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Anotace 

 
Základem mé bakalářské práce je rozebrání problematiky navrhování naučných stezek a 

jejich grafického doprovodu. Práce je zaměřena na Slovenskou republiku, Chráněnou 

krajinou oblast Horná Orava, kterou ve své práci popisuji podrobně.  

Orientuji se na lokalitu Oravská Lesná, leţící v okrese Námestovo, kde vytvořím návrh 

samotné trasy naučné stezky. Následně navrhnu a vytvořím obsahovou stránku a design 

jednotlivých naučných panelů (tabulí). Zároveň na naučnou stezku zařadím interaktivní 

prvky, kde si návštěvníci ověří a rozšíří své znalosti.  

 

Klíčová slova: Chráněná krajinná oblast Horná Orava, naučná stezka, naučná tabule.  

 

 

Summary 

 
The base of my bachelor project is analysing questions about projection of nature trails and 

their graphic following. My project is focused on Slovakia, Protected landscape area Horná 

Orava, which I am describing in detail. 

I am orientated on the area called Oravská Lesná, lying in region Námestovo, where I 

create plan of the nature trail. Then I will create and make content point and design of each 

educational board. I will  also  work in some interactive controls to the nature trail, where 

visiotrs can verify their knowledge and learn new things. 

 

Keywords: Protecte landscape area Horná Orava, nature trail, educational board. 
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Tabulka č. 1, Seznam použitých zkratek 

 

EVL Evropsky významná lokalita 

HO Horná Orava 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NP Národní park 

PO Ptačí oblast 

ŠOPSR 
Státní ochrana přírody Slovenské republiky (Štátna ochrana 

prírody Slovenskej republiky) 

Ustrig, hor. Ustrig, horáren 

UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu  

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Z.z. Sbírka zákonů (Zbierka zákonov) 
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1 ÚVOD 

Chráněná krajinná oblast Horná Orava je jedna ze 14 CHKO vyskytujících se na 

Slovensku.  

Jedinečnost území, jak uţ napovídá symbol CHKO Horná Orava, tkví především 

v krásném pohledu na nejvyšší vrchol Oravských Beskyd na Babí horu (slovensky Malá 

Babia hora, Velká Babia hora), na Oravskou přehradu a pohled na tajuplné lesní komplexy 

s monokulturami smrku. 

Toto území jsem si vybrala nejen pro svou jedinečnou a okouzlující přírodu, ale také proto, 

ţe k ní mám velmi blízko. Jezdím zde uţ od útlého věku, ať uţ jako výletník, turista nebo 

návštěvník. 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout poznávací stezky v CHKO Horná Orava. Chtěla 

bych poukázat na krásy a vzácnosti přírody v oblasti, která zatím není tak prozkoumaná a 

zatraktivněná turistům jako např. Babí hora. 

Ideálním prostředkem pro navrţení stezky a zatraktivnění zájmové oblasti budou 

informační tabule naučné stezky, které budou umístěny podél celé trasy. 

Naučné tabule jsou důleţitým nástrojem, jak informovat a nenásilnou formou vzdělávat 

nejen příznivce přírody, ale také širokou veřejnost o přírodních a kulturních hodnotách 

daného území. 
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2 FYZICKO GEOGRAFICKÉ POMĚRY ZÁJMOVÉ 

OBLASTI 

2.1 Vymezení území 

Území chráněné krajinné oblasti Horná Orava se nachází v severní části středního 

Slovenska. Podstatnou část ohraničení CHKO tvoří státní hranice mezi Slovenskou a 

Polskou republikou. Celá oblast je také součástí jedinečného historického regionu 

nazývaného Orava (Ondrejka, Lacika; 2009). Toto území bylo vyhlášeno roku 1979 o 

celkové výměře 58 738 ha. Hranice území je přesně vymezena ve vyhlášce 420/2003 

Ministerstva ţivotního prostředí Slovenské republiky. Území CHKO Horná Orava leţí 

v Ţilinském kraji, ve třech okresech Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a v těchto 

katastrálních územích:  

Beňadovo, Bobrov, Breza, Dolný Štefanov, Hladovka, Hruštín, Klin, Krušetnica, Kubínska 

hoľa, Liesek, Lokca, Lomná, Mútné, Námestovo, Námestovské Pilsko, Novoť, Oravská 

Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Humre, Oravské Veselé, Osada, 

Rabča, Rabčice, Sihelné, Slanica, Suchá Hora, Trstená, Ústie nad Priehradou, Vaňovka, 

Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné, Zazrivá, Zubrohlava.  

Z chráněné krajinné oblasti se vyčleňují vnitřní území – intravilány těchto katastrálních 

území: Breza, Krušetnica, Mútné, Námestovo – Klin, Oravské Veselé, Zákamenné 

(www.zbierka.sk).  

2.2 Geologie 

Z geologického hlediska je Slovensko povaţováno za mladé. Většinu jeho území 

zformovalo alpínské vrásnění, které probíhalo relativně nedávno, hlavně v intervalu 

posledního sta miliónů let (Chlupáč, 2002).  

Území CHKO Horná Orava je tvořeno Vnějšími Západními Karpaty – flyšem (příkrovy). 

Flyš je soubor mořských sedimentárních vrstev rytmicky se střídajících jílovců a pískovců, 

které vznikly na konci druhohor (v mesozoiku) a ve starších třetihorách (v paleogénu). 

Z druhohorních sedimentů můţeme dále zmínit vápence, dolomity a slepence (Bártová, 



Karolina Chudobová : Návrh poznávacích stezek v CHKO HO 

 

2011                                                                                                                                       3 

2010), (Chlupáč, 2002), (Ondrejka, Lacika; 2009). Magurský flyš je zde budován dvěma 

jednotkami a to Bystrickou a Oravsko–magurskou jednotkou.  

Bystrická jednotka je zastoupena vrstvami soláňskými, beloveţskými a zlínskými.  

Soláňské vrstvy obsahují pískovcové sedimenty babihorského typu. Pískovce jsou jemné, 

aţ středně zrnité, místy i hrubozrnné. Mocnost vrstev se odhaduje aţ na 1 400 m.  

Beloveţské vrstvy vystupují v nadloţí Soláňských vrstev. Tvoří zelenošedé, šedé i 

tmavošedé jílovce a jemnozrnné, vzácněji hrubozrnné pískovce. Ve spodní části vrstev 

můţeme narazit na červeně zbarvené jílovce a pískovce. Celé souvrství má mocnost  

700 m. 

Zlínské vrstvy tvoří nadloţí vrstev Beloveţských. Převáţnou část tvoří tvrdé šedé jílovce, 

pískovce jemné aţ středně zrnité. Jejich mocnost je asi 1 200 m (Huba, 1992), (Huba, 

1997). 

Oravsko–magurská jednotka tvoří flyšové souvrství beloveţského typu. Nejčastěji se 

zde vyskytují pískovce šedé barvy se zrnitostí jemně aţ středně zrnitou.  

Tvrdé vrstvy jílovců obsahují schránky Foraminifer a Radiolárií. Jsou šedé, šedohnědé a 

modrošedé. Místy se objevují měkčí vápnité a nevápnité jílovce, barvy šedé aţ zelené 

(Huba, 1992), (Huba, 1997).  

Na východě CHKO se nachází také malá část území, která je budována sedimenty Oravské 

kotliny, které jsou datovaný do mladších třetihor (neogénu) (Ondrejka, Lacika; 2009).  

Výplň kotliny tvoří tmavošedé i světlošedé, zelenošedé a modrozelené jíly, které jsou 

místy vápnité, nebo písčité. Dosahují mocnost 300 m (Huba, 1992).  

Geologickou zajímavostí Horné Oravy je výskyt pseudokrasových jeskyň, které byly 

vytvořeny v jemnozrnných pískovcích magurského flyše. Jsou převáţně rozsedlinového 

charakteru. Jejich výskyt je vázán na lokalitu Babí hora. Jeskyně vznikly nepravidelnými 

tektonickými poruchami a mrazovým zvětráváním – opakovaným táním a mrznutím ledu 

v puklinách. Jeskyně nacházející se na Babí hoře v nadmořské výšce 1 680 m.n.m. je 

dlouhá 10 metrů. Na Malé Babí hoře se nacházejí tři jeskyně, z toho jedna je dlouhá 60 

metrů, druhá 50 metrů a její hloubka dosahuje 16 metrů a třetí jeskyně je dlouhá 18 metrů 

(Trnka, Kopilec; 2007). 
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2.3 Geomorfologie 

Celé Slovensko je součástí nejmohutnější horské soustavy na zeměkouli, Alpsko-

himalájské soustavy (Bártová, 2010). Tato soustava se pak dále dělí na subsystémy, 

provincie, subprovincie, oblasti a celky s podcelky.  

Chráněné území patří do subsystému Karpat, provincie Vnějších Karpat. Následující 

geomorfologické členění této oblasti nalezneme v tabulce č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oravské Beskydy viz. obr. č. 1, se povaţují po Vysokých a Nízkých Tatrách za třetí 

nejvyšší pohoří Slovenska.  

Vládne jim vrchol Babí hora viz. obr. č. 2, po oravsky zvaná gura, s výškou 1 725 m n.m. 

Na polské straně je nazývána jako Babia gora. Od roku 1954 je součástí Babiogorského 

národního parku (Babiogorski Park Narodowy). Nejniţším bodem chráněné krajinné 

oblasti je hladina Oravské vodní nádrţe asi 600 m n.m. (Anděra, 2008), (Janota, Tesák, 

Vološčuk; 1984), (Nevrlý, 2001). 

