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ÚVOD

študentský workshop DUBRAVKA-MLYN

6. -10. 9. 2021

KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ZELENÉHO NÁMESTIA V CENTRE OBCE FULIANKA
KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH  AREÁLU VODNÉHO MLYNA V OBCI FULIANKA

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE: Krajinno-architektonická štúdia

ZHOTOVOVATEĽ: Občianske združenie DUBRAVKA-Mlyn
SÍDLO: Fulianka 155/1, 8212 Fulianka
OKRES: Okres Prešov
KRAJ: Prešovský kraj
IČO: 4579246
ZASTÚPENÝ: PhDr. Marko Rozkoš, PhD., Ing. Ján Rozkoš, Samuel Rozkoš
PROGRAM: Kultúra
PODPROGRAM: 2.3 - KULTÚRA - bežné (neinvestičné) výdavky

ZHOTOVITEĽ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
SÍDLO: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
ZASTÚPENÁ: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
IČO: 00 397 482
PLNENÍM ZODPOVEDNÁ: Ústav krajinnej architektúry / Katedra záhradnej a krajinnej architektúry 
ZODPOVEDNÝ VEDÚCI WORKSHOPU: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.

PROJEKTANTKY:    Bc. Ibolya Bödör
     Bc. Laura Baková
     Bc. Radka Rybanská
     Bc. Daniela Kováčová
     Bc. Lucia Diškantová
     Bc. Klaudia Dočekalová 

LEKTORI WORKSHOPU:  Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
     doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
     Ing. Miroslav Čibik, PhD.

PARTNERI WORKSHOPU  
MAJITEĽ MLYNSKEJ USADLOSTI:  PhDr. Marko Rozkoš, PhD., 
STAROSTA OBCE FULIANKA:   Miroslav Leško
UMELEC A VÝTVARNÍK:   PaedDr. Michal Choma
SPOLUAUTOR KNIHY O FULIANKE: Doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

DIZAJN TITULNEJ STRANY:  Samuel Rozkoš

GRAFICKÉ SPRACOVANIE:   Samuel Rozkoš 

LAYOUT VÝKRESOV:    Bc. Ibolya Bödör
     Bc. Laura Baková
     Bc. Radka Rybanská
     Bc. Daniela Kováčová
     Bc. Lucia Diškantová
     Bc. Klaudia Dočekalová 

Zámerom projektu bolo poukázať na oblasť mlynských areálov ako súčasť kultúrneho dedičstva Šarišského regiónu v rámci 
Prešovského samosprávneho kraja formou odbornou a praktickou poukázať na významné kultúrne hodnoty PSK v oblasti 
mlynárstva, ktorá je špeciálne viazaná na región Šariša. 

Cieľom letnej školy je v súlade s cieľom výzvy – podpora prezentácie kultúrneho dedičstva a využitia špecifickej prírodnej 
architektúry vodných mlynov a spojenej so zelenou infraštruktúrou. Taktiež  sa sústrediť na návrh riešenia aktuálneho využitia 
mlynského areálu pre reprezentačné a rekreačné účely s napojením na okolitú krajinu, turistické trasy ako aj centrum obce 
Fulianka. 

Projekt je podporovaný z rozpočtu PSK v rámci výzvy Mikroprogram PSK. Workshop vznikol v spolupráci s Obcou Fulianka, 
Ústavom krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre a občianskeho združenia Dubravka-mlyn. 

DUBRAVKA- Mlyn 2021/2022

PREŠOVSKÝ 
SAMOSPRÁVNY 
KRAj

Dubravka-Mlyn
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ŠIRŠIE VZŤAHY 

Obec Fulianka sa nachádza na východnom Slovensku v Prešovskom kraji. Od okresného mesta 
Prešov je vzdialená približne 12 km. Rozloha Fulianky je 381 ha s počtom obyvateľov 387 k roku 2021. 

