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Dátum: 28.4.2018

( Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 296 m
Dĺžka trasy: 7,4 km
Čas bez prestávok: 2:10 hod.

Prevýšenie: 656 m
Dĺžka trasy: 12,8 km
Čas bez prestávok: 4:10 hod.

Prevýšenie: 701 m
Dĺžka trasy: 15,8 km
Čas bez prestávok: 4:50 hod.

Parametre trasy:

B

A

A+

Lokalita: Malé Karpaty
               

Akcia:     Driny
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Plavecký Mikuláš
V roku 1394 sa spomína pod názvom Zentmiclos, v 
roku 1453 Sanctus Nicolaus, v roku 1773 Plawaczky 
Mikuláš. V obci bol už kostol v roku 1224. Ten sa však 
nezachoval. 
Názov Plavecký(Plavec) vznikol pravdepodobne 
odvodením od pomenovania kumánskeho bojového 
kmeňa Polovcov(Plavcov), ktorý sa tu usadil po 
tatárskom plene. Polovci prišli na pozvanie vtedajšieho 
panovníka Belu IV. S nimi sa na našom území usadili aj 
iné bojové kmene v počte asi 40 000 ľudí. Ich úlohou 
bolo chrániť hranice štátu. Polovci dostali západnú 
hranicu. Aj Plavecký hrad sa až po roku 1241 začína 
označovať v listinách ako Plawcz. Dediny ležiace pod 
hradom dostali prívlastok Plavecký, aby sa odlíšili od 
iných usadlostí podobného mena. Treba uviesť, že nie 
je isté, že by sa tu Polovci usadili v 11. a 12. storočí, ako 
to uvádzajú pramene. Nebol tu totiž dôvod na ich 
príchod skôr ako po roku 1241, kedy veľké územia 
vtedajšieho štátu boli takmer vyľudnené. Kmeň 
Polovcov pomerne rýchlo splynul s domácim 
obyvateľom. Druhá časť názvu - Mikuláš a Peter - 
mohla vzniknúť od mena niektorého člena rodu 
Balážovcov, ktorí vlastnili majetky aj s hradom 
pomerne dlhú dobu. Nie je vylúčené, že ľud mohol 
dávať mená obcí tiež spontánne podľa patróna 
kostola, ktorému bol zasvätený. Názov Podhradie sa 
dával usadlostiam, ktoré postavili ľudia tesne pod 
hradom. Išlo o skupinu domov, v ktorej bývali rodiny 
vojakov, najčastejšie služobníctva alebo iného 
personálu. Podhradie tvorilo aj najbližšie pracovné a 
potravinové zázemie panského sídla.

Kršlenica
je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty v 
podcelku Pezinské Karpaty v časti Bukovská brázda 
juhovýchodne od Plaveckého Mikuláša. Nachádza sa 
v katastrálnom území obce Plavecký Mikuláš, okres 
Malacky v Bratislavskom kraji. Vyhlásená bola v roku 
1984 na rozlohe 117,34 ha, bez ochranného pásma. 
Predmetom ochrany je typická krasová dolina s 
vyvieračkou, jaskyňami a povrchovými krasovými 
javmi, ako aj zachovalé lesné spoločenstvá 4. 
vegetačného stupňa s výskytom chránených a iných 
zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Rezervácia je 
súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie 
platí 5. stupeň ochrany.

Deravá skala ( Dzeravá skala)
je jaskyňa, nachádzajúca sa na pravej strane Mokrej 
doliny v Malých Karpatoch (geologicky na ľavej strane 
doliny - podľa smeru toku) v nadmorskej výške 460 m n. 
m. Má dĺžku 26 a výšku 15 m. Jej priestory sú vytvorené 
na tektonickej pukline činnosťou podzemných vôd a 
rozšírené priesakovými vodami obohatenými o oxid 
uhličitý, ale aj mrazovým zvetrávaním.
Jaskyňa bola osídlená v paleolite, neolite a stredoveku. 
Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z 
paleolitu: hroty z mamutieho kla, jaspisové a 
pazúrikové nožíky, lištové hroty, škrabadlá a kostené 
hroty mladečského typu. K neolitickým nálezom patria 
fragmenty keramiky, kostené šidlá, nože a brúsené 
kamenné sekery, ako aj hrob s detskou kostrou v 
skrčenej polohe. Jaskyňa je aj významnou 
paleontologickou lokalitou.
Oproti Deravej skale (cca 130 m, nadmorská výška 425 
m n. m.) sa nachádza ďalšia významná jaskyňa Tmavá 
skala.

