
Ahojte turisti, 

pozývame vás na 1-dňovú turistiku v Javorníkoch okolo Nosickej priehrady 

dňa 18. 9. 2021 

 

Popis oblasti: 

Vodná nádrž Nosice, alebo aj Priehrada mládeže, je vodná nádrž na koryte rieky Váh pred 
mestom Púchov. Je najstaršou priehradou na tejto rieke a bola postavená v rokoch 1949 - 
1957 ako súčasť Vážskej kaskády. Priehrada slúži na vyrovnávanie prietokov Váhu, výrobu 
elektrickej energie, ochranu pred povodňami, a keďže je obkolesená lesmi a prekrásnou 
prírodou, aj ako oddychová a rekreačná zóna pre športovcov, rybárov, na cykloturistiku aj 
kúpanie. 

Vápencové bradlo Klapy sa nachádza v katastrálnom území obce Udiča a od roku 1993 tvorí 
prírodnú rezerváciu. V nižších partiách je vrch husto zalesnený. Vrcholové partie sú tvorené 
mohutnými skaliskami. Tie majú nezvyčajné tvary. Jeden z týchto skalných útvarov pripomína 
jediacu ženu. 

 

 

Pohľad z vrcholov Klapv a Holiš ponúka aj krásny výhľad na celú priehradu, mesto Považská 
Bystrica, ako aj na Súľovské skaly, Malú Fatru či Strážovské vrchy. 

Neďaleko nádrže sa nachádzajú aj najmladšie slovenské kúpele Nimnica, ktoré boli 
postavené na základe stavby Priehrady mládeže. Pri jej budovaní bol náhodne objavený aj 
minerálny prameň, ktorého voda preukázala liečivé účinky. Pre návštevníkov je voľne 
pristupný Kneippov kúpeľ, kde si po celodennej túre môžeme ochladiť unavené nohy. 



 

 

 

Program: 

Začíname odchodom z Bratislavy autobusom o 7:00  (v prípade nižšieho počtu účastníkov 
vlakom o 6:13 z hlavnej stanice), príchod do obce Uhry cca o 9:00, nástup na turistiku. 

Koniec túry v kúpeľoch Nimnica, odchod autobusom do Bratislavy o 17:00. 

  

Trasa 

Uhry (neznačená) – Klapy (ž) – Udiča (ž) – Zábavy (m) – Holíš (533 m) (m) – kúpele 
Nimnica, autobus. 

4:10 h (12,5 km) 

Stúpanie 600 m, klesanie 830 m 

 

Turistická mapa: VKU TM 108   Javorníky 

 

Predpokladané náklady: 

Predpokladané náklady na dopravu pri obsadení autobusu 40 osobami sú 15 eur/osoba. 

Celkové náklady budú vyúčtované podľa skutočných nákladov po skončení TA. 

 

Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne. 

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12. septembra 2021 vyplnením formulára:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf49XftiEiCJ2J4nk48yqTcZgQAPmn4ZpVuHNUn
dWci9jIT8w/viewform?usp=sf_link 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na akciu 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf49XftiEiCJ2J4nk48yqTcZgQAPmn4ZpVuHNUndWci9jIT8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf49XftiEiCJ2J4nk48yqTcZgQAPmn4ZpVuHNUndWci9jIT8w/viewform?usp=sf_link

