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ANOTACE 

 

Rutová, L. (2012): Charakteristika Liptova z pohledu cestovního ruchu, obor 

Geovědní a montánní turismus, VŠB – TUO, Bakalářská práce, 47 stran. 

 

Bakalářská práce se zabývá Liptovem - okouzlujícím slovenským regionem, který 

vykazuje poměrně vysoký potenciál cestovního ruchu. V první části seznamuje čtenáře 

s obecnou charakteristikou, atraktivními lokalitami a kuriozitami v zájmové oblasti. Pro 

lepší orientaci jsou lokality rozděleny do několika ucelených okruhů – přírodní, kulturní a 

technické památky. V druhé části je pro návštěvníky Liptova navrţen cyklistický zájezd. 

Cílem zájezdu je seznámit účastníky s místy různého charakteru, aby poznali region se 

všemi jeho půvaby, tajnými zákoutími i moţnostmi. 

Klíčová slova: cestovní ruch, cyklistický zájezd, Liptov 

 

 

SUMMARY 

 

Rutová, L. (2012): Characteristic of Liptov from Standpoint of Tourism, department of 

Geoscience and Industrial Tourism, VŠB – TUO, Bachelor’s Thesis, 47 pages. 

 

Bachelor’s Thesis deals with Liptov – Slovak charming region which has relatively 

high potential for tourism. The first part of Bachelor’s Thesis introduces the readers with a 

general characteristic, attractive locations and curiosities in the area of interest. For better 

orientation, locations are divided into a several chapters - natural, cultural and technical 

monuments. In the second part is proposed cycling tour for Liptov’s visitors. The goal of 

this trip is to familiarize participants of tour with areas with different character, to know 

the region with all its charms, secret nooks and opportunities. 

 

Keywords: tourism, cycling tour, Liptov 

 

 



 

 

 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

CR  Cestovní ruch 

EU  Evropská unie 

CHA  Chráněný areál 

NAPAT Národní park Nízké Tatry 

NPP  Národní přírodní památka 

NPR  Národní přírodní rezervace 

PP  Přírodní památka 

PR  Přírodní rezervace 

PVL  Povaţská lesní ţeleznice 

TANAP Tatranský národní park 
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1 ÚVOD 

Ve své bakalářské práci bych Vám chtěla představit slovenský region Liptov. 

Vybrala jsem si jej proto, ţe je mému srdci hodně blízký. Od mala jezdím na tábory do 

Západních Tater, kde jsem za ty roky proţila nejkrásnější chvíle svého ţivota. V roce 2004 

bylo Slovensko rozděleno na tzv. regiony cestovního ruchu. V současné době se těchto 

regionů na území SR nachází 21 (obr. č. 2). O rozdělení pojednává dokument 

„Regionalizácia cestovného ruchu v SR“ sestavený Ústavem turismu, s.r.o. pro 

Ministerstvo hospodářství. Liptov je jeden z nejatraktivnějších, nejnavštěvovanějších a 

stále se rozvíjejících regionů. Nejednoho návštěvníka uchvátí horskými panoramaty, 

zajímavou krajinou bohatou na minerální a termální prameny, přírodními raritami či 

zachovanou lidovou architekturou.  

Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře právě s těmito úkazy a představit 

turistické atraktivity regionu. Liptov vyniká jak mnoţstvím turistických tras, tak 

cyklostezek. Součástí mé práce je také vypracovaný návrh na šestidenní poznávací 

cyklozájezd skrz naskrz regionem. 
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2 CHARAKTERISTIKA OBLASTI LIPTOV 

Liptov je jeden z nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších regionů Slovenska. 

Vyhledávaným centrem cestovního ruchu se stal díky přírodním podmínkám a kulturně 

historickým památkám. Na své si tady přijdou jak rodiny s dětmi, tak starší páry touţící po 

oddechu, zamilované romantické duše, mladí lidé hledající zábavu, sportovci, ba dokonce i 

adrenalinoví extrémisté. Jak napovídá heslo Liptova – region naskýtá mnohá 

dobrodruţství, která je „treba zaţiť“. 

Přestoţe region leţí na severu Slovenské republiky (obr. č. 1), je známý pod 

názvem „srdce Slovenska“. Nachází se v jihovýchodní části Ţilinského samosprávného 

kraje a tvoří ho okresy Liptovský Mikuláš a Ruţomberok. Svou severovýchodní částí se 

Liptov dotýká hranice s Polskem. Rozkládá se na ploše 2097 km
2
,
 
z čehoţ téměř 50% tvoří 

lesy. Je situován v Liptovské kotlině a ze všech stran jej obklopují významná pohoří - 

Vysoké Tatry, Západní Tatry a Chočské vrchy na severu, Nízké Tatry na jihu a Veľká 

Fatra na západě. Tato jedinečná horstva mají velice dobré podmínky pro pěší turistiku, 

cykloturistiku i pro zimní sporty. Liptovskému regionu dominuje nejznámější hora 

Vysokých Tater - Kiváň 2495 m n. m., která je uţ odedávna symbolem Slováků. Zároveň 

je nejvyšším bodem Liptova. Regionem protéká nejdelší slovenská řeka Váh (403 km), na 

níţ je postavena vodní nádrţ Liptovská Mara. Nádrţ situovaná ve středu Liptova se stala 

významným střediskem letní rekreace a vodních sportů. Největším přítokem Váhu je řeka 

Belá. Hladina Váhu u obce Kraľovany je nejniţším bodem regionu (430 m n. m.) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Poloha Liptovského regionu v rámci SR [internet 31]. 
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Počet obyvatel v Liptově se pohybuje okolo 140 000, přičemţ největší hustota 

zalidnění je soustředěna do hospodářských a kulturních center, kterými jsou Liptovský 

Mikuláš, Ruţomberok a Liptovský Hrádok. Region Liptov díky přírodním podmínkám a 

historickému vývoji nepatří k nejlidnatějším na Slovensku. Na 1 km
2
 zde připadá 75 

obyvatel, coţ je o hodně méně, neţ slovenský průměr 112 obyv./km
2
. Oblast Liptova 

vyniká nejen nádhernou přírodou, ale také osobitou lidovou architekturou a folklórem, jeţ 

můţeme obdivovat například v obcích Pribylina, Vlkolínec, Vaţec, Liptovská osada a 

dalších [1]. 

Liptovský region byl odedávna charakteristický především zemědělstvím. Tento ráz 

si zachoval dodnes. V rostlinné výrobě převládá pěstování obilovin a brambor. Ţivočišné 

výrobě dominuje chov hovězího dobytka a ovcí. Největší rozvoj salašnictví (sezónní chov 

ovcí na pastvinách) Slovensko zaznamenalo po tzv. valašské kolonizaci (14. – 17. stol.). 

Ovce se posílají na pastviny od května do září či října a na zimu se shánějí opět do níţin. 

Vznik a rozvoj chovu ovcí a salašnictví představoval jednu z nejpevnějších forem spojení 

člověka s přírodou. Ţivot a práce na vysokohorských salaších umoţnil bačům poznávat 

přírodu. Díky meteorologickým jevům nebo podle pozorování chování hospodářských 

zvířat uměli velmi dobře předvídat počasí. Ačkoliv pasáci ovcí pocházeli z nemajetných 

vrstev, lišili ve společnosti svým postavením od pastýřů jiných hospodářských zvířat. Lidé 

si jich váţili pro jejich znalosti o zpracování ovčího mléka i pro výrobu kvalitních 

produktů (sýr, ţinčice či bryndza). Ovčí sýr a z něj vyrobená brynzda proslavily nejen 

Liptov, ale celý Ţilinský kraj. Údajně je nejlepší na Slovensku a vyváţí se i do Ameriky. 

Pastevci měli kromě jiného vyvinuté i výtvarné a hudební nadání. Pastýřské 

řezbářské výrobky a taneční folklór se staly součástí slovenského lidového umění. Hudební 

projev dávných bačů – hra na dvojitou píšťalu fujaru se dokonce zapsala jako nehmotná 

památka do seznamu UNESCO (2005). 

Připomínkou této dochované tradice je Ovčiarské muzeum v Liptovském Hrádku. 

Jednou z nejznámějších salaší v Liptově je salaš Krajinka mezi vesnicemi Hubová a 

Hrboltová. Návštěvníci tam mohou na vlastní oči spatřit technologii ručního zpracování 

ovčího mléka tradičním způsobem [internet 4].  

V současnosti je Liptov zčásti i průmyslovou oblastí. Průmysl je samozřejmě 

soustředěn do větších hospodářských měst. V Liptovském Mikuláši převaţuje koţedělný, 

textilní a potravinářský průmysl, v Ruţomberoku textilní průmysl a výroba papíru a 

celulózy. V Liptovském Hrádku se nachází centra elektrotechnického průmyslu. Díky 

vzrůstajícímu cestovnímu ruchu, mají v Liptově stále větší význam rekreační střediska 

[internet 1]. 

 

 

 



Lenka Rutová: Charakteristika Liptova z pohledu CR 

 

4 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 HISTORIE LIPTOVA 

Vznik pojmenování Liptov můţeme zařadit do slovanského období. Jazykovědci 

předpokládají, ţe pochází ze slovanského jména Ľubko, Ľubkov, podobně jako názvy obcí 

Ľupča a Ľubeľa, které nepochybně souvisí s nejstarším osídlením Liptova. Liptov jako 

označení územního celku se poprvé vzpomíná v roce 1230 v listině Ondřeje II., kterou 

daroval část území Uherské vsi [6]. 

Oblast Liptova byla osídlena jiţ v pravěku - v poslední době meziledové. Důkazem 

jsou archeologické nálezy neandrtálců 90-120 tisíc let staré. Zajímavostí je, ţe většina 

nálezů pochází z míst, kde byly nahromaděny travertiny. Mezi nejznámější objevy patří 

výlitek mozkovny dospělého neandrtálce z Gánovce u Popradu - byl nalezen v travertinové 

kopě. Další stopy po neandrtálcích byly objeveny v travertinech v nedaleké vesnici Hôrky 

a v travertinech v Bešeňové. Travertinové pahorky v Bešeňové byly osídleny uţ v neolitu 

(4000 př. n. l.) lidmi s tzv. lineární keramikou. Z tohoto období se pochopitelně 

nezachovalo mnoho nálezů. Intenzivněji byl Liptov osídlen ke konci eneolitu (2500 – 2300 

př n. l.). Ţili zde převáţně rolníci a pastevci kultury s tzv. kanelovanou keramikou. Z doby 

bronzové (z let 1000 př. n. l.) se také dochovalo několik nálezů, z nichţ nejvýznamnější 

jsou bronzové meče tzv. liptovského typu. Od poloviny střední doby bronzové do doby 

halštatské 1300 - 550 př. n. l. se na severním Slovensku vyskytovala luţická kultura. 

Obyvatelstvo této kultury vynikalo rolnictvím a chovem hovězího dobytka [1]. 

Důleţitou část historie regionu tvoří Keltové. Do Liptova se dostali cca 300 př. n. l. 

Přinesli zde mnoho uţitečného, např. ţelezo (zbraně), sklo, vyspělý druh keramiky 

(důkazem je hrnčířský kruh nalezen v Havránku), novou módu, šperky… Spojením keltské 

a luţické kultury vznikla tzv. púchovská kultura. Nejznámější obchodní a kultovní město z 

této doby je Havránok, ve kterém se mj. nacházela i výrobna keramiky. 

Obr. 2 Regiony cestovního ruchu v SR [internet 32]. 
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Z prvních století našeho letopočtu a ze stěhování národů se v Liptově nezachovalo 

mnoho památek. Stejně tak se toho moc neví o příchodu Slovanů a Velkomoravské říši. 

První písemná zmínka o Liptově pochází aţ z roku 1231 [6]. 

V 11. a 12. stol. si oblast Tater podmanili Maďaři. Ve 13. stol. museli místní 

obyvatelé čelit Tatarům, ustáli to však bez větších potíţí. Záhy poté bylo na severní hranici 

vystavěno několik hradů, z nichţ nejdůleţitější byly Likavský hrad, Liptovský hrad a 

Hrádok. 

