Belá-Dulice. 

 

Obr. 4 – Jasenská dolina-lyžiarska mapa 

Zdroj: www.slovakia.travel 
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 Stredisko má dve časti – Lehotu (560 m n.m.). V časti Lehota je jeden vlek 

Tatrapoma H80 s prepravnou kapacitou 700 os/h, dĺžkou 700 m a s prevýšením 170 m. 

V časti Kašová, ktorá je v súčasnosti komplexne dobudovaná prepravnými zariadeniami, 

sa nachádza 6 lyžiarskych vlekov – 3 ks Tatrapoma S a 3 ks Tatrapoma F10. Vleky sú dlhé 

od 150 do 400 m s prevýšenim do 80 m. 

 Od r. 1998 je v prevádzke 630 m dlhá 4-sedačková lanová dráha s pevným 

uchytením sedačiek, typ SF 4 Entenprice, výrobok firmy Garaventa CTEC z USA. 

Prevýšenie lanovej dráhy je 140 m, prepravná kapacita 2400 os/h. Časť Kašová je profilmi 

trati a ich usporiadaním vhodná pre lyžovanie rodín s malými deťmi a pre začiatočnikov. 

 Parkoviská pri nástupných staniciach prepravných zariadení majú kapacitu 50 

autobusov a 500 osobných automobilov. V letnom obdobi možno v stredisku lyžovať na 

tráve. 

 Lyžiarske stredisko Jasenská dolina začalo svoju históriu pisať v roku 1959, kde 

skupina nadšencov-členov TJ Belá-začala s výrubom a čistením tratí a výstavbou 

lyžiarskeho vleku v časti Lehota. Pri stavbe použili lanovku na približovanie dreva. 

Lyžiarsky vlek po niekoľkých úpravách slúžil až do roku 1979, kde ho nahradil vlek 

Tatrapoma H 80. 

 Na všetkých prácach sa podieľalo veľa zainteresovaných a obetavých ľudi, ktorým 

patrí vďaka súčastnej nastupujúcej generácie. Osobitne treba spomenút tých, ktorí stáli pri 

vzniku strediska – MUDr. Viliama Mišíka, Vladimíra Halienu, Pavla Dediča, Jozefa 

Morgoša, Najma však Daniela Brzáka, ktorý bol hnacím motorom všetkých prác až do 

dnešných dní, kde aj napriek dôchodkovému veku ešte stále pracuje vo funkcii vedúceho 

prevádzky. 

 Návštevnosť strediska stále narastala, bolo potrebné sústavne zvyšovať počet 

prepravných zariadení. Preto sa pristúpilo k ich budovaniu v časti Kašová. Zariadenia, 

ktoré boli postavené v tejto časti strediska v akcii „Z“ prešli v rokoch 1983-84 do 

vlastníctva Okresnej správy cestovného ruchu Martin, a to napriek nesúhlasu členov TJ a 

poslancov vtedajšieho MNV Belá-Dulice. Po zložitých rokovaniach sa v roku 1990 

podarilo zariadenia previesť späť do vlastníctva Obecného úradu Belá-Dulice. Po 

vzájomnej dohode stredisko prevádzkovala telovýchovná jednota. 
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 Po skúsenostiach so zimami chudobnými na sneh začali v r. 1991 budovať 

zasnežovací systém. Keďže na ďalšiu výstavbu a modernizáciu strediska bolo potrebné 

veľa finančných prostriedkov, museli hľadať cesty a spôsob ako ich získať. Z toho dôvodu 

vznikla spoločnosť JASED, s.r.o. so sídlom v Belej-Duliciach, ktorá v roku 1996 prevzala 

lyžiarske vleky do prenájmu. Začala sa nová etapa vývoja tohoto strediska. Spoločnosť 

prebudovala zasnežovací systém, postavila novú lanovku, nové zariadenia pre občerstvenie 

a ďalšie objekty vybavenosti strediska. 

 Do budúcnosti plánuje spoločnosť výstavbu veľkého stravovacieho objektu, 

vybudovanie zasnežovacieho zariadenia v časti Lehota i ďalšie prepravné zariadenia v tejto 

časti. Taktiež uvažuje o využívaní strediska v letnom období výstavbou tenisových kurtov, 

prírodného kúpaliska, autokempingu a bungalovov. 

   

2.1.7 Vymedzenie riešeného územia - širšie vzťahy 

Oblasť lokality je zakrytá trávnatým porastom, na určitej časti nájdeme parkovisko pre cca 

200 osobných automobilov a asi 15 autobusov . Zo svetovej strany sever je obklopená 

chatovou oblasťou, ktorá je stále rozrastajúca sa a z bližšej časti prechádza popri 

komunikácia č. 06549 a z ostatných strán je obklopená lesným porastom Veľkej Fatry. Cez 

stredisko Jasenská dolina, priamo pod svahom, preteká potok Vôdky. 

V dnešnej dobe spojitosť časti Jasneská dolina, ktorá zahŕňa vzťah k širšiemu 

okoliu je ako rekreačná oblasť. V areáli sú služby, vačšinou športoveho charakteru, ktoré 

sú využívané celoročne ako služby športové - ski centrum v zime a rekreačné v lete. 

Jasenská dolina je spojená s obcou Belá-Dulice komunikáciou č. 06549. 

 

2.1.8 Prírodné podmienky – klimatické 

Jasenska dolina sa nachádza na turčianskej strane Veľkej Fatry, pod severnými svahmi 

vrchu Lysec (1381m), 12 km juhovýchodne od Martina. Je to celoročné rekreačné 

centrum. Nadmorská výška 540 m n. m. Spoločnosť JASED, s.r.o. prevádzkuje v Jasenskej 

doline lyžiarske strediská Kašová a Lehota.  
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Stredisko Kašová sa nachádza v dolnej časti Jasenskej doliny (2,5 km od obce Belá 

- Dulice). Je dobre prístupné asfaltovou cestou z obce Belá - Dulice, ktorá je celoročne 

udržiavaná. Prístup z obce Turčianske Jaseno je náročnejší. V bezprostrednej blízkosti 

vlekov je veľkokapacitné parkovisko pre osobné autá a autobusy. Severné svahy na 

Kašovej sú upravované vhodné pre menej náročných i pokročilejších lyžiarov. 

Veľkou prednosťou strediska je, že má vybudovaný zasnežovací systém (kanóny 

firmy Latemar). V stredisku sú rôzne typy lyžiarskych vlekov (3 vleky do 200 m, 3 vleky 

nad 200 m), ktoré spolu (bez lanovky) dávajú kapacitu 3000 os./hod. Prepravná kapacita 

lanovky je 2400 os./hod. Štvorsedačková lanovka Enterprise významne prispela k 

spokojnosti lyžiarov znížením čakacej doby. Má dĺžku 647 m pri prevýšení 140m, 

prepravná doba je 5,4 min. Celý lyžiarsky areál je osvetlený.  

