
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně“ 

 

 

         …………………………..           .………………………….. 

              datum       podpis 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Chtěl bych poděkovat Ing. M. Durajovi a Ing. M. Poláškové za odborné vedení  

při sestavování mé bakalářské práce a také vstřícnému a přátelskému oravskému lidu  

při mé návštěvě Oravy. 



  

Obsah: 

 

1. Úvod..............................................................................................................................1 

2. Přírodní poměry ...........................................................................................................2 

2.1. Geomorfologie ............................................................................................................3 

2.2. Geologie .....................................................................................................................5 

2.3. Klimatické poměry......................................................................................................8 

2.4. Flóra ..........................................................................................................................9 

2.5. Fauna ........................................................................................................................11 

2.6. Chráněné krajinné oblasti a Národní parky Oravy......................................................12 

2.6.1. Chráněná krajinná oblast Horná Orava ...................................................................12 

2.6.2. Národní park Malá Fatra a Tatranský národní park .................................................13 

2.7. Hydrogeologie...........................................................................................................16 

3. Historie Oravy............................................................................................................20 

3.1. Od pravěku do začátku našeho letopočtu ...................................................................20 

3.2. Doba římská a středověk ...........................................................................................20 

3.3. Příchod Thurzovců na Oravu.....................................................................................21 

3.4. Novodobá historie 19. století po současnost...............................................................22 

4. Současnost Oravy s ohledem na cestovní ruch a budoucnost ...................................23 

4.1. Letní turistika ............................................................................................................23 

4.2. Zimní turistika...........................................................................................................25 

5. Významné přírodní, kulturní a technické památky Oravy ......................................26 

5.1. Přírodní památky Oravy ............................................................................................26 

5.1.1. Bradlo Oravského hradu.........................................................................................26 

5.1.2. Červená skála v Podbielu........................................................................................27 

5.1.3. Oravský Biely Potok ..............................................................................................28 

5.1.4. Klinské rašeliniště ..................................................................................................28 

5.1.5. Další lokality..........................................................................................................30 

5.2. Kulturní a technické památky Oravy .........................................................................30 

5.2.1. Oravský hrad..........................................................................................................30 

5.2.2. Muzeum Oravské dědiny – Zuberec – Brestová......................................................33 

5.2.3. Vodní dílo Oravská přehrada..................................................................................35 



  

5.2.4. Galerie Márie Medvecké ........................................................................................38 

5.2.5. Lesní úvraťová železnice u Oravské Lesné .............................................................40 

5.2.6. Františkova huta.....................................................................................................41 

5.2.7. Oravská Galéria a Čaplovičova knižnica.................................................................43 

5.2.8. Slavní oravští rodáci...............................................................................................44 

6. Itinerář zájezdu pro posluchače Univerzity třetího věku .........................................47 

7. Závěr ...........................................................................................................................50 

8. Použitá literatura .......................................................................................................51 

 

 

 

 

 

 

 



 1  

1. Úvod 

 

Vzhledem k mému blízkému vztahu k turistice a cestování jsem si s potěšením vybral 

bakalářskou práci na téma: Příprava poznávací dovolené na Oravě. Cílem bylo vytvořit 

práci, která bude přehledně mapovat přírodní, kulturně-historické a technické zajímavosti 

Oravy na Slovensku.  

 

V práci naleznete podrobný popis geologie oblasti, který lze názorně pozorovat  

na několika lokalitách Oravy. Dále pak geomorfologický popis, jelikož údolí, pohoří  

a hory tvoří převážnou část reliéfu a hydrogeologický popis, protože voda měla vždy velký 

význam, ať už pozitivní nebo negativní, pro život lidí na Oravě. Část práce je věnovaná 

lidem Oravy, kteří si váží svého původu a tradic svého regionu. Někteří z nich se 

nesmazatelně zapsali do dějin mezinárodního významu. 

  

Na základě nejreprezentativnějších lokalit jsem se snažil vytvořit program pro třídenní 

poznávací exkurzi na Oravu, která bude zajímavá, poučná a zároveň relaxační. Mohou se 

ho zúčastnit turisté různých věkových kategorií. Práce má sloužit jako podklad  

pro uskutečnění poznávacího zájezdu studentů Univerzity třetího věku v roce 2008. 
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2. Přírodní poměry 

 

Orava je označován region nacházející se na severu Slovenské republiky o velikosti 

přibližně 2 000 km2. Necelou jednou čtvrtinou své rozlohy zasahuje do sousedního jižního 

Polska. Žije tu přibližně 120 600 obyvatel (2004). 

 

V slovenské části je Orava na severu ohraničena Oravskými Beskydy, na západě Kysuckou 

Vrchovinou a Malou Fatrou, na jihu Chočskými vrchy a Západními Tatrami – Roháči  

na západě. Centrální část je ještě tvořena Podbeskydskou brázdou u Námestova, Oravskou 

Magurou táhnoucí se severovýchodně od Dolného Kubína a Skorušinskými vrchy západně 

od Roháčů (viz obr. č. 1).  

 

 

Obr. č. 1 - Polohopis Oravy (internet-1) 

 

Území se nachází v nadmořských výškách od 450 m.n.m. výše. Nejvyšším vrcholem  

a dominantou Oravy je Babia Hora (1725 m.n.m.) na hranicích s Polskem, na kterou  

ze známých osobností vystoupili např. papež Jan Pavel II. nebo Vladimír Iljič Lenin. 

(Pivko, Skurčáková, 2004) 



 3  

2.1.   Geomorfologie 

 

Podle geomorfologického členění patří území Oravy do Alpsko – Himalájské soustavy, 

podsoustavy Karpaty, provincie Západní Karpaty a subprovincie Vnější Západní Karpaty 

pojmenované od toho, že leží na vnější straně Karpatského oblouku.  Orava leží v těchto 

oblastech: 

 

1) Podhôľno - magurská oblast 

a) celek Oravská kotlina – podcelek Oravská kotlina 

b) celek Skorušinské vrchy – podcelky: Kopec, Skorušina, Oravická Magura 

c) celek Podtatranská brázda – podcelky: Zuberská brázda, Ždiarska brázda 

 

2) oblast Střední Beskydy 

a) celek Podbeskydská brázda – podcelek Podbeskydská brázda 

b) celek Podbeskydská vrchovina – podcelek Podbeskydská vrchovina 

c) celek Oravská Magura – podcelky: Paráč, Kubínská Hoľa, Budín 

d) celek Oravská vrchovina – podcelek Oravská vrchovina (Brandos, 2008) 

 

 

Obr. č. 2 – Geomorfologické členění Oravy (internet-2) 



 4  

Základem jednotlivých horopisných celků byly opakující se tektonické pohyby v starších  

a mladších třetihorách. Hrubé geomorfologické obrysy Oravy byly způsobeny 

horotvornými pohyby v mladších třetihorách, kdy zdvihnutím pohoří vznikly horské celky 

a poklesem zase kotliny. Během mezidobí tektonického klidu se nerovnosti reliéfu 

zarovnávaly. Zbytky těchto plochých zarovnaných reliéfu jsou plošiny táhnoucí se podél 

řek a úpatí pohoří. 

 

Na začátku čtvrtohor došlo k velkému ochlazení zemského klimatu vedoucí ke vzniku dob 

ledových. V severní a střední Evropě se nacházel rozsáhlý ledovcový štít zasahující  

od Skandinávie až k severnímu úpatí Karpat. Orava tedy ležela v přiledovcové zóně, kde 

vládlo studené tundrové podnebí.  

 

V krátkých letních obdobích se horské potoky měnily na mocné přívalové toky a z dolin 

vynášely materiál. U vyústění potoků do Oravské kotliny se s zmenšením spádu zmenšila  

i unášecí síla vody a materiál se ukládal a vznikaly tak náplavové kužely. Větší toky jako 

Orava ukládaly materiál na dně svých dolin v podobě širokých aluviálních niv. 

 

Ledová doba byla několikrát přerušena oteplením podnebí a ústupem ledovce. V těchto 

meziledových dobách způsobovaly řeky hlavně erozní činnost, čímž došlo k formování 

říčních teras.  

 

V mladších čtvrtohorách se na modelování a přetváření povrchu i nadále podílela hlavně 

tekoucí voda a povrchové vody si nadále prohlubovali svá koryta. Kromě toho docházelo  

i k erozi půdy, hlavně sesuvy a procesy svahové deformace vůbec. V současnosti sehrávají 

reliéfovou úlohu nejvíce lidé, kteří na Oravě vybudovali vodní nádrž, čímž začali regulovat 

i vodní toky. (internet-3) 
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2.2. Geologie 

 

Karpaty jsou typickým pásmovým pohořím, které vzniklo vyvrásněním rozsáhlé korytovité 

prohlubně v zemské kůře, ve které bylo nashromážděno velké množství usazenin. Mají 

výraznou zónovou stavbu, takže se skládají z převážně rovnoběžných pásem, které se 

táhnou po celé její délce.  

 

V rámci Oravy rozeznáváme tyto celky Vnějších Západních Karpat: 

 

1) Bradlové pásmo – jurské vápence obalené jíly z období křídy 

2) Flyšové pásmo z období paleogénu, kde se monotónně střídají pískovce a břidlice 

3) Čelní prohlubeň s neogenní výplní jílů 

4) Výplň potektonických pánví a neovulkanické pohoří tvořená výlevná magmatickými 

horninami s častými porfyrickými vrostlicemi – andezity. (Mišík, 1974) 

 

 

Obr. č. 3 - Schematická mapa regionálního geologického členění Oravy (Vass, 1988)  
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• Flyšové pásmo 

 

Flyšové pásmo tvoří mohutný akreční klín (odhadovaná mocnost je až 7 km) s příkrovovou 

stavbou, budovaný souvrstvími nejvyšší jury, křídy a především paleogénu, převážně  

ve flyšovém vývoji. Původní sedimentační prostor flyšového pásma zanikal postupně  

od konce paleogénu až do svrchního miocénu v závislosti na procesu podsouvání jeho 

původního podloží pod blok vnitřních Západních Karpat. Při tomto procesu bylo původní 

podloží úplně pohlcené a sedimentární příkrovy jsou nasunuty na své předpolí, kterým je 

evropská platforma.  

 

Ve flyšovém pásmu rozlišujeme vnitřní - magurskou tektonickou jednotku reprezentující 

skupinu dílčích příkrovů. Vnitřní magurská jednotka je nasunuta na vnější krosněnskou 

jednotku. 

