
Náučný chodník Jána Miklasa
OKOLO KRASÍNA

1

infopanely

trasa NCH

PR Krasín

ochranné pásmo PR Krasín

CHKO Biele Karpaty

0 75 150 300 450 600
Metre

S

J

Z V

Kyselka na Slatine chutí všetkým Krasín je skutočnou dominantou Súčanskej doliny Z každého pohľadu iný a stále úchvatný Dúha nad Krásinom - vydarené divadelné predstaveniePôvodné staviteľstvo - aj toto sú tradície predkov Tradície dožinkov sa podarilo obnoviť

Máriou vychovali sedem dcér. K deťom mal veľmi blízko, 
a preto v roku 1977 založil a dlhé roky viedol Krúžok 
mladých ochrancov prírody v našej základnej škole. 
Popri tom združil okolo seba aj dospelých ochrancov 
prírody do základnej organizácie Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny, ktorá vyvíjala bohatú 
činnosť od roku 1980. 

Prepojenie všetkých životných lások je vyjadrené v 
epitafe jeho náhrobku na dolnosúčanskom cintoríne:
  

„Po Bohu nám láskou bola príroda a rodina...
Nech On žehná každému – kto nás v dobrom spomína...“ 

Narodil sa v rodine Jána Miklasa ako prvorodený z ôsmych 
detí. Už v desiatich rokoch začal hrávať na barytón v dychovej 
hudbe pod vedením Rudolfa Hečku. Hudba sa stala jeho 
celoživotnou láskou i povolaním. Vo Vojenskej hudobnej škole 
v Liberci vyštudoval hru na tubu a kontrabas. Od roku 1956 
pôsobil postupne vo viacerých vojenských dychových hudbách 
(Vyškov, Banská Bystrica, Trenčín), ale napríklad aj v Krajskom 
symfonickom orchestri Banská Bystrica či dychovom súbore 
Horehronka. V Dolnej Súči, kde sa v roku 1962 usadil a prežil 
celý svoj plodný život, hrával vo viacerých kapelách – Súčanská 
päťka, Krásinka, Družstevník a ďalšie. Okrem hrania sa 
prezentoval aj ako autor piesní, textov a básní (zbierka Lúčne 
kvety spod Krásina), literatúry faktu (Dolnosúčanskí hudobníci 
u vojenských a policajných hudieb), scenárov (divadelná hra 
Dúha nad Krásinom). Ako novinár prispieval do obecných a 
regionálnych novín i celoslovenských ochranárskych periodík. 
I v osobnom živote zanechal hlbokú stopu, keď z manželkou 

Ján Miklas (9. 9. 1938; Dolná Súča – 11. 3. 2011; Dolná Súča)
milovník, znalec a ochranca prírody, hudobník, organizátor kultúrneho a spoločenského života, lokálpatriot

Prišli ste do Dolnej Súče a chcete vedieť a vidieť, čo tu máme najzaujímavejšie, najkrajšie a najcennejšie? 
Miestni by vám odporúčali všeličo – spoznávať  ľudí, tradície, hudbu a zvyky, navštíviť múzeum, kostol 
alebo moderný kultúrny dom, zájsť na kyselku, k Súčanke alebo historickým lipám v Matejke. Ale 
deväť z desiatich Dolnosúčanov by vás poslalo na Krasín. Teda na Krásin. Prečo práve tam? Chráni celú, 
dnes už pekne rozrastenú dedinu ako kvočka svoje kuriatka, dodáva obci ráz i malebnosť. Po tomto 
dominantnom kopci, ktorý má charakter bradla, je pomenované nielen miestne poľnohospodárske 
družstvo a dychová hudba, ale v minulosti aj „hlavné“ pohostinstvo na námestí a svoje miesto má aj 
v názve obecných novín (Hlasy spod Krásina). A sú tu mnohé ďalšie pojivá, ktoré sa nezachovávajú 
na papieri, ale zostávajú v srdciach a spomienkach. Veď len vďaka Krasínu a niekoľkým šikovným 
ľuďom sa k nám už v osemdesiatych  rokoch dvadsiateho storočia dostával závan slobody v podobe 
„pirátskeho“ príjmu vysielania rakúskej televízie. 
  Viete si predstaviť Dolnú Súču bez Krasína? Ak áno, po prehliadke nášho náučného chodníka 
určite zmeníte svoj názor. Chceli by sme vás previesť miestami, ktoré väčšina Dolnosúčanov považuje za 
najkrajšie v našom chotári, ukázať vám našu obec z nadhľadu a predstaviť viacero prírodných, kultúrnych  
a historických zaujímavostí. A to všetko počas dvoch - troch hodín na takmer štvorkilometrovom okruhu 
s prevýšením 231 metrov.
  Zároveň chceme vzdať úctu človeku, ktorý urobil pre spoznanie, spopularizovanie a ochranu 
Krasína najviac. A nielen to. Urobil veľa aj v ďalších oblastiach života obce – ako organizátor kultúrneho 
a spoločenského života obce, novinár, básnik, skladateľ, scenárista, hudobník a hlavne dobrý, nezištný 
a priateľský človek. V ňom bolo skoncentrované všetko to, čo je pre Súčanov typické – dobrosrdečnosť, 
pohostinnosť, láska a porozumenie pre svoj rodný kraj, ale aj zanovitosť pri presadzovaní vlastných 
predstáv. Ján Miklas. Práve po ňom je tento náučný chodník pomenovaný. On bol jeho „krstným“ 
otcom a spolu s ostatnými súčanskými ochrancami prírody v rokoch 1990 - 1992 aj jeho tvorcom po 
obsahovej i technickej stránke. Žiaľ, krátko po otvorení bol náučný chodník z veľkej časti poškodený 
a následne odinštalovaný. Na jeho obnovenie už nezostávali našim ochrancom prírody v tom čase sily 
ani prostriedky a všetko snaženie o jeho obnovu sa zdalo ukončené úmrtím Janka Miklasa v roku 2011. 
  Dobré veci a dobrí ľudia sa ale nevytrácajú len tak a navždy. Semienka poznania a úcty už 
boli zasiate a teraz vyklíčili do spoločného diela - rekonštruovaného náučného chodníka najkrajšími 
zákutiami dolnosúčanského chotára. Pri realizácií spojili sily obecný úrad, pracovníci Správy Chránenej 
krajinnej oblasti Biele Karpaty, domáci nadšenci pre ochranu prírody i históriu z Historického klubu 
Krásin, členovia urbáru, s podporou Miestnej akčnej skupiny Vršatec. Veríme, že toto naše dielo – 
hold charakteru a tvorivosti nášho rodáka i kráse a bohatosti našej prírody si vezmeme za svoj všetci, 
domáci i návštevníci. Spolu budeme tento náučný chodník užívať a dotvárať. Návod, ako tento chodník 
používať, ale hlavne čo na ňom určite nerobiť, vidíte na piktogramoch v tiráži.

