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POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

„Premýš aj o minulos   a budeš pozna  budúcnos .“
ínske príslovie

     PREDHOVOR     

Pretože sa na organizácii zna enia na Slovensku podie am už od roku 1958, považoval som za svoju povinnos  
napísa  dejiny zna enia turis  ckých chodníkov na území Slovenska a vzda  tak hold stovkám obetavých zna károv. 

Ak ste zvedaví a chcete vedie  kedy zna kovanie turis  ckých trás u nás za alo a ako sa rokmi vyvíjalo, tak 
ítajte nasledujúce riadky. Zna kovanie bolo vždy úzko späté s turis  kou.

„Turis  ku“ u nás, na samom za iatku 19. storo ia, vys  huje vý atok zo zápisov Gregora Berzeviciho1) z roku 
1800, ke  sprevádzal jednu z vä ších výprav po Tatrách.

„Tak sa stalo, že pri príležitos   vychádzky usporiadanej do Karpát, ktorú som urobil vo ve kej spolo -
nos  , spolu so sluhami a sedliakmi, ktorí niesli víno, jedlo a pušky, nás bolo viac ako dvadsa , že medzi 
kosodrevinou sme sa stretli s medve om. V spolo nos   to vyvolalo zvláštne a zmiešané pocity, pretože 
sme mali iba štyri pušky a aj  e boli nabité iba brokmi. No beš  a bola dos  nešikovná a tak sa ju nakoniec 
podarilo zastreli .“2).

O sto rokov neskôr už takéto výpravy nechodili do prírody, turis   si nosili jedlo a nápoje sami, ale ani vtedy nebo-
lo radno chodi  do prírody bez zbrane, ako píše len výboru odboru K ST v Liptovskom Sv. Mikuláši, Pavol Stacho3). 

„Kedysi, pred vojnou, bol turista bezpe ný v našich vrchoch bez stre nej zbrane (revolvera). Dnes, ke  
prekonali sme viacro nú vojnu a ešte vždy môžeme poveda , že sme vyb dli z nej, veru aj na naších stranách 
neradno ís  bez zbrane do hôr. Opatrnos   nikdy nezbýva. Vlivom vojny spustly mravy a o nestávalo sa 
predtým, to môže sa sta  dnes.“

No, chodi  do prírody len tak, z potešenia, ešte dlho náš pospolitý ud nechápal.

„... ke  sa takýmto u om predstavíš ako turista a povieš, že chodíš po horách len z „passie“, vtedy po-
vážlive krú  a hlavou a nechápu, že by niekto len tak ni  po ni  chodil a namáhal sa po daromnici.“

„Že sa im to len chce tak nohy láma ! Ba na o to len idú na také vrchy, po skalách sa škriaba , ve  tam 
ni oho nenájdu, škoda sa im mordova “, tak hovorí náš pospolitý ud.“4)

Koncom 19. storo ia mali aj zna kári nosi ov farieb a  zna kárskych pomôcok. Neskôr už pomôcky navešali 
na seba, farby umiestnili do nosi a, odeli sa do pracovného úboru a hajde do prírody. Zna károv – „machlia-
rov“ v tých dávnych asoch považovali za udákov. 

„Naše strakaté šaty, of kané barvami už na predošlých vychádzkach, dodávaly nám takého vábneho 
vzh adu, že sa každý, kto nás videl, celkom inakším okom zah adel na nás, ako keby sme boli bývali ode   
v šatách o ako módnych. Takto si nás obzvlášte všimlo aj elegantné publikum na novoveskej stanici. Iste 
nebolo pre nás všetko licho  vé, o si pošuškávali. Ba niektoré nie dos  opatrné kišaso ky (u nás je ešte 
málo sle iniek) dovolili si útrpne poznamena , že veru takí páni ako X, Y, at . mohli by aj trochu viac dba  
na seba, lebo že vraj vyzeráme ani šlaj  ari. No, keby lovek aj svoje dobre mienené poduja  a a skutky robil 
odvislými od toho „ o na to povedia“, nikdy by k ni omu neprišiel...“, napísal v roku 1923 len redak nej 
rady Krás Slovenska a neskorší podpredseda odboru K ST v Starom Smokovci, G. Nedobrý5).

Nuž, pozrime sa, kedy zna kovanie turis  ckých chodníkov u nás vzniklo, ako sa vyvíjalo.

________________________________________________________________________________________________________
1) Gregor Berzevici bol všestranne vzdelaný príslušník jednej z najstarších zemianskych rodín Spiša,mimoriadne inorodý 
 právnik, ekonóm, a obchodník.
2) Samu Weber,: Berzeviczy Gergely Ferenc a turis  ka egyik ú  ör je 100 év el  

In: Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve. Igló, 27, 1900, s. 75. 
3) Pavol Stacho, Ako sa vystroji  na turis  ku, Krásy Slovenska 1921, . ... str. 55
4) ...Trocha humoru, Krásy Slovenska 1921, . ... str. 123
5) G. Nedobrý, S vychádzky zna kovacej v Slovenskom raji, Krásy Slovenska 1923, . 5. str. 177
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1.1. PRVÉ ZNAČKOVANÉ TURISTICKÉ CHODNÍKY

Ozna ovanie chodníkov v tom najširšom slova zmysle jestvuje od nepamä  , zna kovanie turis  ckých 
chodníkov v dnešnom ponímaní súvisí s turis  kou, s ak  vitami turis  ckých spolkov. Keby sme sa však pýtali 
na vznik prvého chodníka vyzna eného turis  ckými zna kami, presnej odpovede by sme sa nedo kali. Ur ite 
to bolo za iatkom 19. storo ia, kedy za ali vznika  prvé turis  cké spolky. Jedným z prvých turis  ckých spolkov, 
o ktorom nachádzame v literatúre zmienku, je napr. škótsky Highland Mountain Club Lochgoilhead1), založe-
ný v roku 1815, ale o  ciálne sa za prvý turis  cký spolok považuje britský Alpine Club2), založený jedenás  mi 
džentlmenmi, absolventmi univerzít v Oxforde a v Cambridge, v roku 1857. Je nepravdepodobné, že  to 
džentlmeni zna kovali navštevované turis  cké chodníky v Alpách. No, popri alpských kluboch, zaujímajúcich 
sa výlu ne o ve hory, za ali postupne vznika  aj turis  cké (alpské, karpatské, tatranské a pod.) spolky, ktoré 
sprístup ovali aj stredohoria budovaním ciest, stavbou chát, útulní a iných zariadení na „pozdvihnu  e ulos   
a blahobytu návštevníkov hôr“. Prvé zna kované chodníky teda zrejme vznikali až po vybudovaní prvých tu-
ris  ckých chát, a to z toho jednoduchého dôvodu, aby k nim privádzali hos   – turistov, ochotných pla   za 
služby obsluhujúceho personálu. Zrejme chatári boli prvými „zna kármi“ turis  ckých chodníkov (ku svojim 
objektom). Toto zna kovanie malo iba miestny význam, ale oskoro sa za ali budova  turis  cké chodníky, 
naj astejšie vyzna ené farebnými pásmi, alebo takzvanými pásovými zna kami, pozostávajúcimi z farebného 
pásu, zvýrazneného bielymi pásmi z hornej i dolnej strany. V literatúre nachádzame zmienky o tom, že prvé 
chodníky vyzna ené tvarovými a viacfarebnými turis  ckými zna kami sa objavili v hlavných alpských údoliach 
a v Durínskom lese. V druhej polovici 19. storo ia už boli v Nemecku, Rakúsku a vo Švaj iarsku vytvorené 
lokálne siete turis  ckých chodníkov zna kovaných pásovou zna kou.

     SITUÁCIA U NÁS     

Územie dnešného Slovenska bolo v 19. storo í sú as ou Rakúskeho cisárstva a po rakúsko-uhorskom vy-
rovnaní roku 1867 patrilo do mocenskej sféry Uhorska. Až do zániku Bachovského absolu  zmu (1851 – 1859) 
bolo akéko vek spol ovanie u nás zakázané, preto napr. združenia turistov mohli pôsobi  iba neformálne. Legi-
 mne turis  cké spolky za ali na našom území vznika  až v druhej polovici 19. storo ia. 

Zmienku o prvých chodníkoch ur ených turistom nachádzame v publikácii K. Kolbenheyera: Die Hohe 
Tatra3). Budovali ich majitelia pozemkov, napr. majite  Javoriny Theodor Aladár Salamon, mal už v roku 1875 
vybudovanú sie  dobrých ciest v Bielovodskej doline, v roku 1878 vybudoval útul u na Po ane pod Vysokou, 
ktorú poskytol turistom. Knieža Hohenlohe, ktorý sa stal majite om Javoriny v roku 1879, v týchto ak  vitách 
pokra oval a vybudoval v tejto oblas   rad po ovníckych a turis  ckých chodníkov. Niet žiadnej zmienky o tom, 
že by  eto chodníky boli vyzna ené turis  ckými zna kami. 

Prvý, v literatúre4) uvádzaný turis  cký spolok u nás, je Sitniansky klub (Szitnya club) v Banskej Š  avnici. 
Syn jedného zo zakladate ov tohto spolku R. Tirts5) píše, že v roku 1860 š  avnický Szitnya club už vykonával 
pravidelnú innos  na najvyššom bode Š  avnických vrchov, na Sitne (1 009 m n. m.). 

Sitniansky klub nemal aj napriek intenzívnej a pravidelnej innos   schválené stanovy. Stalo sa tak až 12. mája 
1882, po pri lenení Sitnianskeho klubu do Uhorského karpatského spolku. Uhorský karpatský spolok (Magyarors-
zági kárpátegyesület) s celokrajinskou pôsobnos ou bol založený 11. 5. 1873 v Smokovcoch.

O spolo enskom živote v Banskej Š  avnici v tých asoch nachádzame v Š  avnickom turis  ckom sprievod-
covi (Selmeczi kalauz)6) nasledovnú zmienku:

„A társadalmi élet magas fejle  ségér l azon körülmény tanuskodik, hogy alig van város a felvi-
déken, mely annyi egyesületet mutathatna fel mint Selmeczbánya, ilyenek, a természe  udományi 
s orvosi, a geológiai társulat, gyermekbarát- a kisdedovót pártoló egyesület, az ev. n egyesület, az 
akadémiai i  úság segélyz  egyesülete, a lyceumi és gymnáziumi tápintézet, a Kárpát egyesület Szit-
nya-osztálya etc.

Stru ne: „Vysokú úrove  spolo enského života v Š  avnici dokumentuje množstvo spolkov, okrem iných 
aj Sitniansky klub Ma arského Karpatského spolku.“



POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

7

lenovia Sitnianskeho klubu si položili za cie  pestova  turis  ku a sprístup ova  prírodné krásy. Za týmto 
ú elom budovali turis  cké cesty a chodníky na Sitno, v okolí Vyhnien a Sklených Teplíc. O výletoch zo Š  avnice 
sa píše v sta   Kirándulások Selmeczr l6) toto:

„Ezen egy napi körút után, más nap a bélabányai kapun át vezet  kocsiúton Szklenó vagy Vihnye 
fürd be mehetünk ; de ha mint gyaloglásban gyakorlo   túristák ezt gyalog akarjuk megtenni, akkor 
a fels  piaczról éjszaknyuga   irányban mindig felfelé haladva, vagy pedig az óvár ala   a 792 méter ma-
gas ugy neveze   Vörös ku   vizválasztóra jutunk, hol a hasonló nev  fels  tóra akadunk. Ezen tó tulsó 
partjáról, a jelze   vihnyei ú  ól jobra gyalogut vezet a Séleshegy oldalán; fehér jelzések, erd ségeken 

kersztül a kies fekvés  Szklenó fürd be 
vezetnek, hová Selmeczr l 1,5 – 2 óra 
ala   juthatni.  

„Po okružnom výlete prvého d a mô-
žeme na druhý de  ís  do Sklených Tep-
líc po vozovej ceste cez Beliansku brá-
nu; ale ke  ako cvi ení peší turis   túto 
trasu chceme pešo absolvova , potom 
postupujeme severozápadným smerom 
od horného trhu alebo od starého hra-
du popri strelnici cez Kutnu horu viac 
 enistou cestou a za necelú štvr hodinu 

prídeme do 792 m vysokého sedla zva-
ného ervená stud a, kde leží aj jazero 
rovnakého mena. Z druhej strany jazera, 
od zna enej Vyhnianskej cesty napravo 
vedie peší chodník po svahu Širokého vr-
chu; je zna ený bielymi zna kami a ve-
die cez lesy do malebných Sklených Tep-
líc, kam sa zo Š  avnice môžeme dosta  
za 1,5 – 2 hodiny.“

A alej:
„Reggel megint csak a Vörös kútra felérve, a balfelé vezet  hodrusi úton megyünk egész odáig, a hol az út 

már lefelé vezet. I   az ú  ól balra fordulunk és a fehérrel jelze   gyalog úton Gedeon tárna felé megyünk. Egy 
óriási sétanyra akadunk, mely gyönyör  fenyvesben, viszintes irányban egész a Tanád hegy nyuga   lejt jén, 
vadrtegényesen fekv  Gedeon tárnai telephá  g vezet. Ezen házat a m.kir. bányakincstár a magyar Kárpát 
Egyesület Szitnya Osztályának használatára átengedte, hogy ezt id vel menházzá alakitsa át.“

„Ráno po opätovnom výstupe do sedla ervená stud a, odkia  pokra u-
jeme na avo po Hodrušskej ceste, kým neza ne klesa . Tu odbo íme do ava 
na chodník zna ený bielymi zna kami a pokra ujeme po om smerom 
k bani Gedeon. Tu prídeme na široký chodník, ktorý krásnym ihli natým le-
som po vrstevnici popod západný svah vrchu Tanád nás privedie k roman-
 cky položenému skladu bane Gedeon. Tento dom odovzdala ma arská 

krá ovská banská spolo nos  Sitnianskemu klubu ma arského Karpatské-
ho Spolku, aby ho asom prestavala na turis  ckú chatu.“

Obr. 1.1. 
Výrez zo základnej mapy Slovenskej republiky 
36-33-09 s vyznačením polohy bane Gedeon

Obr. 1.2. Opustený banský sklad v Hodrušskej doline, 
ktorý Sitniansky klub prebudoval na turistickú chatu



8

POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

Sitniansky klub opustený banský sklad, nachádzajúci sa pri štôlni Gedeon v Hodrušskej doline, skuto ne 
prebudoval na turis  ckú chatu a v roku 1874 k nej vyzna koval turis  cký chodník5). 

Na alšom mieste tej istej state nachádzame dve zmienky o odlišnom farebnom prevedení turis  ckých 
zna iek, ktoré sa vtedy v okolí Š  avnice používali.

 „Štvrtý de  nášho výletu zasvä  me najkrajšiemu bodu okolia, 1 011 m vysokému vrchu Sitno. Na tento 
vrch, ktorý panuje nad celým okolím, sa môžeme dosta  3 cestami za 2,5 –3 hod. Obyvatelia dolných ulíc 
postupujú k bani Fran  šek, odkia  pokra ujú doprava cez Štefultov a Sitniansku alebo pokra ujú vpravo po 
ierno-bielych zna kách, alebo v avo po chodníku priamo do obce Ilija. Za touto obcou môžu pokra ova  

bu  v avo, menej strmým chodníkom po dolnú lúku, odkia  pokra ujú nie v avo po zna kách, pretože  eto 
vedú k zimnému domu horára, ale pokra ujú vpravo hore po lúke. Od  a  vedú dve cesty na miesto zvané 
Schostál, kde jeho krá ovská výsos , knieža Coburg dal vyhotovi  lavice a stoly a kde nájdeme aj ohnisko 
a prame  pitnej vody. Ale aby sme nezablúdili, cho me radšej z mesta po ceste do Š  avnických Baní až po 
vežu zbrojnice, odkia  pokra ujeme po zrete ne erveno-bielymi zna kami ozna eným chodníkom, ktorý 
je najmenej únavný a najzaujímavejší a vedie až na vrchol. Postupujeme okolo bane (Mikszakna) a Šteful-
tovskom krá ovskom Hámore a vystupujeme na horný koniec Štefultovskej lúky, odkia  sa nám naskytne vý-
h ad do údolia Ilije. Pokra ujeme k blízkemu smerovníku, odkia  dlho pokra ujeme po vrstevnici a po mier-
nom stúpaní prídeme k miestu zvanému Krížna, od  a  uvidíme dom strážcu vodovodných kanálov a kde sa 
môžeme zastavi  na dobré erstvé mlieko. Zna ky nás však vedú do ava po vrstevnici k tzv. Gretznerovmu 
chodníku, ktorý nás v miernom stúpaní privedie ku Gretzerovmu prame u s vynikajúcou vodou. Tu Sitnian-
sky klub vyhotovil stoly a lavice lebo toto miesto je prirodzeným odpo ívadlom výletníkov z B. Š  avnice. 
Od  a  prídeme na peknú lúku zvanú Almászka, odkia  pokra ujúc doprava strmým chodníkom lesom 
prídeme na Tatárskú lúku, kde nás uchvá   krásny poh ad na skalnú korunu vrchu Sitno.“

Presný dátum vyzna kovania prvého turis  ckého chodníka na našom území nepoznáme, ale v práci R. Tirt-
sa je prvá písomná zmienka o vyzna kovaní turis  ckého chodníka na území dnešného Slovenska. Rok 1874 
preto považujeme za rok zrodu zna enia turis  ckých chodníkov na území dnešného Slovenska.

