


 

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE 

December 2016 (číslo 2) 

Ročník štvrtý 

ISSN 1339-3189 

Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk 

Fotografia na obálke: Bangkok 2014. © Branislav A. Švorc, foto.branisko.at 

REDAKČNÁ RADA 

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.(Katedra environmentálneho manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov) 

doc. Dr. Pavel Chromý, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha) 

doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD. (Katedra cestovního ruchu, Slezská univerzita v Opavě) 

prof. Dr. Paul Robert Magocsi (Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto; Royal Society of Canada) 

Ing. Lucia Mikušová, PhD. (Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Slovenská technická univerzita, Bratislava) 

doc. Ing. Peter Skok, CSc. (Ekomos s. r. o., Prešov)  

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita, Prešov) 

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.,predseda (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov) 

doc. Ing. Petr Tománek, CSc. (Katedra veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava) 

REDAKCIA 

PhDr. Magdaléna Keresztesová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra) 

Mgr. Martin Hajduk (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov) 

Mgr. Richard Nikischer, Ph.D. (Sociologický ústav Akademievěd ČR, Praha) 

Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor (Vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov) 

PhDr. Veronika Trstianska, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Nitra) 

Mgr. Veronika Zuskáčová (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno) 

VYDAVATEĽ 

Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 

www.universum-eu.sk 

Javorinská 26, 080 01 Prešov 

Slovenská republika 

 

 

 

© Mladá veda / Young Science. Akékoľvek šírenie a rozmnožovanie textu, fotografií,  

údajov a iných informácií je možné len s písomným povolením redakcie. 

mailto:info@mladaveda.sk
http://www.mladaveda.sk/
http://foto.branisko.at/
http://www.universum-eu.sk/


Vol. 4 (2), pp. 55-79 

 

55   http://www.mladaveda.sk 

 

ANALÝZA PRÍRODNÝCH 
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CHODNÍKOCH ZA ROKY 2008-2015 

 

ANALYSIS OF NATURAL CONDITIONS IN SLOVAK PARADISE NATIONAL PARK 

AND COUNTING THE TOURISTS ON THE WALKING TRAIL DURING THE YEARS 

2008-2015 
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Abstract 

The main objective of this article is the analysis of natural preconditions of tourism (relief, 

climate, hydrosphere, flora, and fauna) of Slovak Paradise National Park and analysis of 

tourist counting at selected tourist routes in time extent during the summer and the winter 

season during the years 2008 - 2015 that was realised by Administration of National Park 

Slovak Paradise. 
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Abstrakt 

Hlavným cieľom tohto príspevku je analýza prírodných predpokladov cestovného ruchu 

(reliéf, klíma, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo) národného parku Slovenský raj a analýza 

sčítania turistov na vybraných náučných a turistických chodníkoch počas letnej a zimnej 

sezóny za roky 2008 až 2015 realizovaného Správou Národného parku Slovenský raj.  

Kľúčové slová: Cestovný ruch, národný park Slovenský raj 

 

Úvod 

Pre existenciu a rozvoj cestovného ruchu sú veľmi dôležité predpoklady (podmienky, či 

faktory), ich všeobecné zákonitosti v konkrétnych oblastiach. Podmienky pre cestovný ruch sa 

obvykle členia na lokalizačné predpoklady, selektívne predpoklady a realizačné predpoklady. 

Lokalizačné predpoklady umožňujú umiestnenie (lokalizáciu) aktivít cestovného ruchu do 

určitej oblasti. Rozhodujúcou je geografická poloha konkrétneho miesta a jeho 

predchádzajúci, historický vývoj, v ktorom sa tiež výrazne odráža „kvalita geografickej 

polohy“. Priaznivé lokalizačné predpoklady určujú miesto, kde sa cestovný ruch môže 

rozvíjať; delia sa na prírodné a kultúrno-historické. Prírodné predpoklady cestovného ruchu 

priamo súvisia s rozmanitosťou prírodného prostredia na Zemi; sú výsledkom dlhodobého 

vzájomného pôsobenia rôznych prírodných činiteľov. Patria tu, klíma, vodstvo, reliéf, fauna 

a flóra. Prírodné predpoklady zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v rozvoje cestovného ruchu 

každej krajiny. U nás je z prírodného hľadiska mimoriadne atraktívne územie Národného 

parku Slovenského raja. Predstavuje krasové územie s veľkou prírodnou a krajinársko-

estetickou hodnotou a je tam vysoká koncentrácia prírodných javov. Nie náhodou bola v roku 

1964 vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť, ktorá v roku 1988 bola vyhlásená za národný 

park. Dnes Národný park Slovenský raj patrí po Vysokých Tatrách k druhému 

najnavštevovanejšiemu miestu na Slovensku. Každoročne sem prichádza, okrem domácich 

návštevníkov, množstvo turistov z okolitých miest, predovšetkým sú to turisti z Česka, 

Poľska, Nemecka či Holandska. Slovenský raj je atraktívny pre všetky vekové skupiny, 

pretože ponúka veľa zaujímavých možnosti využitia voľného času nielen v letnej, ale aj 

v zimnej sezóne.  

Analýza prírodných predpokladov NP Slovenský raj 

Na základe poznatkov z teoretickej časti práce sa v tejto kapitole budeme venovať analýze 

jednotlivých prírodných predpokladov v Národnom parku Slovenský raj.  

 Slovenský raj bol najprv rozhodnutím Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo 

a kultúru č. 30 zo dňa 21.8.1964 vyhlásený ako Chránená krajinná oblasť Slovenský raj. 

CHKO Slovenský raj bola vyhlásená ako vôbec prvá chránená krajinná oblasť na Slovensku. 

O 24 rokov neskôr bola CHKO prekategorizovaná na národný park, ktorý bol vyhlásený 

Nariadením vlády SSR č. 23/88 Zb. o Národnom parku Slovenský raj zo dňa 18. januára 

1988, s účinnosťou od 1.4.1988 (Čech 2015). 

 

Geografická poloha  

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera medzi 20º 16` 15`` a 20º 31` 40`` východnej 

zemepisnej dĺžky a medzi 48º 51` 35`` a 48º 57` 30`` severnej zemepisnej šírky. Národný park 

patrí do oblasti Slovenského Rudohoria Vnútorných Západných Karpát. Hraničí s Hornádskou 
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kotlinou na severe a severovýchode a na západe a východe s kryštalickou časťou Slovenského 

Rudohoria. Jeho hranica ochranného pásma sa na malých úsekoch dotýka Muránskej planiny 

a Horehronského podolia (Huňa a kol. 1985). 

Ako uvádza Čech (2015) národný park sa nachádza v severovýchodnej časti 

Slovenského Rudohoria a po Tatranskom národnom parku sa zaraďuje k druhým najstarším 

veľkoplošným chráneným územiam. Zaberá geomorfologický podcelok Slovenský raj tvoriaci 

severovýchodnú časť geomorfologického celku Spišsko-gemerský kras, ktorý zasahuje tiež do 

okolitých geomorfologických celkov, a to:  

- na západe do Nízkych Tatier 

- na severe do Hornádskej kotliny 

- na juhozápade do Stolických vrchov  

- na východe a juhu do Volovských vrchov. 

Územie NP Slovenský raj patrí do Východoslovenského kraja a jeho ochranné pásmo 

zasahuje v juhozápadnej časti aj do Stredoslovenského kraja. Rozprestiera sa v okresoch 

Spišská Nová Ves, Rožňava, Poprad a Brezno. Maximálna šírka národného parku je 15 km 

v smere sever - juh a jeho maximálna dĺžka v smere východ - západ je 24 km. Rozloha 

územia národného parku je 19 763 ha a rozloha ochranného pásma 13 011 ha (Čech 2015). 

