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Po šestnástich rokoch národné podujatie opäť doputo-
valo do Štiavnických vrchov a Vtáčnika. Turistické aktivi-
ty sú naplánované do oblasti siahajúcej od Hronského Be-
ňadika po Kremnicu a od Štiavnických vrchov po Vtáčnik. 
Na zraze sa stretnú turisti zo všetkých kútov Slovenska, 
spoza hraníc očakávame hostí z Českej republiky, Poľ-
ska, Rakúska a Maďarska. Zrazové centrum, organizačný 
štáb, štart všetkých akcií a umiestnenie služieb bude sú-
stredené do Vyhní. Základňou pre súťaže PTZ, športový 
program a túry turistických oddielov mládeže (TOM) bu-
de základná škola v Hliníku nad Hronom.

Odbor KST Vyhne prevzal zrazovú štafetu od KST Tu-
riec z Martina a mesta Martin a po skončení zrazu ju odo-
vzdá nasledujúcemu organizátorovi – regionálnemu zdru-
ženiu turistov z hlavného mesta Slovenska – Bratislavy, 
ktorá bude v roku 2013 centrom jubilejného 60. ročníka 
celoslovenského zrazu turistov.

KST Vyhne je malý odbor, ktorému účinne pomáha 
vedenie obce. Do prípravy tohto významného medziná-
rodného podujatia sa ochotne zapojili aj členovia KST zo 
všetkých klubov a oddielov regionálneho združenia tu-
ristov v Žiari nad Hronom (Žiar nad Hronom, Žarnovica, 
Nová Baňa, Banská Štiavnica, Kremnica). Pre účastníkov 
pripravili deväť peších trás (z toho jednu kultúrno-pozná-

vaciu) s celkovou dĺžkou 160 km, 
štyri cyklistické trasy s celkovou 
dĺžkou 307 km a dve vodácke trasy 
(27 km – splav po Hrone s návštevou 
zrúcanín hradu Šášov a Revište).

Históriu regiónu bohatého na ba-
nícke tradície môžu účastníci spo-
znať v prírodnom banskom múzeu 
v Banskej Štiavnici alebo v Hod-
ruši-Hámroch, pivovarnícku his-
tóriu i súčasnosť zasa v miestnom 
pivovare – najstaršom v strednej 
Európe (exkurzia spojená s ochut-
návkou piva). Unikátnu zbierku lo-
veckých trofejí a všetkého, čo súvisí 
s poľovníctvom, ponúka poľovnícke 
múzeum v barokovo-klasicistickom 
kaštieli vo Svätom Antone. Atrak-
tívny a historicky nesmierne vzácny 
je aj benediktínsky kláštor a gotický 
chrám v Hronskom Beňadiku. Z prí-
rodných zaujímavostí treba spome-
núť vyhnianske kamenné more či 
najmladšiu sopku v strednej Európe 
pri Tekovskej Breznici.

Nevšednou udalosťou celkom ur-
čite bude účasť na slávnostnej cyri-
lo-metodskej Svätej omši, ktorá bu-
de celebrovaná na vysokom skalnom 
brale zvanom Jelenia skala s výhľa-
dom na Vyhne a okolie. Hotely Sitno 
a Termál spolu s obnoveným areá-
lom termálneho kúpaliska Vodný 
raj Vyhne ponúkajú wellnessové 
služby, ktoré účastníkom po absol-
vovaných túrach prinesú skutočný 
odpočinok a relax.

Viac informácií: Miloš Ziman,  
tel.: 0905 796 974, ziman.milos@
gmail.com, www.kstvyhne.sk.

Miloš Ziman 

 

Pozvánka do Vyhní  
a Hliníka nad Hronom

Klub slovenských turistov – Sekcia pešej turistiky, Odbor KST 
Vyhne, kluby Regionálneho združenia KST Žiar nad Hronom 
a obce Vyhne a Hliník nad Hronom pozývajú v dňoch 2. až 8. 
júla na 59. ročník celoslovenského zrazu turistov a 43. stretnu-
tie TOM KST.

Výhľad z Jelenej skaly
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mí TTSK. Po minuloročnom podpise takejto dohody 
so Žilinským samosprávnym krajom zastúpeným 
županom Jurajom Blanárom je potešiteľné, že sna-
ha KST o aktívnu spoluprácu s vyššími územnými 
celkami našla pochopenie aj u trnavského župana 
Tibora Mikuša. Zmluva dáva predpoklad aktívnej 
finančnej participácie TTSK na obnove turistického 
značkovania a pri zabezpečovaní významných tu-
ristických podujatí celoslovenského významu a od-
borných konferencií a seminárov s medzinárod-
nou účasťou organizovaných KST na území TTSK. 
Zmluva obe strany zaväzuje spoločne podporovať 
výchovu detí a mládeže k turistike a poznávaniu 
prírodných a kultúrnych krás kraja a vytvoriť mož-
nosť (vyznačenú turistickú trasu) aj pre zdravotne 
postihnutých. Dohoda je uzatvorená na päťročné 
obdobie s tým, že po uplynutí tejto lehoty sa jej plat-
nosť predlžuje na obdobie ďalších piatich rokov, ak 
dovtedy ani jedna zo strán písomne neprejaví vôľu 
nepokračovať v zmluvnom záväzku vyplývajúcom 
z tejto dohody.