 

Magurská jednotka buduje podstatnou část flyšového pásma Oravy. Zahrnuje dílčí 

příkrovové jednotky: račanskou, bystrickou, krynickou a bielokarpatskou. Je tvořena 

hlavně flyšovými sedimenty paleogenního stáří (paleocén - střední oligocén). Křídové 

sedimenty jsou na dnešním erozním řezu přítomny jen omezeně, i když přítomnost svrchní 

křídy na bázi příkrovových těles je prokázána. (Kovač et al., 1993) 

 

Během vrásnění došlo k uzavření hlubokomořské pánve, v které byly akumulovány hlavně 

sedimenty gravitačních toků. Výsledkem této občasné sedimentace byli hlubokomořské 

vějíře tvořené opakovanými vrstvami pískovců a jílovců. Každá vrstva usazená 

v gravitačním toku má sled zákonitých struktur – např. gradační a laminární zvrstvení. 

 

Na spodních vrstevních plochách pískovců se nacházejí stopy po činnosti proudu, stopy 

nepravidelného stlačování sedimentů a stopy po činnosti organizmů. Flyšové pásmo je 

velmi chudé na pravé zkameněliny makroskopických rozměrů. V jílovcích se nacházejí 

stopy mikroorganizmů, prvoků a jednobuněčných řas, jejichž původci žili jako mořský 

plankton nebo žili na mořském dně. (Pivko, Skurčáková, 2004) 
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• Bradlové pásmo 

 

Dělící linií vnějších a vnitřních Západních Karpat je bradlové pásmo. Představuje úzkou 

zónu extrémního zkrácení původního sedimentačního prostoru s mimořádně složitou 

stavbou. Bradlové pásmo bylo vrásněné společně s vnitřními Západními Karpatami  

a následně ještě jednou společně s Vnějšími Karpatami. To je taky jeden z podstatných 

důvodů, proč se řadí spíše k vnějším Západním Karpatům.  

 

Jsou tvořené souvrstvími vztyčených vápenců jury a spodní křídy. Bradla vznikala 

účinkem tlaků, při kterých byly tuhé vápence roztrhány v jádrech vrás a vtlačeny  

do měkkých plastických jílů, z kterých je později oddělila eroze. Vyskytují se izolovaně,  

ve skupinách nebo řadách. Na některých bradlech byly ve středověku postaveny významné 

hrady, např. Oravský hrad a hrad Vršatec atd. (Kovač et al., 1993) 

 

Nerostné suroviny 

 

Území Oravy je poměrně bohaté na ložiska stavebního kamene, který představuje hlavně 

dolomitové vápence a pískovce. V oblasti Malé Fatry se těží vápenec jako surovina  

pro výrobu cementu a vápna. Oblast Hornej Oravy je bohatá na výskyt rašeliny těžené 

průmyslovým způsobem. (Prokša, Rolková, 2002) 

 

Tab. č. 1 - Ložiska vyhrazených nerostů na Oravě (Prokša, Rolková, 2002) 

Nerost Název ložiska Organizace Okres 
stavební kámen Istebné ŠGÚDŠ Bratislava Dolný Kubín 
vápenec Kraľovany  SKŠ š.p., Žilina Dolný Kubín 
dolomit Kraľovany II OcÚ Kraľovany Dolný Kubín 
stavební kámen Kraľovany II OcÚ Kraľovany Dolný Kubín 
štěrkopísky a písky Párnica SsK a.s., Žilina Dolný Kubín 
mineralizované  
I-Br vody Oravská Polhora Minerál s.r.o., Žilina Námestovo 
cihlářské suroviny Bobrov SST a.s. v likvidaci, Žilina Námestovo 

stavební kámen 
Oravský Biely 
Potok 

ORAVOLIT s.s.r.o, 
Oravský Biely Potok Tvrdošín 

živce Zuberec  CS s.s.r.o., Lipt. Mikuláš Tvrdošín 

stavební kámen 
Nižná - Studený 
Potok SKŠ š.p. v likvidaci, Žilina Tvrdošín 
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Tab. č. 2 - Ložiska nevyhrazených nerostů na Oravě (Prokša, Rolková, 2002) 

Nerost Název ložiska Organizace Okres 
stavební kámen Kraľovany I  Dolný Kubín 
stavební kámen Kraľovany III ŠGÚDŠ Bratislava Dolný Kubín 

stavební kámen Lom Oravská Jasenica 
LESOSTAV s.s.r.o.,  
Lipt. Hrádok Námestovo 

štěrkopísky a písky Párnica - Za Vodou PD Párnica Dolný Kubín 
štěrkopísky a písky Liesek 1,2 ŠGÚDŠ Bratislava Tvrdošín 
štěrkopísky a písky Trstená ŠGÚDŠ Bratislava Tvrdošín 

 

Zajímavostí Oravy je dopad meteoritu obsahujícího minerál cohenit (Fe,Ni)3C, který 

vytvářel oktaedry. Úlomky tohoto meteoritu nacházeli lesní pracovníci u dnes zatopené 

obce Slanica v letech 1830-1840 a mylně jej považovali za pozemskou železnou rudu, 

kterou pak odnášeli do hutí. Cohenit byl poprvé popsán právě až na základě vzorků 

Slanického meteoritu v roce 1889 E. Weinschenkem. Celková hmotnost úlomků meteoritu 

se odhaduje na 1,5 tuny, dochovalo se však pouze cca 150 kg. Největší úlomek o hmotnosti 

45,5 kg je uložený ve sbírkách univerzity v Tübingenu (Německo). Ve sbírce Slovenského 

národního muzea se nachází plátek vážící 181 g. (Galvánek et al., 1998) 

 

2.3. Klimatické poměry  

 

Zeměpisná poloha a nadmořská výška dává oblasti Orava většinou chladný charakter. 

Pouze údolí řeky Oravy má o něco teplejší podnebí. Nejchladnějším měsícem zde bývá 

leden, kdy se teploty pohybují průměrně od -4 °C do –7 °C. Přestože má oblast vysoké 

výškové rozpětí, teploty vzduchu v zimních měsících bývají ve všech místech podobné. 

V rozmezí nadmořských výšek okolo 1 000 metrů  se rozdíl teploty v lednu pohybuje  

mezi 2-3 °C. 

 

Tento jev související s vysokou členitostí terénu je charakteristický také pro jiné části 

Slovenska. Podmínky jsou vhodné pro vznik inverzí, kdy těžší studený vzduch vyplní 

kotliny a doliny a způsobuje tak vznik mrazivého počasí s mlhou, zatímco ve vyšších 

polohách je teplejší a jasné počasí. 
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Větší závislost teploty na nadmořské výšce můžeme pozorovat v červenci, nejteplejším 

měsícem roku. Teplota vzduchu se tu pohybuje v rozmezí přibližně od 14 °C do 16 °C,  

na horách okolo 10 °C. 

 

Průměrná roční teplota klesá v závislosti na nadmořské výšce. V údolí Oravy a Oravské 

kotliny dosahuje 5 až 6 °C, na Oravské Maguře 4-5 °C a ve Skorušinských vrchách  

a Oravských Beskydech je to 3-5 °C. Orava je oblastí s poměrně vysokým počtem 

mrazových dní, což potvrzuje její celkově chladný charakter. V nižších polohách je to 

průměrně 120-140 a v pohořích 160-180 dní. Počet letních dnů, kdy teplota přesahuje  

25 °C, je v Oravské kotlině 20-30, ve vrcholových částech Beskyd nejsou tyto dny vůbec. 

 

Území Oravy je nejen celkově studené, ale vyznačuje se i vlhkým podnebím. Za nejsušší 

místo je považována Oravská kotlina a části údolí Oravy, kde se průměrný roční 

úhrn srážek pohybuje okolo 800 mm. Bohatými srážkami v rozmezí  

1200-1400 mm jsou známé Skorušinské vrchy a hlavní hřeben Oravských Beskyd. Nejvíce 

srážek spadá většinou v červenci, nejméně jich je v zimních měsících. 

 

Všeobecně se dá konstatovat, že s rostoucí nadmořskou výškou se množství srážek 

zvyšuje. Výjimku tvoří centrální část Oravské kotliny ležící ve stínu vysokých pohoří. 

Většinou vlhké a chladné počasí je příznivé pro provozování spíše zimní turistky  

a lyžování, než letní. Orava se vyznačuje dostatečně mocnou a dlouho trvající sněhovou 

pokrývkou, která trvá od začátku listopadu do začátku dubna (vrstva sněhu okolo 60 cm)  

a v nejvyšších polohách od začátku října do poloviny května (vrstva sněhu  

až 180 cm). (internet-4) 

 

2.4.  Flóra 

 

Největší plochu Oravy kdysi pokrývaly různé druhy smrků, jedlí, borovic a buků. 

Intenzivní hospodářskou činností člověka se ale tyto lesní porosty narušily a přeměnily se 

na smrkové monokultury. Zbytek původních lesních porostů se tak nachází pouze jen  

na malých plochách, na vyvýšených místech nebo jako zákonem chráněný porost.  
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Na Oravě se vegetace dělí do následujících stupňů: stupeň pahorkatin (také kotlinový 

stupeň), podhorský stupeň, horský stupeň (až po horní hranici lesa) a subalpínský 

(kosodřevinový) stupeň, do něhož patří oblast Babej hory a částečně Pilsko. 

 

Kromě již zmíněných smrků tvořících monokulturu, se v oblasti Oravské Magury nachází 

jedle bílá (Abies alba), tvořící porosty s buky a smrky. Modřín opadavý (Larix decidua), 

jalovec sibiřský (Juniperus communis) a různé druhy borovic se vyskytují v oblasti Babej 

hory a Pilska. 

 

V nižších polohách mají převahu listnaté lesy. Převládají olše lepkavá (Alnus glutinosa), 

bříza bradavičnatá (Betula pendula), líska obecná (Coryllus avelana) a některé druhy buků. 

Teplomilné druhy rostlinstva se uplatňují pouze v dolině Oravy a nanejvýš po Oravský 

Podzámok. V pásmu lesních podrostů můžeme nalézt typické lesní druhy jako sasanku 

lesní (Anemone sylvestris) a kopytník evropský (Asarum europaeum). Ve vlhkých hájích  

a křovinách kvete hlavně šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a durman obecný (Datura 

stramonium). Ve vyšších polohách jsou v podrostu zastoupeny různé druhy kapradí  

a plavuní, borůvek a vřesů. 

 

Z křovin v pásmu lesa převládá jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), ostružiny a maliny. 

V podmáčeném smrkovém lese jsou v podrostu zastoupeny mechy a např. pomněnka 

bahenní (Myosotis palustris). V pásmu kosodřevin převládají kosodřeviny. Rožec alpský 

(Cerastium alpinum) je endemitem Babej hory. 

 

Floristicky nejzajímavější jsou rašeliniště na Hornej Orave. Většina z nich vznikla na místě 

původních pramenů. Slatiniště, místa, v nichž vzniká rašelina, se na Oravě vyskytují jen 

výjimečně. Konkrétně na menších plochách při okraji rašelinišť, nebo pod úpatím 

odlesněných svahů pohoří. (internet-5) 
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2.5. Fauna 

 

Vliv klimatu se na živočišstvo Oravy projevil v jednotlivých geologických dobách. Jeho 

změny, ať už oteplení nebo ochlazení, vedly k velké migraci živočichů. Výstavba vodní 

nádrže Orava se výrazně projevila ve změně původních lučních společenstvech. Současně 

byl pozorován výskyt některých nových druhů ryb a ptáků, u vodní nádrže zahnízdil 

dokonce orel mořský (Haliaeetus albicilla). 