Plocha národného parku zaberá celé územia alebo časti katastrálnych území 19 obcí, a to 

Arnutoviec, Betlanoviec, Dediniek, Dobšinej, Hnilčíka, Hnilca, Hrabušíc, Hranovnice, 

Letanoviec, Mlyniek, Smižian, Spišskej Novej Vsi, Spišských Tomášoviec, Spišského 

Štiavnika, Spišského Štvrtka, Stratenej, Švermova, Vernára a Vydrníka (Huňa a kol. 1985). 

 

 
Obrázok 1 Administratívne členenie NP Slovenský raj 

 Zdroj: http://www.slovenskyraj.sk/mapy/. November 2015 
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 Geologický vývoj územia je možné rekonštruovať až po dôkladnom poznaní 

geologických formácií, t.j. ich zloženia, veku, textúrnych a štruktúrnych znakov, 

a geologickej stavby (Mello 2000). Na geologickej stavbe národného parku a jeho ochranného 

pásma sa podieľajú paleoalpínske (predvrchnokriedové) jednotky (odspodu-nahor), a to 

Veporikum, Hronikum, Gemerikum, Meliatikum a Silicikum (Čech 2015). Geologická 

stavba, tektonické pohyby, úložné pomery hornín, ako aj exogénne činitele podmienili osobitý 

charakter povrchovej tvárnosti národného parku. Čím sa vytvorilo svojrázne územie, 

mimoriadne bohaté na prírodné krásy (Huňa a kol. 1985). 

 

Geomorfologické predpoklady Slovenského raja 

Slovenský raj ako súčasť Spišsko-gemerského krasu predstavuje svojrázne krasové územie s 

bohato členeným reliéfom. Intenzívna erózia vodných tokov rozčlenila pôvodne jednotnú 

neogénu plošinu na zložitú sústavu horských chrbtov a hlbokých dolín, ktoré majú neraz 

charakter úzkych kaňonov, a zvyšky plochého povrchu sa zachovali ako planiny (Pitoniak a 

kol. 1978). Kras v Slovenskom raji zaberá rozlohu približne 136 km², čo predstavuje až 75 % 

z celkovej plochy národného parku (Bella a Miháľ 2012). 

 Ako uvádza Divok (2008) Slovenský raj predstavuje krasové územie s veľkou 

prírodnou a krajinársko-estetickou hodnotou a je tam vysoká koncentrácia prírodných javov. 

Krasová krajina má mnoho špecifických čŕt a Národný park Slovenský raj má všetky základné 

typy povrchového aj podzemného krasu. Z povrchových krasových javov sa vyskytujú závrty, 

škrapy, úvaly, slepé dolinky a občasné ponory, zriedkavé sú skalné okná, no často 

nachádzame skalné veže, ihly a vysoké steny a v roklinách vodopády. Z podzemných sú 

najvýznamnejšie jaskyne a priepasti. Z jaskýň je najznámejšia Dobšinská ľadová jaskyňa, 

z ďalších Medvedia jaskyňa, Čertová diera a Stratenská jaskyňa, ktorá je najdlhšia a 

najmohutnejšou na Slovensku. K ďalším pozoruhodnejším jaskyniam a puklinám patrí aj 

Zlatá diera, Koniarova, Skrytá, Psie diery a ďašie (Tesák, Vološčuk a Janota 1989). 

 Reliéf Slovenského raja je možné rozdeliť do troch typov:  

- krasový reliéf  

- fluviokrasový reliéf 

- nekrasový, fluviálny reliéf (Huňa, Kozák a Vološčuk 1985) 

Krasový reliéf je najlepšie vyvinutý na relatívne zachovaných planinách. K najznámejším 

krasovým planinám patrí planina Glac, Geravy, Pelc, menej typické sú planiny Skala, Duča, 

Ondrejisko (Divok 2008).  

 Fluviokrasový reliéf sa nachádzajú masívy čiastočne zachovaných planín, tzv. 

zvyškové planiny, ako sú Lipovec – Havrania skala, Ondrejisko – Vyšná záhrada a Matka 

Božia a rázsochovité chrbty a hrebene. K najznámejším hrebeňom a rázsochám patria 

Vrábľová (986 m n. m.), Holý kameň (1106 m n. m.), Dubnica (960 m n. m.), Jabloň (988 m 

n. m.), Kopce (1056 m n. m.), Čertova sihoť s Kláštoriskom (839 m n. m.) a Javorina (1186 m 

n.m.). 

 Nekrasový reliéf predstavujú predovšetkým erózne kotliny v oblasti Dobšinskej 

ľadovej jaskyne, pri obci Dedinky a rozšírená časť doliny Hnilca pri obci Stratená – 

Stratenská kotlina (Čech 2015).  
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K dominantným geomorfologickým formám národného parku spolu s krasovými planinami 

patria aj doliny, a to pliocénne úvalinovité doliny, tiesňavy (rokliny), rozovreté doliny tvaru 

V a kaňony (Huňa, Kozák, Vološčuk 1985). Medzi hlavné rokliny a tiesňavy patria Veľká 

Biela Voda, Veľký a Malý Sokol, Piecky, Zadná diera, Suchá Belá, Kláštorná roklina, 

Tomášovská Belá (Biely potok), Kyseľ, Sokolia dolina a Zejmarská roklina (Divok 2008).  

V doline Hnilca sa nachádza Stratenský kaňon a v severnej časti územia sa nachádza 

najznámejší kaňon Prielom Hornádu, ktorého najvyhľadávanejšie vrchy a skaly sú Zelená 

hora, Tomášovský výhľad a Sovia skala (Čech 2015). 

 Na území Slovenského raja je možné rozlíšiť 5 stupňov relatívnej výškovej členitosti 

reliéfu, pričom najnižšie položeným miestom na území národného parku je údolie Hornádu 

pri Smižianskej Maši 473 m n. m. a naopak najvyšším bodom územia je Predná hoľa s výškou 

1545, 6 m n. m. Tiež môžeme konštatovať, že na území Slovenského raja sa nachádza len 

stupeň vysočín (nízke, stredné a vysoké vysočiny) príťažlivých pre cestovný ruch. Do nízkych 

vysočín zaraďujeme Hornádsku kotlinu, do stredovysočín Knola, Havranie vrchy a Stolické 

vrchy a do vysokých vysočín len nepatrnú časť územia, a to okolie Prednej hole (Rosič a kol. 

2011). 

 

Klimatické predpoklady  

Klimatické podmienky Slovenského raja sú pomerne zložité, pretože ich ovplyvňuje 

množstvo činiteľov. Územie Slovenského raja patrí do mierneho klimatického pásma 

s prevládajúcim západným prúdením a s celoročnou premenlivosťou počasia. Územie leží na 

rozhraní medzi relatívne suchou Hornádskou kotlinou a vlhkejšou oblasťou Slovenského 

Rudohoria. Priemernou nadmorskou výškou 845 m sa blíži k horskému typu klímy (Huňa, 

Kozák, Vološčuk 1985). Podľa Hrica (1982) patrí územie Slovenského raja do dvoch 

klimatických oblastí, a to mierne teplej oblasti a do chladnej oblasti. Toto rozdelenie je dané 

značnými výškovými rozdielmi územia, lebo najnižšie polohy sú približne 430 m a najvyššie 

sú viac ako 1200 m. Do mierne teplej oblasti patria nižšie položené časti do nadmorskej výšky 

približne 800 m s priemernou júlovou teplotou nad 16 ºC a s počtom letných dní menej ako 50 

v roku. Do tejto oblasti patrí Hornádska kotlina a centrálna prevažne severná časť územia 

národného parku. Do chladnej oblasti zasahujú najvyššie časti, aj to len okolie Prednej hole, 

nad 1450 – 1500 m n.m. s priemernou júlovou teplotou 10 ºC až 12 ºC (Rosič a kol. 2011). 

