
a tradičným spôsobom hospodárenia“ 
podporený z Programu cezhraničnej spo-
lupráce Maďarská republika – Slovenská 
republika 2007 – 2013 (viac informácií: 
www.ozzbojska.sk).
Dlhoročnú tradíciu má chov huculských 
koní na Sihlianskej planine vo Vepor-
ských vrchoch, teda mimo územia NP 
Muránska planina. Prevádzkuje ho jeden 
z partnerov projektu – Slovenský hucul 
klub. V snahe rozšíriť chov huculských 
koní aj priamo do NP Muránska planina 
sa začalo v menšej miere s chovom koní 
aj na salaši Zbojská. Zbojnícky dvor, ako 
salaš volajú, leží v sedle Zbojská. Zame-
riava sa najmä na tradičný chov oviec 
a výrobu ovčích syrov.   

Muránska planina je prevažne lesnatým 
územím. Komplex lesov kde tu prerušuje 
mozaika malebných podhorských lúk a pa-
sienkov. Pred tisíckami rokov boli doliny 
i svahy Muránskej planiny pokryté pralesmi. 
Až s príchodom prvých slovanských kme-
ňov tu začali vznikať prvé lúky a pasienky 

Zachovajme lúky a pasienky 
Muránskej planiny 
aj s pomocou koní

také vzácne pre územie predtým pokryté prevažne lesmi.
Lúky a pasienky, ktoré človek vytvoril a po stáročia udržia-
val pravidelným obhospodarovaním, dnes dotvárajú kolorit 
krajiny Muránskej planiny. Stáročia pasenia a košarovania 
umožnili existenciu mnohých druhov rastlín a živočíchov, 
ktoré tu nachádzali a stále nachádzajú vhodné podmienky 
pre život. Ich zachovanie je úzko späté s činnosťou človeka. 
Tak, ako jeho spolupôsobením na prírodu vznikli a pretrvá-
vali, môžu aj zaniknúť. Čoraz viac sa upúšťa od tradičných 

foriem obhospodarovania 
lúk a pasienkov. Lúky sa 
prestávajú pravidelne ko-
siť. Pasienky, na ktorých sa 
voľakedy pásli ovce, kravy 
i kone, zarastajú náletovými 
drevinami a postupne sa me-
nia na les. Prichádzame tak 
o dôležitý prvok v krajine. 
Lúky a pasienky s vysokou 
druhovou pestrosťou sú totiž 
súčasťou nášho prírodného a 

Vraví sa, že Muránska planina je najkraj-
šia z chrbta koňa. Ak neveríte, vyskúšajte. 
Pre turistiku na koni je v národnom parku 
vyhradených 13 trás a 6 miest. Pre rekre-
ačné jazdenie v horských podmienkach je 
mimoriadne vhodný práve huculský kôň 
a to pre svoju stabilitu a spoľahlivosť aj 
v náročnom teréne. Vďaka svojej miernej 
a priateľskej povahe sa používa aj pri 
hipoterapii. Jazdeckú turistiku a rôzne 
jazdecké podujatia ponúka návštevníkom 
Slovenský hucul klub na Sihle (viac 
informácií: www.hucul.sk). Tradičnú ne-
falšovanú atmosféru pastierskeho života 
môžete zažiť na salaši Zbojská, ktorý 
ponúka aj jazdenie na huculoch v okolí 
salaša (viac informácií: www.zbojska.sk).

Turistika na koni

Fotografie: Alexandra Kukumbergová, Ján Šmídt, Ervín Hapl, 
Maroš Detko, Katarína Mešková, Gabriel Demeter, Michal 
Babnič, Drahoš Blanár, Peter Jakubčo, Pavol Balko, Tomáš 
Trstenský, Juraj Žiak.

Texty: Správa NP Muránska planina

Grafické spracovanie a tlač: HLP grafik s.r.o. Brezno

Vydané v roku 2014 v rámci projektu „Ochrana biodiverzity 
spásaním stádom huculov a tradičným spôsobom hospodárenia“ 
podporeného Programom cezhraničnej spolupráce Maďarská re-
publika – Slovenská republika 2007 – 2013 (www.husk-cbc.eu).

