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Tlačová správa
Priechodnosť turistických chodníkov je zabezpečená
Tatranská Lomnica (14. júna 2016) – Lesníci hlásia hotovo. Všetky turistické
značkované chodníky v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku
v správe Štátnych lesov TANAPu sú priechodné. Zajtra, 15. júna končí sezónna uzávera
chodníkov vo vysokohorskom prostredí. Od štvrtku 16. júna bude pre turistov prístupných
aj zvyšných, doteraz uzavretých približne dvesto kilometrov chodníkov vrátane
značkovaných tatranských vrcholov.
Pred otvorením letnej turistickej sezóny správca turistických značkovaných
chodníkov a turistickej informačnej siete skontroloval prostredníctvom pracovníkov
jednotlivých ochranných obvodov a Strediska terénnych služieb všetky turistické chodníky
v TANAPe a PIENAPe a vykonal ich bežnú údržbu tak, aby boli bez problémov priechodné.
Okrem vyčistenia odrážok na odtok zrážkovej vody, prerezania chodníkov v kosodrevine a
vykosenia okrajov chodníkov, prerezania padnutých kmeňov stromov po nápore vetra,
vyzbierania odpadkov, úpravy a vyčistenia okolia lavičiek a krytých prístreškov či
doplnenia turistického značenia a informačných tabuliek, to boli najmä výmeny
a rekonštrukcie vodných premostení.
Počas nasledujúcich letných mesiacov budú Štátne lesy TANAPu vykonávať len
bežnú údržbu chodníkov a turistických zariadení vrátane informačnej siete. Budú to práce
na dláždení niektorých úsekov turistických chodníkov, opravy povrchu chodníkov, kosenie
ich okrajov, čistenie odrážok, čistenie od popadaných haluzí, prepílenie padnutých
kmeňov, odstraňovanie vývratov a skál a údržba informačnej siete vrátane náterov
pútačov, údržby odpočívadiel a lavíc na oddych. Žiadna z vymenovaných činností by
nemala turistov v ich plánovanej túre obmedziť.
V súčasnosti nie je z dôvodu spracovania kalamitného dreva obmedzený pohyb ani
na jednom turistickom značkovanom chodníku. Turistov však upozorňujeme, že mnohé
chodníky vo vysokohorskom prostredí sú ešte pod snehom. Lesníci ich budú prechádzať
a upravovať tak, ako sa bude sneh v týchto polohách roztápať.
Aktuality, ktoré sa budú týkať aktuálneho stavu turistických chodníkov, dočasnej
uzávery ich úsekov alebo ich presmerovania počas letnej turistickej sezóny, nájdete aj na
www.lesytanap.sk/aktuality.
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