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Kozí chrbát

Vrch
Detva

Králička

Kalamárka, chata

Kaľamárka

Poľana, horský hotel
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Zdroje:
trasa, časy: www.turistickamapa.sk
Texty: web

Dátum: 6.6.2015

� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 680 m
Dĺžka trasy: 15,9 km
Čas bez prestávok: 4:45 hod.

Prevýšenie: 350 m
Dĺžka trasy: 9,6 km
Čas bez prestávok: 2:40 hod.

Parametre trasy:

A

B

Lokalita: Poľana
Akcia:     Poľana
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Zaujímavosti na trase :

Poľana

Vodopád Bystrého potoka

Kalamárka

je krajinný celok Slovenského stredohoria.
Má charakter mohutného kruhovitého masívu, keďže
ide o silne erodovaný stratovulkán. Od roku 1981
chránená krajinná oblasť. Nachádza sa v centrálnej
časti Slovenska a ohraničujú ju zo západu a juhu
Zvolenská kotlina a z východu a severu Volovské
vrchy. Pohorie je len riedko osídlené a väčšie sídla sa
nachádzajú najmä v okrajových častiach. V južnej
časti leží okresné mesto Detva a Hriňová. Najvyšší
vrch je Poľana (1 457,8 m n. m.), ktorý je najvyšší a
najmohutnejší z vrchov neogénneho vulkanizmu v
Západných Karpatoch. Poľana však predstavuje len
najvyšší súčasný pozostatok stredoslovenských
neovulkanitov. Usudzuje sa, že najvyšším z nich bol
Štiavnický stratovulkán, ktorý mohol dosahovať výšku
až do 4 km. Poľana patrí medzi najväčšie vyhasnuté
sopky v Európe. Priemer kaldery je 6 km.

(hovorovo aj vodopád
Bystré alebo vodopád Bystrô) je národná prírodná
pamiatka a chránený krajinný výtvor nachádzajúci sa
v katastrálnom území mesta Hriňová.
Nachádza sa na území Slovenského stredohoria na
území Poľany v hornej časti Bystrého potoka južne až
juhovýchodne od vrcholu Poľany, pod sedlom
Priehybina vo výške 983 m n. m. (vrchol - miesto
prepadu vody - vodopádu). Výška steny prepadu vody
je 20 m (výška vodopádu). Vodopád je prepadom
potoka Bystrá, ktorý je pravostranným prítokom
Slatiny, prameniacim pod Poľanou. Je to jeden z
najmohutnejších vodopádov vo vulkanitoch
Západných Karpát. Vznikol pri tektonickej poruche,
keď poklesla časť stuhnutého lávového prúdu.
Patrí medzi 5 slovenských vodopádov zaradených
medzi národné prírodné pamiatky.
- Brankovský vodopád - Nízke Tatry
- Kľacký vodopád - Malá Fatra
- Lúčanský vodopád - obec Lúčky, Chočské vrchy
- Starohutský vodopád - Stará Huta, Pohronský
Inovec
- Vodopád Bystrô - Poľana

1 . Hradisko

Kalamárku, strategicky výhodne umiestnenú nad
východnou časťou Detvianskej kotliny, tvorí stĺpcovitý
andezitový výbežok (803 - 816 m n.m.) s vrcholovou
plošinou, chránenou z troch strán vysokými zvislými
skalnými stenami. Iba z východu bol vybudovaný
približne 50 m dlhý val nad prirodzeným terénom.