Foto: Jozef Májsky
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Kapelnícka lavička
NÁUČNÝ CHODNÍK JANKA MIKLASA

2

Intenzívna krajina je bez inšpirácie Krajina s príbehom - um, pot, práca a úžitok Veľké stromy ukazujú človeku jeho skutočnú veľkosť Pálenie Ďura - oheň ktorý spája Súčanskí kapelníci budú mať komu dirigovať

Slová „Čo Súčan – to muzikant.“ azda najviac vystihujú dlhoročnú tradíciu dychovej 
hudby v Dolnej Súči. Jej počiatky siahajú do 19. storočia, keď na miesto učiteľa – 
organistu v ľudovej škole nastúpil Jozef Matulay. Vyučovať začal v roku 1851 a už 
zakrátko založil vôbec prvú dychovú hudbu v Dolnej Súči.  Matulay pôsobil v obci 
štyridsať rokov a venoval sa tiež venoval komponovaniu a speváckej výchove. 
Zomrel v jeden deň so svojou manželkou Máriou. V Súči sa dodnes traduje, že 
mu od žiaľu puklo srdce, pretože ho našli kľačiaceho pri nej. V Matulayovom diele 
úspešne pokračoval kapelník Michal Jurikovič, no najväčší rozmach dychovky v 
obci je spojený s menom učiteľa a organistu Rudolfa Hečku. Počas svojho pôsobenia 
v Dolnej Súči vychoval sedem dychových súborov, ktoré úspešne reprezentovali 
obec doma a v zahraničí. Významná je tiež jeho skladateľská činnosť, výskum 
súčanského folklóru či prvé spracovanie najstarších dejín obce. Rudolf Hečko 
obetoval celý svoj život  Dolnej Súči a dychovej hudbe, nie náhodou teda práve na 
jeho počesť každoročne znejú fanfáry na tradičnom festivale dychových hudieb 
„Hečkova Súča“.

Jozef Matulay (1825  –  8.3. 1892)
Rudolf Hečko (16. 4. 1906 – 3.2. 1975)

Toto miesto sme nazvali „Kapelnícka lavička“ a chceli by sme na ňom 
ukázať vzájomné ovplyvňovanie krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú a tvoria. 
  Priamo pod vami je Vŕšok – bývalý pasienok a miesto tradičných 
stretnutí a obradov, v posledných rokoch hlavne pálenia Ďura. Nižšie 
sa nachádza historická časť obce. Obklopený zeleňou jej dominuje 
kostol sv. Alžbety Uhorskej, v súčasnej podobe stojaci už od roku 
1756. Obkolesuje ho najstaršia časť obce Horný konec, ktorá si 
zachováva svoj historický kruhový tvar nazývaný okruhlica. Za viac 
ako osemsto rokov od prvej písomnej zmienky sa naša obec výrazne 
rozrástla, ale stále sa snaží zachovávať súlad s prírodou a krajinou. 
Veď máloktorá z obcí sa dnes môže pochváliť takým množstvom 
zelene a stromoradí nielen na verejných priestranstvách, ale hlavne v 
súkromných záhradách a humnách. Kostru obce tvorí riečka Súčanka, 
ktorá si zachováva svoj charakter – je stále čiastočne neregulovaná a 
miestami  aj so zachovalými brehovými porastmi jelší, jaseňov a iných 
drevín. V budúcnosti by sa mohla zmeniť z trpenej „návštevníčky“ a 
potencionálneho nebezpečenstva na zelenú perlu obce, živý park a 
miesto oddychu, stretávania, poznávania a inšpirácie. Takej inšpirácie, 
akou bola pre vznik najznámejšej piesne „Okolo Súče, vodička tečie“.
  Na tomto vyvýšenom mieste síce šum vody zo Súčanky už 
nepočuť, ale miešajú sa tu zvuky a vône obce a okolitej prírody a 
vytvárajú tú ťažko uchopiteľnú atmosféru domova a zakorenenia. 
Práve tu, v zdanlivom osamení a odlúčení, mohli vznikať tie najkrajšie 
melódie, najvrúcnejšie vyznania rodnému kraju.
  Tak ako pôsobí krajina na človeka, pôsobí aj človek na krajinu. 
Žiaľ, nie vždy len pozitívne a harmonicky. Stačí, keď zdvihnete svoj 
pohľad vyššie a uvidíte dva rozdielne spôsoby obhospodarovania krajiny. 
Negatívny príklad poniže obce, kde prírodné podmienky umožnili 

vznik obrovských lánov ornej pôdy, často poznačených veternou a 
vodnou eróziou. Akú-takú stabilitu tejto časti chotára zabezpečuje len 
Prírodná pamiatka Súčanka, sprievodná zeleň jej prítokov a niekoľko 
medzí či lesíkov (Plešatý húštik, Pliešky). Nie je preto prekvapením, že 
takáto intenzívne využívaná krajina nie je súčasťou územia Chránenej 
krajinnej oblasti Biele Karpaty. 
  Pri pohľade doprava však vidíte niečo úplne iné – vyváženú 
„parkovú“ krajinu svahov Hrehúša, osadu Polníky a lesné komplexy 
Černatiny a Latovca. Aj to je krajina, ktorú pretvárali a využívajú 
ľudia. Možno s menším ziskom a väčšou námahou, ale určite trvalejšie, 
pestrejšie a primeranejšie jej danostiam. Takáto krajina je potom nielen 
užitočná a trvalá, ale aj pekná a inšpiratívna. A nielen pre budúcich 
kapelníkov súčanských dychových či iných kapiel.
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Sukcesia - najväčšia hrozba pre prírodné 
hodnoty Krasína Prírodná rezervácia Krasín Lúka nie je samozrejmosť, o lúku sa treba starať Pastva kôz mala na Krasíne tradíciu. Obnovíme ju? Aj včelárstvo pomáha udržiavať bielokarpatskú krajinu

