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         ŽDIAR 
Zachovaná ľudová architektúra  

v časti obce Antošovský vrch  

a Blaščatská dolina , 

originálne kroje 

charakteristické svojou 

ornamentálnosťou využívajú 

motívy rastlín a živočíchov     

z prostredia Belianskych 

Tatier a okolia obce Ždiar. 

Každoročne sa v obci konajú 

Goralské folklórne slávnosti, 

na ktorých slovenské aj 

poľské tanečné súbory 

prezentujú tance, piesne a 

zvyklosti Goralov. 



BELIANSKE TATRY 
 

Belianske Tatry, v minulosti 

Belanské Tatry,  sú horské 

pásmo Východných Tatier na 

severozápade východného 

Slovenska. Najvyšší vrch je 

Havran s výškou 2 151,5 m n. 

m., ktorý však nie je 

prístupný pre turistov kvôli 

ochrane prírody. Rozloha 

pohoria je 64 km². 



Goralský kroj  

Goralský kroj v Ždiari je o čosi bohatší výzdobou ako v okolitých 
goralských obciach. Typickým prvkom ženského kroja je tzv. „raňt 
seuch“ – rovný pruh riedko tkaného plátna a mužského kroja tzv. 

„kapeľušok“ – klobúk, ozdobený bielymi malými lastúrami a veľkým 
orlím perom. 



       

    Chodník korunami stromov 
Bachledka 

     Výhľad z 32 metrov vysokej veže, 
vďaka ktorému budete mať ako na 

dlani štíty Belianskych Tatier, 
unikátnu scenériu Pienin i malebné 

Zamagurie. 

 

     Celková dĺžka chodníka 1234 m 
Dĺžka chodníka 603 metrov 
Dĺžka chodníka na veži 631 metrov 
Výška vyhliadkovej veže 32 m 
Výška chodníka max. 24 metrov 
Počet podpier 120 

Spišská Magura 
 

Spišská Magura je rozložité flyšové pohorie . Výška jej vyše 30 km 
dlhého hrebeňa sa pohybuje okolo 1 000 m n. m. a najvyšší vrch  

Repisko dosahuje výšku 1 259 m n. m. 
 
 



     Drevený zámoček dal v rokoch 1883-85 postaviť vtedajší vlastník 
javorinského panstva, pruské knieža Christian Craft Hohenlohe-
Öhringen. Na mieste, z ktorého vidno Belianske aj Vysoké Tatry. 
Navrhol  ho architekt Jean Leindecker. Hlavnou záľubou kniežaťa 

bolo poľovníctvo. Na poľovačkách v Tatranskej Javorine sa 
zúčastňovala aristokracia z celej Európy. Hohenlohe zriadil v lesoch 

rozsiahlu zvernicu, kam dovážal bizóny, kozorožce, kaukazské či 
americké jelene. Knieža Hohenlohe zomrel v roku 1926. Pochovaný je 

na javorinskom cintoríne, vedľa svojej družky Ottílie. 

Lovecký zámoček Hohenlohe Tatranská Javorina 



Náučný chodník Zadné Meďodoly 
        Náučný chodník Zadné Meďodoly 

vedie po turistickom chodníku na 
pomedzí Vysokých a Belianskych 

Tatier – čiastočne Javorovou dolinou a 
celou dolinou Zadné Meďodoly. Na 
modro značkovanom turistickom 

chodníku sa nachádza desať 
informačných tabúľ. Z nich sa môže 

turista dozvedieť viac o faune a flóre, 
o histórii doliny, o horninách i o vode, 
čo trápi tatranský les, o medveďovi 

ako o vládcovi lesa aj s názornou 
ukážkou v podobe dvoch drevených 

sôch, o pastierskych vojnách i o ťažbe 
medi. Osem a pol kilometra dlhý 

náučný chodník začínajúci v 
Tatranskej Javorine na zastávke 

autobusu Pošta a končiaci v Kopskom 
sedle s prevýšením 768 metrov sa dá 

pokojnou chôdzou prejsť za tri hodiny.  

 
Zro 



Náučná geologická plocha Podmuráň 
V Javorovej doline je jedinečná geologická expozícia s tromi panelmi  

a tabuľou s fotografiami a podrobným popisom samotného zrodu         
a tvarovania Tatier, až do dnešnej podoby, ako aj exponáty hornín. 

Začíname v Tatranskej Javorine na zastávke autobusu Pošta, 
pokračujeme 0,30h po náučnom chodníku na Rázcestie pod Muráňom   

a odtiaľ je to už len pár minút k samotnej Geologickej ploche 
Podmuráň. Chodník je bezbariérový vhodný aj pre kočíky. 

 
📍 Tatranská Javorina 
📍   0:42hod 
↔   2,1 km 



     Známe Zelené pleso leží v Doline Zeleného plesa, v nadmorskej výške 
1551 m.n.m. Nad plesom sa týčí známa Jastrabia veža. Vedľa plesa     
je situovaná Chata pri Zelenom plese. Najčastejšie používaná trasa     
k Zelenému plesu zo zastávky Biela voda (cca 3 hod.). Približne 30 min. 
od Zeleného plesa je Veľké Biele pleso(1615,4 m.n.m.). Od Bieleho plesa 
je  možné  vydať  sa   na    Chatu  Plesnivec   (1 hod. 15 min.),   alebo       
na Tatranské Matliare (2hod. 30 min.) 

    Zelené pleso 



  ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
 

DOVIDENIA V TATRÁCH 


