
a obnovený s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia

v roku 2005

Obnova náucného chodníka sa realizovala v roku 2017 s podporou 
Nadácie VS, Polovníckeho zdruzenia Dolinky Zvoncín, Obce Suchá

nad Parnou, ZŠ s MŠ v Suchej nad Parnou a firmy Ján 
Krcula - RE-PLAST Zvoncín.
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centrum obce

poľovnícke



                bec Suchá nad Parnou je typické vidiecke sídlo s prevažujúcou obytno-rekreačnou 
            a poľnohospodárskou funkciou. Leží v blízkosti krajského mesta Trnava a má priaznivú 
dopravnú dostupnosť aj na hlavné mesto SR Bratislavu. Reliéf je typický rovinný, bez relatívne 
väčších prevýšení. Charakter krajinnej štruktúry je daný klimatickými podmienkami a polohou obce 
na Trnavskej sprašovej tabuli, na najúrodnejších pôdach SR, ktoré determinujú jej vysoký 
poľnohospodársky a  vinohradnícky potenciál. Vo využití územia má dominantné postavenie 
poľnohospodárska pôda  a  v  rámci nej orná pôda. Hospodársku základňu reprezentujú drobné 
priemyselné prevádzky a prevádzky služieb. Ekostabilizačné prvky krajinnej štruktúry sú zastúpené 
lesnými a vodnými plochami i trvalými trávnatými porastmi. Lesnú pôdu reprezentuje Suchovský háj, 
ktorý v nadväznosti na vodnú nádrž v Suchej nad Parnou tvorí regionálne biocentrum. 

                              ultúrno-historický potenciál je charakterizovaný rozmanitosťou tradičných remesiel -        
             hrnčiarstvo, kováčstvo, obuvníctvo a výšivkárstvo, rozmanitosťou umeleckého prejavu - 
literatúra, výtvarníctvo, hudba, spev a  pod. Obec je rodiskom viacerých významných osobností, 
napríklad Františka Hečku, Blahoslava Hečku, Jozefa Ilavského, Viliama Turčányho a pod. Bohatú 
tradíciu má aj Suchovský spevácky zbor  a dychová hudba Suchovanka. Obec Suchá nad Parnou žije 
bohatým kultúrno-spoločenským životom. Každoročne sa tu organizuje celý rad kultúrnych a spoločen-
ských podujatí. Obec sa preslávila vyšľachtením plemena Suchovská žltá hus zásluhou Pavla Ilavského 
v roku 1995. Významné je aj zastúpenie kultúrno-historických pamiatok, najmä sakrálnych stavieb, z 
ktorých štyri sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok – barokový kostol sv. Martina z Tours, 
socha sv. Urbana, patróna vinohradníkov, baroková socha sv. Barbory a socha Panny Márie.

             rírodný a kultúrno-historický potenciál obce ponúka možnosti na rozvoj rekreačných aktivít.            
               Prírodné prvky reprezentuje vodná nádrž v Suchej nad Parnou a Suchovský háj. Vodná nádrž 
poskytuje predpoklady na rozvoj rybárstva a  lesný komplex na rozvoj turistiky a  poľovníctva. 
Záhradkárska a chatová oblasť pri vodnej nádrži poskytuje možnosti na rekreáciu a pestovateľské aktivity. 

             bec je zapojená do viacerých environmentálnych aktivít a medzinárodných projektov. Za     
               aktivity v oblasti starostlivosti o životné prostredie udelili farskému úradu, základnej škole 
a  poľovníckemu združeniu „Zelený háj“ v  Suchej nad Parnou v  roku 2002 Cenu ministerstva 
životného  prostredia SR. V roku 2012 bol realizovaný projekt Revitalizácia centra obce a v roku 
2016 Modernizácia sústavy verejného osvetlenia, obidva projekty boli podporené z EÚ.

                architektonického hľadiska je obec charakteristická radovou uličnou zástavbou
               s novovybudovanými postrannými ulicami v častiach Lúčky, Pod školou, Diely, Na Mlyne, 
Na vyhliadke. Centrum obce tvorí kostol sv. Martina z Tours, park s  historickými pamiatkami, 
obecný úrad s kultúrnym domom, ZŠ s MŠ, občianska vybavenosť. Centrum obce bolo revitalizované 
z prostriedkov EÚ v roku 2012. 

                účasťou obce sú časti Ružová a Vlčia dolina, ktoré sú významné z historického hľadiska.          
              Predstavujú oblasť tradičného vinohradníctva so zachovanými vinohradníckymi domami 
a krajinnými štruktúrami s tradičnými formami hospodárenia.
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Kostol sv. Martina z Tours



učebňa v prírode
pocitový chodník

V roku 2011 bolo ekolaboratórium doplnené v rámci projektu „Čo nevieš, naučím ťa“,
podporeného ministerstvom školstva, o ďalšie stanovištia – solárnu fontánu s amfiteátrom,
pocitový chodník a altánok ako prírodná učebňa.