 

Tabulka č. 2, Geomorfologické členění (www.treking.cz) 

Subprovincie Oblast Celek Podcelek 

Vnější Západní 

Karpaty 

Střední 

Beskydy 

Oravské Beskydy Ošust 

Pilsko 

Polhoranská 

vrchovina 

Babí hora 

Podbeskydská brázda Podbeskydská brázda 

Podbeskydská 

vrchovina 

Podbeskydská 

vrchovina 

Oravská Magura Paráč 

Kubínskáhoľa 

Budín 

Oravská vrchovina Oravská vrchovina 
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          Obr. č. 1, Hřeben Oravských Beskyd (autor)                 Obr. č. 2, Vrchol Babí hora (autor) 

2.4 Klima 

Celá Orava klimaticky patří k chladným oblastem s dvěma okrsky. V mírně chladném 

okrsku dosahují červnové teploty v průměru 12°C aţ 16°C, v chladném horském okrsku 

(horské oblasti) dosahují průměrné teploty 10°C aţ 12°C (Ondrejka, Lacika; 2009), 

(Trnka, Kopilec; 2007). 

Klimatické poměry jsou nejlépe vyjádřeny sráţkovými, teplotními a větrnými poměry. 

2.4.1 Srážkové poměry 

Průměrný úhrn sráţek se na celém území pohybuje v rozmezí od 700 – 1 600 mm za rok. 

Nejvíce sráţek se objevuje v letních měsících a to v červenci a srpnu. Naopak leden a únor 

jsou měsíce s nejniţšími počty sráţek. 

Část sráţek v zimním období při teplotách pod 0°C má podobu sněhové pokrývky viz obr. 

č. 3. V nejniţších polohách sněhová pokrývka dosahuje maximálně 60 cm a v průměru zde 

vydrţí aţ 100 dní. V nejvyšších polohách dosahuje sněhová pokrývka aţ 180 cm, a její 

délka trvání je aţ 200 dní. S vyšší nadmořskou výškou stoupá počet dní se sněhovou 

pokrývkou a sílí její tloušťka (Huba, 1992), (Trnka, Kopilec; 2007). 

2.4.2 Teplotní poměry 

S rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota, a to na kaţdých 100 m o 0,5°C. Průměrná 

roční teplota v Námestove dosahuje 6,1°C, na Pilsku 2°C. K nejchladnějším měsícům patří 

leden, k nejteplejším červenec. Průměrný počet dní (mrazových) s minimální teplotou 
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0,1°C pod nulou a méně se na území nachází od 150 do 200. Průměrný počet dní 

(ledových) s maximální teplotou 0,1°C pod nulou a niţší je na území od 45 do 80 dní 

(Huba, 1992), (Trnka, Kopilec; 2007). 

Extrémní zimní teplotu naměřili v obci Oravská Lesná v polovině 80. let 20. století , kdy 

teplota klesla na 38°C pod nulou. 

Díky nálevkovitému reliéfu celé Horné Oravy se zde vyskytují výrazné teplotní inverze 

viz. obr. č. 4. V jejich průběhu okolní kotliny pohlcuje přízemní mlha, kdeţto nejvyšší 

hřebeny a horská temena nad nimi shlíţejí jako ostrovy (Čihař, 2010). Délka trvání inverze 

je přímo závislá na teplotní stabilitě atmosféry.  

Průměrný počet zamračených dní se na území nachází přibliţně 160, průměrný počet dní 

s mlhou 60 – 100, a průměrný počet jasných dní pouze 30 – 40. Slunce zde svítí v průměru 

1 800 hodin, z toho 1 300 hodin připadá na vegetační období (Huba, 1992). 

         

Obr. č. 3, Krásná oravská zimní scenérie (autor)                       Obr. č. 4, Inverze na Oravě (autor) 

2.4.3 Větrné poměry 

Na větrné poměry území má výrazný vliv geomorfologie celé Horné Oravy - postavení 

horských hřbetů, pohoří a kotlin. Oravská kotlina je otevřena směrem na sever a 

severovýchod, z čehoţ vyplývá převládající směr větrů. 

Největrnějšími měsíci jsou leden a únor. V červenci a srpnu se naopak vyskytuje nejméně 

větrů. Z čehoţ vyplývá, ţe zimní půlrok je mnohem větrnější neţ letní (Huba, 1992). 
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2.5 Hydrologie 

Hydrologicky je CHKO Horná Orava jednotná, patří do povodí řeky Oravy, následně 

Váhu, Dunaje a tedy do úmoří Černého moře. 

Řeka Orava vznikla soutokem Biele a Čierne Oravy přitékající z Polské republiky. 

Nejdelší řeka Biela Orava (37 km) s plochou povodí 465,5 km² pramení v obci Oravská 

Lesná. K dalším významným řekám patří Polhoranka (28 km), Jelešňa (24,6 km) a 

Mútňanka (22,5 km). Tyto řeky spolu s dalšími menšími toky sbírají vodu z podstatné části 

CHKO. Původně se oba hlavní soutoky řeky Oravy spojovaly na místě, kde dnes leţí vodní 

nádrţ Orava, nazývaná také jako oravské moře viz. obr. č 5. (Ondrejka, Lacika; 2009), 

(Trnka, Kopilec; 2007).  

                     

           Obr. č. 5, Oravská přehrada (autor)                                 Obr. č. 6, Hráz Oravské přehrady (autor) 

 

Důvodem pro její vybudování byla potřeba zmírnit záplavy, které vznikaly v důsledku 

nepropustných flyšových hornin a častých přívalových sráţek na území. První stavbou 

hráze viz obr. č 6.  se jiţ zabývali v 18. století, bohuţel neúspěšně. Poté vzniklo ještě 

několik projektů na vybudování Oravské přehrady (Medzihradský, 1976). Skutečně však 

byla vybudována aţ  roce 1953. Vzniklo tak umělé jezero o rozloze 3 350 ha a celkovým 

objemem 367 miliónů m
3
 vody (Ondrejka, Lacika; 2009). Zatopením území zanikla řada 

obcí mezi neţ patřily Ústie, Slanica, Hámry, Ľavkov. Taktéţ byla zatopena část 

Námestova. Z obce Slanica zůstal nad vodou pouze kostel z 18 století, který se nachází na 

ostrově uprostřed přehrady (Medzihradský, 1976). 
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Nesmíme také zapomenout na výjimečný hydrologický fenomén celých Karpat, a to 

postglaciální horská rašeliniště, která jsou svou četností, rozlohou a mocností zcela 

bezkonkurenční. Jejich velkou část bohuţel zatopila ona Oravská nádrţ (Čihař, 2010).  

V oravské krajině se nevyskytuje mnoho pramenů ani podzemních vod. Území je také 

chudé na minerální prameny. Významnou roli hraje výskyt jodových a bromových vod, 

které vyvěrávají na jiţním úpatí Babí hory. Podmínily tak vznik lokality jménem Slaná 

voda (Ondrejka, Lacika; 2009). Tuto vodu obyvatelé pouţívali místo soli jiţ od 16. století. 

V roce 1863 zde byly vybudovány lázně, kde se vyţívaly léčivé účinky vody aţ do roku 

1918 (Janota, Tesák, Vološčuk; 1984).  

2.5.1 Zajímavost letošního roku 2011 

Díky oslabené sněhové pokrývce letošního roku, prudce klesla hladina Oravské přehrady a 

dostala se tak na historické minimum viz obr. č. 7, obr. č. 8.  

          

        Obr. č. 7, Normální stav hladiny (autor)                           Obr. č. 8, Minimální stav hladiny (autor) 

2.6 Půdy 

Flyšové horniny mají za následek vznik půd, které mají rozdílné minerální hodnoty.  

K nejrozšířenějším půdám vyskytujícím se na území CHKO Horná Orava patří hnědé lesní 

půdy tzv. kambizemě, které jsou vyvinuty v různých podtypech. Vznikají vnitropůdním 

zvětráváním. Jedná se o půdotvorný proces, který má za následek přeměnu primárních 

minerálů v sekundární. Při zvětrávání primárních minerálů se převáţně uvolňují sloučeniny 

ţeleza, které zbarvují půdu do různých odstínů hnědé barvy a tvoří se sekundární jíl. 

Převládající jsou kyselé aţ silně kyselé kambizemě (hnědé lesní půdy).  
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V horských oblastech vznikají půdy - podzoly, které vznikly půdotvorným procesem 

zvaným podzolizace. Při podzolizaci působením silných organických kyselin, které se tvoří 

z opadu jehličí, dochází k chemickému rozkladu jílu a k přesunu produktů tohoto rozkladu. 

Sloučeniny ţeleza a hliníku se spolu s organickými látkami z horní části přesunou do 

spodní části půdy. Takto vznikají podzoly kambizemní a humusovo-ţelezité. 

Dále se zde vyskytují surové půdy tzv. litozemě, nivní půdy tzv. fluvizemě. V silně 

zamokřených oblastech vznikly oglejené půdy tzv. pseudogleje kyselé aţ pseudogleje 

stagnoglejové. Na rašeliništích se vytvořily organozemní pseudogleje. 

Podle zrnitosti půdy převaţují hlinité aţ jilovito-hlinité půdy (Janota, Tesák, Vološčuk; 

1984), (Trnka, Kopilec; 2007). 