Obec leží na styku Šarišskej vrchoviny a Nízkych Beskýd v Sekčovskej doline v nadmorskej výške 
približne 275 m n. m.. Nad obcou sa tiahne hradný vrch so zrúcaninou Kapušianskeho hradu. Na 
východ od obce je vrch „Haľagoš“ patriaci do pohoria Nízkych Beskýd, tie pokračujú až na sever do 
časti  Čergovské pohorie. Na juh od obce sa rozliehajú Slanské vrchy. Obec susedí na severe s 
obcou Tulčík, na juhu s obcou Kapušany, na východ s Podhoranami a na západe s Finticami. Vodný 
tok pretekajúci Fuliankou - Sekčov, rozdeľuje obec na dve časti - Starú Fulianku a novú časť 
nazývanú “Chalaš”. V juhovýchodnej časti obce a tesnej blízkosti rieky Sekčov sa nachádza Mlynská 
usadlosť Dubravka. 
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FUNKČNO-PRIESTOROVÁ ANALÝZA

Analýza vyznačuje na riešenom území plochy na bývanie ( IBV) a občiansku vybavenosť, čo zahŕňa 
služby a priemysel.

Obec nedisponuje s väčším verejným priestranstvom ako park, plocha verejnej zelene či miesto na 
zhromažďovanie. Na podobné aktivity využívajú otvorený priestor pri hasičskej zbrojnici a 
multifunkčnom ihrisku, čo bolo aj časťou nášho  riešeného územia.  

Občianska vybavenosť a služby sa koncentrujú najmä v centre obce. Chrám sv. Kozmu a Damiána je 
jednou dominantou obce, ktorý sa nachádza popri hlavnej komunikačnej osi obce. Obec Fulianka 
má materskú aj základnú školu, taktiež hasičskú zbrojnicu, jeden obchod s potravinami, reštauráciu, 
zmrzlinu na začiatku obce a multifunkčné ihrisko. K ďalším službám v obci radíme autoservis, 
pálenicu a jazdecký klub. Starý skleník a PHP družstvo s poľnohospodárskym a priemyselným 
areálom sa nachádza na SV strane obce, mimo zastavanej časti obce. 

Ďalšie riešené územia boli väčšia zelená plocha pri vodnom toku Sekčov, ktorá má v sebe potenciál, 
ale momentálne nie je veľmi atraktívna a využívaná, a Mlyn Dubravka s okolím. 
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DOPRAVNÁ ANALÝZA

Obec Fulianka sa nachádza v blízkosti hlavného ťahu smerujúceho na Poľsko prechádzajúcim cez 
mesto Svidník. Táto trasa je prepojená cestou I. triedy. Obec má vďaka krátkej dostupnej vzdialenosti 
na túto cestu dobré infraštruktúrne napojenie na mesto Prešov. Riešené územie je ľahko dostupné 
osobnými automobilmi, ale aj autobusovou alebo vlakovou dopravou. Mlyn Dúbravka je napojený 
na obecnú asfaltovú komunikáciu, asi 400m dlhou spevnenou štrkovou komunikáciou. Mlyn 
Dúbravka je dobre dostupný aj bicyklami vďaka blízkosti existujúcej cyklotrasy. 
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HISTORICKÁ ANALÝZA

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1410, kedy sa nazývala Fulyán. Začiatok osídlenia 
Fulianky spadá do druhej polovice 14. storočia (cca rok 1360). Obec vybudoval pravdepodobne 
šoltýs (dedičný richtár) a usadlíci podľa zákupného práva, ktorí sa podľa dohody so zemepánom 
zaviazali priviesť prisťahovalcov, ktorí tu založia novú dedinu. Šoltýs mal právo postaviť si v dedine 
dom, mlyn a vlastniť polia. V roku 1600 sídlisko pozostávalo zo siedmych obytných domov a domu 
šoltýsa. Koncom 16. storočia bola, vtedy Fulyanka, malou dedinou s poddanským obyvateľstvom 
rusínskeho pôvodu. 

História mlynskej usadlosti začína na mieste zvanom Čaplanky, povyše potoka, kde si rodiny Halyko 
a Roszkos  založili prvý drevený mlyn v 19. storočí. Pri mapovaní druhej vojenskej prieskumnej mapy, 
dali miestu názov Dubravka M. a mapa tretej vojenskej prieskumnej mapy Habsburskej ríše (1869 - 
1887) nazvala toto miesto Nisnyi mlyn. V roku 1891 prišla povodeň, kvôli ktorej sa tieto rodiny 
presťahovali z Tulčíka do Fulianky, kde vznikol nový mlyn Dubravka. Dátum na fasáde mlyna 
30.VII.1929 svedčí o dokončení stavby súčasnej mlynskej usadlosti. Voda do mlyna bola privedená 
mlynským náhonom dlhým približne 800 m, kde ako hnací motor slúžilo vodné koleso. Neskôr 
prešiel mlyn na silnejší zdroj energie - vodnú paru. V roku 1943 mlyn poháňala už elektrina. 
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ANALÝZA ZELENE