Obsah tohto propagačného materiálu nereprezentuje oficiálne 
stanovisko Európskej únie.

v minulosti používali ako vše-
stranné pracovné kone v les-
níctve i poľnohospodárstve, 
neskôr ich armáda počas 1. 
a 2. svetovej vojny využívala 
na nosenie ťažkých bremien – 
ťažkých guľometov a malých 
rozkladacích diel, ako aj na 
ťahanie zásobovacích vozov 
a vozov s muníciou. Od 50. 
rokov ich využitie ako aj chov 
postupne upadal, v dôsledku 

čoho sa koncom 60. rokov ich počet znížil 
natoľko, že hrozilo úplné vyhynutie tohto ple-
mena koní. Vo všetkých tradičných krajinách 
chovu nebolo v tej dobe viac ako 300 kusov. 
Z Karpát sa tak postupne takmer úplne vytra-
tilo jedno z pôvodných horských plemien. Aby 
sa tak nestalo, bol huculský kôň v roku 1979 
zaradený do chráneného genofondu pôvod-
ných a primitívnych plemien hospodárskych 
zvierat FAO a v roku 1994 vznikla Medziná-
rodná federácia huculského koňa HIF (Hucul 
International Federation) za účelom záchrany 
huculského koňa a rozvoja jeho chovu. Dnes 
je  jeho chov sústredený najmä v Rumunsku, 
Poľsku, Maďarsku, Čechách a na Slovensku, 
v menšom rozsahu aj v Rakúsku. Z Murán-
skej planiny huculské kone do 80. rokov 20. 
storočia postupne vymizli. V širšom okolí Ná-
rodného parku Muránska planina je dnes chov 
huculských koní početnejšie sústredený iba na 
Sihlianskej planine vo Veporských vrchoch. 

a v údoliach, v blízkosti vodných 
tokov ich prvé sídla. Zdrojom ich 
obživy bolo prevažne roľníctvo 
a pastierstvo. Pôdu pre zakladanie 
svojich malých políčok a pastvín pre 
ovce a dobytok získavali klčovaním 
okolitých lesov v blízkosti svojich 
obydlí. 
Od polovice 15. storočia sa do ob-
lasti začali šíriť rumunskí Valasi 
– pastieri oviec a kôz. Žili špeci-
fickým polonomádskym spôsobom 
života – so svojimi stádami zostá-
vali v horách nepretržite, vo dne 
i v noci. Početné stáda oviec a kôz 
potrebovali viac pasienkov a lúk a 
tak ich Valasi rozširovali rúbaním 
a klčovaním okolitých lesov. Časom 
sa Valasi usadili a postupne splynuli 
s miestnym obyvateľstvom. Zane-
chali nám tu však lúky a pasienky, 

Kontakty:
Štátna ochrana prírody SR
Správa NP Muránska planina
J. Kráľa 12
050 01 Revúca
tel. č. 058/4422061
tel. č./fax: 058/4881790
e-mail: snpmp@sopsr.sk
web: www.npmp.sk, www.sopsr.sk

OZ Zbojská, o.z.
Zbojská 1703
980 61 Tisovec
tel. č.: 0902/889269 
e-mail: ozzbojska@gmail.com

Slovenský Hucul klub
Lom nad Rimavicou 4
976 53 Lom nad Rimavicou
tel. č.: 0903/404 232
e-mail: hucul@hucul.sk
web: www.hucul.sk

