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Abstrakt: The aim of the paper is to capture and interpret the dynamics of the development of the town of Vysoke
Tatry, and consequently to determine its impact on the landscape. The town of Vysoke Tatry consists of 15
settlements, situated along the south-eastern base of the Tatras. As far as administration is concerned, it comprises
a great deal of the mountain massif of the Tatras. The dominant function of the contemporary town is tourism and
recreation, although the spa function has still remained town-forming. The kind, rank and range of the functions being
performed are reflected in the contemporary spatial pattern. The landscape’s specificity and the lack of visual “town
character” of Vysoke Tatry are determined by an unusually small (0.22%) contribution of areas formally termed as
urbanized. The major barrier for the town’s development is its location within the Tatra National Park (TANAP), which
prohibits the town’s development in terms of space and functions. Simultaneously, a strong development of
construction activity can be observed, first of all apartments and tourist accommodation objects in areas situated at the
foot of the Tatras and bordering on the town’s territory. This results in an increased number of users of the town’s
space, which may have its effect in overcrowding as well as impeded access to a smaller array and lower standard of
offered services. Future directions of the town’s development, which will surely be reflected in its landscape, will be
decided not only by municipal authorities and inhabitants, but a wide social circle representing different interest
groups.Whether the town can retain its present, unique landscape features depends on the results of that discussion.
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Wstêp

Miasta, w tym krajobrazy miejskie, s¹ przedmiotem zainteresowañ wielu badaczy z ró¿nych dziedzin
(Böhm 1996, Dubel 1998, Murtagh 2001, Majchrowska 2007, Paddison, Sharp 2007). W zale¿noœci od
dyscypliny, zastosowanych metod i rozpatrywanego problemu badawczego mo¿na wiêc zagadnienie
krajobrazu miejskiego traktowaæ w ró¿norodny sposób, odwo³uj¹c siê do ró¿nych definicji.
Dla geografa krajobraz miejski ujmowany jest najczêœciej w dwu kategoriach: obiektywnej

i subiektywnej. W pierwszym ujêciu stanowi realny pejza¿, zidentyfikowany przez trzy wyznaczniki (plan
z siatk¹ ulic, styl architektoniczny oraz formy u¿ytkowania ziemi wraz z funkcjami), natomiast w drugim to
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image – wizerunek kreowany przez indywidualnego odbiorcê przestrzeni miejskiej, niekoniecznie
identyczny z percepcj¹ przez innych jej odbiorców (Goodall 1987, Mayhew 1997).
Mo¿na te¿ przyj¹æ zasadê, i¿ krajobraz miejski równa siê krajobrazowi miasta. A zatem tam, gdzie

administracyjnie mamy do czynienia z miastem, zak³adamy istnienie krajobrazu miejskiego lub te¿ –
krajobrazu o okreœlonym (mniejszym lub wiêkszym) „stopniu miejskoœci”. Takie podejœcie wydaje siê
jednak szczególnie ma³o przydatne w przypadku miasta omawianego w tym artykule. Spoœród dwóch
pozosta³ych podejœæ badawczych w niniejszym artykule pos³u¿ono siê ujêciem subiektywnym, co zwi¹zane
jest z dostêpnoœci¹ materia³ów, zastosowanymi metodami oraz za³o¿onymi celami badawczymi.

Celem artyku³u jest bowiem uchwycenie i interpretacja dynamiki zmian rozwoju miasta Wysokie Tatry,
a przez to okreœlenie jego wp³ywu na krajobraz. Horyzont czasowy wyznaczy³a data tzw. Vel’kej Kalamity
– 19.11.2004 r. (Balon, Maciejowski 2005), która stanowi³a bardzo spektakularny czynnik w przemianie
krajobrazu Wysokich Tatr. W pracy oparto siê przede wszystkim na materia³ach zgromadzonych
drog¹ wywiadów oraz na analizie oficjalnych Ÿróde³ internetowych. Pog³êbione wywiady zosta³y
przeprowadzone z pracownikami Urzêdu Miasta Wysokie Tatry oraz przedstawicielem Zrzeszenia Ruchu
TurystycznegoWysokie Tatry (ZRTWT). Ta ostatnia instytucja wspó³pracuje równie¿ z UrzêdemMiejskim
WT, stanowi¹c licz¹cy siê w polityce miejskiej g³os opiniotwórczy. ZRT WT zawar³o bowiem umowê
o wspó³pracy z miastem Wysokie Tatry, na mocy której nastêpuje regulacja sposobów inwestowania
czêœci podatku miejskiego dla potrzeb ruchu turystycznego w mieœcie. Umowa ta umo¿liwia te¿ „œcis³¹
wspó³pracê zrzeszenia z wydzia³em polityki regionalnej i ruchu turystycznego oraz z innymi organami
miasta” (www.tatryinfo.eu). Wa¿n¹ metod¹, zw³aszcza w ocenie w ujêciu subiektywnym, by³a obserwacja
w³asna, która – z pewnej perspektywy i po zaistnieniuVel’kej Kalamity – pozwoli³a na oszacowanie stopnia
ewolucji krajobrazu badanego miasta.