___________________________________________________________________
1) W. Unsworth, Encyclopedia of Mountaineering, vyd. 3, 1992, str. 88.
2) P. H. Hansen, „Albert Smith, the Alpine Club, and the Inven  on of Mountaineering in Mid-Victorian Britain“, 

Journal of Bri  sh Studies, vol. 34 (1995) str. 300–324.
3) K. Kolbenheyer, Die Hohe Tatra, Tešín, K. Procháska 1884
4) Tivadar Posewitz, Magyarországi kárpátegyesület torténelme (1893)
5) R.Tirts, Szitnyaosztály Selmecbányán (Budapest,1943)
6) Selmeczi kalauz, A M.K.E. Szitnyaosztályának kiadása, 1885

Obr. 1.3. Početní turisti pred vybudovanou chatou



POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

9

1.2. ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV V OBDOBÍ UHORSKA

Približne v druhej polovici 19. storo ia sa za ali vytvára  podmienky pre demokra  záciu turis  ky, pre tu-
ris  ku menej majetných vrs  ev obyvate stva. Prispel k tomu aj rozvoj priemyslu a obchodu, ktorý vyvolal 
budovanie železníc, umož ujúcich lacnejšie, rýchlejšie a masové cestovanie. Napríklad návštevnos  Vysokých 
Ta  er sa významne zvýšila po vybudovaní Košicko-bohumínskej trate v roku 1871. Rozvoj turis  ky a cestovného 
ruchu bol podmienený aj zakladaním turis  ckých spolkov, ktoré sa starali o budovanie a rozvoj infraštruktúry pre 
cestovný ruch. 

Za vybudovanie stoviek chát, turis  ckých ubytovní, útulní a prístreškov, za vybudovanie stoviek kilometrov 
ciest a turis  ckých chodníkov vo Vysokých Tatrách ako aj v iných oblas  ach Uhorska, patrí naša v aka a obdiv 
Uhorskému karpatskému spolku (UKS)1), založenému 10. 8. 1873 v Starom Smokovci, s prvým sídlom v Kežmarku. 

Zakladajúce lenstvo spolku pochádzalo z radov stredného a nižšieho úradníctva, u ite stva a z remesel-
níckych a obchodných vrs  ev. Mená ako Podhradszky, Pelech, Prihradny, Matyasovszky, Rakusz, Jezsovics, 
Golián, Marschalkó, Osztroluczky a pod. nazna ujú, že na innos   spolku sa okrem Nemcov a Ma arov 
podie ali aj Slováci. 

Podrobný rozbor podielu Slovákov na lenstve UKS publikoval I. Bohuš2). Po as levo ského obdobia 
(1884 – 1891) sa dostal do ela spolku šarišský a spišský župan gróf A. Csáky. Po pred asnej smr   duchovného 
otca spolku, speleológa a geológa S. Rotha, úspešného a obetavého Levo ana, sa dostal spolok do vleku ve -
kostatkárskej aristokracie. To sa oskoro prejavilo v izolácii a vo vyra ovaní slovenských lenov, v paralyzovaní 
innos   liptovskej sekcie UKS a v odnímaní vodcovskej živnos   horským vodcom slovenskej národnos  . Kon-

zerva  vne vedenie UKS sa svojím konaním, totálnou zmenou spolo enskej skladby spolkového lenstva, do-
stalo do ideového sporu s pokrokovejšie zmýš ajúcimi lenmi, až nakoniec kaukazský a himalájsky horolezec, 
právnik M. Déchy a banskoš  avnický lekár E. Téry založili r. 1892 Ma arský turis  cký spolok (Magyar turista 
egyesület) so sídlom v Budapeš  . 

Obr. 1.4. Odznak Uhorského karpatského spolku

Obr. 1.5. Odznak Maďarského turistického spolku
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V troch predvojnových decéniách získal tento spolok významné postavenie a v a íme mu napr. aj za vy-
budovanie Téryho chaty v Tatrách, pri Pia  ch Spišských plesách. Vybudoval  ež turis  cký chodník na Vápe .

Je až neuverite né, o všetko dokázal Uhorský karpatský spolok so svojimi odbo kami (v roku 1917 ich bolo 
temer dvadsa )3). Spolok si stanovil úlohu nielen rozvíja  a propagova  turis  ku, ale aj uskuto ova  všestranný 
prírodovedný výskum Karpát, predovšetkým Ta  er. Kežmarské predsedníctvo založilo Karpatské múzeum, ktoré 
sa stalo strediskom a koordinátorom výskumných ak  vít svojich lenov i externistov. Múzeum organizovalo geo-
logické, zememera ské, barometrické, limnologické i meteorologické práce, menovite na území Ta  er. 

Obr. 1.6. Tatranské turistické chodníky vybudované rôznymi sekciami UKS a inými subjektmi v oblasti 
Velického plesa a Piatich Spišských plies4)
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UKS vybudoval v roku 1874 prvú turis  ckú chatu pri Velickom plese. V roku 1877 k nej spolok vybudoval 
turis  cký chodník zo Starého Smokovca. Na budovaní turis  ckých chodníkov v Tatrách sa podie ali rôzne sekcie 
UKS, majetní jednotlivci i Uhorský štát (obr. 1.6)4).

Kolbenheyer 1884

  ……..……  peší chodník 
  ----------  jazdecká trasa

Obr. 1.7. Turistické chodníky v okolí Mengusovskej doliny v roku 1884
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Uhorský karpatský spolok vybudoval vo Vysokých Tatrách nieko ko druhov ciest. Pre „kúpe ných hos  “ 
vybudovali promenády a vychádzkové cesty, pre turistov pešie chodníky a jazdecké trasy4). Budovanie jazdec-
kých trás nie je prekvapujúce, lebo vtedajší „turis  “ absolvovali mnohé turis  cké výlety ko mo. Napríklad 
jazdecká trasa z Hágov pod Ostrvu bola vybudovaná v roku 1886.

V roku 1885 vybudovali predchodcu dnešnej Cesty slobody, 2 m širokú jazdeckú cestu, prie ne prepája-
júcu tatranské doliny od Smokovcov po Štrbské pleso. V rokoch 1886 – 1889 cestu rozšírili na 4 m a v rokoch 
1913 – 1915 až na 6 m. Takto by sme mohli vymenova  desiatky ciest a chodníkov, ktoré UKS vybudoval. 
Napr. svätojánsky statkár J. Szen  ványi, predseda liptovskej odbo ky UKS, dal v rokoch 1885 – 1886 vy-

budova  turis  cký chodník na Krivá , v roku 1888 dal na vlastné trovy 
postavi  chodník z Demänovskej doliny na umbier. Liptovská odbo -
ka UKS vyzna kovala turis  cké chodníky na umbier, Poludnicu, Cho , 
v Prosieckej doline, na Tomanovo sedlo, na Krivá  a mnohé alšie.

Tatranské turis  cké chodníky pre peších turistov boli pravdepodobne 
zriedkakedy vyzna kované. Zna kovanie nebolo potrebné (a horskými 
vodcami aj nevítané), lebo mnohí turis   chodili po Tatrách v sprievode 
horských vodcov (obr. 1.8). Okrem toho boli trasy podrobne opisova-
né v sprievodcoch. Napriek tomu nachádzame v literatúre4) ojedinelé 
zmienky o vyzna kovaní niektorých tatranských chodníkov erveným 
pásom nama ovaným na stromoch, a o vybavení peších trás st pikmi 
s tabu kami (v dnešnom ponímaní to zrejme boli smerovky) a zna kár-
skymi kolíkmi (obr. 1.9). Vieme  ež, že chodník z Banskej Š  avnice do 
Sklených Teplíc bol vyzna kovaný bielou a chodník na Sitno ervenou 
farbou5). A. Kme  vo Velebe Sitna6) (1893) spomína tento ervený chod-
ník, ale zmie uje sa aj o alšom zna kovanom chodníku na Sitno. Na-
podiv, tento bol vyzna kovaný iernou farbou. 

„ o tý e sa už prístupu od aleka, do obvodu Sitna, ili k naj-
bližšej jeho päte, až k bralám: jeden prístup, totiž voznú cestu cez 
Rovne a Biely kame , pripomenul som už; druhý pohodlný chod-
ník pre peších, od štiavnického touristického spolku udržovaný 
a znakmi ervenobielymi ozna ený, vedie od Štiavnice cez Šteful-
tov, Sitniansku, Vozárovú, Krížnu lúku „Pastiersku“, hore „Petro-
vou horou“, popri studni ke „Gretzerovej“, na lúku „Almášsku“, 
od nej zase horou na Tatársku. Tieto dva východy vedú obidva od 
severnej strany, vozná cesta viac východne, chodník viac západ-
ne. Medzi obidvoma od tejto severnej strany jesto i viac chodní-
kov. Druhý touristický chodník, bielo- iernymi znakmi ozna ený, 
ide od Ilije na „Bielu cestu“ a „paži ami“ a belujským chodníkom 
na „Vl iu jamu“ a odtia  „Ilijskými lúkami“ hore“.

Uhorský karpatský spolok sprístup oval jaskyne, organizoval hor-
ských vodcov, aj horskú záchrannú službu. Mal aj bohatú edi nú in-
nos , vydal 44 ro níkov Ro enky Uhorského karpatského spolku (A  Ma-
gyarországi Kárpátegyesület Évkönyve), alej to boli monogra  e, mapy, 
sprievodcovská literatúra a obrazové publikácie7).

Z mimo tatranských sekcií treba spomenú  Beskydskú sekciu za-
loženú v Užhorode, ktorá svoju innos  zameriavala aj na pohorie 
Vihorlat. Tu za podpory grófa Sztárayho postavila v roku 1880 pri 
Morskom oku a pod Sninským kame om dve turis  cké útulne, prvé 
turis  cké objekty na našom území mimo Vysokých Ta  er. Sekcia vy-

Obr. 1.8. Turisti s horským vodcomObr 1 8 Turisti s horským vodcom

Obr. 1.9. Zatĺkanie značkárskeho kolíka v tých časoch
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budovala v roku 1881 chodník od Morského oka na Sninský kame 8). Po splynu   Beskydskej a Marmaroš-
skej sekcie UKS vznikla Východokarpatská sekcia so sídlom v Satoralaújhely, ktorá v roku 1883 vybudovala 
turis  ckú útul u pod Vihorlatom. K nej v roku 1885 vyzna ili turis  cký chodník z Jovsi a od  a  na Sninský 
kame  a k Morskému oku. V rokoch 1885 – 1886 upravili a vyzna kovali cestu do Zádielskej doliny8). V roku 
1896 vznikla v Košiciach Košická sekcia Ma arského turis  ckého spolku, ktorá sa zaslúžila o prvé zna ko-
vané chodníky v okolí Košíc. Už v roku založenia sekcie bol ervenou farbou vyzna ený úsek cesty z Košíc 
cez Bankov v smere na Jahodnú, ako prvý turis  cký chodník v blízkos   mesta. Ani tento turis  cký spolok 
dlho nevydržal a v roku 1898 ho nahradil Turis  cký kruh košického okolia. lenovia tohto spolku dokon ili 
turis  cké zna enie a úpravu chodníka až po Prednú Holicu, ervene vyzna ili aj chodník z Družstevnej pri 
Hornáde cez e atovú do rme ského údolia a hrebe ovú trasu z e atovej cez Krá ovu stud u a Vysoký 
vrch na Pokrivý8). Celkom bolo od Košíc po Štós, Gelnicu, Margecany a Ružín do roku 1911 vyzna ených až 
300 km turis  ckých trás.

Na západnom Slovensku pôsobil Modranský turis  cký spolok, prvý slovenský turis  cký spolok založený 
15. 5. 1892 nadšencami spolku pre upev ovanie národného povedomia, takzvaného Meš  anskeho kasína 
(zal. 1881). Modranský turis  cký spolok sa zaoberal budovaním a zna ením turis  ckých chodníkov, zhotovo-
val mapy, poskytoval informácie a propagoval Modru. Vybudoval sie  zna kovaných chodníkov v modranskom 
výletnom stredisku Harmónia a na Ve kej homoli postavil v roku 1894 rozh ad u. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) I. Bohuš, Storo nica Uhorského karpatského spolku, Krásy Slovenska 1973, str. 420
2) I. Bohuš, Slováci – lenovia MKE, Krásy Slovenska, 1988, str. II/6
3) A. Grosz, Die Hohe Tatra. Geschichte des Karpatenvereins, Stu  gart 1961
4) K. Kolbenheyer, Die Hohe Tatra, Tešín, K. Procháska 1884
5) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1883, str. 79
6) A. Kme , Veleba Sitna, Ružomberok 1893
7) K. Peka ová, Uhorský karpatský spolok a jeho vydania, Knižnica, ro ník 4, . 8, str. 365
8) J. Gašpar a kol., História turis  ky v Košiciach, Výbor ZT MV SZTV Košice 1988

Obr. 1.10. Kovová orientačná tabuľka z okolia Zvolena z obdobia Uhorska
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1.3. ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV V OBDOBÍ PRVEJ 

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY (1918 – 1938)

Zrod eskoslovenskej republiky v októbri 1918 nebol na území Slovenska jednoduchý. Ma arský štátny apa-
rát zanikol, na územie vtrhli ma arsko-bolševické vojská a o za lenenie Bra  slavy do SR bolo treba bojova .

Zánik Rakúsko-Uhorska bol turbulentný aj v oblas   turis  ky. Uhorský karpatský spolok bol v roku 1918 na 
dva roky zakázaný, majetok spolku bol zabavený a bolo zakázané používa  nemecké 
a ma arské zemepisné názvy. Nemeckí funkcionári bývalého Uhorského karpatské-
ho spolku a ma arskí funkcionári, ktorí neodišli do Budapeš  , sa so vznikajúcou repub-
likou nestotož ovali1). Spišskí Nemci dokonca požiadali Poliakov o podporu idey nezá-
vislej „Spišskej republiky“. V roku 1920 si vymohli schválenie národnostnej turis  ckej 
organizácie Karpatského spolku (Karpathenverein, alej KV) so sídlom v Kežmarku. 

Novozaložený spolok prevzal as  funkcionárov predvojnového UKS a nechal sa 
vyhlási  za jeho nástupcu2). Tým nastali zd havé kompeten né spory s K ST, predo-
všetkým v otázkach právomocí organizova  vodcovskú a záchrannú službu v Tatrách 
a v otázkach vlastníctva a výstavby turis  ckých zariadení na Slovensku.

Ciele turis  ky v eskoslovensku a nadšenie slovenských turistov po nadobudnu   samostatnos   najlepšie cha-
rakterizuje lánok3) k desiatemu výro iu pôsobenia K ST na Slovensku, preto ho uvádzame v plnom znení.
 P. Stacho charakterizoval situáciu týmito slovami4): 

Obr. 1.11. Odznak Karpatského spolku
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„Ale plame  oduševnenia vzb knuvší p i založení TST dokázal sa slameným 
plame om, ktorý pomaly ochaboval a aj vyhasol. TST nevedel obháji  svoju sa-
mostatnos , lež vtopil sa do Klubu s. turist . Stalo sa tak pri inením tých, ktorí 
mali na mysli pohodlnos : zbavi  sa ažkej práce organiza nej a prenies  ju na 
plecia bratov echov… V nových odboroch K. s.T. vidíme – až na malé výnimky – 
skoro samých echov.“

Návrh na zlú enie s K ST prijalo valné zhromaždenie TST v marci 1920 a valné 
zhromaždenie K ST ho jednomyse ne schválilo 8. 5. 19205).

