
Turistický odznak Jedľovokostoľansko

Obec  Jedľové  Kostoľany  leží  v malebnej  kotline  vymodelovanej  riekou  Žitavou,  medzi 
horami – na rozhraní pohorí Tríbeč a Pohronský Inovec. Necelých 10 kilometrov od obce 
prechádza  pohorie  Tríbeč  do  pohoria  Vtáčnik.  Jedľové  Kostoľany  tak  predstavujú  dobré 
východisko na túry do všetkých troch pohorí.  
V okolí Jedľových Kostolian sa nachádza množstvo prírodných zaujímavostí či kultúrnych 
pamiatok.  Mnohé  z nich  sú  turistickej  verejnosti  nie  veľmi  známe.  Poslaním turistického 
odznaku Jedľovokostoľansko je priviesť turistov na tieto miesta.

Podmienky plnenia odznaku Jedľovokostoľansko:
Na  splnenie  turistického  odznaku  je  potrebné  navštíviť  10  povinných  lokalít  a 9  z 18 
voliteľných lokalít. Všetky lokality je možné dosiahnuť v rámci jednodennej túry z Jedľových 
Kostolian. Do odznaku sú zahrnuté aj najvyššie vrchy všetkých troch spomínaných pohorí, 
z ktorých  niektoré   predstavujú  vzdialenejšie  ciele.  Nakoľko  mnohé  z povinných  či 
voliteľných lokalít sa nachádzajú mimo turisticky značkovaných ciest, na plnenie podmienok 
odznaku je nutná dobrá mapa oblasti (najlepšie 1 : 50 000 napr. VKÚ č. 137, 138 a 131) 
a kompas či buzola. 

Kontaktná adresa:

Ján Pospíšil
Pri Bielom kríži 18
83102 Bratislava

pele2@chello.sk



Miesta povinné:
1. Jedľové Kostoľany
2. Andezitové kamenné more
3. Benát
4. Buchlov
5. Drienová
6. Hrušov
7. Skerešová
8. Starohutniansky vodopád
9. Veľký Inovec
10. Živánska veža

Miesta voliteľné:

1. Jedľové Kostoľany – izba ľudových tradícií
2. Jedľové Kostoľany – štále
3. baňa Viktória
4. Hostie
5. Jazvinská jaskyňa
6. Kamenný vrch
7. Obyce – múzeum minerálov
8. Obycké lúky
9. Sedlová skala
10. Sokolec
11. Topolčianky – kaštiel
12. Topolčianky – múzeum koní
13. Uherele
14. Vápenný vrch – Skýcov
15. Veľký Tríbeč
16. Vojšín
17. Vtáčnik
18. Zubria obora



Popis jednotlivých miest:

Jedľové Kostoľany                                                                                          (miesto povinné)

Obec v údolí Žitavy na južnom svahu Tríbečských vrchov a severných svahoch Pohronského 
Inovca.  Prvá  písomná  zmienka  o obci  (ako  Fenyeukoztholvan)  doložená  z r.  1378.  Obec 
patrila hradu Hrušov, ktorý mal v chotári obce strážnu vežu. Od 17. storočia patrila panstvu 
Topoľčianky.  V 18. storočí tu pracovala skláreň, v r. 1859 začali ťažiť hnedé uhlie. Na vŕšku 
nad  dedinou  klasicistický  rímsko-katolícky  kostol  z r.1332,  zasvätený  Všetkým  svätým. 
Ľudová architektúra, z 19. storočia pochádzajúce zrubové omazané a obielené domy, ako aj 
hlinené domy so slamenou i tvrdou krytinou. 

Potvrdenie:  pečiatka z obce.

Jedľové Kostoľany – izba ľudových tradícií                                               (miesto voliteľné)

Nachádza sa v strede dediny oproti krčme. Otvorené v nedeľu od 15. do 16. hod, alebo na 
požiadanie na obecnom úrade.

Potvrdenie:  pečiatka z múzea.

Jedľové Kostoľany - Štále                                                                          (miesto voliteľné)

Obec Jedľové Kostoľany sa skladá z centrálnej obce a z osád – štálov. Ich počet sa v priebehu 
vývoja menil, ešte v r. 1934 ich bolo 20, dnes sa ich počet ustálil na 13. Niektoré štále dnes už 
v  podstate  splynuli  s dedinou,  stále  ale  ostalo  dosť  osád  ukrytých  v horách  v blízkom či 
vzdialenejšom okolí obce.  Aj keď je už dnes mnoho domov necitlivo upravených chalupármi, 
stále  v nich možno ešte pozorovať typickú miestnu architektúru. 
Na splnenie turistického odznaku je potrebné navštíviť aspoň dva z týchto štálov:  Brezovo, 
Nemčeky, Drienky, Lúčno horné, Lúčno dolné, Modoš, Borisko, Levasovský štál.