Miasto Wysokie Tatry w aspekcie historycznym

Miasto Wysokie Tatry powsta³o formalnie w 1947 r., jednak historia poszczególnych jego czêœci jest
znacznie d³u¿sza, sk³ada siê ono bowiem z kilkunastu uprzednio samodzielnie funkcjonuj¹cych osiedli.
Najstarsza zabudowa placówek o charakterze turystycznym lub leczniczym (Starego Smokowca)
powsta³a w koñcu XVIII w., zaœ najm³odsza – wNowej Polance – w latach 50. XX w. (Radwañska-Paryska,
Paryski 1995). Najbardziej intensywny rozwój miejscowoœci tworz¹cych wspó³czesne miasto Wysokie
Tatry przypad³ na lata 70.–90. XIX w., kiedy to rozbudowano znacznie infrastrukturê turystyczn¹
i sanatoryjn¹ w 11 z omawianych osiedli. W tym okresie przybra³y one charakter uzdrowisk, kurortów
i stacji turystycznych. Z okresem miêdzywojennym zwi¹zana jest pierwotna zabudowa zaledwie dwóch
czêœci Wysokich Tatr: Tatrzañskich Zrêbów oraz Tatrzañskiej Leœnej. W 1947 r. na potrzeby
zagospodarowania terytorialnego scalono (decyzj¹ S³owackiej Rady Narodowej) 15 osiedli po³o¿onych
wzd³u¿ Drogi Wolnoœci: od umiejscowionej najdalej na zachód Podbañskiej po – po³o¿on¹ na wschodnim
krañcu miasta – Tatrzañsk¹ Kotlinê (ryc. 1).
Pocz¹tkowo miasto funkcjonowa³o jako gmina z prawami powiatu, w której obrêbie po³¹czono

administracyjnie 22 jednostki katastralne (www.e-obce.sk). W roku 1960 Wysokie Tatry straci³y status
powiatu, powo³ano natomiast Miejsk¹ Radê Narodow¹ z siedzib¹ w Starym Smokowcu. By³o to zwi¹zane
ze zmianami przynale¿noœci administracyjnej ró¿nych rejonów miasta: od³¹czono czêœæ obszarów
obecnych gmin Zdziaru, Stoli i Jaworzyny oraz utworzono 3 gminy – a zarazem nowe jednostki katastralne
– Stary Smokowiec, Tatrzañsk¹ £omnicê i Szczyrbskie Jezioro, które jako zespó³ zachowa³y status
miasta. W 1990 r. utworzy³y one miasto Stary Smokowiec, sk³adaj¹ce siê z 15 tzw. czêœci miejskich,
natomiast 1.01.1999 r. przemianowano je na miasto o nazwieWysokie Tatry. Ostatnia zmiana terytorialna
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Wysokich Tatr dokona³a siê w 2007 r., poniewa¿ wyrokiem S¹du Najwy¿szego z 3.05.2007 r. obszar
Szczyrbskiego Jeziora nale¿y obecnie administracyjnie do gminy Szczyrba. Terytorium Wysokich Tatr
obejmuje 380 km2, co pod wzglêdem powierzchni sytuuje go wysoko w hierarchii miast s³owackich
(www.vysoketatry.sk). PowierzchniaWysokich Tatr, po od³¹czeniu czêœci obszaru Szczyrbskiego Jeziora,
zmniejszy³a siê bowiem niewiele ponad 20 km2, a jednostka katastralna Szczyrbskie Jezioro nadal
pozostaje w granicach miasta, zachowane zosta³y te¿ niektóre rozwi¹zania z zakresu polityki miejskiej,
zw³aszcza dotycz¹ce rozwoju ruchu turystycznego (www.vysoketatry.sk). Uwzglêdniaj¹c kryterium
funkcjonalne, trzeba stwierdziæ, ¿e wszystkie czêœci Wysokich Tatr nale¿a³y do osiedli o przeznaczeniu
i funkcjach specjalnych (Dziewoñski 1953), a podstawowymi by³y funkcje: uzdrowiskowa i turystyczna.