Vyššie položené plošiny, chrbty a horné uzávery roklín a dolina Hnilca sú v mierne chladnej 

oblasti s priemernou júlovou teplotou 12 ºc až 16 ºC (Huňa, Kozák a Vološčuk 1985). 

V teplejších údolných polohách a kotlinách so strednou nadmorskou výškou 550 m n. m. je 

priemerná ročná teplota 6,4 ºC, kde najteplejším mesiacom je júl 16,7 ºC a najchladnejším 

mesiacom je január -5,2 ºC. V chladnejších polohách vrcholových plošín v strednej 

nadmorskej výške 950 m n. m. je priemerná ročná teplota 4,7 ºC, pričom najteplejším 

mesiacom je júl 14,7 ºC a najchladnejším je január -6,2 ºC. Rozdiel medzi najvyššou 

a najnižšou teplotou počas dňa je najväčšia koncom leta 15 ºC, najnižšia je v decembri 7 ºC 

(Čech 2015). Vplyv hôr sa v ročnom priebehu teplôt prejavuje teplejšou jeseňou ako jarou. 

Ročný počet mrazových dní je približne 170, pričom prvé mrazy sa vyskytujú koncom 

septembra a posledné mrazy ešte koncom mája. Územie má preto priaznivé podmienky pre 

zimné športy a zimnú turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie a ľadolezectvo. Počet letných 
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dní s maximálnou teplotou 25 ºC je okolo 30 v dolinách pri Hornáde a menej ako 20 

v Dedinkách. Pre kúpanie nie sú na tomto území veľmi priaznivé podmienky. Obdobie 

s priemernou dennou teplotou 15 ºC a viac určuje tzv. klimatické leto a poskytuje dobré 

možnosti na stanovanie a pobyt v prírode. Začína v najvyšších polohách oblasti v polovici 

júna a trvá do 24. Augusta (Rosič a kol 2011). Na tomto území sa veľmi často vyskytujú 

teplotné inverzie, ktoré sú celoročným úkazom. Priemerný počet dní s hmlou je vo 

vrcholových oblastiach okolo 50 % a v tiesňavách až 90 %. Rozdiel teplôt medzi chladnými 

dňami a dolín a svahmi nad nimi môže byť v extrémnych prípadoch až 10 ºC. Priemerný 

ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 620 – 900 mm. V severnej časti Slovenského raja na styku 

s Hornádskou kotlinou spadne najmenej zrážok, t. j. 650 mm. Na planinách dosahuje 950 mm 

za rok. Najviac zrážok sa vyskytuje vo vegetačnom období, v období letných búrok v júni 

a v júli, keď naprší 90 – 100 mm (50 – 65 búrkových dní do roka), čo predstavuje 65 % 

zrážok. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 100 – 120 dní. Celkove trvá snehová 

pokrývka v nižších polohách 80 dní, vo vyšších polohách 110 až 120 dní. Od polovice 

decembra do konca marca, počas týchto 3 – 4 mesiacoch je predpoklad jej praktického 

využitia na zimné športy. Priemerné trvanie slnečného svitu dosahuje ročne hodnotu 1800 – 

2000 hodín. V Slovenskom raji prevláda západné až severozápadne prúdenie vetra. Bezvetrie 

je zaznamenávané v 22 % všetkých pozorovaní, to predstavuje významné pre rozvoj aktivít 

cestovného ruchu (Hric 1982; Čech 2015; Rosič a kol. 2011).  

 

Hydrologické predpoklady  

Oblasť Národného parku Slovenský raj odvodňujú dva najvýznamnejšie povrchové toky. 

Severnú časť odvodňuje Hornád a južnú jeho pravostranný prítok Hnilec (Rosič a kol. 2011). 

Oba tieto toky nevznikajú na území národného parku. Hornád vstupuje na územie 

Slovenského raja pri obci Spišský Štiavnik a z územia národného parku vystupuje pri meste 

Spišská Nová Ves. Hornád odvodňuje asi tri štvrtiny územia národného parku, t. j. severnú 

a strednú časť. Rieka Hnilec, ktorá pramení pod Kráľovou Hoľou, vstupuje na územie 

Slovenského raja pri železničnej stanici obce Vernár a vystupuje pri obci Hnilec (Huňa, 

Kozák, Vološčuk 1985). K významným prítokom Hornádu na území národného parku patria 

potoky Kubašok, Vernársky potok, Tepličný potok, Biely potok, Lesnica, Holubnica 

a najväčším prítokom je Veľká Biela voda (Čech 2015).  

 V krasových územiach, ku ktorým patrí aj Slovenský raj, je výskyt bohatých zásob 

podzemných vôd v podobe prameňov vyvierajúcich v miestach styku s nepriepustným 

podložím. Ku krasovým prameňom patria napríklad pramene ako Zejmarska studňa, Zlatá 

diera, pramene vo Veľkom a Malom Sokole a i. Zvláštnosťou je Občasný prameň pod 

Havraňou skalou, u ktorého voda vyviera na povrch len v určitých časových intervaloch (Hric 

1991). Celkovo je na území národného parku registrovaných viac ako 100 prameňov 

s teplotou vody 5 – 19,8 ºC (Divok 2008). Minerálne a geotermálne vody na území 

Slovenského raja pre svoju nízku výdatnosť i početnosť nepredstavujú významný prvok 

z hľadisko cestovného ruchu (Rosič a kol. 2011). Málo významné minerálne vody sa 

vyskytujú v blízkosti Vydrníka, Spišského Štvrtka alebo tiež v okolí Baldoviec a Sivej brady 

(Mello 2000). Napriek množstvu vodných tokov boli na území Slovenského raja umelo 

vytvorené vodné nádrže. Vodné plochy na území Slovenského raja vytvárajú zaujímavý 
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krajinkársky prvok a sú vytvorené za účelom vodných športov, rybolovu a rekreácie (Rosič 

a kol. 2011). Vodná nádrž Palcmanská Maša bola postavená na toku Hnilca v rokoch 1948 – 

1956, ktorej hlavným účelom je akumulovanie vody pre zabezpečenie prívodu k vodnej 

elektrárni v Dobšinej a jej využitie na rekreačné účely. Jej rozloha je 86,5 ha. Na Bielom 

potoku v doline Tomášovskej Belej bola postavená nádrž Klauzy (Čech 2015). Medzi ďalšie 

vodné plochy zaradzujeme Blajzloch, Hansjakubova, Smižianska Maša a Tomášovský rybník 

(Rosič a kol. 2011).  

 Na území Slovenského raja sa nachádza jedinečný krajinný fenomén – vodopády. 

Najvyšší vodopád je Závojový vodopád (75 m), ktorý sa nachádza v Sokolej doline. Druhým 

najvyšším je Obrovský vodopád (60 m) nachádzajúci sa v tiesňave Kyseľ, tiež sa tu 

nachádzajú Kaplnkový vodopád (15 m) a Karolinyho vodopád (25 m). V tiesňave Suchá Belá 

sa nachádzajú Misové vodopády (29,5 m), Okienkový vodopád (12,5 m), Bočný vodopád (8 

m). V tiesňave Zejmarská roklina sa nachádza sústava vodopádov Vodopády kapitána 

Nálepku s výškou 22,5 m (Čech 2015). 

