
TA Biele Karpaty – Dohňany – Rozhľadňa 
Tlstá hora 

Milí turisti, pozývame vás na 1-dňovú turistiku po náučnom chodníku „Tri skaly“ na 
rozhľadňu Tlstá hora  

dňa 20.6. 2021 (nedeľa) 

Náučný chodník „Tri skaly“ sa nachádza v lokalite obce Dohňany, na severovýchodnom 
konci Bielych Karpát. Začína v Dohňanoch pri Pamätnej izbe obce a pokračuje cez Lazovskú 
skalu a Čertovu skalu, kde sa stáča doľava a vedie k drevenej rozhľadni. Odtiaľ klesá okolo 
skaly Vieska naspäť do centra obce. Trasa je dlhá 13 km.  

Dohňany. Obec severozápadne od Púchova na juhozápadnom okraji Javorníkov pri ich 
kontakte s Bielymi Karpatmi v doline Bielej vody. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 
1471. Po morových epidémiách koncom 15. storočia tu obyvateľstvo takmer vymizlo. K 
znovuosídleniu prispeli Valasi, ktorí sa usádzali na okrajoch dedín a rozptýlene na horských 
chrbtoch a v dolinách, čoho známky sa v tejto oblasti zachovali doteraz. V roku 1936 bol 
v obci vybudovaný mlyn na elektrický pohon - Dujkov mlyn, ktorý je po rekonštrukcii 
verejnosti prístupný. Jeho vybavenie je dobre zachované, stavba i technológia sú pôvodné. 
Súčasťou je dvor poskytujúci ukážky tradičných remesiel.  

Rozhľadňa Tlstá hora. Drevená vyhliadková veža, zvaná aj Rozhľadňa Púchovskej doliny, 
leží na vrchole Tlstej hory (651 m n. m.). Vybudovaná bola v roku 2009 podľa projektu 
Antonína Závadu z Valašského Meziříčí. Je vysoká 21,5 m, má tvar valaského klobúka. 
Smerom k vrcholu sa zužuje a má šesť poschodí – vyhliadkových plošín. Z jej vrcholu je 
možné dovidieť napr. aj na Javorníky, Strážovské vrchy, či Martinské hole. 

 

Program: 
odchod z Bratislavy vlakom o 6:13 z hlavnej stanice, príchod do Púchova o 7:58.  
Z Púchova autobusom o 8:15 do Dohnian, príchod o 8:26. 



Trasa: Dohňany - Lazovská skala - Čertova skala - Rozhľadňa na Tlstej hore - Skala Vieska 
-Dohňany 
3:35 h (13 km), stúpanie 525 m, klesanie 525 m (655 m n.m.- 288 m n.m). 
  
V prípade uvoľnenia opatrení a tiež záujmu bude možná prehliadka Dujkovho mlynu so 
sprievodným výkladom. 

Odchod: 17:31 vlakom z Dohnian, 17:41 príchod do Púchova 
Z Púchova 17:46 rýchlik RR 17610 TATRAN, 19:36 príchod do Bratislavy hl.st.  

Prípadné skoršie možnosti odchodu:  
13:40 autobus z Dohnian , 14:02 rýchlikR 606 TATRAN z Púchova, 15:47 príchod do Bratislavy  
15:29 vlak z Dohnian, 15:39 rýchlikR608 TATRAN z Púchova, 17:47 príchod do Bratislavy 

Cestovné lístky a aj poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. 

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. júna 2021 vyplnením formulára: h#ps://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdkbcentV8z6m7jZqkLKASSwUhTUQ4iW9wB9aSSkFcKK3H4sA/viewform?
usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbcentV8z6m7jZqkLKASSwUhTUQ4iW9wB9aSSkFcKK3H4sA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbcentV8z6m7jZqkLKASSwUhTUQ4iW9wB9aSSkFcKK3H4sA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbcentV8z6m7jZqkLKASSwUhTUQ4iW9wB9aSSkFcKK3H4sA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbcentV8z6m7jZqkLKASSwUhTUQ4iW9wB9aSSkFcKK3H4sA/viewform?usp=sf_link


Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na akciu 

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


