
Náučný chodník Divinka - Veľký vrch  

Dňa 31.8.2014 bol v rámci podujatia Staroslovanská Divinka otvorený nový náučný chodník 

Divinka – Veľký vrch. Tento chodník vybudovala obec Divinka v spolupráci s občianskym 

združením Hradiská, Archeologickým ústavom SAV, Považským múzeom 

Žilina, Komposesorátom Divinka.  

Finančné prostriedky sme získali vďaka úspešnému projektu, ktorý sme podali v nadácií 

Pontis  a vďaka Nadačnému fondu Kia Motors  Slovakia, ktorý ho finančne podporili. 

Náučný chodník začína v centre obce a vedie až na vrcholovú časť hradiska. Počas Vášho 

putovania sa dozviete jednotlivých informačných tabúľ množstvo  zaujímavých informácií z 

histórie jedného z najväčších hradísk v strednej Európe, kde jeho doložené osídlenie siaha až 

do obdobia praveku.  

 

Tabule vyrobili členovia občianskeho združenia Hradiska, ktorý spracovali aj textovú časť, 

ktorú  po odbornej aj jazykovej stránke prísnym okom skorigoval PhDr. Gabriel Fusek, Csc., 

z Archeologického ústavu SAV. Mgr. Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline poskytla  

unikátne fotografie nálezov zo starších výskumov z hradiska, p.Jozef Jaroš zase historické 

fotografie hradiska.  

Pri jednotlivých tabuliach sa nachádzajú aj lavičky na oddych, ktoré zabezpečil Komposesorát 

Divinka. 

Vďaka zapojenia viacerých organizácií  sa  podarilo dosiahnuť odborne aj vizuálne kvalitný 

náučný chodník, obsahujúci viaceré doposiaľ nepublikované obrázky a informácie, ktoré 

veríme že zaujme všetkých milovníkov histórie. 

Pozývame všetkých na krásnu prechádzku náučným chodníkom Veľký vrch, kde sa okrem 

krásneho výhľadu na široké okolie dozviete aj mnohé informácie z jeho histórie. 
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úvodná tabuľa nášho nového náučného chodníka 

 

 

 

Prvá infotabuľa sa nachádza v centre obce pri autobusovej zastávke a turistov 
navedie na náučný chodník.  

 

 

Čendo ju požehnal za všetkých 7 tabúľ, hneď na začiatku náučného chodníka  
za prítomnosti reportéra RTVS a mnohých záujemcov o históriu 
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Druhá tabuľa sa nachádza na mieste, kde za začína chodník vedúci na Veľký vrch 
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Archeologička Mgr. Andrea Slaná pri tretej tabuli (Lužická kultúra) 

 

 
 

 

Štvrtá tabuľa sa nachádza pri turistickom prístrešku a je venovaná púchovskej kultúre 

všeobecne 
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Napriek nie ideálnemu počasiu bola pekná účasť 

 

 

piata tabuľa (Veľká Morava)  sa nachádza na mieste, kde poľná cesta pretína vonkajší val 

opevnenia 

 

 

Na mieste, kde pôvodne stála vstupná brána na vrcholovú časť hradiska sme umiestnili šiestu 

tabuľu, venovanú konkrétnym nálezom z Veľkého vrchu z praveku a staroveku 
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Siedma tabuľa je umiestnená na vyhliadke a je venovaná nálezom z Veľkého vrchu zo 

slovanského obdobia 

 

 
 

 

Po ukončení archeologického výskumu na hradisku doplníme na Veľký vrch ďalšie 2 tabule, 

a tie budú zahŕňať výsledky najnovších výskumov, ktoré na hradisku práve prebiehajú.  
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Tabuľa č. 2 

 

Tabuľa č. 3 

 

Tabuľa č. 4 
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Tabuľa č. 5 

 

Tabuľa č. 6 

 

Tabuľa č. 7 
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