Ochranárska
NÁUČNÝ CHODNÍK JANKA MIKLASA

3

Na ochrane prírodných hodnôt Krasína sa podieľa veľa profesionálnych i dobrovoľných 
ochrancov prírody.  Desiatky víkendových brigád tu odpracovali nielen domáci 
ochranári zo ZO SZOPK Dolná Súča a Krúžku mladých ochrancov prírody, ale aj 
členovia a sympatizanti občianskeho združenia Pre Prírodu z Trenčína, Karpatského 
ochranárskeho združenia altruistov (KOZA Trenčín), ZO ČSOP Jaro z Jaroměře v 
Čechách. Po organizačnej a odbornej stránke majú najväčšiu zásluhu na záchrane 
tunajších prírodných hodnôt súčasní i bývalí pracovníci Správy Chránenej krajinnej 
oblasti Biele Karpaty, z nich hlavne dlhoročný zoológ RNDr. Pavel Deván, CSc. (1954 
- 2009)  a bývalí riaditelia Ing. Ján Tatík a Ing. Ľudovít Danko (1957 - 1995).

Ochrancovia prírody 

Nachádzate sa na mieste, ktoré sme nazvali „Ochranárska“. Nie je to 
žiaden historický názov ale novotvar – pocta všetkým, ktorí vedome či 
nevedomky prispeli k ochrane tohto územia. Bez nich by ste sa totiž 
teraz nepozerali na monumentálne bradlo, ale do húštiny krovín či 
šera lesa. 
  Krasín okrem prírodných, krajinárskych a historických 
zaujímavostí ponúka aj skvelý príklad vývoja slovenskej ochrany 
prírody. Jeho vedomá ochrana začala v roku 1971 vyhlásením za 
chránený prírodný výtvor. Predmetom ochrany bolo bradlo, pričom išlo 
hlavne o jeho uchovanie. Pre naplnenie tohto cieľa bolo najdôležitejšie 
a nevyhnutné ukončenie ťažby vápenca v kameňolome, čo sa podarilo 
presadiť v roku 1980, krátko po vyhlásení Chránenej krajinnej oblasti 

Biele Karpaty (1979). Pokračujúci výskum potvrdil, že cenné je nielen 
samotné bradlo, ale aj viaceré druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy. 
Zároveň však aj ohrozené, pretože poľnohospodárske využívanie sa 
postupne menilo, spravidla k horšiemu. Pasúce sa kozy zmizli zo 
skál už dávnejšie, ovce postupne „mizli“ tiež a hovädzí dobytok sa z 
pasienkov sťahoval do maštalí. Nevyužívaným sadom a solitérnym 
stromom hrozilo vyrúbanie v rámci rekultivácie. Tou sa malo umožniť 
mechanizované  veľkoplošné kosenie lúk a dorábanie sena. Krasín 
zarastal a traktormi dostupné lúky pod nimi sa zväčšovali. Čo na to 
ochrancovia prírody?
  V prvom rade zachraňovali rozptýlenú zeleň. Stovky mohutných 
stromov, vrátane oskoruší prežili dodnes len vďaka iniciatíve 
dobrovoľných ochrancov prírody a pochopeniu vtedajšieho vedenia 
Jednotného roľníckeho družstva. Dolnosúčanskí ochranári sa starali 
aj o ochranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov – strážili hniezdo 
výra skalného, kosili a hrabali prameniská s orchideami (kruštíkmi) či 
odstraňovali zo skalných osypov kríky liesky a svíbu. 
Popri charaktere chráneného územia sa menil aj jeho právny stav – 
územie bolo prekategorizované na prírodnú rezerváciu - PR Krasín 
(2003), čo lepšie vystihovalo vtedajšie poznatky a dôvody ochrany. 
Sústavne sa však zhoršovalo využívanie územia zo strany majiteľov 
a užívateľov – pastva sa vytratila úplne, pravidelné kosenie často 
nahrádza mulčovanie, spôsobujúce nežiaduce hromadenie živín a 
postupnú zmenu rastlinných spoločenstiev. 
  Našťastie, Krasín i jeho okolie sú stále útočiskom pre veľké 
množstvo chránených a ohrozených druhov, ktoré osídľujú veľké 
množstvo pestrých biotopov na pomerne malom priestore. Toto bolo aj 
dôvodom spracovania projektu územia sústavy európsky chránených 
území NATURA 2000 (2004) ako SKUEV0357 Krasín vo výmere 63,94 
hektára. Pozostáva nielen z pôvodnej PR Krasín (26,40 ha), ale aj 
z cenných listnatých lesov na pravej strane doliny Huboč. Samotné 
zaradenie medzi európske chránené územia tunajšie prírodné vzácnosti 

nezachráni. Zabezpečiť to môže len súčinnosť štátnej a dobrovoľnej 
ochrany prírody, užívateľov i vlastníkov, orgánov štátnej správy a 
samosprávy. 
  Jedným z významných krokov pri tomto snažení by mala byť 
realizácia manažmentových opatrení v rámci projektu LIFE+ „Motýle 
ČR/SR“ (2011 - 2016), hlavne masívneho odstránenia kríkov a časti 
stromov z južnej a východnej časti chráneného územia a následná 
extenzívna pastva oviec a kôz. Podobne pozitívne môžu pôsobiť aj na 
prvý pohľad „neochranárske“ aktivity, napríklad udržiavanie územia 
bývalého hradu Súča ako bezlesia s niekoľkými solitérmi drevín a 
teplomilných krov (dub, čerešňa, drieň). 
Aby tunajšia príroda zostala pestrá, musí zostať pestré aj hospodárske 
užívanie Krasína – extenzívne vypásané pasienky, kosené lúky, udržiavané 
vysokokmenné sady starých a krajových odrôd, malé políčka na konci 
záhrad, ale aj včelíny, studničky, prameniská a močiare  vytvárajú 
priestor a podmienky pre udržanie vysokej biodiverzity a atraktívneho 
krajinného rázu – nášho najväčšieho bohatstva. 
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Pod Rysou skalou 
NÁUČNÝ CHODNÍK JANKA MIKLASA

