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Anotace 

Tému mojej bakalárskej práce som si vybral pre niekoľko dôvodov. Hlavným  

dôvodom je, že toto skalné mesto navštevujem pravidelne a dosť dlhý čas. Vrylo sa mi do 

srdca svojou rôznorodosťou prírodných krás. Môžete liezť po skalách, spúšťať sa na 

bicykloch dolu svahmi, skúmať jaskyne, nachádzať skameneliny, nájsť pozostatky po 

dávnych civilizáciách, v zime chodiť na bežkách a zdolávať Súľovské vrchy. Dajú sa tu 

nájsť takmer všetky zveri žijúce na území Slovenska. Je tu veľmi veľa nádherných malých 

území, ktoré sú tak jedinečné a tak špecifické, že musia byť chránené, aby sa zachovali aj 

ďalším generáciám. Táto práca mi pomohla pochopiť vznik tejto krajiny, spoznať jej 

históriu, jej vývoj, jej neskonalú hodnotu, ktorá sa tu nachádza, o ktorej som ani len netušil 

Keď si myslím, že viem o danom mieste veľmi veľa, vždy nájdem ďalšie informácie, ktoré 

ma usvedčujú v tom, že toto miesto je čarovné a jedinečné. 

Kľúčové slová: Súľovské skaly, krajina, ochrana prírody, náučný chodník 

 

Summary: 

I chose the theme of my Bachelor thesis because of several reasons. The main 

reason is that I visit the rock town regularly and quite a long time. It etched into my heart 

with its variety of natural beauty. You can climb the rocks, run the bike down the slopes, 

explore caves, finding fossils, found the remains of ancient civilizations, walk in winter on 

skis and negotiate Súľovské hills. You can find almost all birds living in Slovakia here. 

There are many beautiful small territories, which are so unique and so special that they 

must be protected in order to preserve the next generation. This work helped me to 

understand the formation of this country, get to know its history, its development, its 

unbelievable value, which is located here, and about which I had no idea till now. When I 

think that I know that place very much, I always find further information 

which has incriminate that this place is charming and unique. 

Keywords: Rocks of Sulov, country, conversation of nature, nature trail 
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1. ÚVOD 

 

Moju prácu som si vybral z  niekoľkých dôvodov. Medzi hlavný dôvod patrí to, že  

skalné mesto navštevujem pravidelne už dlhší čas. Poznám jeho zákutia, prírodné krásy, 

pochodil som ho krížom, krážom. Vrylo sa mi do srdca svojou rôznorodosťou prírodných 

krás, ako aj bohatej fauny a flóry na tak malom území. Môžete sem chodiť na romantické 

výlety s nežným pohlavím, pri čom toto prostredie Vám zaručí neopakovateľné zážitky, ak 

máte chuť na trocha adrenalínu, nájdete tu veľa možností ako si ho vyprodukovať, či už 

môžete liezť po skalách, spúšťať sa na bicykloch dolu svahmi, skúmať jaskyne, nachádzať 

skameneliny, nájsť pozostatky po dávnych civilizáciach, v zime chodiť na bežkách 

a zdolávať  Súľovské vrchy. Proste si tu každý nájde to čo potrebuje, na rôznorodé činnosti 

tu nie je núdza. Dajú sa tu nájsť takmer všetky zveri žijúce na území Slovenska. Či už sú to 

rôzne poľné zvery, šelmy, rôzne druhy vtáctva, bezstavovce, ba aj dovezené a umelo 

nasadené muflóny zo Sicílie a Korziky, z ktorými sa často stretávam pri Veľkom Maníne. 

Je tu veľmi veľa nádherných malých území, ktoré sú tak jedinečné a tak špecifické, že 

musia byť chránené, aby sa zachovali aj ďalším generáciam. Na týchto malých územiach 

môžeme nájsť zvery celoeurópskeho významu. Len veľmi málo miest na svete sa môže 

pochváliť toľkými bohatstvami na tak malom území. Medzi ďalšie dôvody prečo 

navštevujem toto miesto je, že napriek mojej veľkej zvedavosti  a veľkej záľube k prírode 

som nemal dosť informácii o tomto čarovnom mieste.    

Táto práca mi pomohla pochopiť vznik tejto krajiny, spoznať jej históriu, jej vývoj, 

jej neskonalú hodnotu, ktorá sa tu nachádza, o ktorej som ani len netušil. Každým ďalším 

poznatkom som chcel vedieť viac a viac. A moja túžba po informáciach nemá konca. Keď 

si myslím, že viem o danom mieste veľmi veľa, vždy nájdem ďalšie informácie, ktoré ma 

usvedčujú v tom, že toto miesto je čarovné a jedinečné. 

Ciele 

Prvoradý cieľ bol naštudovať, nafotiť, spracovať túto malebnú krajinu a  potom 

svojou prácou sa priblížiť ľudom, ktorí o tomto mieste nič nepočuli. Priblížiť im nádhernú 

krajinu, ktorá sa nachádza pri Považí. Chcel by som Vás oboznámiť s históriou, geológiou, 

geomorfológiou, faunou, flórou a ochranou krajiny. 
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 Môj druhoradý cieľ po tom, čo som si ako tak naštudoval o tomto rozprávkovom 

mieste, bol ten, že som sa chcel stretnúť s ochranármi tohto chráneného územia a snažiť sa 

pochopiť veciam, ktoré mi boli nejasné. Chcel som, nech mi ukážu miesta, o ktoré sa ako 

ochranári starajú. Prečo sa vlastne o to starajú a ako sa im to darí. 

Ďalší cieľ spracovania tejto témy bol ten, že by som rád prilákal turistov do Súľova. 

Nakoľko mám k dispozícii dosť veľkú chatu pre 30 ľudí s názvom SUĽOVČANKA, ktorá 

práve podlieha rekonštrukcii a do konca leta bude plne funkčná.  Táto turistická chata sa 

nachádza priamo pod hradom Súľov a všetky územia, ktoré by návštevník chcel vidieť ma 

na skok. Turistov, ktorých by som sem nalákal na toto rozprávkové miesto, by mali v cene 

za ubytovanie mňa ako sprievodcu. Ďalej som mal navrhnúť náučné chodníky, ktoré 

priblížia turistovi krajinu a ochranu prírody. 

Na koniec práce sa budem snažiť nájsť nejaké riešenie na zlepšenie ochrany  

Súľovských vrchov. Čo už pri terajšej veľkej ochrane tejto oblasti nebude vôbec 

jednoduché. 

Metodika práce 

Moja práca začala tým, že som si zašiel do knižnice pre potrebné knihy, zamerané 

na okolie mojej práce. Ale tak tiež som sa snažil zohnať si, čo najviac zdrojov, rôzne 

články, zborníky atď..  

Po prečítaní a porozumení informácii, ktoré som si zohnal  som sa, s niektorými 

knižnými sprievodcami vybral na mnou určené miesta, ktoré ma zaujali a ktoré som chcel 

zakomponovať do tejto práce. Keď človek putuje krajinou a číta si popri tom čo vidí, 

vzniká veľmi silná predstava ako to len študovať z kníh. Popri tomto študovaní a putovaní 

krajinou som si samozrejme ako správny bádateľ všetko dokumentoval, zapisoval 

poznámky a robil fotografie. Pár veľmi pekných záberov sa mi podarilo zachytiť na svoj 

fotoaparát, či už to bola zver, jedinečné rastliny, nádherné panorámy, západy slnka, 

snehové pokrývky, zvedavých turistov, zrúcaniny hradov a mnoho ďalších záberov. Keďže 

milujem fotografovanie, cítil som sa ako ryba vo vode, ktorá je zasypaná jedlom a nevie, 

čo skôr skonzumovať. Po pár dňoch turistiky a zoznamovania sa s prírodou a fotenia 

nádherných úkazov som zavolal na správu CHKO Strážovské vrchy s prosbou o ďalšie 
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informácie a o vysvetlenie vecí, ktoré mi boli nejasné. S veľkou ochotou ma oboznamovali 

s informáciami, ktorým som nechápal a ukázali mi ďalšie kvantum nových údajov o tomto 

mieste. Prešli sa so mnou po miestach, ktoré som nikdy pred tým nevidel. Vysvetlili mi 

veci, ktoré som ani v knižkách nenašiel. A hlavne ma oboznámili s ochranou prírody ako 

takou. Čo spadá pod ochranu prírody, kde sa to nachádza a prečo sa to vlastne ochraňuje.  

Dokonca som sa stal dobrovoľníkom pri ochrane a keď mám čas volám na CHKO 

Strážovské vrchy, či nepotrebujú nejakú pomoc alebo sa nechystá nejaká akcia, ktorá 

súvisí práve s ochranou tejto krajinnej oblasti. Veľmi ochotne a s radosťou sa pridám k 

ním, pretože toto miesto ma ešte stále čo povedať a stále je tu čo objavovať a je to úžasný 

pocit niečo robiť pre dobrú vec. 
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2. FYZICKO-GEOGRAFICKÝ A KULTÚRNO-HISTORICKÝ 

POPIS OBLASTI 

2.1 Poloha a popis 

Toto chránené územie sa nachádza  v západnej časti stredného Slovenska. Medzi 

stredným Považím a hornou Nitrou sa rozprestiera veľmi  pestrá horská oblasť v podobe 

Strážovských vrchov a Súľovských vrchov (obr. č. 1.). Chránenou krajinnou  oblasťou  

Strážovské vrchy  sa stali v roku 1989 s rozlohou 30 979 ha. Jej správa sídli v Orlovom, 

jedna z mestskej časti Považskej Bystrice. Na území CHKO Strážovské vrchy sa 

nachádzajú dve krajinársky špecifické oblasti. Ich rozdiel je v tom, že má  každý celkom  

odlišnú  geologickú stavbu. Na severe sa rozprestierajú Súľovské vrchy  s tak špecifickým 

geologickým podložím, že sa výrazne odráža od toho aj celkový charakter reliéfu. V južnej 

časti sa rozprestierajú Strážovské vrchy, kde sa reliéf tiež veľmi odráža od zložitého 

geologického podložia . (Vavrík a kol. 1985). 

 

Obrázok 1Mapa Súľovské vrchy    (www.súľovské vrchy.sk) 

 

  



Patrik Galvánek: Súľovské vrchy, návrh náuč. chodníka zameraného na problematiku OP 

 
 

2013  5 
 

2.2 História Súľovských vrchov a okolia 

 

Súľovská kotlina poskytovala domov  ešte dávno pred  obdobím hradov  a to práve 

pravekým ľudom. Najstarší archeologický nález zo Súľovskej kotliny je keramika 

z jaskyne Šarkania diera. Vchod do jaskyne je vysoký skoro 20 m a nachádza sa v skalnej 

skupine Roháč vo výške 598 metrov nad morom. Ako prvý návštevník, ktorý  tú to 

nádhernú jaskyňu preskúmal bol Ján Císarovský. Našiel tu úlomky nádob a kostí, niečo 

porozdával priateľom a rodine a zvyšok poslal do Národného múzea v Prahe. Turistický 

dom z roku 1924 (obr. č. 2.), ktorý sa nachádza pod hradom Súľov, bol založený  už 

spomínaním  objaviteľom Šarkanej jaskyne a jeho ženou Alojziou. Keďže bol objaviteľ a 

založil si aj turistický dom, pomenoval tú to jaskyňu Jánošíková jaskyňa a pod týmto 

názvom ju prezentoval medzi turistami, ktorý toto miesto navštevovali. ,,Toto 

pomenovanie je umelé  a nevhodné, nakoľko Jánošíkovská tradícia nie je v Súľove 

rozšírená. Práve preto sa občas v literatúre môžeme stretnúť aj s týmto označením.“ 

(Horečný 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 Súľovské skaly – Turistický dom     (www.sulov-hradna.sk/historick-fotografie) 
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„V roku 1935 príde ako 23 ročný študent Lesníckej fakulty v Brne František 

Papánek do Súľova na prázdniny. Po potulkách po skalnom meste zisťuje od miestnych 

obyvateľov, že za preskúmanie a pozretie stojí aj najväčšia jaskyňa Súľovských skál. 

Neváha a tak  17.6.1935 začne jaskyňu skúmať. Objavuje úlomky nádob a kostí, dokonca 

aj lebku jaskynného medveďa (Ursus spelaues).“ (Horečný 2002). Ďalší kto spravil 

podrobný prieskum Šarkanej diery v roku 1936 bol František Pauk. Nachádza v nej veľké 

množstvo archeologických artefaktov napr. úlomky nádob, železný hrot, opálené kosti, 

uhlíky, kamenné nožíky a množstvo paleontologického materiálu. 

