
Náš projekt chodníka
Projekt Náučno – rozprávkového 
chodníka Bobria hrádza predstavuje  
vytvorenie chodníka okolo vodnej nádrže  
v obci Kuchyňa v okrese Malacky. 

Súčasťou projektu je vybudovanie mosta cez 
severovýchodný okraj priehrady, osadenie 
informačných a rozprávkových tabúľ, vybudo-
vanie mostíka cez potok zásobujúci priehradu 
vodou, vysadenie pôvodných vodných rastlín  
a vytvorenie detského ihriska, lavičiek a ohnísk.  

Cieľom projektu je návštevníkom poskytnúť 
miesto na pohyb, rekreáciu, oddych a športové 
vyžitie netradičnou formou s možnosťou rozšíriť 
svoje vedomosti. Nielen najmenším návštevní-
kom, ale aj dospelým vytvoriť miesto, kde budú 
môcť počas prechádzky skutočne vstúpiť do 
rozprávky.

Jedinečnosť projektu spočíva v skutočnosti, 
že časť chodníka povedie priamo nad vodnou 
hladinou priehrady. Okrem toho sa návštevník 
ocitne aj v rokmi nepriechodnej krajine, v tuneli 
vytvorenom smutnými vŕbami a v blízkosti pri-
rodzeného biotopu bobrov, ktoré tu žijú a podľa 
ktorých nesie chodník svoj názov.

Najvýznamnejšou atrakciou celého projektu 
bude drevený vysunutý most nad priehradou  
v dĺžke približne 300 metrov a jeho napojenie 
na náučný chodník. 

Možnosť obísť priehradu dookola suchou nohou 
so zabezpečením výhľadu na priehradu takmer 
z každého miesta chodníka výrazne zatraktívni 
túto oblasť a autori projektu veria, že pritiahne 
návštevníkov z celého Bratislavského kraja.

Ako bude chodník vyzerať?
Dĺžka náučného chodníka bude približne   
1.800 metrov. Ako samotný názov hovorí, 
pôjde o prepojenie náučného a rozprávkového 
charakteru chodníka. Tento zámer bude dosiah-
nutý striedaním informačných tabúľ s tabuľami 
rozprávkovými. 

Informačné tabule sú venované histórii obce 
a priehrady, flóre a faune v nej a v jej okolí. 
Samostatná tabuľa s názvom Bobria hrádza 
predstavuje bobrov žijúcich v blízkosti priehra-
dy. Informačné tabule sú pripravené pútavou 
formou, s cieľom upútať každého návštevníka. 

Roz-
právkové 
tabule 
zachytávajú 
krátke dobrodruž-
stvá, ktoré zažíva 
vodná víla Anabela  
a vodník Vilém so svojimi  
kamarátmi kaprami a bobrami. 

Trasa chodníka vedie povedľa bobrích hrádzi  
a málokedy môže človek pozorovať ich činnosť 
z tak bezprostrednej blízkosti. Práve z  tohto 
dôvodu bobor zároveň predstavuje maskot  
a  symbol celého chodníka.

Okrem výroby a osadenia informačných tabúľ 
plánujú autori projektu vybudovať detské ihris-
ko,  dve ohniská na opekanie s lavičkami 
a stolmi na oddych a občerstvenie. 

Atraktivitu projektu zvyšuje skutočnosť, že 
chodník ma slúžiť nielen na prechádzky ale 
aj na športové podujatia, najmä rekreačný 
jogging, orientačný beh, či každoročný ku-
chynský triatlon.

Pre koho je chodník určený?
Svojím náučno - rozprávkovým charakterom  
je určený pre všetky vekové kategórie a všet -
ky skupiny občanov. Využiť ho budú môcť  
mamičky na materskej dovolenke, ktorým  
umožní prechádzku s kočíkom priamo v lone 
prírody okolo priehrady, učiteľky materských  
a základných škôl a ich žiaci. Deti osloví práve 
rozprávková časť chodníka a dospelí a starší 
ľudia tu nájdu  miesto na oddych a strávenie 
voľného času či už sami, so svojimi deťmi 
alebo vnúčatami. 

Okrem obyvateľov obce a okolia veríme,  
že náučný chodník bude atraktívny aj pre 
obyvateľov blízkeho hlavného mesta a celého 
bratislavského kraja hľadajúcich oddych mimo 
mesta. Parkovisko sa nachádza pri obecnom 
kultúrnom dome vzdialenom od priehrady  
5 minút chôdze.
 

