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Náučný chodník má dĺžku 6,5 km a celkové prevýšenie 530 m. Spája obec Muráň 
s Muránskym hradom a Veľkou lúkou. Jeho 
trasa je stredne náročná a vedie súbežne 
s červeno a modro značenou turis-
tickou trasou. 

Správa Národného parku Muránska planina
ulica J. Kráľa 12, 050 01 Revúca

tel.: 058/44 22 061, fax: 058/48 81 790
e-mail: ssnpmp@sopsr.sk

www.npmp.sk

Informačné stredisko Muráň
tel.: 058/44 22 061

Pri jej zdolávaní sa prostredníctvom 14 
panelov a 2 informačných bodov dozviete 
mnoho o prírodných krásach a zaujímavos-
tiach Národného parku Muránska planina, 
ako aj o histórii Muránskeho hradu. Skal-
né bralo Cigánka Vám poskytne impozant-
ný výhľad na široké okolie. 

NCH Muránsky hrad je súčasťou terén-
neho informačného systému Národné-
ho parku Muránska planina a v blízkosti 
obce Muráň nadväzuje na informačný 
bod v ústí Hrdzavej doliny a Náučnú lo-
kalitu Piecky.

Náučný chodník začína už v obci Muráň. Jeho prvá zastávka je situovaná vedľa Obec-
ného úradu a poskytne Vám úvodné informácie o trase náučného chodníka. Už z tohto 
miesta sa Vám naskytá pohľad na bralo Cigánka (938 m n. m.), ktoré sa vypína nad Mu-
ráňom. Na jeho vrchole, uprostred Národnej prírodnej rezervácie rovnakého mena sa 
nachádzajú ruiny 
Muránskeho hra-
du. Trasa ďalej 
pokračuje popri 
škole k okraju 
lesa, k symbo-
lickej vstupnej 
bráne náučného 
chodníka a ďalej 
lesným chodní-
kom, súbežne 
s červeno zna-
čenou turistic-
kou trasou. 

Druhá zastávka sa nachádza niekoľko metrov od symbolickej vstupnej brány náučné-
ho chodníka. Útvar, na ktorý upozorňuje tento informačný panel, bol kedysi chybne 
považovaný za jednu z povrchových krasových foriem – bogaz, teda úzku pretiahnutú 
krasovú priehlbeň so strmými stenami, vznikajúcu rozširovaním puklín. Neskôr sa zisti-
lo, že terénna depresia vznikla v 19. storočí vplyvom činnosti človeka – je pozostatkom 
ťažby dolomitického štrku. 

Chodník ďalej mierne stúpa a prechádza lesom. V okolitých 
lesných porastoch prevládajú listnaté dreviny, najmä buk lesný 
(Fagus sylvatica). Sporadicky sa tu vyskytuje jarabina mukyňa 
(Sorbus aria) a hrab (Carpinus betulus), v horných častiach 
pristupuje javor horský (Acer pseudoplatanus), ojedinele 
smrek (Picea abies) a jedľa biela (Abies alba). V dolnej časti 
chodníka je primiešaná aj borovica lesná (Pinus sylvestris). 

Štvrtá zastávka je venovaná pôdam Muránskej planiny. Pôda je jeden z dôležitých prv-
kov krajiny, ktorý spája jej živé a neživé zložky. Je ako kronika – dá sa z nej vyčítať, 
ako sa krajina vyvíjala v minulosti. Jej stavba a vlastnosti totiž odrážajú nielen výsledky 
vzájomného pôsobenia všetkých ostatných zložiek krajiny v súčasnosti, ale aj jej pôvod 
a vývoj za veľmi dlhé obdobie. 