 

Biologické predpoklady – rastlinstvo a živočíšstvo  

Rastlinstvo Slovenského raja je veľmi bohaté a pestré. Vyplýva to najmä zo zemepisnej 

polohy, klimatických podmienok a z veľmi rozmanitej geologickej a geomorfologickej stavby 

územia (Hric a kol. 1982). Národný park patrí podľa fytogeografického členenia Slovenska do 

oblasti západokarpatskej flóry, do obvodu predkarpatskej flóry a okresu Slovenský raj. 

okrajové časti na západe patria do obvodu flóry vysokých Karpát a okresu Nízke Tatry (Čech 

2015). Charakteristický vápencový reliéf a dané prírodné podmienky majú vplyv na pestrosť 

a bohatosť rastlinných spoločenstiev Slovenského raja. Z nižších rastlín sa v národnom parku 

vyskytujú hlavne machy a lišajníky, ktorých bolo doposiaľ identifikovaných okolo 120 

druhov. Z vyšších druhov, ktoré rastú v rôznych spoločenských lesných a nelesných 

ekosystémov, sa vyskytuje viac ako 1000 druhov (Čech 2015). Z tohto počtu patrí 33 druhov 

medzi chránených, potom 6 druhov má európsky a 16 druhov národný význam (Dražil, 

Barlog 2012). Slovenský raj vegetačne predstavuje územie so špecifickým krasovým 

fenoménom, preto sa tu výrazne prejavuje zvrat pásem. Typická klimatická inverzia 

v roklinách Slovenského raja zapríčiňuje, že v dolných častiach rastú horské (chladnomilné) 

druhy rastlín ako napríklad prvosienka holá karpatská a kortúza Matthiolova. Naopak, na 

vyššie položených, na južne výslnných skalných stenách a trávnatých stráňach rastú 

teplomilné druhy rastlín ako sú napríklad kosatec bezlistý uhorský, ľan žltý (Správa NP 

Slovenský raj 2007), poniklec slovenský, horčičník Wittmannov, marulka alpínska, ostrica 

biela, púpavec sivý a iné (Hric a kol. 1982). Najrozšírenejšou a najvýraznejšou zložkou 

vegetačného krytu národného parku sú lesné spoločenstvá, ktoré zaberajú takmer 90 % 

rozlohy celého územia (Kozák 1988).  

 V národnom parku je možné rozlíšiť päť lesných vegetačných stupňov: dubovo – 

bukový vegetačný stupeň, bukový stupeň, jedľovo – bukový stupeň, smrekovo - bukovo - 

jedľový stupeň a smrekový vegetačný stupeň (Čech 2015). Najrozšírenejšie sú vápnomilné 

bukové lesy rastúce na strmých skalnatých svahoch. Významnou zložkou týchto lesov je tis 

obyčajný, z druhov európskeho významu je črievičník papučkový a na lesných čistinách sa 

vyskytuje zvonovec ľaliolistý (Dražil, Barlog 2012). Výnimočné postavenie majú borovicové 
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a smrekovcové riedkolesy, ktoré sa vyskytujú na najextrémneších bralách a skalných 

hrebeňoch. Nachádzajú sa v nich karpatské endemity, z rastlín typickým druhom je poniklec 

slovenský (Správa NP Slovenský raj 2007). Ďalším stupňom je dubovo – bukový vegetačný 

stupeň na styku Slovenského raja s Hornádskou kotlinou. Prevládajú v ňom teplomilné druhy 

bylín a krovín, ako sú ostrica chlpatá, ostrica nízka, kručinka chlpatá. Z drevín prevláda dub 

zimný a buk lesný (Huňa, Kozák, Vološčuk 1985). V jedľovo – bukovom stupni sú hlavnými 

drevinami jedľa biela, buk lesný, smrek obyčajný, javor horský a jaseň štíhly. V krovinovom 

poschodí je najčastejší lykovec jedovatý, zemolez obyčajný, ruža ovisnutá, z bylín sú to smĺz 

pestrý, ostrica biela, čermeľ lesný a iné. Smrekovo – bukovo – jedľový stupeň sa vyskytuje 

v inverzných dolinách a roklinách. Základnou drevinou je jedľa biela, smrek obyčajný, buk 

lesný, javor horský, lipa malolistá a v najchladnejších oblastiach tis obyčajný. V bylinnom 

podraste sa vyskytuje kortúza Mathioliho, fialka dvojkvetá, plavúň pučivý a ďalšie. 

Posledným stupňom je smrekový vegetačný stupeň, ktorý zasahuje do okrajových častí 

ochranného pásma v Havraních vrchoch od nadmorských výšok 1200 – 1250 m n. m. 

V stromovej časti dominuje prirodzene smrek obyčajný a jarabina vtáčia. V podraste sa 

vyskytuje smlz chlpkatý, brusnica čučoriedková, vres obyčajný a kamzičník rakúsky 

a podobne (Čech 2015). Nelesná vegetácia prestavuje len 10 % celkovej rozlohy. Tvoria ju 

najmä lúky a pasienky, slatiny, rašeliniská a spoločenstvá skál. Vysokú biodiverzitu majú 

predovšetkým lúky a pasienky. Lúky na Kopanci v juhozápadnej časti územia národného 

parku patria k najbohatším v Európe, na 1 m tu rastie viac ako 74 druhov vyšších rastlín. 

Z hľadiska ochrany prírody sú veľmi hodnotné spoločenstvá slatín a mokradí, napríklad 

vzácny jazyčník sibírsky (Správa NP Slovenský raj 2007). Slovenský raj vďaka svojej polohe 

a ostaným ekologickým podmienkam patrí k skvostom západokarpatskej kveteny, preto si 

zasluhuje obdiv, ale tiež ochranu. 

 Zložitá geomorfológia územia a pestrý vegetačný kryt poskytujú možnosti osídlenia 

veľkému počtu živočíšnych druhov. Zachovali sa tu druhy z predľadovej doby, z doby 

ľadovej a jej medziobdobí (Huňa, Hec a Leskovjanský 1977). Na území národného parku je 

možné rozlíšiť 4 hladné typy živočíšnych spoločenstiev, a to spoločenstvá vodných tokov, 

horských bystrín a dolných častí roklín (Hornád, Hnilec, Veľká Biela voda, Biely potok, 

Sokol, Kyseľ); spoločenstvá svahov roklín a skalných útvarov (Veľký a Malý Sokol, Kyseľ, 

Sokolia dolina, Piecky, Suchá Belá); spoločenstvá lesov náhorných plošín a chrbtov (Glac, 

Geravy, Lipovec, Roveň, Čertova sihoť) a spoločenstvá lúk náhorných plošín a chrbtov 

(Geravy, Glac, Na Pleci, Kláštorisko). V Slovenskom raji žije viac ako 4000 druhov 

bezstavovcov, z toho 2000 druhov motýľov, 400 druhov chrobákov, 350 druhov 

dvojkrídlovcov, 184 druhov hlístovcov, 150 druhov mäkkýšov a ostatné (Kozák 1988). 

Živočíchy európskeho významu bolo zistených 72 druhov a 122 druhov národného významu. 

Z európsky významných druhov stavovcov žije v Slovenskom raji medveď hnedý, rys 

ostrovid, vlk obyčajný, vydra riečna, orol skalný, sokol sťahovavý, ďateľ trojprstý, tetrov 

hlucháň; z obojživelníkov mlok karpatský, kunka žltobruchá; z rýb hlaváč európsky a mihuľa 

potiská Vyše 30 druhov bezstavovcov a 130 druhov stavovcov je chránených (Hájek 2012).  
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Ochrana územia národného parku Slovenský raj  

Územie Slovenského raja je legislatívne chránené od r. 1964, kedy bolo vyhlásené za 

chránenú krajinnú oblasť a až v roku 1988 bolo vyhlásené za národný park. Výmera 

národného parku je 19 763 ha a 13 011 ha predstavuje jeho ochranné pásmo. Na území 

národného parku sa nachádza 11 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 2 

národných prírodných pamiatok, 3 prírodné pamiatky a 1 chránený areál. V rámci programu 

NATURA 2000 sa z území európskeho významu v oblasti nachádza Slovenský raj (15 696,07 

ha), Horný tok Hornádu (290,06 ha) a Muráň (176,41 ha). Z chránených vtáčích území do 

ochranného pásma NP Slovenský raj zasahuje CHVÚ Volovské vrchy (128 014 ha) ( Čech 

2015). 