Wysokie Tatry dziœ

Wspó³czesnemiasto nale¿y sklasyfikowaæ jako oœrodek o dominuj¹cej funkcji turystyczno-rekreacyjnej,
jakkolwiek funkcja uzdrowiskowa pozosta³a nadal miastotwórcza (tab. 1).
Koleje zagospodarowania terenu, w tym zw³aszcza rodzaj, ranga i zasiêg pe³nionych funkcji, znajduj¹

odzwierciedlenie we wspó³czesnym uk³adzie przestrzennym. Nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e analogicznie do
ró¿nic w intensywnoœci u¿ytkowania poszczególnych czêœci miasta powsta³y w nich odmienne schematy
przestrzenne. Utworzona zosta³a w ten sposób struktura przestrzenna, która zazwyczaj stanowi spójny
komplet przenikaj¹cych siê nawzajem uk³adów odpowiadaj¹cych podstawowym sferom ¿ycia cz³owieka.
W badanym mieœcie, z uwagi na niewielk¹ liczbê sta³ych mieszkañców, a bardzo du¿¹ liczbê innych
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Ryc. 1. Uk³ad osad tworz¹cych miasto Wysokie Tatry na tle sieci drogowej
Fig. 1. Layout of settlements constituting High Tatras town on the background of the road network



u¿ytkowników przestrzeni miejskiej, te relacje nie s¹ tak oczywiste ani proporcjonalne jak w innych
miastach, o rozwiniêtych bardziej ró¿norodnych funkcjach. Ilustruje to np. liczba blisko 435 tys. osób
nocuj¹cych (turystów i kuracjuszy w 2007 r.), niemal stukrotnie (!) przekraczaj¹ca liczbê mieszkañców
Wysokich Tatr. Dodaæ nale¿y, ¿e ogromna rzesza u¿ytkowników obszaru miasta (turystów) nie nocuje
w jego obrêbie, lecz poszczególne osady s¹ dla nich tylko miejscem tranzytowym (z Kotliny Spiskiej
w Tatry).
O specyfice krajobrazu i braku wizualnej „miejskoœci” Wysokich Tatr decyduje te¿ niezwykle niski udzia³

obszarów okreœlanych formalnie jako zurbanizowane. Wynosi on bowiem zaledwie 0,085 km2, co stanowi
0,22% ogólnej powierzchni miasta (Moncol’ova 2006). U¿ytki techniczne, mimo ¿e ogó³em niewielkie
obszarowo (w skali ca³ego miasta) i bardzo jednolite pod wzglêdem funkcjonalnym, decyduj¹ jednak
o dysproporcji w strukturze funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych czêœci miejskich Wysokich Tatr.
Trudno jednak wnioskowaæ o istnieniu jednostek morfogenetycznych, mo¿na zaledwie wyró¿niæ rejony
zgrupowania pewnych funkcji. Decyduj¹cym czynnikiem jest wielkoœæ danej czêœci Wysokich Tatr – zatem
tylko w najwiêkszych z nich, np. zespole Smokowców lub Tatrzañskiej £omnicy, wykszta³ci³y siê owe
zgrupowania (ryc. 2). Mniejsze czêœci miasta, zarówno starsze (Tatrzañskie Matlary, jak i m³odsze (Nowa
Polanka), cechuj¹ siê znacznie bardziej ubogim wachlarzem funkcji (ryc. 3).
Wielkoœci i intensywnoœæ zagospodarowania przestrzennego poszczególnych czêœci Wysokich Tatr

wynika z wprowadzanych b¹dŸ istniej¹cych funkcji oraz uwarunkowañ wi¹¿¹cych siê ze œrodowiskiem
przyrodniczym. Te ostatnie pe³ni¹ tu rolê podstawow¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e w obrêbie miasta wystêpuj¹
ró¿nice wysokoœci bezwzglêdnych siêgaj¹ce blisko 2000 m, co przek³ada siê na znacz¹ce zró¿nicowanie
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Tabela 1. Funkcje miastotwórcze osad tworz¹cych miasto Wysokie Tatry
Table 1. Urban functions of the settlements forming High Tatras town

Jednostka katastralna Miejska czêœæ Wysokich Tatr Funkcja dominuj¹ca

Szczyrbskie Jezioro Podbañska rolnicza (leœnictwo)

Szczyrbskie Jezioro turystyczna, sportowa, uzdrowiskowa

Wyznie Hagi lecznicza

Smokowce Nowa Polanka lecznicza

Tatrzañska Polanka lecznicza, turystyczna

Tatrzañskie Zrêby lecznicza, turystyczna

Nowy Smokowiec uzdrowiskowa, turystyczna

Stary Smokowiec turystyczna, sportowa, administracyjna

Górny Smokowiec uzdrowiskowa, turystyczna

Dolny Smokowiec lecznicza, turystyczna

Tatrzanska Lomnica Tatrzañska Leœna turystyczna, sportowa

Tatrzañska £omnica turystyczna, sportowa

Tatrzañskie Matlary lecznicza, turystyczna

Kiezmarskie ¯³oby turystyczna, rolnicza (leœnictwo)

Tatrzañska Kotlina turystyczna, lecznicza,

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Územný plan… (2005).
Source: Own work based on Územný plan… (2005).



