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Abstract: The significance of the educational trails in the landscape protection. 

Educational trails are the part of activities in the nature and landscape protection and 
they are an interesting form in the system of ecological and environmental education. 
Through the knowledge about the landscape which is written on the informational 
panels, possibilities for the relationship between humans, nature and environment are 
created. The network of the educational trails is situated in the protected areas with the 
different value of the nature conservation but also in the lansdcape without the nature 
conservation (on the turistic pathes, in caves, castles and others interesting objects).  
In the contribution is presented the actual situation in the creation of the educational 
trails in Slovakia, the significance from the point of view of the nature protection and 
shows some problems connected with explotation of the educational trails. 
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ÚVOD 

Náu né chodníky ako environmentálna aktivita, ale aj vhodný výchovno-
vzdelávací, informa ný a propaga ný prostriedok, sa v ostatnom ase stávajú 
neoddelite nou sú as ou slovenskej krajiny. Sú sú as ou postupne sa 
budujúceho informa ného systému náu ných poznávacích trás Slovenska, ktorý 
koncentruje okrem klasických náu ných chodníkov aj náu né lokality, 
historické cesty a múzeá i expozície v prírode. Náu ný chodník (NCH) je v 
krajine vyzna ená turistická alebo exkurzná trasa rôznej d žky, obsahového 
zamerania a technickej realizácie, ktorá vedie prírodne a kultúrno-historicky 
hodnotnými územiami (Bizubová, Ružek, Makýš 2001). Prostredníctvom 
informa ných panelov, lektorov a v mnohých prípadoch aj formou 
publikovaných sprievodcov, prezentuje ur itý súbor údajov o krajine, jej 
prírode, histórii, kultúre a ich ochrane. Dobre koncipovaný náu ný chodník je 
predovšetkým zdrojom dôležitých informácií o krajinnej sfére, kultúrno-
historických pamiatkach, ochrane prírody, o životnom prostredí i aktivitách 
loveka v krajine a zárove  je ideálnym vzdelávacím prostriedkom pre 

udržate ný rozvoj, environmentálne vzdelávanie a výchovu (Bizubová, 
Nev elová 2005). Prostredníctvom poznávania krajiny sprostredkovaného 
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obsahom informa ných panelov je predpokladom vytvárania trvalejšieho a 
lepšieho vz ahu k prírode a životnému prostrediu (Bizubová 2004, Bizubová, 
Nev elová 2005). Existujúca sie  náu ných chodníkov situovaná v mnohých 
chránených územiach rôznej kategórie, ale aj vo vo nej nechránenej prírode, s 
prepojením na zna kované turistické chodníky, sprístupnené jaskyne (k vä šine 
z nich už vedú samostatné náu né chodníky), hrady, zámky a alšie zaujímavé 
prírodné a kultúrno-historické objekty, ponúka široké možnosti aplikácie v 
systéme ekologickej a environmentálnej výchovy. Po et náu ných chodníkov 
na Slovensku výrazne narastá, pribúdajú nové, rekonštruujú sa staršie. 
Informa ný systém o náu ných trasách Slovenska, ktorý bude jedným z 
výstupov projektu KEGA . 3/3023/05 „Katalóg náu ných chodníkov – u ebná 
pomôcka pre základné a stredné školy“, už dnes obsahuje viac ako 200 
klasických náu ných chodníkov. Jeho sú as ou bude aj sumarizácia náu ných 
lokalít, v rámci ktorých sa tiež budujú kratšie náu né chodníky, ako aj múzeí a 
expozícií v prírode a historických ciest. 

Autorky v príspevku uvádzajú iastkové výsledky projektu, ktorý je 
zameraný na tvorbu katalógu náu ných chodníkov ako u ebnej pomôcky pre 
základné a stredné školy. Poukazujú tiež na niektoré problémy pri tvorbe 
náu ných chodníkov a zdôraz ujú ich význam z h adiska propagácie ochrany 
prírody. 

METODIKA 

Terénny prieskum, ktorý sa realizoval po as roku 2006, sa koncentroval 
na mapovanie a verifikáciu existujúcej siete náu ných chodníkov a ich 
podrobnú dokumentáciu. Realizovala sa aj kompletizácia podkladových 
materiálov potrebných k vytvoreniu katalógu náu ných chodníkov Slovenska.  