J.Eisner všetku vykopanú keramiku zaradil do doby Lengyelskej kultúry 2900 -  

1900 p. n. l. Bola to vyspelá poľnohospodárska kultúra z mladšieho neolitu až eneolitu, 

rozšírená na juhovýchode strednej Európy. (Ondrejka 2009). V okolí Súľova je mnoho 

ďalších takých to miest s nádychom dávnej histórie: 

 Doba halštatská (7. – 5. Storočí p. n. l. ) - bolo objavených viacero 

sídlisk a pohrebísk lužickej kultúry (v dolinke Javor pod južnou stenou brala 

Skalka, Pod Zámek I.) 

 Doba laténska (4. -1 storočie p. n. l. )  

 Doba rímska (1. – 4 storočie) – keramika so zvislým ryhovaním, 

pórovitá keramika, železný oštep (Breza, Dolinky, Pod Zámek II.). Na 

severozápadnom Slovensku vznikali počas rímskeho osídľovania sídliska 

postavené aj na vyvýšených miestach nad križovatkami ciest alebo pri východoch 

z tiesňav. Súľovom a Hradnou práve taká to cesta prechádzala, kvôli tomu môžeme 

nájsť  praveké sídlisko  z doby rímskej, necelý jeden kilometer na severozápad od 

sedla Patúch na návrší Háj a práve tu boli usídlený Rimania. Toto sídlisko bolo 

nájdené v roku 1955 a jeho účelom bolo chrániť vstup od Rajca do kotliny Súľova.  

 Doba hradištná (600 – 1000) – nájdená keramika z stredohradištnej 

a mladohradištnej doby, napr. Jablonove Pri sklade, Súľov hrad, farská záhrada, 

súkromná záhrada.  (Kerešová, 2002). 
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2.2.1. Doba budovania a rozvoja spoločnosti v okolí 

Začiatky výstavby hradov na Slovensku môžeme položiť do 11. a 12. storočia. 

Nakoľko územie Slovenskej republiky patrilo pod Uhorské kráľovstvo, ktoré sa v tej dobe 

snažilo udržať si statusu stabilná ríša. Tým pádom museli klásť dôraz na ochranu svojím 

hraníc. A práve k tomu mala slúžiť sieť hradov, ktoré sa tiahli Považím z jednej aj druhej 

strany Váhu => Obranný systém severozápadnej hranice Uhorského kráľovstva. Obrovský 

rozmach stavania kamenných hradov nastal za vlády Belu IV., a po Tatárskom vpáde, 

ktorému odolalo len pár vyššie položených hradov. Nové hrady budovali na nových 

miestach, alebo staré drevené hrady prestavali na kamenné. A  vďaka týmto skutočnostiam  

sa vystavalo v Uhorskom kráľovstve 343 hradov, z toho jedna tretina na Slovensku.(obr. č. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Mapa hradov - Trenčianská stolica  (www.hrady.sk ) 
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V neskoršom období panovník obdarovával svojich prívržencov vlastným 

majetkom za dobré vykonané služby a k tomu patrili samozrejme, že aj hrady. Kvôli 

tomuto sa začala vytvárať vyššia šľachta, v ktorej vďaka hradným panstvám rástla moc. 

Prechodom hradov do súkromného vlastníctva sa zmenila ich úloha a aj výzor. 

Najdôležitejšia vec, ktorá nemohla chýbať na žiadnom hrade, bola opevnená obytná alebo 

obranná veža. Postupom času sa hrad rozširoval a získaval ďalšie prvky – obytný palác, 

obranná veža, hospodárske stavby a kaplnka, tento celok obklopovali hradby s baštami a 

s opevneným vstupom, ktorý viedol na prvé poschodie. Koncom 14. a začiatkom 15. 

storočia nastali veľké prestavby hradov, kládol sa dôraz na pohodlie majiteľa. Jednoduché 

prvky hradov vystriedala náročnejšia úprava exteriéru a interiéru v znamení gotiky. 16. 

storočie bolo charakteristické vnútornými nepokojmi, turecké nebezpečenstvo, okupácia 

krajiny, veľké zmeny v bojovej technike (delostreľba, pušný prach), vo vojenskej taktike a 

stratégií.  

Vysoké múry ako jeden z prvkov gotickej výstavby stráca svoj význam nahrádzajú 

ho nízke, zosilnené niekoľko metrové hradne múry, strieľne spevnené bastiónmi, bočné 

bašty, ktoré umožňovali streľbu s boku a nový obranný systém kazematy (podzemné 

chodby).  

K týmto modernizačným prácam boli pozývaní architekti hlavne zo severného 

Talianska, nový štýl sa u nás uplatnil vo všetkých feudálnych stavbách, mohutne 

opevnenia zmenili výzor malých stredovekých hradov na rozložité pevnosti. ,,Taliansky 

majstri si však prinášajú zo sebou aj nové prvky renesancie: sály, okná, exteriér, portály  

=> zdobené freskami, arkádové chodby, talianske komíny zdobené  plastikou, kamenné 

erby nad krbmi a portálmi, kachľové pece, zasklievanie okien kryštálovým sklom.“ 

(Horečný 2002). 

 Bohužiaľ stredoveké hrady postupne už od poslednej tretiny 17. storočia a 

začiatkom 18. storočia začali strácať svoj vojenský a strategicky význam. Počas 18. 

storočia  dochádza k presúvaniu šľachty z hradov do kaštieľov. Niektoré hrady boli 

vypálené a iné nariadenie zbúrať, aby nemohli byť viac využívané k odboju šľachty proti 

kráľovi. Nezvrátiteľný bod hradu nastal, keď požiar zničil šindľovú strechu hradu 

(Horečný 2002). 
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Hrad Súľov (Roháč) 

Súľovský hrad patrí k najneprístupnejším a najneznámejším hradom na Považí. 

Jeho ruiny sa nachádzajú na horskom hrebeni v nadmorskej výške 660 m n. m. a takmer 

splývajú so skalným prostredím ( obr. č. 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presne určiť počiatok Súľovského hradu nie je ľahké. Prvá zmienka o ňom 

pochádza, až  z roku 1470. No tu sa nevolal hrad Súľov, ale len Hrádok či pevnosť Roháč. 

Podľa súpisu pamiatok na Slovensku, ale táto pevnosť nie je staršia ako z 15. storočia. Na 

skalnom brale stála malá stavba určená na pozorovanie a stráženie okolia.  Až listina od 

kráľa Mateja Korvína povoľuje, aby sa stal z tejto pevnosti hrad. Výstavbu a prestavby 

mali pod dohľadom  majstri z Talianska, ktorí boli profesionáli v stavbárskom remesle. 

Postaviť hrad na tak obtiažnom mieste bolo veľmi náročne a nebezpečne. Všade  

vyčnievali strmé, ostré a štíhle skalné piliere, medzi ktorými bolo len veľmi málo miesta. 

Hradné múry museli byť ťahané od upätia pilierov až do obrovských výšok, aby sa im 

priestor, ktorého tu bolo veľmi málo zväčšil čo najviac.  

Obrázek 3 Hrad Súľov ( Roháč)  (www.e-regions.sk/sk/sulovsky-hrad) 
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Celé okolie Súľovských vrchov je posiate dávnou históriou. či už praveké osídlenie 

ľuďmi, rímske pevnosti, hrady, zámky, kostoly a mnoho iných historických objektov. 

Aspoň z časti som sa Vám snažil priblížiť ako to tu počas vývoja v okolí vyzeralo. 

 Medzi ďalšie významné historické miesta, ktoré sem patria sú Hrad Lietava, Hrad 

Hričov, Bystrický hrad, Bytčiansky zámok a mnoho ďalších miest s bohatou históriou. 

Tým, že ľudia žili v okolí a obhospodarovali toto územie aj radikálne menili obraz krajiny. 

Spory, ktoré medzi ľuďmi boli, odrážali sa aj na vzhľade krajiny. Či už vojny, majetkové 

spory a ďalšie typické problémy vtedajších ľudí viedli k tomu, že niektoré historické 

pamiatky, hrady aj zámky atd. zanikli. Okolie hradov a panstiev boli radikálne 

obhospodarované. Vzhľad krajiny počas hradnej doby bol úplne iný ako teraz, čo nám 

dosvedčia aj dobové fotky ( obr. č. 2.). 

Skaly neboli vôbec pokryté bučinami a trávami, ale týčili sa k nebu ako obrovské 

skalné monumenty, nedostupný terén a prírodné krásy prilákali ľudí do tejto náročnej 

krajiny na život. Veľa dobrodruhov, botanikov, spisovateľov, milovníkov prírody sem 

chodili za spoznávaním a užívaním si unikátnej prírodnej scenérie. A môžem povedať, že 

každý jeden človek, ktorý sa vydá do tejto lokality, len tak skoro na ňu nezabudne. Každý 

sa chce do toho to masívneho skalného mesta vrátiť a znova prežiť nádherné romantické 

chvíle a pocity pokoja a radosti, pretože toto miesto je posiate prírodnými pokladmi. 

A každý jeden si tu nájde to čo potrebuje. Mimo iné boli skaly vždy veľkým lákadlom pre 

turistov. Špecifický terén, ktorý je na tomto území, bol vyhľadávaným miestom a aj stále je 

veľmi obľúbenou a veľmi vyhľadávanou destináciou horolezcov a turistov.  

Ďalším veľkým lákadlom Súľovských vrchov boli dve tiesňavy, ktoré na 

nachádzajú južnejšie od Súľovských skál. Majú trošku rozdielne podložie a aj na reliéf 

pôsobili iné formy erodovania ako u spomínaných Súľovských skalách. (Kerešová 2009). 

2.3 Geológia a geomorfológia 

Turistická oblasť Strážovské  vrchy je súčasťou Karpát. Leží v centrálnej časti 

Západných Karpát a patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Tvoria ju tri pohoria: sever patrí 

Súľovským vrchom, stred Strážovským vrchom a juh zaberá Považský Inovec. 
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Súľovské vrchy sú s geologickej a geomorfologickej stránky jedinečným pohorím 

v Slovenských Karpatoch. Ich jedinečnosť je podmienená zriedkavou geologickou 

štruktúrou, ktorá prešla špecifickým vývojom inverznej povahy. V minulosti boli Súľovské 

vrchy súčasťou celku Strážovské vrchy, dnes sú samostatným geomorfologickým celkom 

patriacim do Fatransko-tatranskej oblasti. Rozprestierajú sa na sever od Strážovských 

vrchov. Hraničia s Považským Podolím (dolina Váhu s charakteristickým ohybom pri 

Hornom Hričove) na severe a západe, no a na juhu a východe so Žilinskou kotlinou. Na 

základe rozdielnosti v geologickom podloží  a geomorfológii môžeme vyčleniť tri 

samostatne skupiny, odlišné tvarom aj vývojom a to: Súľovské skaly, Manínska 

vrchovina a Skalky (Vavrík a kol. 2009). 

2.3.1 Súľovské skaly 

Centrálna časť Súľovských skál je tvorená morskými sedimentmi, uloženými do 

druhohorného mora. Na morskom pobreží s vápencovými skalnými útesmi sa ukladal 

hrubozrnný materiál, hlavne štrky a balvany. Zo štrkov sa časom vytvorila hrubá vrstva 

kamenistej sutiny, ktorú morské prúdy opracovali a zaoblili na drobné okruhliaky ( priemer 

5 – 10 cm). Tie sa postupom času stmelili a vytvorili geologické súvrstvie, ktorého hrúbka 

miestami dosahovala až 600 m. Takýmto spôsobom vznikol základný stavebný materiál 

bizarných skalných veží Súľovských skál.  

Zlepenec, ktorý tvorí toto prekrásne skalné mesto, vďaka svojej jedinečnosti nesie 

aj svoj vlastný názov ->Súľovský zlepenec ( obr. č. 5.) – a zaslúžil sa o to významný 

slovenský prírodovedec a geológ Dionýz Štúr. (Lacika 2009). 
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Obrázek 4 Súľovský zlepenec (foto autor 2013) 
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Súľovské skaly môžeme nazvať aj krajinou naruby. A to z toho dôvodu, že počas 

vývoja zeme,  ich reliéf zmenil úplne tvar. Kotlina tvorená prstencom skál bola v starších 

treťohorách v opačnej pozícii. A to znamená, že bola súčasťou vyššie položeného územia.  

Ležala na vrchole jemne vyklenutej vrásy. Vrchol toho to starého kopca budovali mäkké 

ílovité a slienité vápence, ktoré rýchlo podliehali erózii rýchlejšie ako prstenec odolných 

Súľovských zlepencov  na obvode. ,,Tektonické zdvíhanie územia spôsobilo, že sa 

vyvýšený stred skladajúci sa z vyššie spomínaných mäkkých hornín vyprázdnil a zmenil sa 

na kotlinu, a to vďaka eróznym činiteľom (voda, vietor, mráz) zatiaľ čo nižšie položený 

prstenec  skladajúci sa z pevných zlepencov sa stal jeho bralnatou horskou obrubou. Tento 

vývoj sa odborne označuje ako inverzia reliéfu.“ (Hanušin 2005). Súľovské skaly majú 

výraznú elipsovitú skalnú hradbu s ostrými tvarmi, ktoré sú nad hladko modelovanou 

pahorkatinou. A to vďaka brachyvrásovej štruktúre.  

