
Obnovený náučný chodník Majdán – príďte na jeho 

slávnostné otvorenie 

 

Náučný chodník Majdán vybudovali Lesy SR, OZ Smolenice 

ešte v roku 2002. Išlo na tú dobu o prvý lesnícky náučný 

chodník v rámci štruktúry štátnych lesov. Dĺžka trasy 

chodníka bola vtedy 5,5 km s prevýšením 100 m. Začínala 

na Olšovskom mlyne a končila na lokalite Močiar, západne 

od Rybárne. Na štyroch zastaveniach sa mohli návštevníci 

dozvedieť o historických a prírodných zaujímavostiach 

tejto časti Malých Karpát.  

V roku 2011 bol tento náučný chodník doplnený o päť 

zastávok venujicm sa krasovým formám Kuchynsko-orešanského krasu. Práve táto lokalita je bohatá na 

takmer všetky povrchové i podpovrchové formy krasu. Zastúpenie tu majú jaskyne, ponory, vyvieračky, 

závrty, či škrapy.  

Aj keď tabule boli prispôsobené pôvodnej grafike, všímavý 

návštevník postrehol, že vlastne kráča dvoma chodníkmi, 

medzi ktorými bol časový rozdiel takmer desiatich rokov. 

Zhoda rôznych náhod zafungovala na jar v roku 2016. Trnavskí 

jaskyniari plánovali náter a opravu tabúľ z roku 2011, Obec 

Horné Orešany plánovala osadenie nových infopanelov na 

námestíčku na Majdánskom a Lesy SR OZ Smolenice chystali 

revitalizovať mobiliár z roku 2002. Slovo dalo slovo a do 

spolupráce sme ešte zaangažovali Správu CHKO Malé Karpaty. 

Finančne a materiálne prispeli Trnavský samosprávny kraj, 

Obec Horné Orešany, Chemolak Smolenice, Translata a Naucnetabule.sk. 

Cieľom revitalizácie bolo ošetrenie a náter jestvujúcich drevených náučných tabúľ a výroba troch nových 

altánkov, ktoré zafinancovali Lesy SR. Zároveň nevyhovujúce tabule boli nahradené novými.  Zrušila sa 

zastávka na lokalite Močiar, ktorá bola málo navštevovaná 

a ležala odľahlejšie od náučného chodníka. Zároveň sa však 

chodník rozšíril o dve nové zastávky. Prvá nová zastávka sa 

nachádza už na námestíčku na Majdánskom vedľa autobusovej 

čakárne a druha je vedľa obľúbenej Chaty Majdán. Všetky 

potlače tabúľ  náučného chodníka sa zjednotili, pribudli nové 

pútavé texty a vytvorila sa nová grafika. Náučný chodník má tak 

v súčasnosti 5,9 km. Na desiatich zastaveniach a štrnástich 

infopaneloch sa môžete dozvedieť zaujímavé a pestré 

informácie z rôznych oblastí. Napríklad o histórii spracovania 

dreva na rôzne produkty, o jaskyniach, chove rýb, geológii, či ostatnej živej aj neživej prírode. Toto všetko a aj 

oveľa viac sa však dozviete, ak sami tento chodník prejdete. Netreba pripomínať krásne scenérie v okolí 

Rybárne, či Husieho stoku... Trasa je nenáročná, vedie asfaltovou cestou a je vhodná aj pre menšie deti, či 

mamičky s kočíkmi.  

Radi by sme Vás všetkých srdečne pozvali pozvali na jeho slávnostné otvorenie, ktoré sa uskutoční 17.9.2016 

o 13:00 na námestí v m.č. Horných Orešian – Majdánskom. Prejdeme si spoločne celú trasu s odborným 

výkladom. Zároveň je pripravená opekačka v závere náučného chodníka v blízkosti Rybárne. Tak pripravte si 

špekačky a slaninku – tešíme sa na stretnutie s Vami.  