Archeologický výskum, ktorý tu prebehol v rokoch
1986 - 1989 s určitosťou dokázal a potvrdil
viacnásobné osídlenie lokality niekoľkými kultúrami
od neskorej doby (prvé kamenno - zemné opevnenie
vzniklo v závere doby bronzovej v 9. / 8. storočí pred
n. l.) cez dobu železnú, rímsku, obdobie sťahovania
národov až po raný stredovek.
Ťažisko osídlenia patrí do neskoromoravského až
poveľkomoravského obdobia. Ranostredoveký val
bol vybudovaný na výrazných zvyškoch pravekého
osídlenia, jeho celková dĺžka bola asi 50 m.
Množstvo keramických nálezov, výstavbu tohto valu
možno datovať do 9. - 10. storočia. Súbor ostatných
nálezov z tohto obdobia tvoria zbrane, súčasti
výstroja a odevu (hroty šípov, pracky, podkova...)
poľnohospodárske i remeselné nástroje a domáce
potreby (kosák, žarnov, prasleny, nožíky, sekerka...),
stavebné či závesné kovania (klince, skoby, kľúč).
Cenné sú však aj staršie keltské nálezy,
pravdepodobne práve z okolia Kalamárky - okrem
iného 4 laténske železné kopije, či 3 meče so
zvyškami pošvy a opasku, dokazujúce, že vojensky i
ekonomicky zdatní Kelti ovládali v tomto čase
evidentne bohaté rudonosné stredoslovenské
oblasti. Dokazuje to aj množstvo železných nástrojov
a typické ozdoby – bronzové a železné spony, šperky,
nástroje, prekrásne sklené náramky, či početné
zvyšky keramických úlomkov nádob.
Po stabilizácii a zmene politických pomerov v
Karpatskej kotline stratilo hradisko, strážiace horský
priechod z Poiplia údolím Kriváňa do Zvolenskej
kotliny svoj strategický význam a nebolo už osídlené.
Jeho budovatelia a obyvatelia - Slovieni sa presídlili
do nižšie položeného prostredia Detvianskej kotliny.

2. Geológia
Lokalitu tvorí sústava skalných stien, veží a plochých
chrbátov, ktoré vznikli selektívnou eróziou v
stratovulkanickej stavbe Poľany. Mäkšie pyroklastiká

sú rýchlejšie erodované a transportované, pričom
tvrdší a kompaktnejší andezit vytvára rôzne ostro
ohraničené elevačné tvary v reliéfe. Krajina tak
získava dojem prirodzených bášt, alebo hradieb
ochraňujúcich ploché chrbáty nad nimi. Andezit je
výrazne doskovitý. Pri kryštalizácii lávy dochádzalo k
pnutiu spôsobenému zmenami objemu pri chladnutí.
To podnietilo vznik viacerých systémov puklín.
Doskovitý charakter horniny tvoria pukliny paralelné s
povrchom lávového prúdu, ďalšie systémy vytvárajú
typickú stĺpovitú odlučnosť, ktorá je dobre viditeľná aj
na bralách Kalamárky.

História sa začína pomerne neskoro. Detva bola
založená v roku 1638 ako poddanská obec
vígľašského panstva. Jej vznik ako obce sa pripisuje
majiteľovi vígľašského panstva Ladislavovi Čákymu
(Csákymu). Pôvodná obec sa rýchlo rozrastala –
územne i počtom obyvateľstva a postupne položila aj
základy vzniku okolitých obcí. V roku 1787 tu Ján
Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú bryndziareň
(manufaktúru na výrobu bryndze) na Slovensku.
Výrobky z tejto bryndziarne prispeli k dobrému menu
Detvy a stali sa známe aj v zahraničí, najmä v
Rakúsku a Amerike. V roku 1811 bola Detva na
základe kráľovskej listiny povýšená na mestečko s
udelením príslušných výsad – právom organizovania
výročných trhov a jarmokov. Vtedy pravdepodobne
dostala i erb – tri smreky na zelenej pažiti v
striebornom štíte, ktorý symbolizuje lesné bohatstvo
oblasti. V 20. storočí do vývoja Detvy veľmi výrazne
zasiahlo vybudovanie strojárskeho podniku
Podpolianskych strojárni (PPS) v roku 1955 a nová
urbanizácia. Štatút mesta získala Detva v roku 1965 a
centrom rovnomenného okresu sa stala v roku 1996.
Pôvod názvu Detvy nie je jednoznačný a traduje sa
viacero verzií. K. A. Medvecký odvodzuje pôvod
názvu Detva z troch prameňov:
- zo slovnej hračky (k)de jeden – (k)de dva,
označujúcej počet domov (najpravdepodobnejší
pôvod názvu)
- z pojmu detva, ako mlaď, deti staršej osady alebo
obce
- z etymologickej variácie dedova – dedva – detva
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