Během 11. - 13. stol. se region rozdělil na administrativní jednotky nazývané 

komitáty neboli ţupy. Liptov patřil do Zvolenského komitátu. Toto rozdělení vydrţelo do 

poloviny 19. stol. V té době se Zvolenský komitát rozdělil na Oravskou a Liptovskou 

stolici. Ve 13. století, v období německé kolonizace, začaly v okolí vznikat první havířské 

osady. Hornictví tvoří poměrně důleţitou a neodmyslitelnou součást historie Liptova. 

Dolovaly se zde zlaté, stříbrné, měďnaté, ţelezné, chalkopyritové či antimonové rudy a to 

převáţně ve vesnicích v okolí potoka Boca, coţ je také stejnojmenná vesnice, ve které má 

Liptovské hutnictví své počátky. Hornictvím se proslavily obce Partizánska Ľupča (zlato, 

stříbro), Maša, Magurka (zlato), Hybe (zlato), Ostredok u Liptovské Dúbravy (antimonit), 

Niţná (zlato) a Vyšná Boca (ţelezo, zlato) atd. Některé stopy po hornictví se zachovaly 

dodnes. Jako vzpomínka na hornictví byla v Liptovském Hrádku zaloţena Expozice 

liptovského hornictví a hutnictví (součást Liptovského muzea v Ruţomberoku). Kromě 

hornictví mají na Slovensku tradici i zedníci. Soubory typických zednických domů si 

můţeme prohlédnout ve vesnici Hybe [6]. 

V 15. stol. za vlády Matěje Korvína započal rozvoj obchodu a řemesel. V tomto 

období proběhla i valašská pastevecká kolonizace. 

V 16. - 18. stol. ani Liptov neunikl sérii protihabsburských povstání. V obcích byla 

bída a hlad, před kterou obyvatelé utíkali do Polska či jiných slovenských krajů. V letech 

1710 a 1711 oblast zasáhla morová epidemie. Zemřelo několik tisíc lidí. Po sepsání 

Satmárského míru roku 1711 začalo období hospodářského rozvoje. Vznikaly nové cechy a 

zvýšil se počet řemeslníků. Obyvatelé Liptova se ţivili pěstováním obilovin, brambor, 

konopí a lnu. Později se zde vlivem kolonizace rozšířil i chov ovcí. Liptov se proslavil 

sýrařstvím aţ za hranice Uherska. Výroba produktů z ovčího mléka a umělecký a výtvarný 

projev pastýřů podstatně ovlivnili lidovou kulturu regionu. Teprve v 19. stol. se V Liptově 

začaly stavět větší průmyslové podniky a ţeleznice. Velký rozkvět nejen v Liptově nastal 

po vzniku samostatné ČSR [1]. 
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Legenda o vzniku Liptova 

V dávných dobách Liptov pokrývalo velké jezero jménem Váha, protoţe 

připomínalo váhu mezi Spišom a Turcom. Jezero mělo z obou míst odtok. Do Spiše voda 

protékala štěrbinou mezi Tatrami a do Turce se řítila vodopádem mezi Fatrami. Takto voda 

odtékala pouze do té doby, neţ si prorazila cestu západně od Ruţomberoka. Váha se 

vyprázdnila a zůstala po ní jen kotlina a tok řeky nazývané Váh. Liptov se zalidnil a 

v místě tehdejších odtoků vznikla Štrba (štěrbina mezi Tatrami) a Vrútky (kde se Váh dole 

„rútil“ - řítil) [1]. 

2.2 PODNEBÍ, FAUNA, FLÓRA 

Podnebí 

Slovenská republika leţí v mírném podnebném pásu. Vyznačuje se silným stupněm 

kontinentálního podnebí, coţ je dáno její polohou v centru Střední Evropy. Liptovská 

krajina je velmi členitá, z toho vyplývá, ţe je i klimatická charakteristika rozmanitější. 

Typickým znakem jsou velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou. V nejniţší oblasti (v 

údolí řeky Váh) se průměrná červencová teplota pohybuje okolo 16 °C a lednová je -3 °C. 

Okrajové a nejvyšší části regionu patří do chladnější klimatické oblasti, jejíţ průměrná 

červencová teplota se pohybuje mezi 10-16 °C a lednová je -4 aţ -7 °C (výjimečně i -10 

°C). V Liptovském Mikuláš je ročně průměrně 30 teplých dní (s teplotou vyšší neţ 25 

Obr. 3 Liptovský region [internet 33].  
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°C) a 135 dní se sněhovou pokrývkou. V horách to je 160-180 dní. Nejméně sráţek připadá 

na Liptovskou kotlinu, kde ročně spadne 700 mm. S vyšší nadmořskou výškou sráţek 

přibývá, coţ dokazují i následující průměrné roční úhrny sráţek: Poprad 597 mm, Štrbské 

pleso 973 mm, Skalnaté pleso 1282 mm a Lomnický štít 1359 mm. Ve výjimečných 

případech mohou sráţky dosahovat aţ 1500 mm. Ve vyšších podhorských a v niţších 

horských oblastech je třeba počítat s extrémními nárazovými větry, které mohou dosáhnout 

rychlostí 140 aţ 180 km/h [1]. 

Fauna 

Ţivočichové jsou vázáni na různé typy stanovišť v různých nadmořských výškách. 

V regionu je potvrzen výskyt mnoha endemických a reliktních druhů. V podhorském 

stupni ţije z ptáků koroptev polní, skřivánek polní, jestřáb obyčejný, myšák horní, kachna 

divoká, čejka chocholatá, sova obyčejná atd. Po výstavbě vodní nádrţe Liptovská Mara tu 

zahnízdilo dalších 20 druhů ptáků, např. potápka chocholatá a černokrká, volavka 

popelavá, slípka zelenonohá, polák velký, lysky a další. Mezi nejpočetnější lesní zástupce 

se řadí srnčí a jelení zvěř, divočáci, lišky, zajíci, jezevci, divoké kočky, kuny, drobní 

hlodavci (rejsek horský, hraboš bahenní, svišť horský), netopýři atd. V řekách ţijí 

kaprovité a lososovité ryby, v potocích pstruzi a hlavatka obecná. Mnohé z ryb byly do 

Liptovské Mary vysazeny uměle kvůli sportovnímu rybolovu. Zástupcem plazů je uţovka 

obecná, která pobývá převáţně v niţších oblastech. Kotlina je pro migrující zvířata 

územím odpočinku. Nachází se zde mnoho chráněných druhů.  Mezi ně patří převáţně 

salamandra skvrnitá, čolek horský, mlok karpatský, kuňka ţlutobřichá, ropucha zelená a 

další. 

Ve vyšších horských oblastech je bohatý výskyt brouků, hmyzu (nádherní motýli), 

korýšů, měkkýšů, obojţivelníků a plazů (zmije obecná, ještěrka ţivorodá, vzácně slepýš 

křehký). Symbolem Tater se stal kamzík horský tatranský, který je reliktním druhem. Dále 

v regionu ţije medvěd hnědý, srnčí zvěř, zajíc polní a ve Velké Fatře i rys ostrovid a 

divočáci [3, internet 3]. 

Flóra 

Flóra v Liptově je velmi pestrá a bývá hlavním důvodem místní ochrany přírody. 

Výskyt jednotlivých druhů rostlin je závislý na ekologických podmínkách - nadmořská 

výška, vlhkost, geologické sloţení, členitost atd. Většina horských oblastí Nízkých a 

Západních Tater má vápencovo-dolomititcký substrát, tím pádem i rostlinstvo jeví všechny 

znaky vápnomilné flóry: bohatost druhů, barevnost, hojný výskyt vzácných a chráněných 

společenstev. 

V Liptovské kotlině se nachází vegetace 4. a 5. stupně (montánní a supramontánní). 

Patří zde polohy do cca 800 m n. m. Převáţná část Liptovské kotliny je nezalesněná – jsou 

to tzv. oblasti polí a luk. Na polích se pěstuje většinou pšenice, ţito, brambory a kukuřice. 
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Déle v těchto nadmořských výškách rostou i některé vzácné, chráněné a ohroţené druhy 

jako klikva bahenní, tučnice obyčejná, rosnatka okrouhlolistá, ostřice šedavá, vachta 

trojlistá, úpolín evropský, vrba plazivá rozmarýnolistá a další. Z vlhkomilných druhů zde 

najdeme kosatec sibiřský, všivec lesní, mečík obecný atd. Sporadické lesní porosty tvoří 

převáţně luţní lesy, které se vyskytují v údolí řek a potoků. Těmto lesům dominuje olše 

šedá a lepkavá, křovité vrby, břízy, jasan a javor. Lesní remízy v kotlině tvoří většinou 

smrkové monokultury, vzácně narazíme na jedle. Na písčitých a skalních půdách 

Chočských vrchů je hojná borovice. 

Vegetace ve vyšších polohách uţ zahrnuje rostliny 6. a 7. vegetačního stupně 

(subalpínský a alpínský). Lesní porosty řídnou, jednotlivé stromy se stávají menší a 

nahrazují je kosodřeviny. Převládají zde smrkové lesy, řídčeji se zde vyskytuje i jedlovo-

bukový a kosodřevinový stupeň. V těchto nadmořských výškách roste cca 300 druhů 

drobných odolných rostlin. Charakteristickými druhy jsou mařinka psí, koulenka 

srdcolistá, devaterník skalní a česnek hadí. Mezi vzácné horské rostliny patří pamětník 

alpský, koniklec slovenský, plešivec karpatský a hvozdík lesklý. V subalpínském stupni 

roste pěchava vápnomilná, ostřice vţdyzelená tatranská, ostřice pevná, pochybek mléčný. 

Endemickým druhem je večernice slovenská, kuřička Kitaibelova. Tis zde má největší 

rozšíření na Slovensku. Floristicky nejbohatší jsou alpínské louky na vápencích Západních 

Tater [3, internet 3]. 

2.3 GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Geomorfologické poměry 

Slovensko se dle geomorfologického členění řadí do Alpsko - Himalájského 

systému. Tento systém se podrobněji dělí na subsystémy, provincie, subprovincie, oblasti, 

celky s podcelky a okrsky. Území republiky se člení na dva subsystémy – Panonská níţina 

a Karpaty. Následně lze Karpaty rozdělit podélně na Vnější a Vnitřní Karpaty a příčně na 

tři provincie - Západní, Východní a Jiţní Karpaty [7]. 

Na Slovensku se nachází střední nejvyšší část Západních Karpat a také část 

Východních, které dále pokračují směrem do Ukrajiny. Na území Slovenské republiky 

připadá z celkové rozlohy Karpat přibliţně 17%. Nachází se zde i nejvyšší vrchol Karpat 

vůbec – Gerlachovský štít (2655 m n. m.). Karpatská soustava se vyznačuje z hlediska 

tektoniky příkrovovou stavbou a z hlediska horninového sloţení sedimentární skladbou 

[internet 5]. 

Dle geomorfologického členění Slovenska patří Liptov do Aplsko – Himalájské 

soustavy, provincie Západní Karpaty a subprovincie Vnitřní Západní Karpaty. Liptov leţí 

v Fatransko-tatranské oblasti. Níţe jsou vypsány celky (s podcelky), které se nachází v 

Liptově [internet 6]: 
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 Tatry (Západní Tatry, Východní Tatry), 

 Podtatranská kotlina (Liptovská kotlina, Popradská kotlina, Tatranská podhorie), 

 Hornádska kotlina (Vikartovská priekopa, Hornádske podolie, Medvedie chrbty, 

Podhradská kotlina), 

 Nízké Tatry (Ďumbierské Tatry, Kráľovohoľské Tatry), 

 Kozie chrbty (Vaţecký chrbát, Dúbrava), 

 Velká Fatra (Hôľna Fatra, Bralná Fatra, Zvolen, Lysec, Šiprúň, Šípska Fatra, 

Revúcke podolie), 

 Chočské vrchy (Choč, Sielnické vrchy, Prosečné). [internet 7] 

Největší dominantou regionu jsou ovšem Tatry. Typický pohled na “zubaté“ Tatry 

jde mnohdy vidět i desítky km daleko. Centrem Liptova je Liptovská kotlina, která 

představuje terénní depresi nepravidelného tvaru. Od východu na západ měří cca 50 km, 

přičemţ její maximální šířka je 15 km [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologický vývoj oblasti 

PRVOHORY – PALEOZOIKUM (před 245 aţ 530 miliony let) 

Toto období je důleţité nejen pro Liptov, ale pro celé Slovensko. V těchto letech 

byl vytvořen horninový podklad geologické stavby republiky. Během prvohor probíhala 

mohutná magmatická činnost a vznikaly především magmatické hlubinné horniny jako 

granit, granodiorit, diorit, gabro, syenit a další. V prvohorách proběhla dvě významná 

vrásnění – kaledonské a variské. Během nich docházelo k metamorfóze existujících hornin 

a vznikly ruly, fylity, svory, migmatity atd. V současnosti jsou však horniny překryty 

Obr. 4 Plastická mapa Liptovského regionu [internet 34]. 
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mladšími vrstvami hornin, které vznikaly později. Prvohorní horniny jsou výjimečně 

odkryté v centrech tzv. jaderných pohoří - v Malých Karpatech, Povaţském Inovci, 

Stráţovských vrších, Ftáčniku, Branisku, Malé a Velké Fatře a na území Liptova ve 

Vysokých a Nízkých Tatrách. 