Podložie Muránskej planiny tvoria najmä vápence a dolomity. Na týchto horninách 
vznikli pôsobením organizmov, klímy, podzemnej vody a ďalších pôdotvorných faktorov 
najmä rendziny – plytké a kamenisté pôdy. Na plošinách Muránskej planiny sa ostrov-
čekovite, najmä v krasových priehlbinách zachovali zvyšky reliktných pôd terrae calcis. 
Sú to staré, „prezreté“, veľmi zvetrané a dokonale odvápnené pôdy, ktoré sa vytvorili 
v medziľadových obdobiach štvrtohôr. V tých častiach národného parku, kde v podloží 
dominujú kryštalické horniny, prevládajú kyslé až veľmi kyslé, kamenisté hnedé lesné 
pôdy. 

1.1.1.111  p p ppanananannelelee 5.5.5.5. p p ppananannnelelelell

7.7.7.7. p pppananaa elelelel

6.6.6.6  p pppananananelelelel
2.2.2.2  p p ppanananannelele

3.3.3.3. p pp panananana elelelel

4.4.4  ppppananannelelelell

/ NÁUČNÝ CHODNÍK MURÁNSKY HRAD / HORNINY MURÁNSKEJ PLANINY

/ FAUNA MURÁNSKEJ PLANINY

/ FLÓRA MURÁNSKEJ PLANINY
/ BOGAZ

/ LESY A LESNÉ HOSPODÁRSTVO

/ PÔDY MURÁNSKEJ PLANINY

Pohľad na Cigánku, foto: P. Mezei

Piata zastávka náučného chodníka je veno-
vaná horninám, ktoré tvoria Muránsku pla-
ninu. Nájdete tu aj ukážku najrozšírenejších 
hornín národného parku. 

Väčšinu územia Národného parku Murán-
ska planina zaberá rozsiahla karbonátová 
planina, tvorená desiatimi rôznymi typmi 
vápencov a dolomitov z obdobia druhohôr. 
Bezprostredné okolie planiny i podložie 
vápencov a dolomitov tvoria kryštalické 
horniny, najmä žuly, ktoré vznikli stuhnutím 
magmatických hmôt v hlbokých podpovr-
chových úrovniach Zeme v období prvohôr. 

Začiatkom druhohôr bola karpatská oblasť zaliata morom. V tomto prostredí sa vytvá-
rali vápence a dolomity nahromadením zvyškov odumretých tiel morských organizmov, 
úlomkov kalcitu a činnosťou niektorých rias a baktérií. Intenzívne vrásnenie koncom 
druhohôr spôsobilo vynorenie oblasti Karpát. Búrlivý vývin územia pretrvával aj v mlad-
šom období treťohôr. Intenzívna vulkanická činnosť, ktorej centrum bolo na strednom 
Slovensku, zanechala svoje stopy aj na Muránskej planine – v oblasti Kľaku v podobe 
sopečných telies andezitov. 

Šiesta zastávka je venovaná flóre. Vďaka vysokému rozpätiu 
výškových stupňov sú v kvetene Muránskej planiny za-

stúpené alpínske a 
subalpínske druhy 
rastlín, ale aj náro-
čnejšie teplomilné 
druhy. Najvýznamnejšou 
rastlinou územia je lykovec 
muránsky (Daphne arbuscula) 
– endemit a treťohorný relikt Mu-
ránskej planiny. Odborníci pova-
žujú niektoré lokality planiny za 
prírodné skvosty kvôli výskytu 
bohatých spoločenstiev lišajníkov.

Prevažná časť trasy náučného chodníka pre-
chádza bukovým lesom. Dominantnými bylinami v 
podraste týchto lesov sú bučinové druhy, ako na-
príklad lipkavec marinkový (Galium odoratum), 

Siedma zastávka je venovaná pestrej faune národného parku. Muránska planina je 
domovom vlka obyčajného (Canis lupus), rysa ostrovida (Lynx lynx), ako aj najväčšej 
šelmy Karpát – medveďa hnedého (Ursus arctos). 