Potvrdenie:  číslo popisné niektorej z chalúp na okraji štálu.

Andezitové kamenné more                                                                             (miesto povinné)

Chránený prírodný výtvor, nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce Malá Lehota v časti 
nazývanej  Skálie.  Ide  o rozpadnutý  lávový  prúd  andezitov  na  mieste  bez  podstatnejšieho 
prispenia gravitácie.  Podmienky pri  chladnutí  lávy viedli  k vytvoreniu vnútornej štruktúry, 
ktorá  mala  za  následok  jeho  rozpadávanie  do  nepravidelných  viacuholníkových  blokov. 
Kamenné more je poslednou zastávkou náučného chodníka Vojšín.

Prístup: z obce Malá Lehota.
Potvrdenie:  opis poslednej  vety na informačnej tabuli pri kamennom mori.



Baňa Viktória                                                                                                 (miesto voliteľné)

Pozostatky uhoľnej bane, jeden z bývalých štálov Jedľových Kostolian. V blízkosti bane bola 
robotnícka kolónia pozostávajúca z 28 obytných domov, z ktorej sa však neuchovalo vôbec 
nič.  Hnedouhoľné  ložisko  leží  medzi  obcami  Obyce  a Jedľové  Kostoľany,  ťažilo  sa  od 
polovice 19. storočia. Posledným majiteľom bane bola firma Baťa (od r. 1936), ťažiť sa tu 
prestalo v r. 1949. V tejto lokalite bolo viacero baní, z ktorých bola Viktória najväčšia. Z jej 
niekdajšej  slávy  ostala  len  zanedbaná  jama;  banícku  kolóniu  pripomína  už  len  výskyt 
záhradných kvetov na lúke neďaleko bane.

Prístup:  z osady Modoš do kopca za osadou, na rázcestí vľavo. Vojdeme do lesa, po cca 
1 km prídeme na rázcestie. Tu doprava cez lúku, v lese za lúkou ešte 50 metrov, baňa je po 
ľavej strane (jama bola v minulosti oplotená, dnes sú tu už len zvyšky plota). Prístup je možný 
aj z vrchu Uherele – zostúpime z vrcholu na poľnú  cestu, ktorá ho obchádza zprava, do lesa 
za kopcom, cca 1 km lesom, prídeme na spomenuté rázcestie, na ktorom teraz pochopiteľne 
odbočíme doľava.
Potvrdenie:  vzdialenosť (približne, odkrokovaná)  od rázcestia cez lúku po opätovný začiatok 
lesa (ako hranica môže slúžiť zvyšok starého dreveného plota)

Benát        (692 m)                                                                                           (miesto povinné)

Skalné  mesto  SV  od  Zlatých  Moraviec.  Predstavuje  sústavu  skalných  veží  a stienok 
s charakteristickou doskovitou odlučnosťou  pyroxenických andezitov. Z vrcholu výhľad na 
Horné Požitavie a pohorie Tríbeč.

Prístup:  po žltej značke z Žitavian (časť Zlatých Moraviec).
Potvrdenie:  opis nápisu na dvojkríži stojacom na vrchole.

Buchlov:        (1 040 m)                                                                                   (miesto  povinné)

Skupina skalných útvarov sopečného pôvodu v bočnej  rázsoche Vtáčnika.  Štátna prírodná 
rezervácia. Pekné výhľady najmä na východ a na hlavný hrebeň Vtáčnika.

Prístup:    po červenej  a potom po žltej  značke z osady Veľké Pole alebo po žltej  značke 
z Osľan.
Potvrdenie:  Opis tur. orientácie  Ž x Z pod vrcholom.. 

Drienová        (551 m)                                                                                       (miesto povinné)

Zalesnený vrchol severozápadne  od Jedľových Kostolian, na vrchole je postavená drevená 
rozhľadňa. Z rozhľadne výhľad na okolie obce a štále.

Prístup: z obce Jedľové Kostoľany po červenej značke smerom na Veľké Pole do sedla, tam 
odbočiť doľava, značkované červeným trojuholníkom až na vrchol.;
Potvrdenie: počet schodov na rozhľadni.



Hostie                                                                                                              (miesto voliteľné)

Obec ležiaca medzi Tríbečom a Pohronským Inovcom. Kostol zo 17. storočia, raritou je dub 
cerový, patriaci medzi najstaršie stromy na Slovensku. Nad dedinou sa vypína 12 m vysoký 
cyrilometodejský kríž, pod ním sa nachádza krížová cesta. V obci dva pamätníky SNP. 

Potvrdenie:  pečiatka z obce.

Hrušov                                                                                                               (miesto povinné)

Zrúcanina  stredovekého  hradu  z 13.  storočia  na  kremencovom  vrchu.  V  r.  1316  sa  jeho 
majiteľom stal Matúš Čák Trenčiansky, v r. 1347 patril kráľovi a strážil obchodnú cestu na 
Skýcov. Hrad bol zničený cisárskymi vojskami v r. 1708 pri hľadaní rodinného pokladu, ktorý 
tam údajne ukryla topoľčianska biela pani Alžbeta Rákoczyová.

Prístup:  červenou značkou z Jedľových Kostolian alebo zelenou značkou z Topoľčianok.
Potvrdenie:  opis tur. orientácie Č x Z pod hradom.

Jazvinská jaskyňa                                                                                           (miesto voliteľné)
Puklinovo  -  riečna  jaskyňa  severozápadne  od  osady  Debnárov  Štál  (obec  Malá  Lehota). 
Vzhľadom na ílovitú  prímes  nie  sú dokonale  vyvinuté  formy krasu s typickou  jaskynnou 
výzdobou. V jaskyni možno pozorovať niekoľko druhov netopierov. Dĺžka jaskyne je 44 m. 
Pod jaskyňou vyvieračka. 

Prístup:  z osady Debnárov štál neznačkovanou poľnou cestou západným smerom, po cca 0,5 
km odbočiť z cesty doprava cez lúku k lesu, v lese v strmom svahu vchod do jaskyne.
Potvrdenie: udajte svetovú stranu, na ktorú je orientovaný vchod do jaskyne.

Kamenný vrch    (696 m)                                                                                (miesto voliteľné)

Vyhliadkový  vrchol  juhozápadne  od  obce  Veľká  Lehota.  Z vrcholu  kruhový  rozhľad  na 
Tríbeč, Vtáčnik a časť Pohronského Inovca.

Prístup:  Z obce Veľká Lehota po ceste smerom na Novú Baňu, za obcou odbočiť vpravo 
neznačkovaným chodníkom  na vrchol.
Potvrdenie:  pečiatka z obce Veľká Lehota.

Obyce – múzeum minerálov                                                                          (miesto voliteľné)

Nachádza  sa  v strede  obce  v bývalej  hasičskej  zbrojnici.  Otvorené  len  na  požiadanie  na 
obecnom úrade.
Potvrdenie:  pečiatka z múzea



Obycké lúky                                                                                                    (miesto voliteľné)

Rozľahlá lúka pod hrebeňom Pohronského Inovca. Cez lúku prechádza červeno značkovaná 
hrebeňová trasa. Z lúky rozhľad na pohorie Tríbeč a Vtáčnik. ........... sa nachádza zalesnený 
vrchol  Hrádok  s množstvom  v lese  ukrytých  skalných  brál.  Na  jednom  z nich  stál 
v stredoveku malý vežovitý hrádok, z ktorého sa však nezachovalo vôbec nič.

Prístup:    modrou značkou z Machuliniec,  žltou zo Žitavian alebo červenou hrebeňovkou 
z Veľkého Inovca alebo zo Zlatých Moraviec.
Potvrdenie:  opis tur. orientácie MxZ  v dolnej časti lúky časti lúky.

Skerešová        (508 m)                                                                                    (miesto povinné)

Skalný útvar na okraji obce Obyce smerom na Veľký Inovec. Je jedinečná nielen krásnymi 
skalnými útvarmi,   ale aj xerotermným   rastlinstvom. Zo skál  výhľad na Obyce.

Prístup:   od  Drienovej  studničky na  hornom konci  obce  východným smerom pod  skaly, 
neznačeným chodníčkom na skalný hrebeň. 
Potvrdenie:  pečiatka z obce Obyce

Sedlová skala      (778 m)                                                                               (miesto voliteľné)

Mohutná  stena  andezitu  na  kopci  severovýchodne  od  Novej  Bane.  Vyhliadková  lokalita, 
poskytuje pekný výhľad na Novú Baňu a panorámu  Štiavnických vrchov.

Prístup:  po trase náučného chodníka zo Starej Huty alebo po zelenej značke z Malej Lehoty 
(v závere treba prejsť na náučný chodník).
Potvrdenie:   na  jedinom  vyhliadkovom  mieste  na  skale  rastie  skupina  dubov  z jedného 
koreňa. Napíšte počet dubov v skupine.

