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Dátum: 22.9.2018

( Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 188 m
Dĺžka trasy: 3,9 km
Čas bez prestávok: 1:30 hod.

Prevýšenie: 881 m
Dĺžka trasy: 19 km
Čas bez prestávok: 6:25hod.
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Lokalita: Malá Magura 
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Malá Magura
Malá Magura je geomorfologický podcelok 
Strážovských vrchov. Najvyšším vrcholom je Magura (1 
141,3 m n. m.), ďalšie významné vrcholy sú Malá 
Magura (1 100,8 m n. m.), Temešská skala (910 m n. 
m.) a Boškovie laz (935 m n. m.). Hlavný hrebeň 
pohoria vedie po línií Šutovské sedlo – Panský háj – 
Boškovie laz – Magura – Malá Magura – Temešská 
skala.
Je to jadrové pohorie tvorené hlavne premenenými 
(ruly, svory, amfibolity, migmatity a magmatickými 
horninami (žuly, granodiority, menej diority).
Na vyvreté horninové typy v Malej Magure sa geneticky 
viažu ložiská rúd zlata, olova, železa ťažených v 
stredoveku v okolí Nitrianskeho Pravna, v Malinovej, 
Chvojnici, Diviakoch nad Nitricou, Čavoji a v iných 
lokalitách, o čom svedčia dodnes zachované 
pozostatky ryžovísk v ich okolí. Najväčší rozmach 
ťažby bol vo období rokov 1340 až 1650, hlavná oblasť 
ryžovania bola v ústí Chvojnickej kotliny medzi obcami 
Malinová a Chvojnica (lokalita Roboty). Vo svojej dobe 
to boli (po kremnických a štiavnických ložiskách) tretie 
najvýznamnejšie náleziská zlata v Uhorsku.

Bojnice
Najstaršie stopy osídlenia v okolí sa viažu k tunajším 
termálnym prameňom, ktoré priťahovali ľudí zo 
širokého okolia už v období riss-würmu, teda zhruba 
pred 100 000 rokmi. Nálezy skamenených kostrových 
častí zvierat v travertínových kopách priamo na území 
mesta svedčia o pobyte človeka v okolí. Dôkazy 
osídlenia neandertálcom v podobe kamenných 
nástrojov (driapadiel, škrabadiel, hrotov a vrtákov) sa 
našli aj v okolí Prepoštskej jaskyne svedčia o pobyte 
ľudí už v čase levallois moustérienu (70 000/65 000 – 
40 000 pred Kr.), teda v čase stredopaleolitického 
würmu.
Útržkovité sú stopy osídlenia v mladšom paleolite a 
neolite a jasné dôkazy sa objavujú na území centra 
mesta až z obdobia halštatu (850 pred Kr. – 400 pred 
Kr.). Predpokladá sa, že prvé hradisko vzniklo na 
hradnom travertínovom vŕšku už v období púchovskej 
kultúry na prelome letopočtu. Výhodnú polohu využili aj 
Slovania, ktorí zanechali v okolí stopy v podobe 
železných predmetov a špecifickej keramiky a ktorí tu 
postupne vybudovali dôležitú osadu - obchodné, 
remeselné i vojenské centrum. Od 9. storočia, keď sa 

postupne začalo budovať opevnené hradisko, tak 
existuje nepretržité osídlenie dnešných Bojníc.
Prvá písomná zmienka o Bojniciach pochádza z roku 
1113, keď sa v zoborských listinách spomína Bojnický 
zámok a jeho podhradie „de suburbanis Baimoz...“. V 
listinách sa spomína i budova fary, kostol je doložený v 
roku 1244, čo potvrdzuje pozíciu mesta ako strediska 
náboženského života na Hornej Nitre. Mestské výsady 
potvrdil Bojniciam kráľ Ľudovít I. v roku 1366, ktoré 
potvrdzovali právo na jatky, mlyn, kúpele a jarmočné 
právo, čím sa podporoval rozvoj obchodu a remesiel.
Obdobie neskorého stredoveku prinieslo nepokojné 
obdobie plné vojenských konfliktov a z nich plynúceho 
ohrozenia, ktoré viedli k vybudovaniu mestských 
hradieb. Turzovci a neskôr Pálfiovci dali postaviť 
ochranný systém, ktorý bol dokončený v roku 1663, čím 
sa posilnila ochrana hradu i mesta. Význam Bojníc 
posilnilo aj vybudovanie kráľovskej cesty Magna via z 
Viedne cez Bojnice až do Sedmohradska. Mesto bolo 
od roku 1613 až do roku 1823 jednou z poštových 
staníc, kde sa zároveň obchodovalo so soľou, železom 
a drahými kovmi. K obnoveniu mestských výsad došlo v 
roku 1647 cisárom Ferdinandom III.
Rozvoj remesiel a obchodu podnietil vznik cechov, z 
ktorých sa v meste od roku 1653 spomína cech ševcov, 
murárov, čižmárov, krajčírov, tkáčov, farbiarov, 
kožušníkov a debnárov. Na čele mesta stál richtár s 12 
senátormi, pôsobil tu notár, ale aj hajdúch, ktorý mal k 
dispozícii pranier, dereš a mestskú väznicu na námestí. 
Bojnice zostali až do roku 1872 hospodárskym, 
administratívnym a vojenským centrom regiónu; túto 
úlohu od začiatku 20. storočia postupne prebrala 
susedná Prievidza.