DRUHOHORY – MESOZOIKUM (před 65 aţ 245 miliony let) 

V druhohorách existovala uprostřed Evropy mohutná sedimentační pánev. 

Začátkem druhohor začalo do Slovenska pronikat z jihu moře, na jehoţ dně se usazovala 

souvrství karbonátových hornin (uhličitanů) – nejvíce vápence a dolomity. Koncem spodní 

křídy moře ustoupilo. Na začátku svrchní křídy proběhlo další vrásnění – alpinské. Byly 

vyvrásněny Alpy, jejichţ součástí jsou i Západní Karpaty. Silným stlačením došlo 

k pohybu usazených hornin v podobě příkrovů. Posun dosahoval vzdálenosti 50-100 km.  

TŘETIHORY – TERCIÉR (před 1,8 aţ 65 miliony let) 

Začátkem třetihor se území severního Slovenska začalo naklánět na sever a potápět 

se do moře, které zde v té době existovalo. Posupně moře přelilo i (tehdy ne ještě zcela 

vyvrásněné) Vysoké Tatry. Důsledkem orogeneze byly otřesy, které způsobily sesuvy 

nezpevněných sedimentů. Díky tomu se začaly sedimenty usazovat na dně Liptovské 

kotliny, která byla v té době mořskou pánví. Vznikaly také turbiditní proudy, které znovu 

usazený materiál rozvířily a ten se následně usazoval podle frakcí – naspod byly největší a 

netěţší částice a nahoře nejlehčí a nejmenší. Poté, co se tyto procesy vícenásobně 

opakovaly, došlo ke vzniku tzv. flyšových vrstev, které se vyznačují rytmicky střídajícími 

vrstvami pískovců a jílovců. Flyšové vrstvy jsou pro Liptovskou kotlinu a severní část 

Slovenska typické. Na konci třetihor se Liptovská kotlina vyzdvihla z moře a od té doby se 

zde nachází souš. 

ČTVRTOHORY – KVARTÉR (před 1,8 miliony aţ současnost) 

Čtvrtohory byly klidnější, neţ předcházející období. Docházelo převáţně 

k tektonickým změnám – vyzdvihly se Vysoké Tatry, tím pádem došlo k několika zlomům 

ve flyšových vrstvách. Dalším významným geomorfologickým činitelem v Liptovské 

kotlině bylo čtvrtohorní zalednění [internet 8]. 

Geologická stavba 

Jádrová pohoří Liptovského regionu (Vysoké a Nízké Tatry) jsou tvořena 

prvohorními magmatickými a metamorfovanými horninami. Na svazích těchto hor jsou 

uloţeny tektonické příkrovy druhohorních karbonátových hornin - jejich tloušťka dosahuje 

několik stovek metrů. Prohlubeň Liptovské kotliny je vyplněna třetihorními flyšovými 

vrstvami o mocnosti přes 1500 m [internet 9]. 
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V rámci Liptova rozeznáváme tyto celky 

Vnitřních Západních Karpat: jádrová pohoří, vnitřní 

karpatský paleogén, veporské pásmo a pánve a kotliny 

(obr. č 5). 

Jádrová pohoří – reprezentují střední část 

Západních Karpat. Jádra pohoří tvoří především ţuly, 

granodiority a přeměněné horniny (ruly, svory, fylity).  

Na krystalických jádrech se usadily mladší horniny - břidlice, pískovce, slíny, vápence, 

dolomity a křemence. Jádrová pohoří se dělí na tratrikum, fatrikum a hronikum.  

Vnitřní karpatský paleogén – nachází se na vnitřní straně bradlového pásma a tvoří 

jej flyšové horniny. Ve spodních vrstvách převaţují slepence, brekcie, pískovce a nahoře 

se nachází zejména vápence. 

Veporské pásmo – stavbou se podobá jádrovým pohořím. Tvoří jej převáţně 

krystalické horniny staršího paleozoika (granitoidy, ruly, svory, fylity a migmatity). 

Druhohorní obal se zachoval pouze na několika místech.  Veporské pásmo se dělí na 

veporikum, hronikum a silicikum. 

Pánve a kotliny – spolu s jádrovými pohořími tvoří základ Západních Karpat. Tvoří 

je sedimenty usazené v době, kdy zde bývalo moře [internet 9]. 

 

 

 

Obr. 5 Regionální geologické členění zájmové oblasti [internet 35]. 
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2.4 VODSTVO 

Liptov tvoří z hydrogeografického hlediska uzavřený celek – všechny řeky, které 

zde pramenní se vlévají do řeky Váh. Tato nejdelší slovenská řeka patří do povodí Černého 

moře. Centrální řeka Váh vznikla spojením Bieleho Váhu (pramenícího Pod Kriváňom ve 

Vysokých Tatrách) a Čierneho Váhu (pramení v Nízkých Tatrách pod Kráľovou hoľou) 

poblíţ vesnice Kráľova Lehota. Liptovem protéká přibliţně v délce 80 km. Po 

několikakilometrové cestě se vlévá do vodní nádrţe Liptovská Mara. Kromě Váhu Liptov 

odvodňují říčky Smrečianka, Belá, Kriţianka, Revúca, Lúpčianka, Demänovka, Štiavnica, 

Jalovský potok a další menší potoky [1]. 

Liptov je bohatý na minerální vody. Minerální prameny jsou koncentrovány podél 

tektonických zlomů na okraji Liptovské kotliny. Postupem času se začaly vyuţívat 

k lázeňství. Mezi nejznámější prameny v okolí patří pramen v lázních Lúčky, 

v Liptovském Jánu a v Bešeňové, kde se postavilo termální koupaliště. Další lázně v této 

oblasti jsou Lubochňa a Korytnica. Některé další vodní toky jsou ponořené a vytvářejí 

jeskyně – např. v Jánské a Demänovské dolině [1]. 

 

Obr. 6 Schématický geologický řez Západními Karpatami [internet 36]. 
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Liptovská Mara 

Vodní nádrţ Liptovská Mara, nazývaná téţ Liptovské moře, dostala název podle 

jedné ze zatopených obcí. Byla vybudována v  letech 1965-1976 jako víceúčelová 

energetická stavba na horním toku Váhu. Celé vodní dílo se skládá z přehradního tělesa 

(sypané hráze) s elektrárnou, hlavní nádrţe Liptovská Mara a přečerpávající nádrţe 

Bešeňová. Pomocná nádrţ je podstatně menší (má rozlohu jen 1,92 km
2
) a slouţí 

k přečerpávání vody do hlavní nádrţe mimo špičku. Liptovská Mara leţí západně od 

Liptovského Mikuláše, přímo uprostřed Liptovské kotliny – maximálně 6-7 km od úpatí 

nejvyšších slovenských hor. Celá krajina se od hladiny nádrţe aţ po úpatí vrcholů zvedá 

pomalu a rovnoměrně. Výjimku tvoří kopec Úloţisko (742 m n. m.), který se tyčí na 

západním břehu nádrţe. Na tomto kopečku se našlo keltské sídliště z mladší doby kamenné 

a v dnešní době se tam nachází archeoskanzen [internet 10]. 

Samotná vodní nádrţ má eliptický tvar se šesti zátokami pojmenovanými po 

přilehlých obcích – Bobrovnická, Prosiecká, Sielnická, Beňušovská, Galovianská, 

Gôtovianská. Strategická poloha Liptovské Mary poskytuje oproti ostatním přehradám 

bohatší rekreační vyuţití. V přilehlých vesnicích bylo vybudováno mnoho hotelů, 

penzionů, klubů, restaurací, loděnic, parkovišť, ba dokonce autokempů a jiných zařízení 

cestovního ruchu. Podle mnoţství zadrţené vody je Mara největším jezerem na Slovensku. 

V extrémních podmínkách dokáţe zadrţet aţ 360 mil
3 

vody. Hladina jezera pokrývá 21,6 

km
2
. Svou plošnou rozlohou je Liptovská Mara čtvrtá největší vodní plocha na Slovensku. 

Přehradní hráz je 1225 m dlouhá a 45 m vysoká. Pata hráze měří 270 m. Výstavba byla 

započata z důvodu sníţení povodňových průtoků a k akumulaci vody na výrobu elektrické 

energie. Při stavbě vodního díla byly zaplaveny vesnice Dechtáre, Liptovská Mara, 

Liptovská Sielnca, Paludza, Paríţovce, Ráztoky, Sokolče, Vrbie a zčásti i Bobrovník a 

Liptovský Trnovec, které patřily k nejstarší vrstvě osídlení v Liptově. Celkem bylo 

vysídleno 826 rodin ze 732 domů, dohromady to bylo 4000 lidí. Díky stavbě nádrţe měl 

Liptov přijít i o mnohé památky, proto byly ty nejvýznamnější přemístěny do Muzea 

liptovskej dediny v Pribylině (např. gotický kostel z Liptovské Mary) [3]. 

Z archeologického výzkumu, který probíhal před i po výstavbě vodního díla 

vyplývá, ţe obec Liptovská Mara byla hospodářsko-společenské i náboţenské centrum 

Liptova. Vznikla pravděpodobně uţ ve 12. století. V obci bylo rozvinuté hospodářství, 

řemeslnictví, těţba a zpracování kovů (razili vlastní mince) a šperkařství [3]. 
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Kromě Liptovské Mary se v Liptově nachází ještě přečerpávající vodní elektrárna 

Čierný Váh. Vyšší ze dvou nádrţí, které ji tvoří, je nejvýše poloţená vodní nádrţ na 

Slovensku (1160 m n. m.). 

Mezi další vodní plochy v Liptově se řadí plesa. Několik těchto ledovcových jezer 

se nachází v Západních Tatrách (Račkové a Jamnické plesa) a Nízkých Tatrách. V 

Demänovské dědině se nachází Vrbické pleso [1]. 

2.5 OCHRANA PŘÍRODY 

Díky jedinečným přírodním hodnotám byly na území regionu Liptov vyhlášeny tři 

národní parky - TANAP, NP Nízké Tatry, NP Veľká Fatra a několik maloplošně 

chráněných území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace). Kompletní seznam 

maloplošně chráněných území Liptovského regionu je uveden v příloze č. 1. 

Tatranský národní park (TANAP) 

Tatranský národní park je jeden z devíti národních 

parků na Slovensku. Tatranský národní park, zkráceně 

TANAP, je z nich nejstarší. Byl vyhlášen Slovenským 

zákonem SNR č. 11/1948 Zb. o Tatranském národním 

parku. Tento zákon nabyl účinnosti od 1. ledna 1949. Park 

se nachází na severu Slovenska na hranici s Polskem. Polská 

část parku se nazývá Tatrzański Park Narodowy a je menší, 

neţ slovenská [internet 2]. 

 Tvoří ho nejvyšší horstva v karpatském oblouku, 

přičemţ se zde nachází i nejvyšší vrchol Slovenska 

Gerlachovský štít (2655 m n. m.), který je zároveň 

Obr. 7 Liptovská Mara s přehradní hrází a kostelíkem [internet 37]. 