Muránska planina a Stolické vrchy sú jedným z najvýznamnejších území na Slovensku 
pre hniezdenie druhov pôtik kapcavý (Aegolius funereus) a hlucháň obyčajný (Tetrao 
urogallus). Množstvo nesprístupnených jaskynných útvarov vytvára výborné podmien-
ky pre zimovanie veľkého počtu druhov netopierov. Mimoriadne bohatá je fauna bez-
stavovcov s výskytom významných druhov ako aj miestnych endemitov. 

Lesy pokrývajú viac ako 85 % územia národ-
ného parku. Stanovištné podmienky lesov 
južnej a severnej časti národného parku sú 
rozdielne. Južná časť územia je pod vply-
vom teplejšej klímy a v podloží prevládajú 
karbonátové horniny (vápence a dolomity). 
V zložení drevín majú väčšie uplatnenie list-
náče, tak ako to vidíte aj na tomto chodníku. 
V severnej časti národného parku sa vý-
raznejšie prejavuje chladnejšia klíma a kys-
lejšie pôdy na kryštalických horninách (žuly, 
ruly, fylity, svory). Prevládajú tam ihličnany, 
hlavne smrek. V lesoch národného parku sa 
hospodári s výnimkou lesov prírodných rezer-
vácií a národných prírodných rezervácií, ktoré sú ponechané na samovývoj. O lesoch 
národného parku a lesnom hospodárstve sa viac dozviete na tretej zastávke náučného 
chodníka.

Bukový les, foto: archív Správy NPMP 

Lykovec muránsky foto: D. Blanár

Vápence – najrozšírenejšia hornina 
Murásnkej planiny, foto: P. Jakubčo

Jarabina mukyňa
 Foto: D. Blanár

Margaréta biela
Foto: D. Blanár

Výhľad na vápencovú plošinu Muránskej planiny, zalesnené svahy NPR Šiance a hrebeň 
Nízkych Tatier na pozadí, foto: P. Mezei
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Črievičník papučka 
Foto:J. Šmídt

Prvosienka holá 
Foto: J. Šmídt

Zubačka žliazkatá – 

bučinový druh, 

Foto: J. Šmídt

Lesy v okolí náučného chodníka 
svojím charakterom vytvárajú pod-
mienky pre existenciu veľkého 
množstva živočíchov. 

zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), 
kopytník európsky (Asarum europaeum), fialka 
lesná (Viola reichenbachiana), bažanka ročná 
(Mercurialis perennis), chlpaňa hájna pravá 
(Luzula luzuloi-
des subsp. luzu-
loides) a iné. Zjari 
kvitne hrachor 
jarný (Lathyrus 
vernus) a lykovec 
jedovatý (Daphne 
mezereum). Na vý-
slnných skalnatých 
miestach rastie 
zvonovec ľaliolistý 
(Adenophora liliifo-
lia) a zvonček tvrdo-
plodý (Campanula 
xylocarpa).

Medveď hnedý, foto: M. Babnič

Rys ostrovid, foto: E. Hapl

Vlk obyčajný, foto: M. Babnič

Pokiaľ sa budete po trase náučného 
chodníka pohybovať ticho a všímavo, 
mohli by ste pozorovať niektoré zo živo-
číchov, ktoré tu žijú. 

Vrzúnik mramorový
Foto: J. Raisová
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Ďalšia zastávka sa nachádza pri prameni 
pod hradom. Je to jedno z mála miest, kde 
si pri putovaní Muránskou planinou môžete 
doplniť zásoby vody. Zrážkové vody a vody 
z topiaceho sa snehu sa totiž na Muránskej 
planine z veľkej časti strácajú v podze-
mí a pretekajú celou sústavou krasových 
puklín, dutín, komínov, početných jaskýň a 
krasových jám. Voda sa na povrchu opäť 
objavuje na vzdialenejších miestach v po-
dobe krasových prameňov a vyvieračiek. 
Prameň pod hradom sa vytvoril na tektonickom 
zlome na rozhraní skrasovatených vápencov a dolomitov. 