2.3.1.1 Prírodné tvary zemského povrchu 

V tejto majestátnej horskej obrube Súľovských zlepencov môžeme pozorovať  dva 

hlavne prstence skál. Na prekrásne tvary reliéfu ako sú skalné veže, ihly, okná a brány je 

bohatší vnútorný prstenec (obr. č. 6.). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Tvary reliéfu ako sú skalné veže, ihly, okná a brány je bohatší vnútorný prstenec (foto 

autor 2013) 
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 Na západnej strane vnútorného prstenca prerúša toto skalné mesto  úzka Súľovská 

tiesňava, ktorú vytvoril  potok Hradnianka, ktorý spätnou eróziou vytvaroval vnútornú 

kotlinu Súľovských skál.  

Na sever od úzkej tiesňavy sa vyzdvihuje skalné mesto s hradom Súľov (660 m n. 

m. ) a najvyšším skalným okom v Súľovských skalách s výškou 13 m, nazývaným Gotická 

brána (obr. č. 7.). Pri pokračovaní ďalej na sever si môžeme všimnúť typickú skalnú vežu 

na vrchole Brady (816 m n. m. ), (obr. č. 8. vpravo) Veľmi zaujímavý prírodným výtvorom 

je vrch Roháč (803 m n. m. ), (obr. č. 9.). Popri  obrovskom počte  skalných stien, veží 

a ihiel, ktoré sa nachádzajú pod vrcholom Roháč, tu nájdeme taktiež veľmi významnú, ako 

historicky tak i geologicky jaskyňu nazývanú Šarkania diera. Je považovaná za nepravý 

krasový vytvor a to z toho dôvodu, že vznikla pri mechanickom rozpade pukliny.  

Vonkajší prstenec dosahuje svoje najväčšie rozmery na juhu, tu sa tiahne ostrý 

pozdĺžny hrebeň s názvom Hoľazne a ukončený je na jeho najjužnejšej strane kopcom 

Havrania skala ( 836 m n. m.). Hlbocká dolina s kaskádou hlbokých vodopádov pretína 

tieto zlepencové skaly na severe vonkajšieho prstenca. Východnú stranu Súľovskej kotliny 

tvorí len jeden ostrý chrbát.  

Okrem dvoch sediel si tento chrbát udržiava nadmorskú výšku 800m a na juhu je 

ukončený s najväčším vrcholom Súľovských skál a to Žibridom. Tu môžeme nájsť ďalší 

krásny a bizardný útvar s názvom Budzogaň, ktorý je ukrytý v lese na východnom svahu. 

Ďalšie chrbty skál tvorené zlepencami  vybiehajú zo skalnej obruby na sever, kde je ďalší z 

veľa hradov Považia, ktorý poznáme pod menom Hričovský hrad.  (Lacika a kol 2009). 

 

 

 

 

 

 



Patrik Galvánek: Súľovské vrchy, návrh náuč. chodníka zameraného na problematiku OP 

 
 

2013  15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 7 Vrch Roháč 803 m. ( Foto autor 2013) 

Obrázek 6 Skalnú vežu na vrchole 

Brady 816 m. ( Foto autor 2013) 

Obrázek 8 Gotická brána ( Foto autor 2013) 
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2.3.2 Manínska vrchovina 

Tento podcelok je odlišný od Súľovských skál. A to tým, že úzky pás na západnom 

okraji Súľovských vrchov je budovaný horninami patriace k bradlovému pásmu. 

Nachádzajú sa tu mladodruhohorné horniny prevažne vápencové a má soskovitú bradlovú 

štruktúru. Za takú krásnu  pestrosť reliéfu  môžeme vďačiť odlišným horninám v podloží. 

Na odolné jurské vápence sú viazane vysoké a ostré  vyvýšeniny no a v mäkkých slieňoch 

a bridliciach sú nižšie a hlboko modelované  formy reliéfu. Podložie je tvorené prevažne 

jurskými a spodnokriedovými usadeninami ( tmavosivé krinoidové vápence s vložkami 

slieňov, kremencov, dolomitov a zlepencov). Manínska vrchovina sa tiahne až na sever 

k mestu Horný Hričov. Tu je nadmorská výška nižšia  ako pri Manínoch s najvyšším 

vrcholom Snoh (641 m n. m. ), kde môžeme pozorovať dávne praveké hradisko. (Vavrík a 

kol 2009). 

2.3.2.1 Manínska tiesňava 

Medzi najväčšie vápencové dominanty sú vrcholy  Malý Manín (813 m n. m.) 

a Veľký Manín (891 m n. m.) tieto dva vrcholy patria medzi tie najväčšie v Súľovských 

vrchoch. Koncom treťohôr a začiatkom štvrtohôr sa morské usadeniny vyzdvihli do výšky 

a následne erózne procesy vyformovali tiesňavu medzi týmito dvomi vrcholmi.  

Pomedzi ne preteká Manínsky potok, ktorý sa počas dlhého obdobia zarezával do 

tvrdého podložia až kým nevytvoril nádhernú  Manínsku tiesňavu (obr. č. 10.). Jeho 

činnosť si môžeme všimnúť hlavne na obrých hrncoch ( Krútňavové kotle),(obr. č. 11.), 

ktoré vytvaroval potok. Prielom tiesňavy alebo taktiež prvé vráta sú miestami úzke len 

niekoľko metrov  a steny, ktoré ho obklopujú dosahujú výšku až 400 m. Pri lepšom 

preskúmaní môžeme objaviť aj skameneliny rôznych morských živočíchov.  

Celé územie je silno zvrásnené čoho je dôkazom aj tektonický zlom na upätí 

Veľkého Manína s minerálnym prameňom. Zvetrávaním však vznikali aj mnohé jaskyne 

v tomto Manínskom masíve ich je zhruba tridsať. Medzi tie najväčšie patrí šestnásť metrov 

hĺbka Jašteričia priepasť na Jašteričom hrebeni Malého Manína. Druhé vráta pri dedinke 

Záskalie boli v minulosti veľmi úzke a v podstate nepriechodne. Manínska tiesňava  je 
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najužšia tiesňava miestami iba 3,7 m široká, cez ktorú bola vybudovaná cesta a to po roku 

1945. (Vavrík a kol. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Kostolecká tiesňava 

Jedna z ďalších tiesňav, ktorú vytvoril Manínsky potok sa nachádza hneď za 

Manínskou tiesňavou za dedinkou Záskalie, ktorá sa volá Kostolecká tiesňava. Kopec 

Drieňovka (639 m n. m.) bol tak isto erodovaný postupným epigenetickým zarezávaním sa 

potoka do Drieňovky spolu zo silnými poveternostnými silami vytvorili impozantnú 

tiesňavu. Po vstupe do tiesňavy po ľavej strane môžeme pozorovať výrazný skalný 

výklenok, ktorý vznikol krasovými procesmi. Od toho to výklenku spadá až k ceste 

obrovské sutinovisko so širokým sutinovým kužeľom (obr. č. 12.). Nižšie v ľavo od 

výklenku máme ukážkový príklad pôsobenia horotvorných síl. Vápencové lavice usádzané 

na morskom dne sa pôsobením tektonických procesov zvrásnili a vytvorili ležaté vrásy ( 

obr. č. 13.). Mohutný skalný výklenok – Abri patrí medzi najväčšie výklenky v Západných 

Obrázek 10 Manínska tiesňava (Foto 

autor 2013) 
Obrázek 9 Krútňavové kotle ( Foto autor 

2013) 
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Tatrách. Horolezci tu majú perfektné príležitosti na testovanie svojich zručností. Dutina 

zvetraného jadra antiklinály je nazývaná aj Strecha Slovenska. (Lacika a kol. 2009). 

  

Obrázek 11 Ležaté vrásy (Foto autor 2013) 

Obrázek 12 Sutinovisko so širokým sutinovým kužeľom (Foto autor 2013) 
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2.3.2.3  Bosmany 

  Nad dedinkou Kostolec sa nachádza jurské vápencové bralo  nazývané Skalka 

(659 m n. m.), ( obr. Č. 14.). Tu môžeme pozorovať hlboké puklinové škrapy v jej 

vrcholovej časti. Pri pravej strane brala sú oddelené od skaly tri veže stojace a týčiace sa 

k nebu a pripomínajúce “ Bosniaky“ (tvar koláčov). Odtiaľto pochádza názov Bosmany. Je 

tvorená druhornými ( mesozoickými )vápencami a karbonátovými zlepencami. (Horečný 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 13 Vápencové bralo nazývané Skalka ( 659 m n. m.) (Foto autor 2013) 
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2.3.3 Skalky 

Je to najmenší podcelok zo Súľovských vrchov. Geologicky sa trošku líši od 

Súľovských skál a to preto, že obsahuje viac vápencov a dolomitov ako zlepencov ( tie boli 

erodované a ostali len na severnom a západnom okraji). Skalky sú tvorené príkrovmi a to 

križňanským a chočským. Rozsahom sú Skalky pomerne malé, ich dĺžka je 8 km a šírka 4 

km. Ich východný okraj je tektonický a aj preto je to významný geomorfologický útvar. 

2.4 Vodstvo 

Podľa hydrologického hľadiska patrí CHKO Strážovské vrchy  do rozvodia Váhu 

a Nitry. Skoro celé Súľovské vrchy sú odvodňované do najdlhšej rieky na Slovensku a to 

do Váhu. Ďalej sa môžu napojiť na Rajčianku, no ta nakoniec aj tak dotečie do Váhu. 

Keďže toto územie ma dosť krasov, môžeme očakávať, že tu nie je núdza o pitnú vodu, 

pretože sú tu vhodne podmienky pre akumuláciu podzemnej vody. Bohužiaľ tu chýbajú 

prírodné jazera a vodné nádrže.  Tok riek patrí do stredohorskej oblasti z čoho vyplýva, že 

maximálny prietok je v marci a apríli (topenie ľadu a snehu) a najmenší prietok má počas 

zimného obdobia. (Vavrík a kol. 1985). 

2.5 Podnebie 

Rozdielne klimatické podmienky sú tú určované hlavne vysokou zonálnosťou. 

Nižšie položené miesta bývajú všeobecne teplejšie a suchšie, no keď začneme ísť do 

vyšších polôh teplota klesá a zrážky sa zvyšujú. Pre Slovenskú republiku sú špecifické 

vzduchové hmoty, ktoré k nám prúdia prevažne zo severu alebo severo - západu. Horská 

priečka tiahnuca sa popri Váhu tvorí prirodzenú bariéru, ktorá zachytáva časť zrážok a tým 

pádom na východne orientované svahy vrhá zrážkový tieň.  

,,Všeobecne sa dá povedať, že Súľovské vrchy sú chladnejšie a vlhšie, pretože sú 

viac na severe ako zvyšok CHKO.  Sem tam môžeme objaviť aj lokálne geomorfologické 

faktory, ktoré dokážu ovplyvňovať mikroklimatické pomery. (napr. Manínska tiesňava). 

Úhrn zrážok je relatívne všade rovnaký , najviac nám naprší cez leto a logicky najmenej 

cez suché zimné mesiace. Zo snehovou pokrývkou sa stretávame počas 80 až 120 dní do 

roka.“ (Kerešová 2009). 
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Ak plánujete návštevu, odporúčam prísť počas leta, len treba počítať s možnosťou 

lokálnej búrky v horských oblastiach a ku koncu leta a začiatku jesene (babie leto). Kedy je 

počasie síce chladnejšie a dni sú kratšie, no ale máte väčšiu pravdepodobnosť, že budete 

mať krásne jasnú oblohu bez zrážok. (Vavrík a kol. 1985). 

2.6 Flóra 

Druhové zloženie rastlinstva  je výsledkom dlhodobých procesov siahajúcich 

hlboko do minulosti. Za zmeny však môže aj človek svojimi premenami spoločenstiev na 

svoj obraz. Na tomto území prevládajú  teplomilné spoločenstvá, pre ktoré hrali hlavnú 

úlohu ich severo -južná orientácia kopcov. Čo pomohlo prechodu teplomilných druhov 

pomerne ďaleko na sever. No nájdeme tu aj vysokohorské a horské druhy. Ďalším 

faktorom, ktorý ovplyvňoval rozšírenie týchto druhov, bolo geologické podložie.  

Na území Súľovských vrchov sa vyskytujú prevažne karbonátové horniny,  ktoré 

majú blahodárne účinky pre rastlinstvo tohto typu. Nakoľko dokážu zachytávať slnečné 

lúče a udržia si v sebe teplo dochádza k ovplyvňovaniu pôdnej reakcie,  čo má za následok 

druhovú bohatosť.  