4

Živočíchy a rastliny - závislosť na život a na smrť Netopiere sú milovníci tmy a lietajúcej potravy Pohľady na Huboč sú nezabudnuteľné Jasoň chochlačkový - okrídlený skvost krasínskej fauny Rysia skala - miesto vyhliadky pre všetkých turistov

Jozef Laco bol významný slovenský 
entomológ, povolaním notár, ktorý 
študoval a mapoval výskyt chrobákov 
na Slovensku aj v zahraničí. Bol 
členom Prírodovedného spolku župy 
Trenčianskej a podstatnú časť svojej 
vedeckej činnosti spojil s Bielymi 
Karpatmi, napríklad s výskumom 
prírodných vzácností Krasína a jeho 
okolia. Jeho entomologická zbierka 
obsahuje okolo 25 000 exemplárov 
hmyzu a je uložená v Prírodovednom 
ústave Slovenského národného 
múzea v Bratislave. Spolu so synom 
Ladislavom, dolnosúčanským 

farárom, sa na sklonku svojho života venoval hlavne botanike, zaujala ho otázka 
praktického využitia liečivých rastlín. V Dolnej Súči údajne vyliečil človeka zo 
slepoty iba bylinkami.  Jozef Laco a Ladislav Laco sú pochovaní  na starom 
cintoríne pri kostole. 

Jozef Laco  
(14. 4. 1872; Ľuborča – 1. 9. 1941; Dolná Súča)

Náš chodník vás doviedol cez prírodnú rezerváciu až k tomuto 
oddychovému miestu. Rysia skala v blízkosti priam predurčuje toto 
zastavenie na predstavenie tunajšej fauny. Nečakajte však súpis všetkých 
živočíšnych druhov, od tých najmenších až po tie najväčšie. Radi by 
sme vás zasvätili skôr do toho, prečo konkrétne druhy živočíchov žijú 
práve tu a aké sú medzi nimi vzťahy.
Množstvo živočíšnych druhov a počet jedincov týchto druhov závisí od 
viacerých faktorov, ale hlavne od pestrosti podložia a na ňu nadväzujúcich 
biotopov a od úživnosti a zachovalosti prostredia. Krasín spĺňa všetky 
tieto podmienky. Hoci je podložie skôr jednotvárne, tvorené  vápencami, 
vyvinuli sa na ňom rôzne typy biotopov so životnými podmienkami 
vhodnými pre rôzne druhy živočíchov. Keďže územie je dlhodobo 
chránené a nebolo poškodené napríklad nadmernou chemizáciou či 
urbanizáciou, fungujú v ňom aj prirodzené potravné reťazce.
  Druhovo početne zastúpené motýle, mäkkýše, chrobáky, 
dvojkrídlovce, blanokrídlovce, mravce a ďalšie skupiny potrebujú pre 
svoj život hlavne rastlinnú potravu, ale aj množstvo svojich menších 
príbuzných z ríše bezstavovcov. Že to v prírode nie je s prežitím vždy 
jednoduché, si ukážeme na príklade chráneného motýľa modráčika 
čiernoškvrnného. Tento potrebuje pre svoj vývoj živnú rastlinu 
dúšku materinu, na ktorú samička nakladie vajíčka a ktorou sa živia 
jeho húsenice. Modráčik ďalej potrebuje mravce rodu Myrmica, v 
mraveniskách ktorých žije ako húsenica, kukla a vychádza až ako imágo; 
ale aj kvitnúce byliny, na ktorých cicia nektár ako dospelý motýľ. Ďalší 
chránený a ohrozený druh motýľa – jasoň chochlačkový potrebuje pre 
svoj vývin „iba“ na jar kvitnúce chochlačky, ale tieto sú zase viazané 
na redšie listnaté lesy alebo kroviny na ich okraji. 
  Z Krasína  boli viacerými prírodovedcami (J. Laco, J. Lukáš st., 

P. Deván či J. Svatoň), hlavne z ríše bezstavovcov, popísané ozajstné 
unikáty. Tieto druhy nemajú pre svoju zriedkavosť často ani slovenské 
meno: pavúk Leptiphantes jacksoni, mravec Lasius jensi či kutavka 
Miscophus concolor.
To, čo si môže všimnúť aj náhodný návštevník, je veľké množstvo 
vtáčích druhov. Svedčí to jednak o dostatku potravy, ale aj o rôznorodých 
hniezdnych možnostiach, či už v korunách a dutinách stromov, na 
skalách alebo na zemi. A všetky tieto vtáčie druhy si navzájom konkurujú 

a zároveň sa dopĺňajú. Podobne ako v puklinových jaskyniach žijúce 
druhy netopierov (napr. netopier obyčajný a veľkouchý), ktoré sa živia 
hmyzom a vylietajú večer a v noci. Vrcholom tejto pyramídy boja o 
prežitie vo vzduchu sú dravce s dennou (napr. sokol myšiar) a nočnou 
aktivitou (napr. výr skalný). 
  Dramatické „vzťahy“ vládnu aj medzi tu zriedkavými 
obojživelníkmi (málo vodných plôch vhodných na rozmnožovanie) či 
veľmi početnými plazmi (dostatok potravy a veľa slnkom zohrievaného 
bezlesia). No a medzi cicavcami stál na Krasíne donedávna na vrchole 
potravnej pyramídy rys ostrovid. To však platilo iba do roku 1980, 
kedy bol zastrelený posledný. Návrat tejto šelmy by  bol dôkazom toho, 
že  Krasín a jeho okolie majú všetky danosti, ktoré sú pre vyváženú, 
nenarušenú a harmonickú prírodu nevyhnutné a typické. A tiež 
dôkazom toho, že všetci ľudia chápu prírodné zákonitosti a akceptujú 
právo na život všetkých živočíchov.