 

Národné prírodné 

rezervácie 

Prírodné rezervácie Národné prírodné pamiatky 

Kyseľ Kocúrová Medvedia jaskyňa 

Prielom Hornádu Ostrá skala Dobšinská ľadová jaskyňa 

Suchá Belá Mokra  

Piecky Čingovské hradisko Prírodné pamiatky 

Sokol Barbolica Jaskyňa Čertova diera 

Stratená Malé Zajfy Hranovnické pleso 

Holý kameň Vyšná Roveň Občasný prameň 

Vernárska tiesňava Muráň  

Tri kopce Havrania skala Chránený areál 

Hnilecká jelšina  Knola 

Zejmarská roklina   

Tabuľka 1 Zoznam chránených území NP Slovenský raj 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Správy NP Slovenský raj dostupné z http://www.slovensky-

raj.sk/rezervacie/rezervacie.2015 

 

Analýza návštevnosti Národného parku Slovenský raj 

V tejto časti sa budete venovať analýze celkovej ročnej návštevnosti počas letnej a zimnej 

sezóny v rokoch 2003 až 2005 v národnom parku Slovenský raj a návštevnosti na turistických 

a náučných chodníkoch v rokoch 2008 až 2015. 

 Na nižšie uvedenom grafe je znázornený počet návštevníkov, ktorí navštívili Národný 

park Slovenský raj v rokoch 2003 až 2015. Krivky v tomto grafe predstavujú početnosť 

návštevníkov v letnej a zimnej sezóne.  

http://www.slovensky-raj.sk/rezervacie/rezervacie.2015
http://www.slovensky-raj.sk/rezervacie/rezervacie.2015
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Graf 1 Návštevnosť v NP Slovenský raj v letnej a zimnej sezóne v rokoch 2003 až 2015 

 Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Podľa štatistických údajov, ktoré nám poskytla Správa Národného parku Slovenský raj, je 

možné porovnať návštevnosť v letnej a zimnej sezóne a podľa týchto údajov je evidentné, že 

Slovenský raj je najviac navštevovaný v lete, resp. v letnej sezóne (jún – august). Najvyššia 

návštevnosť v letnej sezóne, ktorá dosiahla približne 509 900 návštevníkov, bola v roku 2007. 

Naopak najnižšiu návštevnosť evidujeme v roku 2005 s počtom 297 400 návštevníkov. 

V zimnej sezóne (november – február) najvyššia návštevnosť bola v roku 2011, a to 57 505 

a najnižšia návštevnosť, ktorá sa pohybovala okolo 20 000 – 25 000 návštevníkov, bola 

v rokoch 2003 až 2005. 

 Nasledujúci graf znázorňuje celkovú ročnú návštevnosť v Slovenskom raji v rokoch 

2003 – 2015. Najvyššia návštevnosť bola v roku 2007 s približne 556 275 návštevníkov 

a naopak v roku 2005 bola najnižšia návštevnosť, a to približne 300 000 návštevníkov ročne. 

Po roku 2007 návštevnosť začala postupne klesať. Následne od roku 2010, kedy bola 

návštevnosť len 327 795, počet návštevníkov sa postupne zvyšoval na viac ako 400 000. A od 

roku 2015 má návštevnosť v Slovenskom raji naďalej stúpajúcu tendenciu.  

 



Vol. 4 (2), pp. 55-79 

 

65   http://www.mladaveda.sk 

 

Graf 2 Ročná návštevnosť v NP Slovenský raj v rokoch 2003 až 2015 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Návštevnosť na vybraných náučných chodníkoch a turistických chodníkoch 

Slovenský raj ponúka svojim návštevníkom veľmi veľa možnosti na turistiku po náučných 

alebo turistických chodníkoch. Každoročne sa na vybraných chodníkoch sleduje početnosť 

návštevníkov a my na základe štatistických údajov Správy NP Slovenský raj zanalyzujeme 

návštevnosť na deviatich náučných a turistických chodníkoch národného parku.  

 

A. Náučný chodník Mládeže 

Geomorfologický celok: Spišsko-Gemerský kras 

Trasa: Smižianska Maša – Čingovské hradisko – Čingov, rekreačné stredisko – pod Sovou 

skalou – Zelená lávka – Smižianska Maša 

Prevýšenie: 120 m 

Náročnosť: Nenáročná trasa 

Opis trasy: Okružný peší, letný i zimný náučný chodník dlhý 7 km so siedmimi zastávkami 

informujúcimi o vode, brehových porastoch a výskyte vtáctva, archeológii, geológii, lúčnych 

spoločenstvách a porastoch danej lokality. Chodník má prírodovedné, ochranárske a 

historické zameranie a je prepojený na turistické značené trasy (žltá, čiastočne modrá a zelená 

značka). Náučné panely sú grafické, jednojazyčné v slovenčine. 

Zaujímavosti náučného chodníka: Sovia skala, skalný útvar nad Čingovom, ktorý dostal 

názov podľa výskytu chránených druhov sov, archeologická lokalita Hradisko Smižany s 

nálezmi z doby kamennej, bronzovej a veľkomoravskej, brehové spoločenstva pozdĺž 

Hornádu s rôznymi druhmi vŕb, lúčne spoločenstvá (Správa NP Slovenský raj). 
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 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 63 13 6 0 3 0 1 0 86 

2009 158 24 8 0 0 0 2 0 192 

2010 91 33 10 0 0 0 0 0 134 

2011 112 47 0 1 3 0 0 0 163 

2012 105 21 2 0 1 0 3 0 132 

2013 71 33 4 39 1 0 0 0 145 

2014 48 42 2 0 4 0 0 0 96 

2015 99 12 3 0 6 0 0 0 120 

Tabuľka 2 Priemerná denná návštevnosť na NCH MLÁDEŽE podľa národností 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

 
Graf 3 Priemerná letná a zimná denná návštevnosť na NCH Mládeže 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Letná návštevnosť na tomto náučnom chodníku za posledné dva roky začala stúpať, pričom 

priemerná denná návštevnosť sa pohybuje okolo 108 turistov. Naopak zimná návštevnosť má 

naopak klesajúcu tendenciu. 

 

B. Náučný chodník Prielom Hornádu 

Geomorfologický celok: Spišsko-Gemerský kras 

Trasa: Hrdlo Hornádu – Letanovský mlyn– ústie Lesnica - Čingov rekreačné stredisko - 

Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn – Ihrík – Hrdlo Hornádu  

Prevýšenie: 136 m 

Náročnosť: Stredne náročná trasa 

Opis trasy: Okružný, letný aj zimný náučný chodník dlhý cca 12 km s prírodovedným, 

ochranárskym a historickým zameraním v kaňone Prielom Hornádu a 10 km hrebeňom na 

severnej hranici NP. Cez Prielom Hornádu využíva Chodník horskej služby so železnými 

stúpačkami a reťazami. Náučné panely sú zväčša textové aj grafické, dvojjazyčné v 

slovenčine a angličtine.  
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Zaujímavosti náučného chodníka: Zaujímavý je vodný tok a jeho fauna, vetrová kalamita a 

prirodzený vývoj lesa, história Letanovského mlyna a kartuziánksa cesta, premenený les, 

galéria pod Tomášovským výhľadom s biotopom reliktných borovíc, tok Lesnica s brehovými 

porastami, Čingov s orientačnou mapou NCH a pokynmi, informácie o NP a významných 

druhoch flóry, geomorfologické útvary Ihla a Kazateľnica, Tomášovský výhľad s pohľadom 

na paleontologickú lokalitu Čertova diera, Hornádska kotlina jej osídlenie a fauna druhy 

dravých vtákov a syseľ, Ihrík s významnými vápencovými druhmi rastlín, Gackova diera a 

geomorfológia, Zelená hora a archeológia. Samostatný panel je ešte k rokline Suchá Belá 

(Správa NP Slovenský raj). 