 

Fauna Oravy se řadí do eurosibiřské podoblasti. Tvar reliéfu a velké rozpětí nadmořské 

výšky způsobuje výskyt různých skupin živočichů. V podhorském stupni hnízdí druhy jako 

skřivan polní (Alauda arvensis) a koroptev polní (Perdix perdix). Z dravců zde žijí jestřáb 

obecný (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo) a poštolka obecná (Falco 

tinnunculus). Pestré a početné je druhové složení živočichů žijících v oblasti polních 

remízků, v křovinatých porostech, podél toků a v jejich břehových porostech a stejně tak 

močálovitých rašelinových biotopech. 

 

V podhorské pásmu, kde se nachází většina lidských sídel, se vyskytuje hlavně vlaštovka 

obecná (Hirundo rustica), jiřička obecná (Delichon urbica), vrabec obecný (Passer 

domesticus), sýkorka koňadra (Parus major), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)  

a ze savců např. kuna skalní (Martes foina) a tchoř tmavý (Mustela putorius).  

 

Typickými druhy žijícími v lesích jsou hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), čížek lesní 

(Carduelis spinus), tetřev obecný (Tetrao tetrix), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), tetřev 

hlušec (Tetrao urogallus) a různé druhy sýkorek, datlů a drozdů. 

 

V kosodřevinovém stupni se již nenachází tolik lesních druhů, ale převládají horské  

a vysokohorské druhy. Patří sem linduška horská (Anthus spinoletta) a pěvuška podhorní 

evropská (Prunella collaris collaris). Pronikají sem druhy z nižších poloh jako budníček 

menší (Phylloscopus collybita), konipas bílý (Motacilla alba), rehek domácí (Phoenicurus 

ochruros) a rorýs obecný (Apus apus). 
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Do vegetačního stupně chodí ze savců i medvěd hnědý (Ursus arctos), liška obecná 

(Vulpes vulpes), lasice hranostaj (Mustela erminea) a lasice obecná (Mustela nivalis). 

(internet-6) 

 

2.6. Chráněné krajinné oblasti a Národní parky Oravy 

 

2.6.1. Chráněná krajinná oblast Horná Orava 

 

CHKO Horná Orava o rozloze 70 332 ha byla vyhlášena 12.7.1979 a nachází se 

v nejsevernější části Slovenska. Zahrnuje přírodní rezervace: Babia hora, Sosnina, Pilsko, 

Klinské rašeliniště, Tisovnica, Paráč. Mezi chráněné přírodní památky této oblasti patří: 

Hviezdoslavova alej, Slanický ostrov a Ptačí ostrov (viz obr. č. 4). 

 

 

Obr. č. 4 - Mapa CHKO a NP v oblati Orava (internet-7) 

 

Velkou část území tvoří flyšové pohoří, na území CHKO složená hlavně horninami tzv. 

magurského flyše - pískovce a jílovce, které se v dalších geologických dobách intenzivně 

zvrásňovaly spolu se staršími geologickými jednotkami.  
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Téměř polovina území CHKO je pokryta lesy bukovo-jedlového vegetačního stupně  

se silně zastoupenými smrkovými monokulturami. Výjimku tvoří pouze lesní komplexy 

okolo Babej hory, Pilska a Paráče s pralesovitými porosty smrků a někdy včetně jeřabin. 

Stupeň kosodřevin lze pozorovat na Babej hore a Pilsku. Ve vrcholové části Babej hory  

se zjevně nachází alpínský stupeň tvořený alpínskými loukami.  

 

V CHKO se vyskytuje mnoho cenných rašelinných rostlinných společenství, vzácných  

a ohrožených druhů rostlin jako: kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), rojovník 

bahenní (Ledum palustre), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata), 

ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza) a vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides). 

 

Na přírodních hodnotách Oravy se nemalou měrou podílí i živočišstvo. Z velkých šelem se 

tu vyskytují medvědi, vlci a vzácně rys. V lesích žijí také jeleni, srnci a divočáci. Z druhů 

stupně lesa sem patří tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). 

Z dravých ptáků zde hnízdní orel křiklavý (Aquila pomarina), káně lesní (Buteo buteo)  

a krkavec velký (Corvus corax). V posledních desetiletích zde svoje hnízdiště rozšiřuje čáp 

černý (Ciconia nigra) a v posledních letech do území CHKO proniká i los evropský (Alces 

alces alces). 

 

Oravská nádrž vytvořila nové faunistické osobité území, poskytující vhodné biotopy  

pro soubory druhů ryb, ale hlavně pro ptactvo. Rašelinné a močálové plochy jsou biotopy 

pro více druhů plazů a obojživelníků: čolek horský (Triturus alpestris), mlok karpatský 

(Triturus montandoni) a čolek velký (Triturus cristatus). (internet-8) 

 

2.6.2. Národní park Malá Fatra a Tatranský národní park 

 

Tyto národní parky zasahují do oblasti Oravy pouze svou částí. NP Malá Fatra leží 

západně od Dolného Kubína a Tatranský národní park na východě, kde na Oravu zasahuje 

svou západní částí – Roháči (viz obr. č. 4). 
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• Národní park Malá Fatra 

 

Národní park Malá Fatra byl vyhlášen za chráněnou oblast v roce 1967. V roce 1988 byla 

CHKO překategorizována na národní park o výměře 22 630 ha. Nachází se v SZ části 

Slovenska. Je ohraničená na V Turčanskou a na Z Žilinskou kotlinou. Na S pokračují 

Kysucké vrchy a na J a JZ hraničí Malá Fatra s pohořími Žiar a Strážovskými vrchy.  

Podle typu reliéfu patří Malá Fatra svým výškovým rozpětím 340 – 1 709 m do nižší 

hornatiny až velehornatiny. Území je budováno horninami druhohor a z krasového pohledu 

ho lze rozdělit na dvě části: 

 

a) území tvořené vápencem a dolomitem obalové a křížňanské série (oblast Malého 

Kriváňa, Belská dolina, závěr Vrátné, kde se nachází jeskynní útvary, krasové 

prameny a propasti. 

b) oblast dolomitu a chočského příkrovu (bizardní tvary reliéfu v dolomitech Sokolia, 

Bobot a obou Rozsutců, kde se vyskytují kaňony, vodopády, obří hrnce, peřeje  

a jeskynní útvary. 

 

Převážná část NP Malá Fatra patří do povodí Váhu a nepatrná část do povodí Nitry. Toky 

mají charakter bystřin, horských říček a potoků, mají prudký spád. Především v oblastech 

vápenitých hornin vznikly vodopády, např. Šútovský vodopád (viz obr. č. 5). 

 

 

Obr. č. 5 - Šútovský vodopád v NP Malá Fatra (internet-9) 
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Západokarpatská květena, obzvlášť bohatá flóra, je na dolomitech a vápencích. Nachází se 

zde velký počet chráněných druhů rostlin jako kozinec jižní (Astragalus Australis), kozinec 

norský (Astragalus norvegicus), očianka tatranská (Euphrasia tatrae) a plesnivec alpínský 

(Leontopodium alpinum). Nejvyšší polohy jsou porostlé skupinami kosodřevin.  

 

Podobně jako flóra je i fauna bohatá na vzácné druhy živočichů, např. medvěd hnědý 

(Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra říční (Lutra lutra), kočka divoká (Felis 

silvestris), kuna skalní (Martes foina), mlok karpatský (Triturus montandoni), atd. 

(Brandos, Balaj, 2002) 

 

• Tatranský národní park – část Roháče 

 

Západní Tatry vznikaly v mladších druhohorách a starších třetihorách. Svou současnou 

podobu však získaly až během dob ledových, kde je modelovaly četné ledovce. Po svém 

působení zanechaly výrazné stopy v podobě morén a karů. Největší ledovce se tehdy 

nacházely v Roháčské, Ráčkové, Ždiarské, Tiché a Bystré dolině a dosahovaly délky  

5 až 9 kilometrů a mocnost ledu činila až 200 metrů. Hlavní hřeben Západních Tater má 

délku asi 42 kilometrů a průměrná výška vrcholů hlavního hřebene se pohybuje  

mezi 2 000 až 2 100 m.n.m. Západní Tatry dělíme na šest podcelků. Jsou to: Osobitá, Sivý 

vrch, Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy a Liptovské kopy. 

 

Roháče se rozkládají na území o rozloze 400 km2. Jejich část (asi 260 km2) je od roku 1987 

součástí TANAPu. Jsou jádrovým pohořím tvořeným prvohorními žulami a krystalickými 

břidlicemi, jen v jejich nadloží můžeme nalézt bohaté druhohorní sedimenty tvořené 

dolomity a dolomitickými vápenci.  

 

Tři nejvyšší vrcholy jsou Bystrá (2 248 m.n.m.), Jakubiná (2 194 m.n.m.) a Baranec  

(2 184 m.n.m.). Ples není v této části Tater mnoho. Největším z nich je Dolné Roháčske 

Pleso (viz obr. č. 6) o rozloze 2,22 ha a hloubkou asi 6,5 metrů. Nejhlubším plesem je ale 

Horné Bystré pleso s hloubkou asi 12,5 metrů, které je zároveň nejvýše položeným plesem 

v Západních Tatrách (1 875 m.n.m.). Alpínský ráz mají pouze vrcholy kolem Ostrého 

Roháče, ostatní části mají spíše holní ráz (alpínské louky).  



 16  

Podnebí má výrazně kontinentální charakter se studenými zimami a horkými léty. 

Průměrná roční teplota tady dosahuje pouze 2 °C, v nejvyšších polohách se dokonce 

pohybuje kolem nuly.  

 

 

Obr. č. 6 - Dolné Roháčské Pleso (internet-10) 

 

Z nejvzácnějších druhů zde žije medvěd hnědý (Ursus arctos), kamzík horský (Rupicapra 

rupicapra) a  svišť horský (Marmota marmota). Z květin tu jsou vzácní plesnivec alpínský 

(Leontopodium alpinum), hořec ledovcový (Gentiana frigida) a velké množství dalších.  