klimatyczne i roœlinne. Ponadto rzeŸba terenu, z przewag¹ stoków stromych o nachyleniu 25–45°
i znacznym udzia³em stoków urwistych o nachyleniu powy¿ej 45° (Klimaszewski 1978, 1988), powoduje,
¿e zabudowa wystêpuje wy³¹cznie w najni¿szej po³o¿onej, a równoczeœnie cechuj¹cej siê najmniejszymi
spadkami, po³udniowej i po³udniowo-wschodniej czêœci miasta. Potencjalnie niez³ymi terenami do
zabudowy s¹, co prawda, po³o¿one w g³êbi gór p³askie dna dolin polodowcowych (taka lokalizacja
zabudowy jest typowa choæby dla Alp czy Pirenejów), jednak – pomijaj¹c wzglêdy ochrony przyrody –
specyfika dolin tatrzañskich, relatywnie w¹skich, s³abo nas³onecznionych, a przy tym silnie zagro¿onych
przez lawiny œnie¿ne (Lukniš 1973), praktycznie uniemo¿liwia tak¹ lokalizacjê osiedli. St¹d koncentracja
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Ryc. 2. Struktura funkcjonalna Starego Smokowca
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Spiš – atlas… (2000).
Fig. 2. Functional structure of Stary Smokowiec
Source: Own work based on Spiš – atlas… (2000).

Ryc. 3. Struktura funkcjonalna Nowej Polanki i Tatrzañskich Matlarów
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Spiš – atlas… (2000).
Fig. 3. Functional structure of Nowa Polanka and Tatrzañskie Matlary
Source: Own work based on Spiš – atlas… (2000).



zabudowy wzd³u¿ podnó¿a gór, cechuj¹cego siê najlepsz¹ dostêpnoœci¹ i najbardziej dogodnymi
warunkami osadnictwa.
Wysokie Tatry charakteryzuj¹ siê zabudow¹ typow¹ dla oœrodka turystyczno-uzdrowiskowego: nale¿¹

do niej obiekty infrastruktury turystycznej oraz placówki opieki zdrowotnej. Specyfik¹ badanego miasta
pozostaje jednak przewaga du¿ych reprezentacyjnych budowli, bardzo wyraŸnie zaznaczaj¹cych siê
w fizjonomii miasta. Zauwa¿alny jest przy tym jednoczeœnie niedostatek w krajobrazie licznychmniejszych
obiektów, które nawi¹zywa³yby do du¿ego ruchu turystycznego (Program hospodárskeho… 2005, Chudý
2008). W pejza¿u miasta wyraŸn¹ dominantê stanowi¹ elementy krajobrazu naturalnego (niezmienionego
przez dzia³alnoœæ cz³owieka), w tym zw³aszcza Tatry. Zabudowa i urz¹dzenia infrastruktury
spo³eczno-ekonomicznej (poza komunikacyjn¹) nikn¹ wobec ogromu „wolnej” przestrzeni wokó³ nich. Rys
ten jest znacznie bardziej wyrazisty po Vel’kej Kalamicie: wielkie puste po³acie obszaru po zniszczonym
lesie podkreœlaj¹ mocno znikomoœæ udzia³u terenów kojarzonych z krajobrazem miejskim.
Kolejnym czynnikiem tworz¹cym oœ krajobrazow¹ Wysokich Tatr, zarazem te¿ organizuj¹cym

przestrzeñ miasta, s¹ elementy systemu komunikacyjnego. Nale¿¹ do nich Droga Wolnoœci oraz sieæ linii
kolejowych, które w zasadniczy sposób wp³ywaj¹ na funkcjonowanie miasta, s¹ przy tym bardzo czytelne
w odbiorze wizerunku miasta. Rozwi¹zania komunikacyjne tego obszaru by³y zreszt¹ jedn¹ z przyczyn
utworzenia samego miasta, a obecnie w du¿ym stopniu (po uzupe³nieniu systemem parkingowym)
umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie stopnia wykorzystania przestrzeni Wysokich Tatr, stanowi¹c wa¿ne narzêdzie
starowania ruchem turystycznym (ryc. 4). Cechami charakterystycznymi krajobrazu badanego miasta s¹
wiêc: dominacja elementów œrodowiska przyrodniczego, ma³e i jednoczeœnie izolowane (zarówno wobec
siebie jak, i wzglêdem cech przyrodniczych) tereny zabudowy miejskiej, wyraŸne rozdzielenie
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Ryc. 4. Przewidywane obci¹¿enie sieci transportowej miasta Wysokie Tatry w roku 2020
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Územný plan… (2005).
Fig. 4. Predicted burden on the transport network of High Tatras town in 2020
Source: Own work based on Územný plan… (2005).



w przestrzeni miasta kilkunastu odrêbnych czêœci miejskich oraz wyraŸnie zaakcentowane w pejza¿u
miasta ci¹gi komunikacyjne jako element przes¹dzaj¹cy te¿ o rozci¹g³oœci miasta.