Sokolec           (799 m)                                                                                    (miesto voliteľné)
Vrchol v severnej časti pohoria Tríbeč,  SZ od osady Debnárov štál. Skalnatým hrebeňom, 
zvaným Kozí chrbát, je spojený s južnejším vrcholom Skala (749 m). Kozí chrbát predstavuje 
zvyšky usadených vrstiev kremencov, ktoré tu tvoria charakteristické bralá a skalné výčnelky. 
Vyvinula sa tu odlišná flóra ako na zvyšnom území, druhovou skladbou pripomína pohoria 
Malá a Veľká Fatra či Nízke Tatry (machy, lišajníky, čučoriedka obyčajná, kosodrevina). Na 
lokalite  Skala  v západnej  časti  skalného  hrebeňa  je  najjužnejšie  miesto   rozšírenia 
kosodreviny na Slovensku. 

Prístup:   po neznačkovanej poľnej ceste z osady Debnárov štál  smerom k horárni Krížne 
cesty, na okraji lesa odbočíme vpravo strmo do kopca málo výrazným lesným chodníčkom.
(Na hrebeni (Kozí chrbát) nie je žiadny chodník a je porastený hustou prízemnou vegetáciou, 
preto ak budete mať v úmysle prejsť celý hrebeň, odporúčam zimu alebo skorú jar.)
Potvrdenie:  Na hrebeni cca 200 metrov od jeho západného okraja (Skala) je skalný útvar 
nápadne pripomínajúci ťavu. Udajte svetovú stranu, na ktorú je orientovaná hlava “ ťavy.“



Starohutiansky vodopád                                                                                 (miesto povinné)

Vodopád sa nachádza na bezmennom potoku 300 m od osady Stará Huta. Výška terénneho 
stupňa (rozhranie andezitov a pyroklastík) prekonávaného vodou je 5 m. 

Prístup: zo Starej Huty po trase náučného chodníka.
Potvrdenie:  opis prvej vety na informačnej tabuli pri vodopáde.

Topoľčianky – kaštieľ                                                                                    (miesto voliteľné)

Národná  kultúrna  pamiatka.  Terajšiu  podobu  získal  po  prestavbách  pôvodného 
neskorogotického objektu z 15. – 16. stor. na klasicisticko – empírový.  Bol letným sídlom 
Habsburgovcov a od r. 1923 do r. 1950 čs. prezidentov. V jednom trakte múzeum dobového 
interiéru, najmä nábytku z 16. – 19. stor., väčšia časť slúži ako hotel. V parku kaštieľa okolo 
300 druhov a foriem vzácnych drevín, mnohé exotické a stálezelené. Zbierka poľovníckych 
trofejí v poľovníckom zámočku.

Potvrdenie:  pečiatka zo zámku.

Topoľčianky – múzeum koní                                                                         (miesto voliteľné)

Hipologické  múzeum  poskytne  návštevníkom  ucelenú  predstavu  o koňoch  a ich  využití. 
Charakteristiky  jednotlivých  plemien  koní.  Expozícia  múzea  je  umiestnená  v štyroch 
pavilónoch: pavilón konských postrojov, pavilón kočov, pavilón dielní (kováčska, sedlárska, 
kolárska) a pavilón  športovej histórie.
Otvorené:  pondelok – piatok  8 – 16 h.

Prístup:  Národný žrebčín, Hlavná 68, Topoľčianky.
Potvrdenie:   pečiatka z múzea.

Uherele                                                                                                            (miesto voliteľné)
Lúčnatý vrchol juhozápadne od obce, dobrý výhľad na obec a okolie. Na vrchole je postavený 
dvojkríž s trojvrším, symbolizujúci slovenský znak.

Prístup:  po neznačkovanej poľnej ceste z Jedľových Kostolian.
Potvrdenie:  počet drevených guľatín, z ktorých je vyhotovené trojvršie slovenského znaku na 
vrchole.

Vápenný vrch – Skýcov      (536 m)                                                              (miesto voliteľné)

Vrch západne od obce Skýcov, prevýšenie 113 metrov. Na vrchole kríž a drevená rozhľadňa. 
V okolí vrchu sa nachádza 6 vápenných jám (lomov), kde sa v minulosti ťažilo vápno; to sa 
zbieralo  a  odvážalo  do  neďalekých  vápenných  pecí,  kde  sa  následne  pálilo.  Lomy sú 
navzájom  pospájané  upravenými  chodníkmi  a  označené  tabuľami. Pod  kopcom 
zrekonštruované vápenné pece (technická pamiatka). Celkovo sa tu v minulosti nachádzalo 84 
pecí.  Skýcovskí  vápenkári  boli  známi  v  širokom  okolí  a  ich  kvalitné  vápno  ich  veľmi 



preslávilo.  V obci  zvyšky  renesančného  kaštieľa  s nárožnými  vežami  postaveného  na 
neskorogotických základoch. 

