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OKRES POVAŽSK[ BYSTRICA 
 Slovensk{ republika 

(severoz{pad) 
 Trenčiansky samospr{vny kraj 
 rozloha – 463,15 km² 
 počet obyvateľov –       

približne 62-tisíc 
 hustota zaľudnenia –                 

134 obyvateľov na km²      
 okresné mesto –                        

Považsk{ Bystrica  
 



POVRCH 

   Str{žov – najvyšší vrch okresu 

 Tri kríže na hrebeni Javorníkov  

 pravú stranu toku rieky V{h, ktoré delí 
okres na dve približne rovnaké časti, 
lemuje pohorie Javorníky (najvyšší 
vrch Veľký Javorník 1071 m. n. v. ) – je 
to druhohorné pohorie tvorené zmesou 
pieskovcov a ílovcov 

 na ľavej strane rieky V{h je pohorie 
Str{žovské vrchy (najvyšší vrch 
Str{žov 1214 m.n.v.) s podcelkom 
Súľovské skaly – je to treťohorné 
pohorie tvorené zlepencami morských 
usadenín 

 ďalšie zn{me vrchy v okrese – Veľký    
a Malý Manín, Podskalský Roh{č, 
Klape, Malenica, Orgoňova Kýčera, 
Ustrígeľ, Str{ne, Bosmany, Hoľazne...  
 

Medzi Javorníkmi a Str{žovskými 
vrchmi sa rozprestiera pomerne úzka 
dolina V{hu – Považské podolie.  



Podskalský Roh{č 

Považské podolie z Považského hradu 

Vrchy Javorníkov sú masívnejšie, 
rozložitejšie. Doliny sa rovnobežne 
rozbiehajú z hlavného hrebeňa 
pohoria. 
 
 
 
Str{žovské vrchy majú rozoklané 
skalné štíty s množstvom jaskýň. 
Typické sú tu kr{tke úzke doliny 
rozbiehajúce sa všetkými smermi.     



PODNEBIE 
V r{mci mierneho podnebného 
p{sma patrí n{š okres k tej chlad- 
nejšej polovici Slovenska. Je však 
značný rozdiel medzi teplotami, 
zr{žkovosťou a veternosťou údo- 
lia V{hu a vrchmi v krajných polo- 
h{ch okresu.    



VODSTVO 

   rieka V{h z Orlovského mosta 

Hlavnou riečnou osou, ktor{ pretína ok- 
res Považsk{ Bystrica na dve približne 
rovnaké polovice, je rieka V{h. T{ tečie 
cez n{š okres v mierne zregulovanom 
pôvodnom koryte, ale čiastočne aj v sú- 
bežnom kan{li. Obidva tieto toky napĺ- 
ňajú svojou vodou Priehradu ml{deže. 
 
 
Všetky rieky a potoky, ktoré pramenia v 
našom okrese, sa vlievajú do V{hu. Zvy- 
čajne sú pomenované podľa dedín, ktoré 
sa nach{dzajú blízko ich prameňa. Me- 
dzi najväčšie vodné toky prameniace  
v našom okrese patria: 
 Marikovka 
 Papradňanka 
 Domanižanka 
 Pružinka 
 Manínsky potok 
 



vrch Klapy nad Priehradou ml{deže 

miner{lna voda Iwa – Tŕstie                                  Manínsky potok  

Kým v pohorí Javorníky majú kvôli 
geologickému podložiu malé z{soby 
podzemnej vody, v Str{žovských vr- 
choch je jej nadostač. Okresné mesto 
je z{sobované veľmi kvalitnou pit- 
nou vodou spod Čertovej skaly (cho- 
t{r obce Prečín) a z Blatnice (chot{r 
Domaniže). V okolí vrchu Manín je 
zn{mych viacero miner{lnych pra- 
meňov – kyseliek, v obci Tŕstie plnia 
fľaše zn{mou miner{lnou vodou Iwa.       



RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO 

poniklec slovenský 

Rastlinstvo n{šho okresu sa rozšírilo v 
z{vislosti od klimatických podmienok, 
podložia a nadmorskej výšky. V hor{ch 
prevažujú bukové porasty, na skalna- 
tých kopcoch sú časté borovice, vo vyš- 
ších poloh{ch sú prirodzené smreky. 
Na lúkach môžeme n{jsť vz{cne druhy 
orchideí či žltohlav európsky. Na ska- 
l{ch je hojný poniklec slovenský aj 
mnohé druhy skalných ruží.   

V lesoch môžeme často pozorovať 
srnčiu a jeleniu zver, líšky, diviaky. 
Obývajú ich však aj jazvece, kuny, 
medvede, zriedkavejšie sú vlky či 
rysy. V povetrí sa vzn{šajú viaceré 
druhy sov či sokolov. Čoraz menej 
vidieť vrabce, drozdy, sysle, poľné 
zajace, motýle, v{žky alebo lesné 
mravenisk{ kedysi plné mravcov.    



