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Skalný útvar Čertova skala vznikol selektív-
nym zvetrávaním sploštenej sopečnej an-
dezitovej bomby z komplexu aglomerátov. 

Má tvar skalného hríbu, pevne spojeného s pod-
kladom asi dvojcentimetrovou vrstvou sopečné-
ho tufu, preto nie je kývavec – vratký balvan, na 
ktorý sa podobá a býva zaň označovaný. Leží na 
malej ploche podložia s rozmermi len 58 × 38 
cm, jeho objem však dosahujem približne 6,5 m³ 
a hmotnosť 17 ton. 

text a foto: Peter Urban
Väčšina čitateľov Krás Slovenska 
si celkom určite pod Čertovou 
skalou predstaví známy skalný 
útvar v národnej prírodnej rezer-
vácii Boky, v najjužnejšej časti 
Kremnických vrchov pri Budči. 
Územie vyhlásili ešte v roku 1964 
za štátnu prírodnú rezerváciu kvô-
li ochrane teplo a suchomilných 
rastlinných a živočíšnych druhov 
a ich spoločenstiev, ako aj geolo-
gických útvarov.

K Čertovej skale
Túlačky nad Hornými Pršanmi

V Kremnických vrchoch sa nachádza aj ďalšia Čertova 
skala, ktorá nie je taká známa ako jej menovkyňa pri Bud-
či. Môžeme ju nájsť nad obcou Horné Pršany (635 m) na 
východnej strane tohto sopečného pohoria, juhozápadne 
od Banskej Bystrice. Horné Pršany v minulosti prezývali 
aj „Maslový vŕšok“, pretože v takmer každom dome cho-
vali dve-tri kravky i ovce a miestne ženy, ktoré chodievali 
slúžiť do Banskej Bystrice, si privyrábali predajom masla, 
mlieka či tvarohu. 

Časťou bývalých pasienkov s agrárnymi terasami a val-
mi prechádza náučný chodník Horné Pršany – Lažtek, 
rozhľadňa so štyrmi zastávkami. Vedie po žlto značko-
vanom chodníku z Kremničky cez Horné Pršany a Hor-
nú skalu (1 141 m) do sedla Tri kríže (1 182 m). Na jeho 
konci v lokalite Kopanice pod kopcom Lažtek (807 m) 
postavil miestny klub turistov v rokoch 2016 – 2017 dre-
venú rozhľadňu, vysokú 8,2 m. Za vhodného počasia sú 
z rozhľadne zaujímavé výhľady na Zvolenskú kotlinu s Ban-
skou Bystricou, Sliačom i Zvolenom a na okolitý veniec hôr, 
od Kremnických a Starohorských vrchov cez Nízke Tatry, 
Slovenské rudohorie, Javorie až po Štiavnické vrchy.

Keď budeme od rozhľadne pokračovať po žltej značke, 
po vyše pol kilometri nás krátka značená odbočka privedie 
do lesa, v ktorom sa nachádza Čertova skala, niekedy ozna-
čovaná aj ako Čertova hlava. Predstavuje zaujímavú ukáž-
ku geomorfologických procesov vo vulkanitoch Kremnic-
kých vrchov, ktorá vznikla selektívnou eróziou.

Podľa povesti sa vraj dávno-pradávno na tom mieste 
usadil čert, ktorý mal hľadať ľudí s temnou dušou a pri-
vádzať ich da pekla. V danom kraji však v tom čase takých 
ľudí nebolo, preto čertisko nemal koho do pekla vodiť. Nu-
dil sa a bolo mu dlho. Nuž a tak, aby si krátil čas, skama-
rátil sa postupne s tamojšími ľuďmi. Jedného dňa sa však 
vládca pekiel Lucifer nazlostil na čertov, ktorí si na zemi 
neplnili svoje úlohy, a počas jednej letnej búrky ich pre-
menil na skaly. Na takú skalu sa premenil aj čert usadený 
povyše Horných Pršian. ●

▼ Pohľad z rozhľadne východným smerom (vľavo 
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