V Jasenskej doline sú výborné podmienky i pre bežecké lyžovanie a horskú 

turistiku. Upravované sú 3 bežecké trate v dĺžke celkom 7 km, značené trate majú dĺžku 3 

km. Východiskom je stredisko Kašová. Lyžiarska sezóna trvá podľa klimatických 

podmienok od polovice decembra do konca marca - prípadne polovice apríla. Hromadnú 

dopravu do strediska zabezpečuje SAD podľa podmienok. V stredisku je zabezpečená 

poriadková služba. 

Stredisko Lehota sa nachádza v strednej časti Jasenskej doliny (1 km východne od 

strediska Kašová). Lyžiarske terény sú vhodné pre náročnejších lyžiarov. Svahy sú 

upravované, ale závislé od snehových podmienok). Vlek Tatrapoma je dlhý 700 m s 

prevýšením 170 m. Prepravná kapacita je 700 os./hod. Priamo pri vleku sa nachádza 

parkovisko. 

Jasenská dolina leží  v chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra. Týmto územím 

preteká potok Vôdky. Vôdky sú potok v dolnom Turci, vo východnej časti okresu Martin. 

Je to pravostranný prítok Belianskeho potoka, má dĺžku 11,4 km a je tokom V. rádu. 

Pramení vo Veľkej Fatre, pod hlavným hrebeňom pohoria na juhozápadnom svahu 

Jarabinej (1 313,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 120 m n. m. Na hornom toku 

tečie západným smerom, po pribratí Madačova tečie prechodne severozápadným smerom 

cez Hornojasenskú dolinu. Na strednom toku pokračuje opäť západným smerom, po 

pribratí Slaninovej sa stáča na juhozápad a preteká Jasenskou dolinou. Napokon tečie na 

krátkom úseku k ústiu na juhojuhozápad. Do Belianskeho potoka sa vlieva na východnom 

okraji intravilánu obce Belá, v ústí Belianskej doliny do Turčianskej kotliny, v nadmorskej 
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výške 502,6 m n. m. Potok Vôdky má v svojej strednej časti, ktorá prechadza areálom, 

kľudný tok. Vodný tok, spoločne s pohorím Velkej Fatry, vytvarajú pre okolie areálu 

typický reliéf krajiny.   

Klimatické pomery: 

priemerná ročná teplota: 7,8°C 

priemerné ročné zrážky: kotlina 700 - 800 mm, 

pohoria 1000 - 1400 mm 

počet dní s mrazom: 110 

oblačnosť v roku: 60 - 65 dní 

snehová prikrývka: 50 - 80 dní 

 

2.1.9 Konkurencia 

WINTER PARK MARTINKY 

Západne od Jasenskej doliny, vo vzdialenosti 20 km, sa nachádza významné lyžiarske 

stredisko Winter Park Martinky. Je jedno z mála mestských lyžiarskych stredísk. Je známe 

výbornými lyžiarskymi traťami, nádhernou prírodou a výhľadom na všetky slovenské 

horstvá a na Martin. 

 

Obr. 5 – Winter Park Martinky 

       Zdroj: www.slovakia.travel 

• Winter Park Martinky sa nachádza v nadmorskej výške od 1 150 do 1456 m n. m., 
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• podľa kategorizácie lyžiarskych stredísk má zatiaľ tri hviezdičky, manažment strediska 

pracuje na jeho prekategorizácii na štyri hviezdičky, 

• v sezóne 2007/2008 sa na prírodnom snehu lyžovalo 134 dní, 

• vo Winter Parku Martinky je 6 dopravných zariadení, z toho jedna šesťsedačka, 

• vo Winter Parku Martinky je 12 kvalitne a denne upravovaných zjazdoviek, 

• parkovanie v lyžiarskom stredisku je priamo pod zjazdovkaami a je bezplatné, 

• Winter Park Martinky ponúka špeciálne ceny pre rodiny s deťmi, 

• detský lyžiarsky vlek je pre deti zadarmo, 

• v prípade úrazu vám pomoc poskytne Horská záchranná služba, s ktorou má lyžiarske 

stredisko zmluvu, 

• v stredisku je dostatočný počet bezplatných toaliet s teplou vodou, 

• rýchle občerstvenie nájdete v bufetoch na zjazdovkách a v apres-ski bare na zjazdovke 

"Flochova", 

• teplé jedlá si môžete kúpiť v hoteloch a niektorých chatách na Martinských holiach, 

• pri zjazdovke Javorina nájdete skvelú snowboard & free style aréna, 

• v lyžiarskom stredisku je v prevádzke ski-servis, lyžiarska škola, snowboardová škola, 

lyžiarska škôlka a požičovňa lyží a snowboardov, 

• vo Winter Parku Martinky máte k dispozícii bezplatný Hot Spot - WiFi internetové 

pripojenie, 

• poskytujeme široké spektrum zliav pri kúpe skipasov (karty mládeže, skupiny, 

regionálne zľavy a podobne), 

• od roku 2008 noví investori začali na Martinských holiach systematicky investovať a 

postupne budujú stredisko európskeho významu. 

 

SNOWLAND – VALČIANSKA DOLINA 

Juho-západne od Jasenskej doliny, vo vzdialenosti 25 km, sa nachádza ďalšie lyžiarske 

stredisko Snowland vo Valčianskej doline. Toto moderné stredisko sa nachádza v pohorí 

Malá Fatra. 

Snowland je športovo-rekreačné stredisko nachádzajúce sa na úpätí Lúčanskej časti 

pohoria Malá Fatra vo Valčianskej doline. Od mesta Martin je vzdialené 12,5 km. 

Architektonicky moderne poňaté lyžiarske stredisko bolo budované ako prímestské 
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stredisko s bezproblémovým prístupom motorovými vozidlami. Bezplatné parkovacie 

plochy sú pripravené pre 500 osobných vozidiel a 10 autobusov. 

Priaznivo položený severo-východný svah vytvára dobré podmienky pre lyžovanie 

a snowboardovanie od decembra až do marca. Upravované a technickým snehom 

zasnežované lyžiarske svahy sú položené v nadmorskej výške 510 až 830 m n.m., na 

ktorých je 6 zjazdoviek s celkovou dĺžkou 4700 m a obtiažnosťou od  ľahkých cez 

turistické a mierne.  

 

Obr. 6 – Snowland-Valčianska dolina 

       Zdroj: www.slovakia.travel 

Snowland návštevníkom ponúka novú modernú 4-sedačkovú s dľžkou 1320m, 

prevýšením 330m a prepravnou kapacitou 2000 osôb za hodinu a 5 lyžiarskych 

vlekov s celkovou kapacitou 5200 osôb za hodinu. Pre najmenších a začínajúcich lyžiarov 

je pripravený minivlek s lyžiarskou alebo snowboardovou školou.  