 

Obr. 8 Logo TANAPu [internet 38]. 
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nejvyšším bodem Tater a celých Karpat. Nalezneme zde také horu Kriváň 2495 m. n. m., 

která je národním symbolem Slováků. Nejvyšší horou Západních Tater je Bystrá (2248 m 

n. m.) a nejvyšší horou Belianských Tater Havran (2152 m n. m.) [internet 12]. 

Ke stávajícímu národnímu parku byly roku 1987 přidruţeny Západní Tatry. Park se 

tedy člení se na dvě základní podskupiny - Východní Tatry (Vysoké a Belianské) a 

Západní Tatry (dělí se na Osobitou, Roháče, Sivý vrch, Liptovské Tatry, Liptovské Kopy a 

Červené vrch). Délka Vysokých Tater je 26 km, Belianských Tater 14 km a Západních 

Tater 37 km [internet 11]. 

Výměra parku činí 73 800 ha a jeho ochranné pásmo 30 703 ha (celkově 104 503 

ha). Roku 1993 byl TANAP spolu s Polským národním parkem v rámci mezinárodního 

programu UNESCO vyhlášen za biosférickou rezervaci v rámci programu MAB (Člověk a 

biosféra) a od roku 2004 je také součástí sítě evropsky významných lokalit Natura 2000. 

Rozprostírá se na území Ţilinského a Prešovského kraje v okresech Tvrdošín, Liptovský 

Mikuláš a Poprad. V TANAPu najdeme 27 NPR, 23 PR, 2 CHA, 1 NPP a 2 PP. Celková 

výměra těchto maloplošně chráněných území je 37 551,53 ha coţ je 50,7% území 

národního parku [8]. 

Území národního parku slouţí především k ochraně přírody a ţivotního prostředí, 

dále i k rekreaci, sportu (16 značených cyklistických tras), turistice (síť turistických stezek 

je cca 600 km), léčbě atd. Tatranský národní park ročně navštíví aţ 5 mil. návštěvníků. 

V současnosti je nejzávaţnějším problémem NP antropogenní tlak, který se projevuje 

ohroţením biologické rozmanitosti území [internet 11]. 

NP Nízké Tatry 

Národní park Nízké Tatry najdeme v jiţní části Liptova. 

Byl vyhlášen v roce 1978. Dnešní rozloha národního parku činí 

72 842 ha a ochranného pásma 110 162 ha. Jedná se tak o 

největší slovenský NP. Masivní horská klenba Nízkých Tater se 

táhne od východu na západ v délce 100 km. V současnosti je v 

NAPANT vyhlášeno 10 NPR, 13 PR, 4 CHA, 5 NPP a 4 PP, 

které svou rozlohou zabírají 6% z výměry národního parku. Co 

se týče administrativně správních jednotek, patří park do pěti 

okresů - Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, 

Ruţomberok [internet 13].  

Díky velkým výškovým rozdílům v NAPANT rozlišujeme aţ pět klimaticko 

geografických typů. Sněhová pokrývka se v kotlinách drţí přibliţně 60 dní v roce, zatímco 

v horách to je průměrně 130 dní. V ledovcových kotlinách na severní straně Ďumbiera se 

sníh drţí dokonce 200 dní v roce. Velké mnoţství sněhu ve vysokohorském terénu je 

Obr. 9 Logo NAPANT 

[internet 39]. 
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předpokladem častých lavin (645 lavinových drah). Více jich bylo zaznamenáno na západě 

neţ na východě [internet 14]. 

Bohatým zástupcem fauny je v Nízkých Tatrách hmyz. Největší pozornost přitahují 

barevní motýli. Vzácnými motýli, kteří v NP poletují, jsou jasoň červenooký, okáč 

velehorský a rudopásný. Nejcennějším endemitickým broukem alpínského a subalpínského 

pásma je behúnik podzemní. Další vzácný brouk je běţec sněţný. Mezi nejstarší nalezené 

obratlovce tohoto území patří kruhoústnice – konkrétně mţika potoční a ukrajinská. Oba 

druhy jsou kriticky ohroţené. Lesní porosty poskytují útočiště velkým šelmám (vlk, 

medvěd hnědý, rys ostrovid). Z malých šelem můţeme v Nízkých Tatrách narazit na kočku 

divokou, vydru říční či bobra říčního [9]. 

NP Veľká Fatra 

Národní park byl vyhlášen 27. března 2002 (z 

CHKO Veľká Fatra vyhlášené roku 1973). Je nejmladší 

národní park Slovenska. Rozprostírá se v regionech 

Liptov, Banská Bystrica a Turiec. Jeho nejvyšším 

vrcholem je Ostredok, který dosahuje výšky 1592 m n. m. 

Národní park byl vyhlášen za účelem ochrany jedinečné 

přírodní krásy a zachovalosti území. Jeho rozloha činní 

40 371 ha a ochranné pásmo 26 132 ha. Na území 

národního parku bylo vyhlášeno celkem 35 maloplošně 

chráněných území – 15 NPR, 4 PR, 1 NPP, 10 PP a 5 

CHA. Park byl po vstupu do EU zařazen do soustavy 

chráněných území NATURA 2000. Kromě toho má Veľká Fatra bohaté zásoby čisté vody, 

kterou dodává okolním městům a vesnicím. Z tohoto důvodu je od roku 1987 chráněnou 

vodohospodářskou oblastí [internet 15]. 

Území Veľké Fatry je díky geologické stavbě velmi rozmanité. V západní části 

můţeme obdivovat pestré skalní scenérie tvořené skalními městy, věţemi, skalními okny, 

převisy, vodopády a jeskyněmi, které zde z vápenců a dolomitů vymodelovala voda. 

Z několika desítek jeskyň, které se v NP nachází, byla zpřístupněna veřejnosti jen jedna - 

2763 metrů dlouhá Harmanecká jeskyně, která leţí na hranici Veľké Fatry. Jeskyně, které 

byly v pravěku osidlovány, jsou dnes významnými zimovišti netopýrů [internet 16]. 

Velká Fatra je pestrá také biologicky. Svědčí o tom výskyt více neţ 1000 druhů 

vyšších rostlin a přibliţně 3000 bezobratlovců. Je to díky různorodým druhům stanovišť, 

které ovlivňuje geologický podklad, tvar reliéfu, klimatické poměry atd. Téměř 85% NP 

tvoří lesy. Je zde zastoupena vegetace od dubovo-bukového lesa aţ po kosodřevinový. 

V parku najdeme i některé původní pralesové ekosystémy. Zajímavostí NP je velký výskyt 

tisu obyčejného, který je v Evropě poměrně vzácný. Tis byl proto pouţit pro logo 

národního parku (obr. 10). Významným endemitem na tomto území je cyklámen fatranský, 

Obr. 10 Logo NP Veľká Fatra 

[internet 40]. 
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který neroste jinde neţ ve Veľké Fatře a západní části Nízkých Tater. Další rostliny a 

stromy, které zde běţně rostou, jsou lilie zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá, večernice 

sněţná, přiblbice, kruštíky, plesnivec alpínský, prvosenka holá, poniklec slovenský, hořec, 

prvosenky, javor horský a mléčný, jeřáb ptačí, lípa malolistá a velkolistá, smrk opadavý, 

borovice lesní, sasanka narcisokvětá, fialka ţlutá, kostřava tatranská, poniklec slovenský 

atd. [10]. 

Co se týče fauny, ţijí zde zástupci největších šelem - medvěd hnědý, vlk dravý, rys 

ostrovid a kočka divoká. Z menších masoţravců to jsou jezevec lesní, kuny, vzácně i vydra 

říční. Ţijí zde hlodavci plšík horský, plch lesní, vzácný hraboš tatranský a myšovka horská. 

Zahlédnout lze i jeleny, srny, prase divoké, zajíce polního či lišku. V minulém století byl 

v oblasti Gaderskej doliny vysazen kamzík horský. Jeskyně jsou zimovištěm vzácných 

vrápenců velkých a z těch běţnějších druhů - netopýrů velkouchých, pestrých a 

obyčejných. Z ptáků se v NP vyskytuje orel skalní, vzácný zedníček skalní, tetřev hlušec a 

tetřívek obecný [internet 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Chráněná území v Liptovském regionu [internet 41]. 
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3 LOKALITY LIPTOVA 

3.1 PŘÍRODNÍ PAMÁTKY 

Liptovský region je velmi bohatý na přírodní památky. Kompletní seznam 

přírodních památek (PP) na území Liptova je uveden v příloze č. 1. Níţe jsou popsány 

přírodní rarity, které jsou pro region typické. 

Liptovský kras 

Na celém Slovensku se nachází přibliţně 7000 jeskyní. Z nich je veřejnosti 

zpřístupněno 12, resp. 16. Dvanáct provozuje Správa slovenských jeskyň a čtyři 

speleologická sdruţení. Na Liptově se nachází 4 z nich. Liptovský region je mimořádně 

bohatý na podzemní krasové útvary, proto je nazýván Liptovský kras. V Demänovské 

dolině se zase rozléhá Demänovský kras, kterému dominuje nejkrásnější slovenská jeskyně 

– Demänovská jeskyně svobody. Návštěvníci ji obdivují především pro její pestré barvy, 

bohatou krápníkovou výzdobu a zajímavý systém chodeb. Jeskyně byla objevena roku 

1921 a veřejnosti zpřístupněna 1924. Z celkové délky jeskyně 8126 m je zpřístupněných 

1800 m. Roční návštěvnost přesahuje 100 tis. osob. Navštívil ji i Leoš Janáček, o kterém se 

říká, ţe zde naposlouchal „pláč a smích vodních kapek“, které jej motivovali k hudebně 

dramatické tvorbě [5]. Další jeskyně v Demänovském krasu je Demänovská ledová 

jeskyně (obr. 12). Délka této jeskyně je 1975 m, z toho se zpřístupnilo jen 650 m. Jeskyně 

je tvořená čtyřmi patry. V těch nejniţších teplota nevystoupí nad 0° C a nachází se v nich 

trvale zaledněná voda z říčky Demänovky v podobě ledových stalaktitů a stalagmitů [13]. 

Poslední jeskyně na území regionu patřící pod Správu slovenských jeskyň se 

nazývá Vaţecká jeskyně. Chodby jeskyně byly vytvořeny říčkou Bilely Váh. Z délky 530 

m je zpřístupněno 325 m. Jeskyni objevil student z Vaţce roku 1922, zpřístupněna byla 

1928. 

Mimo to se v Liptově nachází ještě jedna jeskyně – Stanišovská jeskyně, která však 

nepatří pod Správu jeskyň, ale pod speleologické sdruţení. Kromě mnoţství jeskyň se na 

Liptově vyskytují i jiné krasové jevy. V masívu Ohniště se nachází skalní útvar Okno (je 

povaţován za největší skalní bránu SR), v masívu Kraková hoľa můţeme shlédnout 

nejhlubší slovenskou jeskyni Starý hrad (hluboká 432 m), dalším skalním útvarem je 

Balvan u obce Liptovská Porúbka, Krkavá skála u Ruţomberoku, Jánošíková past u 

Liskovej (neboli Lisková jeskyně) kde se našly kosti 48 lidí atd. Příběhy jeskyň jsou často 

spojovány s nadpřirozenými bytostmi (čerti, obři, zbojníci) [12]. 
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Liptovské doliny 

Dolina (neboli údolí) je morfologický útvar, který vzniká velkými sníţeninami 

mezi pohořími. V Liptově se nachází neuvěřitelných šestnáct dolin. Jsou to Bobrovecká, 

Bocianská, Čiernováţská, Demänovská, Gáborova, Jalovecká, Jamnická, Jánská, 

Kamenistá, Kôprová, Kvačianská, Maluţinská, Prosiecká, Račková, Tichá a Ţiarská 

dolina. 

