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Doposiaľ mohla bežná verejnosť v Trenčianskom kraji vstúpiť do jedinej jaskyne v Bojniciach.
Krajský úrad životného prostredia sprístupnil ďalších desať jaskýň. Asi najznámejšia, Pružinská
Dúpna jaskyňa v Strážovských vrchoch, medzi nimi však zatiaľ nie je.          
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne vyhlásil desať verejnosti voľne prístupných jaskýň.
Dosiaľ bola v Trenčianskom kraji sprístupnená jediná, Bojnická hradná jaskyňa. V kraji je podľa
speleológov niekoľko stoviek jaskýň, niektoré majú len pár metrov, iné sú zas veľmi ťažko
prístupné. Aj keď nedosahujú veľkosť ani krásu tých stredoslovenských, viaceré z nich si podľa
Bohuslava Kortmana z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy zaslúžia pozornosť širšej
verejnosti.    Podľa vestníka ministerstva životného prostredia úrad ako voľne prístupné jaskyne
vyhlásil Brloh a Brložnú dieru v okrese Prievidza, Jelenskú jaskyňu v katastri Trenčianskych
Teplíc, Opatovskú jaskyňu v okrese Trenčín, Babirátku v okrese Považská Bystrica, Hradnú a
Čerešňovú jaskyňu v katastri Uhrovského Podhradia. Ďalej Hájsku jaskyňu v katastri Ráztočna,
Košútovu jaskyňu v katastri Nitrianskeho Rudna a Žernovskú jaskyňu v katastri Omastinej,
všetky tri v okrese Prievidza. 

Ako sa uvádza vo vestníku, jaskyne sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a
poznávania ich prírodných a historických hodnôt.    Najväčšou jaskyňou v Trenčianskom kraji je
Četníkova svadba na Strážove v Strážovských vrchoch. Má dĺžku viac ako tisíc metrov. Pod
Strážovom neďaleko Pružiny sa nachádza asi najznámejšia Pružinská Dúpna jaskyňa, ktorá sa
písomne spomínala už v roku 1860. Je ľahko prístupná s veľkým vchodom, momentálne
uzavretým železnou bránou. Jaskyniari tým chránia netopiere, ktoré v nej zimujú. Podľa
Kortmana sa predpokladá, že jaskyňa vznikla pred viac ako piatimi miliónmi rokov. Je dlhá asi
300 metrov. Sú v nej mohutné kvapľové stalagmity a stalagnáty. Steny a strop pokrývajú
sintrové náteky a útvary rozličných podôb. V období od mája do októbra by čoskoro tiež mala
byť prístupná záujemcom, podľa informácie z krajského úradu životného prostredia sa ešte
musí doriešiť, akým spôsobom bude otvorená. Bez sprievodcu by do nej totiž nemali nikoho
pustiť.    
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