Stredisko Snowland je zamerané na rodinné lyžovanie s vysokou úrovňou 

doplnkových služieb. K dispozícii návštevníkov je štýlová reštaurácia Humno, rýchle 

občerstvenie Fastfood, bufety, SKI-servis, lyžiarska a snowboardová škola, turisticko-

informačná kancelária, požičovňa, úschovňa a predajňa športových potrieb. Obľubu 

korčuliarov si získalo prírodné klzisko. Umelé osvetlenie umožňuje vychutnávať lyžovanie 

či snowboardovanie aj vo večerných hodinách. Na svoje si prídu aj priaznivci bežeckého 

lyžovania v okolí lyžiarskeho areálu, kde sa nachádzajú bežecké trate v celkovej dĺžke 12 

km. 
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REGIONÁLNY SKIPAS TURIEC = 1 SKIPAS – 3 STREDISKÁ 

Spoločný skipas lyžiarskych stredísk Winter park Martinky, Snowland Valčianska 

dolina a Jasenská dolina. Platí ľubovoľných 5, 10 alebo 20 dní v sezóne. Pri kúpe obdrží 

zákazník skipas Turiec (čipová karta) s počtom predplatených dní. Po predložení skipasu 

Turiec a občianskeho preukazu v pokladni ľubovoľného z uvedených stredísk mu bude 

vydaný jeden denný lístok platiaci v danom stredisku. Počas jedného dňa je možné vydať 

len jeden denný lístok. Pri preukazovaní sa skipasom Turiec je nutné preukázať sa aj 

občianskym preukazom. Záloha na skipas Turiec (čipová karta) je 5 € a bude vrátená pri 

odovzdaní nepoškodeného skipasu v ľubovoľnom z uvedenných stredísk. Na sezónny 

neprenosný skipas Turiec sa poskytujú zľavy dieťa a senior. Pri zľavnených a sezónnych 

lístkoch Turiec je nutné sa preukázať pri nákupe alebo na základe výzvy kontroly platným 

občianskym preukazom a kartou Turiec. Skipas Turiec je neprenosný. 

 

2.1.10 Súčasné trendy lyžiarských areálov 

LYŽOVANIE NA SLOVENSKU 

Na Slovensku sa nachádza veľké množstvo kvalitných lyžiarskych stredísk s rôznymi 

zjazdovými traťami, od nenáročných až po veľmi náročné. Ponúkajú výborné podmienky 

na lyžovanie pre malých i veľkých lyžiarov, pre začiatočníkov, pokročilých, ale aj pre 

adrenalínových nadšencov. V lyžiarskych strediskách sú k dispozícii bežecké trate, 

zjazdovky pre deti, snowboarding, zabezpečené sú lyžiarske školy a mnohé ďalšie športové 

príležitosti a atrakcie. Zimnú dovolenku môžete tráviť vo Vysokých Tatrách, Nízkych 

Tatrách, Veľkej Fatre, Malej Fatre, na Kysuciach, na Orave, ale aj v iných horských 

oblastiach. Lyžiarske strediská uspokoja aj náročných turistov, preto je Slovensko veľmi 

obľúbená krajina zimných športov pre zahraničných návštevníkov. V najznámejších 

strediskách je nutné rátať so zvýšeným počtom turistov, čo môže byť spojené napríklad s 

dlhším čakaním na vlek. 

Jasná Nízke Tatry - je najväčšie stredisko na Slovensku, s najlepšími prírodnými 

predpokladmi na lyžovanie a snowboarding. Okrem perfektne upravených zjazdoviek 

rôznych obtiažností tu nájdete aj SNOWPARK dizajnovaný pre začiatočníkov aj 
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skúsených jazdcov a vyznavačov freestyle. V stredisku sú vhodné podmienky aj pre 

skialpinistov, freeride a bežecké lyžovanie. 

LYŽOVANIE V ČESKEJ REPUBLIKE 

Lyžiari si môžu vybrať napríklad najznámejšie a najnavštevovanejšie Krkonoše s 

výbornou infraštruktúrou a vybavením, alebo sa rozhodnúť pre menej známe lyžiarske 

strediská umiestnené v romantických zákutiach Šumavy, Orlických hôr, Jizerských hôr. 

Nájdete tu výborne vybavené strediská, ktoré ponúkajú kvalitné zjazdovky, bežecké trate, 

alebo bobové dráhy. V mnohých lokalitách sa konajú prestížne športové podujatia 

(Svetový pohár v skokoch na lyžiach v Harrachove, Zlatá lyža v Novom Meste na 

Morave). Súčasťou servisu horských stredísk sú tiež lyžiarske a snowboardové školy, 

požičovne a úschovne lyží. Svoj svah si nájdu tak pokročilí lyžiari ako i začiatočníci. 

Lyžiarske kurzy sú vedené aj v angličtine alebo v nemčine. V najvyšších polohách 

krkonošských hôr sú výborné podmienky pre trekking. Niektoré strediská organizujú aj 

kurzy pre snowboardistov.  

Krkonoše - Najvyššie a najznámejšie české hory. Hlavné lyžiarske strediská: 

Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov a Rokytnice nad Jizerou. Tip pre 

snowboardistov: lokalita Prkenný důl – Žacléř. 

LYŽOVANIE V RAKÚSKU 
   

Rakúsko je právom označované ako svetová lyžiarska veľmoc, má najlepšie 

podmienky pre lyžovanie, svahy aj klimatické pomery. Pre všetkých rakúšanov je 

lyžovanie národným športom, oslavujú a milujú svojich športovcov, ktorí v 

medzinárodnom súperení dosahujú najlepšie výsledky už desaťročia. Moderné techniky 

alpského lyžovania vznikli a vyvinuli sa práve v Rakúsku. Asi žiadnemu fanúškovi 

lyžovačky netreba zvlášť predstavovať lyžiarske strediská Schladming, Zillertal s 

ľadovcom Hintertux, Sölden, či svetoznámu zjazdovku Hahnenkamm v Kitzbühel.  

Zillertal - ( 630 - 3.250 m n.m. ) najnavštevovanejšie stredisko včetne 

najznámejšieho rakúskeho ľadovca Hintertuxer Gletscher. Areál s 529 km zjazdoviek sa 

radí veľkosťou do prvej trojky v Európe (Francúzsko - 3 Vallées 600km, Rakúsko - 

Zillertal 530 km, Švajčiarsko - Davos 512 km). Trate všetkých náročností so 161 vlekmi a 
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lanovkami ho radia medzi najpopulárnejšie a najroz-siahlejšie lyžiarske oblasti (Alpy). 

