
 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU 
Kraj: Trenčiansky, Nitriansky 

Okres: Bánovce nad Bebravou, Topoľčany 

Pohorie: Považský Inovec 

Chránené územie: PR Kulháň, PR Čempúšky 

Prístup: z osady Duchonka alebo z osady Kulháň, 

miestna časť Zlatník 

Východisko: z osady Duchonka alebo z osady Kulháň 

Trasa: po udržiavaných lesných cestách 
Dĺžka: 5,8 km 

Čas prechodu: 1,5 hodiny 

Počet zastávok: 22 

Zameranie a typ chodníka: lesnícke, ochranárske, 

samoobslužný, peší, obojsmerný, letný, zimný 

Náväznosť na turistickú značku: nie je 

Rok otvorenia, garant: 2008, LESY SR, š. p. Odštep-

ný závod Prievidza 

Textový sprievodca: nie je 

Aktuálny stav: chodník je v dobrom stave 

Kontakt:  LESY SR, š. p., OZ Prievidza 

Tel.: 046 542 2199  

 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A OKOLÍ 
Na začiatku trasy, majú návštevníci možnosť 

pozrieť si arborétum drevín a v priebehu chodníka uvidia ďalších 14 označených už odrastených 

jednotlivých druhov stromov vrátane dubov v lokalite Kulháň, ktorých vek sa odhaduje na 300 – 550 

rokov.  

Zaujímavá zastávka je taktiež v časti, kde sa nachádzajú stovky kolónií lesných mravcov a ďalšia pri 

malej obore pre diviačiu zver. 

Unikátny je panel, ktorý pripomína veternú smršť v roku 1999 v lokalite Duchonka, keď po dlhotr-

vajúcich dažďoch vietor vyvrátil stromy na ploche bezmála 850 hektárov a lesníci museli spracovať 

približne 350 tisíc kubíkov kalamitného dreva. 

Jeden z panelov približuje aj históriu Kulháňa. Osada vznikla niekedy v stredoveku, ťažilo sa tam 

zlato, pálilo drevené uhlie, začiatkom minulého storočia v blízkosti postavili skláreň a aj lesnú želez-

ničku. Po nej dopravovali drevo do Topoľčian aj ľadové kryhy z dvoch tamojších rybníkov. Časť náuč-

ného chodníka vedie práve po násype bývalej železničky. 

Súčasťou chodníka je aj zastávka venovaná nestorovi lesníctva na Slovensku, profesorovi Huberto-

vi Bezačinskému (1910-1975), ktorý v roku 1939 svoju lesnícku prax začínal práve na Kulháni. 

DUCHONKA-KULHÁŇ 

L e s n í c k y   n á u č n ý   c h o d n í k 

Jeden zo starších a mohutnejších dubov 

 



 
 

 

 

 

 

Spracovalo LDM v spolupráci s jednotlivými OZ 
Obrázky prevzaté z: http://jozefjavurek.blog.sme.sk 2013 

Trasa chodníka vedie pohodlnou lesnou cestou, lemovanou vysokými, 

zdravými stromami 

Rybník na Kulháni 