Foto: Jozef Májsky Foto: Jozef Májsky Foto: Jozef Májsky
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Vrchol - vyššie sa už ísť nedá “Vysielač” Nepatrné zvyšky hradu Súča 
majú svojich obdivovateľov

Krásny dub dožil, ale v povestiach 
zostane navždy

Bratia Ján a Rafael z rodu Podmanických z 
Podmanína (dnes mestská časť Považskej 
Bystrice) boli uhorskí šľachtici a lúpežní 
rytieri, ktorí držali v rokoch 1530 – 
1549 hrad Súča s priľahlými majetkami. 
Podmanickí pohotovo využili občiansku 
vojnu medzi Ferdinandom I. a  Jánom 
Zápoľským a v  tridsiatych rokoch 16. 
storočia sa stali v podstate neobmedzenými 
pánmi severnej časti Trenčianskej 
stolice. Zatiaľ, čo lavírovali medzi oboma 
znepriatelenými tábormi, podnikali 
úspešné lúpežné výpravy po celom Považí, 
na Moravu a do Sliezska. Hoci centrom ich 
dŕžavy bol silný Považskobystrický hrad, 
môžeme predpokladať, že východiskovým 
bodom pre ich výpravy na Moravu 
bola práve pohraničná pevnosť Súča. 
Náhrobný kameň Rafaela Podmanického 
je v považskobystrickom kostole, pamätnú 
tabuľu s epitafom však môžeme nájsť i v 
kostole sv. Alžbety v Dolnej Súči. Podľa 
jednej z ľudových povestí totiž leží telo 
lúpežného rytiera v Považskej Bystrici, no 
jeho srdce bolo pochované v Dolnej Súči.

Ján a Rafael Podmanickí

Nachádzate sa na najvyššej zastávke náučného chodníka, blízko 
pod najvyšším bodom Krasína (516 metrov n. m.). Tak, ako týmito 
miestami kráčate vy, kráčala nimi aj história. Práve jej sme venovali 

tento informačný panel, symbolicky pomenovaný po najznámejších 
majiteľoch hradu Súča, ktorými boli bratia Ján a Rafael Podmanickí. 
  Aj oni dvaja, hoci historicky najzaujímavejšie postavy, boli v celej 
histórií osídľovania a využívania tohto územia iba krátkou epizódkou. 
Ak hľadáte hrad, musíte sa pozrieť na odlesnené návršie smerom do 
doliny Huboč a predstaviť si strážny hrad, z ktorého sa žiaľ, na rozdiel od 
iných bielokarpatských hradov (Lednica, Vršatec, Brumov), nezachovalo 

veľa viditeľných stôp. Napokon aj hrad, podobne ako jeho najslávnejší 
majitelia, bol iba o niečo dlhšia epizóda miestneho osídlenia. Postavený 
bol pravdepodobne v trinástom storočí, ale už v roku 1582 sa uvádza ako 
zrúcaný. Jeho existencia súvisí s pravdepodobne súvislým osídlením 
týchto miest už od mladšej doby bronzovej (1500 - 700 rokov p.n.l.) 
ľudom lužickej kultúry nazývaným aj ľudom popolnicových polí. 
  Osídlenie Krasína v rôznych historických dobách zanechalo 
výrazné stopy aj na jeho prírode. Bolo pravidlom, že okolia hradísk 
a hradov bývali odlesnené nielen pre vysokú spotrebu dreva, ale aj 
zo strategických a bezpečnostných dôvodov. Takto sa aj na Krasíne 
udržiaval a rozširoval podiel bezlesia, ktorý sa v nasledujúcich 
obdobiach, po zániku hradu, zachoval pastvou hospodárskych zvierat. 
V týchto častiach bradla to boli hlavne kozy, pričom žijúci pamätníci 
spomínajú, že bradlo bolo vypasené tak, že „by sa na ňom dala nájsť 
stratená ihla“. 
  Pre potreby trvalých obyvateľov, hradnej posádky alebo neskôr 
pastierov a ich hospodárskych zvierat sa zachytávali pramene a 
upravovali studničky, čím sa zmenšovali pôvodné mokraďové biotopy 
- prameniská a malé močiare. Pôdu, ktorá sa nedala využívať ako orná, 
teda pasienky a lúky, postupne, vďaka vhodným mikroklimatickým 
podmienkam (ochrana pred severnými vetrami), vysádzali ovocnými 
sadmi a solitérmi úžitkových drevín (napr. oskoruše). Takto postupne a 
plynule prechádzala táto časť nášho chotára zmenami, až sa vyvinula 
do podoby, v ktorej ju poznáme dnes.

  Moderným a užitočným, ale krajinársky rušivým prvkom je 
kovová konštrukcia „vysielača“, ktorá plnila už viaceré funkcie a v 
súčasnosti slúži ako nosič zariadení na zabezpečenie šírenia signálu 
mobilných telefónov. Budúcnosť ukáže, či sa táto „malá eifelovka“, 
ktorá tunajšej prírode v podstate neškodí, stane historickou pamiatkou 
alebo skončí v zberni železa.
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Vládca lesa a oáza života Súčanské lesy sú bukové lesy Flyš je základ, na ktorom stoja Biele Karpaty Mituchovské - cenný močiar na okraji katastra Huby sú dôležitou súčasťou lesných biotopov

Dolná Súča, to nie je iba samotná 
obec, ale aj niekoľko osád. Tie 
začali vznikať počas valašskej 
kolonizácie v druhej polovici 
16. storočia, keď aj vďaka 
prisťahovalcom prudko vzrástol 
počet obyvateľov v Súči a ľudia 
začali klčovať lesy a osídľovať 
aj vzdialenejšie miesta chotára. 
Zo začiatku to malo sezónny 
charakter, neskôr však už  išlo o 
trvalé osídlenie a vznik kopaníc – 
takto vznikli Polníky, Repákovci i 
menší Mituchovci. 
Osadu Repákovci, založil údajne 
gróf Ilešházi, ktorý asi pred 250 
rokmi presídlil do tunajších hôr 
svojho hájnika Repu z Dubodiela. 

