
Tento rok vám opäť prinášame dva tipy 
na výlety v tatranskej a podtatranskej 
oblasti. Prvým je prehliadka najvyššie 
položenej galérie v strednej Európe, 
druhým návrat do praveku spojený 
s návštevou Gánoviec. 

Najvyššie	položená	galéria	
v	strednej	Európe

V roku 2013 bola na Skalnatom plese 
otvorená nová galéria s názvom Encián. 
Nachádza sa v priestoroch zrušenej hor-
nej stanice visutej lanovky. Svojím 
umiestnením v nadmorskej výške 
1751 metrov je najvyššie položenou in-
štitúciou svojho druhu nielen na Slo-
vensku, ale i v celej strednej Európe.

Počas návštevy tejto galérie sme oslo-
vili riaditeľa Tatranského okrášľovacie-
ho spolku Patrika Kolesára, ktorý sa 
ochotne vyjadril: „Nachádzate sa v bu
dúcom spolkovom dome. Bol vytvorený 
po vzore veľkých horských spolkov zo 
zahraničia. Aj my sme chceli mať vlast
nú budovu. Začali sme touto expozíciou 
na treťom náhornom podlaží, kde je 
bezplatná galéria. Budeme sa snažiť 
pravidelne (približne každé dva mesia
ce) obmieňať výstavy. Potom chceme 
urobiť dole expozíciu lanovky. Máme tu 
tiež vyhliadku a budeme tu poskytovať 
ubytovanie pre dobrovoľníkov. Od náv
števníkov galérie nevyberáme žiadne 
vstupné. Chceme iba, aby sa tu cítili 
dobre. Kto však chce, môže prispieť 
dobrovoľne. Vstup na vyhliadkovú vežu 
je spoplatnený symbolickou sumou 1 €. 
Za túto cenu však návštevník dostáva 
pohľadnicu. Na prehliadku galérie nie 

je potrebné sa vopred objednávať – ani 
v prípade, že by chcela prísť väčšia sku
pina osôb (napríklad školáci).“ Pre úpl-
nosť dodávame, že vyššie spomenutá 
budova bývalej visutej lanovky Wiesner 
je kultúrnou pamiatkou a jej architek-
tom je známy Dušan Jurkovič.

Prvá výstava vznikla pri príležitosti 
140. výročia založenia Uhorského kar-
patského spolku. Jej autorom bol riadi-
teľ Štátnej vedeckej knižnice v Koši-
ciach Ján Gašpar, ktorý dokumenty  
súvisiace s týmto spolkom zbieral 
43 ro kov, čo urobilo výstavu unikátnou. 
Návštevníci sa mohli oboznámiť s his-
tóriou spolku, jeho edičnou činnosťou 
a významnými osobnosťami, ale tiež 
i s výstavbou tatranských turistických 
chát, jaskyniarstvom, športovou a horo-
lezeckou činnosťou v Tatrách. 

Chystá sa i využitie druhej miestnosti 
budovy – bývalej reštaurácie, ktorá 
bude slúžiť ako polyfunkčná hala (na 
účely seminárov, konferencií, resp. ako 
ďalší výstavný priestor). V tretej miest-
nosti má byť umiestnená stála expozícia 
Vesmír Slovenskej akadémie vied. 

Veža vysoká 29 metrov umiestnená 
na vrchole budovy umožňuje nádherné 
výhľady na okolie. V minulosti sa tu na-
chádzali napínacie laná, dnes je na jej 
streche vyhliadková terasa.

Ako by mohla galéria niekedy vyzerať

Samotnú prevádzku budovy majú na 
starosti dobrovoľníci, bývalí zamest-
nanci Štátnych lesov TANAP-u a horskí 
vodcovia vo výslužbe, ktorí v týchto 
priestoroch majú i stálu kanceláriu. 