2.7 Biogeografické poměry 

O jedinečnosti oravské krajiny, flóry a fauny není pochyb. Svědčí o tom výskyt typických 

horských a subalpínských rostlinných a ţivočišných druhů, pralesovitých smrčin a rašelin. 

Nesmíme opomenout ani významnou Oravskou vodní nádrţ, která je vázána výskytem 

vzácných druhů vodního ptactva (Janota, Tesák, Vološčuk; 1984). Pro ochranu těchto 

unikátních přírodních hodnot bylo území vyhlášeno za CHKO Horná Orava. 

2.7.1 Flóra 

Na rozmanitosti flóry z hlediska druhů se značně podílí geologický podklad území, reliéf, 

půda, podnebí i vodstvo. 

Lesy jsou nedílnou součástí přírody, ať jiţ vznikly přírodní cestou, nebo je člověk uměle 

vysadil viz obr. č. 9. Lesy, které vznikly přirozenou obnovou vyrůstají ze semene, které 

vyrostlo na stromě a spadlo do půdy. Tam zapustilo kořeny, a vznikl tak nový strom. Lesy, 

které uměle vysadil člověk, se dávají jiţ na vytěţené lesní úseky. To má za následek 

sníţenou stabilitu lesa, vyšší náchylnost škůdců a chorob. K největším škůdcům lesa 

bezpochybně patří dřevokazný hmyz, podkorní hmyz, a dřevokazné houby. 

Takřka polovinu území CHKO pokrývají lesy. Jedná se především o lesy bukovo – jedlové 

se značným zastoupením smrkových monokultur. Jak jiţ vyplývá z názvu v bukovo – 

jedlových lesích převládá buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Babí 

hora, Pilsko a Paráč tvoří významné pralesovité komplexy se zastoupením smrku (Picea) a 
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jeřabiny (Sorbus aucuparia). V průběhu let člověk část lesů vytěţil a postupně tak vznikla 

nová společenstva luk a pastvin. Převaţují zde bylinné porosty s převahou trav. Vrchol 

Babí hora se můţe pyšnit alpínskými a subalpínskými loukami (Trnka, Kopilec; 2007). 

Roste zde i jeden se slovenských endemitů - vzácný „roţec alpínský babohorský“ 

(Cerastium alpinum) viz obr. č. 10, který neroste nikde jinde. Významné je také pásmo 

kosodřevin s příměsí borůvek . 

Baţinaté mokřiny – rašeliniště jsou jedny z nejvýznamnějších společenstev v CHKO 

Horná Orava. Nachází se jich zde nejvíce na Slovensku (Ondrejka, Lacika; 2009). Můţeme 

například zmínit známé Klinské rašeliniště, Beňadovské rašeliniště nebo Spálený Grúnik. 

Jsou převáţně vrchovištního a přechodového typu. K vzácným a ohroţeným rostlinným 

druhům zde patří kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), masoţravá rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), vlochyně 

bahenní nazývaná také jako borůvka baţinná (Vaccinium uliginosum) a pod. (Huba, 1992).  

                       

          Obr. č. 9, Oravský les (autor)                                   Obr. č. 10, Rožec alpínský babohorský     

                                                                                                                   (www.lesy.sk) 

2.7.2 Fauna 

Území díky své zachovalé krajině s dostatkem lesů, luk a mokřadů vytváří specifické 

podmínky pro ţivot mnoha vzácných chráněných ţivočichů. 

Z velkých šelem zde ţije medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), vzácněji 

rys ostrovid (Lynx lynx). Příleţitostně sem z Polské republiky zavítá los mokřadní.  
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Z lasicovitých šelem na území CHKO ţije vydra říční (Lutra lutra). Četná je i zvěř 

spárkatá – jelen lesní (Servus elaphus), srna obecná (Capreolus capreolus), prase divoké 

(Sus scrofa).  

K dravým ptákům hnízdícím na Oravě patří orel křiklavý (Aquila pomarina), káně lesní 

(Buteo buteo), krkavec velký (Corvu scorax). V posledních letech Oravu za své hnízdiště 

povaţuje i čáp černý (Ciconia nigra). K významným biotopům vodního ptactva 

bezpochybně patří vodní nádrţ Orava. Na ptačím ostrově jsou významné druhy ptactva, 

které podléhají přísné ochraně. Z datlů můţeme nejčastěji spatřit datla černého (Dryocopus 

martius), ve vyšších polohách datla tříprstého (Picoides tridactylus). 

Mokřady – rašeliniště a slatiniště jsou biotopy plazů a obojţivelníků, jako ještěrky 

ţivorodé (Zootoca vivipara), skokana hnědého (Rana temporaria), čolka horského 

(Triturus alpestris), čolka velkého (Triturus cristatus) a čolka karpatského (Triturus 

montadoni), který se vyskytuje pouze v Karpatech, jedná se o tzv. karpatského endemita 

(Janota, Tesák, Vološčuk; 1984). 
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3 POPIS KULTURNĚ HISTORICKÝCH POMĚRŮ A 

VYBRANÝCH ASPEKTŮ TURISTICKÉHO RUCHU 

OBLASTI 

Region Horná Oravy má svým návštěvníkům opravdu co nabídnout. Od přírodních krás a 

jedinečnosti přírody aţ po řadu významných kulturních a historických památek. 

3.1 Oravská lesní železnice 

Oravská lesní úzkorozchodná ţeleznice spolu s Kysuckou lesní ţeleznicí byla kdysi jedním 

celkem nazývaným  Kysucko - Oravská lesní ţeleznice. V roce 1972 byl nejvýznamnější 

úsek s úvratěmi vyhlášen za národní kulturní památku. Tato ţelezniční trať v minulosti 

slouţila převáţně na přepravu dřeva. Dnes se jedná o dvě samostatné muzejní dráhy , které 

se nacházejí na hranici dvou regiónů Oravy a Kysuc. 

Oravská lesní ţeleznice byla za pomocí dobrovolníků, ochránců přírody a památkářů 

obnovena a znovu otevřena v roce 2008 v úseku Sedlo Beskyd – Tanečník. Ve stanici 

Tanečník viz. obr. č. 11 se nachází pokladna a malá muzejní expozice Oravského muzea. 

Seznamuje návštěvníky s historií, dějinami a současností Oravské lesní ţeleznice. Můţeme 

zde také spatřit model úvratí, dobové dřevorubecké oblečení a náčiní nebo komunikační 

prostředky pouţívané na ţeleznici. Největší atrakcí je samotná vyhlídková jízda vláčkem 

nebo drezínou podle kapacity návštěvníků viz obr. č. 12. Vláček jezdí po trati o rozchodu 

760 mm, délce trati 3,5 km a převýšením 120 m. Nabízí pohled na krásnou oravskou 

přírodu - lesy, kvetoucí louky a pasoucí se dobytek. Stanice Sedlo Beskyd umoţňuje 

výstup na dřevěnou vyhlídkovou věţ viz obr. č. 13, která nabízí pohled na Babí horu, 

Pilsko, Paráč, Beskyd, Roháče i Rozsutec. 

                   

                Obr. č. 11, Stanice Tanečník (autor)                   Obr. č. 12, Pohled za jízdy z drezíny (autor) 
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            Obr. č. 13, Stanice Sedlo Beskyd (autor)                Obr. č. 14, Gotický kostel v Tvrdošíně (autor) 

3.2 Tvrdošín 

Okresní město Tvrdošín je, pravděpodobně podle historických pramenů, povaţováno za 

nejstarší město Oravy. Bylo zmiňováno jiţ  v roce 1265 uherským panovníkem. Leţí na 

soutoku řeky Oravice a Oravy. K nejstarším památkám vyskytujícím se v Tvrdošíně 

bezpochybně patří pozdně gotický dřevěný kostel z 15. století viz obr. č. 14, který byl 

v roce 2008 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V centru města 

se také nachází kostel sv. Trojice ze 17. století, nebo jeho renesanční protějšek – 

zemanský dvojdomek ze 17 století (Čihař, 2010).  

3.3 Námestovo 

Toto okresní město nabízí mnoţství kulturních, historických, společenských, ale také 

významnou řadu sportovních vyţití díky přímé blízkosti Oravské přehrady. V letních 

měsících Oravská přehrada nabízí vyhlídkovou plavbu lodí viz obr. č. 15, dále rekreační 

sporty jako jachting, windsurfing, vodní kola, vodní lyţe a další. 

Uprostřed přehrady leţí Slanický ostrov viz. obr. č. 16, neboli Ostrov umění, který je 

přístupný pouze lodní dopravou. Je pozůstatkem obce Slanica, která byla spolu s dalšími 

obcemi zatopena přehradou. Zachoval se pouze kostel Povýšenia sv. Kríţa z 18. století, 

který dnes slouţí také jako sídlo Oravské galerie. Expozice jsou věnovány historii 

zatopených obcí, samozřejmě budování Oravské přehrady a lidovému umění. Ostrov je 

moţné navštívit pouze lodí. 
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Obr. č. 15, Vyhlídková plavba lodí (autor)                             Obr. č. 16, Slanický ostrov (autor) 

 

Svou jedinečností zaujme i Námestovské centrum. V tomto regionu, jak jiţ napovídá 

Stěna významných osobností Horní Oravy viz obr. č. 17, našla domov řada osobností jako 

např. slovenský jazykovědec Anton Bernolák, básník a dramatik Pavol Orságh 

Hviezdoslav, církevní hodnostář Ján Vojtaššák, historik Pavol Florek a další. 