Jaskyňa Driny
Objavili ju v roku 1929 I. Vajsábel a J. Banič. Neboli 
však prví, ktorí sa pokúšali dostať do jaskyne. Už v roku 
1866 v rakúsko-pruskej vojne tu táborili pruskí vojaci. 
No o naozajstné „prieskumné“ cesty v Smolenickom 
krase sa pokúšali až od roku 1920 bratia Vajsablovci, 
Valovci a Štefan Banič (známy ako vynálezca padáka) 
so synom Jánom. Pokusy boli korunované úspechom 
až v roku 1929, keď sa I. Vajsablovi a J. Baničovi 
podarilo po viacerých pokusoch preniknúť do 
podzemia závrtovým komínom.
O päť rokov neskôr, v roku 1934, sprístupnili prvých 
175 m. V roku 1950 objavili J. Majko, A. Droppa a L. 
Blaha ďalšie časti jaskyne, ktoré vynikajú zachovalou 
kvapľovou výzdobou. V roku 1959 ju znovu sprístupnili. 
Z celkovej dĺžky 636 m je dnes pre verejnosť 
sprístupnený 550 m dlhý okruh. Vchod do jaskyne je vo 
výške 399 m n. m. v západnom svahu vrchu Driny (434 
m), ktorý je tvorený pomerne čistými jurskými 
vápencami.
Driny sú puklinovou jaskyňou, ktorú vymodelovali 
zrážkové vody, ktoré prenikali do podzemia systémom 
puklín, takže chodby sú pomerne úzke. Podzemné 
priestory nie sú rozsiahle, ale majú veľmi peknú 
sintrovú výzdobu. Steny sú bohato pokryté sintrom v 
teplých žltých, červenohnedých a žltohnedých farbách. 

Scenériu dopĺňajú pagodovité stalagmity a pre túto 
jaskyňu tak typické zúbkovité záclony. Ďalej sú tu 
drobné jazierka, sintrové vodopády a na dne bývalých 
podzemných jazierok sa nachádza hráškovitá 
výzdoba. K najzaujímavejším priestorom patrí Sieň 
spolupracovníkov a Sieň Slovenskej speleologickej 
spoločnosti.

Smolenice
Poloha Smoleníc na okraji Trnavskej kotliny, 
jednoduchá prístupnosť a úrodnosť umožnili osídlenie 
tohto územia už v staršej kamennej dobe. Z tohto 
obdobia sa však zachovali len ojedinelé archeologické 
nálezy, väčší výskyt je až v mladšej kamennej dobe. 
Najvýznamnejšie je obdobie prechodu medzi 
bronzovou dobou a železnou dobou – halštatská doba, 
kedy asi v šiestom storočí pred Kr. existovalo na vrchu 
Molpír veľké keltské hradisko. Na rovnakom mieste 
neskôr existovala i veľkomoravská osada.
Prvá písomná zmienka o existencii obce Smolenice 
pochádza z polovice 13. storočia. V 14. storočí bol nad 
obcou postavený hrad, posledný z rady pevností, ktoré 
strážili malokarpatské priesmyky. Hrad i panstvo 
vystriedalo viacerých majiteľov. 
Roku 1777 prebral smolenické panstvo Ján Pálffy. 
Smolenický zámok, ktorý už predtým nebol obývaný a 
upadal, lebo nebolo finančných prostriedkov na 
údržbu, v období napoleonských vojen začiatkom 19. 
storočia nakoniec vyhorel a z pôvodného gotického 
hradu zostala len časť vonkajšieho opevnenia. Prvé 
práce na baštách sa síce začali už v roku 1853 ale ku 
skutočnému znovuvybudovaniu zámku ako rodinného 
sídla pristúpili Pálffyovci až v roku 1911. Obnova 
zámku bola plne dokončená až po druhej svetovej 
vojne. V roku 1945 sa majiteľom zámku stal štát, 
zámok prevzala SNR a zvolila si ho za svoje letné sídlo. 
Zámok bol dostavaný, zariadený a 26 júna 1953 bol 
odovzdaný SAV, aby sa stal reprezentačným miestom 
pre stretnutia vedcov z celého sveta. V súčasností slúži 
ako konferenčné centrum SAV.
                                              
                                      Zdroje: wikipedia, plaveckymikulas.sk
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Vstupy do jaskyne:

Prehliadka: 
čas:                      35 min. 
dĺžka:                   450 m
počet schodov:    151

Oteplota:                 7,1 - 7,8 C

vstupné: 
      dosp:              6€
      deti 6-15:        3€
      štud., seniori:  5€   

j. Deravá skala

j. Tmavá skala