50km dlhé údolie, ktorému meno dala rieka Ziller nadchne každého. 

 

  

Obr. 7 – Zillertal-Rakúsko 

       Zdroj: www.schoolski.co.uk 

2.2 Súhrnná správa 

Zvolená verzia bola vybraná na základe prijateľnejšieho zhodnotenia z pohľadu Jased, 

s.r.o. Presnejšie spracovanie čo najvhodnejšie kladie dôraz na požiadavky ski centra 

Jasenská dolina. V propozícii urbanistickej štúdie sa nachádza komplexne vybudovaný 

areál. Daná štúdia umiestňuje novovybudovaný areál v náväznosti na súčastny stav. 

Vybraná oblasť je priamo obklopená prírodnou scenériou. Do oddychovej zóny bude 

možnosť príchodu prostredníctvom novovybudovaných ciest, resp. chodníkov.  

 

2.2.1 Obyvateľsvo 

Lokalita Jasenská dolina priťahuje čím ďalej, tým viac chatárov. V dnešnej dobe sa v okolí 

nachádza viac ako 50 chát. Keďže je to oblasť, ktorá sa nachádza ďalej od mesta, ľudia 

prichadzajú na chaty z relaxačneho hľadiska a moc ich nevyužívajú ako domy na trvalé 

bývanie. 
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2.2.2 Doprava 

Najjednoduchšie ako sa dostať do miesta areálu je autom. Štátna cesta prvej triedy č.65 

Žiar nad Hronom - Kremnica – Martin, v obci Koštany je odbočka smer Belá-Dulice a  

nakonci obce vľavo smer Jasenská dolina, kde je prístup priamo k parkoviku v lyžiarskom 

areáli. 

Tí, čo sa rozhodnú navštíviť Jasenskú dolinu autobusom musia medzimestskou 

linkou do Martina, následne prímestskou linkou z autobusovej stanice smer Belá-Necpaly a 

z obce Belá-Dulice je to 2,5 km pešo k vlekom. V hlavnej sezóne premáva autobus priamo 

do strediska. 

Vlakom je to komplikovanejsie, kôli viacerým prestupom. Najsôr treba nastúpiť na 

vlak-železničná trať č.400 (stanica Vrútky), potom smer MHD do Martina, alebo 

železničná trať č. 431, 432 (stanica Martin) a pokračovať prímestskou linkou smer Belá-

Necpaly, z obce Belá-Dulice 2,5 km pešo k vlekom. 

 

2.2.3 Služby 

V stredisku sú poskytované služby celoročne. Počas letných horúcich dní je k dispozícií 

viacero zaujímavých aktivít, ako lyžovanie na tráve, na skikolách a pásových lyžiach. 

Veľmi obľúbená je horská turistika a cykloturistika. Okrem toho sú tu aj ohniská a 

samozrejme priestory detského ihriska pre najmenších. Cez leto sa v stredisku oragnizujú 

aj detské tábory a školy v prírode.  

V zimný mesiacoch sú pre návštevníkov prichystané upravované lyžiarske trate, 

bufety s občerstvením, ubytovanie ako aj lyžiarske školy a škôlky. 
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Bežecké trate Kašová – Lehota 

ČÍSLO OBTIAŽNOSŤ PREVÝŠENIE DĹŽKA TRATE 

A ľahká - 2,5km 

B stredne ťažka - 4,0km 

 

 

Zjazdové trate – Kašová 

 

 

Vleky - prepravná kapacita 6100 osôb / hodinu 

NÁZOV VLEKU TYP PREVÝŠENIE DĹŽKA 

vlek A TATRAPOMA H60 100m 450m 

vlek B TATRAPOMA F10 100m 400m 

vlek C TATRAPOMA F10 100m 420m 

vlek D TATRAPOMA S 20m 120m 

vlek E TATRAPOMA S 30m 190m 

vlek F LPVE-snowtubing 15m 90m 

lanovka G SF4 ENTERPRISE 140m 647m 

ČÍSLO OBTIAŽNOSŤ PREVÝŠENIE DĹŽKA TRATE 

I stredne ťažka 85m 400m 

II ľahká 30m 190m 

III ľahká 140m 800m 

IV stredne ťažka 140m 700m 

V ľahká 80m 450m 

snowtubing ťažká - - 
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Služby v zime 
  

Zasnežovací systém umožňuje zasnežiť všetky zjazdové trate v tejto časti o rozlohe 

asi 12 ha. V stredisku je moznosť večerného lyžovania denne, okrem nedele, v čase od 

16,30 do 20,00. Návštevnikom je k dispozícii lyžiarska škola (FATRASKI), snowboardova 

škola (ERBE), požičovňa lyžiarskeho výstroja, predajňa športových potrieb (šport 

Markovič) a dostatočný výber občerstvenia. 

Okrem upravovaných svahov majú hostia Jasenskej doliny k dispozícii aj všetky 

štandardné služby zimných lyžiarskych stredísk – informačné centrum, skiservis, úschovňu 

batožiny, požičovňu lyžiarskej výstroje, predajňu športových potrieb, rýchle občerstvenie i 

reštauráciu. Začiatočníci môžu zdokonaliť svoje schopnosti v lyžiarskej škole a škôlke 

určenej pre deti od 3 rokov. V stredisku návštevníkov čakajú aj adrenalínové atrakcie – 

snowtubing a zorbing. Takisto je tu možnosť ubytovania a stravovacích služieb (chaty, 

penzióny).  

Takisto je k využitiu pre verejnost prírodná ľadová plocha, určená či už pre mladších, ale 

aj starších návštevníkov. Tí, ktorí adrenalín nevyhľadávajú môžu zažiť romantickú jazdu 

na saniach ťahanými koňmi, ktorá je v posledných rokoch stále populárnejšia a príjemnú 

prechádzku s výhľadom na celý región.  

 

Služby v lete 

 

Letná sezóna v stredisku trvá od 15.6. do 15.9. Počas nej je k dispozícii detské 

ihrisko a v prevádzke je lyžovanie na tráve a skikolách.  

V okolí lyžiarskych stredísk Kašová a Lehota nájdu návštevníci široké možnosti 

ubytovania predovšetkým v chatách a na privátoch. Ceny sa pohybujú už okolo 30 euro za 

noc za dvojposteľovú izbu. Ubytovanie s polpenziou za túto cenu ponúkaju v chatách 

turistickej kategórie. 

