
1. 
Název túry VHT    Vápeč 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Slovensko-Strážovské vrchy-Vápeč (956 m) 

3. 
Čas a převýšení 

6 hod.-950m 
Rozpis: Ilava 260m-rozc.pod Sokolom 460m (0:45)-Háj osada 420m (1:10)- nad Hornou 
Porubou 700m (3:00) – sedlo Palúch 900m (3:20) – Vápeč 956m (3:30) – chata Homolka 
765m (6 hod.).  

4. 
Obtížnost túry 

Lehká (viz stupnice 1) 

5. 
Doporučené 
období 

Květen-září 

6. 
Východisko 

Ilava   

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Vlakem nebo autobusem do Ilavy, dále výpadová silnice na Hornú Porubu 
autobusem SAD. 

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 
vlastní dojmy 

Z okraje Ilavy (autobusová zastávka) jdeme po žluté tur.značce nejprve po asfaltové silnici. 
Po 500m značka odbočuje do leva na lesní cestu a za mírného stoupání dojdeme na 
rozcestí pod Sokolom. Odtud cesta mírně klesá až do osady Háj. Následuje mírné stoupání 
lesními i polními cestami, při kterém lze v červenci spatřit kvetoucí orchideje. Od lesního 
rybníčka začíná pěšina prudce stoupat vzhůru, nejprve na rozcestí nad Hornou Porubou, 
kde opustíme žlutou a přejdeme na modrou a červenou značku až do sedla Palúch. Tento 
úsek může být za mokra nepříjemný, neboť cesta nemá serpentiny, stoupá ostře vzhůru a 
hliněný podklad se stane při dešti rychle skluzavkou. Následuje příjemný závěrečný výstup 
na skalnatý vrchol Vápeč. Ten nezůstává nic dlužen svému názvu, jeho bílá skaliska jsou 
zdaleka viditelná, dávají mu charakteristický tvar a podobu. Po dostatečném nabažení se 
kruhového výhledu následuje sestup.Během něj opustíme červenou značku, aby nás po 
zbytek trasy provázela již jen modrá značka. Následuje výstup na bezejmenný hřbet, ze 
kterého můžeme chvílemi sledovat pomalu se blížící vrch Homolka. Bezejmenný hřbet je 
lépe opustit o několik set metrů dříve, než tak učiní značka, vyhneme se tak ostrému 
klesání, které je nepříjemné i za sucha. Tento nedostatek – přímá cesta bez zmírňujících 
serpentin je bohužel na Slovensku jev dosti častý a způsobuje řadu nebezpečných situací. 
Následuje závěrečný sestup loukami do sedla Homolka, odkud je možno odjet linkovým 
autobusem SAD na Nováky anebo zpět do Ilavy. 

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Pohory s vibramem, teleskopické hole. 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení je možné až v sedle Homolka v bufetu u parkoviště. Chata Homolka 
je přístupná pouze pro školy v přírodě. 

11. 
Mapy 

VKÚ Harmánec č.119 Strážovské vrchy , Trenčianske Teplice 1:50 000 

12. 
Odkazy 

Strážovské vrchy, tur.sprievodca ČSSR, vydavatelsto Šport, Bartoloměj Vavrík - 
Eta Vavríková a kol.  1985 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

Ing.Jindřich Urban, vůdce VHT, 25.12.2012, tel.736 740 529, 
 jindra.urban@tiscali.cz 
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