HISTÓRIA 

Považský hrad v 18. storočí 

Na území n{šho okresu je zdokumen- 
tovaných viacero obývaných lokalít      
z času pred naším letopočtom, ale aj     
z doby osídlenia Slovanmi (mohyly pri 
Sverepci, Prečíne, hojné n{lezy z 
Dolnej Marikovej, PB – častí Dedovec, 
Dušianice). Od 14. storočia nadlho 
určovali osudy priľahlého okolia najmä 
p{ni z Považského hradu (rody Podma- 
nických a Balašovcov). Tí sa neskoršie 
presťahovali do pohodlnejšieho z{mku 
v Považskom Podhradí a kaštieľa v Or- 
lovom. Ich sarkof{gy s pôsobivými 
epitafmi sa nach{dzajú v považskobys- 
trickom farskom kostole.   

LETA PANIE TISICEHO PIETISTEHO 
PADESATEHO OSMEHO PRWNI 

STRZEDU W PUSTIE UMRZEL GEST 
UROZENY PAN RAFFAEL 

PODMANITZKY Z PODMANINA 
JEHOZ DUSSY PAN BUOH 
MILOSTIW RACZ BIETI. 



  kaštieľ v Orlovom – 19. storočie 

Väčšina obyvateľstva bola voči zemep{- 
nom v poddanskom vzťahu s povinným 
bezplatným robotovaním na panskom 
majetku, bez možnosti slobodného sťa- 
hovania sa na iné panstv{.   

Už v 16. storočí vznikla v PB šľachtick{ 
škola, na ktorej sa vyučovalo vo vtedaj- 
šom n{rečí n{šho okolia. Postupom času 
vzniklo v okrese viacero pivovarov a p{- 
leníc, v 19. storočí v okresnom meste 
prekvital obchod s drevom a postavila 
sa aj prosperujúca tehelňa. Pracovalo tu 
aj viacero remeselníkov (hrnčiari, deb- 
n{ri, mlyn{ri, kov{či...). Väčšina ľudí sa 
však ešte začiatkom 20. storočia živila 
m{lo výnosným roľníctvom. Mnohí se- 
zónne odch{dzali od jari do leta praco- 
vať na južnejšie položené veľkostatky, 
ďalší sa živili podomovým obchodom. 
V 20. storočí nadobudol okres kovoroľ- 
nícky charakter. 



ĽUDOV[ KULTÚRA 

dreven{ architektúra - Papradno 

pranie v koryte – Doln{ Marikov{ 

V dedin{ch okresu Považsk{ Bystrica sa 
zachovali mnohé prvky ľudovej kultúry. 
Tie sú aj v celoslovenskom meradle je- 
dinečné, origin{lne. Obdivovať môžeme 
drevenú architektúru zachovanú v hor- 
ských dedin{ch. Menej zdobné, ale veľ- 
mi pôvabné sú kroje – každ{ dedina ma- 
la svoj variant ľudového odevu. Dnes si 
ich ľudia obliekajú už iba počas veľkých 
sviatkov.       
 

Zaujímavé sú aj ľudové zvyky, ktoré 
dodnes ozvl{štňujú rok v našom okrese. 
Rozpustilé a bujaré fašiangy, vesel{ 
Veľk{ noc, nočné j{nske ohne, dedinské 
hody, mikul{šske obchôdzky, silvestrov- 
skí babiari... Mnohé z nich majú st{roč- 
nú tradíciu, súčasníci ich však robia         
s rovnakým nasadením ako naši d{vni 
predkovia.   



           Prečín                          Horn{ Marikov{                           Brvnište 

Svojské je aj n{rečie, ktoré je aj v tejto dobe veľmi živým prvkom ľudo- 
vej kultúry. N{rečia n{šho okresu patria medzi z{padoslovenské severo- 
trenčianske n{rečia. Typické vety, podľa ktorých spozn{me našinca, sú: 
- Dzeže, cetka, dze jdzece, dze to kozľa vedzece? 
- Priam som si ci spomenúl, jako sme s babkú robeľi púčki s makom. 
- Ľaľa, jako sa to ceľa váľa vedľa kanáľa!   