 

Zorbing - alebo zorbovanie alebo sphering je ľahko extrémny šport, ktorý vznikol v 

roku 2000 na Novom Zélande. Tvorca Andrew Akers sa nechal inšpirovať slávnou skicou 

muža s rozpaženými rukami od Leonarda da Vinciho. Zorb, základný rys tohto športu, je 

veľká nafúknutá plastová guľa, v ktorej je pomocou tisícov laniek upevnená ďalšia menšia 
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guľa. Celá guľa váži 90 kg a v priemere má 3,2 m. Do menšej gule sa zmestia až traja 

ľudia. Princípom zorbingu je neriadené kotúľanie zorbu zo svahu smerom dole. Svah býva 

dlhý max. 200m so sklonom okolo 20°. Zorb dosahuje rýchlosť až 50 km/h a jeho 

zastavenie prebieha samovoľne pod svahom. Na výber býva klasický zorbing, kde je 

človek vnútri gule pevne pripútaný, alebo hydro-zorbing. Hydro-zorbing spočíva v pridaní 

vody do vnútornej gule, a tak si človek môže vychutnať ten istý pocit ako má pri praní 

bielizeň v práčke. V zorbu sa dá pohybovať aj po vodnej hladine, kde vlastnou silou 

rozhýbete celú guľu a ide v nej prekonávať aj také prekážky ako sú napríklad splavy. 

 

 

Obr. 8 – zorbing 

   Zdroj: www.jasenskadolina.sk 

Waterball - Zorbing na vode určený skôr pre deti. Pobyt v lopte na vodnej hladine 

nie je len vynikajúcim prostriedkom na trénovanie koordinácie a celkovej motoriky tela. 

Do waterballs nemôžu isť osoby so srdcovo-cievnymi ochoreniami, klaustrofóbiou, deti 

mladšie ako 8 rokov, osoby ťažšie ako 80 kg musia použiť menší waterball s priemerom 

2m. Do waterballs sa nevstupuje s topánkami, ostrými predmetmi vo vreckách (kľúče, 

nože), šperkami a náramkovými hodinkami. V uzavretom priestore sa človek ocitne v 

mikrosvete, oddelený od vonkajšieho prostredia, čo je podobné životnej situácii autistu. 

V lete je Jasenská dolina navštevovaná predovšetkým milovníkmi horskej turistiky 

(značené turistické chodníky a východiská pre vysokohorské túry na hrebeň Veľkej Fatry), 

cykloturistiky (v r.2000 boli sprístupnené a vyznačené cykloturistické trasy) a horské 

prostredie dáva možnosť aj pre oddych, na regeneráciu síl. Spoločnosť Jased s.r.o. 

v letnom období prevádzkuje lyžovanie na tráve na skikolách a pásových lyžiach. Okrem 

toho na Kašovej sú k dispozícii ohniská a  pre deti je vybudovaný areál detského ihriska. 
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V posledných rokoch sú v tomto stredisku organizované počas leta detské tábory a školy 

v prírode pre deti z priemyselných oblastí., spoločenské akcie pre návštevníkov.  

Turistika 

Značené turistické chodníky a východiská pre vysokohorské túry na hrebeň Veľkej 

Fatry - východiskové miesto :  Belá-Dulice 

Zelená značka: Belá-Dulice  Havranovo /2hod./  Chata pod Borišovom /4hod./  

    Opačný směr  Chata p.Borišovom – Belá /3hod./  

Žltá značka: Belá – Dulice  Slavková dolina /20 min./ Lysec /3hod./   

          Opačný smer  Lysec  Belá-Dulice /2hod. 30min./ 

Modrá značka: Belá-Dulice  Chata Lysec /45 min./ Lysec /3 hod./   

   Opačný smer: Malý Lysec  Belá-Dulice /4 hod./ 

Nordic walking 

         

Obr. 9 – Nordic walking-jasenská dolina 

   Zdroj: www.jasenskadolina.sk 

Náučný chodník je sprístupnený od roku 2009 a je spojnicou medzi obcou Belá-

Dulice  a strediskom Jasenská dolina-Kašová. Okrem poznávacej a náučnej funkcie je jeho 

využitie ideálne pre rekreáčno-športové aktivity, medzi ktoré patri, v posledných rokoch 

populárny nordic walking. Stačí len vziať paličky a vyraziť. Ak paličky nemáme k 

dispozícii, môžeme si ich zapožičať v Informačnom centre v Jasenskej doline, kde získame 

všetky potrebné informácie o turistických možnostiach v okolí. V Informačnom centre je 
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môžnosť vybaviť sa turistickými mapami a cyklosprievodcami, prípadne odniesť si na 

pamiatku suvenír. Ďalšie atrakcie v lete, ktoré môžeme absolvovať sú: trampolínové 

šantenie pre deti, lukostreľba pre malých i velkých, detský areál, s preliezkami a detskou 

lanovkou, zábavné podujatia. 

 

2.2.4 Zásobovanie vodou a kanalizácia 

Spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou 

zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Turčianska 

vodárenská spoločnosť a.s. Martin (TurVod). TurVod zabezpečuje zásobovanie pitnou 

vodou obyvateľov miest a obcí na území 2 okresov : Martin a Turčianske Teplice. 

V záujmovom území býva 114,4 tisíc obyvateľov, z nich je 99,8 % obyvateľov 

zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu. Na území v pôsobnosti TurVod a .s. 

bolo v roku 2003 evidovaných 69 sídel, verejným vodovodom bolo vybavených 68, čo je 

98,6 %. Bez verejného vodovodu nie je žiadna obec. SKV Martin zásobuje pitnou vodou 

veľkú časť okresu Martin, využíva zdroje podzemnej vody v Necpaloch, Blatnici a ďalších 

lokalitách . Na celom území existuje aj viacero menších skupinových a miestnych 

vodovodov. Okrem budovania nových vodovodov v obciach bez vodovodu a dobudovania 

sietí tam, kde je vodovod v prevádzke, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť poruchám 

na vodovodných sieťach a rekonštrukciám poruchových sietí. Vysoké straty vody sú 

typické najmä pre menšie vodovodné systémy a obecné vodovody. Tvrdosť vody sa udáva 

v rôznych jednotkách. V Turvod-e je to mmol/l. Pre mesto Martin, Vrútky  a všetky obce 

zásobované z vodného zdroja prameň Necpaly je Tvrdosť vody 2,8 mmol/l (15,5 °N -

nemecký stupeň). Vápnik a horčík je potrebný pre zdravý rast a ochranu pred odvápnením. 

Voda z vodovodu je najprístupnejšia (je v takmer každej domácnosti), vždy je čerstvá a je 

najčastejšie kontrolovanou potravinou.  

Najčastejšie sledované analýzy sú nasledovné: biologická spotreba kyslíka za 5 dní 

s potlačením nitrifikácie, chemická spotreba kyslíka, nerozpustené látky, amoniakálny 

dusík, celkový dusík, celkový fosfor, celková sušina, sediment,  kalový index. 

 

 



32 

Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody zahŕňa:  

• mikrobiologické ukazovatele (napr. Escheria coli, koliformné baktérie, 

enterokoky....) 