Klub eských turistov rozvíjal svoje ak  vity na území dnešného Slovenska, najmä v Tatrách, už v poslednom 
decéniu 19. storo ia. Nie je preto prekvapujúce, že Ústredný výbor K T navrhol už 13. novembra 1918 nový názov 

spolku – Klub esko-slovenských turistov, s cie om zjedno   turis  cké organizácie v ce-
lej republike. Tento názov bol valným zhromaždením K T 25. 5. 1919 prijatý. Prija  e 
o  ciálnej skratky K ST vyvolalo spory vo vedení K T, pripomínajúce nedávnu poml ko-
vú „vojnu“, ke  sa UV K T d a 3. 10. 1919 uzniesol na alej používa  o  ciálnu skratku 
klubu – K T, „ponevádž národnost eskoslovenskou dlužno pokláda   za jednotnou“ 6). 
Naš as  e, toto uznesenie prestalo o pár mesiacov pla  . 

Rozšírenie pôsobnos   K T na naše územie bolo pre slovenskú turis  ku význam-
ným prínosom. Klub eských turist , ktorý slobodne pôsobil za Rakúsko-Uhorska 
od roku 1888, mal v povojnových rokoch už zna nú lenskú základ u, dostatok 
organiza ných skúsenos  , disponoval štátnymi dotáciami a vlastnou edi nou in-

nos ou. Príslušníci eskej inteligencie, ktorí na Slovensku nahradili funkcionárov a úradníkov ma arského štát-
neho aparátu, sa významnou mierou zaslúžili o budovanie odborov K ST na Slovensku. Klub eskoslovenských 
turistov vybudoval na Slovensku 70 chát a útulní, v každom vä šom meste a v turis  ckom stredisku zariadil 
vznik sezónnych noc ahárni pre mládež. Venoval sa budovaniu a údržbe turis  ckých zna kovaných chodníkov 
tak, že v roku 1937 bolo na Slovensku 75 odborov s 10 095 lenmi, ktorí sa starali o viac ako 14 000 km zna -
kovaných chodníkov2). K ST prevzal od bývalého UKS aj vodcovskú a záchranársku službu v Tatrách.

Žia , vz ahy odborov K ST s pražským ústredím K ST neboli dobré. Ústredie presadzovalo silnú centralizá-
ciu, Slováci v om nemali adekvátne zastúpenie, ústredie rozhodovalo asto bez ú as   príslušných funkcio-
nárov7) a  nan né prostriedky rozde ovalo pod a hesla „bližšia koše a ako kabát“. Nevô a odborov a nezhody 
v ústredí klubu viedli nakoniec k odstúpeniu dr. J. Gutha-Jarkovského z funkcie predsedu K ST. Anton Straka, 
v rokoch 1920 – 1922 predseda Slovenskej komisie K ST v Prahe, vtedy napísal:

Obr. 1.12. Odznak TST

Obr. 1.13. Odznak KČST
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Nespokojní neboli len Slováci. Tešínska župa zvolala v decembri 1926 k tomuto problému poradu morav-
sko-sliezskych a slovenských žúp. Delegá   boli jednomyse ne za to, aby sa v rámci K ST utvoril zväz turis  ckých 
žúp pod a zemí. Žiadali teda ur itú samosprávu. Situáciu riešila porada moravsko-sliezskych a slovenských žúp 
v januári 1927 v Mar  ne. Bolo dohodnuté, že v Slovenskej komisii K ST bude každá župa (malokarpatská, 
považská, stredoslovenská, fatranská, podtatranská, podkarpatskoruská, tešínska, pobezkydská a moravsko-
slovácka) zastúpená jedným lenom a sídlom komisie bude Poprad. Za predsedu bol jednomyse ne zvolený 
G. Nedobrý a zna kovacím referentom sa stal škpt. Janák.

V roku 1934 bola Slovenská komisia K ST zreorganizovaná. V komisii boli zastúpené slovenské župy K ST, 
zástupca Tatranskej komisie, krajinského úradu, krajinského výboru, a krajinského zastupite stva. Cie om ko-
misie bola evidencia inves  ného a pracovného programu turis  ckých žúp na Slovensku, skúmanie práce 
organizácie tak, aby napredovanie bolo na prospech celej organizácie.

     ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV     

Približne dva roky po vzniku SR bolo budovanie a zna kovanie turis  ckých chodníkov na Slovensku ná-
hodné, nesystema  cké. Uhorský karpatský spolok bol zrušený, v južnej a východnej as   Slovenska prebiehali 
boje s ma arsko-bolševickým vojskom, takže pre turis  ku a zna kovanie bola situácia nepriaznivá. Sporadicky 
zna koval TST, ktorý na Liptove a v západnej as   Vysokých Ta  er popri obnove zna kovania vymie al aj 
orienta né tabu ky s nemeckými a ma arskými názvami. 

Klub eskoslovenských turistov prevzal do svojich rúk budovanie a zna kovanie turis  ckých chodníkov 
v Tatrách (okrem Belianskych Ta  er, ktoré na základe dohody zo 17. 4. 1921 spravoval Karpathenverein) a na 
ostatnom území Slovenska, ako aj v Podkarpatskej Rusi prak  cky až na rozhraní rokov 1920 – 1921. Dovtedaj-
šie nejednotné zna kovanie farebnými pásmi8) (UKS aj TST – obr. 1.14), alebo dvojpásmi (UKS v okolí Sitna), 
nahradilo zna kovanie pásovou zna kou (obr. 1.15). 

Postupne sa za ala uplat ova  jednotná metodika zna enia vypracovaná ge-
nerálnym zna károm K ST B. Leedererom9), nadväzujúca na pokyny pre zna enie 
trás uverej ované už v prvých ro níkoch asopisu turist  z rokov 1889 – 189110). Obr.1.16. Praktický značkovatel

Obr.1.15. Pásová značka

Obr. 1.14. Značkovanie červenými pásmi
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Schva ovacie konanie, turis  ckú nomenklatúru i nápisy na orienta ných tabu kách11) upravovalo nariadenie 
ministerstva s úplnou mocou pre správu Slovenska.

V okolí Belianskych kúpe ov bolo v tých asoch 
vída  aj drevené tabu ky s trojre ovými nápismi 
(slovensky, nemecky a ma arsky), vyvesené Karpat-
ským spolkom12).

K ST venoval prvoradú pozornos  Vysokým Tat-
rám. Sie  zna kovaných turis  ckých chodníkov tu 
upravoval vo vä šom rozsahu v rokoch 1921, 1928 
a 1933. V roku 1921 išlo predovšetkým o náhradu 
orienta ných tabú  s nemeckými a ma arskými ná-
zvami a o obnovu zanedbaného zna enia. Na týchto 
prácach sa významne podie alo vojsko13). Zna kujú-
cich vojakov viedol funkcionár K ST, „znajúci patri né 
túry“ a vojaci zna kovali „pod a jeho pokynov“. Bolo 
dohodnuté nemeni  farbu zna iek a len ich upravi  
pod a jednotného spôsobu zna kovania. Názvy kon-
iarov a iných geogra  ckých prvkov, napr. Ferenc Józ-

sef csúcs alebo Franz-Josefs-Spitze, sa museli vrá   
k pôvodnému pomenovaniu. V uvedenom prípade 
ide o Gerlachovský š  t. Pravda, boli pokusy preme-
nova  tento š  t aj v tých rokoch na Š  t legionárov a 
všetci dobre vieme, že ani za socializmu sa nevyhol 
premenovaniu na Stalinov š  t. Naš as  e to boli len 
do asné názvy nášho velikána. Bolo dohodnuté, 
že horolezecké par  e sa nebudú zna kova , aby sa 
predišlo nehodám. „Ak by v budúcnos   ukázalo sa 
ú elným i  eto par  e vyzna i , na to budú sa požíva  

osobitné zna ky, aby každý vedel, že je to túra nie oby ajná…“ poznamenal referent zna enia škpt. Janák z Košíc na 
schôdzi Slovenskej komisie K ST v decembri roku 1927. „Pionieri“ 2. horského práporu opravili cestu k Zelenému plesu 
a jazdeckú trasu na Kopské sedlo, lesný erár dal opravi  mosty nad Studeným potokom a pod. Pomáhal, kto mohol. 
V roku 1928 bol vybudovaný rad nových chodníkov do tatranských dolín a paralelne k frekventovanej Ceste slobody 
bol vybudovaný bezpe ný chodník pre peších turistov z Lomnice do Smokovcov. V roku 1933 sa sie  zna kovaných 
chodníkov v Tatrách prispôsobila novo vyzna kovanej ervenej Tatranskej magistrále14).

Je isté, že turis  cké chodníky sa zna kovali aj v iných regiónoch Slovenska.
Košická skupina Tatranského spolku turis  ckého, založená v roku 1919 pod vedením predsedu vojenského 

kuráta a novinára A. Straku, za ala s posloven ovaním orienta ných tabuliek na zna kovaných cestách v okolí 
Košíc. Po pretvorení košickej skupiny TST na odbor K ST, nadobudlo zna kovanie v okolí Košíc vä ší rozmach. Len 
v roku 1926 vyzna ili 130 km ciest a postavili viacero smerovníkov. V roku 1928 vybudoval košický odbor cestu 
v Zádielskej doline, nazvanú „Snejdárkovou cestou“, vyzna koval ju zelenou farbou a zna kovaný chodník pred -
žili cez Ha avské sedlo, dolinu Šugov, Rudnianske kúpele a Myslavu do Košíc. V roku 1936 už mal košický odbor 
v správe 942 km zna ených chodníkov a ciest15).

Rozsiahla sie  zna kovaných turis  ckých chodníkov bola už v roku 1926 v Sú ovských skalách16). Východiskami 
zna ených trás boli Teplá–Podhradie, Ve ká Byt a–Predmier a mnohé zna kované trasy vychádzali od Turis  cké-
ho domu, postaveného v roku 1924 niekde v miestach sú asnej chaty Sú ov. Zna kované chodníky viedli na Ve ký 
Manín a Malý Manín, do Kostoleckej úžiny, do Sú ovského am  teátra, ku Go  ckej bráne a na hrad, viedli  ež na 
Rohá , na Žibri  a do Manínskej  es avy. alšie zna kované chodníky siahali po Hri ov, Lietavu a Rajecké Teplice.

V publikácii L. Nejezchleba17) sa dozvedáme, že z inicia  vy K ST v Tren íne bola v roku 1928 spracovaná mapa 
zna ených turis  ckých ciest ozna ená ako „St ední Pováží“, zhotovená v mierke 1 : 200 000. Mapa zobrazovala 
hustú sie  zna ených ciest na pomerne ve kom území, siahajúcom od Uherského Brodu po Javorník v hornej as   
mapy a v dolnej as   od Dobrej vody, Prievidze až po Oravský Podzámok. 
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Už v roku 1923 sa za ali plánova  a budova  dia kové turis  cké cesty. 
Prvou takou trasou bola Štefánikova turis  cká „stezka“, vedúca z Rad-
hoš a do Brezovej pod Bradlom18) (obr. 1.17) , alšou bola turis  cká 
cesta Ludevíta Štúra z Tren ína cez Vršatecké Podhradie do Žiliny19). 

 Plánovaná bola aj Stredoslovenská cesta z Vršatca do Spišskej No-
vej Vsi, hrebe om Nízkych Ta  er, Jánošíkova cesta z Detvy cez um-
bier do Mikuláša, ako aj Cesta bratstva, ktorá mala prechádza  južným 
Slovenskom. Zna kovanie hrebe a Nízkych Ta  er sa však v roku 1924 
odložilo, lebo na hrebeni nebolo žiadnych útulní, ani prístreškov pre 
turistov. V roku 1928 bola naplánovaná a iasto ne vyzna kovaná Šte-
fánikova cesta z Bra  slavy do Košíc. Z Levíc na Sitno bola vyzna kova-
ná Cesta Andreja Kme a20). Na po es  prezidenta Masaryka mala by  

v roku 1935 vyzna kovaná „Jubi-
lejná cesta prezidenta Masaryka“, 
ale k vyzna kovaniu nedošlo pre 
nejasné stanoviská žúp. V marci 
roku 1936 pomenoval KSTL v Bra-
 slave turis  cký chodník z Modry, 

cez Piesky a Kamennú bránu do 
Pezinka cestou Dr. J. Holubyho, 
na po es  100. výro ia narodenia 
tohto ve kého botanika a literáta. 
V roku 1938 podala župa K ST Slo-
venský kras návrh na pomenova-
nie zna ených ciest z Bardejova do 
Medzilaboriec na „Cestu 28. pešie-
ho pluku“ a z Jasova do Domice na 
„Cestu Slovenského krasu“. Je po-
zoruhodné, že na Slovensko zasa-
hovali niektoré zna kované chod-
níky z Podkarpatskej Rusi21). Jeden 
z nich napríklad smeroval z Berez-
ného cez Ub u a Stak ín na Sninský 
kame  (obr. 1.18).

Slovenská komisia K ST sa usilovala plánova  zna kárske práce. Pravda, v niektorých odboroch sa stretá-
vala s nepochopením, preto sa Valné zhromaždenie Podtatranskej župy K ST 18. mája 1924 rozhodlo vyzva  
„spiace“ odbory takto: 

Obr. 1.17. Štefánikova „stezka“

Obr. 1.18. Sieť značkovaných chodníkov 
na Podkarpatskej Rusi
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Príklad zna kovacieho plánu Slovenského raja z roku 1923 je na obrázku 1.19 22). Plán vypracoval predseda 
Slovenskej komisie K ST Gustáv Nedobrý.

Názornú predstavu o vtedajšej organizácii zna kárskej akcie nám poskytne vý ah z referátu o zna kovaní vo 
Vysokých Tatrách23).

V roku 1928 pracovala Slovenská komisia na reorganizácii celej siete zna kovaných chodníkov na Sloven-
sku. Bolo dohodnuté zosúladi  „dlhé spojenia s miestnymi sie ami pobo nými“. Jednotné usmer ovanie zna-
enia na celom území Slovenska nebolo možné bez evidencie chodníkov vyzna kovaných v jednotlivých 

regiónoch. Odborom preto boli pridelené špeciálne mapy s ozna ením ich hraníc a hraníc susediacich od-
borov, aby do nich zakreslili svoje vyzna kované chodníky24). Zna kovací referent Slovenskej komisie K ST 
zakres oval vyzna kované trasy do ústrednej „špeciálky“. Na základe tejto mapy bolo možné v roku 1929 
naplánova  vyzna kovanie spojovacích chodníkov medzi územiami jednotlivých odborov, aby „zna kovacia 
sie  bola ucelená“. Pretože dodané podklady vždy nesúhlasili so skuto nos ou, generálny zna kár Slovenskej 
komisie Maštalír v roku 1935 zdôraz oval nevyhnutnos  kontrol a revízií zna kovaných chodníkov.

Obr. 1.19. Značkovací plán
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Napriek tomu, že K ST zaviedol na našom území už v roku 1921 jednotnú pásovú zna ku, základné farby 
ešte neboli zjednotené. Okrem ervenej, modrej, zelenej a žltej farby sa ešte používala ierna (Hrabušice 
– Zajf22)), hnedá (Štubnianske Teplice – Žarnovická dolina25)) a dokonca ružová (Spálená dolina – Rohá ske 
plesá26)) a „  jalová“ (Glac27)) farba. 

Orienta né tabule boli v tých asoch drevené aj lia  nové.

Pri opise zna enia v 1. eskoslovenskej republike sa nemôžeme vyhnú  nepríjemnému problému, s ktorým 
zna kári bojovali. Bolo to ni enie zna iek a orienta ných tabú  na zna kovaných chodníkoch28). Generálny 
zna kár Maštalír sa v roku 1935 s ažuje, že z 849 orienta ných tabú  znivo ia vandali ro ne 259 a z 8 702 km 
zna kovaných ciest ro ne zni ia zna ky na ceste dlhej 1 950 km. 

