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Dátum: 25.4.2015

(Tiesňové volanie: 
112

Prevýšenie: 980 m
Dĺžka trasy: 21,9 km
Čas bez prestávok: 6:25 hod.

Prevýšenie: 305 m
Dĺžka trasy: 10,0 km
Čas bez prestávok: 2:40 hod.

Parametre trasy:
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Lokalita: Považský Inovec
Akcia:     Beckov
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Zaujímavosti na trase :

Považský Inovec
je jadrové pohorie zabiehajúce do Podunajskej nížiny 
patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Pri jeho dĺžke 48 
km a premenlivej šírke 15 až 25 km zaberá rozlohu 600 
km². Najvyšším bodom členitej vrchoviny je vrch Inovec 
(1 042 m n. m.). Má zložitú geologickú stavbu. Je bohatý 
na pramene minerálnych vôd, bez väčších tokov. 
Klimaticky patrí do mierne teplej oblasti. Stretávajú sa tu 
teplomilné a horské druhy rastlín. Druhovo rozmanité 
zastúpenie živočíchov. Ľudské osídlenie od staršej 
kamennej doby. V pohorí pramenia iba malé toky 
odvodňujúce jeho západnú časť do Váhu a východnú do 
Nitry. Najmä v severnej časti je pomerne vysoký výskyt 
prameňov minerálnej vody – takzvané kyselky. Medzi 
najdôležitejšie pramene patria termy vyvierajúce cez 
tektonické zlomy v Piešťanoch, v oblasti Kúpeľného 
ostrova. Ide o vzácny druh liečivej vody dosahujúcej 
teploty až 60 °C.

Mníchova Lehota
Obec bola po prvýkrát spomína v listinách v roku 1439. 
Podľa predpokladov sa v okolí dnešnej obce v minulosti 
nachádzal kláštor, ktorý zrejme zanikol počas 
Tatárskeho vpádu. V roku 1671 bol v katastrálnom území 
obce v Jastrabianskom sedle vystavaný hrádok 
Tanistravár (hrádok Tanistra). V roku 1708 po bitke pri 
Trenčíne Mníchova Lehota vyhorela, bolo tu 
pochovaných asi 500 padlých bojovníkov. 

Bitka pri Trenčíne
Bola to najväčšia vojenská bitka v celej histórii 
trenčianskeho regiónu a západného Slovenska. Stretli 
sa  armády Františka II. Rákociho (kuruci) s cisárskou 
armádou (labanci) pod vedením generála Siegberta 
Heistera 3. augusta 1708. Najintenzívnejšie boje 
prebiehali v severnej časti Hámrov (dnes časť 
Trenčianskej Turnej), ale celé bojisko sa nachádzalo 
medzi obcami Soblahov, Mníchova Lehota a 
Trenčianska Turná, ako aj v priestoroch trenčianskeho 
chotára. Kurucká armáda v boji utrpela ťažké straty bola 
nútená sa vzdať svojich pôvodných plánov. Na strane 
kurucov stálo 15.000 jazdcov a pešiakov  a 12 kanónov. 
Cisárske vojsko pozostávalo z 8.000 jazdcov a pešiakov. 
Jednou z príčin porážky bolo aj to, že František Rákoci 
pri preskakovaní priekopy spadol z koňa a stratil 
vedomie. Začala sa šíriť panika a aj tí ktorí ešte bojovali, 
dali sa na útek. Kuruci napriek prevahe bitku prehrali a 

nastal počiatok konca Rákociho povstania. Cisárske 
vojská stratili iba 200 osôb. Na strane kuruckých 
povstalcov boli straty podstatne väčšie. Padlo 3.000 
osôb a 500 bolo zajatých. Medzi zajatcami bol aj istý 
Juraj Jánošík, ktorý ako zajatec prestúpil do cárskych 
služieb a stal sa väzenským dozorcom na bytčianskom 
zámku. Tu sa zoznámil s väzneným zbojníkom 
Tomášom Uhorčíkom, ktorému pomohol k úteku z 
väzenia aby neskôr spolu založili zločineckú skupinu 
„Bohatým ber a chudobným dávaj“. To ostatné už 
poznáte.  A to všetko sa začalo tu pri Mníchovej Lehote 
preto, lebo niekto neprispôsobil jazdu stavu a povahe 
terénu a spadol z koňa. 

Chata pod Inovcom
Prvá Chata pod Inovcom bola postavená v roku 1931 
trenčianskym odborom vtedajšieho KČST (Klub 
československých turistov) z iniciatívy pána Rudolfa 
Úlehlu. Chata bola maličká, pretože pre nedostatok 
finančných prostriedkov sa nepodarilo zrealizovať 
pôvodný projekt chaty. V roku 1941, už pod hlavičkou 
KSTL (Klub slovenských turistov a lyžiarov), bola chata 
rozšírená o priestornú jedáleň pre 60 osôb. Ubytovacia 
kapacita bola 35 lôžok. V roku 1944 zaviedli v chate 
elektrické osvetlenie. V tom istom roku však chatu 
obsadili nemecké vojenské jednotky a pri ústupe ju do 
základov vypálili.

