
TO BJATEK organizuje v súlade s plánom turistických akcií na rok 2018 

1-dňový turistický výlet 

PANSKÁ JAVORINA a TOPOĽČIANSKY HRAD (Považský Inovec) 

dňa 7.4. 2018 (sobota) 

 

 

Popis oblasti: 

Považský Inovec má podobu výrazného 

horského chrbta pretiahnutého 

v poludníkovom smere v dĺžke 48 km. 

Jeho šírka na severe dosahuje 25 km, 

v južnej časti sa zužuje na menej ako 10 

km. Toto okrajové karpatské pohorie 

vyniká mohutnosťou vďaka susedstvu 

s Podunajskou nížinou. Najkrajší pohľad 

na okolitú krajinu je z rozhľadne 16 m 

vysokej na vrchole Panskej javoriny 

(943 m), ktorá bola sprístupnená v roku 

2010. Poskytuje nádherné pohľady na 

Považský Inovec, Tribeč, Vtáčnik, do 

údolí riek Váh a Nitra. Topoľčiansky 

hrad sa vypína nad obcou Podhradie, 

má bohatú históriu siahajúcu do 13. 

storočia, v súčasnosti tam prebieha 

archeologický výskum a rekonštrukcia.   

 
Mapa: Považský Inovec – Piešťany, VKU Harmanec, č. 130  

 

Organizácia akcie:  
Doprava – odchod autobusu od NBS Slovanská ulica o 7.30 hod, smer Topoľčany, Prašice, osada 

Kulháň, príchod o 9.30 hod (160 km).  

Predpokladaný odchod z Podhradia o 18 hod, príchod do Bratislavy o 20 hod. 

Turistické trasy: 

Trasa A 

Osada Kulháň (320) – modrá zn. - Panská Javorina (930)  zelená zn. – Jamka (755) žltá zn. – Dolné 

Zľavy (405) – žltá zn. – Pod Smutným vŕškom (535) – modrá zn. – Podhradie (420) – Topoľčiansky 

hrad (525) 

Zhrnutie: dĺžka 16 km, trvanie cca 6 hodín, celkové stúpanie 880 m, celkové klesanie 655 m.  

 

Trasa B 

Osada Kulháň (320)  - lesnícky náučný chodník, modrá zn. – Duchonka (285) – žltá zn. - Podhradie 

(420) - Topoľčiansky hrad (525) 

Zhrnutie: dĺžka 9 km, trvanie cca 4 hodiny, celkové stúpanie 235 m, celkové klesanie 135 m. 

 
 



 

 

Predpokladané náklady: 

Náklady sú závislé na obsadenosti autobusu. Pri plne obsadenom autobuse ( 45 – 49 osôb ) sú 

predpokladané náklady cca 14,- eur / osoba.  

 

V prípade neúčasti na akcii sa záloha nevracia, je možnosť nahlásiť náhradníka. 

 

 

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť najneskôr do 18. marca 2018 vyplnením formulára: 

http://bjatek.sk/ta-panska-javorina/ 
 

 

Tešíme na vás, aj na turistické zážitky! 

 
Garanti:  

 

Dušan Čunderlík -  0904 804 915 

 

Maja Cabadajová - 0903 572 554.  

http://bjatek.sk/ta-panska-javorina/