Mo¿liwoœci i bariery rozwoju miasta

Miasto Wysokie Tatry cechuje siê pewnym zestawem uwarunkowañ, który wyró¿nia je spoœród innych
oœrodków o podobnej historii, funkcjach i krajobrazie. Kwesti¹ najwa¿niejsz¹ – decyduj¹c¹ o specyfice
kierunków rozwoju miasta i jego wspó³czesnym krajobrazie – jest jego po³o¿enie w obrêbie Tatrzañskiego
Parku Narodowego (TANAP-ie). Od pocz¹tku ustanowienia miasta jego funkcjonowanie zosta³o
podporz¹dkowane regu³om wynikaj¹cym z ochrony przyrody. Ju¿ w roku 1953 na mocy uchwa³y rz¹du
zdecydowano, ¿e dzia³alnoœæ cz³owieka w obrêbie rejonu Wysokie Tatry (w tym ca³ego obszaru miasta)
mo¿e byæ zwi¹zana tylko z rekreacj¹, lecznictwem i badaniami naukowymi (www.e-obce.sk). Plan
zagospodarowania przestrzennego rejonu Wysokich Tatr, uchwalony w roku 1959, zosta³ opracowany
ca³kowicie zgodnie z tym postulatem. Kolejnym krokiem (1962) by³o uznanie tego rejonu za narodowy
obszar ruchu turystycznego I kategorii, a w 1964 r. Prezydium S³owackiego Rz¹du Narodowego przyjê³o
koncepcjê dzia³ania TANAP-u, w której bardzo precyzyjnie sformu³owano perspektywy rozwoju miasta.
Ograniczenia obowi¹zuj¹ce w zasadzie od powo³ania TANAP-u (1949) zosta³y ujête jeszcze bardziej
restrykcyjnie. Wprowadzono zakaz budowy jakichkolwiek nowych obiektów w obrêbie 14 czêœci Wysokich
Tatr (wyj¹tkiem by³a jedynie Podbañska), pozostawiaj¹c tylko mo¿liwoœæ modernizacji ewentualnie
rozbudowy istniej¹cych ju¿ budynków. Ta decyzja najsilniej zawa¿y³a na wspó³czesnym krajobrazie
miasta, zw³aszcza ¿e po restytucji samorz¹du lokalnego (po 1990 r.), sytuacja nie uleg³a zmianie.
Katastrofa przyrodnicza Vel’kej Kalamity przynios³a tak¿e inny – pozaprzyrodniczy – skutek. W wyniku
ods³oniêcia zabudowy – dot¹d otoczonej lasem – bardzo wyraŸnie widaæ niezbyt dobry stan techniczny
budynków, czêsto zniszczonych w efekcie wieloletniej eksploatacji. Wp³ywa to niekorzystnie na wizerunek
miasta, zatem jednym z podstawowych zadañ w³adz lokalnych jest obecnie poprawa stanu zabudowy. Po
Vel’kej Kalamicie, wobec niemo¿noœci realizacji nowych inwestycji, przyjêto za³o¿enie, ¿e jednym
z najwa¿niejszych dzia³añ, które pozytywnie zaznacz¹ siê w krajobrazie, jest modernizacja infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej, a tak¿e dba³oœæ o elementy ma³ej architektury. Ten ostatni czynnik jest zreszt¹
bardzo wa¿ny w percepcji krajobrazu miasta, zw³aszcza oœrodka, w którym aktywnoœæ wielu
u¿ytkowników dotyczy przestrzeni publicznej.
Wysokie Tatry nadal podlegaj¹ przepisom wynikaj¹cym z ochrony œrodowiska przyrodniczego.

Utrudnia to lub wrêcz uniemo¿liwia rozwój przestrzenno-funkcjonalny, negatywnie odbija siê na dynamice
wzrostu ludnoœci. Zakaz budowy dotyczy³ równie¿ mieszkalnictwa, st¹d – wobec braku perspektyw na
miejsce pracy i zamieszkania – zanotowano spadek liczby ludnoœci. Spadek ten dotyczy³ przede
wszystkim ludnoœci m³odszej, wiêc struktura wieku mieszkañców Wysokich Tatr cechuje siê du¿¹
przewag¹ roczników starszych, co równie¿ nie jest korzystne dla miasta.
Sytuacjê komplikuje fakt, ¿e mimo istnienia w³adz samorz¹dowych, które w warunkach wspó³czesnej