 

 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 131 46 240 0 178 0 54 5 654 

2009 268 29 219 0 167 0 139 0 822 

2010 246 22 167 0 79 0 58 0 572 

2011 208 64 191 0 170 25 86 0 744 

2012 263 10 114 0 139 0 100 0 626 

2013 259 3 127 0 185 0 109 0 683 

2014 353 29 189 0 160 0 62 18 811 

2015 323 0 177 0 304 0 92 0 896 

Tabuľka 3 Priemerná denná návštevnosť na NCH Prielom Hornádu podľa národnosti 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

 
Graf 4 Priemerná denná letná a zimná návštevnosť na NCH Prielom Hornádu 

 Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 
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Náučný chodník Prielom Hornádu patrí v letnej sezóne k tým najnavštevovanejším a od roku 

2012 jeho návštevnosť začala stúpať a v minulom roku ho denne navštívilo viac ako 890 

turistov. V zimnej sezóne naopak nepatrí k tým najnavštevovanejším miestam Slovenského 

raja. 

 

C. Turistický chodník tiesňavou Suchá Belá 

Geomorfologický celok: Spišsko-gemerský kras 

Trasa: Podlesok – Suchá Belá– Pod Vtáčím hrbom– Kláštorisko– Pod Kláštoriskom– Hrdlo 

Hornádu – Podlesok 

Prevýšenie: 409 m 

Náročnosť: Pomerne náročná okružná túra. Exponované úseky v tiesňave Suchá Belá sú 

zabezpečené drevenými a železnými rebríkmi, reťazami, stúpadlami a lávkami. Vyžadujú si 

zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka!  

Opis trasy: Navrhovaná túra ponúka fascinujúci prechod tiesňavou Suchá Belá, ktorá je 

súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Náročný prechod tajomným svetom 

kaskád, vodopádov a roklín je zabezpečený technickými pomôckami. 

Zaujímavosti turistického chodníka: Misové vodopády, kde sa začína exponovaný výstup. 

Rebríkom a cez skalné okno sa dostaneme ponad Okienkový vodopád, ďalej Korytový 

vodopád, Bočný vodopád , vrch - Suchá Belá (959 m), Pod Vtáčím hrbom (915 m). Výstup sa 

končí na okraji výraznej krasovej planiny Glac. Od planiny Glac sa priblížime k jej 

najvýchodnejšiemu lúčnemu bodu – Kláštorisku (770 m). Rekreačná oblasť v strede severnej 

časti Slovenského raja ponúka prehliadku rekonštruovaného kartuziánskeho kláštora (Správa 

NP Slovenský raj). 

Tiesňavu Suchú Belú navštívi počas letnej sezóny viac ako 700 až 800 turistov denne, 

pričom v minulom roku 2015 ju navštívilo viac ako 945 turistov. Podľa tejto skutočnosti 

môžeme Suchú Belú zaradiť medzi tie najnavštevovanejšie lokality Slovenského raja. V zime, 

pre jej pomerne veľkú náročnosť, je návštevnosť veľmi nízka.  

 

 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 147 12 247 2 182 0 94 0 686 

2009 285 14 223 0 203 0 138 7 921 

2010 206 2 140 19 122 2 101 11 623 

2011 230 25 187 4 224 0 116 3 789 

2012 224 12 203 0 211 7 127 0 784 

2013 267 20 212 4 201 0 98 0 802 

2014 164 43 147 0 109 0 196 0 659 

2015 309 5 223 0 211 4 206 2 960 

Tabuľka 4 Priemerná denná návštevnosť na TCH Tiesňavou Suchá Belá podľa národností 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 
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Graf 5 Priemerná denná letná a zimná návštevnosť na TCH Tiesňavou Suchá Belá 

 (Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie) 

  

D. Turistický chodník Cez Veľký Kyseľ a Tomášovskú Belú 

Geomorfologický celok: Spišsko-gemerský kras 

Trasa: Kláštorisko – Kyseľ-rázcestie – Pod Biskupskými chyžkami– Sokolia dolina-vrch – 

Pod Bykárkou – Klauzy– Sokolia dolina- – Kyseľ-ústie – Kláštorisko  

Prevýšenie: 446 m 

Náročnosť: Stredne náročná okružná trasa. Zvýšenú opatrnosť vyžadujú najmä exponované 

úseky v tiesňave Veľký Kyseľ, ktoré sú zaistené drevenými a kovovými rebríkmi, reťazami a 

stúpadlami. Dodržujte jednosmerný prechod tiesňavou! Náročnejší je aj strmší zostup ku 

vodnej nádrži Klauzy a v závere túry výstup späť na Kláštorisko.  

Opis trasy: Túra začína aj končí na lúčnej poľane Kláštorisko, najvýchodnejšom bode 

krasovej planiny Glac. Takmer celá trasa vedie Národnou prírodnou rezerváciou Kyseľ. Cez 

tajomné prostredie tiesňavy Veľký Kyseľ zdobenej vodopádmi vystúpime na zalesnený 

východný okraj planiny Glac. V malebnom prostredí doliny Tomášovská Belá môžeme 

obdivovať malú vodnú nádrž Klauzy – technickú pamiatku. Jej vody slúžili na splavovanie 

dreva. Rovnako príťažlivý je prechod dolinou v bezprostrednom okolí priezračného Bieleho 

potoka chodníkom aj za pomoci sústavy drevených horizontálnych rebríkov. 

Zaujímavosti turistického chodníka: tiesňava Veľký Kyseľ, ktorú zdobí Pawlasov vodopád, 

ďalej skalný stupeň s vodopádom Ochrancov prírody, V závere zúženej časti tiesňavy nás 

čaká úchvatná scenéria výrazného skalného stupňa, z ktorého padá zľava Bočný vodopád a 

pred nami zase vidíme vodopád v Barikáde. Zaujímavá je tiež dolina Tomášovská Belá, 

krásna lokalita s vodnou nádržou, náučným panelom aj studničkou je vhodným miestom na 

oddych (Správa NP Slovenský raj). 
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 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 20 0 14 0 29 0 4 0 67 

2009 77 19 27 0 20 0 36 0 179 

2010 11 2 0 0 2 0 0 0 15 

2011 67 0 33 0 43 0 15 0 168 

2012 46 3 16 0 30 0 9 0 107 

2013 32 0 26 0 58 0 13 0 129 

2014 36 6 12 0 30 0 13 0 97 

2015 56 0 18 0 26 0 2 0 102 

Tabuľka 5 Priemerná denná návštevnosť na TCH Cez Veľký Kyseľ a Tomášovskú Belú podľa národností 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

 
Graf 6 Priemerná denná letná a zimná návštevnosť na TCH  

cez Veľký Kyseľ a Tomášovskú Belú 

 Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Najvyššia denná letná návštevnosť na tomto turistickom chodníku bola v roku 2011 (168 

turistov) a od tohto roku postupne klesá a v minulom roku ho navštívilo o približne 50 

turistov menej.  

 

E. Turistický chodník Tiesňavou Piecky 

Geomorfologický celok: Spišsko-gemerský kras 

Trasa: Podlesok – Píla – Suchá Belá – Pod Vtáčím hrbom – Nad Podleskom – Podlesok  

Prevýšenie: 409 m. 

