
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU 

Kraj: Trenčiansky 

Okres: Ilava 

Pohorie: Biele Karpaty 

Chránené územie: CHKO Biele Karpaty 

Prístup: od obce Krivoklát po asfaltovej ceste alebo z opačnej strany od obce Bolešov smerom 

ku chate Gilianka po štrkovej ceste 

Východisko: obec Krivoklát alebo od Bolešova cca 3 km od chaty Gilianka na križovatke 

lesných ciest  

Trasa: po asfaltovej lesnej ceste 

Dĺžka: 8,2 km 

Čas prechodu: cca 2 – 3 hodiny 

Počet zastávok: 21 

Zameranie a typ chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické, samoobslužný, 

peší, cyklistický, letný aj zimný 

Náročnosť terénu: stredne náročný 

Náväznosť na turistickú značku: zelená cyklistická značka 

Rok otvorenia, garant: 2007, LESY SR, š.p., Odštepný závod Považská Bystrica 

Textový sprievodca: nie 

Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave 

Kontakt: LESY SR, š.p., Odštepný závod Považská Bystrica 

Tel.: 042/ 4378211 

E-mail: lesypb@lesy.sk 
 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A OKOLÍ  

 
 

Pri vstupe od obce Krivoklát prechádzame cez nádherný prírodný 

úkaz – PP Krivoklátsku tiesňavu. 

 

  BOLEŠOV – KRIVOKLÁT 
                      L e s n í c k y   n á u č n ý   c h o d n í k 

Krivoklátska tiesňava Vstupná tabuľa  



Pokračujeme po asfaltovej lesnej ceste stredne náročnej 

na fyzickú kondíciu, vhodnú najmä pre cyklistov. 

Prechádzame okolo PP Krivoklátske lúky, ktoré sú 

v skorom letnom období bohato zakvitnuté desiatkami 

druhov orchideí. Na trase sa nachádza rozhľadňa 

s nádherným pohľadom na Vršatské bradlá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V najvyššom bode chodníka, pri 

horárni Chrástková, v nadmorskej 

výške 550 m n. m. si môžeme 

posedieť pri altánku, opiecť slaninku 

pri ohnisku a preštudovať viacero 

náučných tabúľ. Môžeme sa 

dozvedieť, že práve v týchto lesoch sa 

liečil známy barokový básnik 

Hugolín Gavlovič a napísal tu svoje 

najznámejšie mravoučné dielo 

„Valaská škola mravúv stodola“. 

Asfaltová lesná cesta nás ďalej vedie 

okolo vápencových brál Kozie rohy a následne k Dračej studni. Tu voda vytvorila najkrajší a 

najmohutnejší penovcovo-travertínový útvar v Bielych Karpatoch. Je to prírodná pamiatka s 

vodopádmi, ktoré vyniknú nielen na jar po roztopení snehov, ale aj v zime, kedy sa tu tvoria 

krásne ľadové cencúle. Obsahuje množstvo cenných fosílií pravekých mäkkýšov.  

Rozhľadňa 

Pohľad z rozhľadne na 

Vršatské bradlá 

Altánok s ohniskom pri horárni Chrástková 

Dračia studňa v lete Dračia studňa v zime 



Na 21 zastávkach môžu návštevníci vidieť informácie 

o činnosti lesníkov, lesnom hospodárstve, programe 

starostlivosti o les, lesnej pedagogike, lesníckej mape, 

ochrane lesa, hraničnom kopci, snehovej jame, lesníckych 

znakoch, výchove lesných porastov, lesnej ceste, odvoznom 

mieste, obnoviteľných zdrojoch energie, o dôležitosti vody 

v prírode, faune, flóre, vtáctve našich lesov, o horárni 

Chrástková, Vršatských bradlách, Krivoklátskych lúkach 

a Dračej studni.  

 

                     

   

 

Srdečne Vás pozývame! 