Bojnický zámok 
je romantický zámok s čiastočne ponechaným pôvodne 
gotickým a renesančným základom hradu. Nachádza 
sa v Trenčianskom kraji a leží na západnom okraji 
mesta Bojnice. Zámok je viditeľný z väčšej časti 
horného Ponitria. Je postavený na travertínovej skale a 
tvorí ho vnútorný a vonkajší hrad s tromi nádvoriami. V 
roku 1970 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu 
pamiatku.
Archívne doložené správy o hrade, respektíve o 
hradisku nachádzajúcom sa na tomto mieste, siahajú 
až do začiatku 12. storočia. Prvá písomná zmienka o 
hrade sa nachádza v listine zoborského opátstva z roku 

1113. Pôvodné hradisko bolo drevené. Až v priebehu 13. 
storočia, kedy hrad patril rodu Poznanovcov (niektoré 
zdroje uvádzajú meno rodu ako Hont-Poznanovci), bol 
prestavaný na kamenný hrad. Prvými feudálnymi 
majiteľmi, ktorých mená sa dochovali v historických 
prameňoch, boli práve synovia veľmoža Kazimíra z rodu 
Poznanovcov. Na konci 13. storočia hrad získal Matúš 
Čák Trenčiansky, ktorý bol jeho majiteľom až do roku 
1321. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho sa hrad stal 
kráľovským majetkom, a tak niekoľkokrát zmenil 
majiteľov. V priebehu 14. a 15. storočia patril hrad rodom 
Gilethovcom, Ladislavovi z Opole, Leustachovcom, 
pánom z Jelšavy a Noffryovcom. Práve Noffryovci sa 
pričnili o rozšírenie hradu a vybudovali aj opevnenie.
Po vymretí ich rodu prešiel hrad do vlastníctva Jána 
Korvína, ktorý bol nemanželským synom Mateja 
Korvína. Podľa povestí kráľ Matej často navštevoval 
Bojnice. Úradné listiny diktoval a podpisoval pod lipou 
nachádzajúcou sa pred vstupom do hradu. Dokumenty 
končil vždy vetou: „Sub nostris dilectis tillis 
bojniciensibus“, teda „Pod našimi milými lipami 
bojnickými.“ 
Po smrti Jána Korvína hrad získali Zápoľskovci, ktorí 
boli jeho majiteľmi od konca 15. storočia až do roku 
1526. Po nich získali v roku 1527 hrad Turzovci. 
František Turzo hrad značne rozšíril a nechal spevniť 
opevnenie. Zmenil aj charakter stavby - dovtedy gotický 
hrad nechal prestavať na renesančný zámok.
Keď rod Turzovcov vymrel, zámok sa stal kráľovským 
majetkom. V roku 1644 ho kráľ daroval rodine 
Pálfyovcov, ktorý ho v druhej polovici 17. storočia 
prestavali do barokového štýlu. Túto prestavbu 
rešpektovali pre vysokú umeleckú hodnotu aj pri 
neskorších stavebných úpravách. Pri tejto prestavbe 
zámku vznikla v roku 1662 baroková kaplnka s 
jedinečnou štukovou klenbou, ktorá bola doplnená o 
figurálnu fresku s náboženskými motívmi. Vybudovali sa 
aj nové obytné budovy, ktoré sa situovali do 
niekdajšieho predhradia. V rokoch 1889 až 1910 
uskutočnil posledný feudálny majiteľ Ján František Pálfy 
poslednú rozsiahlu prestavbu zámku, ktorá bola v 
neogotickom štýle. Práve vďaka tejto prestavbe zámok 
nadobudol svoje charakteristické črty a súčasný vzhľad. 
Ján František Pálfy sa osobne, až do svojej smrti v roku 
1908, zúčastňoval prestavby zámku. Za vzor mu 
poslúžili najmä monumentálne stredoveké európske 
architektúry z Talianska a Francúzska.
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