Z kulturních památek se v blízkosti nacházejí skanzen oravské dědiny v Zuberci a  termální 

koupaliště v Oravici. (Brandos, 2004) 

 

2.7.  Hydrogeologie 

 

Orava spadá do povodí řeky Oravy, která nemá vlastní pramen. V místě, kde se u obce 

Ústie stékaly ze západu Biela Orava a ze severovýchodu Čierna Orava, stojí dnes Oravská 

vodní nádrž. Řeka Orava je 60,3 km dlouhá a tvoří povodí o rozloze 2 000 km2. Poblíž 

obce Kraľovany se vlévá do Váhu v nadmořské výšce 431 m.n.m.  
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Území Oravy tvoří hydrografický celek, v němž téměř všechny řeky zároveň pramení  

i patří do povodí řeky Oravy. Přes hřeben Oravských Beskyd na slovensko-polské hranici 

prochází rozvodí mezi baltským a černomořským pomořím. Poměrně hustá říční síť se 

začala vytvářet před koncem třetihor a značný vliv na ni má geologické podloží.  

Za významný zdroj vody pro řeku Oravu se dá považovat také řeka Oravice pramenící 

v Západních Tatrách a vtékající do Oravy u obce Tvrdošín. 

 

Biela Orava postupně přibírá další toky. Jsou to zleva řeky Zasihlianka, Klinianka, 

Mútňanka a Veselianka, přitékající kolmo na směr vrstev, a zprava je hlavním přítokem 

řeka Hruštínka, tvarující Hruštínské podolí. Původní přítok Polhoranka se dnes přímo 

vlévá do Oravské nádrže. 

 

Do nádrže takto vtéká také Poľanový a Hraničný Kriváň, které kdysi byli pravými přítoky 

Čiernej Oravy. Stejně tak řeky Chyžník s Jelešňa. Tyto bývalé levé přítoky Čiernej Oravy 

tvoří místy přirozenou hranici mezi Polskem a Slovenskem. Ze všech řek má Jelešňa, 

hlavně v hraniční oblasti, nejvyvinutější meandrující charakter. 

 

Jak jsem zmínil výše, řeka Oravice se vlévá do Oravy u Tvrdošína a ta pak od tohoto místa 

směřuje hlavně jihozápadním směrem. Orava tudy protéká erozně denudační brázdou 

Oravské vrchoviny v oblasti bradlového pásma. Pravými přítoky Oravy tu jsou spíše menší 

toky jako Hldočín, Podbielský Cickov, Dlžiansky Cickov, Dubový potok, Racibor  

a Orvišník. Význačnějším pravostranným přítokem je Zázrivka přitékající ze Zázrivskej 

doliny, ležící na hranici Oravské oblasti.  

 

Z levé strany se do Oravy vlévá Studený potok pramenící v Západních Tatrách. Jeho tok je 

poměrně dlouhý, má dost vody a nedaleko obce Podbiel, kde ústí, přitlačil Oravu blízko 

k Červené skále, až společně vytvořili, pro toto místo charakteristický, hluboký zářez  

do skály. Dalšími významnějšími toky přitékajícími do Oravy z levé strany jsou 

Chlebnický potok, Pucov, Pribiš a Jasenovský potok.  

 

Nejvíce vody mají řeky v březnu a v dubnu, když taje sníh, naopak nejmenší průtoky 

můžeme zaznamenat na konci léta a na podzim, což je to způsobeno nízkým úhrnem 
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srážek. Podobně je tomu v zimě, kdy sem srážky spadají jako sníh. Hladina řek je velmi 

nevyrovnaná. Taním sněhu hladiny prudce stoupají a klidné toky se mění v dravé řeky. 

V období sucha jsou vodní stavy velmi nízké. Tyto nepříznivé jevy upravilo až vybudování 

Oravské nádrže. 

 

Geologický podklad, reliéf, vlhký a chladný charakter oblasti Oravy dávají vzniknout 

močálovitým místům a rašeliništím. Dnes jsou tato místa již regulována. Rozsáhlejší 

rašeliniště se zachovalo na sever od Suchej Hory. 

 

Hydrografii Oravy významně ovlivnila výstavba Oravské přehrady a přilehlé vyrovnávací 

nádrže u Tvrdošína. Její hlavním úkolem je regulovat přítok vody do povodí Váhu  

a omezení vzniku povodní. Zároveň se využívá na výrobu elektrické energie. (internet-11) 

 

Minerální vody 

 

Flyšové pásmo není příliš vhodné pro akumulaci podzemních vod. Srážková voda rychle 

odteče po povrchu, hlavě tam, kde je hodně jílovitých sedimentů, které jsou pro vodu 

propustné. Voda se může nejvíce shromažďovat v rozpukaných masivních pískovcích, 

v puklinách a méně v jejich pórech. V oblasti Oravy vyvěrá několik minerálních pramenů 

Většinou jde o málo vydatné sirně zemité až zásadité slabě mineralizované vody.  

 

Nazývají se tzv. „vajcovkami“ z důvodu zvýšeného obsahu sirovodíku. Z anionů převažuje 

hydrouhličitanový anion, mezi kationty dominuje sodíkový, a nebo vápníkový kation. 

 

Tab. č. 3 - Přehled minerálních pramenů horní Oravy (Zeman, Machková, 2005) 

Název pramene Obec Charakter minerální vody 
Vajcovka před Hájovňou Vajdovky Mútne sirná voda 
Vajcovka pod Pilskem Sihelné sirná voda 
Vajcovka za Hviezdoslavovou 
hájovnou Oravská Polhora 

slabě mineralizovaná, sirná, zásaditá 
voda 

Vajcovka pod Babou horou Oravská Polhora 
slabě mineralizovaná, sirná, zásaditá 
voda 

Slaná voda Oravská Polhora 
silně mineralizovaná, slaná, jódo-
bromová minerální voda 

Vajcovka Rabčice 
slabě mineralizovaná, sirná, zemitá 
voda 

Vajcovka ne levém břehu potoka Ťapešovo sirná voda 
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Největší význam mají slané prameny u Oravskej Polhory nedalo od Hviezdoslavovy 

hájovny. Nachází se tu nejsilnější mineralizovaná voda na Slovensku, která obsahuje  

až 45 g minerálních látek na litr. Obsahuje nejvyšší obsah jódu (až 26 mg/l) a bromu  

(až 110 mg/l) ze všech slovenských vod. (Matoušek, 2005). 

 

Prameny u Oravskej Polhory byly místními lidmi využívány již dávno. První písemná 

zmínka o nich pochází z roku 1550. Oficiálně byla slaná voda uznána za léčivou v roce 

1856 a v roce 1865 zde byly postaveny lázně pro přibližně 100 pacientů. Léčily se tu 

hlavně kožní choroby, oční zápaly, kloubový revmatizmus, ženské choroby, choroby štítné 

žlázy, tuberkulóza, syfilis a zažívací choroby. V roce 1918 majitel lázně opustil a tak 

zpustly. (Přikryl, Habovštiak, 2004) 

 

Velké množství soli se v minerální vodě vyskytuje jako zbytek mořské vody 

nashromážděné v sedimentech, a nebo jde o vody z ložisek soli z pod flyšového pásma, 

kde se nacházejí neogenní sedimenty podobně jako je tomu ve Wieliczce. Slané vody jsou 

typické pro oblasti s ložisky ropy a plynu, které byly zaznamenány také zde u vrtu Oravská 

Poľhora – 1. Sirovodík v sirných pramenech pochází z rozkladu pyritu a vytvořil se vlivem 

rozložení organické hmoty v sedimentech bez přístupu kyslíku. (Pivko, Skurčáková, 2004) 
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3. Historie Oravy 

 

3.1. Od pravěku do začátku našeho letopočtu 

 

Nejstarší stopy svědčící o pobytu člověka na Oravě jsou z přelomu pozdní doby kamenné  

a ze začátku doby bronzové. Dokladem toho jsou např. kamenné nástroje – sekerky  

a rohovcové škrabadlo z Oravského Podzámku a kovové předměty s měděnými klíny 

z Oravskej Poľhory. 

 

Rozsáhlejší osídlení Oravy nastalo ale až v mladší době bronzové. Jádro tehdejšího 

obyvatelstva Oravy tvořil lid lužických popelnicových polí. Tato svérázná kultura 

zanechala stopy v podobě rozsáhlých urnových pohřebišť. 

 

V mladším halštatském období (700-400 př.n.l.) vznikala na Oravě opevněná sídliště, ta ale 

díky etnickým přesunům a vojenským útokům před začátkem našeho letopočtu zanikla. 

 

3.2. Doba římská a středověk 

 

Vlivem nových kulturních a vojenských podmínek v době římské (0.-4. stol.n.l.) si 

vládnoucí vrstva stavěla obydlí na vrcholech a poddaní na jejich úpatích. Tento tzv. lid 

púchovské kultury se obživoval rolnictvím a pastýřstvím. Ze sídlišť tohoto obyvatelstva 

jsou známé Trniny nad Dolným Kubínom, odkud pochází keramický materiál a poklad 

zlatých a stříbrných mincí. Dále sídliště Ostrá skala a hradní vyvýšenina v Oravskom 

Podzámku. 

 

Z 9. stol. našeho letopočtu pochází doklady o slovanských obyvatelích. Dřívější sídliště se 

přeměnila v opevněná hradiště. Oblast byla součástí Velkomoravské říše a život se zde 

řídil tzv. slovanský právem. 

 

Středověké osídlování Oravy se omezilo hlavně na povodí řeky Oravy a jejich přítoků. 

Tehdejší lidé, tvořící hlavně rolnictvo, neměli zájem o osídlování hornatých, a většinou 

málo zemědělsky výnosných částí Oravy. 
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V období vzniku uherského státu byl o Oravu pramalý zájem. Vliv na tom měla hlavně 

jeho okrajová poloha v rámci státu. 

 

První písemné doklady, týkající se Oravy, pocházejí až z 2 pol. 13. století. V listině krále 

Bela IV. se zmiňuje Tvrdošín jako celní stanice, přes kterou se dováželo olovo, sůl  

a sukno. Území Oravy se stalo součástí Zvolenské velkožupy, ze které se, kvůli rostoucímu 

významu, na konci 14. stol. úplně osamostatnilo. V tomto období existovalo na Oravě již 

několik osad. Mimo původní obyvatelstvo přicházeli i noví kolonisté z okolních oblastí 

Liptov a Turiec. Osady vznikaly podle slovanského a německého práva, většinou 

vykácením lesů. Novousedlíci byli navíc na několik let osvobozeni o poddanských 

povinností. 

 

V 15. století došlo ale opět k útlumu. Způsobovaly to časté výměny správců Oravy a jejich 

nezájem zakládat nové osady. 

 

3.3. Příchod Thurzovců na Oravu 

 

Rozmach nastal až s příchodem Thurzovské rodiny na Oravu v roce 1556. Tento zájem  

o oblast vyplynul ze zmenšené plochy uherského státu po prohrané bitvě u Moháče (1526), 

kdy značnou část území zabrali Turci. Docházelo tedy k postupnému osídlování směrem 

na sever, tentokráte již ale většinou podle práva valašského, protože právě z Valašska sem 

nyní přicházeli noví osadníci. Orava se zároveň stala tranzitním územím pro nově 

vytvořené obchodní vztahy s Polskem a státy na pobřeží Baltického moře. 

