
TA Považský Inovec – Marhát, 18.7.2020 
 
Milí turisti, pozývame vás na 1-dňovú turistiku v blízkom pohorí  

Považský Inovec 

dňa 18.7. 2020 (sobota) 
 

Považský Inovec sa nachádza na západnom Slovensku a pri dĺžke cca 48 km a premenlivej 
šírke 15 až 25 km zaberá rozlohu 600 km². Klimaticky patrí do mierne teplej oblasti, kde sa 
stretávajú teplomilné a horské druhy rastlín. Vyskytuje sa tu druhovo rozmanité zastúpenie 
živočíchov a ľudské osídlenie v tejto časti krajiny je doložené od staršej kamennej doby.  

Pohorie sa geomorfologicky sa delí na:  
• Vysoký Inovec (Inovec 1 042 m n. m.), 
• Nízky Inovec (Bezovec 743 m n. m.), 
• Krahulčie vrchy (Marhát 748 m n. m.) 
• Inovecké predhorie (bez výrazných vrcholov, na východ od Beckova 550 m n. m.)  
 
Naša turistická cesta povedie z Bezovca cez Marhát do Nitrianskej Blatnice (cca 18 km). 
Značená turistická trasa je väčšinou nenáročná alebo len mierne náročná. Pekné výhľady do 
okolia sú z rozhľadne na Marháte (748 m n. m.) a z Visiacich skál pod Gajdou. Na chvíľu sa 
zastavíme aj pri významnej historickej pamiatke – Rotunde svätého Juraja, ktorá leží severne 
od Nitrianskej Blatnice. Táto rímskokatolícka kaplnka pochádza z 9. storočia 
z predveľkomoravského obdobia a je to jedna z najstarších stavieb na Slovensku.  
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Program: 

odchod z Bratislavy vlakom o 8:13 h z hlavnej stanice,  príchod do Piešťan o 9 06 h.  
Z Piešťan autobusom o 9 15 h do Novej Lehoty – Bezovec, prichod o 10:01 h. 
 
Trasy: 
a) Bezovec, bus - (č) Hor. pod Kostolným vrchom - (č) S. Kostolným vrchom - (č) S. Marhát - 

(č) Marhát - (č) Trhovičná lúka - (č) S. Gajda - (č) Visiace skaly - (č) S. Gajda - (č) Trhovičná 
lúka - (z) Jurko, býv. hor. – (ž) Rotunda svätého Juraja - (z) Nitrianska Blatnica 
 

5:30 h (18,5 km) stúpanie 530 m, klesanie 830 m (748 m n.m. – 220 m n.m.) 

 

b) Bezovec, bus - (č) Hor. pod Kostolným vrchom - (č) S. Kostolným vrchom - (č) S. Marhát - 

(č) Marhát - (č) Trhovičná lúka - (z) Jurko, býv. hor. – (ž) Rotunda svätého Juraja - (z) 

Nitrianska Blatnica 4:40 h (16 km) stúpanie 410 m, klesanie 710 m. 

 
 
Na trase nie je žiadna možnosť občerstvenia, preto je potrebné mať dostatočné zásoby jedla a vody. 

Na konci trasy v Nitrianskej Blatnici je krčma s peknou terasou Kulak pub. 

Vzhľadom na zvýšený výskyt kliešťov doporučujeme pribaliť si aj vhodný repelent.  

 

Odchod: 17:02 Bus, Nitrianska Blatnica,,nám., príchod do Piešťan o 17:35. 

Z Piešťan 18:52  Rýchlik Považan, 19:47 príchod do Bratislava hl.st. 

 

Cestovné lístky a aj poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. 

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 14. júla 2020 vyplnením formulára: 

 

 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na akciu 

 

Viera Komínková (0910 975 317) a Viera Pivarčová (0918 720 306) 