• biologické skúšky (napr.bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, abiosestón...) 

• fyzikálnochemické ukazovatele (napr.amónne ióny,dusičnanyželezo,mangán...) 

Celý rozsah minimálneho rozboru zabezpečuje TurVod. Mikrobiologické a fyzikálno 

chemické ukazovatele sa analyzujú v laboratóriu a biologické ukazovatele riešia 

dodávateľsky z akreditovaného vodárenského laboratória. 

Rozsah úplného rozboru pitnej vody zahŕňa: (tab.č.1 NV 354/2006 Z.z) 

Všetky ukazovatele minimálneho rozboru doplnené o: 

• špeciálne anorganické ukazovatele (napr. antimón, arzén, olovo, ortuť...) 

• špeciálne organické ukazovatele (napr.benzén, pesticídy, chlórované uhľovodíky...) 

• rádiologické ukazovatele (napr. celková objemová aktivita alfa a beta, objemová 

aktivita radónu) 

 

2.2.5 Zásobovanie elektrickou energiou 

Jasenská dolina je zásobovaná elektrickou energiou zo Žilinského kraja prostredníctvom 

podniku Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE). SSE dodáva energiu pre život a 

podnikanie pre takmer 700 000 zákazníkov. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné 

služby, súvisiace s rozvodom, dodávkou a používaním elektrickej energie.  

Spoločnosti skupiny SSE podnikajú na základe licencií, udelených podľa 

osobitných zákonov SR v týchto hlavných činnostiach: dodávka elektrickej energie, nákup 

elektrickej energie, údržba a výstavba elektrických sietí a zariadenia, výroba elektrickej 

energie. Okrem licencovaných činností, podnikajú spoločnosti skupiny SSE na základe 

pridelených živnostenských oprávnení v ďalších činnostiach - meranie, kalibrácia meračov, 

poskytovanie energetických služieb a inžiniering. 
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2.2.6 Telekomunikácie 

V obci Belá-Dulice je digitálna telefónna ústredňa pripojená na UTO Martin. Jasenská 

dolina je napojená prostredníctvom obce Belá-Dulice.  Okrem toho bol vybudovaný 

satelitný vykrývač pre mobilných operátorov.  

Areál nie je plynofikovaný. V súčasnosti je snahou Slovenského plynárenského 

priemyslu (SPP) plynofikovať,  ale dlhodobý nezáujem zo strany SPP sa prejavil tým, že 

občania si spôsob vykurovania boli nútení riešiť iným ( aj alternatívnym) spôsobom.  

Pokrytie internetom zabezpečujú zatiaľ firma Gaya, T-Com a Slovanet, formou 

drôtového i bezdrôtového pripojenia. 

 

2.2.7 Odpady 

Základnou službou, ktorú ponúka spoločnosť Brantner Fatra obciam a mestám v rámci 

komplexných služieb odpadového hospodárstva, je zber preprava a nakladanie s tuhým 

komunálnymi odpadmi z domácností. Táto služba je vykonávaná najmodernejšou 

zvozovou technikou, ktoré umožňujú zber zo všetkých štandardných nádob.. 

Dôležitou súčasťou služieb je zber, preprava a nakladanie s veľkoobjemovými 

odpadmi, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberových nádob. Pre zvoz takéhoto 

odpadu sa využíva moderná transportná technika s hákovými a ramenovými nadstavbami a 

veľkoobjemové kontajnery vo veľkostiach od 5m3 do 34 m3.  

Tieto služby sú zabezpečované, ako pravidelný odvoz objemných odpadov, ako 

jednorazové pristavenie kontajnerov, alebo na objednávku od občanov, organizácií, pre 

zber a odvoz stavebných odpadov, alebo pre biologicky rozložiteľný odpad. 

Odpady  sú  ukladané  a  skladované  v  uzatvárateľných  nádobách  a  v 

pravidelných intervaloch vyvážané špecializovanou firmou. Pre separáciu odpadov sú po 

území rovnomerne rozmiestnené  kontajnery  na  sklo,  papier  a  plasty. 
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3. Súhrnná technická správa – penzión 

Vzhľadom k tomu, že práca bola spracovaná na českej VŠ,popri vyhláške, v SR platí iný 
predpis, a síce Zákon č. 50/1976 Zb. vyhláška č. 453/2000 Z. z. 

 

3.1 Charakteristika budovy 

3.1.1 Základné údaje 

Poloha: 

Krajina: Slovenská republika 

Kraj: Žilinský kraj 

Okres: Martin 

Obec: Belá-Dulice 

Účel objektu: 

Objekt - penzión bude slúžiť na krátkodobé ubytovanie počas priebehu celého roku. 

Základné plošné a objemové ukazovatele: 

zastavaná plocha: 278,46 m2 

počet ubytovacích jednotiek: 12 

rozloha ubytovacích jednotiek: 1 x 39,07 m2, 5 x 34,2 m2, 6 x 35,84 m2 

 

3.2 Skladba objektu 

Základy: 

Objekt bude založený na základových pásoch z nevystuženého betónu C 20/25, výšky 500 

mm, podporovaných pilótami z nevystuženého betónu. So základovými pásmi je spražená 

betónová doska hrúbky 100mm. Pod betónovou doskou štrkový podsyp zhutnený, hrúbky 

300mm. 
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Zvislé konštrukcie: 

Zvislé nosné konštrukcie budú realizované z tehál Porotherm. Namáhané zvislé 

konštrukcie budú monolitické železobetónové. Nosné stĺpy rozmeru 300x300mm. 

Vnútorné nenosné deliace konštrukcie sú navrhované z priečkových tvárnic Porotherm na. 

Komínové teleso musí byť postavené na pevnom betónovom základe. 

Vodorovné konštrukcie: 

Stropná konštrukcia 1. NP je železobetónová monolitická doska hrúbky 300 mm. 

Stropná konštrukcia 2. NP je železobetónová monolitická doska hrúbky 150 mm. 

Vence, preklady, nosníky sú železobetónové monolitické, z vonkajšej strany kombinované 

s kombi doskami hrúbky 30mm. Preklady nad bežnými okennými otvormi sú keramické. 

Zastrešenie: 

Zastrešenie objektu bude sedlovou strechou. Konštrukcia krovu je veznicová sústava. 

Konštrukcia krovu bude pokrytá strešnou krytinou Tondach, hnedej farby. Súčasťou 

krytiny budú snehové zábrany. 

Výplne otvorov: 

V projekte sú navrhnuté drevené okná, vrátane parapetov, drevené vstupné dvere - 

europrofil, bez okeníc. Vnútorné dvere drevené s obložkovými zárubňami.  