 

V následujících stoletích dochází k rozvoji domácí a řemeslné výroby. Nejvýznamnějšími 

odvětvími se stala výroba plátna a tím i rozvoj modrotiskařského řemesla, dále pak 

hrnčířství, výroba sukna, zvonců, různých dřevěných nádob a zpracování kožešin a kůží. 

Významnou surovinou byl kámen, jehož zpracování bylo jak užitkové, tak umělecké. 
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3.4. Novodobá historie 19. století po současnost 

 

I přes podstatné rozšíření domácí a řemeslné výroby, kterým si obyvatelstvo chtělo zlepšit 

svoji životní situaci, byli lidé odkázáni hlavně na zemědělství. Došlo tak k úpadku Oravy, 

kterou nijak výrazně neovlivnila ani industrializace z konce 19. století. Z Oravy se tak 

postupně stala jedna z nejzaostalejších částí vzniklé ČSR. 

 

V 90. letech 20 století nastala nová etapa rozvoje oblasti. Orava nyní nabízí široké vyžití 

jak pro poznávací, tak sportovní formu turistiky často úzce spjatou s historickou a kulturní 

tradicí regionu. (Huba, 1986) 
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4. Současnost Oravy s ohledem na cestovní ruch a budoucnost 

 

Orava je regionem perspektivním pro současnost i budoucnost. Nabízí široké zázemí  

pro kulturní, vzdělávací a turistické aktivity. Pozitivním předpokladem je stále se zlepšující 

dostupnost a infrastruktura regionu, nezanedbatelná je i vstřícnost místního obyvatelstva 

k zájemcům přicházejícím poznat hodnoty a tradice tak neodlučitelně spojené s historií 

Oravy.  

 

Z hlediska cestovního ruchu lze možnosti turistiky na Oravě rozdělit podle období na letní 

a zimní. Bez povšimnutí by však neměly zůstat ani další kulturní aktivity regionu, jako 

jsou např. pravidelné kulturně – společenské programy na Oravském hradě formou výstav, 

předvádění řemesel a nočních prohlídek, nebo pořádání pravidelných festivalů rockové 

hudby v Námestove a mnoho dalších. 

 

4.1.  Letní turistika 

 

Orava má široké zázemí v oblasti vodních sportů, např. vodáctví na řece Oravě, která je 

splavná na délce 65 km s obvyklým startem v Tvrdošíně a koncem v Podbielu. Dále se zde 

nachází nepřeberné množství různě náročných cyklotras. V rámci zadání a tématu 

bakalářské práce jsem se rozhodl blíže představit tato místa: 

 

• Vodní dílo Oravská nádrž  

 

Oravská nádrž je s oblibou navštěvována hlavně v letních měsících a každý rok k ní zavítá 

několik tisíc turistů. Většina pláží a infrastruktury je rozmístěna v jižní a západní části 

přehrady. Oravská přehrada byla vybudována v 50. letech 20. století a lze tu provozovat 

tyto formy turistiky: koupání, jachting, surfing a jiné vodní sporty, vyhlídkové plavby lodí 

okolo ostrůvku, půjčování šlapadel a loděk. Najdeme zde kemp s pláží u Slanické Osady, 

přístav a pláže u Námestova a Troch Studničkách. Oprávnění rybáři zde mohou lovit 

několik druhů ryb jako jsou: candáti, kapři, štiky a hlavatky. Na malém ostrově umění, 

uprostřed přehrady, se nachází Slanický římskokatolický kostel Povýšenia sv. Kríža 

postavený v 18. století. Na ostrově je lapidárium obsahující sbírky kamenných plastik  
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a zbytků stavebních památek ze zatopených oblastí. Svůj volný čas zde s oblibou trávili 

také herci Jan Werich nebo Jozef Króner. (Ľuptáková, 1989) 

 

• Termální koupaliště Oravice 

 

Obec Oravice, která je součástí podtatranské brázdy, se nachází 15 km jihovýchodně  

od obce Trstená ve vysoko položené kotlince mezi Západními Tatrami a Skorušinskými 

vrchy.  

 

Oravice jsou na Oravě jedinou lokalitou s přírodní geotermální vodou. K napuštění dvou 

bazénů se využívá jednak geotermální vrt čerpající vodu z hloubky 

1 606 metrů a teplotě 57°C, ale i voda z přírodních pramenů. V bazénu je napuštěná sírano-

vápenato-hořečnatá voda s vysokým obsahem železa o teplotě pohybující se v rozmezí 

36°C - 41°C. Svými léčebnými účinky je vhodná proti chorobám pohybového ústrojí, 

močových cest a ledvin. 

 

• Juráňova dolina 

 

V blízkosti obce Oravice se nachází Juráňova dolina, která už leží na území TANAPu. 

Protékající potok Bílá Voda v ní utváří úzký kaňon s malými vodopády a vodou vymletými 

tzv. obřími hrnci. (internet-12) 

 

• Plavba na vorech – „pltiach“  

 

Nedaleko Oravského podzámku lze uskutečnit tradiční vyhlídkovou plavbu na vorech  

o rozměrech 7 x 2,3 m pro 12 osob. Plavba začíná v Horní Lehotě a končí v Oravskom 

Podzámku. Délka plavby na vorech, kterých se dříve využívalo k přepravě vytěženého 

dřeva, trvá asi 1 hodinu (internet-13). 
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Obr. č. 7 – Historická plavba z Oravskej Lehoty do Oravského Podzámku (internet-14) 

 

4.2. Zimní turistika 

 

Přírodní podmínky na Oravě jsou nejvhodnější pro provozování zimní turistiky. Pro je zde 

uvedena přehledná tabulka nejnavštěvovanějších lyžařských středisek: 

 

Tab. č. 4 – Přehled lyžařských středisek na Oravě (Pavlarčík, 2008) 

název střediska lanovky-vleky sjezdové tratě 
délka s.t. 

[km] běžecké tratě 
délka b.t. 

[km] 

Kubínská Hoľa 9 9 13 ? 10 

Kuzmínovo 3 2 1,5 ? 5 

Roháče – Spálená 4 4 2,65 3 15,5 

Malá Lučivná 4 6 3 ? ? 

Ski Centrum Uhliská 3 4 3,3 ? ? 

Oravská Lesná 2 3 4,5 2        ? 

Zuberec 6 5 8,3 2 8 

Polhorský Hrádok 5 5 4,5 ?            ?  
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5. Významné přírodní, kulturní a technické památky Oravy 

 

5.1.   Přírodní památky Oravy 

 

5.1.1. Bradlo Oravského hradu 

 

Bradlo Oravského hradu přibližně odpovídá strmé vráse, jejíž jádro tvoří světlé lavicovité 

vápence od svrchní jury po spodní křídu. V jejich podloží lze vidět růžové a nazelenalé 

radiolarity. Nejspodnější část, u hladiny Oravy, je tvořená skvrnitými vápenci a obsahuje 

zkameněliny amonitů, které si lze dobře prohlédnou ve sbírce situované v muzeu  

na Oravském hradě. 

 

 

Obr. č. 8 – Bradlo Oravského hradu – Oravský Podzámok (Andrusov, 1974) 

 

1 - skvrnité jílovité vápence s amonity (lias), 2 – nazelenalé celistvé vápence (pliensbach - 

lias), 3 – světle šedé slabě skvrnité vápence s belemnity (lias), 4 – červené vápence 

(malm), 5 – nazelenalé šedé radiolarity a křemité vápence (malm), 6 – červené a zelené 

vápence (malm), 7 – světle šedé celistvé vápence (tithon – vrchní malm až neokom – 

spodní křída) (Mišík, 1974) 
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5.1.2. Červená skála v Podbielu 

 

Tento přírodní úkaz se nachází 8 km JV od Tvrdošína na pravém břehu řeky Oravy v těsné 

blízkosti obce Podbiel.  Lze na něm názorně sledovat převrácený sled geologických vrstev 

(viz obr. č. 9). Vrstevní členy, které zde můžeme pozorovat, jsou: 

 

a) šedý a červený, částečně hlíznatý vápenec – můžeme zde najít belemnity a amonity 

vyznačujícími se jednoduchými žebry jako Arietites bucklandi a Echioceras 

raricostatum 

b) šedé, hnědé a načervenalé křemité vápence a radiolarity spodního malmu (jura – 

druhohory) 

c) červené hlíznaté vápence a červené radiolarity středního malmu 

d) šedé lavicovité, slabě jílovité vápence spodní křídy – na povrchu mají bělavou 

patinu (modrozelený lesklý povlak) 

 

 

Obr. č. 9 - Červená skála v Podbielu (autor, 2007) 

1 – střední a vrchní lias, 2 – dogger, spodní malm, 3 – střední malm, 

4 – vrchní malm, neokom 

 

Při úpatí bradla se nachází drenážní rýha k odvodu vody. Voda totiž podmáčela mírné 

loukové svahy v okolí a způsobovala jejich sesouvání směrem k železniční trati nacházející 

se u řeky pod skálou. (Mišík, 1974) 
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5.1.3. Oravský Biely Potok 

 

V lomu u obce Oravský Biely Potok je odkrytá nejvyšší část souvrství centrálně 

karpatského paleogénu. Jde o horninový pás starších třetihor, který se nachází mezi 

bradlovým pásmem a Vysokými Tatrami. Jde o nažloutlé, střednězrnné lavicovité 

pískovce. Jílovité břidlice v nich tvoří jen tenké vložky. Z místního kamene se kdysi 

vyráběly mlýnské kameny, osličky na broušení kos a z kamenných kvádrů se stavěly 

okrouhlé oravské pece. 

 

V levé části lomu lze nalézt kulovité horninové zhuštěniny směsí jemnozrnného sideritu  

a jílu, které mají v průměru až 20 cm. Ve střední části můžeme pozorovat stupňovité 

zvrstvení. To znamená, že na spodku lavice jsou zrna velká a směrem nahoru se zjemňují. 

To svědčí o slábnoucí síle mořského proudu, který sem materiál donášel. Můžeme zde najít 

zuhelnatělé úlomky rostlin. Část lomu vpravo je pokrytá jeskynním sintrem, silně porézní 

bělavou horninou chemogenního původu, vznikající vysrážením uhličitanu vápenatého  

z roztoků obsahujících rozpuštěný vápenec. Otisky stop po pohybech předmětů o dno lze 

nalézt na spodních pískovcovitých lavicích. (Mišík, 1974) 

 

5.1.4. Klinské rašeliniště 

 

Rašeliniště o rozloze 9,22 ha je součástí CHKO Horní Orava a státní přírodní rezervací 

bylo vyhlášeno v roce 1967. Toto rašeliniště je vrchovištního typu s charakteristickou 

flórou a faunou. Z rostlin zde můžeme nalézt např. vždy zelené nízké keříky kyhanka 

sivolistá (Andromeda polifolia) a rojovník bahenní (Ledum palustre), masožravou rosnatku 

okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), violku močálovou (Viola uliginosa), vachtu 

trojlistou (Menyanthes trifoliata), sítinu kostrbatou (Juncus squarrosus) a všivec bahenní 

(Pedicularis palustris). Z ptáků je zde vzácně se vyskytující sluka lesní (Scolopax 

rusticola). 
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Rašeliniště je místem výskytu vzácných motýlů a pavouků. Nejvzácnější z motýlů je 

žluťásek borůvkový (Colias palaeno) žijící výhradně na rašeliništích. Některé druhy 

motýlů však byly zaznamenány naposledy v 80. letech 20.století. K vzácným motýlům,  

i v rámci celého Slovenska, patří různorožec borůvkový (Arichanna melanaria), můra 

vřesová (Anarta myrtilli) a můra vlochyňová (Coranarta cordigera). Z pavouků jsou zde 

vzácní skálovka bažinná (Gnaphosa microps) a zápředka vřetenová (Agroeca proxima). 