Trasa náučného chodníka Vás po niekoľkých metroch 
od prameňa dovedie k desiatej zastávke venovanej 
šľachtickému rodu Coburgovcov, posledným majiteľom 
Muránskeho panstva. Chata, ktorá tu stojí, je bývalá 
coburgovská horáreň z konca 19. storočia. Povyše 
chaty sa nachádza pomník Augusta Coburga. Stojí na 
mieste, odkiaľ August rád pozoroval Muránsky hrad 
a okolité lesy. 

Na tomto mieste sa trasa náučného chodníka rozdvo-
juje. Priamo nad vami sa vypínajú ruiny Muránskeho 
hradu, kam Vás zavedie stará hradná cesta. Strmé 
stúpanie k hradu je asi v polovici prerušené plošinou, 

pri ktorej je osadená drevená zábrana. Na tomto mies-
te boli v minulosti odstavované povozy a ťažký náklad sa 

vyťahoval na hrad pomocou dômyselného zdviháku – výťahu. Po zdolaní najstrmšej 
časti trasy náučného chodníka a skal-
ných schodov sa dostanete k vstupnej 
bráne Muránskeho hradu. V jej výklenku 
bola v roku 1831 osadená mramorová 
pamätná doska pripomínajúca deň, keď 
si Ferdinand Coburg slávnostne prevzal 
kráľovskú darovaciu listinu. Vstupnou 
bránou vchádzate do areálu kedysi moc-
ného a nedobytného strážneho hradu.

Na širokej plošine Cigánky obkľúčenej 
strmými bralami bol v čase, keď Uhor-
sko sužovali ničivé tatárske vpády, 
vybudovaný jeden z najväčších a naj-
vyššie položených hradov na Sloven-
sku. Vznikol na ceste spájajúcej Spiš 
s Gemerom. 

Prvá písomná zmienka o „castum 
Mwran“ pochádza z roku 1271. Založil 
ho rod Bebekovcov, jeden z najvplyv-
nejších feudálnych rodov Uhorska 
a postupne patril ďalším významným 
šľachtickým rodom – Illésházyovcom, 
Tornalyovcom, Széchyovcom, Kohá-
ryovcom až napokon Coburgovcom. 
V priebehu 18. storočia dvakrát vyho-
rel, v dôsledku čoho začal chátrať, až 
úplne spustol. 

Panorámu Stolických vrchov môžete obdivovať aj z vyhliadky v severnom cípe areálu 
hradu. Popis jednotlivých vrchov masívu Stolických vrchov však nájdete na trinástej 
zastávke v juhovýchodnej časti hradu. Stolické vrchy sú najvyšším orografickým cel-
kom Slovenského rudohoria. Vrchy pred vami sa týčia do nadmorskej výšky viac ako 
1 400 m n. m., najvyššia z nich je Stolica (1 476 m n. m.). Jej hlavným hrebeňom pre-
chádza hranica ochranného pásma Národného parku Muránska planina. 

Na najjužnejšom výbežku hradu, na tzv. Ci-
gánskej bašte je druhá vyhliadková plošina 
a štrnásty panel náučného chodníka veno-
vaný Národnej prírodnej rezervácii Cigánka. 
Vápencové skalné bralo, vrátane areálu Mu-
ránskeho hradu, bolo v roku 1984 vyhlásené 
za národnú prírodnú rezerváciu. 

Na skalnom brale priamo pred vyhliadkou 
rastie najvzácnejšia rastlina Muránskej pla-
niny – lykovec muránsky (Daphne arbus-

cula). Je to malá poliehavá kríčkovitá rastlina s tuhými, úzkymi a vždyzelenými lista-
mi a ružovými, prenikavo voňavými kvetmi. 
Najnápadnejšia je v priebehu mája 
v čase kvitnutia. 