Bükk – Vidék 
Természetvédelmi Kozalapítvány
Petőfi út 27
3656 Sajómercse

kultúrneho dedičstva. 
Jednou z ciest, ako pomôcť vrátiť našej krajine jej pôvodný 
ráz, udržať jej druhovú pestrosť pri súčasnom zachovaní 
našich tradícií, je podporiť chov koní. Zameraním sa na 
chov pôvodného karpatského horského plemena Hucul 
môžeme navyše prispieť k záchrane vzácneho plemena 
koňa i k udržaniu lúk a pasienkov v regióne. Práve o to 
sa snaží Občianske združenie Zbojská, ktorá spolu so 
svojimi slovenskými partnermi Štátnou ochranou prírody 
SR, Slovenským hucul klubom a maďarským partnerom 
Bükk – Vidék Természetvédelmi Kozalapítvány realizujú 
projekt „Ochrana biodiverzity spásaním stádom huculov 

Národný park 
Muránska planina



V srdci Slovenska, v západ-
nej časti Slovenského rudo-
horia – rozsiahlej horskej 
oblasti Západných Karpát, 
leží jedna z najzachova-
lejších krasových oblastí 
Slovenska – Muránska pla-
nina. Jej centrálnu časť tvorí 
krasová planina, ktorú po 
obvode lemujú strmé bral-
naté úbočia. Do jej okrajov 
sa počas miliónov rokov 
vrezávala voda a vytvorila 
tak viaceré hlboké, často 
až tiesňavové doliny, sme-
rujúce do centra planiny. 
V strmých vápencových 
a dolomitových bralách vo-
da a vietor vymodelovali 
mnohé zaujímavé kraso-
vé formy – skalné mosty, 
skalné okná, veže a ihly. 
Podzemie je na mnohých 
miestach popretkávané sie-
ťou jaskynných chodieb. 
Dosiaľ tu bolo objavených 
viac ako 400 jaskýň a 15 
priepastí, no len jedna z jas-
kýň – približne 16 metrov 
dlhá Wesselényiho jaskyňa 
ležiaca neďaleko Muránske-
ho hradu, je verejnosti voľne 
prístupná. 
Takmer celé územie Mu-
ránskej planiny pokrývajú 

lesy, v južnej časti naj-
mä listnaté a zmiešané, 
v severných častiach 
a vyšších polohách zasa 
ihličnaté. Prevažne les-
naté územie Muránskej 
planiny spestruje moza-
ika podhorských a hor-
ských lúk a pasienkov, 
tradične využívaných 
na chov oviec, dobytka 
a koní. Ich malebnosť 
v okolí Tisovca, Pohron-
skej Polhory, Muránskej 
Zdychavy a Zlatna do-
tvárajú zvyšky lazníc-
keho osídlenia v podobe 
starobylých dreveníc. 
Civilizácia v masívnejšej 
miere dodnes neprenik-
la do ťažko prístupného 
terénu centrálnej časti 
planiny a vďaka tomu 
si toto územie zachova-
lo svoj prirodzený ráz. 
Podhorské obce vznikali 
najmä v dolinách, pozdĺž 
vodných tokov Murán-
ka, Rimava a Hron a do 
ich blízkosti sa aj dnes 
sústreďuje väčšina ľud-
ských aktivít. 
Vďaka odľahlosti a ne-
prístupnosti sa na mno-
hých miestach Murán-

skej planiny zachovali 
v mimoriadnej pestrosti 
prirodzené a prírode blíz-
ke ekosystémy so zastú-
pením mnohých vzácnych 
druhov rastlín a živočí-
chov. Najvzácnejšou rast-
linou územia je lykovec 
muránsky (Daphne ar-
buscula) – endemit a tre-
ťohorný relikt Muránskej 
planiny, ktorý tu pretrval 
milióny rokov a prežil 
aj zaľadnenie. Keďže ne-
rastie nikde inde na svete, 
stal sa symbolom národ-
ného parku. Prirodzene sa 
tu vyskytujú veľké šelmy 
– vlk obyčajný (Canis lu-
pus), medveď hnedý (Ur-
sus arctos) a rys ostrovid 
(Lynx lynx). 
Muránska planina bola 
vďaka svojej zachovalosti 

a vzácnemu prírodnému bohatstvu vyhlásená 23. septembra 
1997 za národný park. Takmer celé územie národného parku 
je v súčasnosti zaradené medzi územia európskeho významu 
(sústava chránených území NATURA 2000), v ktorých sa 
nachádzajú najvzácnejšie a najohrozenejšie biotopy a druhy 
v krajinách členských krajín Európskej únie. Muránska pla-
nina je od roku 2009 súčasťou Chráneného vtáčieho územia 
Muránska planina - Stolica. Na najcennejších častiach územia 
sú vyhlásené prírodné rezervácie a chránené areály. Sústava 
prírodných rezervácií bola postupne budovaná od roku 1953 
a dnes ju tvorí 26 území s najprísnejšími stupňami ochrany.