V rámci terénneho výskumu bol zvolený nasledovný algoritmus 
(Bizubová 2001, Bizubová, Nev elová 2006, Rehá ková 2006): 

verifikácia náu ných chodníkov a zhodnotenie ich aktuálneho stavu, 
mapovanie náu ných chodníkov, 
hodnotenie zna enia a prístupu k NCH, 
hodnotenie technického stavu informa ných panelov NCH, 
analýza obsahovej náplne informa ných panelov z h adiska primeranosti, 
názornosti a odbornosti (kvalita obsahu z aspektu ochrany prírody a krajiny, 
zastúpenia informácií o jednotlivých prvkoch fyzicko-geografickej sféry a 
pod.), 
zhotovenie a analýza dokumenta ného materiálu (fotografie, videá) 
vyp anie formulárov potrebných k vypracovaniu kompletných pasportov 
náu ných chodníkov, 
kompletizácia informa ných materiálov, napr. brožúry, sklada ky, mapy, 
letáky a i., 
návšteva inštitúcií, ktoré sú garantmi náu ných chodníkov,  
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zis ovanie informácií o náu ných chodníkoch v turistických informa ných 
kanceláriách, na obecných úradoch, lesných správach a pod. 
zis ovanie informovanosti o náu ných chodníkoch u miestneho obyvate stva 
a u pedagogickej verejnosti formou dotazníkov. 

Formuláre potrebné k spracovaniu pasportov obsahovali nasledovné 
údaje: 

typ NCH  
tematické zameranie NCH  
cie , zameranie NCH  
náro nos  terénu  
d žka NCH  
kvalita NCH  

parametre kvality NCH  
výstižnos  a vhodnos  názvu NCH  
vybavenos  NCH  
o sa oplatí vidie  na trase NCH, 

resp. v jeho okolí  
propagácia NCH.  

V rámci hodnotenia charakteristiky informa ných panelov (IP) boli 
zaznamenané údaje: 

celkový po et IP 
vstupný informa ný panel  
názvy informa ných panelov  
vhodnos  názvov IP  
pútavos  a prí ažlivos  IP  
výstižnos  IP z h adiska 
zamerania a obsahu NCH  

umiestnenie IP do krajiny 
zrozumite nos  IP  
obsahová stránka IP  
celkový informa ný prínos IP  
názornos  IP  
odborné pojmy z textov IP. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Po as terénneho prieskumu sa v roku 2006 overilo a analyzovalo 110 
náu ných chodníkov v rôznych geomorfologických celkoch Slovenska. Boli to 
napríklad: Cyklistický náu ný chodník Nivou Moravy (Devín – Moravský sv. 
Ján), Náu ný chodník Dunajskými luhmi (Gab íkovo), Náu ný chodník 
Smolenický kras, Náu ný chodník Plavecký kras, Náu ný chodník Lesopark 
Harmónia, Náu ný chodník Majdán, Náu ný chodník okolo Sobotiš a, Náu ný 
chodník v Turej Lúke, Náu ný chodník M tve rameno Lipa a Perúnská lúka pri 
Skalici, Náu ný chodník Sever (Tren ín), Náu ný chodník Tren iansko-
teplickým krasom, Náu ný chodník Zoborské vrchy, Náu ný chodník Vápenný 
vrch (Skýcov), Náu ný chodník Šomoška, Náu ný chodník Kame olom 
Ma acia, Náu ný chodník Fi akovský hradný vrch, Náu ný chodník Hrušov 
(Južný okruh, Severný okruh), Náu ný chodník Po Jánošíkovom chotári, 
Náu ný chodník v zámockom parku (Budatín), Náu ný chodník K 
Demänovskej adovej jaskyni, Náu ný chodník Jurá ová dolina, Náu ný 
chodník Slatinné rašelinisko Medzi potô kami (Habovka), Náu ný chodník 
Rajecké Teplice – Porúbka, Náu ný chodník Rajecké Teplice – Kamenný diel – 
Žibrid (Stratený budzogá ), Náu ný chodník Lietavská Závadka – Sú ovské 
skaly, Náu ný chodník Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci, Náu ný 
chodník Bor (Tur ianske Teplice), Náu ný chodník Gaderská dolina – 
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Blatnický hrad, Náu ný chodník Vlkolínec, Lesnícky náu ný chodník v 
Oravskej Lesnej, Náu ný chodník Po stopách predkov (Klastava, Ladzany), 
Náu ný chodník Slaná Voda – Babia Hora – Martove š aviny, Náu ný chodník 
Na Bielu skalu (Podbiel), Náu ný chodník Na ervenú skalu (Podbiel), 
Geologický náu ný chodník Paradajz, Náu ný chodník Lesov SR (Po úvadlo) 
Chodník Lesom medzi Plesom a plesom, Náu ný chodník História Smokovcov, 
Náu ný chodník Šarišský hradný vrch, Lesnícky náu ný chodník v Kvetnici, 
Náu ný chodník Drien anský kras, Náu ný chodník Jaskyne Slovenského krasu 
Svetové prírodné dedi stvo a iné. Všetky mapované náu né chodníky boli 
detailne zdokumentované vo forme pasportov. 