Návštěvníci si určitě kladou otázku, která liptovská dolina je nejkrásnější? Nalézt 

odpověď určitě není snadné. Statistiky však ukazují, ţe nejnavštěvovanější dolinou je 

právě Demänovská dolina. 16 km dlouhá dolina se nachází na severních svazích Nízkých 

Tater. Můţeme ji pomyslně rozdělit na dvě části – horní část nacházející se v ţulovém 

krystalinickém pásmu má především sportovně rekreační vyuţití, zatímco dolní část 

zvlněná druhohorním zvrásněním je významná výraznou ochranářskou péčí. Dolina je 

významná velkým počtem podzemních prostor – Demänovským krasem. Dodnes bylo 

objeveno přes 30 km podzemních chodeb. Největší a nejvýznamnější jeskyně jsou Jeskyně 

svobody, Dračí ledová jeskyně, jeskyně Okno s paleontologickými nálezy a Pustá jeskyně 

s podzemní propastí hlubší neţ 80 m. Kromě toho se zde nachází mnoho menších jeskyň 

jako např. Suchá jeskyně, jeskyně Vyvieranie (výtok Demänovky), Malá jeskyně, Barania 

jeskyně a jeskyně v Blatníku na břehu Demänovky [5]. 

Liptovské „rostoucí“ kameny 

Liptov je bohatý na minerální prameny. Minerály, které jsou ve vodě obsaţeny, se 

postupně usazují a vytvářjí tzv. rostoucí kameny – travertiny. Po delším čase z nich 

vznikají různé zbarvené formy, které často chodí obdivovat návštěvníci Liptova. Mezi 

nejatraktivnější formy travertinu patří kopy s krátery, travertinové jezera a kaskády. 

Největší a nejznámější jsou Bešeňovské travertiny (obr. 13) ve tvaru kaskády. První 

Obr. 12 Demänovská ledová jeskyně [internet 42]. 
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písemný záznam o této lokalitě pochází z roku 1492. Úkaz byl roku 1951 prohlášen za 

přírodní památku [5]. Další travertinový úkaz se vyskytuje v Lúčkách ve formě 

travertinové kaskády, po které stéká Lúčanský vodopád do malého jezírka pod ním. 

Dalšími útvary v Liptově jsou Rojkovská travertinová kopa (Stankoviany) a Sliačské 

travertiny (Sliačov) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termální prameny 

V Liptově vyvěrá velké mnoţství termálních pramenů. Tyto prameny přivádí na 

povrch teplou vodu, která se díky tektonickým poruchám ohřívá od magmatu. Voda je 

často obohacena o minerály, proto se také vyuţívá k léčbě různých onemocnění v lázních a 

léčebných koupelích. Termální prameny v Liptově kromě jiného zásobují i aquapark 

Tatralandia, termální koupaliště Bešeňová, lázně Lúčky a termální koupaliště Liptovský 

Ján [12]. 

3.2 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Liptov se vyznačuje svéráznou lidovou architekturou a folklórem, coţ dokazuje 

rezervace lidové architektury Vlkolínec (UNESCO 1993), vesnice se zachovalou lidovou 

architekturou Východná (koná se zde největší folklórní festival na Slovensku), vesničky 

Vaţec, Sliače, Liptovská Osada a další. Dodnes byly v regionu zachovány kromě 

architektury i mnohé folklórní tradice, kroje a lidové zvyky.  

Největší rozvoj Liptova související s osidlováním byl zaznamenán na začátku 13. 

století. V těchto letech se začaly stavět raně gotické stavby. V regionu se dokonce 

sporadicky vyskytují i prvky předchozího románského slohu - konkrétně v bývalé obci 

Liptovská Mara, Trstené a Liptovském Jáně (románská okna). Z gotického období byla 

zachována hmotná památka snad v kaţdé obci. Většinou měla podobu malého vesnického 

Obr. 13 Bešeňovské travertiny [internet 43]. 
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kostelíku. Některé pocházejí z rané gotiky 13. stol., jiné z 14. - 15. stol. Nejznámější 

novogotickou památkou je kostel Panny Marie ze 13. stol. Původně byl postaven ve 

vesnici Liptovská Mara, později jej však přemístili z důvodu výstavby vodní nádrţe do 

skanzenu v Pribylině [6]. 

Z renesančního slohu stojí za zmínku stavba v Liptovských Matiašoviciach. Jedná 

se o kostel postavený v 16. stol., který je povaţován za hlavního představitele renesance 

v Liptově. Další renesanční prvky můţeme shlédnout např. na kostele sv. Mikuláša přímo 

v centru Liptovského Mikuláše (renesanční fasáda). 

Na rozhraní středního a horního Liptova se zachoval velký počet renesančně-

klasicistických památek. Jen v Liptovském Jánu jich je sedmnáct. Kromě nich patří mezi 

renesanční stavby měšťanské domy v Partizánské Lupči, kostel v Okoličném a Podturni, 

pranýř v Liptovském Trnovci, dřevěná zvonice v Trnovci atd. [1]. 

Barokní styl se projevil především obohacením interiéru kostelů většinou ve formě 

nástěnných obrazů (Bobrovec, Lipt. Matiašovice, Lipt. Ondrej, Okoličné). Barokní je i 

budova bývalého kláštera jezuitů v Liptovském Mikuláši (dnešní sídlo Muzea liptovského 

krasu a ochrany přírody). Z 18. stol. pochází jedna z nejvýznamnějších lidových památek 

regionu – dřevěný artikulární kostel umístěný původně v Paludzi, později přenesen do 

vesnice Svatý Kříţ. Stěhování začalo v roce 1974 v souvislosti se stavbou vodního díla 

Liptovská Mara. Slavnostní vysvěcení zrekonstruovaného kostela bylo 22. 8. 1982. Je 

zajímavý nejen svou velikostí, ale i svým dřevěným barokním zařízením. Kostel je zároveň 

posledním a nejvýznamnějším uměleckým projevem slovenské dřevěné církevní 

architektury. Jeho půdorys má tvar kříţe s délkou hlavní osy 43 m. Pozoruhodné prostory 

umoţňují přijmout aţ 6 tisíc věřících. 

19. století se v Liptově neslo ve znamení klasicismu a romantismu. V této době 

bylo opět vystaveno několik kostelů, jiné se upravovaly v duchu obnovy klasických stylů. 

Klasicistický je např. kostel v Lipt. Trnovci a synagoga v Liptovském Mikuláši [5]. 

Vlkolínec 

O Vlkolínci, který ve 14. století plnil dřevorubeckou funkci, obyvatelé zřejmě 

prohlašovali, ţe tam jsou vlci. Kromě toho ve městě sídlili uhlíři, kteří zde vyráběli 

dřevěné uhlí. Postupem času díky výjimečné architektuře ve Vlkolínci vzrůstal počet 

návštěvníků, coţ bylo roku 1977 impulsem pro vyhlášení národní památkové rezervace 

lidové architektury. Roku 1993 byl Vlkolínec zapsán do Seznamu světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO. Je definován jako pozoruhodný zachovalý neporušený 

celek, sestávajíce se z typických srubových objektů charakteristického středoevropského 

typu. Neexistuje ţádný „homogenní“ obytný soubor podobný Vlkolínci. Návštěvníky 

určitě překvapí způsob, jakým je lokalita chráněná. Nejedná se totiţ o muzeum lidové 

architektury v přírodě (skanzen), jehoţ návštěva podléhá otvírací době. Městečko 
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představuje funkční ţivý sídelní organismus. Postupem času se počet obyvatel ve vesnici 

zmenšuje. Jejich domy slouţí pro volnočasové pobyty. Výjimkou je Rolnický dům, ve 

kterém se nachází stálá expozice [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Liptovské dědiny v Pribylině 

Přehrada Liptovská Mara zatopila historicky nejvýznamnější a nejkultivovanější 

část Liptova – kotlinu v údolí řeky Váh. Pod vodou měla zůstat kromě domů i mnohá 

historická díla, vzácné památkové objekty a paměti národa, které se však nemohly zničit a 

musely zůstat zachované. Z tohoto důvodu byl vypracován projekt, dle kterého mělo dojít 

k přemístění významných památek. V plánu bylo nejvzácnější památky vybudovat znovu 

v rámci Muzea Liptovské dědiny v Pribylině. Výstavba muzea byla spojená se záměrem 

Krajského ústavu památkové péče a ochrany přírody v Banské Bystrici, který chtěl 

budovat muzea v přírodě jako formu záchrany stavební kultury. O budování muzea se 

rozhodlo roku 1971 a hned následující rok se započalo s výstavbou. Práce celkově trvaly 

dvacet let a první expozice byly veřejnosti zpřístupněny roku 1991. 

Muzeum ukazuje přesné kopie staveb, které v 70. letech pohltila voda přehrady 

Liptovská Mara. Kromě toho je zde ukázka ţivota různých sociálních vrstev Liptova 

(bezzemků, středních a bohatých rolníků, řemeslníků, obecního rychtáře), vesnické školy 

atd. Na kaţdé stavbě se nachází informace o jejím původu, majiteli a jeho sociálním 

postavení. V muzeu se najde i několik originálů – dominantou je raně gotický kostel Panny 

Marie z obce Liptovská Mara. Dalším originálem je goticko-renesanční zámeček z obce 

Paríţovce. Ve skanzenu se chová pár domácích zvířat a konají se zde jízdy na huculských 

koních. Návštěvníkům jsou v muzeu prezentovány jednotlivé formy tradiční lidové 

kultury, nachází se v něm prodejna folklórních předmětů, občerstvení, ubytovací moţnosti, 

Obr. 14 Vlkolínec [internet 44]. 
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ukázky výrobních postupů, konají se tam kulturní akce a návštěvníci si mohou v muzeu 

domluvit různé programy na objednávku. K celoročním akcím konaným v Pribylině patří 

červnová Dětská neděle, červencová Neděle rodáků, srpnová Včelařská neděle, zářiový 

Den sv. Huberta, říjnové Poděkování za úrodu, prosincové Vánoce v Liptově, lednová akce 

Po stopách partizánského oddílu Vysoké Tatry a akce Tatranský kamzík, která zahrnuje 

prohlídku amatérských filmů s přírodní tématikou a mnohé další [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRADY, ZÁMKY ZŘÍCENINY 

Středověké hrady jsou jednou z připomínek bohaté historie Liptova.  

Liptovský hrad (Liptovská Sielnica) 

Další názvy hradu jsou Liptov, Liptovský starý hrad, Velký hrad, Liptovský a 

Sielnický hrad. Byla podle něj pojmenována i celá zdejší oblast. Název je odvozen od 

jména majitele Ľuboty - Ľubtov hrad (pomaďarštěním Ľubtov na Liptov). Hrad se tyčí v 

Chočských vrších na kopečku jménem Sestrč (1000 m n. m.). Vznikl v první polovině 13. 

stol. První písemná zmínka o něm je z roku 1262. Liptovský hrad byl původně královský a 

měl obrannou funkci na dálkové cestě, která vedla průsmykem mezi Liptovem a Oravou 

směrem do Polska. Jak jiţ víme z historie, region byl kdysi rozdělen na více 

administrativních jednotek nazývané ţupy. Jejich administrativními centry byly hrady. 

Královský Liptovský hrad slouţil jako centrum Liptova. Roku 1337 byl obsazen vojsky 

přívrţenců českého krále Václava IV. Královské vojsko ho ale vydobylo zpět, za coţ je 

roku 1399 král Zikmund odměnil. Později 1441 hrad napadli pravděpodobně husité a 

loupeţné výpravy. V následujících letech nechali hrad zbourat. V roce 1453 dokládají 

funkci hradu jako feudálního sídla uţ jen ruiny. 1454 Jan Hunyadi daroval Pongrácovcům 

Obr. 15 Skanzen Pribylina [internet 45]. 
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majetky v Liptově (Likavu, Liptovský Hrádek) spolu s Liptovským hradem a poţadavkem 

na jeho opravu. K té ale nedošlo. Později se hrad stal majetkem Liptovské Sielnice. 

V letech 1975 aţ 1987 se uskutečnil archeologický výzkum a odkryté základy budov se 

zakonzervovaly. Dnes se k zřícenině dá dostat po značeném chodníku z obce Kalameny. V 

Liptovském muzeu v Ruţomberoku najdeme archeologickou expozici věnovanou tomuto 

hradu [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrad v Liptovském Hrádku 

Zřícenina gotického kamenného hradu se nachází na okraji města Liptovský Hrádek 

na soutoku řek Váh a Belá. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1341, kde byl 

uváděn pod názvem Novum Castrum či Wywar. Hrad nechal na začátku 14. stol. (1312) 

postavit zvolenský ţupan Donč. Byl vybudován na pětimetrové vápencové skále. Přes to, 

ţe Hrádek obklopovalo vysoké opevnění a vodní příkopy, byl několikrát dobyt. V roce 

1433 jej dobyli husité. Později se stal majetkem Thurzů, Zápolských, Ballašů a dalších. 