Prevažná časť územia je tvorená lesnatou krajinou ich rôznorodosť nám určuje 

výšková zonálnosť. Prevládajú tu spoločenstvá bučín, no hojne sa tu vyskytuje aj javor, 

jedľa a ojedinele brest. V tých vyšších polohách by sme mohli nájsť skôr  jedlovo-bukové 

spoločenstvá s väčším zastúpením ihličnanov. Typickým prvkom pre túto oblasť je 

prelínanie sa teplomilných  a horských spoločenstiev. Vďaka vápenatému podložiu je toto 

územie bohaté na druhy z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). (Vavrík a kol. 1985). 

 Zo sedemdesiatich druhoch, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska sa na tomto 

území nachádza štyridsať druhov. No presný počet sa nedá stanoviť nakoľko je to veľmi 

náročne z toho dôvodu, že sa krížia medzi sebou. Tieto druhy rastlín sú veľmi citlivé na 

zmeny prostredia, preto je ich náročné pestovať inde ako na územiach, kde rastú 

prirodzenou formou. Závisí to na ich symbióze s mikroskopickými hubami a k tomu majú 

ešte aj veľmi drobné semena. (Hanušin 2005).  
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Za úbytok týchto vzácnych lesných orchidei môže zmena druhových porastov, ktoré 

sú často v monokultúrach a ďalšia vec, ktorá im spôsobuje záhubu je ničenie biotopov pri 

ťažbe dreva.  

Medzi ďalšie významné a vzácne druhy, ktoré sú spájané len s touto oblasťou sú : 

 Endemity a subendemity: 

  Klinček lesklý (Dianthus plumarius) (obr. č. 17.) , klinček včasný pravý (Dianthus 

praecos), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica),  poniklec slovenský (Pulsatilla 

subslavica), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica). 

 Horské druhy: 

Astra alpínska (Aster alpinus) (obr č 15 ), horec Clusiov ( Gentiana slusii), poniklec 

prostredný (Pulsatilla subslavica), prvosienka holá karpatská (P. auricula subsp. 

hungarica), zvonček maličký (Campanula cochleariifolia lam) a mnoho ďalších.  

Veľmi zaujímavé je taktiež výskyt horských druhov v nízkych nadmorských 

výškach v tiesňavách a skalných úžľabinách. Chladná mikroklíma má za následok výskyt 

klinčeka lesklého a prilbice tuhej moravskej v malých polohách v tiesňavách. 

 Teplomilné druhy: 

Astra spišská (Aster amelloides), devätorník veľkokvetý (Helianthemum 

grandiflorum), gulôčka bodkovaná (Globularia punctat), chrastavec Kitaibelov (Knaulia 

kitaibelii ( Schutles) Borbas)), nevädza triumfettová (Cyanus triumfettii),  ranostaj pošvatý 

(Coronilla vaginalis) , skalničník guľkovitý (Jovibarba globifera )(obr. č. 16.). 

 Travinno- bylinné porasty: 

Mečík škridlovitý (Gladiolus imbricatus), orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris), 

veternica lesná (Anemone sylvestris), žltohlav najvyšší (Trollius altissimus). 
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 Dreviny: 

Buk obyčajný (Fagus sylvatica), jedľa biela (Abies alba), borovica lesná (Pinus 

sylvestris), tis obyčajný (Taxus baccata), lipovo-javorové sutinové lesy ( javor horský 

(Acer pseudoplatanus)  a lipa malolistá (Tilia cordata)), dub plsnatý (Quercus pubescens) 

(v Podhradskej doline). 

Veľa z týchto druhov, ktoré som spomenul, sú zákonom chránené a na rôzne z nich 

sa vzťahujú špeciálne ochranné územia a metódy ochrany. No tejto problematike sa budem 

venovať v ďalšej kapitole. (Lacika a kol. 2009). 
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Obrázek 16 Astra alpínska (Aster alpinus) 

(www.lovuzdar.sk) 

Obrázek 14 Skalničník guľkovitý  (Jovibarba 

globifera) ( Foto autor 2013) 

Obrázek 15 Klinček lesklý (Dianthus 

plumarius) (foto autor) 
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Pestrosť geologickej stavby a rozmanitosť vegetačnej zložky, taktiež ako aj 

klimatické podmienky veľmi vplývajú na zloženie fauny. Typické pre túto oblasť je 

prelínanie sa zvierat žijúcich v nížinách zo zvieratami žijúcimi v horskej oblasti. Toto 

miesto je známe svojou veľkou diverzitou. Mimo lesné druhy, ktorých je hojne, tu nájdeme 

aj druhy žijúce v skalných, mokraďových, lúčnych a xerotermných biotopov. 

Bezstavovce: 

Modlivka zelená (Matis religiosa), cikáda viničná (Tibicina haematodes) ( tieto 

druhy potrebujú južné vyslnené stráne), viaceré druhy bystrušiek (Carabus) (obohacujú 

lesné spoločenstvá), jasoň červenooký (Parnassius apollo), jasoň chochlačkový (Parnasius 

mnemosyne), pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena), vidlochvost feniklový (Papilio 

machaon), vidlochvost ovocný (Lphiclides podalirius) (veľmi vzácne  a chránené motýle), 

komôrkár pontický (Atypus muralis) (kriticky ohrozený a je známy len na v pár lokalitách), 

fúzač alpský  (Rosalia alpina) (prioritný druh eu. významu,) a mnoho ďalších.  

Stavovce: 

Na brehoch horských potôčikov a mokradí môžeme pozorovať mloka vrchovského 

(Triturus alpestris), salamandru škvrnitú (Salamandra salamandra) , ropuchu obyčajnú 

(Bufo bufo), rosničku zelenú (Hyla arborea). Na vyslnených skalách môžeme nájsť užovku 

stromovú (Zemenis longissimus) a mnoho ďalších druhov hadov. Vďaka rôznorodosti 

vegetácie a špecifickými skalnými útvarmi môžeme objaviť veľké množstvá rôznych 

zástupcov vtáctva. V kotlinách, pri riekach  a hlavne v skalných útvaroch žije veľké 

množstvo dravých vtákov. Okrem tých bežnejších ako je jastrab krahulec (Accipiternisus) 

alebo myšiak hôrny (Buteo buteo),  ktoré môžeme veľmi ľahko spozorovať, hneď po 

príchode do oblasti, ale nájdeme tu aj veľmi vzácne druhy a to napríklad sokol rároh 

(Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sova obyčajná (Strix falco), 

myšiarka ušatá (Asio otus), orol skalný (Aquila chrysaetos), výr skalný (Bubo bubo), sova 

lesná (Strix aluco)  a veľa ďalších. Z veľkého množstva spevavcov spomeniem napríklad 

krkavca čierneho (Corvus corax), strakoša červenohlavého (Lanius senator), sýkorku 

hôrnú (Parus palustris), orieška obyčajného (Troglodytes troglodytes), viacero druhov 

drozdov a mnoho ďalších. Veľmi významný pre túto oblasť je aj bocian biely (Ciconia 

ciconia), ktorý sa dokázal prispôsobiť ľudom a obýva vysoké betónové umelo vytvorené 
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hniezda aj vďaka tomu jeho populácia rastie, no môžeme tu nájsť aj bociana čierneho 

(Ciconia nigra). ( Lacika a kol. 2009). 

Cicavce: 

Veľmi veľké zastúpenie v tejto oblasti tu majú aj cicavce. Pri okrajoch lesov 

môžeme stretnúť ježa tmavého (Erinaceus europaeus). Celkom dosť veľké tu majú aj 

zastúpenie druhy piskorovité ako je napríklad piskor obyčajný (Sorex aranues), bielozubka 

bielobruchá (Crocidura leucodon), piskor malý (Sorex minutus). Mnohé jaskynne dutiny 

a pukliny, staré povaly, kostolné veže, v  ktorých je tu neúrekom poskytujú úkryt aj pre 

mnohé druhy netopierov, ako je napríklad podkovár malý (Rhinolopus hipposideros), 

netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier obyčajný (Myotis myotis), ucháč svetlý 

(Plecotus auritus), večernica tmavá (Vesperitilio murinus) a mnoho ďalších. Južnejšie od 

Súľovských vrchov môžeme pozorovať bohatú skupiny poľovnej zvery, čoho sú príkladom  

srnce, jelene, diviaky, muflóny ( dovezené zo Sardínie a Korziky). Muflóny ( Ovis 

musimom) sa tu veľmi dobre adaptovali a prispôsobili. No taktiež tu majú úkryt aj 

medvede hnedé (Ursus arctos) (obr. č. 18.), ktoré sú u nás veľmi rozšírené, miestami až 

premnožené. A medzi šelmami tu môžeme hľadať aj rysa ( Lynx lynx), líšku ( Vulpes 

vulpes) a vo viacero prípadoch aj vlka ( Canis lupus). 

Neustále meniacim faktorom, ktorý mení vzhľad krajiny a jej prírodné obyvateľstvo 

bol a je človek. Jeho zásahy do prírody dokážu vyhubiť a nenávratne zničiť veľké 

množstvá rôznych druhov fauny aj flóry, preto sa už od nepamäti snažíme o ich ochranu. 

No treba povedať, že paradoxne určité miesta, ktoré človek pred stáročiami obhospodáril, 

poskytujú jedinečné podmienky pre život fauny a flóry naviazanej na nové spoločenstvá, 

ktoré by sa tam inak nikdy nevyskytovali. V ďalšej kapitole Vás prevediem špeciálne 

chránenými oblasťami a oboznámim Vás hlavne s tým, čo je predmetom ochrany týchto 

území a spôsoby ochrany niektorých druhov živočíchov alebo rastlín. (Lacika a kol. 2009) 
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Obrázek 17 Medveď hnedý  ( Ursus arctos) (www.lovuzdar.sk) 
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3. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU OCHRANY PRÍRODY 

V OBLASTI 

3.1 Oboznámenie sa s maloplošnými chránenými územími 

 Veľmi výstižným dokladom o výnimočnosti tohto rozprávkového miesta sú 

vyhlásené maloplošné chránené územia. Aj keď zákon jasne stanovuje pravidla čo sa smie 

a nesmie v týchto chránených územiach robiť, záleží hlavne na turistoch, aby sa správali 

k prírode ako hostia a dodržiavali pravidla, pretože bez nás ľudí, ktorí tieto pravidla 

dodržujú by žiadna ochrana nemala zmysel. Preto si pripomenieme základne pravidla 

správania  sa v rezerváciách. Jednoznačne si musíme dávať pozor na odbočovanie 

z vyznačených trás, stanovať za hranicami zastavanej plochy obce, prísny zákaz zakladania 

ohňov. Samozrejme musíme dodržiavať aj ticho a pokoj pri túre alebo prechádzke 

krajinou, nezbierať rastliny ani plody, a už vôbec nie loviť alebo sa snažiť chytiť nejakého 

živočícha. Veľmi veľký doraz sa kladie aj na znečisťovanie prírody odpadkami.  Aby sme 

zachovali toto jedinečné územie s bohatými a rozmanitými vlastnosťami musíme sa naučiť 

správne chovať. Súľovské vrchy a celé ich územie spadajú do chránenej krajinnej oblasti 

Strážovské vrchy, kde platí  ich začlenenie do II. stupňa ochrany, v ktorom sa uplatňujú 

všeobecné nariadenia pre ochranu krajiny a prírody. Na vykonávanie rôznych činností 

v chránenej oblasti si vyžaduje mať súhlas orgánu ochrany prírody. Medzi zakázané 

činnosti v II. stupni ochrany patria napr. (vjazd a státie s motorovým vozidlom a 

záprahovým vozidlom, bicyklom na pozemky za hranicou zastavaného územia mimo 

komunikácie). Športové horolezectvo na tomto území je zakázané. Pretože všetky hore 

vymenované chránené územia majú najvyšší 5. stupeň ochrany. A aj napriek tomu sa dá vo 

vybraných lokalitách  liezť po skalách,  no ale iba v obmedzený čas ( sezónne 

obmedzenie). No ak sa chceme vydať na skaly musíme mať platný členský preukaz u  

jedného z horolezeckých klubov JAMES a UIAA, ktorý dostali výnimku na tuto činnosť 

od krajského úradu. Na zabezpečenie vyššej ochrany Súľovských vrchov boli na tom to 

území vyhlásené ďalšie maloplošné chránené územia. ( Lacika a kol. 2009). 
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 Súľovské vrchy nám ponúkajú tieto maloplošné chránené územia: 

 NPR Súľovské skaly 

 NPR Manínska tiesňava 

 NPR Podskalský Roháč 

 PP Bosmany 

 PP Priečinská skala 

 PP Súľovský hrádok 

 PR Kostolecká tiesňava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 : Mapa Maloplošné chránené územia v CHKO Strážovské vrchy (www.ochrana.sk) 
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3.1.1 NPR Súľovské skaly 

História ochrany prírody Súľovských skál siaha do roku 1929, kedy boli prijaté prvé 

legislatívne opatrenia obmedzujúce živelnú ťažbu dreva. V roku 1973 bola ich 

najatraktívnejšia časť vyhlásená za Štátnu prírodnú rezerváciu. Podľa zákona NR SR 

č.287/1994 o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 1.1.1995 majú štatút Národnej 

prírodnej rezervácie. Súčasná rozloha NPR je 543,23 ha. a ochranné pásmo má rozlohu 

281,77 ha.. Stupeň ochrany platný na tomto území je 5.stupeň najvyššej ochrany. (Zz. NR 

SR). Súľovské skaly predstavujú atraktívne územie s vysokou geologickou  a 

geomorfologickou osobitosťou,  so značnou druhovou pestrosťou rastlín, živočíchov a ich 

spoločenstiev. Jaskyňa Šarkania diera je známa nálezmi kostí jaskynného medveďa a 

keramiky lengyelskej kultúry patriacej časovo do obdobia staršieho eneolitu. V centrálnom 

hrebeni NPR leží v nadmorskej výške 660 m zrúcanina Súľovského hradu – národná 

kultúrna pamiatka. Hradom prechádza trasa náučného chodníka, ktorý bol v roku 1997 

rekonštruovaný. 

