
44 Mimoriadne číslo 2013

TATRY
 

Juráňová dolina je najväčšia bočná dolina 
Tichej doliny na severnej strane Západ
ných Tatier. Začína sa pod svahmi Bobrov

ca približne vo výške 1300 metrov nad morom. 
Spočiatku sa tiahne na severozápad, pokračuje 
na sever a v nadmorskej výške 860 metrov ústí 
na poľane Šatanová do Tichej doliny. Práve 
tu v roku 1991vybudovali náučný chodník 
Juráňová dolina. Pôvodne mal päť zastave 
ní, po vlaňajšej rekonštrukcii ich má sedem. 
„Okrem úvodného každý jeden zo zvyšných 
šiestich informačných panelov má tematický 
názov. Panel Tiesňavy opisuje vznik tunajších 
tiesňav zarezávaním vôd potoka do vápencov. 
Ako vznikol prameň v tiesňavách sa turisti 
dočítajú na paneli Prameň. Minulosť využí
vania dávnej cesty vybudovanej ponad potok 
v doline popisuje panel História. O živočíšstve 
územia sa turisti dozvedia z panela Fauna  
a vysokohorská vápencovomilná kvetena na 
nízko položených lokalitách Juráňovej doliny 
je opísaná na paneli Flóra,“ rozpráva Igor 
Stavný, lesný pedagóg Štátnych lesov TANAPu.

Dolnú časť Juráňovej doliny, medzi Ježo
vým vrchom a Čaplovkou, tvorí úzky kaňon 
Tiesňavy, kde sa Juráňov potok (Biela voda) 
hlboko zarezal do komplexu vápencovodo
lomitických hornín. Potok v týchto miestach 
vytvára okrúhle vyhĺbeniny, tzv. krútňavové 
hrnce a menšie vodopády, tzv. kaskády. Z his
torických prameňov sa dozvedáme: 

„V minulosti viedla cez kaňonovitý 
útvar Tiesňavy viac ako 900 metrov 
dlhá drevená cesta postavená nad Ju
ráňovým potokom. V rokoch 1885 až 

V tiesňave 
plnej histórie

Ťažko dnes uveriť tomu, 
že Juráňovou dolinou ponad 
Juráňov potok vozili spod Veľkej 
Furkasky na konských povozoch 
z lúk seno, z lesov drevo a železnú 
rudu do dedín v údolí. ale bolo 
tomu tak. Potvrdzuje to niekoľko 
pôvodných, no väčšina dnes  
už zrekonštruovaných drevených 
podvalov a diery v minulosti 
vyhĺbené do skál, v ktorých boli 
drevené podvaly uchytené. 
Vidieť tu toho ale oveľa viac. 
Preto na prechádzku náučným 
chodníkom Juráňova dolina
v Národnej prírodnej rezervácii 
Juráňová dolina by ste si mali 
rezervovať minimálne tri hodiny 
času. Skôr sa vám osem kilometrov 
dlhú trasu sotva podarí prejsť. 

 Voda si vo vápencoch vyhĺbila cestu  
a vytvorila tiesňavu Juráňová dolina

 Woda w wapieniach utorowała sobie 
drogę, tworząc wąwózfo
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Dolina Juraniowa jest największą bocz
ną doliną Doliny Cichej Orawskiej po 
północnej stronie Tatr Zachodnich. 

Zaczyna się pod zboczami Bobrowca na wy
sokości 1300 m n.p.m. Początkowo prowadzi  
w kierunku północnozachodnim, dalej bieg
nie na północ, a na Szataniej Polanie, na wyso
kości 860 m n.p.m., uchodzi do Doliny Cichej. 

Właśnie tu w 1991 r. wybudowano ścieżkę 
dydaktyczną „Dolina Juraniowa”. Pierwotnie 
miała pięć przystanków, po ubiegłorocznym 
remoncie jest ich siedem. 

– Oprócz tablicy wstępnej każda następna 
ma tematyczną nazwę przewodnią – mówi 
Igor Stavný, zajmujący się edukacją w Lasach 
Państwowych TANAPu. 

Panel „Cieśniawy” opisuje powstawanie 
tutejszych wąwozów poprzez wcinanie się 
wód potoku w skały wapienne. Jak tworzyło się 

źródło w wąwozie, turyści sprawdzą w panelu 
„Źródło”. Wykorzystanie dawnej drogi wybu
dowanej w dolinie ponad potokiem omawia ta
blica „Historia”. O rodzimych zwierzętach tego 
obszaru turyści dowiedzą się z panelu „Fauna”, 
a wysokogórska wapieniolubna roślinność, 
rosnąca w nisko położonych miejscach, Doliny 
Juraniowej została opisana na tablicy „Flora”. 