Prístup:  po trase náučného chodníka z obce Skýcov.
Potvrdenie:  opis tur. orientácie na vrchole.

Veľký Inovec      (901 m)                                                                                (miesto povinné)

Najvyšší  vrchol  pohoria  Pohronský  Inovec.  Výhľad  z vrcholu  obmedzený,  na  vrchole  sa 
nachádzajú  andezitové  skalné  bralá.  Pod  vrcholom  chata  KST,  otvorená  celoročne  cez 
víkendy a sviatky.

Prístup:    Na  vrchol  vedie  mnoho  turistických  značkovaných  trás  zo  všetkých  smerov. 
Najkratší  je  výstup  žltou  značkou  z cesty  spojujúcej  Jedľové  Kostoľany  a Obyce  alebo 
červenou značkou z osady Bukovina. 
Potvrdenie:  pečiatka z chaty alebo opis tur. orientácie na vrchole.

Veľký Tríbeč   (829 m)                                                                                   (miesto voliteľné)

Najvyšší  vrchol  pohoria  Tríbeč.  Na  južnom  svahu  nápadné  útvary  granitoidných  hornín 
a fosílne  sute.   Vrcholovú trávnatú plošinu obkolesujú husté listnaté lesy, obmedzený výhľad 
na horné Požitavie. V sedle pod vrcholom  zvyšky pustovníkovho obydlia, upravený prameň 
pitnej vody (Pustovníkova studnička).

Prístup:   červenou  značkou  z Kostolian  pod  Tríbečom  alebo  zo  Zlatna  alebo  modrou 
z Kovariec.
Potvrdenie:  opis tur. orientácie na vrchole.

Vojšín      (819 m)                                                                                            (miesto voliteľné)
Vrchol  nad  obcou  Malá  Lehota.  Z vrcholu  výhľad  severným  smerom  na  pohorie  Tríbeč 
a Vtáčnik.  Lyžiarske stredisko.

Prístup:   zelenou a modrou značkou z obce Veľká Lehota alebo po trase lyžiarskeho vleku 
(neznačkované) z obce Malá Lehota.
Potvrdenie:  opis tur. orientácie na vrchole.

Vtáčnik      (1 346 m)                                                                                    (miesto voliteľné)
Najvyšší  vrchol  pohoria  Vtáčnik.  Mohutné  bralo  porastené  ekologicky  poškodeným 
zmiešaným lesom, sčasti obnažené, so širokým rozhľadom na okolité horstvá. 

Prístup:  zelenou značkou z obce Kľak alebo po červenej pri prechode hrebeňa.. 
Potvrdenie:  Opis tur. orientácie na vrchole.



Zubria obora                                                                                                   (miesto voliteľné) 

Zubria  zvernica  v Topoľčiankach  bola  založená  v r.  1958,  jej  poslaním  bolo  prispieť 
k záchrane zubra hôrneho pred vyhynutím. Obora má výmeru 140 ha, je dimenzovaná pre 12 
zubrov.  Počas  existencie  zvernice  bolo  odchovaných  viac  ako  120  mláďat.  Nadpočetné 
jedince sú dodávané do zoologických záhrad, rôznych parkov a súkromných chovov. 

Prístup:  po asfaltovej ceste z obce Lovce (cyklistické značkovanie).
Potvrdenie:  opis  prvej  vety   textu   na  informačnej  tabuli  tabuli  pri  obore alebo  pečiatka 
z bufetu pri obore (ak bude otvorený).

Živánska veža                                                                                                 (miesto povinné)

Zrúcanina  strážnej  veže  (tiež  sa  používajú  názvy Zbojnícka  veža  alebo Turňa),  strážiacej 
dôležitú  obchodnú cestu z Pohronia  do údolia  Žitavy.  Patrila  Hrušovskému hradu,  neskôr 
slúžila zbojníkom. Po zničení Hrušovského hradu v r. 1708 pustla.

Prístup:  z Jedľových Kostolian  Cigánskou dolinou cca 1,5  km smerom na  Veľkú/Malú 
Lehotu,  veža je nad cestou v zalesnenom svahu na bralnatom andezitovom výbežku po ľavej 
strane.
Potvrdenie:  pozostatky veže majú polkruhový pôdorys. Uveďte, na ktorú svetovú stranu je 
orientovaná vypuklá (vonkajšia) a na ktorú vnútorná strana polkruhu.
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