Súľovské skaly sú vysokou ostrou rezanou horskou hradbou s hladko modelovanou 

pahorkatinou vo svojom vnútri. Územie je vybudovane  inverziou reliéfu. Mechanickým a 

chemickým zvetrávaním karbonátového tmelu vznikli stĺpovité, vežovité, guľovité a iné 

skalné formy a pseudokrasové útvary. Súľovský zlepenec je jeho hlavná petrografická 

jednotka chráneného územia. Vo vegetácii dominujú  vápencové bučiny a kvetnaté bučiny 

,lipovo-javorové sutinové lesy a reliktné boriny. K značnej druhovej pestrosti rastlinstva 

prispieva skutočnosť, že územie leží na rozhraní pôsobenia dvoch prúdov - panónskeho a 

karpatského, čo spôsobuje, že sa tu prelínajú teplomilné (panónske) druhy s druhmi 

typickými pre chladné horské oblasti (karpatské). Toto územie ma hodnotu v tom, že sa tu 

bežne a v hojnom počte vyskytujú niektoré druhy živočíchov, ktoré boli v Európe zistené 

len ojedinele. (Hanušin a kol. 2005). 

3.1.2 NPR Manínska tiesňava 

Táto oblasť bola za Manínsku úžinu vyhlásená v roku 1967. Od 1955 sa stala 

prírodnou rezerváciou  s názvom Manínska tiesňava. Spolu so Súľovskými skalami patrí 

k turisticky najnavštevovanejším územím. Epigenetickým zarezávaním Manínskeho 

potoka  do Manínskeho bradla vznikla úzka tiesňava, ktorá rozdelila toto bradlo a vznikol 
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Veľký Manín a Malý Manín. Geologické podložie územia tvoria jurské a spodnokriedové 

usadeniny. Celé územie je silno zvetrané. Úpätím Veľkého Manína prebieha tektonický 

zlom, čo ho sú aj dôkazom existujúce minerálne pramene. Medzi významné morfologické 

útvary tohto územia sú skalné hríby, veže a ihly, krútňavové kotle ( obrie hrnce) . 

V tiesňave môžeme taktiež nájsť rôzne skameneliny. V tiesňave je studená a vlhká 

mikroklíma, ktorá je vhodná na rast chránených vysokohorských druhov rastlín a 

teplomilných druhov rastlín bezprostredne vedľa seba. Malý Manín je porastený väčšinou 

bukmi, borovicou lesnou a borovicou čiernou. Veľký Manín je obrastený bukmi, smrekmi 

a jedľami. Z chránených živočíchov môžeme pozorovať napr. jasoňa červenookého 

(Parnasiuss apollo) a fúzača alpského (Rosalia alpina), salamandru škvrnitú (Salamandra 

salamandra), stáda muflónov . Významným škodlivým faktorom bola výstavba cesty cez 

tiesňavu. Súčasná rozloha NPR je  117,63 ha. a ochranné pásmo má rozlohu 70,49 ha. 

Stupeň ochrany platný na tomto území je 4. stupeň a 5.stupeň najvyššej ochrany. (Lacika a 

kol 2009). 

3.1.3 NPR Podskalský Roháč 

 Táto národná prírodná rezervácia  bola vyhlásená v roku 1993, jej rozloha je 105,57 

ha. Je to najjužnejšia časť z geomorfologického celku Súľovské vrchy. Chránené územie 

reprezentuje prirodzené lesné a nelesné biocenózy so zachovalou teplomilnou vegetáciou 

na vápencovom podklade s výskytom chránených a zriedkavých druhov rastlín. Ďalšia 

veľmi hodnotná zložka tohto chráneného územia je bralnatý masív s viacerými skalnými 

útvarmi (bašty, piliere a skalné okná). Tento masív je budovaný súľovskými zlepencami. 

zložených predovšetkým z dolomitových okruhliakov, spojených karbonatickým tmelom. 

V NPR sa väčšinou vyskytujú bučiny, v lese sa nachádza mŕtve drevo. Stupeň ochrany 

platný na tomto území je 5. stupeň najvyššej ochrany. (Lacika a spol. 2009). 

3.1.4 PP Bosmany 

Bosmany boli vyhlásené za PP v roku 1994, majú rozlohu 7,34 ha. Územie sa 

skladá z bradla a z troch skalných veží, pre ktoré sú typické bradlové prvky. Hrebene sú 

posiate výrazne hlbokými puklinovými škrapmi, pohľad z nich smeruje na Manínskú a 

Kostoleckú tiesňavu. Na bralách bolo aj sídlo púchovskej kultúry. Stupeň ochrany platný 

na tomto území je 5.stupeň najvyššej ochrany. (Lacika a kol. 2009). 
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3.1.5 PP Priečinska skala 

 Jej nepatrná rozloha 3,78 ha. bola za PP vyhlásená v roku 1994. Úzky skalný pás je 

tvorený sústavou paleogénnych zlepencov. Vegetáciu tvoria nelesné spoločenstva 

vápencových skál a lesné fytocenózy submontánnych vápencových bučín a sekundárnych 

borín. Táto oblasť je atraktívna hlavne pre sezónnych horolezcov, ktorý musia mať platné 

členstvo vo vyššie spomínaných horolezeckých kluboch.  Stupeň ochrany platný na tomto 

území je 5.stupeň najvyššej ochrany. (Lacika a kol. 2009): 

3.1.6 PP Súľovský hrádok 

 Súľovský hrádok z chráneného pásma NPR Súľovských skál bol za prírodnú 

pamiatku vyhlásený v roku 2001 s rozlohou 16,28 ha. za účelom prísnejšej ochrany. Skalné 

útvary vznikli s paleogenných súľovských zlepencov a mäkkých flyšových súvrství na 

deluviálnych sedimentoch.  PP tvorí väčšinou vápnomilné bukové lesy. Stupeň ochrany 

platný na tomto území je 5.stupeň najvyššej ochrany. (Lacika a kol. 2009). 

3.1.7 PR Kostolecká tiesňava 

Prírodná rezervácia sa rozprestiera na rozlohe 29,80 ha a ochranné pásmo je na 

30,50 ha.,za prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1970.  Je to východné 

pokračovanie Manínskej tiesňavy, do tejto tiesňavy sa taktiež epigeneticky zarezáva 

Manínsky potok a rozdelil vápencové bralo Drieňovka, ktorá predstavuje antiklinálu. Je 

širšia a otvorenejšia ako Manínska tiesňava a je dlhá 500 m. 

 Prerezaním tohto bradla vznikli 2.časti od Záskalia po pravej strane sa nachádzajú 

mohutné bralnaté útvary z väčšej časti zarastené hustou vegetáciou, na ľavej strane sa 

vytvoril mohutný skalný dom, ktorý vznikol pseudokrasovým pôvodom. Tento skalný 

previs je najväčší na Slovensku a taktiež ho nazývaný strechou Slovenska, pod ním sú 

obrovské sutinové kužele. Na ľavo Slovenskej strechy môžeme vidieť ležaté vrásy. Stupeň 

ochrany platný na tomto území je 5.stupeň najvyššej ochrany. (Lacika a kol. 2009). 
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3.2 NATURA 2000 

Tento názov predstavuje sústavu chránených území významných pre Európsku úniu 

a jej štáty. Jej snaha spočíva v ochrane tých najviac ohrozených a najvzácnejších druhov 

rastlín rastúcich vo voľnej prírode, voľne žijúcich živočíchov a taktiež špecifických 

biotopov, ktoré sú na území štátov Európskej únie. Sústava NATURA2000 je tvorená 

dvoma typmi území: 

Územia európskeho významu- tieto územia sú vyhlásené na základe smernice o 

biotopoch. 

Chránené vtáčie územie – tieto územia sú vyhlásene na základe smernice o 

vtákoch. 

O zaradenie do tejto sústavy rozhoduje Európska komisia, ktorá ma na výber 

z predložených návrhov rôznych krajín Európskej únie. Tieto návrhy musia byť vedecky 

podložené (všetky údaje o rozšírení a stave rôznych živočíšnych a rastlinných druhov a 

údaje  zachovalosti biotopov a ich rozlohe). Súľovské vrchy sa nachádzajú a tvoria značnú 

časť chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy a územia európskeho významu 

Strážovské vrchy. Ich hranice sú približne rovnaké s CHKO Strážovské vrchy. 

Územia európskeho významu – zoznam jednotlivých chránených oblasti schválila 

naša vláda v roku 2004, Európska komisia do 3 rokov vyberie do sústavy NATURA2000 

jednotlivé územia a do 6 rokov budú definitívne zaradené tieto chránené územia do zákona  

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

Aj keď Európska komisia ešte neschválila uvedený zoznam chránených území, sú 

napriek tomu tieto územia považované za chránené a musia sa dodržiavať predpisy 

stanovené našim štátom s pridelenými stupňami ochrany. 
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3.2.1 Územie európskeho významu  Strážovské vrchy 

 Identifikačný kód SKUEV0256 

 Celková výmera 29 371,45 ha 

 Okresy: Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, 

Žilina 

Strážovské vrchy sú ojedinelé spoločenstvá s vápnomilnou flórou a rozmanitou  

faunou,  ktoré sú cieľom ochrany SKUEV 0256.  

Lesné spoločenstvá 

V Strážove prevažujú lesné spoločenstvá kvetnatých a vapnomilných bučín, 

v pohoriach s vyššou nadmorskou výškou môžeme nájsť javorovo – bukové horské lesy. 

Na špecifických pôdnych lokalitách s rôznymi mikroklimatickými podmienkami  rastú aj 

lipovo-javorové sutinové lesy. Keďže je toto územie bohaté na skalné útvary vďaka 

pestrému reliéfu dajú sa zazrieť: spoločenstvá karbonátových skalných štrbín, 

dealpínskych a subalpínskych trávnobylinných porastov, pionierskych porastov, porasty 

reliktných borín, nespevnených karbonátových sutín. Nakoľko sa na karbonátové horniny 

viažu   krasové a polokrasové javy je jasne, že všetky tieto útvary môžeme pozorovať na 

tomto sledovanom mieste. Lesostepné spoločenstvá (dub plsnatý (Quercus pubescens))  

ma severnú hranicu rozšírenia v Podhradskej doline . (www.soprs.sk). 

Zoznam biotopov európskeho významu ( lesné biotopy ) 

 9130 bukové a jedľové kvetnaté lesy 

 9110 kyslomilné bukové lesy 

 9140 javorovo bukové lesy 

 9180 lipovo-javorové sutinové lesy 

 9150 vápnomilné bukové lesy 

 91Q0 reliktne vápnomilné borovicové lesy 

 91H0 teplomilne submediteráne dubové lesy 

 91E0 jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 
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Nelesné spoločenstvá 

Na tomto všakovakom  území  sa vyskytujú suchomilné trávnobylinné a krovité 

porasty a podhorské lúky, občas na nich môžeme vzhliadnuť borievku a rôzne druhy 

z čeľade Orchidaceae. Brehové porasty  deväťsilov, vysokobylinné spoločenstvá, zvyšky 

podhorských jelšových lesov,  všetky tieto spoločenstvá môžeme nájsť pri potokoch 

v nivných pôdach. Na veľmi malých rozlohách nájdeme podmáčané biotopy slatinných lúk 

a podsvahových pramenísk. 