Z vážek je pozoruhodný výskyt vážky temnoskvrnné (Leucorrhinia rubicunda). 

 

V roce 1998 se na Klinském rašeliništi uskutečnil projekt zajišťující ochranu a rozšíření 

rašeliniště. V okolí se totiž mnoho dalších rašelinišť již nevyskytuje, což bylo způsobeno 

obhospodařováním původních rašelinišť nebo zatopením v důsledku vzniku Oravské 

nádrže. Byly vymezeny a upraveny plochy pro rozšíření a ochranu původního rašeliniště, 

díky němuž je však pouze dočasně zachována ochrana biodiverzity rašelinných 

ekosystémů (viz obr. č. 10).  

 

Klinské rašeliniště má jedinečný přírodovědecký (botanický i zoologický) a ochranářský 

význam. (Trnka, 1999) 

 

 

Obr. č. 10 – Část prací na obnově vodních ploch v NPR Klinské rašeliniště (Trnka, 1999) 
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5.1.5. Další lokality 

 

U obce Krivá se ještě nachází odkryv vrchní křídy obalu bradlového pásma. Celkově zde 

převládají vápence mnoha typů z dob liasu, přítomné jsou i dolomity. Nalézají se zde 

valouny patřící rozmanitým horninám např. žula, křemenné porfyry a růžové křemence 

spodního triasu. 

 

Další dvě lokality se nachází u obce Kňažia. Zdejší svah je tvořen z odkrytého souvrství 

paleogénu, střídají se zde pískovce a břidlice. Na spodní straně pískovcových lavic lze 

nalézt výrazné mechanoglyfy. Dále zde nalezneme místo nesouhlasného uložení paleogénu 

na zvrásněné křídě bradlového pásma. Podložní jíly zde mají charakter brekcie, tedy 

pevných hornin z ostrohranými úlomky, na kterých lze pozorovat útržky z někdejšího 

podmořského sesuvu. Další vrstvy tvoří drobnozrnné slepence, vápencové a pískovcové  

a pískovcové úlomky. (Mišík, 1974) 

 

5.2. Kulturní a technické památky Oravy 

 

5.2.1.  Oravský hrad 

 

Oravský hrad se nachází 10 km severovýchodně od Dolního Kubína. Byl postaven  

na temenu skály tak, že stěny hradu dosahují až na jeho samotný okraj, aby zabránily 

případnému zachycení a postupu útočníků. Samotný hrad se skládá ze tří částí: nejstarší 

horní část (citadela), střední část a dolní část. Hrad se nachází na pravém břehu řeky Oravy 

a vypíná se do výšky 112 metrů nad její hladinu (viz obr. č. 11). 

 

Geologické okolí Oravského hradu tvoří hlavně skvrnité vápence s rohovci, červené 

hliznaté vápence, radiolarity a radiolaritové vápence. Podhradí a část obce Oravský 

Podzámok je tvořen slepenci, pískovci a jílovci. Protější břeh řeky se skládá z fluviálních  

a písčitých štěrků (místy s pokryvem splachových hlín) kvartérního období. (Nemčok, 

1986) 

 

 



 31  

O počátcích hradu se toho moc neví. Přepokládá se, že byl stavěn, jako mnoho dalších 

hradů na Slovensku po vpádu Tatarů v roce 1241. Hlavními důvody byla ochrana severní 

hranice země a obchodní cesty do Polska, jejíž význam prudce stoupal. Dalším důvodem 

bylo vytvoření správního centra pro Oravu. 

 

 

Obr. č. 11 - Oravský hrad v Oravském Podzámku (internet-15) 

 

První písemné doklady o hradu pocházejí roku 1267, kdy jej převzal král Belo IV.  

V té době existovala pouze horní a část středního hradu. V dalších několika stoletích se  

na hradě vystřídalo několik majitelů - kastelánů (což byla nejvyšší správcova hodnost 

v oblasti). Mezi nejznámější patří známý oligarcha Matúš Čák Trenčianský, který na hradě 

sídlil na přelomu 13. a 14. stol. Dále pak magistr rytíř Donč a Ján z Dubovca. Dokazující 

to listiny schvalující úlevy od daní pro nově zakládané osady té doby. Za pozornost stojí 

hlavně vylepšená fortifikace zdí a náhrada dřevěných hradeb hradbami kamennými  

v 15. století, kdy byl majitel hradu Matyáš Korvín. 
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Největší rozmach je spojován s příchodem rodu Thurzovců v 16. století, jedním 

z nejbohatších uherských rodů. Ti chtěli hrad rozšířit, aby vyhovoval tehdejším 

podmínkám na bydlení a obranu. Již tehdy se ale museli nejprve věnovat opravám puklin, 

které vznikaly nejen kvůli dříve nedůsledně zakládaným stavbám, ale také kvůli 

nevyhovujícímu geologickému podloží. Kromě náhrady dřevěných částí hradu (zdi, 

schodiště) za kamenné je významným počinem také vybudování vodní nádrže, do které 

byla dešťová voda přiváděna keramickými rourami, a další 70 metrů hluboké studny  

ve střední části hradu. 

 

Život na hradě začal upadat v 17. století, kdy Thurzovci vymřeli po meči, ale také díky 

neutěšeným společenským problémům, válkám a zbojnictví. 

 

V roce 1800 postihla hrad nejhorší událost v jeho historii, když rozsáhlý několikadenní 

požár zničil všechny jeho dřevěné části. Byly provedeny jen nejnutnější opravy a hrad 

v tomto stavu zůstal dalších 60 let. Po této době se shromáždění majitelů domluvilo  

na dalších opravách a následném praktičtějším využití hradu. Společně s dalšími nadšenci 

usilujících o záchranu této památky tak dali základ vzniku jednoho z prvních muzeí  

na Slovensku. Šlo o opravy jak druhu uměleckého (oprava arkýřů, oken, stropů, interiérů), 

tak stavebního (statické poruchy se řešili spájením zdí železnými táhly s mohutnými 

šrouby), které můžeme vidět ještě dnes. Další opravy pak znemožnily obě světové války  

ve 20. století. 

 

Pro opravy v 2. polovině 20. století byl vykonán podrobný geologický průzkum základové 

půdy. Novou kanalizací se odvedla voda, která předtím prosakovala do spodních vrstev  

a zapříčiňovala pohyb podlaží a praskání hradního zdiva. Nepropustnou dlažbou se 

izolovala i nádvoří. Nejvíce ohrožené stavby byly podepřeny železobetonovými pilíři. 

 

Perličkou v historii hradu je rok 1922, kdy se zde natáčel němý film Upír Nosferatu podle 

předlohy knihy Brama Stokera – Dracula. Jako kompars se v tomto, dnes již legendárním 

filmu, objevilo i několik místních obyvatel. (Huba, 1986) 
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5.2.2. Muzeum Oravské dědiny – Zuberec – Brestová 

 

Prvním skutečným impulzem vybudovat Muzeum Oravské dědiny bylo zdokumentování 

všech hodnotných domů v Dolnokubínském okrese v roce 1960. Bylo mezi nimi mnoho 

dřevěnic, a proto Oravské muzeum započalo intenzivní průzkum lidového stavitelství  

ve všech obcích. V roce 1963 byl již připraven investiční záměr. Pracovníci Krajského 

památkového ústavu vypracovali „Záměr záchrany souboru památek lidové architektury 

metodou přemístění do Muzea Oravské dědiny“. V září roku 1967 byl položen základní 

kámen pro výstavbu Muzea oravské dědiny. Sem se postupně přemisťovaly objekty 

lidového stavitelství z celého regionu tak, aby charakterizovaly všechny její topografické 

osobnosti. Roku 1975 bylo veřejnosti zpřístupněno prvních 21 objektů a v následujících 

letech k nim přibyly další dohotovené objekty. Interiérovou expozici připravilo Oravské 

muzeum a po reorganizacích převzalo i jeho správu.  

 

 

Obr. č. 12 - Interiér obytného domu (autor, 2007) 

 

Dobrou polohu muzea potvrzuje blízkost lyžařského střediska Zuberec. Skanzen je tak 

navštěvován i v zimních měsících a jeho průměrná návštěvnost se počítá v desítkách tisíc.  
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Dnes je muzeum nejen součástí slovenské sítě muzeí v přírodě, ale je také významným 

činitelem v množství karpatských expozic, do které patří například Muzeum kysucké 

dědiny, Muzeum liptovské dědiny a Valašské muzeum v ČR. 

 

Muzeum Oravské dědiny vzniklo podobně jako ostatní podobná muzea v přírodě. Jelikož 

zde převažovala dřevěná lidová architektura. Objekty tak bylo poměrně snadné 

demontovat a přenášet. Cílem muzea je prezentovat kulturní hodnoty lidových vrstev 

formou stálých expozic a na mezinárodních výstavách. 

 

Muzeum se skládá z několika částí tvořících model všech znaků, které ke každému 

řádnému sídlu patří: historické jádro s tržištěm, mladší sídelní areály, hospodářské budovy, 

mlýn, pila, prádelna, kovárna, kostel s hřbitovem, chlívy, seníky a koliby. 

 

 

Obr. č. 13 - Konec Zamagurské ulice (autor, 2007) 

 

Tato ukázková dědina současně reprezentuje oravskou společnost od 18. a začátku  

20. století, někdy i starší. V těžkých životních podmínkách se lidová kultura rozvíjela 

nerovnoměrně. Muzeum je tak rozděleno podle mikroregionální osobitosti  

na Dolnooravský rynek, Zamagurskou ulici (viz obr. č. 13), Beskydské lazy, mlýn  

a hřbitov. Silná mezigenerační pouta byly základem kulturních hodnot nejen v rodině, ale  

i ve společnosti celé dědiny. Muzeum  Oravské dědiny nabízí přehlednou představu o tom, 
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v jakém životním prostředí lidé kdysi na Oravě žili, co a jak vyráběli a jaké oblečení nosili. 