Dramatické udalosti sa tu odohrali počas druhej svetovej vojny, keď 6.novembra 
1944 ozbrojení gardisti a gestapáci prepadli slovenských a sovietskych partizánov. 
Zabili štyroch partizánov a za ich prechovávanie zastrelili aj Jozefa Cverenkára a 
jeho štrnásťročnú dcéru Helenku.

Osady 

Trasa náučného chodníka nás doviedla až do lesa. V dávnej minulosti 
by to nebolo nič zvláštne, pretože lesy rástli na väčšine nášho územia. 
Vedci sa však nevedia dohodnúť, či to boli len husté nepriepustné 
lesy, aké poznáme zo súčasných pralesov, alebo aj riedke svetlé lesy 
s plôškami spásanými zverou a obývanými množstvom bezstavovcov. 
Tie lesy, ktoré vidíte na obzore, sú vypestované ľuďmi a majú 
charakter rovnovekých porastov s narušenou vekovou štruktúrou. 
Našťastie, väčšina bielokarpatských lesov má drevinové zloženie blízke 
prirodzenému, teda sú to listnaté lesy tvorené hlavne bukom, dubom, 
hrabom a cennými listnatými drevinami (javor, brest, jaseň). Známe a 
kvalitné sú aj súčanské smrekovce, stále však platí, že ihličnaté stromy 
nemajú v Bielych Karpatoch svoj prirodzený domov.
  Ak by tu s nami stál geológ, veľmi zjednodušene by vám povedal, 
že stojíte na bradle a pozeráte sa na flyš. Flyš je významným fenoménom, 
ktorý najpodstatnejšie ovplyvňuje vzhľad krajiny Bielych Karpát. 
Pod týmto zvláštnym slovom sa skrýva vrstvenie ílovcov, slieňovcov 
a pieskovcov, ktoré majú výrazne ohraničené styčné plochy. Práve 
tieto styčné plochy, ktoré neprepúšťajú vodu do hlbšieho podložia, 
ovplyvňujú také dôležité javy, ako sú zosuvy pôdy, tvorba pramenísk a 
močiarov a výrazne aj vodný režim bielokarpatských potokov.
  Krajina, na ktorú sa pozeráte, je rovnako stará ako tá, ktorou 
sme prechádzali doposiaľ, ale je oveľa kratšie urbanizovaná. Osídlenie 
má aj výrazne odlišný charakter ako naše dolnosúčanské. Okrem osady 
Repáky, patriacej k Dolnej Súči, ho tvorí viacero menších a väčších osád 
a samotná obec Horná Súča. Je to typická ukážka kopaničiarskeho 
osídlenia. Toto pohraničné územie bývalého Uhorského kráľovstva a 
Českého kráľovstva sa nazývalo konfínium a slúžilo ako „zem nikoho“, 
ktorá sa plánovite neosídlovala, aby sa predchádzalo konfliktom. To 
však nezabránilo ľuďom, aby sa tu usádzali a vytvorili veľmi pestré 

krajinné štruktúry, ktoré majú tie najvyššie európske hodnoty.
  K pohraničiu a určitej uzatvorenosti patrili a patria ako druhá 
strana mince cesty, hraničné priechody a komunikácia medzi ľuďmi a 
následné miešanie kultúr. Aj Súčanskou dolinou prechádzala významná 
obchodná cesta, z ktorej sa zachovala hmotná pamiatka Kamenná 
brána. Tiež tu máme súvisiaci miestny názov Zbojnícka cesta, pretože 
keby nebolo kupcov a tovaru, nebolo by ani zbojníkov. Najznámejším 

pamätníkom týchto čias bol ešte donedávna Krásny dub, ku ktorému 
sa viaže krásna povesť o dcére jedného z bratov Podmanických. Táto 
vraj povedala pamätnú vetu: „Dubu, dubu, však si krásny, mne ale 
osudný.“ Práve túto vetu by sme si mohli vziať z histórie, uchovávať 
si ju v pamäti a správať sa podľa nej. Čiže dubu, dubu a nie smreku, 
smreku. A nielen stromy, ale zároveň všetko čo do skutočného lesa 
patrí - kry, byliny, trávy, zvieratá a tiež huby. Tie majú svoje kráľovstvo 
v Prírodnej pamiatke (PP) Podsalašie. To však nie je jediná prírodná 
vzácnosť susednej Hornej Súče, ktorá celá patrí do Chránenej krajinnej 
oblasti Biele Karpaty. Ďalšími maloplošnými chránenými územiami sú 
PP Včelíny, Mituchovské, Čechovské, PP Horná Závrská, Stehlíkovské a 
U Lipnických Ak by ste ich však chceli navštíviť a nie ste ich majitelia či 
užívatelia, máte smolu. Ani v jednej z nich nie je zatiaľ náučný chodník, 
a preto sú pre verejnosť neprístupné. Viac sa však o nich môžete 
dozvedieť na kvalitných informačných tabuliach pri cyklotrasách.

