
Náučný chodník  
Dubnica - Hradište 

 
Základné údaje o náučnom chodníku 

 
Odborný garant: Mgr. Ida Hantabálová, Ing. Arch. Lívia Blahová, Ing. Erik Kližan 
Okres: Prievidza 
Chránené územie: nie 
Východisko: Bojnice – časť Dubnica od potravín Luna a konečnej MHD č.15 a 90 
Trasa: Potraviny LUNA v Dubnici (285 n.m.) –Rímskokatolícky kostol 
Sedembolestnej Panny Márie – mokraď  Pod grúňom – Dubnický prameň pod 
fotbalovým ihriskom – Vápenné – Vápenné pece a jamy – sedlo Bohátka – kopec 
Hradište – Národná kultúrna pamiatka Hradisko (509,8  n.m.) 
Dĺžka: 3640 metrov, prevýšenie 225,5 metrov  
Čas prechodu:  1 hodina 45 minút 
Počet zastávok: 7 
Náročnosť terénu: nenáročný 
Prístup k NCH: autobusové spojenie z Prievidze MHD č. 15 a 90, alebo prímestský 
autobus Prievidza – Kanianka (viď. www.sadpd.sk ) 
Nadväznosť na turistický chodník: chodník je totožný so žltou značkou až na sedlo 
Bohátka po žltej značke na Šútovské sedlo nadväzuje na červenú značku na vrch 
Magura a do Bojnických kúpeľov. Na Bohátke nadväzuje na modrú značku na 
Vendelín a do Bojnických kúpeľov 
Typ chodníka: dvojsmerný, samoobslužný, peší letný i zimný 
Rok otvorenia: 15.6.2007 
Textový sprievodca (rok vydania): webstránka  www.chodnik.szm.sk, metodické 
listy pre učiteľa – pracovné listy (2007), možnosť informácie na E-mailovej adrese:  
chodnik@szm.sk   
Poznámka: Okresná značkárska komisia urobila vyznačenie chodníka . NCH bude 
uvedený v novej turistickej mape oblasti.  
Zameranie NCH: historické, prírodovedné a enviromentálne 
Kľúčové slová: slovanské hradisko, Poniklec, travertínové geologické útvary, 
ekosystém lesa a lúk, vodné ekosystémy (mokrade),  
Zaujímavosti na trase a a v okolí NCH:  

- slovanské hradisko, archeologické nálezisko zapísané do zoznamu nemovitých 
kultúrnych pamiatok SR 

- výskyt zákonom chránených druhov rastlín a živočíchov 
- travertínové geologické útvary – bradlá 
- rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie (2000) v Dubnici, ktorého 

základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II a autorom umeleckej výzdoby je 
majster rezbár Jozef Pekara ktorý je tvorcom aj diela Slovenský Betlehem 
v Rajeckej Lesnej. 

Názvy a obsah informačných panelov:  
1. úvodný panel s turistickou mapou a históriou Dubnice pred Lunou 
2. kostol Sedembolestnej Panny Márie (2000) v Dubnici 
3. mokraď Pod grúňom  
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http://www.chodnik.szm.sk
mailto:chodnik@szm.sk


4. prameň pod futbalovým ihriskom 
5. Vápenné  
6. Bohátka 
7. kopec Hradisko 

Úlohy: Spracované formou otázok v  pracovných listoch  pre učiteľa na internetovej 
webstránke www.chodnik.szm.sk  
 
 

Sponzori: 
 

 

 

VUP  a. s.,  Nábrežná 4, 971 04   PRIEVIDZA 
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