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Kálnica – Panská Javorina – Rozhľadňa – Ostrý vrch – Kálnica

 DĹŽKA TRASY: 23,5 km
 NÁROČNOSŤ: stredne náročná 
 PREVÝŠENIA: 1216 m
 ČAS TRVANIA: 6 hod. 30 min.
 ODPORÚČANÁ MAPA:  VKU Považský Inovec Piešťany107

Trasa je vhodná pre turistu, ktorý má vlastné auto, pretože začína 
a končí v Kálnici.

PRIEBEH TRASY:
V Kálnici na konci dediny je lyžiarske stredisko Piesky. Tu naša trasa 
začína. Je značená modrou značkou, stúpa popri lyžiarskom svahu 
po pravej strane a na vrcholovej lúke zahýba doľava. Za pozornosť 
stojí lyžiarske centrum, ktoré v letnom období slúži horským bicyk-
listom. Tým, ktorým sa nechce jazdiť do kopca slúži vlek, ktorý ich 
naň vytiahne. Odtiaľ sa po vybudovanej dráhe s prekážkami rútia 
smerom dolu. Z hornej stanice vleku sa naskytnú prvé krásne vý-
hľady na Kálnicu. Zaujímavosťou je, že aj keď má obec 600 ročnú 
tradíciu, jej erb vznikol nedávno – v roku 1995. Kálničania si museli 
tvoriť svoje dejiny spätne. Aj názov dediny potrebovali schvaľovať 
v referende, pretože v období maďa-
rizácie im bol dĺžeň odobratý. 

Keď sme si obzreli okolie, je čas spus-
tiť zrak aj pod nohy: okolité lesy sú 
plné húb, hlavne dubákov. Trasa stú-
pa pozvoľna a preto prevýšenie nie 
je také namáhavé. Prvým zdolaným 
kopcom je Hraničný vrch 474 m 
n/m. Ďalej pokračuje k  sedlu Polá-
maného vrchu 638 m n/m. Po trase 
je množstvo drobných skaliek, čo vytvára aj v  prípade daždivého 
počasia pevnú pôdu pod nohami. Ivanov vŕštek 800 m n/m nás do-
stane o 400 m n/m vyššie ako bol začiatok trasy. Trasa vedie k sedlu 
pod Ostrým vrchom. Tu sa nachádza rázcestník a trasa pokračuje 
po modrej značke až k sedlu pod Panskou Javorinou. Opäť ráz-
cestník a tá istá farba nás dovedie až na Pánsku Javorinu. V roku 

2009 tu v nadmorskej výške 942,6 m 
n/m postavili rozhľadňu, vysokú 
16 m. Z vrcholu si zo severu môžeme 
obzrieť Biele Karpaty a Malé Karpaty, 
z južnej strany Zlatnícku dolinu, z vý-
chodu pohorie Tríbeč a  zo západu 
Inovec. 

Od rozhľadne schádzame po tej is-
tej trase až ku sedlu pod Ostrým vr-
chom. Tu trasa pokračuje červenou 
značkou na Ostrý vrch 910 m n/m. 
Tento úsek je mimoriadne fotoge-
nický, bohatý na výhľady a  kamen-

né útvary. Na Ostrom vrchu postavili obyvatelia Kálnice drevený 
kríž, je tu aj príjemné posedenie na lavičkách s dreveným stolom. 
Z náučnej tabule sa turista dozvie o významnom národovcovi J. M. 
Hurbanovi, ktorý bol veľkým milovníkom prírody. Do Kálnice často 
chodieval za svojim strýkom, ktorý tu mal mlyn.

Opäť máme celý kraj ako na dlani. 
Pokračujeme k prameňu pod Jaku-
bovou. Pri troche pozornosti by sme 
ho nemali obísť. Odbočka k  nemu 
je dobre označená na ohrade lesnej 
škôlky. Prameň je celoročne výdatný 
a v letnom období veľmi osviežujúci. 
Od tohto miesta trasa nie je značená, 
od prameňa pokračuje lesnou ces-
tou dolu. Je tu viacero lesných zváž-
nic. Turista sa nemusí obávať ktorou cestou pokračovať, pretože 
všetky schádzajú do Kálnickej alebo Prostrednej doliny. Rozdiel 
medzi trasami je iba v  ich ukončení. Kálnická dolina nás privedie 
priamo k autu a lyžiarskemu vleku. Prostredná dolina (sú v nej zbyt-
ky starého kláštora) nás privedie k farme a na hlavnej ceste odbo-
číme k mostíku nad Kálnickým potokom. Za zákrutou sa nachádza 
drevená Koliba so štýlovým zariadením a  dobrou kuchyňou. A  už 
len pár metrov nás delí od konca našej trasy pri lyžiarskom vleku, 
kde máme zaparkované auto.

MAPA:
http://www.cykloserver.cz/f/3558055610/

ZÁZRAK V KÁLNICKOM CHOTÁRI 
Dodnes sa spomína roztomilá epi-
zódka o zázraku, spojenom s kálnic-
kým kláštorom. Keď sa jeden z mní-
chov vracal s  nádielkou milodarov 
od štedrých Kálničanov, zastavil sa 
pri malom lesíku. Ani však netušil, že 
v húští si práve bola „odskočiť“ sed-
liačka a čakala, kým bude terén voľ-
ný. Pustovník sa však dal do inventú-
ry plného vreca. Najviac ho potešila 

dráždivo rozvoniavajúca klobáska. Už-už sa ju chystal ochutnať, keď 
si zrazu spomenul, že je piatok, pôstny deň, a tak ju odložil k ostat-
ným dobrotám. Vydržal však iba chvíľu, zdvihol klobásu k nebesiám, 
trikrát ju prežehnal a preriekol: „Nebudeš ty klobásočka, ale budeš 
ty rybička!“ A zázračná rybička sa mu rýchlo dostala do žalúdka. Kál-
nická sedliačka sa stala korunným svedkom zázraku, ktorým mních 
pragmaticky vyriešil problém pôstnej askézy. Odvtedy sa v Kálnici – 
po tradičných zakáľačkách – hovorí: „...A choď na pôjd a odrež kúsok 
tej rybičky.“ 

 Z knihy Kálnické príbehy
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