Kone patria k charakteristickým sym-
bolom Muránskej planiny. História ich 
chovu siaha do roku 1950, kedy bol na 
Veľkej lúke pri Muráni zriadený žrebčín 
na odchov koní horského typu pre po-
treby lesného hospodárstva a armády. 
Typickým predstaviteľom horských 
plemien koní na Slovensku je huculský 
kôň. Tento neveľký, no mimoriadne 
nenáročný a odolný kôň, schopný sa 
prispôsobiť aj tvrdým prírodným pod-

Hucul – potomok divokého Tarpana

mienkam horských oblastí, 
sa stal základom chovu na 
Muránskej planine. Spočiatku 
hucule v čistokrvnej forme 
svojimi vlastnosťami postačo-
vali potrebám lesnej prevádz-
ky na Slovensku. Neskôr však 
prevládol dopyt po koňoch 
mohutnejších a väčších, čo 
viedlo k postupnému zániku 
chovu čistokrvných huculov 
na Veľkej lúke. V snahe vy-
šľachtiť plemeno slovenského 
horského koňa mohutnejšie-
ho vzrastu pri súčasnom za-
chovaní dobrých úžitkových 
vlastností huculského ple-
mena, sa pristúpilo v chove 
koní na Muránskej planine 

k takzvanému „zmohutňovaciemu“ procesu 
hucula krížením s plemenami fjord, hafling 
a norik. Toto kríženie však neprinieslo oča-
kávané výsledky, preto sa prešlo od osem-
desiatych rokov 20. storočia k chovu norika 
v čistokrvnej forme. V roku 1995 bol chov 
norických koní uznaný za šľachtiteľský 
a v roku 1997 za chránený chov a génovú 
rezervu norika muránskeho typu SR. Ich 
polodivoký chov na lúkach a pasienkoch 
Muránskej planiny pretrváva dodnes. Od 
mája do konca októbra sa kone bez ohľadu 
na počasie pasú voľne na vzdialených pas-
tvinách a v noci sú ustajnené v ohradách 
bez prístreška. Náročné podmienky odcho-
vu však zvyšujú odolnosť ich organizmu.

Kone na Muránskej planine

 Po stáročia človek v horských oblastiach Karpát choval 
huculského koňa, potomka dnes už vyhynutého divokého 
plemena koní Tarpana, ktorý sa kedysi voľne preháňal po 
šírych stepiach, nehostinnou tundrou, či hlbokými lesmi 
strednej a východnej Európy. Snáď po ňom zdedil huculský 
kôň svoju mimoriadnu odolnosť, vytrvalosť a skromnosť. 
Jeho domovinou je Huculsko, rázovitý kraj východných 
Karpát, ležiaci sčasti na Ukrajine a sčasti v Rumunsku, 
kde v tvrdých horských podmienkach žila etnická skupina 
Huculov – karpatských pastierov. Ich nenahraditeľným 
spoločníkom v neprístupných horách boli malé húževnaté 

kone. Slúžili pastierom nielen ako jediný 
spoľahlivý dopravný prostriedok, ale aj 
ako nosiči bremien. Len vďaka svojej 
mimoriadnej odolnosti, skromnosti, ne-
náročnosti, ale aj samostatnosti, inteli-
gencii a tvrdohlavosti boli schopné odolať 
drsným podmienkam hôr pri minimálnej 
starostlivosti človeka.  
V našich podmienkach sa huculské kone 


