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(Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 586 m
Dĺžka trasy: 11,6 km
Čas bez prestávok: 4:00 hod.

Prevýšenie: 1080 m
Dĺžka trasy: 18,5 km
Čas bez prestávok: 6:40 hod.

Parametre trasy:

B

A

Lokalita: Púchovská vrchovina
Akcia:     Považský hrad
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Považský hrad
Iné názvy: Bystrický hrad, Bystrica; 1316 castrum Bestruche, 
1383 castrum Bystriciensis, 1397 castrum Bistricz, 1458 
castrum Bystricza

Presné doklady na čas vzniku tunajšieho kráľovského hradu 
sa nezachovali. Podľa neoverených správ hrad bol vystavený 
už v roku 1128 na ochranu dôležitej považskej cesty. Prvá 
zmienka je však z roku 1316 ako Bystrický hrad. V roku 1458 
ho kráľ Matej daroval Podmanickovcom (známi sú najmä Ján 
a Rafael). Noví majitelia opravili všetky objekty a hrad rozšírili. 
Veľký požiar v roku 1543 ťažko poškodil jednotlivé stavby. Pri 
oprave zmenili niektoré architektonické prvky a hrad rozšíri o 
predhradie. Podmanickovcom patril hrad do vymretia roku 
1558.
Ďalší majitelia, Balassovci, adaptovali starý palác a vykonali 
ďalšie opravy ostatných budov. Napriek opravám v roku 
1631 opustili nepohodlný hrad a presťahovali sa do nového, 
renesančného kaštieľa pod hradom. V roku 1684 obliehalo 
hrad vojsko cisára Leopolda I., keď ho krátko predtým 
obsadili tököliovské vojská. Z obavy, aby sa nestal sídlom 
povstalcov, ho cisár nechal v roku 1698 zničiť. Tunajšie 
panstvo v roku 1895 kúpil barón Popper.

Pôvodný stav: Najstaršou časťou hradu bola veža, stojaca na 
najvyššom bode brala, a gotický palác. Veľké predhradie 
oválneho tvaru obklopoval hradný múr, ktorý chránili zo SV 
dve hranolové veže. Prístupová cesta, vedúca na hrad zo 
severovýchodu, je v teréne dodnes viditeľná. Vstupnú bránu 
chránila hranolová veža s barbakanom.

Súčasný stav: Čiastočne sa zachovali múry paláca, veží a 
opevnenia. Na paláci sú viditeľné otvory okien, miestami so 
zachovanými renesančnými rímsami. Z bývalých 
hospodárskych budov, postavených na nádvorí, sú viditeľné 
len časti múrov, prípadne ich základy. V niektorých 
priestoroch sú zvyšky renesančných klenieb.

Obec Udiča 
Tvorí vstupnú bránu do Marikovskej doliny, ktorá je najdlhšia 
v okrese Považská Bystrica.
Podľa údajov miestneho obyvateľstva so vznikom názvu 
Udiča súvisí tento príbeh:
Za dávnych čias sa naši predkovia živili rybolovom. Rieka Váh 
aj Marikovský potok boli plné rýb a naši predkovia sedávali na 
brehu a chytávali ryby na udicu. Podľa toho dostala obec 
názov Udiča.
Treba sa však nad tým zamyslieť. Naši predkovia boli 

poddaní, čo znamená, že to boli ľudia bez akéhokoľvek 
práva. Ak aj ryby lovili, bolo to isto iným spôsobom. 
Spôsobom, kde sa nespoliehali na náhodu, kým sa ryba chytí 
na háčik. Boli lepšie možnosti, jednou z nich aj sieť. Táto 
príhoda bola východiskom pre tých, čo chceli dokázať pôvod 
mena Udiča, ľuďom, prípadne pre farskú a neskoršie i 
obecnú kroniku. Slovo Udiča však nie je odvodené od slova 
udica, ale údiť. Preto názor tých, ktorí chytajú ryby na udicu 
nie je správny. V nárečí sa hovorí nie údiť, ale údzic a doteraz 
sa ešte obci hovorí nie Udiča, ale Udziča.
V prvej písomnej zmienke z roku 1321 sa Veľká Udiča aj Malá 
Udiča sa spomína pod názvom Duae willae Wdicha.
Obec Udiča a jej okolie je zaujímavé aj po stránke 
archeologickej. Spolu s obcami Prosné a Upohlav patrila 
Udiča medzi najsilnejšie osídlené územia okresu Považská 
Bystrica. V samotnej Udiči sa už dávnejšie nachádzali praveké 
výrobky – jaspisové a pazúrikové nástroje pravdepodobne z 
neolitu, keramika lužickej a púchovskej kultúry, ale aj zlomky 
slovanských nádob. V bývalej Malej Udiči, na terasovitom 
východnom úpätí návršia Háj, boli archeológmi nájdené na 
sídlisku z doby rímskej aj zvyšky staroslovanského osídlenia a 
v chotári bývalej Veľkej Udiče boli na vrchu Klape objavené 
črepy z doby sťahovania národov, črepy mladohradištné, 
kamenné osličky a tiež forma na odlievanie bronzových 
špiraliek, vyrobená z pieskovcového kameňa. Musíme sem 
ešte priradiť aj nálezy zo zaniknutej obce Okrut, ktorá zmizla 
pod Priehradou mládeže.