(kol. autorů, 1986) 

 

5.2.3. Vodní dílo Oravská přehrada 

 

Soustavu vodních děl na řece Oravě, která byla vybudována mezi obcemi Tvrdošín a Ústie 

nad Oravou, tvoří vodní nádrž Orava (vybudovaná 1941-1953) a vyrovnávací nádrž 

Tvrdošín  (1972–1978). Nádrži dalo vzniknout vhodné morfologické prostředí v místě 

soutoku řek Bielej a Černej Oravy. Myšlenka na zbudování přehrady v těchto místech tu 

byla již koncem 18. století. Tento nápad dokazuje i dřevěný model hráze vystavený  

na Oravském hradě. Oravané tak chtěli kontrolovat vodu řek způsobující záplavy 

především v jarních měsících na dolní a střední Oravě. Při největší povodni roku 1813  

se utopilo 180 lidí a zahynulo asi 7 000 kusů dobytka. 

 

První vážnější projekt přehrady pocházel z roku 1870 a vycházel z již podobně 

vystavěných přehrad ve Francii a Švýcarsku. Nakonec se ale nerealizoval. Podobně dopadl 

i další plán betonové přehrady z období 1. světové války. Tehdy zamýšleli vystavět 

přehradu vysokou 37 metrů schopnou udržet obsah 1 miliardy m3 vody. 

 

 

Obr. č. 14 - Oravská přehrada – hráz (autor, 2007) 

 

V období první republiky byla vyprojektována a schválena železobetonová verze přehrady 

s výškou hráze 22 m a obsahem 250 milionů m3 vody. Vzhledem k 2. světové válce byla 

její stavba na několik let oddálena. 
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Na dnešním místě soutoku řek Bielej a Černej Oravy tak dnes stojí 300 metrů dlouhá 

betonová hráz složená z 25 samostatných bloků. Na jeho povrchu je vozovka široká 6,6 m 

a základové zdi jsou 65 m široké. 

 

 

Obr. č. 15 - Geologický profil podél přehradní zdi Oravské přehrady (Matula, 1974) 

1 – flyšové souvrství s převahou pískovců, 2 – mírně pravidelný flyš s převládáním 

jílovitých břidlic, 3- větší poruchové zóny, 4 – bloky, v který je umístěná výpusť , 5 – malé 

zlomy 

 

V důsledku zatopení oblasti zůstaly pod vodou obce Slanica, Osada, Oravské Hamry a 

Ústie nad Oravou a 2/3 Námestova, které tak ztratilo své historické centrum. Z dřívějšího 

kopce s kostelem u obce Slanica se zatopením vytvořil Slanický ostrov, zvaný také ostrov 

umění.  

 

 

Obr. č. 16 - Plavba na Slanický ostrov umění (vlevo) v pozadí Babia Hora  

(autor, 2007) 

 

Přehrada přesahuje malou částí do jižního Polska a je jednou z nejvýznamnějších lokalit 

výskytu vodního ptactva na migrační trase právě do této země. 
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Souhrnné údaje o Oravské přehradě: 

rozloha: 35 km² 

max. objem vody: 350 mil m³ 

délka hráze: 291 m 

výška hráze: 46 m 

průměrná hloubka: 15 m 

maximální hloubka u hráze: 38m 

 

• Slanický ostrov – ostrov umění 

 

Zatopením Oravské přehrady vznikl kolem bývalé dominanty obce Slanica ostrůvek 

s římskokatolickým kostelem a kapličkami z 18. století v nadmořské výšce 609 m.n.m.  

Na žádost obyvatel a po technickém přezkoumání dat v 60. letech 20. stol. bylo rozhodnuto 

vytvořit z kostela památník zatopeným obcím.  

 

 

Obr. č. 17 - Výstavní síň v bývalém kostele zatopené obce Slanica (autor, 2007) 
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Taktéž sem byla přesunuta socha slanického rodáka Antona Bernoláka, která původně stála 

v zahradě jeho rodného domu.  

 

Po potřebných opravách byla dne 3.7.1971 otevřena trvalá výstava nazvaná Slovenská 

tradičná ľudová plastika a maľba. O rok později byla v bývalé hrobce otevřena historická 

část, ve které jsou umístěny dokumenty o budování Oravské přehrady a o historii 

zatopených obcí. Později přibylo ještě lapidárium (sbírka kamenných plastik a zbytků 

stavebních památek) a kalvárie (umělecká zobrazení, na Oravě nejčastěji znázorňující 

umučení Ježíše Krista). (Ľuptáková, 1989) 

 

5.2.4. Galerie Márie Medvecké 

 

Do trvalých expozic Oravské galerie v Dolním Kubíně patří i expozice díla Márie 

Medvecké (1914-1987), která je od roku 1979 instalovaná v klasicistické kurii z 19. století 

v Tvrdošíně – Medvedzí (viz obr. č. 18). 

 

 

Obr. č. 18 - Budova galerie Márie Medvecké (autor, 2007) 
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Na ploše 583 m2 je vystaveno 242 výtvarných děl, představujících celoživotní tvorbu 

autorky, ve které dospěla k charakteristickému pohledu a výrazu, založenému  

na bezprostředním vztahu k realitě krajiny a člověka Oravy. Expozice nám dává obraz  

o vývojových cestách a žánrových okruzích malířky, která spojila svůj život s rázovitým 

regionem Oravy. Po studiích v Bratislavě a ve Vídni se vrátila na Oravu i se svým 

manželem Ctiborem Belanem (1920-1991), kde se společně věnovali tvořivé   

práci a významné kulturně výchovné činnosti, jejímž výsledkem je i vznik Oravské galerie. 

 

V rozvoji výtvarné kultury Oravy v období od konce 40. let až do poloviny 60. let  

20. století sehrála průkopnickou úlohu výstavní činnost Márie Medvecké, která poprvé 

vystavovala v roce 1946 společně se svým manželem v Dolním Kubíně v místnostech 

bývalého hotelu Orava.  

 

Později vystavovala v roce 1949 v obci Ústie přímo na staveništi Oravské přehrady. 

Následovaly další výstavy v Námestove, Dolnom Kubíně, Istebnom, v  Tesle Orava  

a v Trstenej. 

 

 

Obr. č. 19 – Malířské potřeby a obraz M. Medvecké (autor, 2007) 
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Předmětem tvorby Márie Medvecké jsou tedy často realistické obrazy zachycující život  

na Oravě. Na obrazech se tak můžeme setkat s lidmi, kteří dodnes žijí. M. Medvecká je 

taktéž autorkou podkladu deseti korunové československé bankovky z roku 1960. 

 

 

Obr. č. 20 - Bývalá desetikorunová bankovka podle motivu M. Medvecké (internet-16) 

 

Místo posledního odpočinku Márie Medvecké a Ctibora Belana je na hřbitově v Tvrdošíně 

– Medvězí. (Ľuptáková, 2004) 

 

5.2.5. Lesní úvraťová železnice u Oravské Lesné 

 

Orava byla po dlouhou dobu regionem získávajícím své bohatství z těžby a prodeje 

užitkového dřeva. V 17. století byl pro tuto činnost založen Oravský kompozitář, který 

v polovině 19. století řešil otázku nejen racionalizace a zefektivnění těžby, ale hlavně 

dopravy vytěženého dřeva, které činilo okolo 20 000 m3 za rok. 

 

Jako nejvýhodnější způsob dopravy byla určena varianta lesní železnice s úzkým 

rozchodem kolejí (76 cm), jejíž stavba a provoz byla ekonomičtější než u konvenčních 

železničních tratí. Během 1. světové války byla postavena trať mezi obcemi Lokca - 

Oravská Lesná. Na stavbu byla využita neplacená pracovní síla italských vojenských 

zajatců, chybělo ale napojení na konvenční železnici.  
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Nejoptimálnějším řešením bylo vybudování propojení s kysuckou lesní železnicí v roce 

1926. Propojení se realizovalo formou tzv. úvratí, technického řešení jedinečného v rámci 

celé Evropy. V době největší slávy dosahovala délky skoro 110 km. Součástí tratě byly  

i různé odbočky, které vznikaly a zanikaly podle potřeby těžby (viz obr. č. 21). 

 

 

Obr. č. 21 - Mapa úvraťové železnice (červeně) a lesních úzkorozchodný tratí (modře) 

(internet-17) 

 

Sjednocená dráha sloužila na odvoz dřeva 50 let. V 50. letech 20. století dosáhla 

vrcholného bodu obratu z těžby, na začátku 70. let však byla zrušena jako nerentabilní  

a zastaralá. Více než ¾ tratě byly demontovány. Zbytek zůstal zachovaný jako jedinečná 

technická památka. Dnes je tato část lesní železnice ve správě dvou muzeí: oravského  

a kysuckého. (internet-18) 

 

5.2.6. Františkova huta 

 

Vlivem intenzivního vyhledávání rudy byla v 2 pol. 18 stol. započata výstavba železárny 

v katastru obce Nižná, i když první zmínky o železářství na Oravě pocházejí ze začátku  

17. století. Na její výstavbě se podepsali podnikatelé J. D. Lux, L. Polatschek a W. Herz, 

kteří podepsali dohodu s oravským panstvem vlastnícím rudné doly v Oraviciach, 

Chyžnom, Zuberci, Choči a také v Litavke u Ružomberka. 
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Dohoda povolovala výstavbu dvou kovářských dílen (1836 a 1837) a vysoké pece (1838). 

Do roku 1939 měly být vystavěny další potřebné dílny. Při stavbě pomáhal anglický 

technik Newbuild a železárnu pojmenovali Františkova huta. Rudu měly dodávat doly  

v Juráňovej dolině, v okolí Zuberce, Habovky a Malatinej. Doprava rudy způsobovala 

problémy hlavně ze vzdálených dolů, když se cesty během dešťů staly nesjízdné, povozy  

s rudou zapadaly do bláta a lidé museli nosit rudu na zádech.  

 

 

Obr. č. 22 – Františkova huta (internet-19) 

 

Železárna však příliš neprosperovala a postupně upadala. Úlohu zde sehrála také nekvalitní 

ruda, zastaralé zařízení a hospodářská krize v letech 1851-1861. Železárna úplně zanikla 

roku 1862. 

 

Do dnešního dne se zachovaly obvodové zdi a zbytek budovy, ve které byly měchy  

na vhánění vzduchu do pece. Za zbytky hlavní budovy železárny je halda železné rudy  

a nedaleko je ještě možné vidět základy budovy hamer. (Mlynka, Haberlandová, 2007) 
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5.2.7. Oravská Galéria a Čaplovičova knižnica 

 

Oravská Galéria  

 

Vznik Oravské galerie v Dolnom Kubíně podmínila výrazná výtvarná kultura oravského 

regionu v roce 1965. Splynutím profesionálního umění s lidovým výtvarným projevem má 

centrum v Župnom domě z konce 17. století na historickém Hviezdoslavově náměstí. 

