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

Vajskovská dolina

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

NP Nízke Tatry a NPR Skalka
Nízke Tatry

4. okres 1)

Brezno

5. spracovateľ projektu NCH/NL

SZOPK, ZO Nízke Tatry

2)

6. zriaďovateľ 3)

SZOPK, ZO Nízke Tatry a Správa NAPANT, Banská Bystrica

7. súčasný prevádzkovateľ 3)

Správa NAPANT, Banská Bystrica

8. dátum sprístupnenia NCH/NL

November 2018

9. rok rekonštrukcie a druh rekonštrukčných prác 4)

10. hlavné tematické zameranie NCH/NL 5)
Problematika ochrany prírody, histórie daného územia, využívanie krajiny človekom

11. typ NCH/NL
so sprievodcovskou službou 




samoobslužný
kombinovaný

peší

{

textový 

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

 anglický jazyk

grafický 

{

letný
peší

zimný  v úseku Črmné - Pálenice
v úseku Črmné - Pálenice



cyklistický
mototuristický 

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)

autobusová zastávka Dolná Lehota, Črmné – odtiaľ peši
po zelenej TZT č. 5427

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
1)
2)

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

Východisko – Vajskovská dolina, Dve vody (z autobusovej zastávky Dolná Lehota, Črmné sú to
cca 2 km po zelenej TZT č. 5427

13. parametre NCH
dĺžka v km: 9,8 km
prevýšenie: 600 m
čas potrebný na prehliadku: 3 hodiny
14. počet zastávok 4
15. technické vybavenie


lavičky

iné – vymenovať mostíky cez potok, vyhliadková plošina pri vodopáde
prístrešky

16. súčastný technický stav


nevyhovujúci 6) 
vyhovujúci

17. návrh opatrení

a finančných prostriedkov


rekonštrukcia

údržba panelov 
úprava okolia

asanácia

18. textový sprievodca

názov, rok vydania/reedície

Nebol vydaný


inojazyčný

inojazyčné summary 
text v slov. j.

19. náročnosť terénu
nenáročný



stredne namáhavý 
namáhavý



aký ____________________________________________________
aké ____________________________________________________

6)

uveďte prečo

20. uzatvorenie NCH v termíne

od

do

21. iné informácie 7)
Trasa NCH vedie Vajskovskou dolinou z lokality Črmné cez Dve vody, Smrečiny, Pálenice až na
Vajskovský vodopád. Po prehliadke vodopádu je potrebné sa vrátiť späť po chodníku na lokalitu
Pálenice, odkiaľ možno pokračovať v turistike po žlto značenom turistickom chodníku, príp. sa vrátiť
po zelenoznačenom turistickom chodníku až na Črmné.

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 (trasa je totožná so zelenou TZT vo Vajskovskej doline).
Prvý panel v lokalite Dve vody je venovaný histórii baníctva, najmä ťažbe antimónu v tejto oblasti
a tiež spomienke na pád obrovskej lavíny v blízkej Kulichovej doline.
Druhý panel na Smrečinách prináša informácie o národnej prírodnej rezervácii Skalka a tiež o
partizánskych bojoch. Po prechode Slovenského národného povstania na partizánsky spôsob boja tu
pôsobila časť 2. paradesantnej brigády.
Tretí panel v lokalite Pálenice vás zoznámi s ťažbou a splavovaním dreva. V rámci tohto zastavenia
sme označili aj časť hrádze pôvodného tajchu, ktorý slúžil v minulosti pre tieto účely.
Štvrtý panel je pri jednej z najkrajších častí doliny – Vajskovskom vodopáde, objasňuje vznik
vodopádu, ako aj celej Vajskovskej doliny a vysvetľuje dôvody, ktoré videli ku zriadeniu „zóny
ticha“ v závere Vasjkovskej doliny.
Pri vodopáde sa končí náučný chodník a zeleno značená turistická trasa a je potrebné sa vrátiť
naspäť buď až na Črmné, alebo na Pálenice, odkiaľ je možnosť pokračovať v turistike po žlto
značenej turistickej trase k drevenici po d Derešmi.