Záverom sa ešte pozrime na otázku  nancovania ak  vít K ST na Slovensku. Už v roku 1921 P. Stacho kon-
štatuje4), že „pre povznesenie našej, dosia  zanedbanej turis  ky neposta uje len dobrá vô a a zaujatos . Po-
trebné sú ešte 3 veci: peniaze, peniaze a ešte raz peniaze“.

Na zna kovanie prispievalo ústredie K ST v Prahe, krajina aj okresy a využívala sa „lacná pracovná sila“ – 
vojsko. Obce a štátne lesy prispievali na výstavbu chát drevom a inými materiálmi. Ur itá as  pe azí pochá-
dzala aj zo zbierok. Vo všeobecnos   možno konštatova , že na obnovu a údržbu zna kovaných chodníkov a na 
orienta né tabu ky peniaze zvä ša neposta ovali.

___________________________________________________________________________
1) I. Bohuš, Tatranský spolok turis  cký, Krásy Slovenska 1978, . ..., str. 52
2) D. Kaliský, Za iatky turis  ky (In: 120 rokov organizovanej turis  ky v Banskej Bystrici), 2009, str. 9
3) Alm., Po desia  ch rokoch, Krásy Slovenska 1929, .2, str. 20
4) P. Stacho, Dnešný stav turis  ky na Slovensku, Krásy Slovenska 1921, . 1, str. 8
5) L. Khandl, Jubileum zlú enia K T a TST, Krásy Slovenska 1990, . 3, str. 20
6) L. Khandl, J. Žiškay, 80. výro ie založenie Tatranského spolku turis  ckého, Krásy Slovenska 1999, . 1–2, str. 99
7) A. Straka, K ST a Slovensko, Krásy Slovenska 1925–1926, . 4, str. 114
8) J. Žiškay, Klub eských turistov a Slovensko, Krásy Slovenska 1988, . 1, str. 18
9) B. Leederer, Prak  cký zna kovatel, Praha 1929
10) U ební texty pro zna ka e, díl M – Vývoj turis  ckého zna ení, Praha 1997
11) O zna kovaní turis  ckých ciest, Krásy Slovenska 1921, . 11–12, str. 265
12) Turis  cký obzor, Krásy Slovenska 1921, .7, str. 150
13) Zna kovanie a oprava ciest v Tatrách, Krásy Slovenska 1922, . 9–10, str. 213
14) Zmena v turis  ckom zna ení Ta  er, Krásy Slovenska 1933, . 6, str. 143
15) Gašpar a kol., História turis  ky v Košiciach, Výbor ZT MV SZTV Košice 1988
16) A. Cisa ovský, Sulovské skály u Žiliny na Slovensku, Praha 1926 (z archívu Juraja Hlatkého)
17) L. Nejezchleba, História tren ianskej turis  ky, OT KST Tren ín 2010
18) Turis  cká hotelová útulna Holubyho na Javo in , Uherský Brod 1924 (z archívu Juraja Hlatkého)
19) Zo života turis  ckých sdružení, Krásy Slovenska 1923, . 2, str. 83
20) Turis  cká župa nitrianska…, Krásy Slovenska 1935, . 7, str. 166
21) P. Št pánek, Podkarpatská Rus v letech 1919–1939, Kon  ng, Náchod 2008
22) N–ý, Vychádzky v Slovenskom raji, Krásy Slovenska 1923, . 3, str. 94
23) Schôdza Slovenskej komisie, Krásy Slovenska 1928, . 5–6, str. 171
24) Slovenská komisia K ST oznamuje…, Krásy Slovenska 1927, . 7, str. 205
25) M. Š., Štubnianske Teplice, Krásy Slovenska 1924, . 4–6, str. 78
26) Spálená dolina, Krásy Slovenska 1935, . 9–10, str. 231
27) Š. Janošík, Dolina Sokolova a Stredné Piecky v Slovenskom raji, Krásy Slovenska 1923, . 6, str. 228
28) Ochrana turis  ckých zna iek, Krásy Slovenska 1923, . 6, str. 240

Obr. 1.21. Liatinová orientačná tabuľa z roku 1938Obr. 1.20. Drevená orientačná tabuľka z čias 1. Čsl. republiky



POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

21

1.4. ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV POČAS 

SLOVENSKÉHO ŠTÁTU (1939 – 1945)

V závere roku 1938 sa vo vtedajšom eskoslovensku udiali ve ké spolo ensko-poli  c-
ké zmeny, ako dôsledok Mníchovskej dohody (30. 9. 1938), Žilinskej dohody (6. 10. 1938) 
a Viedenskej arbitráže (2. 11. 1938), ktoré hrubo zasiahli aj do vývoja turis  ky. Klub esko-
slovenských turistov sa rozš  epil. Krátko po vyhlásení Slovenskej autonómie sa 6. novem-
bra 1938 stretli v Liptovskom Sv. Mikuláši zástupcovia slovenských žúp K ST, Zväzu lyžiarov, 
spolku horolezcov JAMES a záchrannej služby. Na tomto stretnu   schválili vznik príprav-
ného výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) a bolo  ež rozhodnuté, v zmysle 
vládneho nariadenia z 28. 10. 1938, že KSTL prevezme majetok K ST a Zväzu lyžiarov. 

Ustanovujúce valné zhromaždenie KSTL bolo 15. januára 1939. Nový spolok sa 
musel vysporiada  s núteným i dobrovo ným odchodom eských funkcionárov a so stratou odborov i majetku 
na územiach obsadených v zmysle Viedenskej arbitráže Ma armi i neoprávneným zásahom Poliakov. Redak-
cia Krás Slovenska sa takto lú ila so zašlou dobou1).

KSTL pod a možnos   pokra oval vo výstavbe chát a útulní, v zna kovaní turis  ckých chodníkov, v úprave 
ciest a v publika nej innos  .

V roku 1940 vykreslil prof. O. Nuska (technický referent a generálny zna kár ústredného výboru KSTL) situ-
áciu v turis  ckom zna kovaní takto2). 

Obr. 1.22. Odznak KSTL
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Vedenie KSTL teda venovalo pozornos  plánovitos   zna kárskych prác (trojro ný cyklus obnovy) a evidencii 
zna kovaných chodníkov. V októbri roku 1940 bolo na Slovensku evidovaných3) 10 843 km zna ených chodní-
kov, v teréne bolo umiestnených 2 080 orienta ných tabú ,  v mestách a na staniciach bolo 94 ve kých orienta ných 
tabú . Bol doplnený archív špeciálnych máp, v po te 62 kusov, so zákresmi zna ených ciest. 

 Na zna enie v roku 1941 žiadali zna kári zabezpe i  v štátnom rozpo te 120 000 Ks. Farby zna károm po-
skytovalo ústredie KSTL. Na od ah enie situácie žiadali zna kári vedenie KSTL zaviaza  chatárov, aby v okruhu 
do 2 km od chát udržiavali zna ené chodníky a orienta né tabule.

Zna kovaniu turis  ckých chodníkov, predovšetkým vo Vysokých Tatrách, sa venoval aj Karpathenverein so 
sídlom v Kežmarku. Mnohé tatranské chaty vtedy niesli nemecké názvy a aj na orienta ných tabu kách v Bie-
lovodskej, Studenovodskej a Velickej doline boli, pod a dohody s KSTL, nemecké texty4).

 Napriek vojnovým rokom zna enie turis  ckých chodníkov na Slovensku neu  chlo. Napr. Odbor KSTL v Lip-
tovskom Sv. Mikuláši vyzna koval v roku 1942 nový turis  cký chodník pre náro nejších i pre starších turistov 
od Demänovskej jaskyne cez Pus  e na Prašivú, ktorý kon il na Krakovej holi. V tom istom roku OKSTL v Krom-
pachoch obnovil 170 km zna ených ciest, OKSTL Bardejov dal vyhotovi  dve ve ké orienta né mapy so zakres-
lenými turis  ckými zna enými chodníkmi. V roku 1943 vyzna il OKSTL v Dobšinej novú cestu na Volovec a vy-
vesil 33 orienta ných tabuliek, OKSTL v Ružomberku obnovil 117 km zna ených ciest a vyvesil 11 orienta ných 
tabuliek. V piatom ísle Krás Slovenska, ktoré vyšlo v roku 1944, sa dozvedáme o ak  vitách OKSTL v Starom 
Smokovci. Obnovili chodník z Vyšných Hágov na Ostrvu a s  nan nou podporou miestneho Slovakotouru vy-
zna kovali nové chodníky zo Starého Smokovca na Sliezsky dom, na Slavkovský š  t i na Hrebienok.

V roku 1944 do zna enia turis  ckých chodníkov významne zasiahlo Slovenské národné povstanie. V bojo-
vých oblas  ach vôbec nebolo možné zna kova , zanikli mnohé chaty, ubytovne, turis  cké prístrešky a poško-
dené alebo zni ené boli aj mnohé orienta né tabule a tabu ky. Z 83 turis  ckých chát, ktoré za 20 rokov K ST 
a KSTL vybudoval, zostalo po vojne iba 17 nepoškodených, 10 iasto ne poškodených a 56 chát bolo úplne 
zni ených5). V 13 odboroch KST padlo okolo 90 funkcionárov, organizátorov a lenov KSTL. V závere roka 1944 
a v jarných mesiacoch roku 1945 prechádzalo územím Slovenského štátu bojové pásmo II. svetovej vojny, 
takže na obnovu poškodeného zna enia nebolo ani pomyslenia.

____________________________________________________________________________________
1) Na rozlú ku, Krásy Slovenska, 1938, . 9–10, str. 193
2) O. Nuska, O turis  cké zna kovanie na Slovensku, Krásy Slovenska, 1939–1940, .8, str. 211
3) O. Nuska, Turis  cké zna kovanie a orientácia na Slovensku, Krásy Slovenska, 1939–1940, . 9–10, str. 224
4) Jahresbericht des Karpathenvereines, Die Karpathen, 1941, . 4, str. 85
5) D. Kaliský, I. Chromek, Klub slovenských turistov a lyžiarov v Banskej Bystrici, 
 In: 120 rokov organizovanej turis  ky v Banskej Bystrici, 2009
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1.5. ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV V OBDOBÍ

TRETEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY (1945 – 1948)

Toto obdobie bolo ve mi rozporuplné. Povojnové snahy Slovákov a echov o návrat k demokracii boli narúša-
né snahami komunistov o centralizáciu a postupné prevza  e všetkej moci. Na Slovensku bola obnovená innos  
KSTL, Sokola a alších športových a telovýchovných organizácií, ale hne  v prvých d och života novej republiky 
komunis   žiadali zjedno   telesnú výchovu a šport. Športové a telovýchovné organizácie a turis  ka sa tomuto 
tlaku bránili a k zjednoteniu v prvých rokoch nedošlo. 25. 5. 1945 Povereníctvo vnútra uznalo KSTL a poverilo ho 
likvidáciou majetku rozpusteného Karpatenverin-u (k 1. 8. 1945). Myšlienka zjedno-
covania však bola stále aktuálna a naliehavá. Dve najvä šie turis  cké organizácie, 
K T a KSTL, namietali, že turis  ka nepatrí do telesnej výchovy, ale v snahe o obha-
jobu záujmov s. turis  ky nakoniec pod ahli. Na popud vedenia K T bola 15. júna 
1947 v Luha oviciach vyhlásená nová jednotná organizácia Klub eskoslovenských 
turistov, pozostávajúca z K T a KSTL. Slávnostná inaugurácia nového spolku v roku 
1948, pri príležitos   60. výro ia jeho založenia, sa však v dôsledku vývinu poli  ckých 
udalos   už neuskuto nila.1) 27. 2. 1948 predsedníctvo Ústredného ak ného výboru 
Národného frontu rozhodlo, že jedinou telovýchovnou organizáciou bude eskoslo-
venská obec sokolská ( OS). KSTL protestoval pro   zaradeniu do Sokola, ale márne. 
31. 3. 1948 bolo slávnostne vyhlásené zjednotenie všetkých sl. telovýchovných or-
ganizácií v Jednotnej telovýchovnej organizácii (JTO) Sokol.

Povojnová obnova zna enia bola ve mi naliehavá. Bolo treba obnovi  vojnou zni ené zna enie a orienta né 
tabu ky. Na mnohých miestach však museli zna kári po ka  na odmínovanie turis  ckých chodníkov. 

Už v jarných mesiacoch 1946 konaly sa prvé krajové porady o sústavnom zna ení v slovensko-moravsko-
sliezskom pohrani í, pri ktorých Slovensko mohlo sa znova predstavi  s jednotným celoslovenským zna kovacím 
plánom2) (pravdepodobne ho pripravil vtedajší generálny zna kár Slovenska, Jozef Maštalí ). Bolo potrebné ob-
novi  turis  cké zna ky z dolín považských do dolín moravskosliezskych a naopak, aby hory už neboli hranicou3).

V súlade s pokra ujúcimi snahami vybudova  TNP (Tatranský národný park), bola v roku 1946 upravená turis-
 ka i zna kovanie vo Vysokých Tatrách4). Turis  cké cesty boli rozdelené pod a svojej frekvencie a svojho významu 

na cesty prístupné každému, cesty prístupné pod zárukou spolo enských organizácií a na cesty neprístupné 
ob as, alebo vôbec. Viaceré zna kované chodníky, napr. chodník od Velického plesa na Gerlach, boli zrušené.

V roku 1946 bola vytý ená úloha, v letnej sezóne roku 1947 prezna kova  a opatri  orienta nými tabu kami 
všetky turis  cké cesty, vzh adom na o akávanú návštevnos .

Pri obnove bola vítaná každá pomoc. Napr. riadite stvo meš  anskej školy v ach  ciach ponúklo, že v brannej 
výchove žiaci za odborného vedenia u ite a brannej výchovy vykonajú zna kovanie cesty zo železni nej stanice až 
na ach  cký hrad5). 

Pozornos  sa venovala aj výchove nových zna károv. V piatom ísle Krás Slovenska, ro ník 1946 – 1947, bolo 
uvedených dvanás  základných smerníc pre turis  cké zna kovanie. 

Zna kárska sekcia Ústredia K T v Prahe usporiadala v júni 1946 II. štátny zna kovací kurz na Šumave a pravi-
delne organizovala víkendové zna kárske brigády v prinavrátených pohrani ných oblas  ach. „Bylo by p íkladným 
elementem sbrat ování ech  a Slovák , kdyby lenové KSTL zú astnili se našich kurs  a brigád a my zase ko-
lek  vne vypomohli v tomto oboru slovenským bratr m a sestrám“, napísal v roku 1946 „Jirka“ v Krásach Sloven-
ska6). Malokarpatská oblas  KSTL pripravila v roku 1947 na Zochovej chate na Piesku zna kársky kurz, pri ktorom 
sa vyzna kovali dôležité turis  cké cesty v oblas   Malých Karpát.

Ústredné predsedníctvo KSTL s Klubom eských turistov a Vojenským zemepisným ústavom v Prahe za ali 
spolupracova  pri vydávaní „zna kovaných“ turis  ckých máp. V máji 1947 vyšla „špeciálka“ Vysokých Ta  er so 
všetkými povojnovými zmenami.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) M. Král, a kolek  v, eskoslovenská turis  ka, Olympia, Praha 1988
2) Drobni ky, Krásy Slovenska 1946–1947, . 1, str. 28
3) Hory nebudú už hranicou, Krásy Slovenska, 1945–1946, . 8, str. 191
4) Najnovší projekt TANAP-u, Krásy Slovenska, 1945–1946, . 8, str. 175–184
5) Krásny príklad spolupráce pri zna kovaní turis  ckých ciest, Krásy Slovenska, 1946–1947, . 7, str. 204
6) Zna kárská sekce Úst edí K T, Krásy Slovenska, 1946–1947, . 9–10, str. 278

Obr. 1.23. Emblém Česko-
slovenskej obce sokolskej
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1.6. ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV 

V ČESKOSLOVENSKU PO ROKU 1948

Vo februári roku 1948 vyvrcholil trojro ný boj komunistov 
o zjednotenie telesnej výchovy a športu v eskoslovensku. 
Zákon . 187 zo 14. 6. 1949 o štátnej starostlivosti o telesnú 
výchovu a šport povolil iba sl. obec sokolskú, ako jednotnú 
telovýchovnú organizáciu (JTO). 24. – 25. 9. 1949 sa konalo 
posledné, X. valné zhromaždenie KSTL. Majetok KSTL prešiel 
pod správu OS, celý archív i dôležité dokumenty sa stratili... 
V roku 1949 došlo aj k nehoráznemu premenovaniu Gerla-
chovského štítu1).