Náročnosť: Stredne náročná okružná túra. Exponované úseky v tiesňave Piecky sú 

zabezpečené technickými pomôckami a vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je 

jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Úvod a záver trasy vedú pohodlným terénom 

po lesných cestách a chodníkoch. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá. 

Opis trasy: Túra umožňuje spoznať jednu z dvoch západne ležiacich tiesňav Slovenského raja. 

V úvode vedie širokou riečnou dolinou potoka Veľká Biela voda, krátko aj kaňonovitým 

úsekom. Najatraktívnejšou, avšak zároveň aj najnáročnejšou časťou túry je výstup tiesňavou 
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Piecky, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Prechod tiesňavou 

zabezpečujú rebríky, stúpadlá a reťaze. 

Zaujímavosti na turistickom chodníku: dolina Veľkej Bielej vody, Veľký vodopád, Terasový 

vodopád, Glacká cesta (žltá značka) po okraji krasovej planiny Glac, v minulosti ako 

obchodná tepna spájala Gemer so Spišom. Nenáročný zostup lesnou Glackou cestou vedie k 

rázcestiu Pod Vtáčím hrbom (915 m) (Správa NP Slovenský raj). 

 

 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 22 0 47 0 31 0 7 0 107 

2009 59 5 23 0 46 0 34 0 167 

2010 27 0 36 0 77 0 24 0 164 

2011 65 0 77 0 29 0 15 0 196 

2012 31 4 26 0 29 4 18 0 112 

2013 61 9 25 0 47 0 25 0 167 

2014 58 0 13 0 66 0 13 0 150 

2015 71 0 27 0 83 0 46 0 227 

Tabuľka 6 Priemerná denná návštevnosť na TCH Tiesňavou Piecky podľa národností 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Podľa grafu tiesňava Piecky je navštevovaná predovšetkým v letnej sezóne a priemerne ju 

denne navštívi viac ako 150 turistov, pričom od roku 2015 jej návštevnosť je vyššia ako 200 

a naďalej stúpa. 

 

 

 
Graf 7 Priemerná denná letná a zimná návštevnosť na TCH Tiesňavou Piecky 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 
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F. Turistický chodník Tiesňavou Veľký Sokol 

Geomorfologický celok: Spišsko-gemerský kras 

Trasa: Podlesok – Píla – Veľký Sokol-ústie – Glacká cesta – Glac-bývalá horáreň – Malá 

poľana – Suchá Belá-vrch – Pod Vtáčím hrbom – Podlesok  

Prevýšenie: 440 m 

Náročnosť: Náročná okružná túra s dĺžkou 21 km a exponovaným výstupom cez tiesňavu, 

ktorý zabezpečujú rebríky, stúpadlá, reťaze a mostíky. Vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Výstup 

je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Úvod a záver trasy vedú pohodlným 

terénom väčšinou po lesných cestách. Trasa je dobre značkovaná, zvýšenú pozornosť treba 

venovať častej zmene farby turistických značiek. 

 

 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 11 0 20 0 29 0 7 0 67 

2009 69 1 37 0 92 0 25 0 224 

2010 35 2 19 0 32 0 19 0 107 

2011 65 0 45 0 24 0 12 0 146 

2012 43 6 34 0 32 0 17 0 132 

2013 56 0 25 0 54 0 32 0 167 

2014 22 2 7 0 15 2 11 0 61 

2015 62 0 10 0 39 0 21 0 132 

Tabuľka 7 Priemerná denná návštevnosť na TCH Tiesňavou Veľký Sokol podľa národností 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Opis trasy: Výlet patrí medzi veľmi atraktívne, avšak zároveň dosť náročné trasy. Umožňuje 

spoznať rozmanitosť viacerých zákutí Slovenského raja. V úvode prechádza veľkou časťou 

širokej riečnej doliny Veľkej Bielej vody. Najatraktívnejšou a najnáročnejšou časťou túry je 

výstup najdlhšou tiesňavou Slovenského raja – tiesňavou Veľký Sokol, fascinujúcim terénom 

cez viacero vodopádov a kaskád, ktoré sú súčasťou národnej prírodnej rezervácie Sokol. 

Zaujímavosti na turistickom chodníku: Malé kaskády a Malý vodopád, Veľké kaskády a 

Veľký vodopád, Rothova roklina (Správa NP Slovenský raj).  

 



Vol. 4 (2), pp. 55-79 

 

73   http://www.mladaveda.sk 

 

 
Graf 8 Priemerná denná letná a zimná návštevnosť na TCH Tiesňavou Veľký Sokol 

 Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Na turistickom chodníku Tiesňavou Veľký Sokol bolo najviac návštevníkov počas letnej 

sezóny v roku 2009, a ich počet každým rokom postupne klesá. V zimnej sezóne tento 

chodník nie je navštevovaným takmer vôbec.  

 

G. Náučný chodník Slovenský raj – juh 

Geomorfologický celok: Spišsko-Gemerský kras 

Trasa: Dedinky – Biele Vody – Geravy – Malé Zajfy – Stratenská píla. – Dedinky  

Prevýšenie: 368 m. 

Náročnosť: Stredne náročná trasa, začína aj končí v Dedinkách a nadväzuje na turistické 

značky. 

Opis trasy: Okružný, letný aj zimný náučný chodník dlhý 9,7 km s prírodovedným a 

ochranárskym zameraním je vybudovaný v južnej časti NP Slovenský raj. Prechádza cez NPR 

Zejmarská roklina, NPR Stratená a PR Malé Zajfy. Má šesť zastávok opisujúce jednotlivé 

lokality – Zejmarská roklina na južnom okraji plošiny Geravy s krasovými javmi a 

vodopádmi, krasová planina Geravy s krasovými jamami, škrapmi, dolina Zajfy so 

zachovalými prirodzenými mokraďovými spoločenstvami, Stratenská píla, vodná nádrž 

Palcmanská Maša. Panely sú grafické, dvojjazyčné – v slovenčine aj angličtine (Správa NP 

Slovenský raj). 

 

 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 87 2 55 0 101 0 54 32 330 

2009 272 17 33 0 32 0 25 0 379 

2010 220 4 61 0 63 0 23 0 381 

2011 158 7 18 0 49 0 16 0 248 

2012 178 22 26 0 29 0 58 0 368 
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2013 190 19 22 0 54 0 38 0 323 

2014 109 23 14 0 45 0 8 0 199 

2015 99 10 41 0 58 2 101 0 311 

Tabuľka 8 Priemerná denná návštevnosť na NCH Slovenský raj – juh podľa národnosti 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Tak ako všetky predchádzajúce chodníky v Slovenskom raji aj tento náučný chodník nie je 

počas zimnej sezóny navštevovaným turistami. Naopak v letnej sezóne ho denne navštívi viac 

ako 300 turistov, pričom v roku 2010 ho navštívilo viac ako 375 turistov.  

 

 
Graf 9 Priemerná denná letná a zimná návštevnosť na NCH Slovenský raj – juh 

 Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovani) 

 

H. Náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni 

Geomorfologický celok: Spišsko-Gemerský kras 

Trasa: Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Dobšinská ľadová jaskyňa – Dobšinská Ľadová Jaskyňa  

Prevýšenie: 130 m. 

Náročnosť: Nenáročná trasa. 