 

Obr. č. 17, Stěna významných osobností (autor) 

 

V blízkém okolí se také nachází Oravský hrad. Leţí v okrese Dolný Kubín, nad obcí 

Oravský Podzámok. Byl postaven v první polovině 13. století. Tento středověký hrad se 

nachází na vrcholu vápencového skalního bradla ve výšce více neţ 100 metrů nad hladinou 

řeky Orava (Čihař, 2010). Hrad se stal díky své významné poloze významnou pevností, 

která nebyly nikdy dobyta. Hradní komplex se skládá ze tří jednotek – horního, středního a 
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dolního hradu. Součástí hradní výstavy jsou také expozice Oravského muzea. Hrad si 

oblíbili i filmaři. Na Oravském hradě byl natočen film o Drákulovi - Upír Nosferatu 

(1922). Později se zde točily i pohádky Král Drozdí brada s obsazením herce Lukáše 

Vaculíka, Princezna a ţebrák, Sokolník Tomáš. 

Neopakovatelný záţitek turistům Horné Oravy zajistí také zachovalá dřevěná architektura, 

která dnes slouţí spíše k rekreačnímu nebo turistickému vyţití, slovenský folklór, nebo 

ochutnávka místních specialit.  
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4 HLAVNÍ PŘEDMĚTY OCHRANY V CHKO 

K hlavním nástrojům ochrany přírody a krajiny patří územní ochrana, která se provádí 

pomocí vyhlášení velkoplošně chráněných území. Na území Slovenské republiky se 

nachází celkem 23 velkoplošně chráněných území (9 NP, 14 CHKO). Pro chráněné 

krajinné oblasti platí druhý stupeň ochrany podle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochraně 

přírody a krajiny Slovenské republiky. 

4.1 Zonace území 

Od roku 2005 se jako první z chráněných krajinných oblastí CHKO Horná Orava 

rozčleňuje do 4 zón (podoblastí) A, B, C, D s diferencovanými ochrannými podmínkami. 

Zóna A o rozloze 1 263 ha (2,2% z celkové výměry CHKO)se nachází převáţně na lesním 

půdním fondu. Jedná se území s bývalými národními přírodními rezervacemi Babí hora, 

Pilsko. Ochranářská činnost je zaměřena na usměrňování hospodářského vyuţívání a 

udrţování genofondu dřevin a ţivočichů, bez přímého zásahu člověku. Je nejpřísněji 

chráněna – 5. stupněm územní ochrany. Návštěvníci se zde mohou pohybovat pouze po 

existujících turistických a naučných stezkách. 

Zóna B o rozloze 3 355,6 ha (5,7% z celkové výměry CHKO) je významná z hlediska 

krajinářského pohledu. V této podoblasti se intenzivně hospodaří. Zemědělská činnost se 

vykonává tak, aby se nenarušil současný krajinný ráz území.  

Platí zde 4. stupeň územní ochrany. Návštěvníci se zde mohou pohybovat podobně jako 

v zóně A, pouze po existujících turistických a naučných stezkách. 

Zóna C o rozloze 14 793,2 ha (25,2% z celkové výměry CHKO)zahrnuje severovýchodní 

část přehrady Orava se zaměřením na ochranu ptačí fauny v období hnízdění. Platí zde 3. 

stupeň územní ochrany. 

Zóna D svou výměrou je ze všech podoblastí nejrozsáhlejší 39 325,5 ha (67,0% z celkové 

výměry CHKO). Převáţnou část území zahrnují obce, zaměřené na zemědělskou 

velkovýrobu a ostatní lidské činnosti. Platí zde 2. stupeň územní ochrany (Ondrejka, 

Lacika; 2009), (Trnka, Kopilec; 2007). 
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4.2 NATURA 2000 

Jedná se o soustavu chráněných území, které tvoří členské státy Evropské unie. Jejich 

cílem je vytvoření a zachování evropského přírodního bohatství. Slouţí k ochraně 

nejvzácnějších a nejohroţenějších biotopů a druhů na území států EU.  

Soustava Natura 2000 tvoří: 

- ptačí oblasti (PO), cílem je ochrana ptactva. 

- evropsky významné lokality (EVL), cílem je ochrana vzácných a ohroţených  

  rostlinných a ţivočišných druhů a jejich biotopů (ŠOPSR, 2008). 

4.2.1 Ptačí oblasti 

PO Horná Orava viz. obr. č. 18, (58 737,83 ha, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) 

(rozloha, okres) 

Nachází se u hranice s Polskou republikou, v severozápadní části Slovenska.  

Toto území představuje velké mnoţství druhů biotopů jako např. vodní plochu Oravské 

přehrady, louky, rašeliniště, jehličnaté lesy s monokulturami smrku a mnoho dalších. 

Bylo zde objeveno 242 druhů ptáků, z kterých zde více jak 60% také hnízdí.  

PO Horná Orava patří k jednomu ze třech nejvýznamnějších území na Slovenku, kde se 

vyskytuje a hnízdí:   

- čáp bílý (Ciconia ciconia) 

- čáp černý (Ciconia nigra) 

- datel tříprstý (Picoides tridactylus) 

- tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 

- tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 

- orel křiklavý (Aquila pomarina) 

- kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 

- včelojed lesní (Pernis apivorus) 

- vodouš rudonohý (Tringa totanus) 

- chřástal polní (Crex crex)  
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Obr. č. 18, Označení ptačí oblasti (autor) 

Na Oravě se pravidelně vyskytuje a hnízdí více neţ 1% slovenské populace chřástala 

kropenatého (Porzana porzana), chřástala malého (Porzana parva), lelka lesního 

(Camprimulgus europaeus), orla skalního (Aquila chrysaetos), křepelky polní (Coturnix 

coturnix), rybáka obecného (Sterna hirundo), ledňáčka říčního (Alcedo athis), výra 

velkého (Bubo bubo), ţluny šedé (Picus canus) a dalších (Ondrejka, Lacika; 2009), 

(ŠOPSR, 2008). 

Tetřev Hlušec (Tetrao urogallus) 

(Ohroţenost druhu – zranitelný) 

Základní charaketistika: 

Patří mezi největší  kurovité ptáky, svou velikostí připomíná krocana. Samec je tmavě 

zbarvený, černý s hnědými křídly, modrozeleným leskem na prsou a červenou skvrnou nad 

okem. Dospělý samec váţí aţ 5 kg. Samice je o něco menší. Je hustě příčně pruhovaná se 

zbarvením dohněda. 

Potrava: 

Od konce podzimu do května se ţiví jehličím a smrkovými nebo bukovými pupeny. Na 

jaře dává přednost odštěpeným lístkům a borůvkovým pupenům. V létě zase bobulím, 

plodům rostlin a keřů, lístkům a semenům bylin a trav. Výjimku netvoří ani hmyz. 

Mláďata se převáţně ţiví larvami a kuklami hmyzu, zvláště mravenců (Trnka, Kopilec; 

2007). 
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Hnízdění: 

Hnízda tetřevů se vyskytují na zemi u kmene stromu. Samice snáší 5 – 12 vajec, které 

zahřívá po dobu 26 dnů. V prvních týdnech ţivota skoro polovička kuřátek hyne, z čehoţ 

vyplývá, ţe reprodukce tohoto druhu je velmi omezená. 

Biotop výskytu: 

V horských oblastech obývá  rozlehlé komplexy starých jehličnatých nebo smíšených lesů.  

Dále se vykytuje v místech  kde rostou borůvky, brusinky, ostruţiny a jiné bobule.  

Rozšíření a četnost druhu  na území Horná Orava 

V PO Horná Orava se výskyt tetřevů odhaduje na 80-90 jedinců, coţ představuje 14% 

populace hnízdící na Slovensku. Nejvíce se jich vyskytuje ve starých smrkových lesích  na 

Babí hoře a Pilsku. K dalším oblastem výskytu patří Minčol – Pálenica, Paráč, Vaisova 

Hoľa a Hruštínska hoľa. 

Zachování příznivého stavu druhu 

Pro zachování příznivého stavu tetřeva hlušce je potřeba omezit lesnickou činnost - těţbu 

dřeva, přibliţování se k hnízdům v době hnízdění a pohybu v jejich okolí. 

Na Slovensku patří tetřev hlušec mezi chráněné druhy podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny a vyhlášky MŢP SR. Společenská hodnota jednoho jedince se odhaduje na 3 319 

eur (Trnka, Kopilec; 2007). 

