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Keďže v práci sa to v úvode roka rozbieha pomaly – najmä kvôli „sviatočnému“ zdržaniu na 
vrtnom projekte – rozhodol som sa vziať si krátke voľno, ktoré mám v pláne stráviť na 
Slovensku. Dôvodom pre túto cestu je okrem iného i to, že po istých opravách musím auto 
vyzdnihnúť zo servisu.
Na Slovensko prichádzam už v utorok večer po pracovnej ceste do Chrudimi. Keďže som využil 
ponuku kolegov, cestujúcich za ďalšími povinnosťami do Brna, a zviezol sa s nimi, cesta sa mi 
príjemne skrátila. Zvyšok pracovného týždňa trávim doma s otcom, ktorý v januári nepodniká 
žiadne zahraničné cesty. V piatok však odchádza do Košíc na tradičný pochod (hoci, dnes už 
len memoriál) v Slovenskom raji. Ja mám na sobotu, čo sa týka turistiky, vlastný plán. 
Pôvodne som chcel po rokoch zdolať masív Ďumbiera a Chopka, ktorý je od nás najbližší 
dvojtisícový. Keďže však Hydrometeorologický ústav hlási na hrebeni Nízkych Tatier až 
víchricu, musím sa preorientovať na nejaké menej náročné pohorie.

Vrchol Panskej javoriny (942,6 m.n.m.) s drevenou rozhľadňou.

Ráno vyrážam z Alekšiniec tesne po siedmej. Namierené mám na sever do Považského Inovce,
kde plánujem zdolať hlavný hrebeň. Východiskom je Kulháň (330 m.n.m.), lesnícka osada 
povyše obce Nemečky, kam prichádzam o ôsmej. Zo začiatku kráčam asfaltkou, z ktorej 
postupne prechádzam na nepoužívanú lesnú cestu, lemujúcu miernejší svah úzkeho údolia. 
Jeho opačná strana je obmedzená prudký, azda zlomovým svahom. Zakrátko prichádzam na 
rázcestie Údolie Bystrého potoka (500 m.n.m), za ktorým sa výšľap stáva čoraz prudším. 
Mierne pribúda snehu, i tak je ho však po vlne oteplenia z prvej polovice januára poskromne. 
Drží sa najmä na chodníku, kde je zľadovatelý – kráča sa teda dosť náročne. Napriek vetru je 
pomerne teplo; teplota vzduchu v týchto nadmorských výškach dosahuje k 5°C, čo cítiť najmä 
smerom do kopca. Postupne zo seba teda „zhadzujem“ väčšinu vrstiev.
Prudký výšľap ma privádza k prameňu, kde sa osviežujem priezračnou studenou vodou. Povyše
sa vynáram z lesa a naprieč lúkami sa blížim k nevýraznému vrcholu Panskej javoriny (942,6 
m.n.m.). Zároveň sa mi otvára výhľad na okolie, ktorý je však impozantnejší z rozhľadne na 
vrchole. Nebyť oparu visiaceho na krajinou, mal by som celú kotlinu strednej Nitry aj s 



okolitými horami (Inovec a Strážovské vrchy na jednej, Vtáčnik a Tríbeč na opačnej strane) 
ako na dlani. Na Panskej javorine, kam som naposledy zavítal v lete 2011[1] s Mišom Laukom si
krátko po desiatej dávam pauzu, pojedám zvyšky vianočných perníkov, ktoré zapíjam 
červeným čajom. Na temene hory je dosť veterno, dlho sa nezdržiavam. Iba nazerám do mapy,
koľko toho mám dnes pred sebou.

Na hrebeni Považského Inovca: pohľad na sever, vzadu najvyšší vrchol pohoria, Inovec.

Z vrcholu pozvoľna klesám z vcholu na rázcestie s červenou, ktorou pokračujem po hrebeni 
ďalej na sever. Míňam rázcestie Pod Ostrým vrchom (830 m.n.m., 10:30 hod.) a nato pomerne
dlho stúpam. Z náručia lesa sa opäť dostávam do lúk, míňam vyhliadku s dreveným 
dvojkrížom a na bezmennom vrchole stúpania sa kochám výhľadom tentoraz na Panskú 
javorinu. Stretám jedného staršieho turistu, ktorého predbieham. Na celom úseku po Inovec si 

dávam dve krátke pauzy – jednu za 
Ostrým vrchom, ďalšiu až na 
Palúchu.
Okolo Rafajovej kóty (896 m.n.m.) 
sa mi otvára výhľad do kotliny obce 
Selec i na Považie, zahalené v 
sivastom opare. Ani z Palúcha, ktorý
je akýmsi exponovanejším, nižším 
vrcholom masívvu Inovca, toho veľa
nevidieť.
Na Inovec (1041,6 m.n.m.) som 
naposledy zavítal pred zhruba 2 a 
pol rokom[2]. Čakal som, že dnes, 
cez víkend, tam bude rušno, predsa 
len poniže vrcholu, 

Vľavo: „Selfie“ na vrchole Inovca (1042 
m.n.m.).



asi len polhodiny výsľapu, sa nachádza turistická chata. Neveľmi prívetivé počasie však do hôr 
rozhodne neláka. O 12:40 hodín teda pri vrcholovej kóte a drevenom kríži pauzujem sám; nato
sa v mene THK zapisujem do vrcholovej knihy a zahajujem zostup. Modrá trasa smer Dubodiel 
(v mojej cca 10 rokov starej mape ešte zakreslená nie je) sa vinie okolo vojenského vysielača 
a potom hodný kus klesá lesom. V týchto končinách je ešte stále tenká pokrývka snehu, no 
ako sa vzďaľujem od vrcholových partií, beloba úplne ustupuje a moje vibramky sa obaľujú 
hlinou a mazľavým ílom.Lesná cesta ma napokon privádza na horný okraj obce Dubodiel (cca 
405 m.n.m., 13:45 hod.), kde iba v rýchlosti nahliadam do mapy, a ďalej pokračujem lesnou 
asfaltkou vinúcou sa upätím kopcov. Po niekoľkých zákrutách zbieham na lesnú cestu, ktorou 
podnikám určitú skratku – spomenutá asfaltka sa totiž prudko stáča hore údolím, ktoré by som
musel dosť kľukato obchádzať. V lese je neuveriteľný kľud, nikto široko-ďaleko. Naspäť na 
asfaltku sa vraciam pri horárni Stará hora. Čo sa týka ďalšej trasy, mám dve možnosti. Buď 
zbehnúť do Zlatníkov, alebo pokračovať o niečo kratšou cestou priamo na Kulháň. Keďže už 
cítim istú únavu nôh, volím druhú možnosť. Aj ďalej kráčam asfaltkou tiahnucou sa pätou hôr, 
pričom zakrátko míňam ďalšiu horáreň. Do cieľa mi už veľa nechýba. Pozvoľna klesajúca cesta 
ma na Kulháň vracia presne o štvrtej. V okolí je živo, viacero miestnych si vyšlo na 
prechádzku. Cestou domov sa ešte zastavujem v Nitre, potrebujem nakúpiť potraviny.

Účastníci – Roland Nádaskay
Počasie – zamračené, veterno, tepl. 5-7°C

[1] http://www.thk.sk/turist/pov_inovec_jul_2011.htm
[2] http://www.thk.sk/turist/pov_inovec_jul_2012.htm

© Text: Roland Nádaskay, Foto: Roland Nádaskay

www.thk.sk, 2015

http://www.thk.sk/turist/pov_inovec_jul_2011.htm
http://www.thk.sk/turist/pov_inovec_jul_2012.htm