Po as terénnej práce, ako aj v rámci kabinetného spracovávania 
podkladov a odborných i populárno-vedeckých informa ných zdrojov, sa 
ukázalo, že nastali evidentné posuny v rovine zameraní náu ných chodníkov, 
ako aj v celkovom prístupe k tvorbe náu ných chodníkov. V 20. storo í patrili 
náu né chodníky predovšetkým pod garanciu Štátnej ochrany prírody, ktorá 
vydala aj príru ku týkajúcu sa zásad tvorby (Klinda, Stockmann, 1984). Od 
toho sa odvíjal viac menej jednotný dizajn sprievodcov k NCH, polytematické 
zameranie a podobný obsah s výrazným akcentom na ochranu prírody. Od 
konca 20. storo ia patria medzi realizátorov náu ných chodníkov a ostatných 
aktivít zahrnutých do informa ného systému náu ných trás Slovenska, aj iné 
organizácie. Okrem Štátnej ochrany prírody a Slovenskej agentúry životného 
prostredia, sú to napr. Správa slovenských jaský , Štátne lesy SR, jednotlivé 
Lesné závody, ale aj obce, mikroregióny, rôzne záujmové skupiny, ob ianske 
združenia, školy, prípadne jednotlivci. Náu né chodníky majú rôzne zameranie. 
Ponúkajú nielen informácie o krajine, prírode, histórii a environmentálnych 
problémoch, ale objavuje sa evidentná snaha o prezentáciu obcí, ich vlastných 
aktivít, s cie om zvýši  návštevnos  a viac rozvíja  cestovný ruch. Mení sa tiež 
spôsob odovzdávania informácií, technický charakter a celková infraštruktúra 
náu ných chodníkov.  

V kontexte s uvedeným však pretrvávajú rôzne problémy, a to nielen pri 
projekte a realizácii náu ných chodníkov, ale aj po as ich prevádzky. Po as 
terénneho prieskumu a získavaní informácií o náu ných chodníkoch v literatúre, 
na internete a v rôznych médiách, sa ukázalo, že: 

chýba aktuálna databáza o existencii a stave náu ných chodníkov, náu ných 
lokalít a alších aktivít,  
neexistuje jednotný informa ný systém o náu ných chodníkov pre celé 
územie Slovenska, ktorý by bol k dispozícii širokej verejnosti na internete, 
prípadne vo forme aktuálnej knižnej publikácie. Verejnos  sa o náu ných 
chodníkoch dozvedá viac menej náhodne, prostredníctvom rôznych médií pri 
ich otvorení, prípadne na ne upozor ujú majitelia ubytovacích zariadení pri 
propagácii na internetových stránkach, 
neexistuje seriózna teoreticko-metodologická báza tvorby náu ných 
chodníkov. Až na malé výnimky sa budujú viac menej živelne, na základe 
rôznych kritérií, majú nedostato nú infraštruktúru (chýba alebo je zlé 
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zna enie v teréne, na informa ných paneloch nie sú situa né mapky, nie sú 
uvedené mierky máp a pod.),  
absentuje lepšia propagácia na úrovni jednotlivých regiónov, chýbajú 
informácie vo forme brožúrok, sprievodcov a pod., nevyužívajú sa dostato ne 
možnosti propagácie v rámci regionálnych masovo-komunika ných 
prostriedkov, dostupné informácie sú vä šinou k dispozícii na nevhodných 
miestach, resp. nie sú k dispozícii vôbec (v mnohých prípadoch len na 
obecných úradoch, absentujú v turistických a informa ných kanceláriách), 
informácie nie sú k dispozícii priebežne, ale len nárazovo (ke  sa informa ný 
materiál minie, alší sa už needituje), asto je zlá komunikácii medzi 
„správcom“ NCH a verejnos ou (informácie o NCH sa nedostanú k 
adresátovi, ktorý o ne žiada). 