4.2.2 Evropsky významné lokality 

K EVL této chráněné oblasti patří (rozloha, okres): 

-    Babí hora (503,94 ha, Námestovo) 

- Jelešňa (66,88 ha, Tvrdošín) 

- Oravská vodní nádrţ (251,24 ha, Námestovo) 

- Pilsko (706,89 ha Námestovo) 

- Prameny Hruštínky (218,85 ha,  Dolný Kubín, Námestovo) 

- Rašeliniště Biéle Oravy (39,16 ha, Námestovo) 

- Rašeliniště Oravské kotliny (840,54 ha, Tvrdošín) 

- Rašeliniště Oravských Beskyd (131,53 ha, Námestovo) 

- Slaná voda (229,70 ha, Námestovo) 

- Zimníky (37,63 ha, Tvrdošín) 

(Ondrejka, Lacika; 2009) 
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EVL Babí hora 

Zpracováno podle Trnky, Kopilce: 

K biotopům  evropského významu, které jsou předmětem ochrany patří: 

- vřesoviště a společenstva keřů  v subalpínském a alpínském stupni 

- kosodřeviny 

- květnaté vysokohorské a horské smilkové (Nardus sp.) porosty na silikátovém 

substrátu 

- vlhkomilné vysoko-bylinné lemové společenstva na nivách řek od níţin do 

alpínského stupně 

- přechodová rašeliniště a třasoviště 

- silikátové skalní sutě v montánním a alpínském stupni 

- nezpřístupněné jeskynní útvary 

- horské smrkové lesy 

 

K druhům evropského významu, které jsou předmětem ochrany patří: 

- oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) 

- mlok karpatský (Triturus montandoni) 

- hraboš tatranský (Microtus tatricus) 

- rys ostrovid (Lynx lynx) 

- vlk dravý (Canis lupus) 

- medvěd hnědý (Ursus arctos) 

 

K negativním činnostem, ohroţující území evropského významu patří: 

- nelegální sběř lesních plodů (borůvek) 

- pohyb mimo turistické stezky 

- dálkový přenos znečišťujících látek z průmyslových aglomerací 

 

Starostlivost o území spočívá především v usměrňování návštěvnosti tohoto území. Platí 

zde nejpřísnější stupeň ochrany, č. 5. a nevykonává se zde ţádná hospodářská činnost. 

Lesní porosty tohoto území jsou ponechány samovývoji. Území slouţí jako zdroj 

poznávání vývoje a fungování přírodních procesů bez zásahů člověka. 
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5 NÁVRH NAUČNÝCH STEZEK A JEJICH GRAFICKÉHO 

DOPROVODU 

Návrh naučných stezek na Slovensku v Chráněné krajinné oblasti Horná Orava je 

v souladu s doporučenými kritérii pro rozvoj podpory trvale udrţitelného turismu ve 

střední a východní Evropě podle RNDr. Jána Roháče. 

Zpracováno podle Roháče 2004: 

Návrh naučných stezek v přírodě by měl zohledňovat tři základní, vzájemně se 

podmiňující kritéria: 

1. Dopad na přírodní prostředí – stezka nesmí poškozovat přírodní prostředí 

(území, ve kterém se nachází), ani jeho bezprostřední okolí. 

2. Potřeby uživatele naučné stezky – stezka by měla uţivatelům nabízet pozitivní 

záţitky a zkušenosti (vizuální, vzdělávací, sportovní a pod.). 

3. Údržba naučné stezky – údrţba stezky by měla být jednoduchá a efektivní (z 

hlediska nákladů a dosaţených výsledků). 

Účelem naučných stezek je především zaujmout návštěvníky. Nenásilnou formou je 

informovat a vzdělávat o přírodních a kulturních hodnotách daného území. Z vlastních 

zkušeností dobře vím, ţe naučná stezka by měla mít hlavně kvalitní značení. Bohuţel 

budovatelé naučných stezek často opomíjejí toto důleţité kritérium. Kvalitní značení by 

mělo být především na rozcestích a různých křiţovatkách. Značení by tak mělo zamezit 

špatné orientaci návštěvníků v neznámém terénu.  

Naučné tabule by měly být převáţně z přírodních materiálů, aby nijak nenarušovaly 

celkový vjem přírodního okolí. Často se stává, ţe na informačních panelech je příliš 

mnoho textu, který návštěvníky příliš neosloví, nebo špatně čitelný text na zvoleném 

pozadí panelu. Naučné tabule by měly mít přiměřený podíl textu a grafiky. Ve své práci se 

budu snaţit těmto základním chybám vyvarovat.  

Na základě jiţ zmiňovaných kritérií podle Roháče je také navrhnuta stezka vedoucí Po 

vrcholcích obce Oravské Lesné. Tato horská obec je vstupní branou mezi Kysucemi a 

Oravou. 
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5.1 Základní informace o naučné stezce Po vrcholcích Oravské Lesné 

Kraj: Ţilinský 

Okres: Námestovo 

Chráněné území: CHKO Horná Orava 

Výchozí bod: Oravská Lesná, autobusová zastávka Ústredie 

Cílový bod: Ustrig, horáren 

Délka trasy: 4,7 km 

Čas přechodu: 1:16  

Převýšení: 195 m 

Klesání: 245 m 

Počet zastavení: 12 

Typ stezky: samoobsluţná, pěší 

Náročnost: lehká 

5.2 Mapa plánované stezky 

 

Mapa č. 1, Plán trasy(upraveno dle http://maps.google.com/) 
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Obr. č. 19, Profil trasy (www.hiking.sk) 

 

Tabulka č. 3, Základní údaje o trase (zpracováno dle www.hiking.sk) 

Výchozí bod (m.n.m.) 

 

Vzdálenost 

úseku 

Stoupání 

 

Klesání 

 

Čas 

úseku 

Celková 

vzdálenost 

Celkový 

čas 

Oravská Lesná (780) - - - - - - 

Bučiná, Grúne (890) 1.6 km 125 m 15 m 0:28 1.6 km 0:28 

Ustrig. Horáren (730) 3,1 km 70 m 230 m 0:47 4,7 km 1:16 

5.3 Předpokládaná vybavenost naučné stezky 

1. informační panely s dřevěnou stříškou a ochranným laminátem proti 

mechanickému poškození, klimatickým vlivům a UV záření 

2. dřevěná odpočívadla  

3. lavičky 

4. odpadkové koše 

5. fontána  

6. interaktivní poznávací box a tabule 

7. cedule s omezením vstupu pro zachování přírodního prostředí 

8. kvalitní značení na křiţovatkách a rozcestích pomocí lokačních trasových bodů  
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5.4 Témata jednotlivých zastavení 

1. Úvodní informace 

2. Kulturní památka 

3. Voda 

4. Pastva  dobytka 

5. Osídlení 

6. Léčivé rostliny 

7. Tradice a zvyky 

8. Výhled 

9. CHKO HO 

10. Fauna 

11. Les 

12. Přeprava a zpracování dřeva 

5.5 Informační náplň jednotlivých zastavení 

Zastavení č. 1 Vítáme Vás na naučné stezce Po vrcholcích Oravské Lesné 

- základní informace o naučné stezce 

- seznam jednotlivých zastavení 

- trasa stezky 

Zastavení č. 2 „Svatá Anna, chladna z rána“. 

- historie kostela 

- stavba kostela 

Zastavení č. 3 Moře na Oravě? 

- Oravská přehrada 

- kašna 

Zastavení č. 4 Není Skot jako skot  

- chov skotu 

- charakteristika skotu 
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Zastavení č. 5 „ Za lasami, za gorami, za dolinami. Hej!„ 

- historie osídlení Oravy 

- 16. – 17. století rozmach osídlení 

Zastavení č. 6 Léčivý účinek přírody 

- léčivé rostliny Horní Oravy 

- interaktivní dřevěný poznávací box  

Zastavení č. 7 Zvyky a tradice 

- charakteristika 

- ukázka zvyků 

Zastavení č. 8 Výhled 

- směrová růţice  

- odpočívadla 

Zastavení č. 9 Chráněná krajinná oblast Horná Orava 

- základní charakteristika území 

- fauna, flóra 

- mapa reliéfu CHKO Horná Orava 

Zastavení č. 10 Kdo to tady šel? 

- místní zvířata 

- interaktivní prvek s poznáváním zvířecích stop 

Zastavení č. 11 Les 

- oblastní výskyt dřevin 

- přirozená obnova lesa 

- uměle vysazené lesy 

Zastavení č. 12 Těžba a zpracování dřeva 

- první lesní ţeleznice z Lokce do Erdútky 

- tradiční výroba šindele 

- místní stále fungující lesní závod 
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5.6 Popis naučné trasy 

Oravská Lesná → Bučina, Grúne → po vrcholcích Oravské Lesné → Ustrig 

Začátek cesty začíná na místě dostupné dopravou, (parkoviště, autobusová zastávka 

Ústredie) v Oravské Lesné. Je zde připravena uvítací informační tabule s popisem trasy a 

jednotlivými místy zastavení. Následně trasa vede ke starému dřevěnému kostelu Svaté 

Anny, kde se dovíme trochu málo o jeho historii. Dále cesta směřuje k fontáně na náměstí 

v Oravské Lesné, kde je připravena informační tabule ohledně vody.  

Po mírném stoupaní a zdolání nejobtíţnější části trasy je na vrcholku informační tabule, 

která se bude zmiňovat o charakteristice a chovu místního skotu. Pokud návštěvníci 

nebudou mít smůlu, tak jej u této tabule také zahlédnou a budou si je moci z blízka 

prohlédnout a odváţnější i pohladit. Dále kráčíme po samotných vrcholcích Oravské Lesné 

a jako další zastávka je připravena tabule s popisem osídlení Oravské Lesné.  

Při dalším pokračováni po této stezce návštěvníci dojdou na rozkvetlou louku, kde je bude 

vítat tabule s popisem léčivých účinků některých léčivých rostlin, které se zde hojně 

vyskytují. Součástí zastavení je také interaktivní box s obrázky léčivek a jejich názvy.  

