
Graficky spracoval a vytlačil  - JAKOB © 2012

PROJEKT  LNCH 
HALUZICKÁ TIESŇAVA

REALIZUJE LESY SR, Š. P., 
ODŠTEPNÝ ZÁVOD TRENČÍN

HODŽOVA 38, TRENČÍN
WWW.LESY.SK

Finančne a metodicky sa na príprave a otvorení 
LNCH Haluzická tiesňava ďalej podieľali:
LESY SR, š. p., Generálne riaditeľstvo Banská Bystrica
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
CHKO Biele Karpaty
FOTO: Ing. Kobza, Pavlovičová,

PRÁCU  S  VEREJNOSŤOU
Vyškolení lesní pedagógovia vychovávajú mladú 
generáciu cez zážitkové učenie priamo v teréne 

VÝROBU BIOMASY
Ročná dodávka štiepky   -  8 000 ton 

POĽOVNÍCTVO
Stará  sa o 1 poľovný revír (3 000 ha) a 1zvernicu (530 ha)

SPRÁVU VODNÝCH TOKOV 
Spravuje  402 vodných tokov v dĺžke 525 km. 
 

REKREÁCIU  A  LESOTURISTIKU
Jednou z činností zabezpečovaných OZ Trenčín je aj 
lesoturistika. Pre tento účel prevádzkuje  5 chát. 

ŠPORT
Spravuje poľovnícko-športovú strelnicu v Kočovciach. 

NÁUČNÉ CHODNÍKY
Lesnícky náučný chodník v Trenčianských Tepliciach 
a v Haluziciach 

OZ TRENČÍN ZABEZPEČUJE AJ:

je organizačnou zložkou štátneho podniku LESY SR 
so sídlom v Banskej Bystrici.
ORGANIZAČNE SA ČLENÍ:
 na 5 lesných správ (Nemšová,  Dubodiel, Drietoma, 
Nové Mesto nad Váhom,  Kšinná) 
a 2 expedičné sklady (Trenč. Turná a Bánovce n./ B.
HOSPODÁRI na výmere: 38 803 ha
 OBNOVA LESA:  311 ha /rok 
PREREZÁVKY:  470 ha/rok
PRIAME NÁKLADY NA PEST.  ČIN.: 474 tis. EUR/rok
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Druhy stavieb v Haluzickej tiesňave:
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Trasa chodníka je obojsmerná. Sami si môžete zvoliť 
smer, ktorým sa vyberiete. Pohodlnejšia trasa 
vychádza od budovy Obecného úradu v Haluziciach 
smerom k románskemu kostolu. Cestou sa zastavíte 
pri informačných tabuliach a dozviete sa, že 
Haluzická tiesňava je prírodnou pamiatkou so 
štvrtým stupňom ochrany prírody a zároveň 
významným lesníckym miestom. Tiesňava sa spája s   
menom lesníka Prof. Dr. Ing.  Skatulu   (1889  –  
1974),    ktorý     vypracoval a realizoval projekt 
zalesnenia tiesňavy a hradenia Haluzického potoka. 
Orientačný plán na                      1. informačnej 
tabuli Vám pomôže zorientovať sa.     
Pohodlnou chôdzou prejdete k zrúcanine 
románskeho kostolíka,  odkiaľ je nádherný výhľad na 
pohorie Považský Inovec a povodie rieky Váh. 
Zastavte sa na chvíľu a zamyslite sa nad históriou. 
Múry kostola, pohľad na Beckovský hrad a v diaľke  
Tematín k zamysleniu priamo vyzývajú. 

Trasa chodníka vedie po poľnej ceste okolo 
miestneho cintorína na lúku. Dolu lúkou sa dostanete 
až do ústia tiesňavy, k tabuli č. 2 a k najväčšej 
prehrádzke postavenej v roku 1926. Jej výška je 4 m 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,  
Odštepný závod Trenčín vám predstavuje 

Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava. 
Nachádza   sa  v   okrese   Nové   Mesto nad Váhom, 
v katastrálnom území obce Haluzice. 
LNCH Haluzická tiesňava je zameraný na význam 
zalesnenia tiesňavy a budovania stavieb na 
Haluzickom potoku v minulom storočí. 

Celková dĺžka chodníka je 1,15 km 
so 4 informačnými tabuľami:

1. Orientačný plán LNCH 
2. Technicko - stavebná pamiatka 
3. Význam lesa v Haluzickej tiesňave
4. Haluzická tiesňava z pohľadu ochrany 
            prírody
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3a záchytný priestor 2500 m . 
Všimnite si kamenné stupne, ktoré boli postavené 
smerom po prúde potoka až do obce Štvrtok. 

Dva kamenné stupne vidno z prehrádzky, ostatných 
15 stupňov skrýva bujná vegetácia.     
Tiesňava bola zalesnená v 20.-tych rokoch minulého 
storočia a dnes pokrýva jej dno i svahy porast 
stromov, kríkov, popínavého brečtanu a vytvára 
príjemnú klímu počas horúcich letných dní. Počas 
zimných mesiacov, keď je lístie opadané,   sa  
otvárajú nové pohľady v tiesňave, ktoré sú ináč 
skryté očiam letných  návštevníkov kvôli hustému 
porastu. Chodník je nenáročný na fyzickú kondíciu, 
určený všetkým vekovým kategóriám. Povedie Vás 
tiesňavou okolo šiestich kamenných prehrádzok  
a jedného dreveného prahu v hlavnej strži. Vyvedie 
Vás pravostrannou stržou so štyrmi prehrádzkami  až 
na cestu, ktorá spája Haluzice s obcou Štvrtok. 

  

 

   

Logo  LNCH:

Vitajte v Haluziciach !

Ďakujeme za návštevu.

V prípade dažďa a v zimnom období môžu byť 
niektoré úseky chodníka klzké a neschodné. Počas 
búrky a silného dažďa sa neodporúča prechod 
tiesňavou kvôli možnému padaniu skál, zosuvu 
sutiny a padaniu konárov zo stromov. Okrem týchto  
nebezpečenstiev v tiesňave  číha   na   návštevníkov   
kliešť   obyčajný   (Ixodes ricinus ),   ktorý   tu  má   
vhodné  podmienky k životu. 

Upozornenie:


