
Nimnická 70-ka 
piaty ro čník  

 
Chcel by som pozvať všetkých bláznov a nadšencov turistiky, 

ktorý si chcú dokázať, že vedia prejsť peši 70 km v jednom kuse, ktorý 
chcú otestovať svoju výdrž a siahnuť na dno svojich síl, na piaty ročník 
Nimnickej 70-ky.  

Tento pochod je organizovaný neorganizovaným spôsobom. To 
znamená, že nie sú zabezpečené žiadne kontrolné stanovištia, ani 
občerstvovacie stanice. Nejedná sa o žiadnu formu preteku, jedná sa 
skôr o nejakú spoločnú vychádzku, kde predpokladáme, že skupina bude 
držať pokope a bude pomáhať ostatným. Nejde nám o čas, ide nám o to, 
aby sme pokorili túto trasu a začali tak  peknú komornú tradíciu, kde sa 
budú turistický nadšenci (diaľkoplazy) z tohto nášho kúta stretať.  

Štart: 

Dátum:         28.7 2018 (sobota) 

Čas:               0:00 hod. (polnoc z piatka na sobotu)   

Miesto:        Nimnica, námestie pri lipke (pred kostolom) 

Štartovné:   Zdarma 

Trasa: 

Dĺžka trasy:      73,1km 
Stúpanie/klesanie:     3610m/3610m 
Odhadovaný čas pochodu:      22 hod 
 
Trasa začína v Nimnici pri kostole. Prejdeme okolo obecného úradu 
a okolo studničky Slatiny, kde budeme pokračovať po cestičke, až sa 
napojíme na modrú turistickú značku. Pokračujeme po nej až na vrch 
Holíš. Po modrej budeme pokračovať na Zábavy. Tu odbočíme na žltú 
turistickú značku, po ktorej prejdeme cez dedinky Upohlav a Udiča. 
Výdeme po nej na vrch Klapy a za nimi odbočíme na modrú turistickú 
značku. Po nej prejdeme cez sedlo Chrcholínec, Orgoňovú Kýčeru, 
Javorčie, až sa pod Malým Javorníkom napojíme na červenú turistickú 
trasu. Po nej prejdeme cez Malý Javorník až na Portáš, kde sa 
naobedujeme. Tu odbočíme na modrú turistickú značku a zbehneme 
dolu na Stolečné a odtiaľ po nekonečnom chodníku do Hornej 
Marikovej. Odtiaľ budeme pokračovať po modrej cez sedlo Zigov,  sedlo 
Kýčera, Diel a Slíškovec, až dôjdeme na Zábavy. Zo Zábav ešte raz 
vybehneme na vrch Holíš a odtiaľ najkratšou cestou dolu do Nimnice ku 
kostolu, kde bude ciel.   

Trasu si môžete pozrieť tu: https://mapy.hiking.sk/?trasa=Uuor9 

Povinná výbava: 

• Čelovka alebo svetlo do ruky (s novými batériami !!!) 

• Nabitý mobil 

• Minimálne 2 litre vody na štarte 

Odporúčaná výbava: 

• Turistické paličky 

• Náhradné baterky do čelovky 

• Nepremokavé návleky na nohy (mokrá tráva) 

• Náplaste na otlaky 

• Náhradné oblečenie (hlavne ponožky !!!) – podľa predpovede 
počasia 

• Mapa VKU 108 Javorníky Púchov alebo GPS s mapou 
Javorníkov 

Jedlo, voda: 

Jedlo je možné si kúpiť iba na chate Portáš (je tam reštaurácia, dá sa 
platiť aj eurami). Preto je nutné si so sebou vziať niečo na zahryznutie na 
22 hodín pochodu.  

Napríklad: Prvé jedlo o 5:00 ráno. Raňajky o 9:00. Obed o 12:00 (chata 
Portáš). Olovrant o 15:00. Večera o 20:00. 

V cieli bude niečo na zahryznutie 

Voda - Je nutné si zobrať so sebou minimálne 2 litre vody.  

Voda na dočerpanie sa nachádza: 

• Nimnica – Slatina (minerálny prameň) 0,5 km 

• Pod Bukovinou 17,3 km 

• Pod Malým Javorníkom 32,5 km 

• Na chate Portáš 37,4 km 

• V Hornej Marikovej 48 km 

• Pred sedlom Zigov 51,9 km 

Tričko: 

Tričko Nimnickej 70-ky vychádza z Nimnického kroja. Ak máte záujem, 
prosím kontaktujte ma a uveďte mi svoju veľkosť do utorka 24.7. 2018. 
Po tomto dátume budem tričká objednávať. Cena trička je 6 eur. 

 

 

Kontakt 

V prípade nejakých otázok sa môžete na mňa obrátiť: 

Miloš Vrábel:         VrabelMilos@gmail.com         0948 600 722