NPR Cigánka je tiež jedinou dosiaľ 
známou lokalitou jarabiny Hazslinsz-
kého (Sorbus hazslinszkyana) na 
Muránskej planine. Nesmierne bohatá 
druhová pestrosť lišajníkov s počtom 
viac ako 330 druhov a prítomnosťou 
viacerých veľmi vzácnych druhov radí 
NPR Cigánku medzi najvýznamnejšie 
lokality Slovenska. Lišajníky tu rastú 
na skalách, stromoch ale aj hradných 
múroch. Na hradných múroch a 
skalných bralách žije jašterica múro-
vá (Lacerta muralis). V zime tu zas možno pozorovať vzácneho vtáka murárika 
červenokrídleho (Tichodroma muraria). 

Toto miesto vám poskytne naozaj impozantný výhľad do širokého okolia. Po pravej stra-
ne môžete obdivovať skalné steny NPR Poludnica, ktorej svahy zbiehajú do Suchého 
dolu. Masív Muránskej planiny pretínajú hlboké doliny – Hrdzavá, za ňou Javorníková 

Podzemie Muránskej planiny je popretkávané chodbami početných vertikálnych i hori-
zontálnych jaskýň. Dosiaľ ich tu bolo objavených viac ako 400. Najkrajšou a najväčšou 
jaskyňou Muránskej planiny je viac ako 3 km dlhá jaskyňa Bobačka. Jaskyne sa vytvá-
rajú následkom rozpúšťacej činnosti atmosférických vôd obohatených o oxid uhličitý aj 
za pomoci mechanickej činnosti tečúcich vôd alebo aj iných procesov.

Wesselényiho jaskyňa je pozostatkom väčšieho systému, ktorý odvádzal vody do pod-
zemia. V súčasnosti je značne zasypaná ale je hodnotná ako svedok procesov kraso-
vého zvetrávania a ako historický doklad o využití jej priestorov v stredoveku. Gemerský 
prírodovedec Gustáv Reuss, ktorý v roku 1853 podal prvý opis jaskyne, tu spomína 
nálezy ľudských kostí. Nazvaná je podľa slávneho majiteľa Muránskeho hradu, ktorý sa 
tu podľa ľudovej povesti otrávil. Wesselényiho jaskyňa je jedinou verejnosti prístupnou 
jaskyňou národného parku. Nájdete ju pár metrov od tohto panela, vedľa žlto značenej 
turistickej trasy.

Trasa náučného chodníka pokračuje od pätnástej zastávky lesom – po lesnej ces-
te, súbežne s modro značenou turistickou trasou. Po pravej strane sa dvíhajú svahy 
Šiancov – národnej prírodnej rezervácie. Do okolitých porastov sa roky nezasahuje 
a sú ponechané na samovývoj. Po asi 30 minútach sa 
dostanete na južný okraj Veľkej lúky – rozľahlej tráv-
natej vápencovej plošiny. Tu sa nachádza posledná 
zastávka náučného chodníka. 

Cigánka, foto: J. Mazúr

Muránska planina je jedno z najvýznamnejších 
zimovísk netopierov na Slovensku
Foto: E. Hapl

Podkovár veľký, foto: archív Správy NPMP

Vyhliadková plošina na Muránskom hrade
Foto: J. Salay

Vstupná brána Muránskeho hradu
Foto: A. Trebulová

Veľká lúka je najväčšou lúkou krasovej plošiny Muránskej planiny. Je dlhá 1,5 km 
a široká približne 0,5 km, dookola lemovaná zalesnenými svahmi. Vznikla odlesnením 
a pravidelným obhospodarovaním si zachováva charakter horskej lúky. V jej západnej 
časti sa nachádza niekoľko krasových jám (závrtov) – terénnych depresií, ktorými je 
odvodňovaná. V jej severnom cípe stojí žrebčín, postavený v roku 1950. Kone sa tu 
chovajú celoročne v prírodných podmienkach bez ohľadu na charakter počasia. Sú 
voľne pasené na lúkach Muránskej planiny a významne tak prispievajú k zachovaniu 
pestrých lúčnych spoločenstiev. Rokmi sa stali jedným z charakteristických symbolov 
Muránskej planiny.