Vodné dielo Nosice - Priehrada mládeže.
V roku 1930 bol dokončený generálny projekt vybudovania 
Váhu od Žiliny  dolu aj pre plavebné účely – Vážska kaskáda .
Priehrada a hydroelektráreň bola vybudovaná v rokoch 1950 
až 1957. Na výstavbe sa podieľalo 55.000 brigádnikov, podľa 
ktorých dostala priehrada názov Priehrada mládeže. 
Nepracovali za mzdu, ale po niekoľkomesačnej brigáde 
dostali uniformu ČSM (Československý sväz mládeže) - 
modrú košeľu, baretku a odznak.   

Parametre:
Maximálna hĺbka 18 m

3Objem nádrže je 36 mil. m
Priehradný múr je vysoký 36 m a dlhý 472 m.

2Plocha nádrže zaberá 5,7 km
Súčasťou nádrže je aj vodná elektráreň, ktorá bola uvedená 
do prevádzky v roku 1957. Elektráreň má nainštalované 3 

3kaplanove turbíny s prietokom 3 x 130 m  a výkonom 67,5 
MW. Priemerne vyrobí 157,4 GWh elektrickej energie ročne.   

Kúpele Nimnica
Pri hĺbení základovej jamy priehradného múru sa v r. 1953 
pod úrovňou hladiny Váhu objavila podozrivá voda, ktorá 
bola čistá, no trochu slaná a šumela. Pri hydrogeologickom 
prieskume sa vo viacerých vrtoch zachytila uhličitá voda s 
vysokou koncentráciou látok. To vzbudilo pozornosť širokej 
verejnosti, a keď sa v niektorých prípadoch pracovníkov 
Priehrady mládeže prejavili aj pozitívne zdravotné účinky, 
rozšírila sa bleskurýchle fáma o zázračnej liečivosti týchto 
vôd. Od 1. apríla roku 1959 zahájili kúpele Nimnica svoju 
kúpeľnú históriu a prevádzku.

Púchov
Prvýkrát história písomne zaregistrovala Púchov v roku 1243, 
kedy kráľ Belo IV. vydal viacero darovacích listín a v jednej z 
nich sa spomína aj muž menom Puch, vlastník rovnomennej 
osady. Jej založenie môžeme datovať do obdobia okolo roku 
1100, kedy sa púchovskí ľudia po opätovnom zničení hrádku 
a ich sídliska pri púchovskej "Skale" Maďarmi presťahovali 
na rovinu pod touto skalou. Púchovskú "Skalu" ešte aj dnes 
archeológovia radia k najintenzívnejšie osídleným polohám z 
obdobia praveku a ranej doby dejinnej. Veď v archeológií má 
svoje pevné miesto aj pojem "púchovská kultúra", ktorá 
reprezentuje osídlenie hornatých častí Slovenska v období 
piatich storočí na prelome letopočtov. Od konca 15. storočia 
až do druhej polovice 19. storočia tvrdil muziku v Púchove 
rod Marczibányovcov. V prvej polovici 17. storočia sa v meste 
usadili moravskí bratia a Púchov sa preslávil ich súkenníckymi 
výrobkami. Vďaka výhodnej zemepisnej polohe sa Púchov 
stal prirodzeným obchodným centrom oblasti. Centrom 
púchovského tkáčstva bola práve Moravská ulica, kde v roku 
1761 pôsobilo 68 súkenníckych dielní. Tu sa rodil aj 
púchovský ľudový kroj zdobený modrotlačou, ktorá tiež patrí 
k špecifikám mesta. Výrobňa Stanislava Trnku je totiž jedinou 
výrobňou modrotlače na Slovensku a svojím spôsobom je 
malým múzeom. Jednou z mála historických pamiatok, ktorá 
sa v Púchove zachovala, je Župný dom. Barokovo-historickú 
stavbu dal na konci 18. storočia postaviť Imrich Marczibányi. 
Je umelecko-historicky hodnotným dokladom historického 
vývoja, životného spôsobu a prostredia spoločnosti. Dnes je 
Župný dom sídlom múzea púchovskej kultúry. Po útlme 
rozvoja mesta v 18. storočí dochádza k zlepšeniu pomerov v 
druhej polovici 19. storočia vybudovaním železnice. Od 
začiatku 20. storočia sa objavujú prvé fabriky, postupne 
Syderolit a Syenit na výrobu škridlíc, prvá slovenská továreň 
na odevy "Rolný" (dnešná Makyta) a nakoniec aj výrobňa 
pneumatík – dnešný Matador, resp. Continental.
                                                               Zdroje: wikipedia, internet
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