
 
 

 Slovenské hory 2010  
 

Súlovské skály a okolí 
 

13. - 17.08.2010 
 

Dále čtěte pouze zájemci o pěší turistiku 
 
Pátek – 5 km 
Odjezd 15:11 Praha Hlavní nádraží – 19:58 Považská Bystrica – 20:25 Žilina (EC 129 Hradčany, 436 km) 
Popis trasy – Žilina nádraží – po večeři vyhledat červenou značku směr Ovčiarisko, nocleh na konci lesa. 
 
Sobota – 14 km 
Ovčiarisko (obec 420m.), Hričovské podhradie (obec 320m.), Roháč (v 802,7m.), 
Brada (v 816,3m.), vpravo po zelené Sulov (zříc.), pak hotýlky (400m.), nocleh na 
zelené značce nebo jinde.  
 
Neděle – 9 km 
Zpět do Sulova, červená, Vrchteplá (obec), potom doleva po naučné stezce směr 
Kostelec (osada 495m.), nocleh. 

 
Pond ělí – 14 km 
Po naučné stezce Velký Manín (na vrchol ne, 
pouze na vyhlídku, 847,9m), společně se 
žlutou značkou. Prudké klesání ke kempům u 
Považské Teplé, po červené Považská Teplá 
(obec 290m.), bez značky překročíme Váh a 
Hričovský kanál do Považského podhradie 
(obec 298m.), Považský hrad (zříc, kaštiel 
renesanční z 1631, kaštiel rokokový z 1775, 

arkádový dvůr), žlutá sedlo Klapy, Klapy (v. 653,7m.), pramen pod Klapmi 
(pramen), Udiča (obec 282m.), nocleh před nebo za obcí. 

 
Úterý – 8 km  
Upolav (obec 325m.), na křižovatce s modrou doleva do Nimnica (obec 280m.), nebo po 
neznačených cestách doprava a nemineme obec, okolo lázní (dýchací cesty), přez 
přehradu Nosice (priehrada Mládeže), Nosice (obec 280m.), Nové Nosice, Horné 
Kočkovice, Půchov (obce), nádraží,  odjezd 16:13.  
 
Nezapomeňte sebou 
 € (eura), přístřešky (lehký stan), spacák, karimatky, nádoby 
na vodu (noclehy bez vody), hole, poncho, nůž, nějaké jídlo 
– hospody budou, ráno však ne. Kořalku v plastu, čelovku, 
léky, kafe, sůl, čaj, cibuli a podobně, a jednu kytaru. 
 
Doma nechte t ěžítka – povolena váha batohu bez vody 

maximáln ě 14kg!!! 
 
Mapa číslo  108 – Javorníky – Půchov 
  157 – Sulovké skály 
 
Allu prosím o lékárnu, ponesu ji. 
 
Zálohu 500 na jízdenku plus místenku tam plus 
jízdenku zpět co nejdříve, nejpozději do 25.7.2010 
 
Pavel Tichý, 721 868 760. 