Obnovenie zničenej Chaty pod Inovcom patrilo po vojne 
medzi priority KSTL, a tak v roku 1947 sa začalo s 
výstavbou novej chaty s rozpočtom 1,35 mil. Kčs. 
Slávnostné otvorenie chaty sa uskutočnilo v dňoch 17. a 
18. septembra 1949.
V súčasnosti je chata po rekonštrukcii z roku 2010. 
Otvorená od 9:00, vrátane reštaurácie. 

Slecké kamenné more
je prírodná pamiatka, vyhlásená bola v roku 1985 na 
rozlohe 4,8 ha, bez ochranného pásma. Predmetom 
ochrany je kamenné more Považského Inovca. Na 
území pamiatky platí 5. stupeň ochrany.
Geologicky je kamenné more tvorené zvetranými blokmi 
kremencov lúžňanského súvrstvia

Selec
Obec v závere doliny Seleckého potoka, ktorý je 
ľavostranným prítokom rieky Váh. V katastrálnom území 
obce Selec sa nachádzajú i lokality chránených území a 
objektov. Patria sem Selecké vyvieračky, Selecké 

kamenné more, Selecký potok, vrcholový sutinový 
javorový a bukový zmiešaný les v oblasti Považského 
Inovca - Žlápky a Hradisko. Obec leží v geologicky 
komplikovanej oblasti výstupu vrchnopaleozoických 
hornín kálnickej skupiny, ktorá tvorí najspodnejšiu časť 
obalu tatrika. Na vrchnú časť paleozoickej sekvencie 
označovanej ako selecké súvrstvie je viazaná uránová 
mineralizácia. V okolí obce sa nachádzajú pramene 
pitnej vody, ktorými sa zásobuje mesto Trenčín.

Hrad Beckov
Rekonštruovaná zrúcanina hradu na strmom, 70m 
vysokom brale. Hrad ako starý spomína už Anonymova 
kronika z 12.storočia. Hrad Beckov počas svojej 
existencie čelil mnohým nájazdom nepriateľov, i keď 
vzdialenosť od tureckého nepriateľa bola veľkou 
výhodou. V r. 1241 hradní ozbrojenci odvrátili útok 
mongolských jazdcov. Na začiatku 14. storočia však 
vojská Matúša Čáka tak ako aj ostatné hrady pri Váhu, 
obsadili aj Beckov. Po smrti Matúša Čáka v r. 1321 sa 
hrad dostal do rúk kráľa Karla Róberta. Neskôr, v r. 1388 
dostal do daru Beckovský hrad Stibor (Ctibor) Ostoja zo 
Ctiboric , barón poľského pôvodu, ktorý strohú vojenskú 
pevnosť prestaval na komfortný rytiersky hrad so 
zdokonalenou obrannou sústavou. Hrad Beckov nebol 
pokladaný za vojensky dôležité miesto, nebol natoľko 
opevnený, ako niektoré ostatné hrady v tej dobe. Horný 
hrad mal jedinú delovú baštu. V r. 1646 po vymretí 
posledného z rodu Bánffyovcov - Krištofa Bánffyho, si 
hrad a panstvo rozdelili ich nástupcovia. Tí sa však starali 
viac menej o okolité poddanstvá a nie o údržbu a opravy 
hradu. Hrad teda začal pomaly chátrať. Posledná 
vojenská udalosť sa na Beckovskom hrade udiala v r. 
1707, keď kurucké jazdecké vojská Ladislava Ocskaya 
napadli a obsadili kamennou stenou ohradené malé 
mestečko a smerovali k hradu. Tu však narazili na silný 
odpor obrancov a povstalci utrpeli krvavú porážku. 
Kuruci však z pomsty vyrabovali a zničili mestečko, 
kostoly, ba dokonca podľa niektorých prameňov vyzliekli 
miestne ženy do naha a vyhnali ich do zasnežených ulíc. 
Po porážke Rákócziho vojsk v r. 1708 pri Trenčíne, 
vymizli z tejto oblasti všetci protihabsburskí povstalci. V r. 
1711 hrad Beckov obišiel príkaz na zničenie uhorských 
hradov, pravdepodobne kvôli cisárovi verným majiteľom 
hradu. Veľký požiar zachvátil celý hrad v r. 1729 a jeho 
obnova by bola stála obrovský majetok. Práve kvôli tomu 
ho už jeho vlastníci neobnovili, ale presťahovali sa do 
pohodlnejších okolitých kaštieľov.

C
h
a
ta

 p
o
d
 

In
o
vc

o
m

P
o
d
 I

n
o
vc

o
m

S
e
le

c

B
e
ck

o
v

M
n
íc

h
o
va

L
e
h
o
ta

1-horný hrad, 2-hlavná veža, 3-gotický palác, 
4-gotická kaplnka, 5-reprezentačná časť 
hradu, 6-priečny palác, 7-západná veža,        
8-renesančný palác, 9-hospodárske budovy, 
10-východná veža, 11-delová bašta, 12-vstup 
do horného hradu, 13-dolný hrad, 14-studňa, 
15-predhradie, 16-obranná veža, 17-vstupný 
barbakan1
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