V obci Fulianka z celkovej výmery katastrálneho územia 380,7 ha zaberá poľnohospodárska pôda 
301,2 ha. Prevládajúcim kajinnotvotným prvkom v k.ú. Fulianka sú orná pôda a trvalé trávne porasty. 
Lesné porasty sa nachádzajú najmä v západnej časti katastrálneho územia a v jeho 
najvýchodnejšom cípe, predstavujú cca 4% z rozlohy katastra. Porasty nezmiešaných bučín a 
zmiešaných jedľovo-bukových lesov sa vyskytujú v západnej časti katastra. Významným prvkom 
krajinnej štruktúry územia je vodný tok Sekčov s priľahlými potokmi. Brehové porasty vodných tokov 
tvorí dnes už len zlomok lužného podhorského lesa. V depresiách potoka Sekčov prevládajú košaté 
kroviny s dominanciou vŕby popolavej. Odlesnené plochy, pokiaľ nie sú využívané na 
poľnohospodársku činnosť, sú osídlené náhradnými mezofilnými lúčnymi spoločenstvami. Jedná sa 
o floristicky bohaté dvojkosné lúky a extenzívne využívané pasienky. V západnej časti katastrálneho 
územia obce Fulianka sú evidované potenciálne zosuvné územia.
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ANALÝZA PODMIENOK PROSTREDIA

Klimatické podmienky

Územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od +7°C do +8 
°C. Januárové teploty vzduchu predstavujú priemerné hodnoty od -3 do -5 °C a v letnom mesiaci júl 
v priemere od +16 do +18°C.
Zrážkové a veterné podmienky
Ročný priemer zrážok sa pohybuje od 600 do 700 mm. Priemerný úhrn zrážok v januári je 20-30 
mm a v mesiaci júl sa pohybuje v rozmedzí 80-100 mm. Výdrž snehovej pokrývky nepresahuje 100 
dní zvyčajne 60 až 80 dní. Najčastejšie sa vyskytujú vetry zo južného smeru.

Povrch

Katastrálne územie obce Fulianka zaraďujeme do dvoch geomorfologických jednotiek. Rozsiahlejšia 
časť, ktorá je takmer na celom území, predstavuje oblasť Nízkych Beskýd a menšia časť, ktorá sa 
rozprestiera na západnej strane katastrálneho územia spadá do Podhôľno-magurskej oblasti. 
Z hľadiska morfologicko-morfometrického typu reliéfu zaraďujeme územie do troch typov. Západná 
časť je vrchovinová stredne členitá, stred obce, súbežný s riekou Sekčov má charakter nečlenitý 
rovinatý a západná časť obce je silne členitá pahorkatina.

Vodstvo
 
Stredom katastrálneho územia obce Fulianka preteká rieka Sekčov, ktorej hlavným povodím je 
Hornád.

Pedologické pomery

Z východnej strany sa tiahne pôdny typ pseudogleje, stredná časť pozostáva z fluvizeme a na 
západe sú v prevažnej miere pararendziny a menšiu časť tvoria kambizeme. Charakter pôd je z 
východnej strany obce hlinitý. Sem patrí aj riešené územie mlynu. Stredná až západnú časť tvoria 
piesčito-hlinité pôdy a krajná západná strana pozostáva taktiež z piesčitých ale aj ílovitých pôd. V 
južnom cípe západnej časti sa nachádzajú stredne kamenité pôdy. Pôdy z hľadiska vlhkostného 
režimu zaraďujeme do mierne vlhkých. Priepustnosť pôd, rovnako ako aj retenčná schopnosť, je 
zaradená do stredných hodnôt. Katastrálne územie je charakteristické pôdami s pH 14 a 13 čo 
predstavuje alkalickú pôdnu reakciu.

Rastlinstvo

Celé územie obce patrí do zóny dubovej a podzóny horskej.