Schodisko: 

Vertikálna komunikácia v objekte je riešená dreveným schodiskom, priame, od podesty 

obojstranne zakrivené ramená. V úrovni stropu je schodisko kotvené do zosílenej stropnej 

konštrukcie. Zábradlie je drevené po oboch stranách. 

Tesárske konštrukcie: 

Hlavnými nosnými prvkami krovu sú pomúrnice osadené k železobetónovému vencu 

šrúbami. Šrúba kotvená v betóne platničkou 100x100mm. Na pomúrnice sa ukladajú 

krokvy v osovej vzdialenosti.  
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Stolárske konštrukcie: 

Stolárske konštrukcie ako drevené schodisko bude  na mieru zhotovené. Ostatné stolárske 

výrobky ako dvere, zábradlia, obklady budú kombináciou na mieru zhotovených 

a prefabrikovaných dielov z bukového dreva. O konkrétnom prevedení a úprave rozhoduje 

investor.  

Podlahy a dlažby: 

V celom objekte sa zrealizujú keramické dlažby a drevené podlahy. Konkrétne  typy 

dlažieb a podláh budú upresnené výberom investora. 

Obklady: 

Obklady v kúpeľniach a wc budú realizované z keramického obkladu. Ostatné priestory 

alternatívne obložené dreveným obkladom z bukového dreva. 

Maľby: 

Vnútorné omietky budú upravené vápenným náterom. 

Vonkajšie plochy: 

Vstup na pozemok nadväzuje na parkovaciu plochu, ktorá sa nachádza pri budove. 

Súčasťou stavby je záhradná úprava terénu bez oplotenia doplnená o drobnú architektúru. 

Okolie stavby bude pokryté nízkou a vyššou zeleňou a krami. Vstup na pozemok tvorí 

asfaltový povrch a parkovacie plochy sú zo zámkovej dlažby. V mieste napojenia na 

prechod pre chodcov budú úpravy v zmyslu vyhl. č. 369/2001 Sb. O obecných technických 

požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Napojenie stavby na technickú a dopravnú infraštruktúru: 

Dažďové vody budú zvedené do dažďovej kanalizácie a následne vsakované do pôdy. 

Z parkovísk budú vodu odvádzať odvodňovacie kanály do miestneho potoka. 

Splaškové vody budú zvedené do splaškovej kanalizácie. Napojenie na vodovodný 

rád prostredníctvom vodovodnej prípojky cez vodomernú šachtu umiestnenú mimo objekt.  



37 

Napojenie k elektrickej sieti elektrickou prípojkou cez poistnú skriňu umiestnenú 

mimo objekt. Dopravné napojenie bude pomocou zjazdu z obslužnej komunikácie 

s parkoviskom situovanej západne od objektu.  

Peší vstup bude realizovaní prostredníctvom chodníka zo zámkovej dlažby 

spájajúceho parkovisko, aparmánové domy s chodníkom okolo komunikácie. 

3.2.1 Vplyv na životne prostredie 

Pri dodržaní noriem a pri náležitom prevedení prác, daná stavba nebude mať negatívny 

vplyv na životné prostredie, pretože ide o novú stavbu rekreačného charakteru, tým pádom 

nevzniká veľké množstvo exhalátov. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavby bude 

umiestnený v kontajneroch a  odvážaný na skládku odpadu a bude triedený. Pre objekt sú 

navrhnuté také materiály a konštrukcie, ktorých vlastnosti z hľadiska  zpôsobilosti  stavby 

zaručujú,  že  stavba po dobu predpokladanej životnosti splní požiadavky na hygienu, 

ochranu zdravia a životného prostredia. 

3.2.2 Ochrana proti hluku 

Hluk z komunikácie č. 06549 bude dostatočne eliminovaný drevenými oknami. 

Nepredpokladá  sa,  že  by  stavba  bola  zdrojom  hluku  Ochrana  stavby  proti  hluku  nie 

je vzhľadom  k jej polohe  nutná. Stavba sa síce nachádza v blízkosti komunikácie, ale 

vzhľadom na to, že oblasť nie je trvale obývaná, nie je nutné robiť paniku. 

3.2.3 Bezbariérové riešenie 

Vyhradené parkoviská budú označené dopravným značením (vyhláška 369/2001). Hneď 

pred objektom je pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu bezbariérový prístup so 

šírkou 1500 mm. Pri vstupe do objektu sú dvere opatrené madlami vo výške 850 mm. 

Takisto schodisko je prispôsobené a to madlami po oboch stranách vo výške 900 mm. Prvý 

a posledný schodiskový stupeň je odlíšený farebne. V samotných obývacích priestoroch je 

všetko pripravené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a sice manipulačná plocha 

1500 mm. V kúpelni je taktiež prispôsobené-horná hrana wc misy je od podlahy 550 mm. 

Výškový presah medzi miestnosťami nie je väčší jako 20 mm. 
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3.2.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie 

alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb 

z povolania a iných poškodení zdravia z práce a všeobecné zásady prevencie ustanovuje 

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (č.124/2006 Z.z.). Rieši všeobecné zásady 

prevencie, povinnosti zamestnávateľa, oboznamovanie a informovanie zamestnancov, 

povinnosti a práva zamestnancov. Aby nedochádzalo pri práci na strojoch k úrazom, musia 

pracujúci dodržiavať bezpečnostné predpisy. Najúčinnejšie opatrenia k odstráneniu 

nedostatkov ohrozujúcich život a zdravie pracujúcich sú technické zabezpečenie a výchova 

k bezpečnej práci. Je dôležité, aby každý pracovník poznal bežné nedostatky starých 

strojov, zariadení a pracovísk, bezpečné pracovné postupy, opatrenia technickej ochrany 

pred úrazmi i prostriedky osobnej ochrany. Okolo strojov má byt dostatok miesta pre 

bezpečnú obsluhu a údržbu, ako aj preto, aby sa mohol dodržiavať správny bezpečný 

pracovný postup. Do výroby sa môžu zaradovať len stroje a zariadenia správne nastavené a 

schopné prevádzky. Stav strojov sa musí sústavne zabezpečovať systematickou kontrolou a 

údržbou. Ochranné zariadenia na strojoch musia chránit pracujúcich pred náhodným 

dotykom s pohybujúcimi sa časťami strojov, najmä nástrojov, pred spätným vrhom dielcov 

a pred odletujúcími trieskami.  

 

3.2.5 Požiarna bezpečnosť 

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – špecialista požiarnej ochrany sa 

poskytuje protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene účelu využitia priestoru, 

rekonštrukciách, či novostavbách. Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má 

povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 

Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri 

vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, 

ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej 

bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní 

stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Tieto povinnosti zabezpečuje 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, 

vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb - 
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projekt požiarnej ochrany. Požiarne úseky sú riešené ako požiarne úseky v nadzemných 

podlažiach. Ak sú bez požiarneho rizika, musia spĺňať požiadavky І. 