demokracji powinny na poziomie lokalnym samodzielnie zarz¹dzaæ obszarem miasta, w Wysokich
Tatrach funkcjonuje pewnego rodzaju trójw³adza. W³adanie terenem miasta przypada zarówno Urzêdowi
Miasta, jak i dwóm innym organizacjom, które – z racji wspomnianych przepisów z zakresu ochrony
œrodowiska – maj¹ jednak pozycjê, któr¹ mo¿na okreœliæ jako nadrzêdn¹. Mowa o Zarz¹dzie TANAP-u
oraz Lasach Pañstwowych TANAP-u – s¹ to instytucje powo³ane ustawami z 2002 (o ochronie przyrody
i kraju) i 2005 r. (o leœnictwie na obszarze Tatrzañskiego i Pieniñskiego PN), pozostaj¹ce odpowiednio
w gestii ministerstw: Ochrony Œrodowiska i Gospodarki S³owacji. Fakt „wieloœci w³odarzy miejsca” ma
zasadnicze znaczenie dla mo¿liwoœci jakichkolwiek zmian odnoœnie do u¿ytkowania ziemi, a tym samym
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zmian w krajobrazie. Prace nad dokumentami miejskimi, do których nale¿¹: studia urbanistyczne,
miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania i strategie rozwoju przestrzennego
i spo³eczno-gospodarczego, podjêto w Wysokich Tatrach ju¿ w momencie zmian polityczno-ustrojowych
lat 90. XXw. Najwa¿niejszym instrumentemwwarunkach wspó³czesnego planowaniamiejskiego jest plan
zagospodarowania, w oparciu o który mo¿na precyzyjnie wyznaczyæ kierunki i sposoby rozwoju
poszczególnych obszarów miasta.
W badanym mieœcie w³aœnie niemo¿noœæ uchwalenia takiego planu jawi siê jako podstawowy problem,

bez którego rozwi¹zania niemo¿liwe jest podjêcie konkretnych dzia³añ. Projekt planu zosta³
skonstruowany w 2005 r. (www.vysoketatry.sk). Uwzglêdniono w nim równie¿ zmiany w u¿ytkowaniu
ziemi i krajobrazie Wysokich Tatr, jakie wywo³a³a Vel’ka Kalamita, aczkolwiek nale¿y dodaæ, ¿e formalnie
samo miasto nie by³o bezpoœrednio dotkniête faktem ogromnych zniszczeñ lasu. Jak ju¿ wspomniano
wy¿ej, nadzór nad lasami pozostaje w gestii Lasów Pañstwowych TANAP-u i to ta instytucja jest
odpowiedzialna za zagospodarowanie terenów leœnych. Mo¿na jednak mówiæ o powi¹zaniach
poœrednich, bowiem – poza zmianami w krajobrazie – dostrze¿ono wówczas mo¿liwoœci reorganizacji
dotychczasowego wykorzystania terenów w pobli¿u rejonów ju¿ zurbanizowanych. Obecnie (druga
po³owa 2008 r.) plan nadal czeka na uchwalenie, gdy¿ zaproponowano w nim wprowadzenie w Wysokich
Tatrach kilku stref o odmiennych sposobach zagospodarowania przestrzennego, których zatwierdzenie
jest w³aœnie kwesti¹ sporn¹. Strefowanie ma polegaæ na utworzeniu na obszarze miasta rejonów, gdzie
by³aby dopuszczona mo¿liwoœæ zmian przeznaczenia gruntów, tym samym zmiany statusu obszaru
chronionego lub zmniejszenia stopnia ochrony, pozwalaj¹cego np. na inwestycje. Zagadnienie planu
zagospodarowania Wysokich Tatr jest traktowane jako modelowe dla przysz³ych rozwi¹zañ w zakresie
ochrony przyrody na terenie ca³ego kraju. Strefowanie to¿same jest wiêc z wy³¹czeniem czêœci parku
narodowego oraz jego otuliny spod œcis³ej ochrony i aprobat¹ tego faktu przez Ministerstwo Ochrony
Œrodowiska, a tak¿e Ministerstwo Gospodarki – instancji, której podlegaj¹ Lasy Pañstwowe TANAP-u.
Propozycja ministerialna stanowi, ¿e nadal ok. 53% obszaru miasta bêdzie podlega³o najwy¿szym
stopniom ochrony, uniemo¿liwiaj¹cej ingerencjê w œrodowisko przyrodnicze, natomiast oko³o 25% terenu
nale¿eæ bêdzie do strefy przeznaczonej dla aktywnoœci spo³eczno-gospodarczej, a zaledwie kilka procent
obejmie strefa z najni¿szym stopniem ochrony, do której zamierzano w³¹czyæ rejony z istniej¹cymi ju¿
u¿ytkami technicznymi (www. hnonline.sk).
Pomimo dokonania tych wstêpnych ustaleñ nie podjêto decyzji o zatwierdzeniu wydzielonych stref,