Měnil své majitele poměrně často. V jedné z legend se píše, ţe byl spojen podzemními 

chodbami s Liptovským Jánem a hradem Likava. Hrad byl do 15. stol. sídlem uherských 

králů a měl stráţit obchodní cestu, která vedla ze střední do jihovýchodní Evropy. 

Magdaléna Zayová nechala hrad kompletně přestavit na renesanční zámek a přistavěla 

k němu malý zámeček. Během stavovských povstání na konci 17. stol byl silně poškozen a 

v roce 1803 zničen poţárem. Roku 1930 byla obnovena jen jeho spodní část se zámečkem. 

V letech 1960 - 1989 zde sídlilo Národopisné muzeum Liptova. V roce 2001 zříceninu 

hradu a zámeček odkoupili soukromí vlastníci, kteří zde provozují restauraci, penzion a a 

konají se zde společenské události [internet 18]. 

Obr. 16 Liptovský hrad [46]. 
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Obr. 17 Hrad v Liptovském Hrádku [internet 47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likavský hrad (Likavka) 

Hrad se nachází v Chočských vrších na pravém břehu Váhu v nadmořské výšce 657 

m n. m. Likavský hrad měl hlídat obchodní cestu z Povaţí na Oravu a do Polska. Období 

výstavby Likavského hradu je nejasné. Byl vybudován pravděpodobně zvolenským 

ţupanem Doncem. V letech 1431 aţ 1434 jej ovládli husité a později (1435) Hunyadyovci. 

Přestoţe je tento hrad v Liptově největší, byl poměrně skromným sídlem. Většina místností 

měla dřevěné stropy, klenby byly pouze ve sklepních prostorách. Jediným přepychem byla 

skleněná okna vyrobena sklárnami v Ľubochnianské dolině, která patřila v té době k hradu. 

Původní hrad v 15. stol. přestavěli a do severozápadní části postavili čtyřpatrový palác. Po 

zbourání Liptovského hradu (1474), byl hrad Likava střediskem královských majetků 

(patřil např. synu krále Matyáše Korvína či Zápolským). Hrad je postupně od 80. let 20. 

století upravován [internet 19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 18 Hrad Likava [internet 48]. 



Lenka Rutová: Charakteristika Liptova z pohledu CR 

 

26 

 

2012 

Hrádek v Liptovském Jáně 

Roku 1263 král Béla IV. daroval synovi Bogomíra - Vavřinci z Liptova území 

nazývané Vesueres (území okolo potoka Štiavnica a horské zalesněné území severních 

Nízkých Tater), kde na vrcholku Veratín (dnes vrchol Hrádek) postavil hrad. 

Archeologové se domnívají, ţe šlo o dřevěný hrad. Nemohou však určit přesněji jeho 

polohu, protoţe osídlen byl celý Veratín. Tento zaniklý hrádek byl jediný dřevěný 

nekrálovský hrad v Liptově [internet 20]. 

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY 

V Liptově se nachází celkem šest národních kulturních památek.  

Archeoskanzen Havránok 

Havránok je archeologické muzeum v přírodě, které se nachází nad hrází přehrady 

Liptovská Mara. Je situováno na kopečku Úloţisko (742 m n. m.), 2 km od obce 

Bobrovník. V této archeologické lokalitě se našlo sídliště z mladší doby ţelezné (300-100 

před n. l.). Archeologický průzkum, který v těchto místech začal v souvislosti s výstavbou 

vodního díla Liptovská Mara, byl jeden z nejdelších průzkumů v dějinách archeologie na 

Slovensku. Návštěvníci si v muzeu mohou prohlédnout rekonstrukci keltských staveb 

(obydlí, obětiště, pec atd.), laténskou hradbu a bránu, různé tehdejší předměty, středověký 

obranný příkop, most, dláţděné nádvoří a suterén, dřevěné obytné věţe a v budoucnu i 

rekonstruovaný středověký kostel. Mají tak moţnost se seznámit s keltským obydlím 

z období 3. stol př. n. l. a charakterem města. Havránok byl v roce 1967 prohlášen a 

národní kulturní památku a v současnosti je ve správě Liptovského muzea v Ruţomberoku 

[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Archeoskanzen Havránok [internet 49]. 
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Kostel svatého Ondřeje 

Jedná se o gotický římskokatolický kostel, který 

se nachází ve vesnici Liptovský Ondřej. Byl postaven 

v druhé polovině 13. stol. Po poţáru byl v letech 1720-

30 byl přestavěn a rozšířen o věţ. Dodnes se zachovalo 

původní okno (na jiţní straně kostela) a fresky [internet 

21]. 

 

 

 

 

Kostel Všech svatých 

Římskokatolický kostel byl postaven v době klasicismu roku 1825. Stojí v Ludrové na 

místě bývalé dřevěné zvonice, která byla při stavbě kostela zbourána. Interiér kostela je 

novogotický. V kostele byly dochovány vzácné fresky, které jsou dílem Alexandra 

Belopotockého [internet 22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel Obětování Pána (ke cti Očisťování Panny Marie) 

Základy římskokatolického kostela byly postaveny ve Smrečanech roku 1349. 

Ve 14. a 15. stol. byl postupně upravovaný a v polovině 20. stol. rekonstruovaný. Za 

zmínku stojí jeho goticko-renesanční dřevěný malovaný strop, fresky ze 14. stol., 

dochovaná gotická okna a vzácné pozdně gotické oltáře. Kostel je povaţován za skvost 

liptovské gotiky a právem patří mezi nejcennější sakrální památky Slovenska [internet 23]. 

Obr. 20 Kostel sv. Ondřeje [internet 50]. 

Obr. 21 Kostel Všech svatých [internet 51]. 
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Černý Orel 

Budova Černý orel patří mezi nejvýznamnější památkové objekty v Liptovském 

Mikuláši. V současnosti je dům Černý orel pracovištěm Liptovského muzea 

v Ruţomberoku a nachází se v něm oddělení Knihovny Gašpara Fejérpataky-

Belopotockého. Návštěvníci si mohou v muzeu prohlédnout stálou expozici Myslivost a 

rybářství. V minulosti dům slouţil jako zájezdní hostinec, v 19. století byl rozšířen o 

divadelní jeviště a stal se tak střediskem společenského a kulturního ţivota ve městě. 

Následně byla budova známa jako Dělnický dům. Do podoby, jakou ji známe dnes, se 

dostala po rekonstrukci, která probíhala v letech 1983 – 1994. Za národní památku byl dům 

prohlášen v roce 1961 [internet 24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Kostel Obětování Pána [internet 52]. 

Obr. 23 Budova Černý orel kdysi a dnes [internet 53]. 
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Soubor památek Černovského masakru 

Soubor památek v podobě římskokatolického kostela Panny Marie Růţencové 

(novogotika), památného místa Černovského masakru, pomníku a hřbitova Černová se 

nachází v západní části Ruţomberoku – v Černové. Připomínají boj Slováků proti 

maďarskému útlaku v Uhersku. Během svěcení nového kostela v roce 1907 začali do 

nespokojených občanů střílet četníci. Protest občanů nastal kvůli rozhodnutí biskupa, který 

pověřil místo neohroţeného bojovníka za práva slovenského národa kněze Andreje Hlinky 

slavnostním aktem jiného kněze (likavského děkana Pazúrika). Padlo 24 výstřelů a zemřelo 

15 osob [internet 25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 TECHNICKÉ PAMÁTKY 

Vodní mlýny v Kvačianské dolině 

Na rozhraní Liptova a Oravy, na soutoku potoků Hutianka a Borovianka v části 

Kvačianské doliny nazývané Oblazy se nachází dva vodní mlýny. Byly postaveny v první 

polovině 19. století. Horní mlýn se nazývá podle posledních vlastníků gajdošovský. Je 

rozdělen na tři místnosti – předsíň s kuchyní a vstupem do mlýnice, pokoj a malou dílnu na 

výrobu šindelů. Mlýn je postaven na kamenné podezdívce a je krytý vysokou šindelovou 

střechou. Nedaleko mlýna stála hospodářská budova s chlévy. Voda byla ke kolu, které 

pracovalo na horní náhon, přiváděna dřevěným ţlabem. V mlýnici je dochována pouze 

malá část původního mlýnského zařízení. Mlýn byl obydlen do roku 1977, poté se jej ujali 

slovenští ochránci přírody a krajiny. 

Dolní mlýn, pojmenovaný brunčiakovský, s pilou patřil původně obci Velké 

Borové. Budovu ve tvaru L tvoří obytná část, mlýnice a kolmo na ni navazuje pila. Střecha 

je taktéţ šindelová. K této usedlosti patřily chlévy, humna a další hospodářské stavby. 

Obr. 24 Památník v Černové [internet 54]. 
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Součástí mlýna jsou dvě kola na horní náhon. Kromě pily zde mlynář František Brunčiak 

zřídil i šindelárnu a dynamo na výrobu elektřiny. Brunčiakovský mlýn pracoval do roku 

1955. Areál je v současnosti celoročně přístupný návštěvníkům. Obývají jej ochranáři, 

kteří tady dokonce chovají zvířata a pěstují zeleninu. Oba komplexy patří ke krajinářsky 

nejcennějším mlýnům na Slovensku [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesní ţeleznice v Lubochni 

Ţeleznice v Lubochni je první lesní úzkokolejka postavena na Slovensku. Byla 

postavena v letech 1903-1904 za účelem urychlení dopravy dřeva z Lubochnianskej doliny 

na pilu k vorům na Váhu a později k trati Košicko-bohumínské ţeleznice. Z důvodu 

zachování čistého ovzduší v lázeňském městě Lubochni došlo k elektrifikaci trati. Vodní 

elektrárna byla situována na říčce Lubochniance. Šířka ţeleznice je 760 mm. Délka 

elektrifikované trati v roce 1942 dosáhla délky 19,5 km. Koleje měly takový úhel, ţe 

vagony s dřevem stačilo pustit po cestě 

dolů samospádem. Samozřejmě, ţe je 

ovládali školení „brzdaři“, kterým se 

ovšem párkrát stalo, ţe jim vagony 

vyběhly z trati. Později byly vybudovány 

neelektrifikované odbočky trati, kde byly 

vagony taţeny koňmi. Do roku 1954 byla 

dostavěna další část elektrifikované trati, 

která v tomto roce dosahovala délky 28 

km. Lesní ţeleznice fungovala aţ do roku 

1966, kdy došlo k zastavení provozu a 

následné demontáţi dráhy [4]. 

 

Obr. 25 Horní mlýn v Kvačianské dolině [internet 55]. 

Obr. 26 Lokomotiva Granz a zaměstnanci (1960) [internet 56]. 
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Vodní elektrárna v Lubochni 

Tato elektrárna na řece Lubochniance byla vybudovaná pro provoz úzkokolejné 

ţeleznice (viz výše) v letech 1903-1904. Pro potřeby lesního hospodářství byly 

v Lubochnianské dolině postaveny dvě přehrady – Vyšný a Niţný Tajch. Kromě toho, 

elektrárna poháněla pilu a osvětlovala obec. Voda do elektrárny přitéká 492 m dlouhým 

kamenným kanálem. Hydrocentrála vznikla na místě bývalého hamru (1806-1867) na 

zpracování surového ţeleza (z vysoké pece v Liptovském Hrádku), které se zde 

dopravovalo na vorech či vozech. K provozu se vyuţívá původní kanál hamru. Zařízení 

elektrárny začalo po 2. sv. válce chátrat. Bylo tomu tak aţ do roku 1999, kdy objekt 

koupila firma Electric o Bath a celý (vyjma ţeleznice) jej zrekonstruovala. Dnes je 

elektrárna opět v provozu a její výkon je nyní 22kW [4]. 