Po tomto zastavení je čeká mírné stoupání, které se jim odvděčí krásným výhledem na 

Oravskou Lesnou a následnou tabulí s tradicemi, zvyky a obyčeji této obce. Dále po 

pokračovaní na trase se dostanou do místa, kde je perfektní výhled na zajímavosti tohoto 

kraje, které popisuje směrová růţice a kde bude moţno si odpočinout na dřevěných 

odpočívadlech. Po odpočinutí a následném postupu dále stezkou návštěvníci dojdou 

k informační tabuli, kde je popsána základní charakteristika CHKO Horná Orava, zonace 

tohoto území, místí flóra a fauna. Pří dalším pokračováním stezkou dojdou k začátku lesa, 

kde se hojně vyskytují zvířata. Na interaktivní tabuli zde budou seznámeni se zvířaty, která 

zde ţijí a mohou si ověřit své stopařské znalosti. Předposledním zastavením na trase 

dojdou k typickému lesnímu porostu tohoto místa. A na informační tabuli si přečtou o  

místním výskytu dřevin, o přirozené obnově lesa, uměle vysázených lesích a také jejich 

škůdcích. A nyní se jiţ dostáváme k poslední zastávce a konci trasy a to do Ustrigu, kde je 

čeká poslední informační tabule. Zachycuje těţbu a tradiční zpracování dřeva, která se zde 

provádí jiţ odnepaměti. Tabule seznamuje s první lesní ţeleznicí, která vedla z Lokce do 

Erdútky (dnešní Oravské Lesné) a s tradiční výrobou šindele. Posléze se návštěvníci 
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můţou podívat na provozuschopný a funkční lesní závod, kde se shromaţďují všechny 

stromy před další expedicí. A zde také naučná stezka Po vrcholcích Oravské Lesné končí. 

5.7 Grafický doprovod 

5.7.1 Tabule číslo jedna 

Tato naučná stezka se nachází v obci Oravská Lesná, v okrese Námestovo, v Ţilinském 

kraji. Spadá do území Chráněné krajinné oblasti Horná Orava. 

Stezka je povaţována za jednu z lehčích. Délka samotné trasy je 4,7 km a je vhodná pro 

pěší všech věkových kategorií. Návštěvníci se zde seznámí na 12 zastaveních s místní 

flórou, faunou, kulturními památkami a různými zajímavostmi tohoto kraje. 

Vítáme Vás na naučné stezce 

Po vrcholcích Oravské Lesné

Základní informace o naučné stezce:
• Kraj: Ţilinský

• Okres: Námestovo

• Chráněné území: CHKO Horná Orava

• Výchozí bod: Oravská Lesná, autobusová zastávka 
Ústredie

• Cílový bod: Ustrig, hor.

• Délka trasy: 4,7 km

• Čas přechodu: 1:16 

• Převýšení: 195 m

• Klesání: 245 m

• Počet zastavení: 12

• Typ stezky: samoobsluţná, pěší

• Náročnost: lehká

Témata jednotlivých zastavení:
1. Úvodní informace 7. Zvyky a tradice

2. Kulturní památka 8. Výhled

3. Voda 9. CHKO HO

4. Dobytek na pastvě 10. Fauna

5. Osídlení 11. Les

6. Léčivý rostliny 12. Dřevo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Tabule č. 1, Úvodní informace (autor) 
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5.7.2 Tabule číslo dvě 

„Svatá Anna, chladna z rána“. 

Věděli jste, že Sv. Anna je patronkou horníků, chudých a těžce pracujících? 

KOSTEL SV. ANNY 

Místní obyvatelé po přesídlení z okolních kopců do doliny- Oravské Lesné postavili krásný 

římskokatolický kostel v secesním stylu zasvěcený Sv. Anně. Kostel byl vybudován v 

letech 1910–1914. Nejvýznamnější zásluhu na tom mají projektanti a inţenýři z Budapešti. 

Základním stavebním materiálem, který byl pouţit při stavbě, bylo dřevo a kámen, který 

byl důkladně opracován a vyzdoben jemnými ornamenty. Jedinečnou podívanou je 

samotná střecha kostela, která je pokryta tradičním dřevěným šindelem. Kostel má na 

délku 47 metrů a jeho nejvyšším bodem je věţ s výškou 37 metrů. Při mši se zde vejde aţ 

1500 lidí.  

„Svatá Anna, chladna z rána“.
Věděli jste, že Sv. Anna je patronkou horníků, chudých a těžce pracujících?

KOSTEL SV. ANNY
Místní obyvatelé po přesídlení z okolních kopců 

do doliny- Oravské Lesné postavili krásný 

římskokatolický kostel v secesním stylu 

zasvěcený Sv. Anně. Kostel byl vybudován v 

letech 1910–1914. Nejvýznamnější zásluhu na 

tom mají projektanti a inţenýři z Budapešti. 

Základním stavebním materiálem, který byl 

pouţit při stavbě, bylo dřevo a kámen, který byl 

důkladně opracován a vyzdoben jemnými 

ornamenty. Jedinečnou podívanou je samotná 

střecha kostela, která je pokryta tradičním 

dřevěným šindelem. Kostel má na délku 47 metrů 

a jeho nejvyšším bodem je věţ s výškou 37 metrů. 

Při mši se zde vejde aţ 1500 lidí. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Šindelová střecha

Interiér kostela

Věţ kostela

 
 

Tabule č. 2, Kulturní památka (autor) 
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5.7.3 Tabule číslo tři 

 

Malé slovenské moře 

Opravdu se na Oravě vyskytuje moře? 

 

ORAVSKÁ PŘEHRADA 

(uměle vytvořená nádrž) 

Nazývaná také jako oravské moře se opravdu vyskytuje na Slovensku v okrese Námestovo. 

Byla vybudována v roce 1953  na soutoku dvou řek Biele a Čierne Oravy. Vzniklo tak 

umělé jezero o rozloze 3 350 hektarů a celkovým objemem 367 miliónů metrů 

krychlových vody. Z pěti osad zatopených vodou se uprostřed přehrady dochovalo pouze 

návrší s kostelem, kterému se říká Slanický ostrov neboli Ostrov umění. 

Oravská přehrada je také významným biotopem vodního ptactva. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Malé slovenské moře
Opravdu se na Oravě vyskytuje moře?

ORAVSKÁ PŘEHRADA
(uměle vytvořená nádrž)

Nazývaná také jako oravské moře se opravdu 

vyskytuje na Slovensku v okrese Námestovo. 

Byla vybudována v roce 1953  na soutoku dvou 

řek Biele a Čierne Oravy. Vzniklo tak umělé 

jezero o  rozloze 3 350 hektarů  a celkovým 

objemem 367 miliónů metrů krychlových vody. Z 

pěti osad zatopených vodou se uprostřed přehrady 

dochovalo pouze návrší s kostelem, kterému se 

říká Slanický ostrov nebo-li Ostrov umění.

Oravská přehrada je také významným biotopem 

vodního ptactva.

Oravské moře

Významný biotop vodního ptactva

Slanický ostrov

Hráz Oravské přehrady

Oravská přehrada v létě

 

 Tabule č. 3, Voda (autor) 
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5.7.4 Tabule číslo čtyři 

Není Skot jako skot 

Věděli jste, že na malé vesnici bylo i 2 500 krav? 

TUR DOMÁCÍ neboli SKOT 

(Bos primigenius f. taurus) 

Chov skotu je s Horní Oravou velmi úzce spjat. Od samotného zaloţení Oravy se vyuţívá 

tento sudokopytník k obţivě a v zemědělství jako pracovní síla.  

Díky kvalitnímu mléku a masu, ze kterého se vyrábějí místní speciality, je skot i v dnešní 

době velmi ceněný. 

Kráva domácí dorůstá aţ do výška 1,7 metru a její hmotnost se pohybuje okolo 500 

kilogramů. Jediná kráva dokáţe nadojit 6 000 – 8 000 litrů mléka za jeden rok. 

Prosíme, nekrmte dobytek vlastní potravou! 

Není Skot jako skot
Věděli jste, že na malé vesnici bylo i 2 500 krav?

TUR DOMÁCÍ neboli SKOT
(Bos primigenius f. taurus )

Chov skotu je s Horní Oravou velmi úzce spjat. Od 

samotného zaloţení Oravy se vyuţívá tento sudokopytník  

k obţivě a v zemědělství jako pracovní síla. 

Díky kvalitnímu mléku a masu, ze kterého se vyrábějí 

místní speciality, je skot i v dnešní době velmi ceněný.

Kráva domácí dorůstá aţ do výška 1,7 metru a její 

hmotnost se pohybuje okolo 500 kilogramů. Jediná kráva 

dokáţe nadojit 6 000 – 8 000 litrů mléka za jeden rok.

Prosíme, nekrmte dobytek vlastní potravou!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chov skotu Chov skotu 

 

Tabule č. 4, Dobytek na pastvě (autor) 
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5.7.5 Tabule číslo pět 

„Za lasami, za gorami, za dolinami. Hej! “ 

Víte jak pokračuje text této známé písně… 

OSÍDLENÍ ORAVY 

Nejstarší stopy o ţivotě na Oravě pocházejí jiţ z pozdní doby kamenné a ze začátku doby 

bronzové. V době ţelezné pod tlakem germánských kmenů se zde objevují Keltové, 

nakrátko i Germané. O pobytu Slovanů na Oravě svědčí doklady jiţ z 8. a 9. století. Ve 

středověku se osídlování přemisťovalo převáţně k povodí řeky Oravy a místním potokům. 