Barokní zděná budova s ústředním arkádovým dvorem si zachovala svoji podobu  

z poslední rozsáhlejší obnovy z roku 1893. Čelní fasáda budovy s neobarokní úpravou má 

mezi prvním a druhým poschodím nad hlavním vchodem reliéfní polychromovaný 

pískovcový župní erb Oravy z 18. století.  

 

V roce 1994 byla ukončena její rozsáhlá generální rekonstrukce, kterou galerie získala 

1800 m2 expozičních a výstavních ploch. Sbírkový fond galerie tvoří sedm výtvarných 

expozic v počtu cca 7 000 kusů výtvarných děl. Pět expozic, zaměřených hlavně na 

tradiční lidovou tvorbu od 15. století do současnosti, se nachází v Župnom domě. Zbylé 

dvě externí, ale stálé, expozice se nacházejí v Tvrdošíně (Galerie M. Medvecké)  

a na Slanickém ostrově umění na Oravské přehradě. (internet-20) 

 

Čaplovičova knižnica  

 

Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíně patří k nejvzácnějším historickým vědeckým 

knihovnám na Slovensku.  Obsahuje téměř 91 000 knižních titulů, mezi nimiž jsou cenná 

díla slovenské, evropské i světové knižní kultury a sbírka prvotisků (nejstarší pochází  

z roku 1467).  

 

Budova Čaplovičovy knižnice byla pro svou kulturní a vědeckou funkci speciálně 

postavena v roce 1911. Je součástí Oravského muzea Pavla Országha Hviezdoslava  

v Oravskom Podzámku.  
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Významný sběratel Vavrinec Čaplovič (1778-1853), patřil k předním představitelům 

slovenského národního obrození. Shromáždil více než 20 000 knih a v roce 1839 je daroval 

Oravské stolici. V depozitářích Čaplovičovej knižnice evidují např. 1 408 knih  

z 16. století.  

 

Výtvarná sbírka obsahuje 1 293 volných grafických listů a originálních kreseb. Mapy, 

atlasy a geografická literatura představuje více než 2 500 knižních titulů. Čaplovič sbíral  

i noviny, časopisy, mapy, hudebniny a rytiny. Součástí knihovny jsou památky z oboru 

astronomie, numizmatiky, lékařství, paleontologie, mineralogie a různé technické pomůcky 

z jeho cest po Evropě. (internet-21) 

  

5.2.8. Slavní oravští rodáci 

 

• Bernolák Anton (1762 - 1813) – slovenský osvícenec a jazykovědec 

 

Narodil se v obci Slanica, kde i vyrůstal. V 16 letech se stal chovancem Ostřihomského 

kláštera na severu Maďarska. V roce 1780 začal navštěvovat seminář v Trnavě, kulturního 

centra té doby.  Zde také vyšla jeho první, v latině tištěná práce „Jasný kráľ Štefan, veľký 

apoštol Uhrov“ (1782). Po ukončení studií v semináři odešel do Vídně studovat teologii. 

Jeho další spisy psané novým pravopisem, doplněné o sbírku přísloví, položili základy 

soustavnému jazykovědnému výzkumu slovenštiny. Jeho největším dílem je šesti svazkový 

slovník „Slowar slowenski česko-latinsko-německo-uherski“ (1825-27). Studium  

na univerzitě a pobyt ve Vídni na něj mělo příznivý vliv. Bernolák vynikal mezi ostatními 

studenty a byl nadšeným osvícencem. I když se Bernolákova slovenština neujala jako 

celoslovenský spisovný jazyk, přece jen byla důležitým předpokladem na cestě ke Štúrově 

jazykovědní reformě. Do dějin slovenské literatury se Bernolák zapsal i svým 

„Slovenským učeným tovaryšstvom“, které založil v roce 1792 v Trnavě s Jurajem 

Fándlym. (internet-22) 
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Obr. č. 23 - Socha Antona Bernoláka na Slanickém ostrově umění (autor, 2007) 

 

• Hviezdoslav Pavol Országh (1849 -1921) - slovenský básník a překladatel 

 

Hviezdoslav, vlastním jménem P. Országh, patřil po několik desetiletí k vedoucím 

osobnostem slovenské literatury. Svým básnickým dílem v ní úspěšně probojovával cestu 

realismu. 

 

Pocházel z chudé zemanské rodiny, studoval gymnázium v Miškovci, kde psal své první, 

zatím jen maďarsky psané, verše. Zde ho ovlivnila díla slovenské literatury A. Sládkoviče, 

S. Chalupky a dalších. Své první básně vydal již ve slovenštině. Od roku 1870 studoval 

práva v Bratislavě, kde spolu s K. Bašem redigoval almanach mladých autorů „Napred“ 

(1871), který stál na počátku nové orientace slovenské literatury.  

 

Nejplodnější roky svého života, období umělecké zralosti a definitivního přechodu  

k realismu strávil v Námestove (1879-99). Tady vznikly jeho nejkrásnější lyrické básně 

(Sonety, Letorosty, Žalmy a hymny ad.), i vrcholná díla epická (Hájnikova žena, Ežo 

Vlkolinský ad.).  
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Jeho nejvýznamnější drama - tragédie Herodes a Herodiasa, jenž představuje vrchol 

slovenské dramatické tvorby před 1. světovou válkou, měla premiéru v Slovenském 

národním divadle v roce 1923. Když se v květnu 1918 v Praze Hviezdoslav účastnil oslav 

jubilea Národního divadla, které přerostly ve všenárodní demonstraci za národní a státní 

samostatnost, pronesl tu projev, ve kterém vyslovil myšlenku společného soužití Čechů  

a Slováků.  

 

 

Obr. č. 24 - Hviezdoslavova hájovna u Oravskej Polhory - expozice ve stylu „posledního 

dne“ Hájnikovej ženy a autorova života (internet-23) 

 

V básnickém díle P. O. Hviezdoslava najdeme celou epochu ve vývoji slovenské literatury, 

kterou obohatil o nové básnické formy i nový způsob veršování. Krásu slovenštiny také 

dokládal četnými překlady vysoké umělecké úrovně ze světové poezie. (Šmatlák,1968) 
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6. Itinerá ř zájezdu pro posluchače Univerzity třetího věku 

 

Program zájezdu 

Zájezd je naplánován jako 3-denní poznávací zájezd na Oravu, během nichž by měly být 

navštíveny níže uvedené lokality. Ubytování je naplánováno v chatkách kempu ATC 

Slanická Osada na břehu Oravské nádrže. Stravování vlastní formou. 

 

 

Obr. č. 25 – Lokace objektů připraveného zájezdu, modrá – přírodní památka, červená – 

kulturní nebo technická památka (internet-1) 

1 – Oravský hrad, bradlo Oravského hradu, 2 – Červená skála v Podbielu, 3 – Galerie M. 

Medvecké, 4 – Oravská nádrž, Slanický ostrov, rašeliniště u obce Klin, 5 – Františkova 

huta, 6 - Oravský Biely Potok, 7 – skanzen Oravskej dědiny, 8 – termální koupaliště 

Oravice, 9 – Hviezdoslavova hájovna, 10 – lesní úvraťová železnice, 11 – Oravská galéria, 

Čaplovičova knižnica 
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Itinerá ř zájezdu: 

 

1. den: 

06:00 odjezd z Ostravy do Oravského Podzámku (185km) 

10:00 – 13:00  1 skupina – prohlídka Oravského hradu + oběd v Oravskom Podzámku 

2. skupina – bradlo Oravského hradu, plavba na vorech z Horní Lehoty 

do Oravského Podzámku + oběd v Oravskom Podzámku 

13:00 – 15:00  1 skupina – bradlo Oravského hradu, plavba na vorech z Horní Lehoty 

do Oravského Podzámku 

 2. skupina – prohlídka Oravského hradu 

15:00  odjezd do Podbielu (16km) 

15:30 – 16:00 Červená skála v Podbielu 

16:00 – 16:15  odjezd z Podbielu do Tvrdošína 

16:30  průvodcovaná prohlídka Galerie Márie Medvecké v Tvrdošíně 

18:00 příjezd k Oravské přehradě – ubytování 

 

2. den: 

 

08:00 plavba na Slanický ostrov umění 

10:00 odjezd ze Slanické Osady do Nižnej (20km) 

10:30 – 11:00 prohlídka Františkovy huty 

11:00 – 11:15 přesun do Oravského Bieleho Potoka 

11:15 – 11:45 prohlídka lomu Oravský Biely Potok 

12:00 příjezd do skanzenu Oravskej dědiny v Zuberci – Brestovej (12km) 

12:00 – 14:30 prohlídka skanzenu + oběd 

15:00 příjezd do obce Oravice (15km) 

15:00 – 17:00 1 skupina – návštěva termálního koupaliště Oravice 

 2. skupina – prohlídka dolin Tatranského Národního parku. 

18:00 návrat do kempu u přehrady 
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3. den: 

 

08:30 odjezd z kempu u Oravské nádrže na Klinské rašeliniště (5km) 

08:45 – 9:30 prohlídka Národní přírodní rezervace Klinské rašeliniště 

10:00 příjezd do obce Slaná Voda (12km) – návštěva Hviezdoslavovy hájovny 

11:30 odjezd do Oravskej Lesnej (42km) 

12:30 prohlídka lesní úvraťové železnice 

13:30 odjezd do Dolného Kubína (46km) 

14:30 Oravská galéria a Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíně 

16:00 odjezd do Ostravy (176km) 

19:30 předpokládaný návrat 
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7. Závěr 

 

Při tvorbě této bakalářské práce jsem měl možnost poznat oblast Slovenska, která není 

široké veřejnosti příliš povědomá, ale nezapomenutelně se zapsala do mých vzpomínek. 

Mám na mysli jedinečné přírodní a kulturní bohatství, které oblast Oravy bezpochyby 

nabízí.  

 

Při návštěvy Oravy jsem měl možnost poznat dobrosrdečnost a ochotu oravských rodáků. 

Ti mě vždy velmi ochotně seznámili s nejrůznějšími zajímavostmi týkajícími se Oravy, 

když jsem před nimi prokázal opravdový zájem o tuto oblast. Měl jsem tak možnost stát se 

alespoň na chvíli kormidelníkem lodi plovoucí po Oravské nádrži, a taktéž jsem byl např., 

díky ochotě průvodce, zasvěcen do podrobností života Márie Medveckej v Tvrdošínské 

galerii, ačkoli bylo dávno po skončení provozní doby. 

 

Jelikož jsem studentem oboru geovědních a montánních věd, snažil jsem se tomu 

uzpůsobit i program poznávací exkurze, která by oslovila nejen studenty Univerzity třetího 

věku. Doufám, že se mi podařilo vytvořit přehlednou bakalářskou práci o možnostech 

turistiky tohoto atraktivního regionu, protože objektů zasluhujících si bližší pozornost je 

zde daleko víc.  
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