Dolną część Doliny Juraniowej między 
Jeżowym Wierchem a Czaplówką tworzy wą  
ski kanion Cieśniawy, gdzie Juraniowy Potok 
(Biała Woda) głęboko wciął się w kom pleks 
skał wapiennodolomitowych. Na tym od
cinku potok tworzy okrągłe zagłębienia (kot  
ły wirowe) i mniejsze wodospady (zwane ka
skadami). Ze źródeł historycznych można się 
dowiedzieć, że:

(...) w przeszłości prowadziła przez wą  
wóz Cieśniaw drewniana droga o dłu

gości ponad 900 m wybudowana ponad 
Juraniowym Potokiem.Wybudował 
ją w latach 1885–1886 Komposesorat 
Orawski za 9 tys. złotych. Służyła ona 
do zrywki drzewa, zwózki siana i rud 
żelaza. Rudę wydobywano wysoko pod 
szczytem Furkaski, z niej w hucie w Pod  
bieli wytapiano żelazo. Droga służyła 
również turystom aż do roku 1935, gdy 
zniszczyła ją wielka powódź. 
Dziś z pomostu pozostały tylko belki – 

trochę zbutwiałych i kilka zrekonstruowanych 
– umocowane w poprzek koryta potoku. 

Unikatową wartością Narodowego Re
zerwatu Przyrody Dolina Juraniowa jest to, 
że właśnie tu znajduje się najniższe naturalne 
stanowisko kosodrzewiny w całym łuku kar
packim. Cenna jest również roślinność wapie
niolubna – najpiękniejsza wiosną. Botaniczka 
Zuzana Kyselová opowiada o niej tak: 

Urozmaicona rzeźba z różnorodnymi 
elementami geomorfologicznymi two
rzy specyficzne warunki dla rozwo  
ju górskiej i wysokogórskiej flory wapie
niolubnych na stanowiskach nisko po
łożonych. Na wysokości około 880 m 
n.p.m. znajduje się jedno z najniższych 
stanowisk kosodrzewiny w całych Kar  
patach. Tutejsza flora odznacza się du  
żą ilością gatunków chronionych, rzad  
kich i cennych. Rośnie tu szarotka al
pejska (Leontopodium alpinum), dębik 
ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), go  
ryczka krótkołodygowa (Ciminalis clusii 

Trudno dziś uwierzyć, że Doliną Juraniową, ponad potokiem o tej samej 
nazwie, zwożono konnymi zaprzęgami spod Furkaski do wsi w dolinie siano 
z łąk, drewno z lasów i rudę. ale tak było... Świadczy o tym kilka starych, 
w większości zrekonstruowanych, drewnianych podpór, świadczą też 
dziury wydrążone w skale, w których te belki były umocowane. Można tu 
zobaczyć znacznie więcej – dlatego też na przejście ścieżką dydaktyczną 
poprowadzoną w Narodowym Rezerwacie Przyrody „Juráňová dolina” 
należy zarezerwować przynajmniej trzy godziny. W krótszym czasie  
chyba nie uda się przebyć tej ośmiokilometrowej trasy.

W wąwozie 
pełnym historii

 Juráňov potok vytvára vo vápenci okrúhle 
vyhĺbeniny, tzv. krútňavové hrnce  
a kaskádové vodopády 

 Potok Juraniowy w wapieniu tworzy 
okragłe zagłębienia, tzw. kotły eworsyjne  
i kaskady
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 Trasochvost horský
 Pliszka górska

 Vodnár potočný 
 Pluszcz

 Pôvodné trámy, ktoré v minulosti niesli 
cestu ponad potok, nahradili nové

 Pierwotne belki, po których kiedyś 
prowadziła droga, zastąpiono nowymi

 Informačný panel popisujúci flóru 
tiesňavy

 Tablica informacyjna opisująca florę 
wąwozu

 Jeden z deviatich drevených mostíkov  
na turistickom chodníku

 Jedna z dziewięciu kładek drewnianych  
na szlaku turystycznym

1886 ju za 9000 zlatých postavil Oravský 
komposesorát. Slúžila na zvoz dreva, 
sena a železnej rudy. Vysoko nad Ju
ráňovou dolinou sa totiž pod vrchom 
Veľká Furkaska dobývala železná ruda,  
z ktorej sa v železiarni v Podbieli vyrá  
balo železo. Cesta sa využívala s prestáv
kami aj na turistiku až do roku 1935, 
kedy ju zničila veľká povodeň“. 
Dnes tu vidieť už len niekoľko pôvodných 

nahnitých a zopár rekonštruovaných dre
vených trámov osadených naprieč korytom 
potoka.