nad Parnou
                       achádzame sa na najatraktívnejšej prírodnej lokalite v katastri 
                      obce nazývanej “Rybársky raj“. Vodná nádrž Suchá nad Parnou 
      predstavuje umelo vybudovanú plochu s rozlohou 31,2 ha na Podhájskom 
     potoku. Pôvodne sa voda z nádrže využívala na poľnohospodárske účely 
a ochranu územia pred povodňami. Dnes sa spektrum jej využitia rozšírilo. 
Vodná nádrž je sekundárny mokraďový biotop, ktorý plní v území funkciu 
biocentra regionálneho významu. Zároveň sa využíva i  na rekreáciu. 
Neodmysliteľnou súčasťou rekreačných aktivít je športový rybolov. Nádrž 
slúži na chov sladkovodných rýb, sú tu zastúpené predovšetkým kapry, šťuky, 
pstruhy, zubáče, liene, pleskáče a sumce . Od roku  1993   sa uskutočňujú 
rybárske preteky dospelých o pohár primátora mesta Trnava a od roku 2008 sa 
uskutočňujú rybárske preteky detí o pohár starostu obce Suchá nad Parnou.

                     okolí vodnej nádrže sú miestami pomerne dobre vyvinuté brehové porasty, v ktorých prevažujú stromové a krovinové druhy vŕb.
             Vysadené  vegetačné línie tvoria nepôvodné druhy euroamerických topoľov. Okraje vodnej nádrže sú porastené spoločenstvami trste a 
vysokých ostríc, ktoré sú domovom mnohých druhov vážok, chrobákov, mäkkýšov, obojživelníkov, vodných a brodivých vtákov. 

                     bylinných druhov možno v týchto porastoch nájsť napr. kosatec žltý (Iris pseudacorus), žabník skoroceľový (Alisma plantago-aquatica), 
                     ostricu štíhlu (Carex gracilis), ježohlava vzpriameného (Sparganium erectum), vrbicu vrbolistú (Lythrum salicaria) a nezábudku močiarnu 
(Myosotis palustris). Environmentálnu funkciu nádrže ohrozuje rozvoj  socioekonomických aktivít, najmä  negatívne vplyvy záhradkárskych a 
rekreačných aktivít.

rybárske preteky



                       achádzame sa na jednej z najviac navštevovaných a súčasne najviac 
              ohrozovaných lokalít náučného chodníka. Gaštanica s výmerou 7,7  ha 
lokalizovaná na východnom okraji Suchovského hája, tvorí významnú súčasť 
regionálneho biocentra Suchovský les, ktoré pozostáva z  dubovo-hrabového a 
dubovo-cerového lesa, vodnej nádrže a samotnej gaštanice.

                aštanica bola umelo vysadená koncom 50. rokov na lokalite pôvodného 
              dubového a dubovo-hrabového lesa, ktorý vyrúbali pre potreby budovania  železnice.

                      ominantným druhom je gaštan jedlý (Castanea sativa), ktorý je starou 
                    kultúrnou drevinou v 5. – 12. storočí introdukovanou zo Stredomoria
do Strednej Európy. Táto teplomilná drevina pri dostatku svetla a tepla dosahuje výšku 
okolo 20 až 30 m. Gaštan jedlý je významná hospodárska drevina. Plody majú vysokú 
energetickú hodnotu i obsah vitamínov a sú vhodné na priamy konzum. Okrem toho 
majú aj farmakologické využitie. Majú antiseptické účinky, podporujú trávenie, 
priaznivo ovplyvňujú chudokrvnosť, účinkujú proti bolestiam hlavy a chronickému 
kašľu. Liečivé účinky má aj kôra stromu, ktorá obsahuje tanín.

                   orast gaštana je v súčasnosti značne ohrozovaný 
          antropogénnymi aktivitami. Predovšetkým pri zbere 
gaštana jedlého sa poškodzuje bylinný porast a ruší lesná zver. 
Okrajová časť lesa býva často znečistená divokými skládkami, 
čo výrazne znižuje krajinno-estetickú hodnotu lokality.
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                 ýznamným prvkom oddávna formujúcim špecifickú krajinnú štruktúru obce je 
                vinohradníctvo. Vinič sa tu pestoval už od 14. storočia. Prvé vinohrady ležali 
na východ od obce smerom na Trnavu. V zápisoch o chotárnych častiach, v ktorých sa 
vinič pestoval, sa spomínajú dve časti – Jungperg – dnes pravdepodobne ide o Mladú 
horu a Rosenberg – Ružovú dolinu. Väčšinu vinohradov vlastnili trnavskí mešťania, 
časť patrila cirkvi. Suchovské vinice sa v  minulosti preslávili tým, že v  tunajších 
vinohradoch mal okolo roku 1507 kamenný dom gróf Ján Pálfy a Martin Cobor z 
Ostrého Kameňa. Obec Suchá nad Parnou je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty 
vedúcej pozdĺž východných svahov Malých Karpát. Táto charakteristická 
poľnohospodárska kultúra z hľadiska kultúrno-spoločenského vtlačila jedinečnú pečať 
histórii obce a zachovala sa až do súčasnosti. Na udržanie vinohradníckych tradícií v 
obci založili Spolok vinohradníkov a vinárov. Hoci v poslednom období zaznamená-
vame pokles vinohradníctva, zachovali sa tu veľkoblokové a maloblokové vinice, v 
ktorých sa pestuje vinič hroznorodý. Najčastejšie pestovanou odrodou je Zelený veltlín, 
Portugalské modré ale aj Rulandské, Rizling vlašský, Silván a pod. Okrem produkcie 
kvalitného hrozna, vinice vytvárajú miestami v území malebne pôsobiacu mozaikovitú 
krajinnú štruktúru s vysokou krajinno-ekologickou hodnotou.

             uchovské vinice preslávil miestny rodák spisovateľ František Hečko, ktorý
          z tohto prostredia a života vinohradníkov čerpal námety pre známy román 
Červené víno.

vinohradnícky preš vinice

vinohradnícke náradie