(dv)

K osemdesiatke Ivana Zapletala
Dňa 25. marca sa prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc., 

majster turistiky a značkár I. triedy, v dobrej kon-
dícii dožil 80 rokov. Od roku 1963, teda už takmer 
polstoročie, pracuje a ešte vždy veľmi aktívne, 
v Sekcii značenia Klubu slovenských turistov. Sú-
stavne sa venoval výkonnostnej a expedičnej turis-
tike – úspešne viedol zápočtové cesty do Škandiná-
vie, Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Španielska, 
Portugalska a bývalej Juhoslávie.

V sekcii značenia sa Ivan Zapletal prioritne veno-
val koncepcii turisticky značkovaných trás (TZT), 
zosúladeniu siete TZT s učebnými textami pre znač-
károv a dopĺňaniu siete tam, kde nebola. V spoluprá-
ci s predsedami značkárskych regiónov sa podieľal 
najmä na prepracovaní siete vo Veľkej Fatre a zmene 
trasovania Cesty hrdinov SNP (pôvodný asi 40 km 
dlhý úsek po asfaltových cestách Turca bol presunu-
tý na hrebene Lúčanskej Malej Fatry, Žiaru, Veľkej 
Fatry a Kremnických vrchov). Ďalej navrhol trasu 
Serafínov – Malá Babia hora po hrebeni Kysuckých 
a Oravských Beskýd, desaťročné úsilie venoval hre-
beňovej línii medzi Obručným a Kremencom na vý-
chode poľsko-slovenskej hranice, v okresoch Barde-
jov, Svidník a Humenné vrátane prístupových trás 
v rozsahu asi 200 km. V Bratislave, kde žije, navr-
hol zmenu TZT v úseku medzi Slavínom a Kamzí-
kom – pôvodný úsek cez mesto nahradila trasa cez 
Horský park. Podieľal sa na príprave spolupráce 
s vydavateľom máp, firmou SHOCart, ktorej výsled-
kom bola zmluva v hodnote vyše 600 000 Sk. Pod 
jeho vedením pracovná skupina KST, v ktorej aktív-
ne pôsobili aj regionálni predsedovia sekcií znače-
nia, za dva roky zaktualizovala priebeh turistických 
trás a náplň turistických informačných miest na ce-

lom území Slovenska. Realizovaný súbor 
turistických máp sa stal úspešným kon-
kurenčným produktom k tradičným ma-
pám VKÚ. Intenzívne propagoval využitie 
GPS a výpočtovej techniky pre značkársku 
a turistickú činnosť, bol spoluautorom prí-
ručky Využívanie satelitného navigačného 
systému v pešej turistike. V spolupráci so 
značkármi poľskej a maďarskej turistickej 
organizácie navrhol (ešte skôr, než vstúpila 
do platnosti schengenská zmluva) tzv. ze-
lené priechody do týchto krajín, ktoré boli 
Ministerstvom vnútra SR schválené a ak-
tivované zverejnením v Zbierke zákonov. 
V roku 2002 za to dostal ocenenie Aso-
ciácie športu pre všetkých. Po desaťročia 
prednášal a viedol školenia značkárov. Za 
dlhoročné zásluhy získal Zlatý odznak KST 
a pri príležitosti 80. narodenín jeho celo-
životný prínos k rozvoju turistických trás 
ocenili udelením plakety A. Lutonského.

Vitálnemu jubilantovi želáme všetko 
najlepšie a ešte veľa, veľa síl.

Peter Perhala

Dohoda o spolupráci KST  
s asociáciou TOM ČR 

V sídle KST v Bratislave bola 27. apríla 
vzácna návšteva z vedenia Asociácie tu-
ristických oddielov mládeže ČR (A-TOM). 
Hlavným dôvodom bol podpis Dohody 
o spolupráci KST a A-TOM. Na slovenskej 
strane takáto asociácia nepôsobí, činnosť 
turistických oddielov mládeže u nás za-
strešuje Sekcia mládeže KST. Zmluva, kto-
rú podpísali predseda KST Peter Perhala 
a predseda A-TOM Tomáš Novotný, bude 
rámcom pre pokračovanie slovensko-čes-
kých kontaktov na úrovni TOM. Okrem to-
ho pre všetkých, aj dospelých členov KST 
zakladá možnosť využívať od 1. mája 2012 
zvýhodnené ubytovanie v štrnástich cha-
tách A-TOM. Podrobné informácie o výške 
zľavy a lokalite ubytovní prinesieme v ďal-
šom vydaní Krás Slovenska.