OBYVATEĽSTVO 
Takmer dve tretiny obyvateľov okre- 
su žijú v okresnom meste. Z nich tre- 
tina obýva bývalé samostatné dediny, 
ktoré sú dnes administratívnou súčas- 
ťou Považskej Bystrice.  

 viac ako 99% obyvateľov okresu 
m{ slovenskú n{rodnosť 

 viac ako tri štvrtiny obyvateľov 
okresu sa hl{sia k 
rímskokatolíckej cirkvi 

Šesť najrozšírenejších priezvisk         
v okrese je odvodených od n{zvov 
dedín okresu:  
Kostelanský, Kardoš, Kvaššay, 
Briestenský, S{decký, Čelko 



SÍDLA 

    okresné mesto Považsk{ Bystrica Sídla okresu (podľa abecedy):            
- Bodin{ - Brvnište - Čelkova Lehota  
- Doln{ Marikov{ - Dolný Lieskov   
- Domaniža - Ďurďové - Hatné          
- Horn{ Marikov{ - Horný Lieskov  
- Jasenica - Klieština - Kostolec          
- Malé Lednice - Papradno - Plevník 
- Počarov{ - Podskalie - P. Bystrica         
- Prečín - Pružina - S{dočné - Slopn{ 
- Stupné - Sverepec - Udiča  
- Vrchtepl{ 

V okrese Považsk{ Bystrica sa nach{- 
dza jedno mesto a 26 samostatných 
obcí. Súčasťou mesta Pov. Bystrica je 
však viacero bývalých samostatných 
dedín – Praznov, Podmanín, Z. Kvašov, 
oba Moštence, Jelšové, Milochov, 
Orlové, P. Podhradie, Šebešťanov{, 
Podvažie a P. Tepl{.    



Desať najväčších sídel okresu podľa 
počtu obyvateľov (rok 2019): 
1) Považská Bystrica – 40075 obyvateľov    
2) Papradno – 2498 obyvateľov 
3) Udiča – 2218 obyvateľov 
4) Pružina – 2050 obyvateľov 
5) Plevník-Drienové – 1592 obyvateľov 
6) Domaniža – 1545 obyvateľov 
7) Prečín – 1488 obyvateľov 
8) Dolná Mariková – 1408 obyvateľov 
9) Sverepec – 1309 obyvateľov 
10) Brvnište – 1185 obyvateľov 
 

P. Bystrica           Prečín            Papradno 

Udiča 

Pružina 



Doliny okresu: 
- Považské podolie (rieka Váh) – Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Udiča... 
- Papradňanská dolina (rieka Papradňanka) – Papradno, Brvnište, Jasenica... 
- Marikovská dolina (rieka Marikovka) – Horná a Dolná Mariková, Hatné... 
- Dolina Manínskeho potoka (Manínsky potok) – Vrchteplá, Kostolec, Záskalie... 
- Domanižská dolina – (rieka Domanižanka) –  Sádočné, Domaniža, Prečín... 
- Pružinská dolina (rieka Pružinka) – Pružina, Horný a Dolný Lieskov, Sverepec...  

               Marikovsk{ dolina                      dolina Domanižanky v Prečíne 



  HOSPOD[RSTVO 
 st{ročia sa ľudia živili m{lo 

výnosným roľníctvom, 
pastierstvom, pr{cou v lesoch 

 v 20. storočí získal celý okres 
najmä stroj{rsky charakter 
(stroj{rsky koncern ZVL – 
Považské stroj{rne v Považskej 
Bystrici – výroba ložísk, 
prevodoviek, obr{bacích strojov, 
malých motocyklov, leteckých 
motorov...)    

 súčasnosť – Danfoss, PSL, 
Mikrotech, Medeko, Raven, Hant, 
IMC, HBH, Sates...  

 tradičn{ zemiakarsk{ oblasť, chov 
hovädzieho dobytka a oviec  

 okres pretína diaľnica, cesty           
I. triedy, železnica 



V okresnom meste sa nach{dza osem z{- 
kladných a šesť stredných škôl, viacero 
b{nk a sporiteľní, nemocnica s poliklini- 
kou, širok{ sieť obchodov a služieb. Zre- 
konštruovaný je futbalovo-atletický šta- 
dión, vedľa neho zimný štadión a kryt{ 
plav{reň. Dominantou najväčšieho síd- 
liska Rozkvet je Kaplnka sv. Heleny.  



CESTOVNÝ RUCH 

turistický pochod Jilemnického 25-ka 

lyžiarske centrum v Hornej Marikovej 

Považsk{ Bystrica je mladé mesto bez 
prirodzeného historického centra, turisti 
preto navštevujú radšej iné lokality okre- 
su. Zn{ma je predovšetkým Manínska 
tiesňava, ale aj hlavný hrebeň Javorníkov 
či krasové útvary Str{žovských vrchov. 
Vďaka salašníctvu a chovu jazdeckých 
koní sa úspešne rozvíja agroturistika. 
Počas zimy sú vyhľad{vané lyžiarske 
stredisk{ nad Papradnom a Hornou Ma- 
rikovou. Najzn{mejším podujatím, ktoré 
sa opakovane konalo v okrese, bola 
Šesťdenn{ motocyklov{ súťaž Enduro, 
okruhové preteky svetového form{tu sa 
konali v motokrosovom are{li Sverepec.      