Čiernovaţská ţeleznice – Povaţská lesní ţeleznice (Liptovský Hrádok) 

Čiernovaţská ţeleznice je bývalá lesní ţeleznice v údolí Černého Váhu. Splavování 

dřeva z hustých liptovských lesů po řece se pro dovoz stalo nedostatečné, proto se začalo 

uvaţovat o vybudování ţeleznice. Protoţe byl tento druh dopravy osvědčen (viz lesní 

ţeleznice v Lubochni), Uherský státní lesní úřad v Liptovském Hrádku návrh roku 1912 

potvrdil. Rozchod ţeleznice byl 760 mm a největší stoupání 56 promile. Provoz na 

ţeleznici začal v roce 1921 (někde se uvádí, ţe uţ 1916). Hlavní trať (40 km) vedla z 

Liptovského Hrádku přes Liptovskou Tepličku do Staníkova. Později byly vybudovány 

různé odbočky (Benkovo, Ipoltica, Svarín, Vyšný Chmelienec a Liptovská Teplička). Od 

roku 1933 byla na trati provozována i omezená veřejná osobní doprava. 

Od 70. let 20. století začala lesní správa upřednostňovat automobilovou dopravu a 

mnohé z úzkokolejných ţeleznic se rušily. Konkrétně na PLŢ začal tento proces roku 

1960, kdy byla zrušena Maluţinská odbočka, kterou následovaly další. O úplném zrušení 

úzkokolejky se rozhodlo 25. února 1972, přičemţ Ministerstvo kultury navrhlo zachovat 

část trati Povaţské lesní ţeleznice jako 

technickou památku v provozuschopném 

stavu. Návrh bohuţel nebyl přijat a celá 

ţeleznice byla 31. prosince 1972 zrušena. 

Později strojový park převzala Památková 

správa a úsek tratě Liptovský Hrádek – 

Svarín prohlásila za technickou památku. 

Ţeleznice ale byla postupem času 

rozkradena, proto se rozhodlo o 

přestěhování ţeleznice a bývalých vozidel 

do areálu skanzenu Liptovské dědiny v 

Pribylině [internet 26]. 

 

Obr. 27 Expozice Povaţské lesní ţeleznice v Pribylně 

[internet 57]. 



Lenka Rutová: Charakteristika Liptova z pohledu CR 

 

32 

 

2012 

Přečerpávající vodní elektrárna Čierný Váh (Králova Lehota) 

Přečerpávající vodní elektrárna byla vybudovaná na středním toku Černého Váhu v 

2. polovině 20. století. Vodní dílo se skládá ze dvou vodních nádrţí – horní a dolní. Je 

nejvýkonnější vodní elektrárnou střední Evropy (735 MW) a zároveň nejvýše poloţenou 

vodní elektrárnou na Slovensku. Byla zprovozněna roku 1982 [internet 27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanové dráhy v Liptově 

Na Slovensku se nachází 54 lanovek, přičemţ 12 z nich najdeme v Liptově. 

V Nízkých Tatrách to jsou: Biela Púť-Koliesko (822 m), Koliesko-Luková (1251 m), 

Otupné-Brhliská (1961 m), Otupné-Luková (1725 m), Rovná hoľa-Konský grúň (1060 m), 

Záhradky-Priehyba (1285 m), Záhradky-Rovná hoľa (1720 m), Závaţná Poruba-Opalisko 

(753 m). Většina z těchto lanovek se nachází v největším lyţařském středisku na 

Slovensku – v Jasné. Středisko Jasná v zimě nabízí více neţ 36 km upravených sjezdovek. 

V letní sezóně je kromě turistiky lákadlem i Bike park, který nabízí trasy jak pro 

extrémisty, tak pro rodiny s dětmi. Dále se ve středisku nachází lanovkové minimuzeum, 

Muzeum přírody a další atrakce. K nejznámějším a nejvyuţívanějším z těchto lanovek 

patří šestisedačková lanovka Záhradky (1024 m n. m.) - Rovná hoľa (1477 m n. m.), která 

návštěvníky doveze aţ pod vrchol Chopoku (2024 m) – druhé nejvyšší hory Nízkých Tater. 

V NP Velká Fatra se nachází lanové dráhy: Hrabovo-Malinô Brdo (1770 m), 

Jasenská dolina (647 m), Malinô Brdo-vrchol (1130 m). V liptovské části Západních Tater 

najdeme lanovou dráhu: Zverovka-Spálená (1490 m) [internet 28]. 

 

Obr. 28 Čierný Váh, horní nádrţ [internet 58]. 
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Horská letní bobová dráha Ţiarce (Pavčina Lehota) 

Jedná se o první dráhu tohoto druhu na Slovensku. Nachází se v obci Pavčina 

Lehota (5 km od Liptovského Mikuláše) na svahu, který je v zimě přístupný na lyţování. 

Bobová dráha je v provozu od dubna do října. Jedná se o 1000 m dlouhou jednokolejovou 

hliníkovou dráhu, kterou a tvoří 16 zatáček a 6 terénních skoků. Převýšení je 120 m. 

Návštěvníci si mohou vybrat boby pro 1-2 osoby. Boby mají brzdu, kterou můţete 

pohodlně ovládat svou jízdu. Jízdu mohou samostatně absolvovat osoby starší 7 let. 

Nahoru se boby dostanou pomocí lyţařského vleku. Maximální rychlost bobů je 45 km/h 

[internet 29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 VÝZNAMNÁ MĚSTA REGIONU 

3.4.1 Liptovský Mikuláš 

Město Liptovský Mikuláš leţí ve středu Liptovské kotliny. Rozkládá se na ploše 70 

km
2
 a ţije v něm 32 500 obyvatel. Město charakterizuje několik přívlastků, např. město 

mezi horami; město kultury a spolků; město koţedělného průmyslu; město vojenského 

školství a často se mu také říká „mesto pre všetkých“ [12]. 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Bobová dráha Ţiarce [internet 59]. 

Obr. 30 Symboly města Liptovský Mikuláš: erb, pečeť, vlajka [internet 60]. 

 



Lenka Rutová: Charakteristika Liptova z pohledu CR 

 

34 

 

2012 

Nejstarší zpráva o Liptovském Mkuláši pochází z roku 1286. Nálezy však dokazují 

osídlení oblasti jiţ v době kamenné (viz kapitola 2.1). Město se začalo formovat z farnosti, 

která vznikla vystavením kostela sv. Mikuláša, který měl v dějinách města významné 

postavení. V polovině 14. stol. město získalo povolení konat trhy, coţ bylo mocným 

impulzem pro jeho další rozvoj. S vývojem města je úzce spojen rod Pongrácovců a 

později zbojnický kapitán Juraj Janošík.  Od roku 1677 se město stalo administrativním a 

obchodním centrem Liptova. Tato územně samosprávná jednotka se nazývala Liptovská 

stolice. Velkým přínosem pro obchodní a hospodářský rozvoj mělo rozvíjející se 

řemeslnictví, které bylo v té době soustředěno především na výrobu a zpracování kůţe.  

Od roku 1720 začali do města přicházet ţidovské rodiny, především z Čech, 

Moravy a Slezska, kde byli diskriminováni. Ţidovští obyvatelé našli uplatnění jako 

obchodníci, správci, advokáti či lékaři. Dá se říct, ţe Ţidé ţili v Liptovském Mikuláši 

spokojeně aţ do doby, neţ přišla 2. světová válka. Ţidovskou minulost připomíná 

klasicistická synagoga v centru města [12]. 

V první polovině 19. století se Liptovský Mikuláš stal jedním ze středisek 

slovenského národního hnutí. Byla zde zaloţena první veřejná knihovna (1829), slovanské 

svätomikulášské divadlo, vznikl zde spolek Tatrín (1844) a 10. května 1848 vyhlásili 

v Mikuláši Ţádosti slovenského národa (první politický program Slováků). Následně byl v 

60. letech 19. století v Mikuláši zaloţen pěvecký spolek Tatran a roku 1897 tady vznikl 

vydavatelský a knihkupecký spolek Tranoscius. Kromě kulturního ţivota se rozvíjelo i 

hospodářství. Dílny se měnily na manufaktury a později na moderní továrny. S rozvojem 

průmyslu vznikla nová sociální vrstva – dělníci. 1. května 1890 proběhlo dělnické hnutí, 

kde pracovníci usilovali o zlepšení pracovních podmínek. Roku 1918 se ve městě konala 

manifestace za sebeurčovací právo národů, ukončení války a uzákonění 8 hodinové 

pracovní doby. Liptovský Mikuláš byl také centrem protifašistického boje na Slovensku. 

Na přelomu 19. a 20. stol. nastal územní rozmach města. Roku 1952 byl původní název 

Liptovský Svätý Mikuláš přeměněn na Liptovský Mikuláš [11]. 

Dnes je město významným centrem koţedělného, textilního, strojírenského, 

potravinářského, nábytkářského průmyslu a výroby stavebních hmot. Je také sídlem 

některých institucí s celoslovenskou působností. 

Významné památky města 

Nejvýznamnější památkou města je jiţ dříve zmíněný Kostel sv. Mikuláše. 

Gotická památka pochází z 13. století. V kryptě kostela jsou pochovány ostatky významné 

slovenské osobnosti Juraje Tranovského, který byl přezdíván „slovanský Luther“. Dalším 

kostelem ve městě je Evangelický kostel (postaven 1783 – 1785) s farou. V kostele vznikl 

spolek Tatrín a Ţádosti slovenského národa. Posledním kostelem ve městě je kostel sv. 

Petra z Alkantary, který je historicky nejcennější památkou v Liptově. Leţí ve východní 

části města na břehu řeky Váh. Byl postaven v gotickém slohu v letech 1476 – 1492 [5]. 
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Obr. 31 Kostel sv. Mikuláše [internet 61]. 

Významnou památkou je i ţidovská 

synagoga. Je jednou z největších slovenských 

synagog. Byla postavena v letech 1842 – 1846 

v klasicistickém stylu, později byl interiér 

předělán do secesního stylu. Po 2. sv. válce 

souţila synagoga jako sklad. Město ji odkoupilo 

a investovalo do její záchrany. Dnes se 

v synagoze konají kulturní akce a je volně 

přístupná veřejnosti. 

Druhou nejstarší budovou ve městě je 

Pongracovská kurie, kde se konala zasedání 

Liptovské stolice. Budova byla vystavěna v 15. 

stol. v gotickém stylu. Dnes slouţí jako sídlo 

kulturních institucí. Počátky Liptovské stolice 

připomíná kromě kurie i první Stoličný dům. 

Barokní budova s mohutnou trojitou arkádou se 

nachází přímo na náměstí. Jako nové sídlo 

Liptovské stolice byl v letech 1778 – 1793 

postaven Ţupní dům, který je dnes působištěm 

obvodního úřadu. 

V Liptovském Mikuláši můţeme navštívit kromě jiného jezuitský klášter 

postavený v letech 1757 – 1764, který však svému účelu slouţil jen krátce. Později byl 

vyuţíván jako vzdělávací centrum, dále tam byly kanceláře a nakonec ţupní soud. Dnes v 

budově bývalého kláštera sídlí Slovenské muzeum ochrany přírody a jeskyňářství a 

v přízemí je provozován okresní archiv [12]. 

Další památky a významná místa ve městě, která stojí za zmínku jsou - budova 

Černý orel (viz kapitola 3.2), galerie Petra Michala Bohúňa, monumentální budova 

gymnázia M. M. Hodţi (architektonicky výrazná secesní stavba) a areál vodního slalomu 

[11]. 

3.4.2 Ružomberok 

Ruţomberok „město mnoha tváří“ je centrem dolního Liptova. Leţí v severním 

Slovensku, na okraji Liptovské kotliny (Ţilinský kraj) na soutoku řek Váh a Revúcej. Ze 

západní strany je město lemováno hřebeny pohoří Velká Fatra. Ţije v něm cca 30 000 

obyvatel. Město se dělí na městské části: Černová, Biely Potok, Hrboltová, Rybárpole a 

Vlkolínec. Na území Ruţomberoku se nachází dvě větší vodní plochy - vodní nádrţe 

Hrabovo a Čutkovo, které leţí na jihozápadním okraji města. Severovýchodní vápencové 

výběţky Veľké Fatry tvoří Ruţomberoku velmi působivou kulisu, kterou mu mohou 

ostatní slovenská města upřímně závidět [5]. 
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První písemná zmínka o městě pochází z roku 1233. Město bylo zaloţeno ve 13. 

století. Vyvinulo se ze slovenské hradištní obce. Městská práva obdrţelo od zvolenského 

ţupana Donči roku 1318. Od roku 1390 se stal Ruţomberok součástí hradního panství 

Likava, později byl jeho správním centrem. Město se dále rozvíjelo v obchodní, trhové a 

řemeslnické centrum díky jeho poloze na významné křiţovatce solných cest. V 19. století 

byl Ruţomberok centrem slovenských politických a podnikatelských snah (vznik 

Slovenské banky, vycházel zde časopis Hlas). Roku 1944 i zde vypuklo Slovenské národní 

povstání [6]. 