Potenciálna prirodzená vegetácia

Z východnej a západnej strany obce sa tiahnu karpatské dubovo-hrabové lesy. Pre strednú časť 
viazanú na povodie rieky Sekčov je typická prirodzená vegetácia s charakterom jelšových lesov na 
nivách podhorských a horských vodných tokov.
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  CENTRUM OBCE FULIANKA03
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
SÚČASNÝ STAV
NAVRHOVANÝ STAV
SKICE

AUTORKY NÁVRHU:
Bc. Ibolya Bödör
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA NAVRHOVANÝ STAV PRE CENTRUM OBCE

Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť príjemné prostredie na oddych pre všetky vekové kategórie v  
prírodnom prostredí  popri vodnom toku Sekčova. 

Bola navrhnutá oddychová zóna s posedením formou móla pri novej kolibe. Pri multifunkčnom 
ihrisku pribudla výsadba, živý plot ako protihluková a vizuálna bariéra. Na voľnej ploche pri 
hasičskej zbrojnici pre dotvorenie priestoru sme navrhli trvalkovú výsadbu s krami/ solitérmi.

Edukačno - oddychová časť na väčšej  ploche riešeného územia je doplnená rampou/ chodníkom 
s náučným charakterom, ktorý vedie cez územie, má aj menšiu vyhliadkovú vežu, slúži ako 
multifunkčný hrací prvok najmä pre deti. Táto časť je doplnená interaktívnymi prvkami s náučným 
charakterom, ako aj plexy tabule či informácie v podobe QR kódov pre dospelých.

Je možnosť vytvorenia suchého potoka s vhodnou výsadbou ako imitáciu bývalého mlynského 
náhonu. Vo výsadbách dominujú rastliny pobrežného pásma a trávy, ktoré znášajú vlhké prostredie 
a slnečné stanovište. 
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SPRIEVODNÝ SPRÁVA  NAVRHOVANÝ STAV MLYNSKEJ USADLOSTI 

(STARÝ MLYN, MLYNSKÝ KOPEC, HORNÁ LÚKA)

Idea návrhu všetkých troch riešených častí v obci Fulianka je prepojená jednotnou myšlienkou 
oživenia pôvodného mlynského náhonu, ktorý sa vynára v obci pri moste , cez samotnú mlynskú 
usadlosť a končí napojením sa spätne do rieky Sekčov. Obnovenie sme zvolili v podobe suchého 
potoka, ktorý je doplnený výsadbou tráv a kvitnúcich trvaliek. Pre opätovné zavodnenie koryta 
mlynského náhonu sme vybrali časť technickej budovy mlyna, kde sa v minulosti nachádzalo aj 
samotné koleso. V tejto časti sme vytvorili jazierko s vodným kolesom, ktoré nás vizuálne prenáša 
naspäť do minulosti a pripomína nám podstatu tohto miesta. 

Južnejšie od budov usadlosti sa napája takzvaný zážitkový drevený chodník smerujúci do lesíka, 
ktorý vedie pozdĺž suchého mlynského náhonu - výsadba v náhone predeľuje verejnú a súkromnú 
časť pozemku.

Samotné budovy mlynskej usadlosti dostali novú funkciu so zachovaním pôvodného vzhľadu. 
Nové vizuálne prvky sa nachádzajú len na technickej budove, ktorá bude využívaná ako 
reštaurácia s posedením na terase s výhľadom na hrad, kde bude pristavané sklenené zábradlie. 
Okná si zachovávajú veľkosť, no výplň bude v niektorých častiach vymenená za sklo. Na prvom 
nadzemnom podlaží bude vybudované technické múzeum mlyna s pôvodnými technológiami, 
kde bude celá fasáda zo strany terasy presklenná s možnosťou vstupu do muzeálneho priestoru. 

Domčeky za technickou budovou dostávajú ubytovaciu funkciu ako apartmány. Pôvodné sýpky a 
sklady budú využívané ako obchodíky pre miestnych obyvateľov a ich výrobky. Stávajúca 
zrúcanina bude využívaná ako terasa na posedenie s náučnými tabuľami o Mlynskej usadlosti. 
Vedľajšia budova bude slúžiť ako informačné centrum a kancelárske priestory. Dreváreň ostáva 
zachovaná na pôvodnom mieste. Drevená latrína bude odstránená a toalety presunuté na okraj 
informačnej budovy so zachovaním pôvodnej atmosféry. Dvor bude vydláždený pôvodným 
kameňom. Do usadlosti pri vstupe pridáme novo-postavenú zrúcaninu, pozostávajúcu z troch 
stien z kameňa, ktorá bude symbolizovať pôvodnú čakáreň s drevenými lavicami a slamou. Na 
dvore sa budú chovať husy, aby oživili hospodársku činnosť usadlosti. Južnejšie od budov, kde sa 
strieda vydláždenie s trávnikom, bude vytvorená oddychová zóna s detskými hracími prvkami a 
chodníček vedúci k pasienok a hospodárskej budove, po ktorom bude možné napojiť sa na okruh.