Rozporuplnos  vtedajšej doby charakterizujú dva vý at-
ky z prejavov G. Nedobrého, predsedu KSTL, prednesených 
v roku 1948 a v roku 19502),3). V roku 1948 ešte protestoval 
proti zaradeniu KSTL do zjednotenej telovýchovy.
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Po roku 1948 sa už musel so zaradením KSTL do Jednotnej telovýchovnej organizácie Sokol zmieri , dokon-
ca ho aj „nadšene“ vítal... 

Chaos v turis  ke charakterizujú aj asté zmeny vydavate ov Krás Slovenska, pôvodného asopisu K ST 
a neskôr KSTL. Od roku 1950 Krásy Slovenska vydával Slovenský Ústredný výbor Sokola v Bra  slave, neskôr 
Riadite stvo pre cestovný ruch pri povereníctve dopravy v Bra  slave a od roku 1953 Krásy Slovenska vydával 
Cestovný ruch, národný podnik v Bra  slave. 

Uznesením vlády zo d a 8. 1. 1954 bolo ustanovené nové organiza né usporiadanie turis  ky a cestovné-
ho ruchu – vznikol Státní výbor pro t lesnou výchovu a sport v Prahe a Slovenský výbor pre telesnú výchovu 
a šport (1. 2. 1954) v Bra  slave. Pri krajských a okresných národných výboroch boli zriadené krajské a okresné 
výbory pre telesnú výchovu a šport. Každý výbor mal zriadi  turis  ckú sekciu. Základnými organiza nými zlož-
kami bolo 14 dobrovo ných športových organizácií (DŠO), zriadených pri Ústrednej rade odborov a pri rôznych 
ministerstvách. Ani toto usporiadanie netrvalo dlho. Už v marci roku 1957 sa v Prahe konal ustanovujúci zjazd 

eskoslovenského zväzu telesnej výchovy ( SZTV) a nadväzne na to vzniká v Bra  slave Slovenský ústredný 
výbor (SÚV) SZTV. Tromi základnými organiza nými úsekmi novej organizácie boli základná telesná výchova, 
športy a turis  ka.

Turbulencie v turis  ke zanechali odraz aj v rozháranos   zna enia turis  ckých chodníkov. Po zániku KSTL 
už nebolo zna enie centrálne riadené a vedúci initelia OS nevenovali zna eniu takmer žiadnu pozornos . 
Obdobie rokov 1950 až 1953 je charakterizované pomerne vo nými pravidlami zna enia a individuálnym rie-
šením zna kárskych situácií. Zna kári, ktorí prešli do turis  ckých oddielov JTO Sokol, v niektorých oblas  ach 
pokra ovali v zna kovaní turis  ckých chodníkov pod a vlastného uváženia. Napr. turis  cký oddiel Sokola SSZ 
v Prešove zahrnul v roku 1951 medzi svoju odbornú innos  zna kársky a mapoznalecký kurz. Turis  cká úder-
ka si naplánovala prezna kova  500 km starých, novými zna kami opatri  10 km ciest a postavi  15 orienta -
ných tabú 4). Z inicia  vy a prispením kancelárie Krajského Slovakotouru v Banskej Bystrici (v roku 1953) sa 
podujala zna kárska skupina známeho turis  ckého a telovýchovného pracovníka, odborného u ite a Rudolfa 
Valenta z Tisovca, vyzna kova  v okolí Tisovca všetky dôležité turis  cké cesty a chodníky, aby už v tomto zim-
nom období u ah ili všetkým športovcom, lyžiarom a turistom orientáciu v prírode5).

Nie div, že v roku 1954 nachádzame v Krásach Slovenska volanie po zjednotení zna enia6). Bol to hlas pra-
covníka novovzniknutého národného podniku Cestovný ruch.
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Žia , ani zna kované chodníky, vybudované s námahou a asto v ažkých podmienkach, nemali pokoj od 
vandalov. Popredný slovenský zna kár, prof. Zdenko Hochmut, o tom pútavým spôsobom napísal7) toto:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Gerlachovský š  t premenovaný! Krásy Slovenska 1950, . 1–2, str. 47
2) Je turis  ka telovýchovou? Krásy Slovenska 1949, . ..., str. 130
3) Slovenská turis  ka na nových základoch, Krásy Slovenska 1950, . ..., str. 2
4) Turist. oddiel Sokola SSZ Prešov, Krásy Slovenska 1951, . 2, str. 47
5) V okolí Tisovca vyzna kovali 73 km turis  ckých ciest, Krásy Slovenska 1953, . 2
6) Zna kovanie po novom, Krásy Slovenska 1954, .5, príloha str. 33
7) O zna kách, Krásy Slovenska 1953, príloha 5, str. 1
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1.7. ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU PO VZNIKU

SLOVENSKÉHO VÝBORU PRE TELESNÚ VÝCHOVU A ŠPORT V ROKU 1954

Uplynulo len šes  rokov od februárového prevratu a už sme „svorne“ zatracovali všetko minulé a spásu 
sme akali od zjednotenej telovýchovy. „Uvedomelé“ myslenie i spôsob vyjadrovania v tých asoch vy-
s  hujú smernice na usporiadanie prvého turis  ckého zrazu na Donovaloch v roku 1954. Pre ítajme si to 
a zamyslime sa nad tým.

Po vzniku Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport (SlV TVŠ) v roku 1954, prevzala organizáciu zna-
enia turis  ckých chodníkov na území Slovenska zna kárska komisia turis  ckej sekcie (TS) SlVTVŠ. V krajoch 

pôsobili komisie zna enia TS krajských výborov (KVTVŠ). Sporadicky vznikali zna kárske komisie aj pri okres-
ných výboroch (OVTVŠ). Trvalo nieko ko rokov, kým sa vybudovala kompletná sie  okresných zna kárskych 
komisií (OZK) v turis  cky zaujímavých oblas  ach. Do funkcie predsedu zna kárskej komisie turis  ckej sekcie 
SlVTVŠ nastúpil v roku 1954 Opršal, oskoro ho však vymenil Miškovi , ale v roku 1955 už ako predseda KZ 
vystupuje Ivan Mészáros. lenmi komisie boli v tom roku M. Ort a G. Schweighofer, tajomníkom bol M. Š  av-
nický. Juraj Szomolányi bol vtedy predsedom turis  ckej sekcie KV TVŠ a Vlado ikor bol lenom turis  ckej 
sekcie SlVTVŠ a od roku 1956 vykonával funkciu predsedu celoslovenskej komisie zna enia.
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Hlavnými cie mi zna kárskych zložiek v nasledujúcich rokoch bola inventúra zna kovaných chodníkov, plán 
obnovy zna kovania a zakres ovanie zna kovaných chodníkov do základných máp 1 : 75 000. Chodníky sa 
prezna kovávali pod a nových zna kárskych pravidiel. Bolo rozhodnuté, že do 20. 7. 1956 sa spracuje celoslo-
venská evidencia zna károv a krajské aj okresné komisie zna enia pripravia evidenciu TZT. Krajské zna kárske 
komisie (KZK) dostali za úlohu trasy o íslova . Zmeny v sie   TZT sa mohli vykonáva  iba so súhlasom KZK. Situ-
áciu dobre charakterizuje prípis predsedu komisie zna enia z Košíc.

Na ak  ve predsedov krajských zna kárskych komisií v Demänovej v roku 1956 bolo rozhodnuté vybudova  
Slovenskú magistrálu z Devína na Duklu. Predseda KZ z Vysokých Ta  er referoval, že v spolupráci s po skými 
zna kármi ustálili farbu chodníkov v miestach ich prechodov cez štátnu hranicu. Pozornos  sa venovala aj rie-
šeniu kompetencií OZK na stykoch zna kovaných chodníkov na krajských a okresných hraniciach.

Ústredným orgánom pre oblas  zna enia turis  ckých chodníkov vo vtedajšom eskoslovensku bola komi-
sia zna enia turis  ckej sekcie Státního výboru pro t lesnou výchovu a sport (SVTVS). V aka predsedovi tejto 
komisie, Ing. Alešovi Hubi kovi, ktorý bol k  Slovákom vždy ve mi citlivý a tolerantný, bola slovenská zna kárska 
komisia rovnocenným partnerom eskoslovenskej (rozumej: eskej) komisie zna enia. Partnerská spolupráca 
s „pražskou“ komisiou bola bezproblémová a užito ná pre obe strany. Už v roku 1955 vydáva SVTVS u ebno-
metodickú príru ku „Technika zna ení turis  ckých cest“, spracovanú kolek  vom A. Hubi ku a následne, v roku 
1956, vychádza táto príru ka prepracovaná a doplnená pod názvom „Zna ení turis  ckých cest“. Pod a tejto 
príru ky sa za alo jednotne zna kova  v celom eskoslovensku. 



30

POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

Rozbehnutá zna kárska innos  po vzniku STV v roku 1957 plynule pokra ovala. Nástupom V. ikora do 
funkcie predsedu celoslovenskej komisie zna enia sa urýchlilo vybudovanie okresných komisií zna enia vo 
všetkých turis  cky významných okresoch na Slovensku a zna kovanie sa stalo systema  ckou a plánovanou 
innos ou. Vznikol perspek  vny plán na vyzna enie turis  ckých ciest a chodníkov na Slovensku do roku 1960. 

Na základe dohody prevzala Horská služba zna kovanie turis  ckých chodníkov v ou spravovaných územiach. 
V. ikor sa zasadzoval o to, aby bol SÚV STV po právnej stránke výslovne uznaný za jedinú organizáciu povola-
nú riadi  zna kársku innos  na Slovensku a aby toto ústredie zabezpe ovalo a rozde ovalo zo svojho rozpo tu, 
alebo z prostriedkov „akcie Z“,  nan né prostriedky na zna enie. Ak  v predsedov ZK OT KV STV v chate pod 
Sokolím v roku 1957 rozhodol zjedno   „orientáciu“ (informa né prvky) na TZT uvádzaním skratky STV v zá-
hlaví všetkých smeroviek a tabuliek. Už vtedy žiadali zna kári  lm o zna ení.

Na obrázku je príklad takzvaného „oleátu“ (priesvitky), na ktorom predseda zna kárskej komisie z Topo ian 
Lak  š dokumentuje stav zna kovaných chodníkov v okrese v roku 1957. Všimnime si, že jedna z trás je ozna ená 
íslom 213. Tla ivo je ešte z obdobia existencie SV TVŠ a ozna enie novej organizácie STV sa ešte nevžilo ( VST!).

Obr. 1.24. Priesvitka so zákresom značkovaných trás
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Pre ítajme, o v roku 1957 napísal vedúci zna kárskej skupiny z Košíc o problema  ckom zna ení „Sloven-
skej magistrály“ v okolí Košíc a o odvedených zna kárskych výkonoch1). 

Ústredný výbor (ÚV) STV vydal v roku 1958 smernicu o jednotnom riadení zna enia turis  ckých trás 
v celom eskoslovensku. Pod a tejto smernice boli za zna enie zodpovedné iba orgány turis  ky a všetky 
iné organizácie alebo jednotlivci mohli zna kova  turis  cké trasy iba s ich poverením a pod a ich pokynov.

Slovenský preklad (V. ikor) príru ky A. Hubi ku, ktorý v roku 1959 vyšiel v bra  slavskom nakladate stve 
Šport pod názvom „Zna kovanie turis  ckých chodníkov“, sa v zmysle smernice ÚV STV o jednotnom riadení 
zna enia, stal záväznou celoštátnou smernicou pre zna kovanie turis  ckých chodníkov2).
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Uvedené skuto nos   prispeli významnou mierou k  pozdvihnu  u eskoslovenskej organizácie a metodiky 
zna enia turis  ckých chodníkov na bezkonkuren nú úrove , minimálne v európskom meradle.

Už v roku 1958 si niektorí predsedovia zna kárskych komisií s ažovali, že majú svoje zamestnanie a nemôžu 
sa preto venova  zna kovaniu tak, ako sa to od zeleného stola myslí... Navrhovali zamestna  „nieko ko“ platených 
zna károv. Pre zaujímavos , na Slovensku bolo v roku 1958 evidovaných 263 zna károv, z nich pracovalo 25,4 %.

V roku 1959 Vlas  mil Dohnal, spolupracovník, neskorší len komisie zna enia OT SUV STV, navrhol stojan 
pre turis  cké vývesné mapy (obr. 1.27), ktorý sa používal v celom eskoslovensku. Pôsobivá konštrukcia sto-
jana však spôsobovala svojimi rozmermi problémy pri preprave, preto ju autor neskôr (1969) nahradil novou, 
skladnejšou konštrukciou (obr. 1.28).

Povestnými sa stali nieko kodenné výjazdy J. Szomolányiho, ktorý  eto stojany, turis  cké vývesné mapy 
a iný zna kársky materiál rozvážal po celom Slovensku.

V roku 1960 rozhodol ak  v predsedov ZK v Prahe (10. – 11. 12. 1960) pre íslova  zna kované turis  cké 
chodníky jednotne v celom eskoslovensku. Nová štruktúra eviden ných ísel mala odstráni  dovtedajšiu 
závislos  od územno-správneho lenenia štátu. Takýto systém, ktorý sa používa dodnes, navrhol predseda zá-
padoslovenskej krajskej zna kárskej komisie, Juraj Szomolányi. Pre pešie a lyžiarske zna kované trasy navrhol 
štvormiestne eviden né íslo, z ktorého prvé dvoj íslo udávalo územnú príslušnos  (napr. Severná Morava, 

 Obr. 1.25. Základná príručka o značení Obr. 1.26. Slovenská verzia základnej príručky

Obr. 1.27. Pôvodná konštrukcia stojana pre TVM Obr. 1.28. Novšia konštrukcia stojana pre TVMOb 1 28 N ši k št k i t j TVM
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Východné Slovensko, a pod.) aj vedúcu farbu ( ervená, modrá, zelená, žltá). Druhé dvoj íslo udávalo porado-
vé íslo príslušnej trasy. íselný systém pre Slovensko je uvedený v tabu ke 1.1.

Tab. 1.1. Rozdelenie evidenčných čísel peších turistických značkovaných trás na Slovensku

Oblasť
Pešia turistická značkovaná trasa

červená modrá zelená žltá

západoslovenská 0701 - 0799 2401 - 2599 5101 - 5399 8101 - 8399

stredoslovenská 0801 – 0899 2601 – 2799 5401 – 5699 8401 – 8699

východoslovenská 0901 – 0999 2801 – 2999 5701 – 5999 8701 – 8999

Na Slovensku bol tento systém uplatnený už v roku 1961, v eských zemiach až v roku 1966.
V marci 1966 vydal Ústredný výbor STV v Prahe smernicu o ošatnom pre zna károv. Inšpiráciou bolo ošat-

né futbalových rozhodcov. Náhrada ošatného prináležala zna károm pri zna kovaní TZT a pri ostatných zna -
kárskych innos  ach v teréne vykonávaných na prospech verejnos   a na rozvoj turis  ky a cestovného ruchu. 
Podmienkou vzniku nároku na ošatné bolo vykonávanie týchto innos   na cestovný príkaz, príkaznú zmluvu 
alebo na dohodu o vykonaní práce. Práce sa museli vykona  v súlade s platnými metodickými predpismi KST. 
Ošatné bolo ur ené na údržbu a obnovu osobného zna kárskeho výstroja (obuv, oble enie) opotrebovaného 
pri zna kárskej innos  . Náhrada ošatného bola ur ená paušálnou sumou 60 Sk (neskôr 100 Sk) pri plnom 
dennom prepo ítanom výkone zna kára 3,5 km. Pri výkone vyžadujúcom as kratší ako 8 hodín, najmenej 
však 4 hodiny, sa vyplácala polovi ná suma. 