Foto: Pavel Meisl Foto: Jozef Májsky Foto: Jozef Májsky Foto: Jozef Májsky
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Studnička medzi Žúžích lúkú a Podolákéch 
pasjénkom (poniže Pavlínéch hate)

,
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Lúčovka veľkokvetá - botanický skvost Krasína Medze a hate boli súčasťou krajiny po stáročia Krajové a staré sorty ovocia sú skutočné bohatstvo Lúky a pasienky s pevne vymedzenými hranicami 
tvoria veľmi cenné krajinné plátové štruktúry Kde je seno, tam sa chová, pracuje a uchováva krajina

Všetci gazdovia, poľnohospodári, bačovia, horári, ovocinári, hrabačky, pastieri, 
včelári, kosci majú zásluhy na formovaní a uchovávaní harmónie poľnohospodárskej 
krajiny nášho chotára. Všetko sa však mení a v dlhom časovom horizonte sú 
najobjektívnejším meradlom čísla. V roku 1850 bolo v Dolnej Súči pri 1431 
obyvateľoch evidovaných  589 kusov hovädzieho dobytka, 18 koní a až 1317 oviec. 
V roku 1951 to ešte stále bolo 743 kusov hovädzieho dobytka, 93 koní, 285 oviec 
a 66 kôz, ale už pri 2051 obyvateľoch. V roku 1996 poľnohospodárske družstvo 
chovalo 696 kusov hovädzieho dobytka, 230 ošípaných a 256 oviec; v roku 2010 
však už len 742 kusov hovädzieho dobytka. Znižovanie stavov hospodárskych zvierat 
spôsobuje aj zmeny v 
štruktúre využívania 
p o ľ n o h o s p o d á r s k e j 
pôdy: ak v roku 1996 
tu bolo 540 ha ornej 
pôdy, 30 ha chmelníc a 
až 328 ha lúk a 286 ha 
pasienkov; tak v roku 
2010 vzrástla výmera 
ornej pôdy už na 652 ha. 
Krajina a jej pamäť sa 
nedajú oklamať.

Robotní ľudia

Studnička s najstabilnejším vodným režimom na trase náučného 
chodníka je ako stvorená na oddych a občerstvenie. Studničky neboli 
upravované samoúčelne, ale ako súčasť hospodárskeho užívania 
krajiny. Pili z nich ľudia počas poľnohospodárskych prác, vodou z nich 
napájali hospodárske zvieratá a slúžili aj zveri. Mať na svojom pozemku 

výdatný prameň bolo veľké bohatstvo, podobne ako mať dobrú lúku 
alebo úrodné pole. V časoch vytvárania tunajšej krajiny do jej dnešnej 
podoby bolo vlastníctvo „sväté“ a pozostatky týchto čias môžete vidieť 
všade naokolo. Medze za Krasínom vytyčujú a zachovávajú vlastnícke 
vzťahy z čias, kedy sa na lúky nemohlo ísť kedykoľvek, ale iba „do 
Ďura“. Všetky práce mali svoj termín, všetko malo svoje využitie a aj 
vďaka tejto istote sa tu mohli vyvinúť typické rastlinné a živočíšne 
spoločenstvá – biotopy.
  Lúčne biotopy, často na zosuvoch a s „blúdivými“ prameniskami 
a výmokmi sú domovom aj takých vzácností ako sú páperník úzkolistý či 
orchidey – kruštík močiarny a vstavačovec májový. Úplne inak vyzerajú 
lúky a pasienky na opačnej strane Krasína, kde je pôdny profil menej 
vyvinutý. Plytšie, výhrevnejšie a chudobnejšie pôdy sú porastené aj 
kostravou valeskou. Extrémnejšie stanovištia, hlavne suťoviská bez 
súvislej pôdnej pokrývky, sa v júni menia na defilé pôsobivých bielych 
kvetov lúčovky veľkokvetej, ktorá tu rastie v najväčšej populácií v 
regióne. Flóra Krasína, to nie sú len vzácne a chránené druhy, ale aj 
bežné druhy ako napríklad chochlačky, rozchodníky alebo dúšky. Tieto 
sú dôležitou, nezastupiteľnou súčasťou spoločenstiev a živné rastliny 
cenných a zriedkavých živočíšnych druhov.
  Kroviny a lesy majú na Krasíne čoraz väčšiu rozlohu a na 
ich druhové zloženie výrazne vplýva to, v ktorej časti rezervácie sa 
nachádzajú. Keď sa poobzeráte dookola, budete najčastejšie vidieť 
kríky liesky a bazy. Z drevín hatiam a vyššie položeným lesom dominujú 
lipa, javor poľný, jaseň, buk a hrab. Za hrebeňom, znášajú viac slnka 
a menej vlahy lepšie druhy ako svíb, ruža, trnka a drieň. Spomedzi 
drevín stromovitého vzrastu tu dominujú duby. 

  Po celej trase náučného chodníka vás budú sprevádzať ovocné 
dreviny. Či už staré stromy dožívajúce v lesoch alebo mladé výsadby 
na začiatku plodnosti. Nájdete tu pôsobivé solitéry aj malebné sady 
tvorené jabloňami, hruškami, slivkami, orechmi a čerešňami. Spolu 
uchovávajú bohatstvo starých i novších odrôd a miestnych sort. A 
samozrejme uvidíte aj kráľovnú Krasína - oskorušu. Nie jednu, ale 
hneď niekoľko. Sú dôkazmi toho, kde všade vedeli bývalí súčanskí 
hospodári nájsť a dopestovať bohatstvo úrody. Pritom to, čo môžeme 
dnes vidieť, je len zlomkom, ktorý prežil rekultivácie v rokoch 1980 
– 89, zarastanie a pustnutie sadov či zabúdanie a stratu historickej 
pamäte. Je nesmierne dôležité, aby jablká vandlíki, húžefki, brokáne, 
kožófki, ranetki či hrušky žutane, kočacé hlavi, okruhlice, prasietki či 
remienki napokon nezostali len ako spomienka na tejto informačnej 
tabuli.