V Ruţomberoku se díky bohatým zásobám dřeva a vody rozšířil papírenský 

průmysl. Je známo, ţe jiţ v 18. století město disponovalo šesti pilami a sedmi mlýny. První 

zmínky o papírenském mlýně v dolním Liptově pochází z roku 1721. Později (1749) 

vznikla ve městě první ruční papírna. Na řece Revúcej byl 1880 vybudován závod SOLO 

na výrobu lepenky. O sedm let později se v něm začal průmyslově vyrábět papír. To 

zdaleka nebylo všechno, v roce 1906 se uvedl do provozu na řece Váh závod SUPRA, kde 

se vyráběla sulfátová celulóza. S těmito závody nevyhnutelně souvisel zápach, který se 

z nich linul po celém městě. Po druhé světové válce se tyto dva objekty sloučily a 

pojmenovaly Severoslovenské celulózky a papírny (SCP). Dnes je podnik známý jako 

Mondi Business Paper SCP, a.s. Ruţomberok a ročně produkuje okolo 300 tis. t 

kancelářského papíru., 420 tis. celulózy a 510 tis. t novinářského papíru. Současná výroba 

je mnohem šetrnější k ţivotnímu prostředí, neţ kdysi a problém se zápachem je zcela 

vyřešen [5]. 

Město je zajímavé tím, ţe aţ do 16. stol mělo podobu sídelní zástavby soustředěné 

na vyvýšené terase okolo náměstí. Díky nutnosti překonání výškového rozdílu vznikl 

architektonický fenomén města – šest monumentálních schodišť, které dohromady čítají 

579 schodů (Školské schody, Tmavé schody, Ruţové schody, schody na Mostovej ulici, 

schody v Severnej uličce a Kláštorné schody). Po 16. století byly do města postaveny i jiné 

přístupy (např. roku 1871 ţeleznice), schody však zůstávají historickou připomínkou města 

[5]. 

Co se týče historických památek, dominantou města je římskokatolický kostel sv. 

Ondřeje na náměstí Andreje Hlinky.  Raně gotický kostel postaven na přelomu 13. a 14. 

stol. je nejstarší sakrální stavbou ve městě. V 16. stol. prošel renesanční přestavbou a v 17. 

Obr. 32 Symboly města Ruţomberok: erb, vlajka, pečeť, standarda [internet 62]. 
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a 18. stol. byl barokně upraven. Ve věţi kostela se nachází nejstarší zvon Liptova, který 

byl ulitý roku 1506 a pojmenovaný Andrej. Další vzpomínka na důleţitou osobnost 

Ruţomberoka – Andreje Hlinku nazývaného „Otec Slovenského národa“ se nese v podobě 

mauzolea, které bylo postaveno na podnět města v letech 1938-1939. Mauzoleum leţí na 

místě bývalé katolické fary a lemuje jej dvouramenné schodiště. 

Architektonicky významná budova je i novorenesanční radnice (obr. 33) z roku 

1897. Součástí budovy bývala římskokatolická fara, ve které také působil Andrej Hlinka. 

Budova byla kompletně obnovená v letech 2001 – 2010. V současnosti je radnice sídlem 

městského úřadu. Před radnicí, na Velkém náměstí, se nachází mariánský sloup z roku 

1858.  

Další dominantní městskou stavbou je Evangelický kostel postaven roku 1926 

v moderním stylu s prvky rondokubismu. Ke kostelu patří fara a lidová škola z let 1923 – 

1924. Mezi jednu z největších atrakcí pro návštěvníky je určitě Liptovské muzeum. 

Reprezentativní stavbu, ve které se muzeum nachází, nechalo město Ruţomberok postavit 

v letech 1935-1937. Návštěvníci mohou shlédnout stálé expozice geologie, paleontologie, 

botanika, zoologie, archeologie, národopis, expozice o ţivotě a díle Andreje Hlinky a 

výroby papíru na Slovensku. Kromě toho se v muzeu ročně koná několik mezinárodních 

fotografických výstav. Pod muzeum v Ruţomberoku spadá několik externích expozic, 

např. na hradě Likava, ve Vlkolínci, v Havránku, v Liptovském Hrádku atd. Kromě 

historických staveb můţe návštěvníky města zaujmout i chránění lipová alej. Dále se 

v Ruţomberoku nachází Katolická univerzita v Ruţomberoku a Gymnázium sv. Andreja v 

Ruţomberoku [internet 30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Radnice v Ruţomberoku [internet 63]. 
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4 NÁVRH AKCE CESTOVNÍHO RUCHU 

CYKLOZÁJEZD DO SRDCE SLOVENSKA 

Šestidenní cyklistický poznávací zájezd na Slovensko je určen pro rodiny se 

staršími dětmi (nad 12 let), mládeţ a aktivní jedince, kteří rádi sportují a tráví volné chvíle 

v přírodě. Zájezd je zaměřen na poznávání přírodních krás nejbohatšího regionu Slovenska 

– Liptova. Seznámíme se s místní lidovou architekturou, navštívíme ruiny hradů, termální 

prameny, vodní nádrţ Liptovská Mara, nejkrásnější doliny Liptovské kotliny a také jeden 

z největších akvaparků ve střední Evropě – Tatralandii. 

PROGRAM 

1. Den: V 7h odjezd z nádraţí Ostrava – Vítkovice. Příjezd do Ruţomberoku (11h), 

ubytování turistická ubytovna Rima. Cyklovýlet - rezervace lidové architektury 

Vlkolínec UNESCO, zřícenina hradu Likava, prohlídka města Ruţomberok, 

osobní volno. 

2. Den: Okruh na kole - Bešeňová (travertinový lom, kostel, termální koupaliště), 

archeoskanzen Havránok, lázeňské město Lúčky, přírodní termální koupaliště 

Kalameny, Liptovský hrad. 

3. Den: Vystěhování z ubytovny Rima, turistika Prosiecká a Kvačianská dolina (na 

výběr dvě trasy: náročnější přes vrchol Prosečné; lehčí okolo vrcholu Prosečné), 

ubytování v Clubhotelu TJ Tesla v Liptovském Hrádku. 

4. Den: Celodenní výlet - aquapark Tatralandia. 

5. Den: Okruh na kole - Demänovská jeskyně Slobody, bobová dráha Ţiarce 

v Pavčině Lehotě, dřevěný kostel ve vesnici Svätý Kríţ, prohlídka největšího 

města Liptova - Liptovského Mikuláše. 

6. Den: Ráno odjezd autobusem do Pribyliny (muzeum Liptovské dědiny), 

vystěhování z Clubhotelu TJ Tesla, zábavní středisko Jasná - návštěva vrcholu 

Chopok (lanovka). Odjezd domů. 

Cena zájezdu zahrnuje ubytování a veškerou dopravu. Nezahrnuje vstupy do 

jednotlivých objektů a stravu. 

UBYTOVÁNÍ 

Ubytovna Rima – Ruţomberok, nově zrekonstruovaná, 1, 2 či 5-ti lůţkové pokoje 

s přistýlkami, na patře jedna plně vybavená kuchyň, společné sociální zařízení, restaurace, 

kavárna. 

Clubhotel TJ Tesla - Liptovský Hrádok, 1, 2, 3 a 4 lůţkové pokoje, vlastní sociální 

zařízení, moţno vyuţít sportovní halu, volejbalové hřiště, tenisové kurty, fotbalové hřiště, 

běţeckou dráhu, saunu. WIFI zdarma. 
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CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM 

 

 

 

 

 

 

TRASY NA KOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den km Odkud Kam 

1. 170 Ostrava - Vítkovice Ruţomberok - Štiavnička 

3. 20 Ruţomberok - Štiavnička Prosiek 

3. 30 Prosiek Liptovský Hrádok 

4. 20 Liptovský Hrádok Lipt. Mikuláš - Tatralandia 

4. 20 Lipt. Mikuláš - Tatralandia Liptovský Hrádok 

6. 10 Liptovský Hrádok Pribylina 

6. 10 Pribylina Liptovský Hrádok 

6. 30 Liptovský Hrádok Jasná Nízké Tatry 

6. 200 Jasná Nízké Tatry Ostrava-Vítkovice 

celkem 510   

Den Trasa Km 

1. Štiavnička-Vlkolínec-Likavka-Štiavnička 26 

2. Štiavnička-Bešeňová-Havránok-Lúčky-Štiavnička 53 

5. Liptovský Hrádok-Demänovská jeskyně-Svätý kríţ-Lipt. Mikuláš- L. Hrádok 56 

celkem  135 

Obr. 34 Cyklotrasa plánovaná na 1. den [internet 64]. 

Tab.č. 1 Cestování autobusem. 

Tab.č. 2 Trasy na kole rozepsané na jednotlivé dny. 

Obr. 35 Cyklotrasa plánovaná na 2. den [internet 64]. 
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DOPRAVA 

Dopravu z Ostravy zajišťuje ČSAD Havířov a.s. klimatizovaným autobusem 

MAGELYS HD jehoţ součástí je kromě jiného také WC a lednice. V autobuse je 48 míst 

pro cestující. K přepravě kol bude připraven cyklovlek s kapacitou 50 kol pronajatý od 

Ostravské univerzity. 

SLUŢBY 

O sluţby se během většinu času zájezdu se budou starat dva zkušení průvodci naší 

CK. Zajistí hromadné vstupné do objektů, podají výklady o místních zajímavostech, 

dohlídnou na fungování ubytovacích zařízení a v případě změny programu zajistí program 

náhradní. Oba s Vámi také absolvují všechny cyklotrasy, přičemţ jeden povede rychlejší 

skupinu a druhý pomalejší. Pomohou také v případě, kdy bude potřeba technické či 

lékařské pomoci - všichni naši průvodci úspěšně absolvovali zdravotnický kurz. 

V případě potřeby budou nachystána dvě náhradní kola, která budou moct účastníci 

bezplatně vyuţít. 

 

 

Obr. 36 Cyklotrasa plánovaná na 5. den [internet 64]. 
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5 ZÁVĚR 

Při tvorbě bakalářské práce jsem si ještě více prohloubila znalosti o regionu, který 

je mi uţ tak hodně blízký. Liptov vyniká především přírodními úkazy, najde se v něm však 

i mnoho technických a kulturních památek, kterými jsem se také zabývala. 

V práci jsem vytvořila cyklistický zájezd, během kterého se účastníci seznámí 

s nejatraktivnějšími lokalitami Liptovského regionu. Cyklistický zájezd jsem zvolila, 

protoţe je to dle mého názoru a vlastních zkušeností atraktivní způsob poznávání regionu. 

Lokality od sebe nejsou tak blízko, ţe by je návštěvník zvládnul obejít pěšky, ale ani tak 

daleko, aby se vyplatilo je objíţdět zájezdovým autobusem. Při tvorbě itineráře jsem 

čerpala z vlastních zkušeností, z průvodců, z map a také z oficiálních webových stránek 

zájmových lokalit. 

Liptovská kotlina je překrásný kus slovenské země, který je obklopen vysokými 

horami. Přestoţe jsem Liptovský region navštívila nesčetněkrát, doposud mě neomrzel a 

místní příroda ve mně pokaţdé zanechala hluboký dojem. Všem milovníkům krásné 

přírody a hor jej rozhodně doporučuji navštívit. 
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SEZNAM TABULEK 

Tab. č. 1 Cestování autobusem. 

Tab. č. 2 Trasy na kole rozepsané na jednotlivé dny. 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příl. č. 1 Seznam maloplošně chráněných území v Liptovském regionu. 

Příl. č. 2 Mapa Liptova z infocentra v Liptovském Mikuláši. 

 