gdy¿ przeszkod¹ jest brak opracowania ich konkretnych zasiêgów oraz uchwalenia nowej ustawy
o ochronie œrodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Dodatkow¹, bardzo wa¿k¹ przyczyn¹ jest fakt,
¿e oko³o 50% lasów w obrêbie TANAP-u, aktualnie objêtych œcis³¹ ochron¹, jest w³asnoœci¹ prywatn¹ –
uznanie tego prawnie i zmiana przepisów (obowi¹zuj¹cych od 1949 r.) spowoduje zapewne ustanowienie
wysokich odszkodowañ dla w³aœcicieli, a ciê¿ar zobowi¹zañ finansowych musia³oby przej¹æ pañstwo.
Przedstawiciel Ministerstwa Ochrony Œrodowiska twierdzi³, ¿e prace nad ustaw¹ rozpoczn¹ siê
w parlamencie jeszcze w 2008 r., natomiast rozmowy dotycz¹ce ewentualnych odszkodowañ –
najwczeœniej w 2009 r. Zdaniem burmistrza Wysokich Tatr Jána Mokoša dalsze oczekiwanie na decyzje
rz¹dowe stanowi, po tych kilku latach od rozpoczêcia prac nad planem, niepotrzebn¹ stratê czasu,
i deklarowana jest chêæ uchwalenia planu niezale¿nie od losów przysz³ej ustawy, jednak nie jest pewne,
czy bêdzie mia³ on wtedy istotn¹ moc prawn¹ (www. hnonline.sk).
Utrudnienia wi¹¿¹ce siê z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego, a œciœle brakiem

strefowania, oraz obowi¹zuj¹ce przepisy o ochronie œrodowiska stanowi¹ zasadnicz¹ barierê dla
potencjalnych inwestorów. Nawet w przypadku niewielkich inwestycji uzyskanie formalnej zgody ze strony
odpowiednich w³adz trwa czasem kilka lat. Po Vel’kej Kalamicie prawie natychmiast zauwa¿ono szanse,
jakie daje tak radykalna zmiana krajobrazu, g³ównie kieruj¹c siê nadziej¹, ¿e dokonane „si³ami przyrody”
zniszczenia lasu umo¿liwi¹ rozwój infrastruktury turystycznej. Wiêksze projekty, przede wszystkim
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wygenerowane przez grupê kapita³ow¹ J&T, dotycz¹ce stworzenia nowoczesnej stacji
turystyczno-rekreacyjnej, np. w Tatrzañskiej £omnicy, wci¹¿ jednak czekaj¹ na realizacjê. Kwestia
nowych – zw³aszcza du¿ych – inwestycji, które mog¹ doœæ znacz¹co zmieniæ krajobraz Wysokich Tatr
budzi du¿e emocje, poniewa¿ mimo wypracowanego konsensusu, ¿e ochrona tego regionu w formie
parku narodowego jest priorytetowa, jej zasiêg pozostaje dyskusyjny. Plany rozbudowy bazy turystycznej,
w tym urz¹dzeñ i narciarskich tras zjazdowych, postrzegany jest jako wielkie zagro¿enie dla œrodowiska
z jednej strony, z drugiej zaœ jako wielka szansa na w³aœciwe wykorzystanie potencja³u Wysokich Tatr,
bodziec do rozwoju spo³eczno-gospodarczego w formie nap³ywu kapita³u czy tworzenia nowych, licznych
miejsc pracy.
Z omówionymi powy¿ej problemami w rozwoju miasta wi¹¿e siê kolejna kwestia, stanowi¹ca obecnie