Zoznam biotopov európskeho významu ( nelesné biotopy) 

 6110 pionierske porasty na karbonátových substrátoch 

 7230 slatiny s vysokým obsahom báz 

 6510 podhorské kosné lúky 

 8210 karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 

 6170 subalpínske vápnomilné trávnobylliné porasty 

 6210 suchomilné trávnobylinné a krovinové porasty na vápnitom 

substráte (s výskytom druhov čeľade (Orchidaceae)) 

 5130 porasty borievky obyčajnej 

 8310 neprístupné jaskynne útvary 

 6430 vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 

 7220 penovcové prameniská 

Z rastlinných druhov významných pre svoju ochranu sa vo veľkom počte 

nachádzajú v reliktných borinách  poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), v malých 

nadmorských výškach v tiesňavách, kde sú chladné biotopy, sa nachádzajú populácie 

taxónov klinček lesklý ( Dianthus nitidus) a prilbica tuhá moravská ( Acinitum firmum 

subsp. Moravicum). Ďalší vyskytujúci sa druh európskeho významu je črievnik papučkový 

(Cypripedium calceolus). 

Vo vyššie spomínaných biotopoch sa vyskytujú vzácne druhy živočíchov a pre ich 

existenciu a reprodukciu  sú veľmi dôležité tieto biotopy a preto je dôležité  chrániť toto 

územie podľa sústavy NATURA 2000. Rozšírených je tu veľa druhov zvierat, uvádzam tu 

najviac ohrozené druhy s najvyššou ochranou  napr. medveď hnedý (Ursus arctos), vlk 
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dravý (Canis lupus), rys ostrovit (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), fúzač alpský 

(Rosalia alpina), bystruška (Crabus montivagus) na tomto území dosahuje najvyššiu a 

najsevernejšiu známu lokalitu v rámci Slovenska. Toto územie je typické svojou vysokou 

mierou biodiverzity živočíšnych spoločenstiev a  prekrývajú sa tu spoločenstvá žijúce na 

xerotermnej vegetácii so spoločenstvami, ktoré sa nachádzajú v lesných porastoch a 

mokradiach. Najpočetnejšia populácia jasoňa červenookého (Parnassus apollo) sa 

nachádza práve na tomto území Slovenska.  Ďalšie zriedkavo vyskytujúce sa živočíchy sú 

ohniváčik veľký (Lycaena dispar), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), kunka 

žltobruchá (Bombina variegata), netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier veľkouchý 

(Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barabstella barbastellus). (www.soprs.sk). 

3.2.2 Chránené vtáčie územia 

 Identifikačný kód SKCHVU028 

 Celková výmera 59 586,00 ha 

 Okresy: Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Trenčín, Prievidza, 

Púchov, Žilina, Bánovce nad Bebravou 

Toto chránené vtáčie územie vzniklo za účelom zabezpečenia priaznivého stavu 

lesných a nelesných biotopov pre všetky druhy vtákov európského významu. Približne 

polovica tohto územia sa prekrýva s územím CHKO Strážovské vrchy. Jedno 

z najvýznamnejších území na Slovensku, kde hniezdi sokol sťahovavý  ( Falco peregrinus) 

a výr skalný (Bubo bubo) a mnoho ďalších vtákov, ktorí hniezdia v tejto lokalite. 
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Medzi ne patria tieto druhy vtákov: 

 Orol skalný (Aquila chrysaetos) 

 Bocian čierny (Ciconia nigra) 

 Včelár lesný (Pernis apivorus) 

 Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) 

 Kuvík kapcavý (Aegolius funereus) 

 Lekel lesný (Caprimulgus europaeus) 

 Chriašteľ poľný (Crex crex) 

 Dateľ čierny (Dryocopus martius) 

 Ďateľ bielochrbtý (Dentrocopos leucotos) 

 Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) 

 Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia) 

 Penica jarabá (Sylvia nisoria) 

 Muchárik červenohrdlý (Ficedula parva) 

 Muchárik bielokrký (Ficedula parva) 

 Strakoš červenochrbtý (Lanius collurio) 

 Strakoš sivý (Lanius excubitor) 

 Prepelica poľná (Coturnix coturnix) 

 Krútihlav hnedý (Jynx torquilla) 

 Prhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola) 

 Hrdlička poľná (Streptopelia turtur) 

 Žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) 
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Obrázek 19 Mapa Chráneného vtáčieho územia (http://www.sopsr.sk/) 
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4. TVORBA TEXTOVEJ, GRAFICKEJ A MAPOVEJ ČÁSTI 

V DOPROVODU NAUČNÉHO CHODNÍKU 

Všetky navrhované trasy sú dobré označené turistickými značkami. Niektoré úseky 

chodníka vedú aj po neoznačených cestách. Aj napriek tomu bežný turista dokáže tieto túry 

bez väčších problémov zvládnuť. Náročnosť trás nám určujú farby. (Vavrík a kol. 1985). 

 nenáročné trasy sú označované zelenou farbou 

 stredne náročné trasy sú označované modrou farbou 

 náročné trasy sú označované červenou farbou 

 

Každý turista, aby mohol absolvovať tieto túry sa musí vystrojiť vhodným 

oblečením (pevná obuv s pevnou podrážkou, termo prádlo, goratexovú bundu), pri dlhších 

náročnejších túrach by nemala chýbať v ruksaku čiapka, rukavice, baterka, lekárnička, 

jedlo a voda. K ďalším nevyhnutným potrebám patria osobné doklady, mobil, hodinky, 

turistický sprievodca, turistická mapa, vrecko na odpadky, nožík a hlavne dobrú náladu. 

(Hanušin, 2005).  

Potrebné vybavenie pre horskú turistiku závisí v prvom rade od miery 

náročnosti terénu, počasia a dĺžky pobytu v prírode. Nevyhnutnosťou je kvalitná turistická 

výstroj (oblečenie a turistická obuv), často sú však potrebné aj doplnky (istiaci set, lano, 

horolezecký čakan, mačky, oblečenie – odporúča sa tzv. cibuľový princíp (obliekanie do 

viacerých skôr tenších vrstiev, z ktorých každá má svoju funkciu – odvádzanie vlhkosti od 

pokožky, priedušnosť, tepelná izolácia, ochrana pred vetrom, ochrana pred dažďom, 

plecniak – podľa dĺžky a náročnosti túry možno vybrať batoh o objeme 20 l až po 70 l, 

výnimočne i viac, stan – v súčasnosti sa najčastejšie používajú dvojité stany pozostávajúce 

z priedušného vnútorného stanu a nepremokavého tropika, spací vak (spacák) – dnes sa 

používajú hlavne spacie vaky anatomického strihu (tzv. múmia), ako izolačná náplň sa 

používa duté vlákno alebo perie, karimatka – podložka pod spací vak, najčastejšie z 

penového polyetylénu, turistická mapa územia, v s vyznačenými turistickými chodníkmi, 

buzola – vhodné sú predovšetkým turistické GPS, často s vodeodolnou úpravou, vybavené 

podrobnou mapou, výškomerom a kompasom. (Hanušin a kol. 2009). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%A9n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Dasie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oble%C4%8Denie
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Turistick%C3%A1_obuv&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Horolezeck%C3%BD_%C4%8Dakan&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oble%C4%8Denie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Izola%C4%8Dn%C3%BD_materi%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vietor
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1%C5%BE%C4%8F
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Plecniak&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Liter
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stan&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropiko&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spac%C3%AD_vak&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dut%C3%A9_vl%C3%A1kno&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Perie
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Karimatka&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Polyetyl%C3%A9n
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Turistick%C3%BD_chodn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Buzola&action=edit&redlink=1
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4.1 Manínskou a Kostoleckou tiesňavou 

Základné informácie o náučnom chodníku 

Mapka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 20 Manínskou a Kostoleckou tiesňavou náučný chodník (www.hiking.sk) 
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Kraj: Trenčianský 

Okres: Považská Bystrica 

Poloha: Súľovské vrchy - južná časť 

Východiskový a cieľový bod: Považská Teplá zástavka SAD, stanica ŽSR 

a parkovisko 

Zameranie a typ chodníka: prírodovedecký, ochranársky, samoobslužný, okružný, 

peší, letný a zimný 

Časový rozvrh: Považská Teplá - autokemping Manín ¾ hod.- Záskalie ½ hod.- 

Sedlo pod Bosmanmi 1 hod. - Rázcestie pod Veľkým Manínom 1 hod. - Veľký Manín 

severný vrchol ½ hod. -Veľký Manín hlavný vrchol ½ hod. - autokemping Manín 1 ¼ hod. 

- Považská Teplá ¾ hod.. 

Dĺžka trasy: 15 km 

Spolu: 6 ¼ hod..  

Prevýšenie: 600 m. 

Táto trasa nás povedenie na jedno z najrozprávkovejších miest na Slovensku a to 

Manínskou a Kostoleckou tiesňavou, ďalej nás povedie na skalné bralo Bosmany odkiaľ sa 

vydáme na jediný náročnejší výstup na Veľký Manín. 

Náročnosť: Stredne náročná  celodenná túra s väčším prevýšením, treba rátať len 

pri výstupe Veľký Manín. Trasa vedie značkovaným turistickým chodníkom a kúsok nás 

povedú aj značky náučného chodníka. Trasa ma jasné a zrozumiteľné značenie 

s informačnými tabuľami, ktoré nás oboznámia s okolím. 

Základná trasa: Náš výlet sa začína v obci Považská Teplá (290 m) a to buď pri 

železničnej stanici alebo pri autobusovej stanici. Naše prvé kroky budú smerovať po ceste, 

ktorá smeruje ku rušnej križovatke, ktorá spája Považskú Bystricu a Žilinu. Po prejdení 

križovatky sa vydáme ulicou na horný koniec obce, po ktorej nás bude viesť červene 

značený chodník (0880). Ulica vedie k bielym skalám v dolinke medzi Manínmi. Prvá 
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informačná tabuľa náučného chodníku sa nachádza pri autokempingu Manín (350 m.), 

ktorý je v dnešnej dobe uzavretý. Približne 200 m od autokempingu sa dostávame k vstupu 

impozantnej Manínskej tiesňavy. Tiesňavu zvierajú skalné steny, miestami vysoké až 400 

m.  Môžeme tu vidieť aj obrie hrnce. Šírka najužších miest sotva stačí, na to aby mohol 

sotva prejsť autobus.  

Počas zimného obdobia často zasypávajú dolinu snehové lavíny zo strmých svahov, 

takže sa môže stať, že vyššie položené dedinky ostanú odrezané od sveta aj niekoľko dní. 

Kopy snehu sa v týchto polohách topia veľmi pomaly a jeho stopy môžeme pozorovať 

niekedy až do mája. Po necelom 0,5 km. Sa dolina rozširuje a v nej leží obec Záskalie 

(400 m.). Po prebehnutí cez dedinku sa dostaneme k ďalšej zúženej časti doliny. 

Kostolecká tiesňava (420 m.) je širšia ako Manínska tiesňava, môžeme tu pozorovaťležaté 

vrásy a najväčší skalný previs na Slovensku nazývaný taktiež aj ako strecha Slovenska. Za 

Kostoleckou tiesňavou sa nám krajina znova otvára. V kotline leží dedina Kostolec, do 

ktorej nevstupujeme ale pokračujeme ďalej po ceste, kde po ľavej strane budeme míňať 

pamätnú izbu Petra Jilemnického, ktorá sa nachádza v bývalej škole, kde pôsobil. 

Pokračujeme vstúpaní hore po Hradskej. Ešte pred zákrutou pod Vrchteplou sa nám končí 

prvý pohodlný úsek. Opúšťame červené turistické značky a vydávame sa doprava. Po 

prechode po lávke po nad potok sa vydáme po lesnej ceste, ktorá nás dovedie na lúku 

odkiaľ vidno výrazné skalné bralo. V sedle pod Bosmanmi (620 m.) sa nachádza starý 

informačný panel, ktorý nás informuje o PP Bosmany. Na skalné bralo ide úzky 

vyznačkovaný chodník, ktorý stojí za výstup. Výstup Vám ponúka nádherný 

panoramatický pohľad na tiesňavy a bralá Manínov. Po vzostupe  z brala sa dostaneme 

opäť na lúku, kde sa vídame na poľnú cestu, jej smer klesá ku Kostolcu, ale opäť ho 

obídeme. Na hornom konci obce minieme kostolík a zvonicu, smerujeme na západ. Po 

pravej strane budeme mať zalesnený vrch Drieňovka (639 m.). Popri ktorom sa budeme 

držať až kým sa nedostaneme na križovatku poľných ciest pod Manínom. Sprava sa 

pripojíme na zeleno značkovaný turistický chodník (5585), zelených značiek sa držíme 

krátko – po strmom lesnom chodníku nás privedú na rázcestie pod Veľkým Manínom 

(750m.). Na rázcestí  sa stretávame so žltou tur. trasou ( 8580) , na ktorú odbočíme vpravo. 