Nad sýpkami zapustenými do svahu vytvoríme trávnatú terasu s drevenými ležadlami a stojanmi 
na bicykel, kde bude možné napojiť sa na cyklotrasu alebo cyklookruh. Nad budovami sa 
nachádzajú polia a lúky, ktoré budú premenené na pasienky pre zvieratá a minizoo s 
hospodárskou budovou na obstarávanie zveri. Na začiatku tejto trasy bude vytvorené parkovisko 
pre návštevníkov. V južnej časti nad usadlosťou bude vysiata kvitnúca lúka, s drevenými ležadlami 
s výhľadmi na Kapušiansky hrad a včelie úle v dostatočnej vzdialenosti od oddchových plôch, 
ktoré budú nadväzovať na úle, ktoré sú navrhnuté na lúke pred mlynskou usadlosťou. 

Zeleň pred areálom usadlosti bude preriedená, aby sme vytvorili vizuálne “privítanie” návštevníka 
do usadlosti, vstupná brána bude odstránená. Doplnená výsadba bude naopak v hornej časti na 
pasienku, na vytvorenie zatienených miest pre chované zvieratá.
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA NAVRHOVANÝ STAV MLYNSKEJ USADLOSTI
 
(PREDNÁ LÚKA, OVOCNÝ SAD, VČELÍN)

Ovocný sad

Starý ovocný sad, ktorý nie je v dokonalej kondícií v sebe nesie čaro a svojskú atmosféru 
dotvárajúcu celkové pôsobenie tohto miesta na človeka. To prestavoval hlavný impulz k myšlienke 
obnovy srdca starého mlynu. Tento priestor je vyhradený len pre užívanie rodinnými príslušníkmi.

Zachovanie a zveľadenie ovocného sadu spočíva v náhradnej dosadbe vypadnutých a 
schátraných ovocných stromov, ako aj v ozdravení jestvujúcich jedincov s potenciálom. Nižšie 
poschodie tohto sadu, ktoré v súčasnosti tvorí trávnatý porast, je navrhované na pravidelné 
kosenie pásov pomedzi stromami čo umožní pohodlný prechod danou plochou a taktiež vizuálne 
predĺži pozemok. Ponechané nevykosené časti sú navrhnuté na výsadbu cibuľovín, ktoré svojím 
kvitnutím prinesú už v jarnom období príjemné potešenie a taktiež aj výsadbu lúčnej zmesi ktorá 
upúta v neskorších mesiacoch nie len ľudské oko ale aj hmyz. 

Okrajové plochy pozostávajúce z hustých porastov drevín v súčasnosti tvoria nie príliš lákavú 
scenériu zahaľujúcu pohľady do krajiny. Tieto porasty sú navrhnuté na preriedenie, a vyčistenie 
nežiaducich náletov, čím sa priestor presvetlí a opticky tak plochu ešte viac rozšíri.

Terasa pri dome

Trávnatá plocha medzi domom a ovocným sadom predstavuje rozšírený priestor súčasnej terasy. 
Väčšia záhradná terasa ponúka krajší, nerušený pohľad na celý rozkvitnutý sad a taktiež dostatočný 
priestor pre stretávanie sa rodiny a známych. Prepája priestory a cielene tak núti užívateľa vkročiť a 
prejsť sa celým prírodným prostredím sadu.

Starý včelín

Ďalšou hlavnou zložkou riešeného územia je bezpochybne starý včelín. Patrí medzi najstaršie 
stavby ktoré sa tu nachádzajú. Bohužiaľ už tento historický kúsok nie je vo svojej prevádzke, no 
zaslúži si pozornosť. Celá plocha v okolí včelína je určená aj pre verejnosť. Do tohto priestoru sa 
návštevníci môžu dostať lávkou vytvorenou cez obnovený náhon.