Množstvo náu ných chodníkov vo vä šine geomorfologických celkov 
Slovenska evokuje položi  si nieko ko otázok: „Komu sú náu né chodníky 
ur ené, pre o sa budujú a ako alej v tvorbe náu ných chodníkov“. Pokia
vychádzame z predpokladu, že sú ur ené rôznym cie ovým skupinám: širokej 
laickej verejnosti, vrátane zahrani nej, pedagogickej a inej odbornej verejnosti, 
ako aj žiakom a študentom rôznych stup ov škôl, potom je dôležité na to 
patri ne myslie  už pri budovaní koncepcie a obsahovej stránky náu ného 
chodníka. Ak chceme prispie  prostredníctvom náu ných chodníkov a 
ostatných sú astí systému náu ných trás k ochrane prírody a krajiny, musí sa 
obsah a spôsob spracovania informa ných panelov odvíja  práve od toho, komu 
je táto aktivita ur ená. Z dotazníkového prieskumu (52 respondentov) 
vyplynulo, že z h adiska propagácie je dôležité lepšie využívanie masovo-
komunika ných prostriedkov, propagovanie náu ných chodníkov na verejných 
podujatiach, miestne upozornenia pomocou oznamov, púta ov, tabulí na 
významných turistických bodoch, poskytovanie propaga ných materiálov o 
NCH verejnosti pomocou informa ných a turistických kancelárií a pod. 
Propagácia NCH zvyšuje atraktivitu územia, aj jeho návštevnos  a prispieva k 
environmentálnej výchove širokej verejnosti.  

ZÁVER 

Formovanie vz ahu loveka k prírode súvisí aj s poznávaním prírodného 
prostredia a aktivitami loveka v om v reálnej, konkrétnej situácii. Od toho sa 
odvíja stále rezonovanie potreby vzdelávania žiakov a študentov, pedagogickej, 
ale aj širokej laickej verejnosti pre praktickú environmentálnu výchovu priamo 
v teréne. Jednou z možností ako naplni  túto požiadavku, je využíva
nekonven né formy, medzi ktoré nesporne patria turistické vychádzky a 
exkurzie po náu ných chodníkoch. Dobre koncipovaný náu ný chodník 
predstavuje jeden z významných motiva ných podnetov pre návštevu daného 
územia, je zdrojom dôležitých informácií o krajine, kultúrno-historických 
pamiatkach, ochrane prírody, životnom prostredí a aktivitách loveka v krajine. 
Predstavuje stálu aktivitu v rámci ochrany prírody a krajiny a umož ujú 
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praktickú environmentálnu a ekologickú výchovu a prírodovedné vzdelávanie 
„in situ“. (Bizubová, Ružek, Makýš 2001, Bizubová, Nev elová 2005). 

V súvislosti s alšou etapou projektu bude pokra ova  verifikácia, 
terénne mapovanie a detailné dokumentovanie náu ných chodníkov, náu ných 
lokalít, historických ciest a prírodných múzeí a expozícií Slovenska. Dôležitými 
výstupmi projektu budú aktuálna databáza a komplexný informa ný systém 
náu ných trás Slovenska, koncepcia tvorby náu ných chodníkov predovšetkým 
pre školské ú ely, so stanovením základných pravidiel práve vzh adom na 
rôznych realizátorov (ide najmä o dodržanie hlavných zásad ako sú názornos ,
primeranos , zrozumite nos  obsahu, zvýraznenie významu ochrany prírody a 
životného prostredia, cielené osadenie informa ných panelov alebo stanovíš ), 
katalóg náu ných trás pre školy, s aplikáciou aj pre širokú verejnos  a 
metodická príru ka „Ako vytvori  školský náu ný chodník“. 
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