Stručne a jasne

1. Vytvoriť miesto pre aktívny pohyb, 

rekreáciu, oddych a športové vyžitie 

občanov a návštevníkov obce 

Kuchyňa, vzdialenej od Bratislavy  

30 minút autom. 

2. Vytvoriť chodník, ktorým by bolo mož-

né obísť priehradu suchou nohou v jej 

bezprostrednej blízkosti. 

3. Prostredníctvom budovania chodní ka 

aktivovať obyvateľov obce ku skráš-

leniu miesta a regiónu, v ktorom žijú. 

4. Prostredníctvom informačných tabúľ 

zvýšiť povedomie návštev níkov chod-

níka o faune a flóre územia, na ktorom 

chodník leží ako aj o obci Kuchyňa  

a jej okolí. 

5. Najmladších návštevníkov zaujať 

a zvýšiť záujem o miesto a jeho 

obyvateľov zo sveta živočíšnej  

ríše rozprávkovou formou.

Kuchyňa, okres Malacky

Náučno-rozprávkový chodník



Potrebný postup prác  
na vybudovanie chodníka
1. Prekliesnenie nepriechodných častí na 

východnej strane priehrady. V tejto oblasti 
sa pôvodne nachádzal súvislý krovinatý 
porast.  

2. Zrovnanie terénnych nerovností horizontál-
neho charakteru. 

3. Dovoz makadamu z blízkeho kameňolomu  
v Sološnici a jeho rozvoz po chodníku. 

4. Vytvorenie vysunutého mostu cez seve-
rovýchodný okraj priehrady priamo nad 
vodnou hladinou.

5. Vytvorenie a osadenie mostíka cez priteka-
júci potok a jeho odbočky. 

6. Vytvorenie a osadenie drevených infor mač-
ných panelov. 

7. Spracovanie obsahovej náplne tabúľ, gra-
fická úprava, tlač a osadenie informačných 
tabúľ na drevené panely.

8.  Po vybudovaní spropagovanie chodníka  
v celom Bratislavskom kraji.

Skupina dobrovoľníkov
Na projekte začala pracovať v lete 2012 neus-
tále sa rozrastajúca skupina dobrovoľníkov, 
pozostávajúca z ľudí rôznych profesií.  

Viac ako 95% prác je vykonaných práve dobro-
voľníkmi bez nároku na odmenu, pričom len 
na technicky náročnejšie časti je použivaná 
stavebná technika. 

Financovanie projektu
Celkové plánované náklady - 38 000€• 
Chýbajúce prostriedky - 17 000€ • 

Projekt doteraz podporili
SPP, a.s., • 
Holcim (Slovensko) a. s.,  • 
ALAS SLOVAKIA, s.r.o., • 
Lada, s.r.o.,  • 
Jolly Joker,a.s., • 
KPMG Slovensko spol. s r.o., • 
Obec Kuchyňa, • 
Liftboard Media, s. r. o.,  • 
Camping park Karpaty,• 
Tlačiareň Neumahr, s. r. o.• 
Vojtech Kaňka, ml.  • 

Možnosti prezentácie  
našich partnerov
Most ako najvýznamnejšia atrakcia Náučno 
– rozprávkového chodníka bude použitý pri 
prezentácii celého projektu v médiách a v 
prípade, žeby niesol názov strategického part-
nera, by táto skutočnosť mohla predstavovať 
príjemnú formu reklamy.

Medializácia projektu bude zabezpečená  
v rôznych denníkoch a týždenníkoch, v rá- 
diách a televíziách. K jej realizácii sa pristúpi  
po dokončení a slávnostnom otvorení chod-
níka. Logá partnerov projektu bude umiestnené 
na informačných tabuliach lemujúcich Náučno- 
-rozprávkový chodník.

Organizátori projektu (sami sa dobrovoľnícky 
zúčastňujú na projekte) by radi jeho realizáciou 
pomohli aspoň čiastočne využiť obrovský 
potenciál tejto časti Slovenska a vynaložením 
trochu snahy, vlastného úsilia a obetovaním 
minimálneho množstva voľného času prispeli 
k vytvoreniu niečoho, na čo budú hrdí všetci 
obyvatelia obce a širokého okolia.

Viac informácií a kontakt
Ing. Robert Jung
0907 745 020
robertjung@ladalada.sk
www.bobriahradza.sk
www.ladalada.sk