Opis trasy: Líniový, jednosmerný, letný náučný chodník so šiestimi zastávkami a s dĺžkou 

470 m vybudovaný na prístupovom serpentínovom chodníku k NPP Dobšinská ľadová 

jaskyňa. Na trase s prírodovedným a ochranárskym zameraním je 6 informačných panelov, 

ktoré predstavia prírodné a kultúrno-historické hodnoty jaskyne a jej okolia. Vo vstupnom 

areáli jaskyne sa nachádza výstava pozostávajúca zo 6 panelov. Prvá časť predstavuje krasové 

javy Slovenského raja, jaskynný systém Stratenskej jaskyne, zaľadnenie Dobšinskej ľadovej 

jaskyne, geomorfologické zaujímavosti Slovenského raja, druhá časť približuje históriu 

Dobšinskej ľadovej jaskyne, objavenie, sprístupnenie a vedecký výskum ľadovej výplne 

jaskyne. Panely sú grafické trojjazyčné – v slovenčine, nemčine, angličtine. 

Zaujímavosti náučného chodníka: Dobšinská ľadová jaskyňa, statická, vrecovitá jaskyňa s 

jedným otvorom, ktorým sa cez zimu dostáva do vnútra studený vzduch a ten sa udržuje 

počas celého roka, dĺžka 1232 m, sprístupnených je 475 m, hrúbka ľadu je 26,5 m, objavená v 

roku 1870, od roku 1887 prvá elektricky osvetlená jaskyňa v Uhorsku. 

NPR Stratená - horná časť doliny Hnilca, kaňonovité úseky, výrazné skalné útvary, lesné 

ekosystémy, chránené a vzácne druhy rastlín (Správa NP Slovenský raj). 
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 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 403 0 584 0 241 0 285 0 1513 

2009 492 0 157 0 77 0 224 0 950 

2010 418 0 172 0 79 0 159 0 828 

2011 307 0 66 0 88 0 199 0 660 

2012 490 0 128 0 123 0 244 0 985 

2013 480 0 116 0 98 0 137 0 831 

2014 342 0 118 0 99 0 145 0 740 

2015 472 0 82 0 82 0 176 0 812 

Tabuľka 9 Priemerná denná návštevnosť na NCH k Dobšinskej ľadovej jaskyni podľa národností 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

 
Graf 10 Priemerná denná letná a zimná návštevnosť na NCH k Dobšinskej ľadovej jaskyni 

 Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie  

  

I. Náučný chodník Novoveská Huta – banícky 

Geomorfologický celok: Spišsko-Gemerský kras 

Trasa: Novoveská Huta - Kráľov prameň - pod Muráň - Vojtechova osada - Rybníky – 

Leithaus - Medvedia dolka 

Prevýšenie: 100 m 

Náročnosť: Nenáročná až stredne náročná trasa, panely umiestené vedľa vyznačeného 

chodníka, viditeľné . Vhodné aj na lyžiarsku turistiku a cykloturistiku. 

Opis trasy: Okružný náučný chodník letný aj zimný s 8 zastávkami a 8 interpretačnými 

panelmi. Dĺžka NCH je 18 km, s možnosťou prepojenia aj na iné turistické chodníky. Trasa je 

vedená po lesných cestách Novoveská Huta, Kráľov prameň, pod Muráň, Vojtechova osada, 

Rybníky – Leithaus - Medvedia dolka. Panely sú grafické jednojazyčné – slovenčina. 

Zaujímavosti náučného chodníka: história baníctva v minulosti a dnes, ťažba uránovej, 

medenej rudy a sádrovca, lokálna fauna a flóra (Správa NP Slovenský raj). 
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 SK PL CZ Iné Spolu 

 LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS  

2008 18 12 0 0 0 0 0 0 30 

2009 48 0 0 0 0 0 2 0 50 

2010 15 9 0 0 0 0 0 0 24 

2011 21 15 0 0 0 0 0 0 36 

2012 35 9 0 0 1 0 1 0 46 

2013 28 11 0 0 1 0 0 0 39 

2014 47 17 7 0 8 0 0 0 79 

2015 14 12 0 0 0 0 0 0 26 

Tabuľka 10 Priemerná denná návštevnosť na NCH Novoveská Huta – banícky podľa národností 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

 
Graf 11 Priemerná denná letná a zimná návštevnosť na NCH Novoveská Huta – banícky 

 Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Počas letnej sezóny je náučný chodník Novoveská Huta - banícky oproti všetkým chodníkom 

Slovenského raja najmenej navštevovaným, pričom jeho priemerná denná návštevnosť bola 

najvyššia v roku 2014, kedy ho navštívilo viac ako 60 turistov. V poslednom roku 2015 bol 

však zaznamenaný pokles o viac ako 40 turistov.  

  

Záverečné zhrnutie analýzy návštevnosti Národného parku Slovenský Raj 

V poslednej tabuľke je zobrazený prehľad návštevnosti na vybraných náučných a turistických 

chodníkoch Slovenského raja. Podľa týchto výsledkov vyplýva, že k tým menej 

navštevovaným chodníkom možno zaradiť NCH Novoveská Huta – banícky, ktorý svoju 

najvyššiu návštevnosť dosiahol v roku 2014. V ostatných rokoch sa počet návštevníkov 

pohybuje nejako výrazne nezvyšuje, naopak má pomerne klesajúcu tendenciu. Medzi k tým 

turistami najvyhľadávanejšími miestami patrí NCH Prielom Hornádu, TCH Tiesňavou Suchá 

Belá a samozrejme NCH k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Počet návštevníkov sa pohybuje 

približne okolo 800 -950 denne, pričom každým rokom sa tieto čísla zvyšujú.  
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 Názov chodníka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. NCH Mládeže 86 192 134 163 132 145 96 120 

2. NCH Prielom Hornádu 654 822 572 774 626 683 811 896 

3. TCH Tiesňavou Suchá 

Belá 

686 921 623 789 784 802 659 960 

4. TCH Cez Veľký Kyseľ 

a Tomášovskú Belú 

67 179 15 168 107 129 97 102 

5. TCH Tiesňavou Piecky 107 167 164 196 112 167 150 227 

6. TCH Tiesňavou Veľký 

Sokol 

67 224 107 146 132 167 61 132 

7. NCH Slovenský raj – 

juh 

333 179 381 248 368 323 199 301 

8. NCH k Dobšinskej 

ľadovej jaskyni 

1513 950 828 660 985 831 740 812 

9. NCH Novoveská Huta – 

banícky 

30 50 24 36 44 39 79 26 

Tabuľka 11 Priemerná denná návštevnosť na jednotlivých  

chodníkoch NP Slovenského raja v rokoch 2008 až 2015 

Zdroj: Správa Národného parku Slovenský raj, vlastné spracovanie 

 

Záver 

Hlavným cieľom nášho príspevku bola analýza prírodných predpokladov národného parku 

Slovenský Raj a vyhodnotenie návštevnosti na vybraných turistických chodníkoch, ktoré sme 

spracovali na základe sčítania turistov realizovaného Správou Národného parku Slovenský 

raj. Na základe nimi poskytnutých údajov sme analyzovali návštevnosť na jednotlivých 

náučných a turistických chodníkoch, na ktorých bolo v rokoch 2008 až 2015 vykonané 

sčítanie turistov. Údaje sme spracovali vo forme tabuliek a grafov, kde sme poukázali na 

priemernú dennú letnú a zimnú návštevnosť v Národnom parku Slovenský raj. Po spracovaní 

týchto údajov sme zistili, že k tým najnavštevovanejším maloplošným chráneným územím 

patrí náučný chodník Tiesňavou Suchá Belá, Prielomom Hornádu a náučný chodník 

k Dobšinskej ľadovej jaskyni, pričom ich návštevnosť má naďalej stúpajúcu tendenciu. 

A naopak, tým najmenej navštevovaným miestom je náučný banícky chodník Novoveská 

Huta.  

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda Ing. Kristína 

Šambronská, PhD.  

 

Tento príspevok je súčasťou riešenia grantu „Tvorba multimediálnych web dokumentov pre e-
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