Foto: Jozef Májsky
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Pracovna Dionýza Štúra ˇ
NÁUČNÝ CHODNÍK JANKA MIKLASA
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Bývalý lom – jazva na tvári Krasína, zároveň cenný biotop Miesto vhodné na envirovýchovné aktivity Kameňolom ako zdroj obživy Vršatské bradlá - slávnejšia súčasť bradlového pásma Skameneliny, ktoré zaujali aj Dionýza Štúra

Slávny slovenský geológ a paleontológ, 
ktorý sa zaoberal geologickým mapovaním a 
fytopaleontológiou v celej bývalej Rakúsko-
uhorskej monarchii. 
Narodil sa  v učiteľskej rodine, ktorá sa z 
Beckova presťahovala do Vrbového a potom do 
Modry, kde chodil aj na strednú školu. Neskôr 
absolvoval  evanjelické lýceum v Bratislave, 
viedenskú polytechniku a Banskú akadémiu 
v Banskej Štiavnici. Od roku 1950 pracoval 
v Ríšskom geologickom ústave vo Viedni, v 
rokoch 1885 – 1892 ako jeho riaditeľ. Celý 
život bol národne uvedomelý – bol signatárom 
Memoranda slovenského národa a  podieľal sa 
na zakladaní Matice Slovenskej i slovenských 
gymnázií.

Počas svojho života napísal viac ako 300 odborných prác. S našou obcou je spojený 
tým, že v roku 1860 robil prieskum tohto územia a tu, na Krasíne objavil a neskôr 
i vedecky popísal niekoľko druhov skamenelých mäkkýšov. 

Dionýz Štúr (2. 4. 1827; Beckov – 9. 10. 1893; Viedeň)

Stojíte na okraji dobývacieho priestoru bývalého kameňolomu. Je to 
najviditeľnejší a najtrvalejší ľudský zásah do okolitej prírody. Keďže 
nič nie je iba čierne či biele, táto jazva spôsobená ľuďmi prírode je 
zároveň cenným biotopom a plochou, ktorá povedala veľmi veľa o 
zložení Krasína a jeho zaujímavostiach z oblasti neživej prírody.
  Krasín slúžil obyvateľom ako zdroj kameňa už dávno a dôkazy 
o tom môžete vidieť aj na trase nášho náučného chodníka. Ale až 
vznik tohto obecného priemyselného lomu orientovaného na export 
vápenca zo Súčanskej doliny znamenal ohrozenie samotnej existencie 
bradla. Treba mať na pamäti, že súčasný rozsah ťažby bol zrealizovaný 
do roku 1980 za približne tri desaťročia, čiže v súčasnosti by bol 
pri rovnakej intenzite ťažby už viac ako dvojnásobný. Ako jediné z 
bradiel v rámci Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty bol Krasín 
takto hospodársky využívaný a to aj napriek tomu, že bol vyhlásený 
za chránený prírodný výtvor (vyhlásenie chráneného územia – 1971, 
úplné ukončenie ťažby – 1982, zrušenie dobývacieho priestoru – 
1994). Okrem desiatok robotníkov v kameňolome toto miesto však 
bolo prechodnou pracovňou aj takých odborníkov – paleontológov 
a geológov ako  Dionýz Štúr (19. storočie), Augustín Began a Milan 
Mišík (20. storočie) a viacerých ďalších vrátane jaskyniarov . Aj vďaka 
intenzívnemu narušeniu bradla mohol Dionýz Štúr už v práci z roku 
1860 popisovať vo vápencoch strednej jury bohatú faunu skamenelín 
rodu Cadomites, napríklad druhy Rhynchonella senticosa a Waldheimia 
pala, vo vrchnej jure pomerne zachovalú faunu hlavonožcov a v 
najvyššej jure hojné zastúpenie schránok druhov Calpionella alpina 
a Calpionella elliptica. Takéto bohaté nálezy historickej fauny z iného 
územia Bielych Karpát nepoznáme. Prečo to tak je? Odkiaľ sa tu vlastne 
vzali vápence a prečo Krasín vyzerá tak, ako vyzerá?  Pre vysvetlenie 
musíme ísť ďaleko do histórie – do druhohôr, konkrétne jury. Po 
ľuďoch nebolo vtedy ani chýru, ani slychu a po Zemi sa prechádzali 
hlavne dinosaury. Celé územie Slovenska bolo vtedy morským dnom, 

na ktorom sa usádzali pevné zvyšky, hlavne schránky všetkého, čo 
žilo v mori, alebo čo prinášali rieky z existujúcich pevnín. Stmelením 
týchto zvyškov veľkým tlakom vznikli vápence, v ktorých dodnes, pri 
troche šťastia, môžeme objaviť práve odtlačky alebo skamenelé zvyšky 
vtedajších obyvateľov morí a riek. „Rodičmi“ Krasína sa stali samotná 
Európa a Afrika, ktoré pred miliónmi rokov do seba narazili, pričom 
sa vytvorili (odborný názov vyvrásnili) pohoria Atlas, Pyreneje, Alpy, 
Kaukaz aj naše Karpaty. Pri tejto parádnej zrážke, ktorá stále ešte trvá, 
sa zemský povrch oboch kontinentov nielen pokrivil, ale aj rozlámal a 

vodorovne popresúval. Časti zemskej kôry (odborne príkrovy) rôznej 
veľkosti a zloženia sa presunuli jedna nad druhú. Tak sa mohlo stať, 
že bradlo Krasín, ako malý zvyšok pôvodného morského dna, čnie 
nad okolitou krajinou. A v Bielych Karpatoch nie je jediný! Máme tu 
celé bradlové pásmo (Vršatec, Červený Kameň, Lednica, Drieňová a 
ďalšie) so svojou osobitou a jedinečnou flórou a faunou či mnohými 
pamiatkami ľudskej histórie a kultúry.
  A ako je to s morským okom pod Krasínom? Žiaľ alebo našťastie, 
jeho existencia sa doposiaľ nepotvrdila. Ani pri speleologickom 
výskume niekoľkých menších jaskýň s nevýraznou výzdobou, ani pri 
hydrogeologickom vrte, ktorý bol zrealizovaný práve tu, v bývalom 
lome. Morské oko tu teda nie je a ani nebude. Ale ani my, Súčania, 
nemusíme mať všetko. Výpočet zaujímavostí a cenností nášho chotára 
je aj bez morského oka dosť dlhý a pestrý. Do budúcnosti bude stačiť, 
ak si ich budeme ďalej „len“ chrániť a uchovávať. 

Foto: Jozef Májsky Foto: Jozef MájskyFoto: Archív Trenčianskeho múzea Foto: Jozef Májsky