Vzácnosťou Národnej prírodnej rezervá
cie Juráňová dolina je, že v celom Karpatskom 
oblúku práve v týchto miestach rastie koso
drevina v najnižších polohách. Unikátom na  
vyše je vápencovomilná flóra, ktorá je naj  
krajšia na jar. Rozpráva o nej botanička Zuza
na Kyselová: 

„Zaujímavý reliéf s rôznorodými ge
omorfologickými prvkami vytvára 
špecifické podmienky pre vývoj horskej 
a vysokohorskej vápnomilnej flóry na 
nízko položených lokalitách. Vo výške 
približne 880 metrov nad morom je tu 

jedna z najnižších lokalít kosodreviny  
v celej karpatskej oblasti. Flóra sa vyzna
čuje množstvom chránených, vzácnych 
a významných druhov. Patria medzi ne 
plesnivec alpínsky (Leontopodium alpi-
num), dryádka osemlupienková (Dryas 
octopetala), horcokvet Clusiov (Cimi-
nalis clusii), prvosienka holá (Primula 
auricula), tučnica alpínska (Pinguicula 
alpina), poniklec slovenský (Pulsatilla 
slavica), črievičník papučkový (Cypri-
pedium calceolus), kortúza Matthioliho 
(Corthusa matthioli), soldanelka karpat
ská (Soldanella carpatica) či tis obyčajný 
(Taxus baccata)“.
Prejsť tiesňavou Juráňovej doliny sa dá 

po červeno značenom turistickom chodníku 
a deviatich drevených mostíkoch. O priechod
nosť chodníka, ako aj drevených mostíkov, sa 
starajú lesníci ochranného obvodu Oravice 
Štátnych lesov TANAPu. Častejšie ako chod
ník potrebujú opravu či dokonca výmenu 
práve drevené mostíky. Tie totiž v tunajších 
vlhkých podmienkach vydržia nie viac ako 
päť rokov. „Vlani sme vymenili tri mostíky, rok 
predtým štyri a pred dvomi rokmi dva mostí

ky,“ vyratúva Ján Krušpán, vedúci ochranného 
obvodu Oravice a dodáva: „Neopravujeme ich 
naraz, ale dva až štyri mosty každý rok. Keďže 
vedú ponad vodu, nemôžeme ich opravovať 
či vymieňať v zime. Ale v mesiacoch, keď už 
snehu niet. A bolo by to práve v čase, keď je 
v Juráňovej doline plno turistov. Ak by sme 
mostíky opravovali naraz, trvalo by to dlho 
a na rovnako dlhý čas by sme museli prechod 
Juráňovou dolinou pre turistov uzavrieť. Mo

sty preto vymieňame postupne tak, aby sme 
priechodnosť dolinou neobmedzili vôbec 
alebo len na krátky čas.“ 

Hoci je turistický chodník prechádzajúci 
Juráňovou dolinou obojsmerný, Ján Krušpán 
hovorí o jeho jednosmernosti. „Aj tak, úplne 
prirodzene, takmer všetci turisti prechádzajú 
tiesňavami v smere z Tichej doliny, vystu
pujú proti toku Juráňovho potoka a späť do 
Oravíc sa vracajú dole Bobroveckou dolinou. 
Nie naopak.“ Zaujímalo nás, či je tak trasa 
schodnejšia? „Nie, ale je to tak zaužívanejšie.“ 

Nájsť náučný chodník Juráňová dolina 
nebude problém: v Oraviciach na križovatke 
sa vydáte po červenej turistickej značke. Nech 
vás nemýli, že časť cesty prechádzate popri 
Tichom potoku v Tichej doline. Keď budete 
v ceste pokračovať, tá istá červená turistická 
značka vás privedie Juráňovou dolinou až do 
sedla Umrlá. A späť do Oravíc môžete pokra
čovať Bobroveckou dolinou po zelenej značke. 
Vzdať sa prechádzky nemusíte ani vtedy, 
keď sa počasie pokazí. Turistický chodník je 
prispôsobený pre peších turistov tak, že sa dá 
tiesňavou prejsť za sucha i za mokra. Turistom 
je prístupný 138 dní v roku, od 15. júna do  
1. novembra. 