17. 5. 1968 sa Vladimír ikor vzdal funkcie predsedu KZ OT SÚV STV a 22. 10. 1968 bol do tejto funk-
cie jednomyse ne zvolený Juraj Szomolányi. Ú astníci jesenného ak  vu predsedov KZK v Tatranskej Lomnici 
(6. – 8. 12. 1968) ocenili záslužné dielo odstupujúceho V. ikora.

Rok 1968 priniesol zmeny aj do organizácie zna enia vo federa  vne usporiadanom eskoslovensku. 
Vznikol eský svaz turis  ky a Slovenský zväz turis  ky,  popri nich pôsobili staro-nové zna kárske komisie 
s prak  cky nezmenenými kompetenciami. Ustanovujúca schôdza SZT sa konala 2. – 3. 5. 1969 na Vršatci. 
Okrem toho vznikla federálna zna kárska komisia so sídlom v Prahe, v ktorej mali eskí aj slovenskí zna -
kári paritné zastúpenie. eských zna károv zastupovali A. Hubi ka, M. Pernica, J. Kej , za slovenskú stranu 
boli lenmi J. Szomolányi, A. Guldan a J. Rehák. eská komisia zna enia ( KZ) a slovenská komisia zna e-
nia (SKZ) sa dohodli, že školenia inštruktorov zna enia sa budú kona  celoštátne, striedavo v echách a na 
Slovensku a vyškolených inštruktorov si budú vzájomne uznáva . Bolo  ež dohodnuté, že na celom území 
štátu zostávajú v platnos   jednotné pravidlá zna enia. KZ a SKZ si vzájomne odsúhlasovali aj udelené OTZ 
I. tr. Napriek všetkým priate ským dohodám predsedníctvo SZTV v Prahe pokra ovalo v predchádzajúcich 
prak  kách a v roku 1972 rozhodlo, že predseda KZ, A. Hubi ka, bude zodpovedný za úseky zna kovania 
oboch národných zväzov. My sme protestovali, že rozhodli o nás bez nás, ale to na veci ni  nezmenilo. Bola 
to zrejme da  „normalizácii“.

Slovenský výbor OT STV požiadal 19. 5. 1969 Vládny výbor pre cestovný ruch pri Predsedníctve vlády SSR 
 nancova  zna enie na Slovensku po vzniku federácie (každoro ne 400 000 K s). Cestovný ruch odmietol žiados  

s tým, že zna enie majú zabezpe ova  ONV a MNV! Bol to typický, žia  nie ojedinelý prejav prístupu „nových“ 
slovenských orgánov k turis  ke a k zna eniu turis  ckých chodníkov. Situácia sa zmenila až po nástupe Petronely 
Viš ovcovej do funkcie predsední ky Vládneho výboru pre cestovný ruch. 

Na schôdzi slovenskej zna kárskej komisie (SZK) 25. 11. 1969 došlo k uzavre  u rámcovej dohody o spolu-
práci SZK a HS, v rámci ktorej sa delimitovali TZT v národných parkoch Horskej službe.

V roku 1970 sa slovenská zna kárska komisia premenovala na úsek zna kovania Slovenského zväzu turis  ky. K ta-
kýmto formálnym zmenám dochádzalo pri rôznych reorganizáciách astejšie. Na prácu komisie zna enia to nemalo 
žiadny vplyv. V tomto roku sa úsek zna kovania zaoberal likvidáciou zna enia na frekventovaných verejných cestách.

V roku 1971 vyrobila športová redakcia ST šot o zna kovaní turis  ckých chodníkov, ím sa kone ne naplnilo že-
lanie zna károv z roku 1957. V tom istom roku vznikla aj rubrika „turis  cké zna kovanie“ v asopise Krásy Slovenska.

V roku 1973 sa propagovalo heslo „vystúp a cho “, ktoré bolo výzvou pre turistov v autách, opus   vozidlo 
a prejs  sa po zna kovanom chodníku. Za tým ú elom sa budovali okruhy zna kovaných chodníkov, takzvané 
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„madonky“, chodníky za ínali a kon ili na parkoviskách. Úsek zna enia navrhol v roku 1973 usporiada  pri 
príležitos   30. výro ia SNP štafetový pochod po ceste hrdinov SNP, predsedníctvo SZT návrh schválilo. Štafeta 
po ceste hrdinov SNP trvala od 23. 3 do 6. 10. 1974. 

Za povšimnu  e stojí skladba hlásenia o priebehu školenia zna károv v Revúcej v roku 1974, v ktorom sa 
okrem po tu absolventov vykazuje aj ko ko z ú astníkov je lenom KS , SZM, ko ko z nich je robotníkov, ro ní-
kov a pod. V roku 1974 zna kári žiadali Vládny výbor pre CR nie len o  nan nú podporu zna enia, ale aj o pod-
poru pri presadzovaní prednostného vydávania turis  ckých máp. Výrobca turis  ckých máp to  ž nevydával 
mnohé  tuly turis  ckých máp s odôvodnením, že sa mu to nevypláca.

V októbri 1975 sa stal lenom komisie zna enia ZT SÚV SZTV Pavel Pohánka, ktorý sa svojou pedantnos ou 
a precíznos ou zaslúžil o spresnenie zna kárskej metodiky, o zjednotenie evidencie TZT, ím významne prispel 
k vzniku publikácie „Turis  cké zna kované chodníky na Slovensku . Ve ké úsilie venoval právnej ochrane zna enia.

Po zmene územno-správneho lenenia v roku 1976 prešlo zna enie na trojstup ové riadenie – štátne, kraj-
ské, okresné. Úsek zna enia rokoval so Slovenskou kartogra  ou o tretej generácii turis  ckých máp. Bol dohodnutý 
územný rozvrh, zoznam  tulov a ich íslovanie a zna kový k ú . Bola  ež dohodnutá severojužná orientácia máp. 

Koncom roka 1976 abdikoval J. Szomolányi z funkcie predsedu komisie zna enia ZT SÚV SZTV a do funkcie 
nastupuje J. Rehák.

Za zmienku stojí nesúhlasné stanovisko Federálneho ministerstva vnútra SFR z 26. 5. 1978 so zria ovaním 
spolo ných zna kovaných ciest a s využívaním objektov STV a PTTK, nachádzajúcich sa v blízkos   štátnych 
hraníc, ob anmi druhého štátu. 

V roku 1978 bola vydaná a distribuovaná publikácia autorov J. Szomolányi, P. Pohánka „Turis  cké zna ko-
vané chodníky na Slovensku“.

Na konferencii o zna kovaní v Po sku v roku 1978 vznikol návrh vybudova  Medzinárodnú horskú cestu 
priate stva (podrobnejšie v podkapitole o medzinárodnej spolupráci). V tom istom roku bol „do asne“ uzav-
retý zna kovaný chodník cez Polud ové skaly v Malej Fatre. Uzáver pla   do dnešných dní! Takto „do asne“ bol 
uzavretý aj zna kovaný chodník hrebe om Belianskych Ta  er a mnohé alšie. Návrhy na uzavre  e pochádzali 
zvä ša od ochranárov prírody a s tými musia zna kári ch  ac-nech  ac súhlasi .

Na porade rozšíreného ÚZ na Fúgelke v roku 1982 referoval V. Dohnal o pomôcke na ur ovanie asov 
presunu medzi turis  ckými informa nými miestami (TIM) pomocou švaj iarskej predlohy nomogramu pocho-
dového asu. Nomogram slúžil na objek  vizovanie ur ovania asu chôdze, ktorý sa dovtedy ur oval pochôdz-
kami v teréne. Nomogram vyjadrený matema  ckým vz ahom sa v neskorších rokoch využíval v po íta ovom 
programe „Turis  cké zna enie“ na ur ovanie asov presunu v textoch smeroviek. Od roku 1987 sa asy na 
smerovkách uvádzajú v digitálnej forme.

V d och 23. – 27. 9. 1982 sa konala v Hrab  cích konferencia o zna ení turis  ckých ciest v udovode-
mokra  ckých štátoch. M. Pernica, len komisie zna enia P VST ÚV STV, tam predniesol referát „Možnos   
zjednotenia zna ených turis  ckých ciest v LDS“, na ktorý nadväzovala medzinárodná konferencia o tejto prob-
lema  ke v Moskve, v roku 1987.

V závere roku 1982 vypracoval len KZ P. Pohánka rozsiahlu štúdiu o právnej problema  ke turis  ckých zna ko-
vaných chodníkov a neskôr spracoval aj návrh zákona o zna ení turis  ckých chodníkov (dokonca v paragrafovanom 
znení). Žia , dodnes sme sa nestretli s porozumením poli  kov prispie  vydaním zákona k ochrane a podpore zna enia. 

V roku 1983 bola slávnostne otvorená MHCP v Eisenachu. Bol vydaný metodický list „Používanie nomogra-
mu pochodového asu“ pri návrhu textácie smeroviek. J. Rehák za al s prípravou eskoslovenskej technickej 
normy o zna ení. V tomto roku za al zd havý boj o možnos  pripojenia európskych zna kovaných dia kových 
chodníkov na sie  zna kovaných chodníkov v eskoslovensku, ktorý sa úspešne zav šil až po zmene spolo-
enského poriadku v eskoslovensku v roku 1989. Federácia eských a slovenských turistov sa stala lenom 

Európskeho združenia turistov v roku 1990.
V roku 1987 za ína na Slovensku zakres ovanie TZT do máp 1:10 000. Dovtedy sa ako základné mapy použí-

vali mapy v mierke 1 : 25 000. Žia , ucelený súbor základných máp z celého územia Slovenska nikdy nevznikol. 
Bolo iba nieko ko vzorných okresov, napr. Prievidza, ktoré takéto mapy spracovali a v práci ich aj využívali.

V roku 1988, na školení zna károv I. tr. v Rusave (okr. Krom íž), vzišiel návrh usporiada  seminár k po-
íta ovému spracovaniu textov smeroviek. Podnetom na využívanie výpo tovej techniky v zna ení bol prvý 

fungujúci program, ktorý pripravil F. Sen ek z Bra  slavy. Program umož oval zostavova  evidenciu TZT aj TIM, 
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po íta  pochodové asy medzi TIM a zostavi  objednávku smeroviek a tabuliek. Prvý seminár o používaní vý-
po tovej techniky v zna ení bol v d och 10. 2. až 12. 2. 1989 v Brne.

V zápise ÚSZ . 3/89 ítame o návrhu zavies  íslovanie TIM trojmiestnym poradovým íslom v rámci jed-
notlivých okresov. Troj íslia mala okresom prideli  krajská zložka. Na jesennom ak  ve v r. 1989 na Zemplínskej 
šírave predložila skupina zna károv pod vedením P. Školnu pro  návrh, pride ova  TIM štvor íslia. Komisia 
zna enia v Prievidzi tento systém aj zaviedla do praxe.

D a 28. 8. 1989 vysielala STV dokument o zna kovaní. Na septembrovej schôdzi KZ (26. 9. 1989) referoval 
A. Guldan o medzinárodnej porade M R, NDR, ZSSR a SFR v Budapeš   na tému zjednotenia zna enia TZT v rámci 
RVHP. Túto inicia  vu nepovažoval za realizovate nú, za užito nejšie považoval dvojstranné rokovania na túto tému. 

Zhodou okolnos   zasadala komisia zna enia aj 28. novembra 1989, v prvý de  postupnej zmeny spolo-
enského poriadku vo vtedajšom eskoslovensku. Na decembrovej schôdzi KZ (zápis . 19/1989) už J. Rehák 

referoval o neformálnych rozhovoroch s prezidentom EWV Dr. R. Wurstom vo Viedni (18. 12. 1989) o otázkach 
spolupráce s EWV. Bola to prvá ponovembrová zmena vo vz ahoch s Európskym združením turistov, bol to 
prvý, neutajovaný, nikým neschva ovaný osobný kontakt. 

Na jesennom ak  ve zna károv na Zemplínskej šírave (1. - 3. 12. 1989) sa J. Szomolányi de  ni  vne rozlú il 
s ak  vnou zna kárskou innos ou, trvajúcou viac ako 40 rokov.

Za iatok roka 1989 priniesol celý rad otázok aj do turis  ky, ktoré bolo potrebné rieši . Nástupníckou or-
ganizáciou SZTV sa na Slovensku stalo Slovenské združenie telesnej kultúry (SZTK). Aj v organizácii turis  ky 
nastali organiza né zmeny. Na Slovensku vznikol Klub slovenských turistov (KST), ktorý sa prihlásil k dedi stvu 
KSTL a K ST, v eských zemiach sa obnovil Klub eských turistov (K T). Vznikla koordina ná rada Federácie 
eských a slovenských turistov a popri nej sa sformovala federálna komisia zna enia s paritným zastúpením. 

Na schôdzi federálnej komisie zna enia v Brne (6. 1. 1990) bolo rozhodnuté, že zna enie turis  ckých chod-
níkov musí zosta  pri turis  ke,  nancovanie zna enia musí by  zabezpe ené zo štátneho rozpo tu, pri om 
sa centrálne prostriedky budú rozde ova  republikovým komisiám zna enia. Zna kári prehlásili, že sa budú 
vyjadrova  k pripravovaným zmenám zákonov dotýkajúcich sa zna enia (zákon o telovýchove, zákon o ochra-
ne prírody, priestupkový zákon, spol ovací zákon, zákon o lesoch, stavebný zákon, cestný zákon). Bolo  ež 
dohodnuté, že sa zachová jednotná metodika zna enia na území oboch republík a školenia zna károv I. triedy 
(inštruktorov) budú celoštátne. Školenia II. a III. triedy sa presunuli na republikovú úrove . Znížil sa po et kva-
li  ka ných stup ov na pomocného zna kára, vedúceho zna kára a inštruktora zna enia. Rysovala sa možnos  
spolupráce s Vojenským kartogra  ckým ústavom (VKÚ) v Harmanci pri vydávaní turis  ckých máp. VKÚ mal 
prístup k lepším mapovým podkladom ako Slovenská kartogra  a, ktorá bola do tých ias monopolným vyda-
vate om turis  ckých máp. V záhlaví smeroviek sa za ala používa  skratka KST.

Jesenný ak  v predsedov KZ okresných rád KST v Tatranskej Štrbe (7. až 9. decembra 1990) sa zaoberal otázkou 
strát  nan ných prostriedkov na zna enie, ktoré sa posielali zna károm cez ú ty okresných zložiek Slovenského 
zväzu telesnej kultúry (SZTK). Tam sa , žia , zna kárske  nancie asto minuli na rôzne iné ú ely, futbalom po ínajúc 
a rôznymi výletmi kon iac. Ú astníci ak  vu preto žiadali, aby sa vytvoril samostatný bankový ú et zna károv. Vte-
dajší predseda KZ J. Rehák túto otázku prerokoval s predsedom KST D. Kubalom a výsledkom rokovania bola doho-
da, že  nan né prostriedky na zna enie sa budú posiela  na samostatné zna kárske ú ty v okresoch. Na schôdzi 
komisie zna enia (8. 4. 1991) bol prerokovaný návrh na vytvorenie samostatného klubu zna károv ako autonómnej 
zložky Klubu slovenských turistov s vlastnou právnou subjek  vitou. Ing. Rehák vypracoval návrh stanov klubu, ktorý 
predložil jarnému ak  vu predsedov komisií zna enia OR KST v Tatranskej Štrbe (12. – 14. apríla 1991) na vyjadrenie 
a schválenie. Ú astníci ak  vu vznik Klubu slovenských zna károv (KSZ) a predložené stanovy odsúhlasili. Minister-
stvo vnútra SR zaregistrovalo stanovy KSZ 8. 10. 1991 pod íslom VVS/1 900/90-4321. V. Dohnal požiadal Slovenský 
šta  s  cký úrad o pridelenie iden   ka ného ísla organizácie (I O). Klub slovenských zna károv združoval kluby 
vznikajúce v okresoch. Vytvorenie samostatného klubu prinášalo zna károm bene  ty. Finan né prostriedky ur ené 
na zna enie sa už nestrácali a boli pod trvalou kontrolou zna károv a revíznej komisie KSZ. 