Miesto, kde stojí tento infor-
mačný bod, sa volá Piesok. 
Je jedným z troch miest, kde 
môžete v národnom parku tá-
boriť. Je východiskovým mies-
tom pre ďalšie turistické trasy. 
Je len na vás, či sa rozhod-

nete vrátiť späť náučným chodníkom 
do Muráňa, alebo budete pokračovať 
v potulkách Muránskou planinou. Pro-
síme vás o dodržiavanie zásad pobytu 
v národnom parku, ktoré nájdete aj 
na panely tohto informačného bodu. 
Správa Národného parku Muránska 
planina vám želá príjemný pobyt v tejto 
krásnej časti Slovenska.   

Prameň pod hradom, foto: M. Hromada

Chata pod hradom – bývalá coburgovská 
horáreň, foto: P. Jakubčo

PraPrameňmeň po pod hd hradradomom, fo foto:to: MM HrHromaomada
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Vyhliadková plošina 
na Muránskom hrade

Foto: J. Šmídt

Slávnu históriu hradu, jeho 
majiteľov a ich osudy vám 
priblíži informačný bod 
situovaný na niekdajšom 
nádvorí. V areály hradu 
sa pohybujte s najväčšou 
opatrnosťou.  

Muránsky hrad
Foto: J. Salay

pomník Augusta Coburga 

Foto: P. Jakubčo

Panoráma Stolických vrchov
Foto: P. Mezei

V severnom výbežku hradu, v mieste, kde 
voľakedy stál „výťah“ na vyťahovanie ťažkých 
predmetov na hrad, nájdete dvanástu za-
stávku venovanú geomorfológii územia. Toto 
miesto poskytuje nádherný výhľad na roz-
siahlu vápencovú plošinu Muránskej plani-
ny, strmé zalesnené svahy Národnej prírod-
nej rezervácie Šiance a impozantné skalné 
svahy Národnej prírodnej rezervácie Polud-
nica. Horizont lemujú južné svahy Nízkych 
Tatier. Milióny rokov formovalo vrásnenie 
a prírodné živly krajinu do tejto podoby.  
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Výhľad na skalné zalesnené svahy NPR 

Šiance, chatu pod hradom a hrebeň Nízkych 

Tatier na pozadí
Foto: P. Mezei

NPRNPRPNPR Po PoPP ludludnicnica, a, foto: J. Mazzúúr
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a štš rnásty pana el nnáuáučnéhhho o chchchoddníka veno-
vaný Národnej prírodnej rezervácii Cigánka.
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Pohľad na Muuránránskusku do dolinlinu,u, fotfottto: o: P. P. MezMezMM eiei

a Martinova. Nad Hrdzavou a Javorníkovou dolinou sa vypína Vrbjarka, nad Martinovou 
dolinou sedlo Voniaca. Smerom doľava je to Čerťažeň, Nemcová a v pozadí Tŕstie. Vľa-
vo vidíte Muránsku dolinu, najvýraznejšiu dolinu v Stolických vrchoch a Revúckej vrcho-
vine a v nej dediny Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka a mesto Revúca. 

Z vyhliadky sa vrátite späť na „nádvorie“, čím ukončíte prehliadku areálu hradu. Starou 
hradnou cestou zídete späť ku chate pod hradom. Trasa náučného chodníka ďalej pre-
chádza popri chate a pokračuje úzkym skalným hrebeňom k okraju lesa, kde nájdete 
ďalší, pätnásty panel náučného chodníka.

Kone na Muránskej planine
Foto: J. Šmídt

Veľká lúka, foto: D. Blanár

Veľká lúka, foto: J. Salay