Lesnou cestou vystúpame až na severný vrchol Veľkého Manína ( 848 m.), ten nám 

ponúka výhľad na južnú stranu Manínskej tiesňavy a na Malý Manín. Odtiaľ budeme 

pokračovať po žltej značenej trase, ktorá nás povedie na rázcestie a odtiaľ odbočíme na 
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úzky chodník, smerujúci na hlavný vrchol Veľkého Manína (891 m.) s pyramídou zo 

skál. Veľký Manín nám neponúka skoro žiadny výhľad, pretože je celý zarastený 

vegetáciou.  

Po rovnakej trase sa vrátime na značkovaný chodník a z rázcestia sa vydáme na 

vzostup západným svahom Manína, serpentínami sa dostaneme až pod vrchol Manína, kde 

nájdeme železitý minerálny prameň a ďalej po žltej značke pokračujeme až autokempingu 

Manín, kde sa napojíme na červenú značku a vydáme sa späť do Považskej Teplej. 

(Hanušin 2005). 

 

4.2 Náučný chodník Súľovské skaly 

  

Základné informácie o náučnom chodníku 

Mapka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Náučný chodník Súľovské skaly (www.hiking.sk) 
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Kraj: Žilinský 

Okres: Bytča 

Poloha: Súľovské vrchy – Súľovské skaly 

Východiskový a cieľový bod: Súľov- chata Súľovčanka 

Zameranie a typ chodníka: prírodovedecký, ochranársky, samoobslužný, okružný, 

peší, letný a zimný 

Časový rozvrh: Chata Súľovčanka - Gotická brána ¾ hod. - Hrad Súľov ½ hod. - 

lúka pod hradom Súľov ¼ hod. - lúka pri Kamennom hríbe ¾ hod. - Chata Súľovčanka ½  

hod. 

Dĺžka trasy: 6 km 

Spolu: 2 ¾  hod..  

Prevýšenie: 300 m. 

Táto trasa nás povedenie po náučnom chodníku Súľovské skaly. Počas celej cesty 

môžeme pozorovať treťohorné zlepence a nádherné prírodné útvary, ako sú skalné ihly, 

bašty, okná, hríby atď. ako aj jeden z najneprístupnejších hradov na Slovensku. 

Náročnosť: Stredne náročná  3 hodinová túra s prijateľným prevýšením. Orientácia 

je bezproblémová. Náučný chodník vedie po dobre značkovanom turistickom chodníku. 

Na niektorých miestach nám pochod zťažuje eróziou narušený terén. Zvýšiť opatrnosť 

treba ak je vlhké počasie, pretože sa môžeme veľmi ľahko pošmyknúť na skrytých koreňov 

stromov a krovín. 

Základná trasa: Náš výlet sa začína v obci Súľov ( 360 m.) pri chate 

Súľovčanka, ktorá sa nachádza pri Súľovskej tiesňave. Na prvom informačnom panely 

môžeme pozorovať schematickú mapu celej trasy, po ktorej vedie 17 drevených 

informačných tabúľ. Vydáme sa po zelenom značenom chodníku ( 5662). Eróziou 

poznačený strmý chodník stúpa do mierne zalesneného svahu k tenkej skalnej štrbine a za 

ňou môžeme vidieť dno suchej doliny. Ďalej pokračujeme po drevených schodoch, výstup 
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smerujeme k zalesneným svahom, na ňom sa striedajú serpentíny a miestami stúpame po 

spádnici. Tento náročnejší úsek sa končí u prvého skalného mesta, ktoré je bohaté na 

skalné veže ( taktiež nazývané Organy), medzi ktorými sa nachádza aj 13 metrová Gotická 

brána ( 572 m.) Tento najznámejší skalný útvar svojím zjavom pripomína zalomené 

gotické okno. Cesta ďalej pokračuje smerom na sever pomerné prudkým náročnejším 

chodníkom, tým že je tento chodník poškodený eróznou činnosťou dažďovej vody, boli 

nainštalované bezpečnostné pomôcky na ľahší prechod. Tento výstup končí pri ruinách 

hradu Súľov (660 m.), kedysi bol nazývaný hrad Roháč. Na hornú plošinu tohto hradu, 

odkiaľ je nezabudnuteľný panoramatický výhľad sa dostaneme po vytesaných schodoch 

a železnom rebríku, na záver sa musíme dostať cez úzky otvor v murivách hradu. Od ruiny 

postupujeme na plošinu so smerovou tabuľou a pokračujeme dole strmým žľabom. 

Extrémne náročný zostup nám uľahčuje staré schátrané schodisko, na konci tohto žľabu sa 

vydáme doprava po príjemnom vrstevnícovom chodníku, ktorý nás dovedie až na lúku 

pod hradom Súľov (525 m.). Na malebnej lesnej čistinke sa nám križujú turistické trasy, 

v okolí vyviera prameň. Na tomto mieste opúšťame zelenú značku a naše ďalšie kroky 

povedú po pravej strane po červenej turistickej trase (0880). Lesnou cestou s miernymi 

serpentínami sa pomaly dostaneme na lúku pri Kamennom hríbe (450m .), kde sa pripája 

ďalší turistický chodník žltej farby. Príjemná prechádzka smerujúca na juh nás dovedie až 

k starému turistickému domu, ktorý teraz vlastnia štátne lesy. Po ďalšej krátkej prechádzke 

sa dostávame až k chate Súľovčanka, kde naša túra končí. 

 Varianty: Táto túra sa taktiež dá predĺžiť pre tých, ktorý chcú vidieť viac 

prírodných útvarov a zvládnu ďalších pár hodín putovania po skalnom meste. Od lúky pod 

hradom Súľov sa dá pokračovať na sever po červenej turistickej trase až pod Vrchol 

Brada ( 816 m.) a následne pokračovať na rázcestie k Roháču, po tejto ceste sa nám 

ponúkajú ďalšie panoramatické pohľady na skalnú obrubu Súľovských vrchov. Od 

rázcestia pod Roháčom sa vydáme po žltej trase k PP Šarkania diera a následne budete 

pokračovať po žltej trase až k chate Súľovčanka. Túra sa predĺži približne o 2 až 3 hodiny. 

(Hanušin 2005). 
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5. ODPORÚČANIE K HARMONIZÁCII MANAŽMENTU OCHRANY 

PRÍRODY A TURIZMU 

 V rámci dlhodobého hľadiska zabezpečovania ochrany a starostlivosti o CHKO 

majú veľký význam integrované prístupy. Pri ochrane územia je nutné rešpektovať rozvoj 

a snažiť sa prepojiť enviromentálne, kultúrne, ekonomické a sociálne aspekty.  

 O celkovú ochranu prírody CHKO Strážovské vrchy s rozlohou 30 979 ha sa stará 

Správa CHKO Strážovské vrchy so sídlom v Považskej Bystrici. So správou CHKO 

spolupracujú aj dobrovoľníci, medzi ktorých patrím aj ja a vo svojom voľnom čase sa 

snažím im poskytnúť svoju pomoc, nakoľko mi táto krajina prirástla k srdcu. 

(www.soprs.sk). 

5.1 Praktická starostlivosť správy  CHKO 

Správa CHKO Strážovské vrchy pravidelne dodávateľsky zabezpečuje ošetrovanie 

chránených stromov. Od roku 2001 (od tohto roku sme prevzali starostlivosť o chránené 

stromy i mimo vlastného územia CHKO Strážovské vrchy) sme dodávateľsky 

zabezpečovali ošetrenie 15 chránených stromov. Chránené stromy sú prevažne stromy 

staré, čomu zodpovedá aj ich zdravotný stav. Najviac na ne pôsobia stresové faktory 

životného prostredia, ktorých účinok je čoraz intenzívnejší. V niektorých prípadoch je 

dôvod, aby sa predišlo poškodeniu okolostojacich budov a majetku. Preto venovať týmto 

stromom zvýšenú pozornosť je len samozrejmosťou. Vychádza sa pri nej z poznatkov 

viacerých vedných odborov od biológie, cez záhradnú a krajinnú architektúru či rôzne 

technické disciplíny. Vlastnému ošetreniu CHS predchádza podrobné komplexné 

zhodnotenie jednak zdravotného stavu stromu ako aj stanovištných pomerov stromu, ktoré 

rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú jeho rast a vývoj a poznanie ktorých je prvým 

predpokladom k ich náprave. V súlade s vyhláškou MŽPSR č. 492/2003 Z.z. z 28.júla 

2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa spracuje odborne spôsobilou 

osobou resp. organizáciou buď program starostlivosti (zásahy sa plánujú na 10 ročné 

obdobie) alebo program záchrany (na 5 ročné obdobie). Tento komplexný materiál prejde 

oponentúrou a schvaľovacím procesom a až následne sa začne so samotným ošetrením 

chráneného stromu. (Lacika a kol. 2005). Vo verejnosti sa často stretávame s negatívnymi 
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názormi na dravce. Väčšinou sú to však predsudky a neznalosť prírodných zákonov a 

fungovania procesov v ekosystémoch. Ako predátori vykonávajú selekciu slabých, 

chorých, starých alebo geneticky poškodených jedincov koristi. Najviac ich ohrozuje 

ľudská spoločnosť, či už priamym prenasledovaním alebo nepriamo svojou hospodárskou 

neekologickou činnosťou. 

5.1.1 Kosenie lúčnych a mokraďných spoločenstiev, vysekávanie náletových drevín 

Správa CHKO zabezpečuje pravidelné kosenie lúčnych a mokraďných 

spoločenstviev, vysekávanie náletových drevín, pričom im pomáhajú aj dobrovoľníci, 

pretože tieto spoločenstvá sú viazané na tradičné obhospodarovacie spôsoby. Nakoľko 

v dnešnej dobe sa nejaví veľký záujem o takéto obhospodarovanie, hrozí týmto rôznym 

spoločenstvám zánik, z čoho logicky vyplýva, že zarastú. Lokality, na ktorých prebieha 

pravidelná starostlivosť sú:  

Suchomilné biotopy – Súľovské skaly – Dolina Čierny potok, Súľovské skaly – 

okolo žltej značky 

Stredne vlhkomilné biotopy – Lúky pod Strážovom 

Vlhkomilné biotopy – Súľovské skaly – Dolina Čierny potok, Biela voda, Dolina 

Hodoň ( je súčasťou návrhu európskeho významu). V niektorých lokalitách vplyvom ľudí 

sa rozmnožili tzv. invázne druhy ( bolševník obrovský (Heracleum mantegazzianum, 

krídlatka japonská (Fallopia japonica)), ktoré potláčajú pôvodné druhy a menia 

charakter územia. Aby sa ďalej nerozširovali spomenuté invázne druhy sú chemicky 

postrekované už niekoľko rokov. Problematické lokality nebývajú často obhospodarované, 

vlastníci pozemkov sa tam nedostanú traktormi, aby miesta upravili a  ani s hospodárskymi 

zvieratami, ktoré by tieto miesta spásali. V týchto lokalitách sú často poškodené biotopy. 

Nakoľko sú niektoré oblasti v súkromnom vlastníctve, dochádza ku konfliktom so štátnou 

správou ohľadne správneho, včasného a vhodného obhospodarovania. 
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5.1.2 Starostlivosť o lesné biotopy 

Starostlivosť o lesné biotopy spočíva jej v prirodzenej obnove. Ochranári nechcú 

rozširovať nepôvodné druhy drevín, ale snažia sa ich odstraňovať. Pôvodný obraz krajiny 

chcú docieliť jemnejším spôsobom hospodárenia, snažia sa zachovať (mŕtve drevo), ktoré 

je neodmysliteľnou súčasťou tejto krajiny, taktiež chcú zachovať zvyšky pôvodného 

porastu, zabrániť prenikaniu inváznych druhov do biotopov, počas ťažby používať ľahko 

odbúrateľné látky a drevo nezvážať po vodných tokoch. Nesprávna údržba ekosystémov 

alebo iné omyly budú mať za následok nepriaznivé následky a tie pocítia generácie po nás. 

Keďže na svetovom trhu stúpa cena  energii, ľudia sa znova vracajú k lacnejším zdrojom 

energie, medzi ktoré patrí ťažba dreva. Kvôli tejto situácii dochádza v týchto lokalitách 

k nelegálnym výrubom, a to aj napriek tomu, že tieto územia spadajú pod najvyšší stupeň 

ochrany. Najsmutnejšie na tom to je, že nevyčísliteľná cena vyrúbaného miesta je 

neporovnateľne vyššia ako trhová cena dreva. (Vavrík a kol. 1985). 

K oslabeniu ekologickej stability dochádza kvôli vysádzaniu nepôvodných drevín, 

tieto dreviny budú výrazne ničené v budúcnosti biotickými a abiotickými škodcami. 