_________________________________________________________
Zápisnice komisie zna enia ZT SÚV SZTV, Zna kársky archív, Bra  slava
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1.8. ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU PO VZNIKU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 1993

Vznik štátnej hranice medzi eskou republikou a Slovenskou republikou znamenal len malé zmeny v sie   
turis  ckých zna kovaných chodníkov. Musel sa zmeni  priebeh Európskej dia kovej trasy E8 z toho dôvodu, že 
zahrani ní turis   nesmeli prekra ova  štátnu hranicu na ubovo nom mieste. Preto došlo k preložke trasy Ve ká 
Javorina – Kykula – Tren ín, prechádzajúcej iasto ne cez eské územie, na trasu Ve ká Javorina – Nové Mesto 
nad Váhom – Tren ín. Došlo  ež k prerušeniu trasy do Hodonína. K iným zmenám nedošlo. Žiados  eského 
ministerstva vnútra o prerušenie trás prechádzajúcich cez štátnu hranicu eskí aj slovenskí zna kári ignorovali.

Na jesennom ak  ve zna károv v Brusne (4. – 5. 12. 1993) bola komisia zna enia premenovaná pod a stanov 
KST na zbor zna enia. Na tomto ak  ve oznámil J. Rehák, že sa vzdáva funkcie predsedu zboru zna enia KST. 
F. Sen ek tam prezentoval po íta ový program na zhotovovanie objednávok smeroviek a tabuliek pod a nomo-
gramu a V. Dohnal predložil návrh cykloturis  ckých zna iek. 

Od 1. 1. 1994 nastala v zmysle zákona NR SR . 264/1993 zásadná zmena v dotovaní a  nancovaní telo-
výchovnej, športovej a turis  ckej innos  . Finan né prostriedky poskytoval Štátny fond telesnej kultúry na 
základe schválených projektov. Na valnom zhromaždení KST v d och 21. – 22. 5. 1994 bol do funkcie predsedu 
ZZ KST zvolený A. Guldan. Na jarnom ak  ve zna károv (1994) predložili R. Šimko a V. Dohnal nový, v poradí už 
štvrtý návrh íslovania TIM. Prvé troj íslo malo by  kódovým ozna ením príslušnej mapy a dvoj íslo malo by  
poradovým íslom daného miesta. 

V roku 1995 bola vytý ená medzinárodná trasa I23 Cz stochowa – Levo a – Mariazell a v spolupráci s Hnu  m 
kres anských združení mládeže bol pripravený sprievodca na tejto trase v 4 jazykových mutáciách.

Po zmene územno-správneho lenenia Slovenska v roku 1996 navrhol zbor zna enia vedeniu KST zavies  funk-
ciu krajského koordinátora KST, ktorý by zabezpe oval styk s novými samosprávnymi krajmi. Táto myšlienka sa, žia , 
nestretla s pochopením vedenia KST. V rámci regionálnej konferencie EWV, ktorá sa konala d och 23. – 26. 5. 1996 
v Jasnej, bola slávnostne otvorená trasa I23 v Levo i. V roku 1996 požiadal Klub slovenských zna károv Ministerstvo 
hospodárstva, sekciu cestovného ruchu, o  nan nú dotáciu na budovanie turis  ckého informa ného systému (zá-
pisnica . 4/1996 z porady Zboru zna enia KST 16. 4. 1996). Dotácia vo výške 750 000 Sk bola ú elne využitá a v roku 
1997 vyú tovaná Ministerstvu hospodárstva bez pripomienok. V roku 1997 bol klub preregistrovaný pod názvom 
Ústredný klub zna károv Slovenska. Komisia zna enia sa novému leneniu prispôsobila. Vznikli komisie zna enia aj 
v „nových“ okresoch a ustanovených bolo osem krajských koordinátorov zna enia.

Samostatné ak  vity Klubu zna károv neboli po vôli vtedajšiemu vedeniu KST a nepomohla ani dohoda 
o kompetenciách KST a ÚKZS, podpísaná v roku 1998. Vedenie KST považovalo nezávislé ak  vity Klubu za po-
rušenie subordinácie. Napriek týmto nezhodám, prijal ÚKZS v roku 1999 ponuku SCK na spoluú as  na riešení 
projektu Phare – Credo, v rámci ktorého bola naplánovaná obnova zna enia všetkých TZT v moravsko-slo-
venskej prihrani nej oblas   a výmena všetkých informa ných prvkov. Zna kári na to získali sumu 750 000 Sk. 
Tento po in roz er  l vedenie KST do tej miery, že d a 19. 5. 2000 podalo na okresnom súde Bra  slava III 
žalobu na stanovenie povinnos   ÚKZS a SCK zdrža  sa zásahov do vlastníckeho práva KST, ktoré môže spôsobi  

škodu a návrh na nariadenie predbežného opatre-
nia – zdrža  sa realizácie obnovy a údržby turis  c-
kého zna enia vo vlastníctve navrhovate a (KST). Po 
prvom rozhovore so sudky ou vedenie KST vzalo 
svoj návrh vo i žalovaným v celom rozsahu spä . 
Pretože sa tak stalo už pred prvým pojednávaním, 
okresný súd konanie zastavil. Na odvolanie vedenia 
KST reagoval krajský súd potvrdením rozhodnu  a 
okresného súdu. Zna kári ÚKZS, ktorí boli zárove  
zna kármi KST, nikdy nepoškodili záujmy KST, za-
ložením svojho klubu sledovali jediný cie  – získa  
nové zdroje  nan ných prostriedkov na zna enie. 

Obr. 1.29. Korešpondenčný lístok s pretlačou a s príležitostnou pečiatkou
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V roku 1999 vznikla samostatná webová stránka zna károv. V tomto roku si zna kári pripomenuli 125. výro ie 
vzniku zna enia turis  ckých chodníkov na území Slovenska. Na popud P. Školnu bola vydaná príležitostná pe iat-
ka a korešponden ný lístok s pretla ou. Korešponden ný lístok s príležitostnou pe iatkou bol slávnostne uve-
dený do života na mestskom úrade v Banskej Š  avnici, v okolí ktorej bol vyzna kovaný prvý turis  cký chodník. 

V spolupráci s VKÚ bol obnovený seminár pre spracovate ov turis  ckého obsahu máp. Vydaný cer   kát 
opráv oval absolventov seminára na túto innos .

V roku 2000 bolo zakúpených nieko ko GPS prijíma ov, ktoré kolovali medzi okresmi, aby mali zna kári mož-
nos  oboznámi  sa s touto novou technikou. Hoci to boli  e najjednoduchšie typy prijíma ov – e-TREX, na daný 
ú el poslúžili. Na spracovanie získaných dát sa používal program OziExplorer.

V  roku 2001 bola ocenená dobrovo nícka práca zna károv ocenením Srdce na dlani, ude ované preziden-
tom republiky.

Ocenenie prevzali v mene všetkých zna károv Milan Ružek za západoslovenský kraj, Ján Brud ak za vý-
chodoslovenský kraj a Ján Škrovina za stredoslovenský kraj. Pri tej príležitos   sa stretli aj s exprezidentom SR 
Michalom Ková om.

V apríli 2001 zorganizovala komisia zna enia KST regionálnu konferenciu EWV za ú as   delegácií z CZ, PL a SK. 
Ú astníci konferencie sa zú astnili slávnostného otvorenia štafety EURORANDO 2001 na Duklianskom priesmyku. 

V máji 2001 inovoval V. Dohnal odznak Turista-zna kár. Ozna enie SZTV v spodnej as   odznaku nahradil 
slovenskou trikolórou a do novovytvoreného záhlavia umiestnil ozna enie KST. Na schôdzu komisie zna enia 
KST d a 14. 11. 2001 bol prizvaný nestor zna enia na Slovensku V. ikor, kde mu bol odovzdaný prvý odznak 
OTZ inovovanej série. Bol to posledný kontakt s V. ikorom.

V roku 2002 bolo zorganizované prvé školenie zna károv – užívate ov satelitných naviga ných prijíma ov 
(GPS). Pri tejto príležitos   bola vydaná publikácia „Využívanie satelitného naviga ného systému v pešej turis-
 ke“ v náklade 300 ks. 

Pokus komisie zna enia KST dodáva  zmeny v sie   TZT vydavate ovi turis  ckých máp – VKÚ Harmanec a. s. 
v elektronickej forme zlyhal, pre nezáujem vydavate a. 

V roku 2002 vznikla z inicia  vy zna károv zo Sobo  š a „Záhorácka magistrála , vedúca od Mlyniek cez So-
bo  šte a Senicu do Závodu pri Malackách.

V tom istom roku bol zna kársky sklad pres ahovaný z plechovej garáže do prístav-
by v „Dom eku KST“ na Záborského ulici. 19. 5. 2002 bola slávnostne otvorená nová 
rozh ad a na Ve kej homole. V júli ukon ili svoju dlhoro nú innos  v komisii zna enia 
KST V. Dohnal a J. Rehák. 

V roku 2004 komisia zna enia nadviazala spoluprácu s vydavate stvom turis  ckých 
máp SHOCART. Turis  cký obsah máp pripravili spracovatelia z regiónov Slovenska a ko-
misia zna enia zabezpe ovala revíziu nátla kov máp. Turis  cké mapy  rmy SHOCART 
pokryli celé územie Slovenska. V tom istom roku získala komisia zna enia grant vo 
výške 35 451 Sk na „Budovanie a obnovu zna enia turis  ckých chodníkov“. Išlo najmä 
o obnovu zna enia turis  ckých chodníkov, ktoré sme v exponovaných lokalitách mu-

Obr. 1.30. Po prevzatí ocenenia Obr. 1.31. Stretnutie s exprezidentom M. KováčomOb 1 30 P í i Ob 1 31 S i id M K áč

Obr. 1. 32. Inovovaný OTZ
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seli prevzia  od Horskej služby. Po katastrofálnej víchrici v roku 2004 vyhlásil KST zbierku na obnovu poškode-
ného zna enia. K T nám na tento ú el poukázal sumu 130 000 Sk.

4. júna 2005 sme slávnostne otvorili „Chodník Jurka Szomolányiho“, vedúceho od Vojenskej nemocnice v Bra  -
slave do výletného strediska Ka ín. Predseda KST získal  nan ný dar z nadácie SPP na obnovu zna enia turis  ckých 
chodníkov vo výške 1 020 000 Sk. Z tejto sumy bolo hradené aj vydanie U ebných textov a brožúrky pre mladých aj 
starších turistov a priate ov prírody „O zna kovaných turis  ckých chodníkoch“.

Na valnom zhromaždení KST v apríli 2006 bola na návrh zna kárskeho ak  vu zvolená do komisie zna e-
nia E. Škutová, ktorá prevzala funkciu podpredsední ky komisie. V roku 2006 bola vydaná inovovaná norma 
STN 01 8025 na CD nosi i, bol dokon ený rukopis u ebných textov. Nadväzne R. Šimko a M. Kubla pripravili 
skúšobné otázky pre frekventantov základného zna kárskeho kurzu a kurzu inštruktorov. J. Škrovina pripravil 
PowerPointové prezentácie k témam zna kárskych kurzov. I. Zapletal v tomto roku prvý raz navrhol vybudova  
sie  zna kovaných chodníkov v zanikajúcom vojenskom obvode Javorina. Prešlo však dlhých 6 rokov, kým sa 
táto myšlienka realizovala. V roku 2006 boli M. Kubla a J. Škrovina poverení vypracova  koncepciu internetovej 
stránky zna károv. V tomto roku  ež za ali takzvané „elektronické revízie“ spo ívajúce v tom, že pri revízii zna -
kovaných chodníkov sa GPS prijíma om zaznamenával aj priebeh zna kovaného chodníka. Zárove  sa pritom 
elektronickou formou zbierali rôzne významné informácie a neskôr aj fotogra  e dôležitých objektov na trasách, 
napr. smerovníkov so smerovkami.

S  nan nou podporou nadácie SPP bola vydaná publikácia „Turis  cké zna kované chodníky na Slovensku“. 
V tejto publikácii je zverejnený úplný zoznam turis  ckých zna kovaných chodníkov na Slovensku, lenený 
pod a zna kárskych regiónov, alej sa tam nachádza priebeh európskych turis  ckých trás E3, E8 a I23, prebie-
hajúcich cez Slovensko a zoznam pomenovaných turis  ckých chodníkov.

V roku 2007 pokra ovali elektronické revízie. I. Zapletal pripravil návrh využi  a výsledkov elektronických re-
vízií a spôsob ich spracovania. Webová stránka zna károv bola realizovaná a J. Škrovina zabezpe oval jej aktua-
lizáciu. Na 30. konferencii KST K T PTTK v Terchovej bolo dohodnuté, že na zna kovaných chodníkoch prechá-
dzajúcich medzi dvomi štátmi sa budú na smerovkách uvádza  aj ciele v susednej krajine, lebo po vstupe krajín 
do Schengenského priestoru už bude možné vo ne prechádza  do susedných štátov. 

V lete roku 2007 sme na hrebeni Nízkych Ta  er, v úseku od Krá ovej hole po ertovicu, umiestnili tabu ky 
s akovným textom Klubu eských turistov za poskytnuté  nan né prostriedky na obnovu víchricou poško-
deného zna enia. Na jesennom ak  ve sa A. Guldan po 13 ro nom pôsobení vo funkcii predsedu komisie 
zna enia vzdal predsedníctva, jeho funkciu prevzala E. Škutová. Do funkcie tajomníka komisie zna enia bol 
kooptovaný Peter Perhala, neskorší predseda KST.

____________________________________________________________

Zápisnice komisie zna enia KST, Zna kársky archív, Bra  slava

Obr. 1.33. Smerovník s ďakovnou tabuľkou českým turistom



K a p i t o l a   2

NA RÔZNE TÉMY

POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU



40

POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

2.1. AKCIE NA PODPORU ZNAČKOVANIA

Koncom pä desiatych rokov minulého storo ia, „stranou a vládou“ podporovaná socialis  cká sú až nad-
chla aj zna károv v regiónoch. Napríklad okresný odbor turis  ky STV v Spišskej Novej Vsi1) vyhlásil v roku 
1957 sú až o najlepšiu okresnú zna kársku komisiu na Slovensku.

Kritériami hodnotenia sú aže boli d žka vyzna kovaných chodníkov, kvalita zna kovania, po et smeroviek 
a tabuliek umiestnených na zna kovaných trasách a úprava schodnos   zna kovaných chodníkov.

Za iatkom roka 1958 pripravila komisia zna enia SÚV STV, na návrh lena komisie M. Orta, štatút zna -
kárskeho odznaku Turista – zna kár (OTZ), vyjadrujúceho príslušnos  turistu k zna kárskej obci, ako aj jeho 
kvali  káciu, vyjadrenú v 4 triedach. OTZ s erveným hrotom predstavoval I. triedu, modrý hrot II. triedu, 
zelený III. triedu a žltý IV. triedu. Štatút posúdil celoštátny ak  v predsedov krajských zna kárskych komisií v Olo-
mouci2) a následne ho 23. 6. 1958 schválil ÚV STV ako služobný odznak. Odznaky vyrobila kremnická mincov a. 
Kritériom na udelenie odznaku ur itej triedy bol minimálny po et rokov sústavnej zna kárskej innos   a odve-
dený zna kársky výkon v požadovanom rozsahu. Prvé odznaky Turista – zna kár sa odovzdávali v roku 1959 na 
VI. Slovenskom zraze turistov v Bystrej doline (Tále). Napriek tomu, že odznaky bolo možné získava  iba postupne 
od štvrtej triedy, v prípade prof. Zdenka Hochmuta sa urobila výnimka a na zraze mu bol za dlhoro nú obetavú 

zna kársku innos  udelený OTZ tretej triedy. 
Odznaky Turista – zna kár sa ude ujú dodnes (Vý atok z lánku V. ikora v Krá-

sach Slovenska, 19613)).
Komisia zna enia SÚV STV  ež rozhodla, na popud M. Orta, ak  vova  zna kár-

sku obec formou sú aže o zlatý, strieborný a bronzový odznak Turista – zna kár. Kri-
tériá hodnotenia sú ažiacich zna károv boli vypracované tak, aby ústredná komisia 
zna enia získala od zna károv o najviac informácií potrebných pre svoju prácu. Bolo 
potrebné zis   skutkový stav zna enia v regiónoch, zavies  evidenciu zna kovaných 
chodníkov, vybudova  základné mapy so zákresmi priebehu zna kovaných chod-

níkov, at . Pri získavaní týchto informácií sa vedenie ústrednej komisie 
zna enia muselo spolieha  na spoluprácu so zna kármi v okresoch. Na 

Obr. 2.1. Výzva okresnej značkárskej komisie pri OV ČSTV v Spišskej Novej Vsi

Obr. 2.2. Odznak Turista – značkár



POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

41

hláseniach o vykonaných prácach žiadala komisia okrem 
osobných údajov, opis odvedených prác, rozsah a miesto 
zna kárskych prác, aj situa né nákresy vyzna ených úse-
kov. Všetky odvedené rôznorodé výkony (obnova zna iek, 
obnova priechodnos   trás, stavba smerovníkov a kolov, 
montáž smeroviek a tabuliek), vyjadrené v km, v hodinách 
alebo v po te postavených smerovníkov a vyvesených 
smeroviek, sa pomocou prepo ítavacích koe  cientov pre-
viedli na takzvaný „zápo et“, vyjadrený v kilometroch. Tým 
sa získalo jednotné kritérium hodnotenia práce zna károv. 
Bolo všeobecne známe, že zna kári neradi „úradujú“, rad-
šej pracujú v prírode, ale sú až ich tak nadchla, že mnohí 
predsedovia okresných komisií zna enia, ktorým predtým 
„kancelárska práca“ nevo ala, ochotne vyp ali a odosiela-
li hlásenia o vykonaných prácach do Bra  slavy. 