przedmiot troski w³adz samorz¹dowych. Przedstawione ograniczenia uniemo¿liwiaj¹ce lub wybitnie
utrudniaj¹ce ekspansjê zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjno-turystycznej na chronionym obszarze
Wysokich Tatr s¹ skrzêtnie wykorzystywane przez coraz liczniejsz¹ grupê przedsiêbiorców
i deweloperów. Notuje siê bowiem gwa³towny rozwój budownictwa, przede wszystkim apartamentowego
oraz obiektów turystycznej bazy noclegowej, na terenach po³o¿onych u podnó¿y Tatr, a granicz¹cych
z terytorium badanego miasta. Niesie to powa¿ne konsekwencje zarówno w zakresie prawid³owego
funkcjonowania ró¿norodnych s³u¿b, jak i miejskiej polityki finansowej. Zdaniem przedstawicieli Urzêdu
Miasta oraz ZRT WT tereny okalaj¹ce Wysokie Tatry od strony po³udniowej cechuj¹ siê odpowiedni¹
gêstoœci¹ infrastruktury turystycznej, a dalszy wzrost liczby obiektów noclegowych negatywnie wp³ynie na
rozwój miasta. Ponadto planowane nowe inwestycje tego typu w samym mieœcie (szacowana liczba
miejsc noclegowych: ok. 7 tys.) niezgodne s¹ z deklarowan¹ po Vel’kej Kalamicie koncepcj¹ rozwoju
ca³ego regionu. Nale¿y tu dodaæ, ¿e o ile budowa du¿ych kompleksów zabudowy apartamentowej
w pobli¿u granic miasta (np. 4 km) jest prawnie mo¿liwa, to nowo powstaj¹ce obiekty w Wysokich Tatrach
s¹ zazwyczaj efektem przebudowy starszych, zdewastowanych obiektów b¹dŸ budowy nowych na
miejscu uprzednio istniej¹cych. Obawy w³adz lokalnych budzi zarówno ¿ywio³owoœæ zjawiska, jak
i prognozowany du¿y wzrost liczby u¿ytkowników przestrzeni miejskiej, g³ównie turystów (do 2010 r.
nawet o 10 tys.). Tak wielka liczba osób, które prawdopodobnie bêd¹ korzystaæ z urz¹dzeñ
komunikacyjnych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, placówek gastronomicznych itp., znacznie
przewy¿sza mo¿liwoœci obs³ugi dostosowanej do liczby osób nocuj¹cych oraz przyje¿d¿aj¹cych na
1-dniowy pobyt z dalszej odleg³oœci. Zbyt du¿e obci¹¿enie Wysokich Tatr ruchem turystycznym przynieœæ
mo¿e równie¿ inne skutki: nadmierne zat³oczenie, utrudniony dostêp, wê¿szy wachlarz i ni¿szy standard
oferowanych us³ug, a w efekcie zniechêcenie turystów i ich odp³yw. Przewidywane s¹ tak¿e straty w sferze
finansowej – dla miasta i przedsiêbiorców – œrodków, które mo¿liwe s¹ do uzyskania np. w formie op³at
klimatycznych lub p³atnoœci za noclegi i inne us³ugi. Rekapituluj¹c, obserwowany rozrost zabudowy
apartamentowej stanowi zagro¿enie dla pomyœlnego rozwoju miasta.

Podsumowanie

Miasto Wysokie Tatry – w odró¿nieniu od wielu innych górskich oœrodków uzdrowiskowych
i turystycznych – zachowa³o unikalne cechy krajobrazu. Miasta, nawet w wysokich górach, zazwyczaj
cechuj¹ siê krajobrazem miejskim, którego podstawowym atrybutem jest zabudowa: gêsta, skupiona,
nasycona u¿ytkami technicznymi. WWysokich Tatrach krajobraz miejski jest nieostry, prymwiedzie wolna
przestrzeñ, a ingerencja cz³owieka w œrodowisko jest s³abiej widoczna, bior¹c pod uwagê skalê miasta.
Wskutek podjêtych kilkadziesi¹t lat wczeœniej decyzji rz¹dowych w Wysokich Tatrach przetrwa³y cenne
walory przyrodnicze, co nie uda³o siê w przypadku polskich oœrodków, np. Zakopanego czy Krynicy, które
przy znacznych zmianach funkcjonalno-przestrzennych utraci³y czêœciowo charakter kurortów. Katastrofa
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przyrodnicza Vel’kej Kalamity znacz¹co zmieni³a percepcjê krajobrazu miasta, g³ównie poprzez zmianê
perspektywy widoku, inny odbiór ods³oniêtej zabudowy i wysokich gór, które wyraŸnie dominuj¹c – kreuj¹
krajobraz. Dotychczas jednak – mimo przewidywañ, prognoz i spekulacji – nie wp³ynê³a zasadniczo na
sposób funkcjonowania miasta. O przysz³ych kierunkach jego rozwoju, które zapewne znajd¹
odzwierciedlenie w krajobrazie, decydowaæ bêdzie przyjêta polityka przestrzenna. W analizowanym
przypadku, co jest rzadko obserwowane w warunkach demokracji lokalnej, rozwa¿ania nad sposobami
i form¹ zarz¹dzania terenem nie s¹ prowadzone wy³¹cznie w gronie w³adz samorz¹dowych
i mieszkañców. Nad przysz³oœci¹ Wysokich Tatr prowadzona jest szeroka dyskusja spo³eczna, mo¿na te¿
wyró¿niæ kilka ró¿nych grup interesów, czêsto reprezentuj¹cych rozbie¿ne pogl¹dy, dodatkowo nak³ada
siê na to doœæ emocjonalne nastawienie wielu dyskutantów. Z jednej strony u³atwia to rozwi¹zywanie
problemów – poprzez skupienie uwagi i presjê spo³eczn¹, z drugiej utrudnia wypracowanie konsensusu.
Fakt traktowania Wysokich Tatr przez spo³eczeñstwo s³owackie jako „w³asnoœci narodowej” w sumie
stanowi o unikalnym charakterze tego miasta.
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