Vysádzaním nepôvodných drevín má za následok, že lesné biotopy značne druhovo 

ochudobnili, čím sa znížila ekologická hodnota. K ďalším negatívnym vplyvom, ktoré 

ničia tieto krásne lesy patria hromadná turistika, motokros, odpadky, zákerné 

podnikateľské aktivity, požiare.  

 Všeobecné podmienky obhospodarovania lesov sa musia podriaďovať lesnému 

zákonu a zákonu o ochrane krajiny, tak aby spĺňali ekologické, rekreačné a enviromentálne 

funkcie v krajine. Ale aj tu dochádza k nezhodám medzi vlastníkmi pozemkov 

a ochranármi. Problémy vznikajú pre nejednoznačný výklad právnych predpisov medzi 

vlastníkmi a ochranármi prírody. Z titulu ochrany prírody sa obmedzuje obhospodarovanie 

vlastníkmi, z toho to dôvodu im vzniká finančná strata, ujmu na zisku nemajú od koho 

vymáhať. 

Ochranári pravidelne zabezpečujú ošetrenie chránených stromov na území CHKO 

Strážovské vrchy a od roku 2001 aj mimo územia CHKO. Chránené stromy sú väčšinou 

staré stromy, na ktorých môžeme vidieť ich zlý zdravotný stav. Jeden z negatívnych 

faktorov, ktorý na ne  pôsobí je stresový faktor životného prostredia. Pred začatím 
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ošetrovania chráneného stromu je potrebné vyhodnotiť zdravotný stav a jeho stanovisko, 

aby sa zistila  a odstránila príčina kvôli, ktorej je rast a vývoj stromu narušený. Zdravotný  

stav stromu zhodnocuje organizácia CHKO, ktorá vytvorí program starostlivosti ( 10 ročné 

obdobie) alebo program záchrany (5 ročné obdobie). Toto komplexné zhodnotenie musí 

prejsť schvaľovacím procesom a až potom sa môže začať s ochranou stromu. 

(www.soprs.sk). 

5.1.3 Ochrana zvierat 

Medzi ďalšie priority správy CHKO okrem prírody je ochrana dravcov a iných 

zvierat. Správa CHKO dala vyrobiť a osadiť 20 drevených búdok pre sovu dlhochvostu ( 

Strix uralensis) a 30 ďalších búdok pre malé dutinové hniezdiče. Počas roku 2009 sa dali 

vyrobiť a osadiť masívne mreže, ktoré slúžili a slúžia na uzavretie Dubnických tunelov a to 

kvôli tomu, aby boli ochránené zimujúce netopiere pred vydymovaním a vyrušovaním 

vandalmi v týchto priestoroch. Vďaka  neprístupnosti do podzemných priestorov správa 

CHKO zabránila priamemu ublíženiu týmto zimujúcim netopierom. Medzi ďalšie 

vyrobené hniezda správou CHKO patrí aj náhradné hniezdo pre mláďatá sokola myšiara 

(Falco tinnunculus) v okolí jeho pôvodného hniezda, pre bociana bieleho (Cicania cicania) 

bola skonštruovaná kovová plocha, ktorá je umiestňovaná na drevený alebo betónový stĺp. 

Ochrana dravcov na Slovensku vybudovala na bralách dve umelé hniezda pre sokola 

sťahovavého (Falca pelegrinus), ich cieľom bolo zlepšenie hniezdnych podmienok na ich 

už hniezdených lokalitách, pretože pôvodné skalné bralo nemá optimálne podmienky na 

hniezdenie. Tým pádom môže nastať taká situácia, že čerstvo vyliahnutým mláďatám 

zateká dažďová voda. Následkom toho sú vo vlhkom a studenom prostredí, čo končí 

neúspešným hniezdením. Alebo hniezda môžu byť dosť naklonené mláďatá môžu ľahko 

vypadnúť z hniezda, poprípade sú ľahko dostupné pre predátorov. Preto je potrebné 

hniezda presťahovať na izolované miesto, kde budú eliminované tieto faktory. Sokoly 

vďaka svoju inštinktu budú ďalšiu hniezdnu sezónu, hniezdiť práve tu. Tieto inštalácie 

prebiehajú v jesenných mesiacoch, kedy neprebieha hniezdenie. (Lacika a kol. 2009). 

Dlhoročný sokoliar bol v roku 2006 zadržaný aj skomplicmi pri pašovaní cez 

hranice šiestich mláďat sokola sťahovavého mláďa krkavca čierneho. Našťastie táto 

udalosť dopadla dobre, tri mláďatá boli vrátené do pôvodných hniezd a ďalšie boli 

pridelené do iných hniezd. Všetky ukradnuté mláďatá šťastne vyleteli z hniezd. Medzi 
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ďalšie príčiny ohrozovania dravcov človekom patria: nelegálne odstrely, odchyty, otravy, 

úhyn na stĺpoch elektrického vedenia vysokého napätia, úbytok prirodzenej potravy, 

vyrušovanie počas hniezdenia ale taktiež aj prírodné faktory. V roku 2003 začal 

monitoring hniezd dravých vtákov pred vykrádačmi. Okrem kamerovej techniky sa 

vykonáva aj kontrola úspešnosti hniezdenia. A vďaka Polícii SR  sa podarilo z nelegálneho 

zadržiavania vzácnych druhov živočíchov vrátiť späť do voľnej prírody veľa zvierat. 

(www.soprs.sk). 

Medzi ďalšiu zásluhu k zvyšovaniu počtu populácie dravcov ma zhotovovanie 

hrebeňových konzolových zábran na stĺpoch elektrického vedenia. Po novom sa začínajú 

používať umelé konzolové chrániče (ekochráničky), ktoré izolujú vodivé časti konzoly, 

aby zabránili smrtiacemu stretu vtákov s elektrickým prúdom. Hendikepované zvieratá sa 

k odbornej starostlivosti dostanú v rehabilitačných a chovných staniciach, ktoré 

vybudovala štátna ochrana prírody SR. Taká to chovná stanica sa nachádza aj pri správe 

CHKO Strážovské vrchy. Táto stanica je špecializovaná na krátkodobé umiestňovanie 

dravcov, sov a iných druhov vtákov. Najčastejšie druhy, o ktoré bolo postarané v tejto 

chovnej stanici sú myšiak lesný, jastrab lesný (Accipiter gentilis), výr skalný ( Bubo bubo), 

orol kráľovský (Aquila heliaca) a orol skalný (Aquila chryzaetos), kaňa močiarná (Circus 

aeroginosus), sova lesná (Strix aluco), myšiarka ušatá (Asio otus). Správa CHKO 

spolupracuje s veterinárnou stanicou v Trnave, kde sa vykonávajú väčšie operácie. Táto 

chovná stanica má dve menšie a jednu väčšiu volieru. 

Keď že všetky tieto spomenuté živočíchy sú zákonom chránené, máme povinnosť 

nahlásiť správe CHKO aký koľ vek nález poraneného alebo uhynutého vtáka. Nesmieme 

tieto zvery brať do individuálnej rehabilitácie, nakoľko je to v rozpore so zákonom. V 

prípade, že nájdeme spadnuté mláďa z hniezda, neberieme ho v žiadnom prípade domov, aj 

keď sa nám zdá, že je zraniteľné, snažíme sa ho dať na vyššie položené miesto, aby ho 

nenašiel predátor, toto mláďa svojim zvukmi privolá svojich rodičov. 

Veľmi kritický ohrozený druh je jasoň červenooký (Panasiuss apalla). Je to druh 

národného významu, ktorý je zákonom chránený, ale aj napriek tomu býva často nelegálne 

odchytávaný zberateľmi kvoli jeho vzácnosti. Okrem toho je aj ohrozovaný zalesňovaním 

lokalít, kde sa vyskytuje. Jeho húsenice sú viazané predovšetkým na rozchodník biely 

(Sedum album), tieto rastliny sú veľmi teplomilné a suchomilné a z toho dôvodu neznášajú 
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tieň. Ak lokality začnú zarastať krovinami alebo stromami, rozchodník v tieni zanikne 

a s ním aj húsenice jasoňa červenookého (Panasiuss apalla). Tým to pádom sa populácia 

neobnovuje a je odsúdená na zánik. Pre zachovanie tohto vzácneho druhu správa CHKO 

každoročné vysekáva krovinaté porasty a vypiluje stromy, aby sa na lokalitách obnovili 

pôvodné spoločenstvá druhov, ktoré sú vhodné pre jeho rozmnožovanie. (www.soprs.sk). 

5.2 Moje odporúčania na zlepšenie manažmentu 

 Manažment CHKO by sa mal zamerať podľa môjho názoru na lepšiu 

informovanosť v školách, v centrách voľného času, v miestnych rozhlasoch a v lokálnych 

novinách, aby pre budúce generácie ostal obraz tejto krajiny čo najzachovalejší, taký ako 

môžeme pozorovať v terajšej dobe.  Ochranári by mali vyvíjať nátlak na štát,  aby sa viac 

snažil informovať a vzdelávať žiakov a aj pedagógov na školách o ochrane slovenskej 

prírody. Ochranári ale aj hore uvedené inštitúcie by si mali vytvárať k mladým ľuďom taký 

vzťah, ktorý by zachoval v tejto novej generácii veľmi pozitívny dojem k prírode. Aby 

v budúcnosti mali väčší záujem o ochranu prírody a zvierat na Slovensku ako dnešná „ 

počítačová generácia“. Ak by sa im to podarilo, mohol by vzniknúť veľký počet nových 

dobrovoľníkov a aktívnych ochranárov, ktorých nikdy nie je dosť. 

Školy a iné výchovné organizácie mládeže by miesto zastaralých branných cvičení  

mohli začať usporiadavať túry a poznávacie výlety za krásami Slovenska v okolí svojho 

pôsobenia. Čo by nie len zvýšilo kondíciu mladých ľudí, ktorí v dnešnej dobe zabúdajú 

aký je dôležitý pohyb pre zdravie človeka. Ale taktiež zabúdajú na to, že sú súčasťou 

prírody, ktorú moderný človek neustále ničí na úkor vlastných potrieb.  A hlavne podľa 

môjho názoru, by Ministerstvo školstva malo pre budúcich žiakov zaviesť nejaký predmet 

zameraný na ochranu a spoznávanie prírody Slovenskej republiky, pretože v budúcnosti 

môže naša krajina s tak bohatými krajinnými bohactvami veľmi prosperovať v rámci 

turizmu, podobne ako vo všetkých Alpských oblastiach.  

Veľmi veľkým plusom pre ochranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov na 

územiach, ktoré spadajú pod ochranu by bolo uvedenie nových informatívnych tabuliek na 

každom rázcestí, kde by bolo uvedené telefónne číslo na miestnu správu ochrancov 

prírody. Kde by mohli turisti v prípade, že zbadajú poranené alebo uhynuté zviera, 

otvorené ohnisko, vandalov, vykrádačov vzácnych hniezd, popadané stromy na 
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turistických trasách a iné problémy, ktoré by mohli včasne nahlásiť. Ďalej okrem 

informatívnych tabuliek na rázcestiach by som ešte aj navrhoval zvýšiť počet odpadkových 

košov na týchto rázcestiach, pretože s odpadkovými košmi som sa počas ani jednej túry 

nestretol ani raz 
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6. ZÁVER 

  Celkom dosť dobré sa mi darí priviesť na toto nádherné miesto  turistov 

a kamarátov, od kedy mám o tomto mieste naštudované veľmi veľa a dokážem im počas 

túry alebo aj pri bežnom rozhovore rozprávať o danom mieste aj celé hodiny, čo ich 

samozrejme veľmi obohacuje. Veľa sa dozvedia o tom to okolí, čo je vlastne aj moja 

najväčšia priorita. Pretože Slováci zabudli a zabúdajú, že doma sa nachádzajú nádherné 

prírodne úkazy a mnoho ďalších lákavých miest na preskúmanie. A nemusia za nimi 

cestovať do zahraničia obrovské diaľky. 

Preto aj naďalej sa budem snažiť rozvíjať cestovanie a turistiku po Slovenskej 

republike. Moja najväčšia snaha je urobiť turisticky príťažlivé Slovensko aj pre ľudí zo 

zahraničia. Tento rok a aj tie ďalšie mám v pláne preštudovať, pochodiť a zdokumentovať 

a ponúknuť ďalej čo najviac krás Slovenska. Dúfam, že som Vám aspoň priblížil a hlavne 

Vás zaujal s touto nádhernou a rozmanitou krajinou a že sa tam raz budete chcieť pozrieť a 

preskúmať krásy tejto prírodnej scenérie.  A dáte mi za pravdu, že sa oplatilo navštíviť 

tento krásny kus Slovenska. 
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