3.2.6 Ochrana stavby pred škodlivými vonkajšími vplyvmi 

Navrhnutá stavba sa nevyskytuje na mieste, kde by sa mohli nachádzať spodné vody, ani 

seizmicky činné územie. Vzhľadom k tomu, že sa v danej oblasti nevyskytujú zásadné 

vonkajšie vlyvy, ochranné opatrenia nie sú riešené. 

3.3  SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

-  najpriaznivejšie podmienky v Turci 

v zime      aj v lete, 

-  rôznorodosť a pestrosť turistických aktivít 

pre najrôznejšie cieľové supiny,  

-  dobre značená sieť turistických 

chodníkov, -  dostatok prírodného snehu,  

-  technické zasnežovanie, 

-  priaznivá cenová úroveň pre 

návštevníkov, -  klimatické pomery,  

-  dlhoročné skúsenosti,  

-  príjazd skibusu počas zimnej sezóny, 

- nízky podiel pobytových turistov,  

- vyššia miera nezamotanosti,  

- deficit finančních prostiredkov,  

- nedostatečná starostlivosť o cestné ťahy,  

- chýbajúca sieť chodníkov,  

- nekvalitný povrch miestnych komunikácií,  

- potreba rozšírenia parkovacích plôch 

 

Príležitosti Ohrozenia 

- neustále narastanie kvality slžieb,  

- rastúci počet návštevníkov,  

- zlepšenie možností využívania 
existujúcich ihrísk,  

- spolupráca s finančními partnermi,  

- zvýšenie zamestnanosti, 

- nepriaznivé zmeny klímy v posledných 

rokoch,  

- nízke mzdové ohodnotenie,  

- klesanie kvality čudských zdrojov 

- rasúca konkurencia, 
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4. Ekonomické zhodnotenie 

Orientačný prepočet finančných nákladov - penzión: 

TYP 
rozmer / 

počet 
výmera 

cena za 
jednotku 

CENA 

 

objekty 

penzión 2 objekty 6529 m3 6033 Kč 39 389 000 Kč 

                   cena za 1 penzión zaokrúhlene:  19 700 000 Kč 
SPOLU-

zaokrúhlene: 39 400 000 Kč 
 

komunikácie 

príjazdové komunikácie 180 m 1 350 m2 1 224 Kč 1 654 720 Kč 

pešie komunikácie 314 m 553 m2 926 Kč 512 200 Kč 
SPOLU-

zaokrúhlene: 2 170 000 Kč 
 

statická doprava 

parkoviská 84 miest 1785 m2 1386 Kč 2 474 010 Kč 
SPOLU-

zaokrúhlene: 2 480 000 Kč 
 

inžinierske siete 

vodovod DN 100 45 m 2458 Kč 114 700 Kč 

kanalizácia DN 350 45 m 6021 Kč 271 000 Kč 

elektrická energia 2x4x50-70 45 m 1209 Kč 54 400 Kč 

verejné osvetlenie 6 ks - 30 000 Kč 180 000 Kč 
SPOLU-

zaokrúhlene: 630 000 Kč 
 

okolná úprava 

verejná zeleň 130 m 650 m2 - 55 000 Kč 
SPOLU-

zaokrúhlene: 55 000 Kč 
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projektová a inžiniersk 
činnosť   3 %     1 350 000 Kč 

zariadenie staveniska   2,5 %     1 120 000 Kč 

rezerva   5,5 %     2 470 000 Kč 
SPOLU-

zaokrúhlene: 4 950 000 Kč 

CELKOVÁ CENA cca: 50  mil. Kč 
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5. Záver 

Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberal predovšetkým navrhnutím stavieb, ktoré 

poskytujú ubytovanie počas celého roka, dopravnou infraštruktúrou a napojením 

inžinierskych sietí. 

V prvej kapitole som sa zaoberal teoretickými východiskami, ktoré boli dôležité pre 

spracovanie práce. Druhá kapitola poukazuje na prehľad v blízkosti okolia. Ďalšou 

kapitolou je detailnejšie spracovaná vybratá varianta. V areáli sú navrhnuté penzióny 

a apartmány pre ubytovanie. Ďalej sú navrhnuté dve príjazdové komunikácie, ktoré 

umožňujú dopravné napojenie zo stávajúcej komunikácie. 

Cieľom bakalárskej práce v architektonicko-urbanistickej štúdii je rozšírenie areálu 

v Jasenskej doline. V tejto práci sú využité poznatky z konzultácií s Ing. Renatou 

Zdařilovou, Ph.D a taktiež s riaditeľom firmy Jased, s.r.o. Pre vypracovanie boli použité 

vedomosti pri prehliadke samotného areálu, tiež prostriedky získané multimediálne alebo 

čerpané zo zdrojov ako knihy, časopisy. V úvodnej časti tejto práce je zoznamenie s daným 

územím, následné riešenie objektov, ktoré budú zaberať tieto plochy. Návrh je upriamený 

celkovo, aby bolo prostredie čo najatraktívnejšie a priťahovalo návštevníkov počas celého 

roku. Výsledkom je návrh novopostavených budov-penziónov, ktoré odpovedajú zadaniu, 

spĺňajú normy a vyhlášky, ktoré sa vzťahujú na vymedzené územie. 

Pri riešení bakalárskej práce som nenarazil na žiadne väčšie komplikácie. Tieto 

navrhnute objekty s príslušnými komunikáciami a úpravami by mohli poskytnúť ešte 

príjemnejšie podmienky pre rekreačnú oblasť. 
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ZOZNAM VÝKRESOV 

Číslo 
výkresu 

Názov výkresu Merítko Počet A4 

1. Mapa širších vzťahov - 3 x A4 

2. Urbanistický návrh - 4 x A4 

3. Inžinierske siete 1:1000 A2 

4. Apartmán - pôdorys, rez A/A’, vizualizácia 1.NP  1:100 3 x A4 

5. Apartmán - pohľady 1:100 3 x A4 

6. Apartmán - vizualizácia - A3 

7. Penzión - pôdorys 1.NP 1:100 3 x A4 

8. Penzión - pôdorys 2.NP 1:100 3 x A4 

9. Penzión - rez B/B' 1:100 A3 

10. Penzión - pohľady-južný, západný 1:100 3 x A4 

11. Penzión - pohľady- severný, východný 1:100 3 x A4 

12. Penzión - vizualizácia 1.NP - 1 x A4 

13. Penzión - vizualizácia 2.NP - 1 x A4 

14. Penzión - vizualizácia pohľad - 1 x A4 

15. Reštaurácia - pôdorys 1.NP 1:100 4 x A4 

16. Reštaurácia - vizualizácia - 1 x A4 

 

 

 