V 11. stol. na Oravu přišli jezdecké druţiny Maďarů, a území i s jeho obyvateli se stalo 

dědictvím uherského krále. Rozmach osídlení nastal v 16. a 17. stol. zásluhou Thurzovců, 

kteří zaloţili 24 nových obcí s převáţně goralským (horalským) obyvatelstvem. K 

nejmladším obcím patří Erdútka – dnešní Oravská Lesná. 

… pobili sie dwaj gorale ciupagami. Ej gorale nie bijta sie ma goralka dwa warkocze 

podzielita sie.  

 

„ Za lasami, za gorami, za dolinami. Hej!“
Víte jak pokračuje text této známé písně…

OSÍDLENÍ ORAVY
Nejstarší stopy o ţivotě na Oravě pocházejí jiţ z pozdní doby kamenné 
a ze začátku doby bronzové.V době ţelezné pod tlakem germánských 
kmenů se zde objevují Keltové, nakrátko i Germané. O pobytu 
Slovanů na Oravě svědčí doklady jiţ z 8. a 9. století. Ve středověku se 
osídlování přemisťovalo převáţně k povodí řeky Oravy a místním 
potokům. V 11. stol. na Oravu přišli jezdecké druţiny Maďarů, a 
území i s jeho obyvateli se stalo dědictvím uherského krále. 

Rozmach osídlení nastal v 16. a 17. stol. zásluhou Thurzovců, kteří 
zaloţili 24 nových obcí s převáţně goralským (horalským) 
obyvatelstvem. K nejmladším obcím patří Erdútka – dnešní Oravská 
Lesná.

… pobili sie dwaj gorale ciupagami. Ej gorale nie bijta sie ma goralka dwa warkocze podzielita sie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Osídlení Oravské Lesné

 

Tabule č. 5, Osídlení (autor) 
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5.7.6 Tabule číslo šest 

Léčivý účinek přírody 

Chcete-li léčivé rostliny sbírat, musíte je nejprve dobře znát! 

Léčivé rostliny sbíráme (od konce února aţ do listopadu) za slunných dnů, kdyţ zmizela 

ranní rosa a rostliny jsou suché. Rozhodně nesbíráme na chemicky hnojených polích, 

loukách a v blízkosti dopravních cest.  

Šetřete přírodu! Rostliny v ţádném případě nevytrhávejte s kořeny. Mnoţství rostlin je 

chráněno zákonem, proto si vybírejte ty rostliny, které mají stejné účinky a chráněny 

nejsou. 

Třezalka tečkovaná – při zranění nervů a nervových obtíţích, při nespavosti. 

Kontryhel obecný – proti průjmu, při horečce, ţenských problémech. 

Mateřídouška obecná – při nemoci dýchacích cest, při zaţívacích problémech. 

Světlík lékařský – tlumí oční záněty, odstraňuje únavu očí, proti kašli, senné rýmě. 

Součástí zastavení bude dřevěný interaktivní box poklicového charakteru s obrázky a 

popisem k poznávání bylin v přírodě.  

Léčivý účinek přírody
Chcete-li léčivé rostliny sbírat, musíte je nejprve dobře znát!

Léčivé rostliny sbíráme (od konce února aţ do listopadu) 

za slunných dnů, kdyţ zmizela ranní rosa a rostliny jsou 

suché. Rozhodně nesbíráme na chemicky hnojených 

polích, loukách a v blízkosti dopravních cest. 

Šetřete přírodu! Rostliny v ţádném případě 

nevytrhávejte s kořeny. Mnoţství rostlin je chráněno 

zákonem, proto si vybírejte ty rostliny, které mají stejné 

účinky a chráněny nejsou.

Třezalka tečkovaná – při zranění nervů a nervových 

obtíţích, při nespavosti.

Kontryhel obecný – proti průjmu, při horečce, ţenských 

problémech.

Mateřídouška obecná – při nemoci dýchacích cest, při 

zaţívacích problémech.

Světlík lékařský – tlumí oční záněty, odstraňuje únavu 

očí, proti kašli, senné rýmě.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Luční společenstva

 

Tabule č. 6, Léčivé rostliny (autor) 
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5.7.7 Tabule číslo sedm 

Zvyky, tradice a obyčeje 

Věděli jste, že typická slovenská štědrovečerní večeře se skládá z oblíbené polévky 

kapustnice, ryby a tzv. opekanců (koláčků)? 

Zvyky, tradice a obyčeje jsou nedílnou součástí ţivota člověka, které se praktikují v 

průběhu celého roku. Jsou odvozovány od církevních svátků, od ročních období a 

ukončené hospodářské činnosti. Zabezpečovaly zdraví rodiny, ale také dobré hospodářství 

po celý rok.  

Na svátek Sv. Martina 11. listopadu pastýři končili s pasením dobytka. Zahnali dobytek z 

pastvy a ovce ze salaše do vesnice a chodili po domech se zelenou větvičkou a vinčovali, 

aby se hojně rozmnoţil jejich dobytek. 

Na Štědrý večer se pod sváteční ubrus vkládali peníze a oves, aby v následujícím roce byla 

bohatá úroda a dostatek peněz. 

Zvyky, tradice a obyčeje
Věděli jste, že typická slovenská štědrovečerní večeře se skládá z oblíbené 

polévky kapustnice, ryby a tzv. opekanců (koláčků)?

Zvyky, tradice a obyčeje jsou nedílnou součástí ţivota 

člověka, které se praktikují v průběhu celého roku. Jsou 

odvozovány od církevních svátků, od ročních období a 

ukončené hospodářské činnosti. Zabezpečovaly zdraví 

rodiny, ale také dobré hospodářství po celý rok. 

Na svátek Sv. Martina 11. listopadu pastýři končili s 

pasením dobytka. Zahnali dobytek z pastvy a ovce ze 

salaše do vesnice a chodili po domech se zelenou 

větvičkou a vinčovali, aby se hojně rozmnoţil jejich 

dobytek.

Na Štědrý večer se pod sváteční ubrus vkládali peníze a 

oves, aby v následujícím roce byla bohatá úroda a 

dostatek peněz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oravský kroj

 

Tabule č. 7, Zvyky a tradice (autor) 
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5.7.8 Tabule číslo osm 

Výhled 

Kam se dneska podíváme?....Babí hora, nebo Paráč? 

Babí hora 

Je nejvyšší vrchol Oravských Beskyd. Můţe se pochlubit výškou 1 725 m.n.m. Nachází se 

na hranici mezi Slovenskem a Polskem. Na slovenské straně spadá do území chráněné 

krajinné oblasti Horná Orava, na straně polské do území Babiogorského národního parku. 

Paráč 

Nachází se v pohoří Oravská Magura. Jeho výška činí 1 325 m.n.m. Leţí na hranici dvou 

obcí a to Oravské Lesné a Zázrivé.  

Výhled
Kam se dneska podíváme?....Babí hora, nebo Paráč?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Směrová růţice

 

Tabule č. 8, Vyhlídka (autor) 
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5.7.9 Tabule číslo devět 

 

Chráněná krajinná oblast Horná Orava 

 

Chráněná krajinná oblast Horná Orava se nachází v severní části Slovenska, v Ţilinském 

kraji a v okresech Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín.  

Byla vyhlášena roku 1979 o celkové výměře 58 738 hektarů. Jejím cílem je zabezpečení 

přírodních krás Horné Oravy. Jako první se v roce 2005 území rozčlenilo do 4 zón, 

podoblastí A, B, C, D, podle povahy přírodních hodnot. V zóně A se nacházejí nejpřísněji 

chráněné druhy rostlin a ţivočichů.  

Území je tvořeno převáţně lesy, zejména jehličnatými smrky. K nejcennějším místům 

Horní Oravy patří rašeliniště, horské pralesy, podhorské toky. 

Chráněná krajinná oblast 

Horná Orava

Chráněná krajinná oblast Horná Orava se nachází v severní části Slovenska, v 

Ţilinském kraji a v okresech Dolný Kubín, Námestovo Tvrdošín. 

Byla vyhlášena roku 1979 o celkové výměře 58 738 hektarů. Jejím cílem je 

zabezpečení přírodních krás Horné Oravy. Jako první se v roce 2005 území 

rozčlenilo do 4 zón, podoblastí A, B, C, D, podle povahy přírodních hodnot. 

V zóně A se nacházejí nejpřísněji chráněné druhy rostlin a ţivočichů. 

Území je tvořeno převáţně lesy, zejména jehličnatými smrky. K 

nejcennějším místům Horní Oravy patří rašeliniště, horské pralesy,

podhorské toky. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vlk dravý                 Vlk dravý                 

((CanisCanis lupuslupus))

MedvMedvěě d hnd hněě dý dý 

((UrsusUrsus arctosarctos) ) 

TetTetřř ev hluev hluššecec

((TetraoTetrao urogallusurogallus) ) 

Roţec alpínský R o ž e c  a l p í n s k ý  

((CerastiumCerastium alpinum)alpinum)

Rosnatka okrouhlolistá                  Rosnatka okrouhlolistá                  

((DroseraDrosera RotundifoliaRotundifolia))

Kyhanka sivolistá Kyhanka sivolistá 

((AndromedaAndromeda polifoliapolifolia))

 

Tabule č. 9, CHKO HO (autor) 
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5.7.10 Tabule číslo deset 

 

Kdo to tady šel? 