LENKA BURDOVá
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Bobrovecká

 dolina  II.

ŠL TANAPu
o.o. Oravice

Umrlá

Úvodný 
panel

Flóra

História

Tiesňavy
Vznik prameňa

Fauna

Fauna
Flóra

Tichá  dolina
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 Mostíky a schody uľahčujú prechod 
náučným chodníkom

 Mostki i schody ułatwiają pokonanie 
ścieżki dydaktycznej

 Mapka náučného 
chodníka Juráňová dolina

 Mapka ścieżki 
dydaktycznej Dolina 
Juraniowa
kresba / rysunek: Eva Kuchárová

Choć szlak turystyczny prowadzący Do - 
liną Juraniową jest dwukierunkowy, Ján Kruš - 
pán mówi: – I tak, co jest zupełnie naturalne, 
prawie wszyscy turyści przechodzą Cieśnia-
wami w kierunku z Doliny Cichej, w górę 
potoku Juraniowego, a z powrotem do Ora- 
wic schodzą Doliną Bobrowiecką. Z tej, a nie 
z drugiej strony.

Interesowało nas, czy taki kierunek jest 
łatwiejszy. – Nie – mówi Krušpán – ale tak 
się przyjęło. 

Znalezienie ścieżki dydaktycznej Dolina 
Juraniowa nie jest trudne. W Orawicach na 
skrzyżowaniu należy się kierować za czerwo-
nymi znakami. Niech nikogo nie zmyli to, że 
część drogi prowadzi Doliną Cichą wzdłuż 
Cichego Potoku. Jeśli pójść dalej, ten sam czer - 
wony szlak skręci i poprowadzi przez Dolinę 
Juraniową aż na Umarłą Przełęcz. Z powrotem 
do Orawic można zejść Doliną Bobrowiecką 
za zielonymi znakami. Nawet przy złej pogo - 

= Gentiana clussi), pierwiosnek łyszczak 
(Primula auricula), tłustosz alpejski (Pin- 
guicula alpina), sasanka słowacka (Pul - 
satilla slavica), obuwik pospolity (Cy-
pripedium calceolus), zarzyczka gór - 
ska (Corthusa matthioli), urdzik kar-
packi (Soldanella carpatica) i cis (Ta xus 
baccata).
Przez wąwóz Doliny Juraniowej można 

przejść czerwonym szlakiem turystycznym, 
przez dziewięć drewnianych mostków. O do- 
stępność szlaku i stan drewnianych mostów 
dbają leśnicy obwodu ochronnego Orawice 
Lasów Państwowych TANAP-u. Częściej niż 
szlak trzeba naprawiać właśnie mostki. Te bo-
wiem nie wytrzymują w tutejszych wilgotnych 
warunkach dłużej niż pięć lat. 

– W ubiegłym roku wymieniliśmy trzy, 
rok wcześniej – cztery, a przed trzema laty 
– dwa mostki – wylicza Ján Krušpán, kierow- 
nik obwodu ochronnego Orawice. I doda- 
je: – Nie remontujemy ich jednocześnie, ale 
po dwa do czterech każdego roku. Ponieważ 
prowadzą nad wodą, nie można ich wymie- 
niać czy remontować zimą, tylko w miesią-
cach, gdy już nie ma śniegu. Czyli właśnie  
wtedy, gdy Dolina Juraniowa jest pełna tury-
stów. Gdybyśmy naprawiali mostki jednocze-
śnie, trwałoby to długo, a wtedy musielibyśmy 
zamknąć przejście Doliną Juraniową. Dlatego 
też wymieniamy stopniowo, aby nie musieć 
ograniczać dostępności, a jeżeli już, to tylko 
na krótki czas. 

 Kortúza Matthioliho
 Zarzyczka górska

dzie nie trzeba rezygnować ze space ru – ścież - 
kę turystyczną tak przygotowano dla pieszych 
turystów, by można nią było przejść i w desz - 
czu, i w słońcu. Dla turystów szlak jest otwar- 
ty 138 dni w roku – od 16 czerwca do 31 paź - 
dziernika. 

LeNKA BUrDOvá
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