Evidenčná karta náučného chodníka/náučnej lokality
1. názov NCH/NL

(Donovaly -) Šachtička – Sásová

2. chránené územie (kategória, názov)
3. geomorfologický celok

NP Nízke Tatry
Nízke Tatry – Starohorské vrchy
Banská Bystrica

4. okres 1)
5. spracovateľ projektu NCH/NL

Správa NAPANT

2)

6. zriaďovateľ 3)

Správa NAPANT, Nadácia Zdravé mesto BB

7. súčastný prevádzkovateľ 3)

Správa NAPANT, Nadácia Zdravé mesto BB

8. dátum sprístupnenia NCH/NL

September 1998

9. rok rekonštrukcie a druh rekonštrukčných prác 4)
2004 – prelepenie poškodenej časti informácie na paneloch č. 12 „Ochrana prírody“ a č. 16 „Lesný
ekosystém“
- výmena plastovej tabule informačného panela č. 17 „Sukcesia“
2016 – výmena tabúľ č. 12 a 17 (aktualizácia informácií) a zrušenie zastavenia (tabuľa+panel č. 18)
10. hlavné tematické zameranie NCH/NL 5)
lesné a lúčne ekosystémy, školská mládež, ekovýchova - hry

11. typ NCH/NL
so sprievodcovskou službou 




samoobslužný
kombinovaný

peší



cyklistický

mototuristický 

{

textový 

{

text v slov. jazyku 
inojazyčný
................

letný
peší

zimný  okružný 
lineárny 

(uviesť najbliž. sídlo konečnej zastávky NCH, najbliž. aut.zast/
želez.st., s popisom trasy ako a za aký čas sa k nim dostať pešo)

podľa nového územného členenia
autori (nepovinný údaj)
3)
názov a adresa
4)
k roku rekonštr. uviesť heslovite druh rekonštukčných prác a finančné náklady
5)
geolog., paleontolog.,dendrolog....., - uviesť menivite aký
2)

aký

grafický 

MHD B. Bystrica, Sásová

1)



12. prístup k NCH/NL
(východisko – prvá zastávka NCh s uvedením najbližšej obce, s možnosťou prístupu, spôsob dopravy)

1. Donovaly autobus
*viď bod 21
2. Šachtička –prístup pešo (Špania dolina)

13. parametre NCH
dĺžka v km 5,5 km
prevýšenie 600 m
čas potrebný na prehliadku 2 hod
14. počet zastávok 6 (spolu 17

* viď bod 9)

15. technické vybavenie


lavičky

iné – vymenovať 
prístrešky

textovo – grafické tabule

16. súčastný technický stav


nevyhovujúci 6) 4 panely (stojany aj tabule) sú rozbité a potrebujú výmenu Po preložení
vyhovujúci

modrej TZT v úseku Šachtička – Panský diel je potrebné vyznačiť trasu NCH v tomto úseku. 17. návrh opatrení

a finančných prostriedkov


rekonštrukcia

údržba panelov 
úprava okolia

asanácia

18. textový sprievodca

názov, rok vydania/reedície


inojazyčný

inojazyčné summary 
text v slov. j.

19. náročnosť terénu
nenáročný



stredne namáhavý 

aký ____________________________________________________
aké ____________________________________________________



namáhavý

6)

uveďte prečo

20. uzatvorenie NCH v termíne

od

do

21. iné informácie 7)
Chodník je voľným pokračovaním NCH Donovaly – Šachtička
- je prístupný aj na bežkách
- tabule plastové
- súčasť modrej TZT č. 2616 Šachtička – B. Bystrica V úseku Šachtička – Panský diel vedie trasa
po lesnej ceste, kadiaľ pôvodne viedla modrá TZT, ktorá v súčasnosti, po preložení obchádza
Panský diel z opačnej strany.

7)

napr. uviesť:

či je súčasť značkového turistického chodníka,
či je chodník prístupný v zimnom období na bežkách,
použitý materiál na výrobu panelov

Prílohy evidenčnej karty náučného chodníka/lokality tvoria:
1. popis zastávok (pokiaľ nebol vydaný sprievodca po NCH/NL s podrobnejším popisom)
2. situačná mapka v M 1 : 50 000
Popis panelov a mapka: http://old.napant.sk/nch/nchsasa.htm
Rekonštruované panely12 a 17 v osobitnej prílohe.