Ověřte si své stopařské dovednosti. 

 

Pro zjištění, kdo bydlí v lese nebo v jeho blízkém okolí, nám napoví zvířecí stopy. Ideální 

pro získávání otisků jsou měkké půdy nebo zasněţené zimní krajiny. Ze stop můţeme 

vyčíst, o jaké zvíře šlo, zda se pohybovalo volně nebo prchalo před nepřítelem.  

U tohoto zastavení se lépe seznámíte se zvířaty, které se v tomto lesním společenstvu 

vyskytují jako např. divočáci, srny, jeleni, baţanti, lišky, psi. Jiţ při příští návštěvě lesa si 

můţete ověřit své stopařské dovednosti. 

Při stopování zvířat je třeba se drţet zásady: Zvířata budu jen pozorovat, ale nikdy plašit. 

Kdo to tady šel?
Ověřte si své stopařské dovednosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Tabule č. 10, Fauna (autor) 
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5.7.11Tabule číslo jedenáct 

Lesní společenstva 

Věděli jste, že dospělý strom roste 80 let? 

LES 

Je nedílnou součástí přírody. Více jak polovinu území Oravy pokrývají lesy, převáţně 

bukovo-jedlové s větším zastoupením smrkových monokultur.  

Lesy vzniklé přirozenou obnovou vyrůstají ze semene, které vyrostlo na stromě a spadlo do 

půdy. Tam zapustilo kořeny, a vznikl tak nový strom. 

Lesy, které uměle vysadil člověk, se dávají jiţ na vytěţené lesní úseky. To má za následek 

sníţenou stabilitu lesa, vyšší náchylnost škůdců a chorob.  

K největším škůdcům lesa bezpochybně patří dřevokazný hmyz, podkorní hmyz, a 

dřevokazné houby. 

Děkujeme, že táboříte a rozděláváte oheň pouze na místech k tomu určených. 

Lesní společenstva
Věděli jste, že dospělý strom roste 80 let?

LES
Je nedílnou součástí přírody. Více jak polovinu území 

Oravy pokrývají lesy, převáţně bukovo-jedlové s větším 

zastoupením smrkových monokultur. 

Lesy vzniklé přirozenou obnovou vyrůstají ze semene, 

které vyrostlo na stromě a spadlo do půdy. Tam zapustilo 

kořeny, a vznikl tak nový strom.

Lesy, které uměle vysadil člověk, se dávají jiţ na 

vytěţené lesní úseky. To má za následek sníţenou 

stabilitu lesa, vyšší náchylnost škůdců a chorob. 

K největším škůdcům lesa bezpochybně patří dřevokazný 

hmyz, podkorní hmyz, a dřevokazné houby.

Děkujeme, že táboříte a rozděláváte oheň pouze na 

místech k tomu určených.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Smrk (Smrk (PiceaPicea)) Jedle (Jedle (AbiesAbies))

Buk (Buk (FagusFagus))

 

Tabule č. 11, Les (autor) 
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5.7.12Tabule číslo dvanáct 

Přeprava a zpracování dřeva 

Věděli jste, že jeden čtverečný metr šindelové krytiny váží až 50 kilogramů? 

První lesní železnice z Lokce do Erdútky 

Se povaţovala za nejvýhodnější prostředek pro přepravu vytěţeného dřeva. V roce 1914 

bylo uskutečněno projektování trasy, na kterém byly vytýčeny podmínky a poţadavky k 

samotnému projektu trasy. V roce 1918 se začala budovat trať z Lokce do Erdútky. Tato 

trasa měřila 22 kilometrů. V dalších letech byla rozšiřována o další tratě. Na ţeleznici 

jezdily lokomotivy poháněné parní silou. 

Tradiční výroba šindele 

Dřevo je nejpřístupnější a nejlevnější stavební materiál Oravy. Domy i hospodářství se 

pokrývaly šindelem jiţ v 18. století. Vytěţené smrkové nebo jedlové dřevo se očistilo od 

haluzí a nařezalo se na 70 cm dlouhé špalky, které se nechaly přes léto vyschnout. V zimě 

se nařezaly na šindele, které byly široké na jedné straně 0,5 cm a na straně druhé 2 cm. Pro 

vlastní potřebu Oravanů se šindel nehobloval. Hoblovaly se pouze ty šindele, které byly 

určeny k prodeji.Mistrovská práce šindelářů je v dnešní době viděna i na kostele Sv. Anny 

v Oravské Lesné. 

Přeprava a zpracování dřeva
Věděli jste, že jeden čtverečný metr šindelové krytiny váží až 50 kilogramů?

Tradiční výroba šindele
Dřevo je nejpřístupnější a nejlevnější stavební 

materiál Oravy. Domy i hospodářství se pokrývaly 

šindelem jiţ v 18. století.. 

Vytěţené smrkové nebo jedlové dřevo se očistilo od 

haluzí a nařezalo se na 70 cm dlouhé špalky, které se 

nechaly přes léto vyschnout. V zimě se nařezaly na 

šindele, které byly široké na jedné straně 0,5 cm a na 

straně druhé 2 cm. Pro vlastní potřebu Oravanů se 

šindel nehobloval. Hoblovaly se pouze ty šindele, 

které byly určeny k prodeji.

Mistrovská práce šindelářů je v dnešní době viděna i 

na kostele Sv. Anny v Oravské Lesné.

První lesní železnice z Lokce

do Erdútky
Se povaţovala za nejvýhodnější prostředek pro přepravu 

vytěţeného dřeva. V roce 1914 bylo uskutečněno 

projektování trasy, na kterém byly vytýčeny podmínky a 

poţadavky k samotnému projektu trasy. V roce 1918 se 

začala budovat trať z Lokce do Erdútky. Tato trasa 

měřila 22 kilometrů. V dalších letech byla rozšiřována o 

další tratě. Na ţeleznici jezdily lokomotivy poháněné 

parní silou.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Parní lokomotiva

 
 

Tabule č. 12, Dřevo (autor)
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6 ZÁVĚR 

Záměrem mé bakalářské práce byla problematika týkající se navrhování naučných stezek a 

jejich grafického doprovodu. Zaměřila jsem se na podrobnou charakteristiku zájmového 

území -  Chráněné krajinné oblasti Horná Orava, která se vyskytuje v severní části 

Slovenské republiky. Popisuji zde základní charakteristiky týkající se geologického 

podkladu území, geomorfologického členění Vnějších Západních Karpat, klimatických a 

hydrologických poměrů, půdních poměrů, ale také významných biogeografických poměrů 

této oblasti. Neopomenula jsem ani významnou roli kulturně historických atrakcí v 

cestovním ruchu.  

Chráněná krajinná oblast Horná Orava se můţe pyšnit mimořádným dědictvím, vzácnou 

flórou i faunou, která je pod přísnou ochranou Slovenské republiky jiţ od roku 1979. Můţe 

se také pochlubit svým prvenstvím, kdy se jako první z CHKO rozčlenila na zóny 

s diferencovanými ochrannými podmínkami.  

Výskyt lesů se zastoupením smrkových monokultur, baţinaté mokřiny a Oravská vodní 

nádrţ jsou typické biotopy této chráněné oblasti, kde můţeme shlédnout mnoho 

významných rostlinných a ţivočišných druhů. Můţeme zde také spatřit několik 

významných endemitů, jako např. vzácného roţce alpínského babohorského, nebo čolka 

karpatského. Tyto druhy nenajdeme nikde jinde mimo území Oravy.  

S cílem poukázat na oravské krásy a vzácnosti přírody jsem si vybrala obec Oravská 

Lesná, která zatím není tak zatraktivněná turistům, jako jiné lokality vyskytující se na 

území CHKO HO. Tato obec jako vstupní brána mezi Kysucemi a Oravou je doposud 

neprávem opomíjena turistickému zájmu. Realizace naučné stezky v obci Oravská Lesná 

by přispěla k popularizaci a zviditelnění tohoto jistě zajímavého místa a k přilákání nových 

návštěvníků v této oblasti.  

Snaţila jsem se zde naplánovat trasu naučné stezky, která by byla v souladu 

s doporučenými kritérii pro rozvoj podpory trvale udrţitelného turismu ve střední a 

východní Evropě.  

Samotná stezka vede přímo ze středu obce Oravská Lesná, přes Bučinu dále po vrcholcích 

této obce aţ do Ustrigu. Podél celé trasy jsem naplánovala rovnoměrné rozmístění 

informačních panelů. Informační panely jsem navrhla převáţně z přírodních materiálů, aby 

nijak nenarušovaly okolí. Zvolila jsem přiměřený podíl textu a grafiky, aby nikterak 
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návštěvníky neodradil jiţ první dojem. Nemohu zanedbat ani skutečnost, týkající se rychle 

měnícího se počasí v horských oblastech a bohuţel také vandalství. Proto budou 

informační panely opatřeny dřevěnou stříškou a ochranným laminátem proti klimatickým 

vlivům, UV záření, ale také proti mechanickému poškození. Trasu jsem také doplnila o 

interaktivní prvky, kde si nejen příznivci přírody, ale také široká veřejnost můţe ověřit a 

rozšířit své znalosti. Dále jsem do návrhu trasy zařadila odpočívadla s přiměřeným 

mnoţstvím odpadkových košů. Samozřejmostí je také kvalitní značení, především na 

křiţovatkách a rozcestích, kde budou umístěny lokační trasové body.  
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