(dv)

Klub slovenských turistov

Zo života KST
Pozvánka do Vysokých Tatier

Aj v tomto roku sa vo Vysokých Tatrách uskutoční Vysokohor-
ský zraz Klubu slovenských turistov (KST). Centrom v poradí 
45. ročníka bude od 28. júna do 1. júla kemping Intercamp v Tat-
ranskej Lomnici. Organizátorom a garantom je tradične Sekcia 
vysokohorskej turistiky (VhT) KST. K účasti na zraze sú opráv-
není len členovia KST, vlastníci Osvedčenia základov VhT, cvi-
čitelia a inštruktori VhT, srdečne sú však vítaní aj ich rodinní 
príslušníci.

Veríme, že vysokohorským turistom a všetkým ostatným vy-
znávačom pohybu v horách nie je potrebné osobitne opisovať 
Vysoké Tatry s ich príslovečnou náročnosťou pri jednotlivých 
vysokohorských túrach spojených s nástrahami zradného poča-
sia a prekonávaním prevýšenia 1 000 až 1 500 m denne. Účast-
níkov čakajú celodenné túry do vysokohorských sediel často 
pokrytých snehom a výstupy na vrcholy po turisticky značko-
vaných chodníkoch alebo na niektoré z týchto neznačených vr-
cholov: Kežmarský štít, Lomnický štít, Ľadový štít, Baranie ro-
hy, Prostredný hrot, Bradavica, Končistá, Vysoká, Mengusovský 
štít, Štrbský štít, Satan či hrebeň Solísk. Neznačené štíty možno 
absolvovať len pod vedením inštruktorov VhT – v skupine po 
maximálne päť turistov. Vo večerných hodinách budú priprave-
né besedy spojené s videoprojekciou z rôznych horstiev. Na záver 
zrazu bude aj tancovačka „Pod našimi Tatrami“.

Prijmite naše srdečné pozvanie na 45. zraz vysokohorských 
turistov KST. Tešíme sa na početnú účasť a milé a srdečné stret-
nutie priateľov a milovníkov vysokých hôr. Horám zdar!

Vojtech Jeremiáš

Regionálna konferencia ERA
V dňoch 13. až 15. apríla Bratislava hostila regionálnu konfe-

renciu Európskej asociácie turistov ERA-EWV-FERP. Z povere-
nia Európskej asociácie turistov (European Ramblers Associa-
tion) Klub slovenských turistov, riadny člen asociácie, pripravil 
medzinárodnú konferenciu severovýchodného regiónu ERA. 

Konferencia bola zameraná 
na koordináciu spolupráce 
národných turistických orga-
nizácií pri cezhraničnom pre-
pájaní značkovaných turistic-
kých chodníkov a pri budovaní 
trans-európskych diaľkových 
turistických magistrál pre po-
hyb nemotorizovaných turis-
tov. Konferencii predsedali 
prezidentka ERA Lis Nielsen 
(DK) a Peter Perhala, predse-
da KST.

Účastníkom, medzi ktorými 
boli predstavitelia turistických 
organizácií z Dánska, zo Švaj-
čiarska, z Nemecka, Rakúska, 
Českej republiky, zo Slovin-
ska, z Maďarska, Poľska a zo 
Slovenska, bol predstavený 
koncept certifikovaných tu-
ristických trás vrátane krité-
rií, ktorých splnenie umožní 
propagovať vybrané turistic-
ké trasy ako Leading Quality 
Trails/Best of Europe – turis-
tická trasa najvyššej európskej 
kvality.

Záštitu nad konferenciou 
prevzal premiér SR, Minister-
stvo dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR, predseda 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja Pavol Frešo a primá-
tor Bratislavy Milan Ftáčnik. 
Partnermi konferencie boli 
Slovenská agentúra pre ces-
tovný ruch (SACR) a Sloven-
ské elektrárne, a. s. KST im 
ďakuje za účinnú podporu. 

(dv)

Dohoda o spolupráci 
medzi TTSK a KST 

Dňa 16. apríla v Trnave 
slávnostne podpísali doho-
du o spolupráci medzi Trnav-
ským samosprávnym krajom  
(TTSK) a Klubom slovenských 
turistov (KST) so zameraním 
na spoločný postup pri rozvoji 
podmienok na turistiku, tábo-
renie a pobyt v prírode na úze-
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