Záujemcovia o návštevu tejto unikát-
nej galérie sa môžu na Skalnaté pleso 
dopraviť rôznymi spôsobmi. Najjedno-
duchším z nich je presun z Tatranskej 
Lomnice kabínkovou lanovkou vedú-
cou priamo na Skalnaté pleso. Turistic-
ky zdatnejší si môžu vybrať trasu zo 
Starého Smokovca cez Hrebienok a po-
tom stačí pokračovať po tzv. tatranskej 
magistrále označenej červenou značkou 
až na Skalnaté pleso. Príslušníci „be-
žeckej rodiny“ si môžu zvoliť na presun 
i kombinovaný lesný a skalnatý chod-
ník z Tatranskej Lomnice po modrej 
značke k vodopádom Studeného potoka 
a potom sa napojiť na vyššie spomenuté 
červené značenie – táto trasa je zvlád-
nuteľná i v bežeckom tempe, pretože je 
dlhá 10,8 km a prevýšenie predstavuje 
„iba“ 880 metrov. 

Otváracie hodiny galérie sú prispôso-
bené prevádzke kabínkovej lanovky 
(v letnom období od 9:00 do 17:00, 
v zime kratšie, v novembri je galéria za-
tvorená). 

Do galérie sa dá presunúť z Tatranskej  
Lomnice kabínkovou lanovkou alebo pešo

Prvá výstava v galérii bola venovaná  
140. výročiu založenia Uhorského  

karpatského spolku

tiPy na výlety
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O vznik galérie sa zaslúžil Tatranský  
okrášľovací spolok
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Múzeum	v	prírode	–	návrat	do	
praveku

Ako ďalší z tipov na výlet dávame do 
pozornosti návštevu obce Gánovce na-
chádzajúcu sa 3 kilometre juhovýchod-
ne od Popradu. Možno si pamätáte, že 
asi pred šiestimi desaťročiami sa v tejto 
obci našli stopy po živote neandertálcov 
– skamenená výplň lebky neandertálca 
stará asi 120 000 rokov. Nachádzala sa 
v travertínovej kope. Podľa názorov od-
borníkov predstavuje najsevernejší 
a najvýchodnejší výskyt neandertálske-
ho človeka. Podrobnejšie informácie 
o tomto náleze sa záujemcovia môžu 
dozvedieť v Podtatranskom múzeu 
v Poprade, kde je umiestnená stála ex-
pozícia Gánovce – neandertálsky člo-
vek.

Časť expozície Gánovce – neandertálsky  
človek v Podtatranskom múzeu v Poprade

V minulosti sa v obci Gánovce ťažil 
kameň – travertín. Po skončení ťažby 
bola táto lokalita opustená. Napriek 
tomu, že šlo o štátom chránenú oblasť 
v 4. stupni ochrany, bola v dezolátnom 
stave. O nápravu sa postaralo občianske 
združenie Neandertal, ktoré sa už asi 
päť rokov snaží o zveľadenie tohto 
v minulosti zdevastovaného a takmer 
zničeného náleziska. Po vystúpení z au-
tobusu na konečnej zastávke obce Gá-
novce návštevníkov víta pekná vstupná 
brána a niekoľko informačných pane-
lov. Celý areál je oplotený a sprístupne-
ný pomocou chodníka. 

Informačné tabule pri vstupe do areálu

Gánovské travertíny

Začiatkom septembra 2013 sa v tejto 
oblasti sústredili zahraniční umelci – 
sochári z Ruska a Bieloruska, ktorým 
pri práci pomáhalo niekoľko miestnych 
obyvateľov (zapájali sa do úpravy areá-
lu, nosili umelcom potraviny, občer-
stvenie...). Počas celého týždňa praco-
vali bez nároku na honorár. Výsledkom 
ich činnosti je niekoľko sôch z prírod-
ného materiálu – dreva dovezeného 
z blízkeho Vernára a travertínu zo Spiš-
ského Podhradia. Sochy predstavujú ži-
vot neandertálskeho človeka. Najviac 
ma zaujala drevená plastika neandertál-
ca s kopijou, ktorý chytil počas lovu 
šabľozubého tigra. 

Umelci vytvorili tiež plastiky obydlí 
a tzv. praveký hotel s kúpeľmi. 

Ďalšia drevená socha predstavuje pra-
vekého lovca naháňajúceho veľkého 
býka.

Nachádza sa tu i uhynutý jašter vy-
tvorený z travertínu. Zo zeme trčiace 
drevené kly predstavujú jeho rebrá.

Danica Božová, Vladimír Boža st.
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