Jeho rekonštrukciou sa vytvorí akási replika toho pôvodného, funkčného včelína, avšak bude slúžiť 
už len pre edukačné účely. Návštevníci si tak budú môcť prezrieť včelín z jeho blízka, dozvedieť sa 
mnoho informácií nie len o včelíne ale aj o samotných včelách, ich výrobkoch a ich 
nenahraditeľnom význame pre život.

Navrhované trvalkové záhony doplnené o sortiment letničiek, vytvárajú fyzickú bariéru od 
súkromnej časti pozemku. Nespĺňa len tento jeden účel, ale aj mnoho ďalších akými sú úkryt a 
zdroj potravy pre mnohé živočíchy a hmyz, čo má za následok zvyšovanie biodiverzity v prostredí.
Plot obklopujúci plochu je navrhnutý na odstránenie a spolu s ním aj preriedenie drevinového 
porastu tiahnuceho popri ňom. Priestor dopĺňajú sedenia umožňujúce návštevníkom pokojný 
oddych a kochanie sa prostredím.

Lúka popri príjazdovej ceste

Dolná časť riešeného územia, tiahnuca sa popri príjazdovej ceste je určená pre verejnosť. Časť 
nachádzajúca sa hneď pri mlynskom náhone zo strany od rieky Sekčov je určená pre zónu 
oddychu. Prečistením priestoru od mladých neriadených porastov tak vznikne ďalšie miesto pre 
relax odlišného charakteru. Vytvorené tu je ohnisko s posedením, ktoré svojou povahou zapadá do 
prírodného prostredia mlyna. Návštevníci si majú možnosť posedieť pri ohni, pochutnať si na 
dobrom jedle v príjemnom prostredí.

Neďaleko plochy s ohniskom je navrhnutá aktívna plocha v podobe ihriska. Zóna pozostávajúca z 
rôznych prvkov rozličnej náročnosti bezpochybne neostane bez povšimnutia. Upúta nielen hravé 
mysle tých najmenších, ale aj detské duše ukryté v tele dospelých. To je práve myšlienka a jej 
uplatnenie pri tvorbe hravého miesta pre rôzne vekové kategórie.

Pozdĺž príjazdovej cesty pretekal v minulosti mlynský náhon. Jeho koryto je dodnes rozpoznateľné. 
Opäť bola minulosť hybnou silou koncepcie návrhu. Oživenie mŕtveho náhonu, aj keď nie v 
totožnej podobe, zachová ducha tohto svojského priestoru. Obnovenie náhonu kamenitou 
nástelkou vytvárajúcou suchý potok, doplnenou o výsadbu tráv a trvaliek symbolizujúcich tečúcu 
vodu, tak priblíži obyvateľom a návštevníkom ako vyzeral mlyn vo svojej plnej prevádzke.

Ostatná časť je ponechaná kvitnúcemu pestrému lúčnemu porastu. Cez kvetinový porast sú 
vytvorené chodníčky, po ktorých sa návštevníci môžu kochať a v tichosti pozorovať život, ktorý 
okolo nich prebieha. Môžu tu objaviť rôzne živočíchy a hmyz pasúci sa na lúčnych kvietkoch, no 
obdivuhodné je aj sledovanie meniacej sa krajiny s prichádzajúcimi ročnými obdobiami. Pre 
zachovanie tradície mlynu, ktorou včelárstvo bezpochybne je, sú navrhnuté včelie úle 
rozmiestnené voľne v priestore lúčneho porastu. Včielky tak majú blízko na pastvu nie len priamo 
pri úľoch ale aj k ďalším kvetmi vysadeným miestam v okolí mlynu.

Drevené terasy a podesty smerujúce od príjazdovej cesty ponad obnovený náhon prepájajú 
jednotlivé časti a dovoľujú užívateľovi vychutnať si krásnu scenériu na lúčny porast. Ak návštevníka 
prechádzaním vstupnou cestou k mlynu zaujme pohľad na rozkvitnutý priestor natoľko, že sa 
rozhodne byť jeho súčasťou tieto terasy mu to umožnia. Prepájajú výškové členitosti a sprístupňujú 
prechod k lúke aj v stredových častiach inak nepriechodného úseku.
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