Prvé vyhodnotenie sú aže o zlatý OTZ bolo už v apríli 
1959. V sú aži okresných zna kárskych komisií vyhrala 
Nitra, na druhom mieste skon ila OZK Žilina a na tre-
om mieste bodovala OZK Bra  slava. V sú aži jednotliv-

cov vyhrala Eta Petrovi ová z Topo ian, druhé miesto 
obsadil jej manžel Štefan Petrovi  a na tre om mieste 
sa umiestnil Vince z Tren ianskych Teplíc4). Udelenie 
odznakov bolo spojené aj s vecnou cenou, zakúpenou 
z dotácie Slovenského výboru pre cestovný ruch. Sú až 
sa viac rokov opakovala.

Už spomenutý celoštátny ak  v predsedov krajských zna kárskych komisií v Olomouci2) (22. – 23. 3. 1958) 
 ež rozhodol organizova  každoro ne akciu „zna kárska nede a“ na propagáciu a podporu zna enia. Táto 

úspešná akcia, organizovaná poslednú aprílovú nede u, sa opakovala ve a rokov a zú ast ovali sa jej stovky 
turistov v celom eskoslovensku.

Na slovenskom jarnom ak  ve predsedov OZK (19. – 20. 4. 1958 na chate pod Ve kým Inovcom)5) navrhol 
predseda komisie zna enia V. ikor odovzda  zna kované turis  cké chodníky do osobnej starostlivos   kon-
krétnych zna károv. Chcel tým zabezpe i  trvalú spo ahlivos  zna enia sústavnou starostlivos ou zna kára 
o zverené zna kované chodníky. Takzvané patronáty sa potvrdzovali formou záväzkových listov, jeden zna kár 
mal na staros   maximálne 100 km zna kovaných chodníkov. V niektorých regiónoch táto akcia funguje do-
dnes, bez záväzkových listov, iba na báze zanietenos   a osobnej zodpovednos   zna kára.

Sú aživos  zna károv nebolo vždy potrebné organizova , pretože medzi zna kármi bolo dos  ambicióznych 
osobnos  , ktorým záležalo na tom, aby boli medzi prvými, medzi ví azmi. Typickou osobnos ou bol Peter 
Školna z Prievidze, ktorý s kolek  vom svojich nadšených a obetavých mladých spolupracovníkov vybavil už 
v roku 1969 všetky zna kované chodníky v okrese kovovými smerovníkmi. Tým dosiahol prvenstvo nielen na 
Slovensku, ale v celom eskoslovensku6). Tu treba spomenú  aj Jozefa Garguláka, ná elníka Horskej služby 
v Malej Fatre, ktorý svojou tvrdohlavos ou a ambicióznos ou presadil používanie kovových smerovníkov aj 
v národných parkoch. NP Malá Fatra bol v tejto nevypísanej sú aži na prvom mieste. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Výzva na sú až, Okresná zna kárska komisia pri OV STV Spišská Nová Ves 1957, Archív zna károv KST
2) Zápis z celoštátneho ak  vu predsedov krajských zna kárskych komisií, Olomouc 1958, Archív zna károv KST
3) V. ikor, 12 300 km, Krásy Slovenska 1961, . 9, str. 354
4) Zápisnica zo schôdze komisie zna enia OT SÚV STV 4.4.1959, Archív zna károv KST
5) Zápisnica z jarného ak  vu predsedov okresných komisií zna enia OT SÚV STV, Chata pod Ve kým Inovcom 19. – 20. 4. 1958,
 Archív zna károv KST
6) Kronika prievidzských zna károv
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2.2. NEUTÍCHAJÚCI BOJ O FINANCIE

Pri zrode zna kovania turis  ckých chodníkov na území dnešného Slovenska náklady na rozvoj turis  ky a cestov-
ného ruchu hradili majetní „sponzori“ – príslušníci vyššej š achty a niekedy prispeli aj ich výsos  1)... 

„A tu musím špeciálne vyzdvihnú  ako bezpe ný a povzbudzujúci znak konsolidácie a budúceho rozkvetu 
spolku tú okolnos , že jeho veli enstvo, náš najmilos  vejší krá  rá il náš spolok obdarova  100, jej veli en-
stvo, naša najmilos  vejšia krá ov a 50 a jeho cisárska výsos  korunný princ Rudolf 50   rakúskej meny zo 
svojho súkromného imania, za ktoré najváženejšie dary výbor v mene spolku uznáva za svoju povinnos  
vyslovi  v aku osobitnými akovnými listami“.

Na ilustráciu – pla  dlá za ias cisára pána:

Prínosom k majetku spolku boli aj stavby, ktoré na požiadanie spolku postavili majetní šlach  ci a prene-
chali ich potom spolku2)... 

„Riadite  lesov v Jelšave, Pán Louis de Beauregard nám oznámil radostnú zves , že jeho krá ovská vý-
sos , knieža Saska-Koburgu a Gothy nechal ve kodušne, na prosbu spolku, postavi  útul u na Krá ovej holi 
nad Pustým Po om3).“

Rozh ad u na Sitne dal v roku 1727 postavi  gróf Mikuláš Kohári a po jej vyhorení v roku 1852 ju v roku 
1888 zásluhou knieža a Filipa Coburga zrekonštruovali. Následne Coburg daroval túto dominantu Sitna sit-
nianskej sekcii Uhorského karpatského spolku, ktorá v okolí Banskej Š  avnice zna kovala turis  cké chodníky 
už od za iatku 60-tych rokov 19. storo ia. 

Iný príklad. lenovia liptovskej odbo ky Uhorského karpatského spolku upravili v roku 1888 s  nan nou pod-
porou statkára Szen  ványiho turis  cký chodník z Demänovskej doliny na umbier a do roku 1904 vybudovali a vy-
zna kovali chodníky z Liptovského Mikuláša na umbier, Poludnicu, Cho  a do Prosieckej doliny.

Ur itá as   nancií spolku pochádzala z lenských príspevkov. lenský príspevok zakladate ov spolku bol v pr-
vom roku 20  ., potom 30  . a niekedy sa upravil až na 50 aj 100  . ro ne. Takto vyzbierané prostriedky tvorili 
nedotknute ný kapitál, z ktorého plynuli úroky (vtedy bolo možné kúpi  za 80 – 90 grajciarov 80 až 90 kg prasa!). 

Obr. 2.3. Grajciar Obr. 2.4. Florin/Gulden  zlatka Obr. 2.5. Desať zlatých
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Riadni lenovia pla  li v prvom roku 3  ., v nasledujúcich rokoch 2  . (  orin/forint v Uhorsku; v rakúskej mene 
– gulden – u nás nazývaný zlatka)4). UKS mal príjem aj zo svojich ak  vít, napr. zo vstupného do jaský , z predaja 
publikácií a máp a do pokladnice prispievali aj tatranskí kúpe ní hos  a tre  nou kúpe ného poplatku. Spolok mal 
príjmy aj z predaja spolkových odznakov a z organizovania plesov. V roku 1884 získal5) z plesov 148  . a 57 kr. 
(grajciarov) a z predaja odznakov 23  . a 50 kr. 

Uvádzame vý atok zo správy sekretára Uhorského karpatského spolku z roku 1874:

Vý atok dokumentuje skuto nos , že až 11 zakladajúcich lenov UKS (zo 16) boli príslušníkmi š achty. alej 
sa v om do ítame, že v roku 1874 inil celkový kapitál spolku 2 072  . 95 grajciarov a bol v kežmarskej banke 
úro ený 7 %. Tre  nový podiel na kúpe nom poplatku kúpe ných hos   v Tatrách bol v roku 1873 až 166  . 

Vo výro nej správe spolku6) z roku 1883 dokonca nájdeme zmienku o tom, že UKS získal 3 200  . z predaja 
žrebov lotérie. Financiami prispievali  ež ústredné vládne orgány Uhorského krá ovstva v Budapeš  , ako aj 
obce a mestá. Napr. v roku 1883 Poprad ponúkol spolku 2 748  .

Aby sme mali predstavu o sumách, ktorými spolok disponoval, uvedieme príklad z roku 18766), kedy mal 
spolok príjem z lenského vo výške 2 656  , nedotknute ný kapitál 2 830  . 19 kr. a na bežnom ú te mal na 
konci roka ešte 6 963  . 68 kr. Ro ný plat u ite a bol vtedy okolo 350  . V roku 1881 už mal UKS celkový príjem 
10 142  . 64  kr. a majetok vo výške 17 269  . 45 kr8).

Získané  nan né prostriedky spolok prísne rozde oval, 40 % na kultúrne ú ely, 40 % na inves  cie a 20 % 
na réžiu spolku9). Percentuálny podiel sa rokmi menil. as  svojich príjmov rozde oval sekciám. Napr. v roku 
1882 pridelil sekcii Východné Karpaty sumu 200  . na stavbu útulne na Vihorlate, gemerskej sekcii pridelil 
prostriedky na postavenie 17 mos  kov, na montáž 110 osvet ovacích telies a na trhacie práce v jaskyni Bara-
dla, aby táto jasky a bola úplne prístupná10). Sekcii Sitno pridelil na zna kovanie a na budovanie turis  ckých 
ciest a chodníkov 250  orinov. Sekcia použila z dotácie 4  . na farby, 7  . 60 kr. na vylepšenie cesty na Sitno 
a 4  . 10 kr. na informa né tabule.
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Z literatúry11) sa dozvedáme, že už v závere 19. storo ia prispieval aj štát na stavby turis  ckého zamerania, 
napr. na stavbu turis  ckého chodníka zo Štrbského plesa na Podbanské a na stavbu úzkoko ajnej zuba ky 
z Tatranskej Štrby na Štrbské pleso v roku 1896. Na stavby prispievali napr. aj komposesoráty – združenia 
majite ov š ach  ckej pôdy. „Súkromné“  nancovanie zna enia pokra ovalo aj vtedy, ke  aristokratov v tu-
ris  ckých spolkoch nahradilo lenstvo z radov stredného a nižšieho úradníctva, u ite stva, z remeselníckych 
a obchodných vrs  ev. Už v posledných decéniách pred I. svetovou vojnou sa organizovali svojpomocné turis-
 cké brigády pri stavbách turis  ckých chodníkov i pri úprave orienta ných zariadení. 

Nádej na štátnu podporu zna enia vznikla aj po vyhlásení eskoslovenskej republiky, ke   nan ne pod-
vyživený Tatranský spolok turis  cký vstúpil v r. 1921 do „skúseného, štátnymi dotáciami a vlastnou edi nou 
innos ou disponujúceho“ Klubu eskoslovenských turistov. Miloš Janoška v roku 1925 zdôraznil nutnos   spo-

lu  nancovania turis  ky a cestovného ruchu takto12): „Viem, že odstráni  každý nedostatok v Tatrách nemôže 
by  úlohou len samého štátu, ale že o to má stá  aj súkromný kapitál a hlavne Klub eskoslovenských turistov“. 
Napriek tomu, že príchod K ST na Slovensko znamenal neoby ajný rozvoj budovania a zna enia turis  ckých 
chodníkov, o akávania neboli vždy naplnené. „Nie sme naskrze spokojní s tou chatrnou inves  ciou, akú za 
7 rokov K ST preukázal Slovensku a menovite Tatrám. Ve  v krajoch turis  cky neporovnate ne menej význam-
ných, než sú Tatry a iné oblaste na Slovensku, daly sa na stavby ažké  síce, kým v Tatrách sa len troškári“, 
napísal M. J. v tom istom lánku, len o nieko ko riadkov alej.

Ani po desia  ch rokoch sa  nancovanie zna enia nezlepšilo. Zna kársky referent Slovenskej komisie K ST 
J. Maštalí  v roku 1935 napísal13): 

„Pod a mojich informácií odbory K ST venujú ve mi 
malé iastky na zna kovanie a prí inu ur itej nechu-
  zna károv treba h ada  v nedostatku prostriedkov. 

V našom odbore (Košice) napr. museli sme rieši  tento 
problém tak, že študentom hradíme stravovanie z vlast-
ného vrecka, ke že z 1 000 K , ktoré odbor na tento rok 
na zna kovanie povolil, uhradíme horko- ažko cestovné 
a iné materiálne výlohy. Dostanú okrem toho zadarmo 
legi  máciu na bežný rok. Preto obnovujem svoj lanský 
návrh, aby z tohoro ných subvencií pamätalo sa i na 
zna enie ciest a aby dostaly župy ur itú sumu s výhra-
dou, že môžu ju použi  len na zna kovanie.“

Zna kári zrejme ahali za kratší koniec, vä šina dis-
ponibilných prostriedkov sa používala na iné ú ely, 
napr. na výstavbu chát, ciest, na propagáciu a na pub-
likácie. Z uvedeného preh adu14) subvencie krajinské-
ho výboru na cestovný a turis  cký ruch z roku 1938 
je zrejmý pomer príspevku na zna enie vo i ostatným 
príspevkom. Problémy pokra ovali aj po vzniku Slo-
venského štátu. Napr. v roku 1940 bolo z naplánova-
nej obnovy zna kovaných ciest 4 000 km obnovených 
len 442 km15). Celkový plánovaný náklad na výmenu i 
obnovenie orienta ných tabú  bol 31 615 Ks, ale na to 
nebolo úhrady. Vtedajší technický referent a generálny 
zna kár O. Nuska odhadol úhrnný náklad na zna kova-
nie a orientáciu vo výške 120 000 Ks, ktoré žiadal za-
bezpe i  v štátnom rozpo te na rok 1941. Vo výro nej 
správe z roku 1942 sa dozvedáme, ako to v skuto nos   
v roku 1941 dopadlo. O. Nuska napísal16):

„Letnému zna kovaniu sme venovali mimoriadnu 
pozornos . 20 odborom rozdelili sme 515 kg bielej, 
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92 kg ervenej, 117 kg modrej, 112 kg zelenej a 114 kg žltej farby, alej 42 kg anovej fermeže, spolu všet-
ko v úhrnnej hodnote 14 977 Ks. Okrem toho vypla  li sme odboru vo Vrútkach príspevok na zna kovanie 
1 000 Ks a odboru Stará Turá za 20 orienta ných tabuliek na Javorinu 1 153 Ks. Orientácia vo Vysokých Tat-
rách stála 11 000 Ks, teda úhrnom nás stálo zna kovanie a orientácia 28 130 Ks.“
Rozpo et KSTL na rok 1943 predvídal úhradu 534 000 Ks, výdavky 893 000 Ks, de  cit 309 000 Ks (ktorý bude 

musie  by  nahradený zo štátnych podpôr). Výška „ lenovských“ príspevkov na rok 1944 sa vo i roku 1943 ne-
menila; odvod ústrediu inil 10 Ks za riadneho lena, 5 Ks za rodinného lena a 3 Ks za prispievajúceho lena17).

V prvých povojnových rokoch sa získavali prostriedky na zna enie náhodne, z rôznych zdrojov. Zna enie 
mnohých turis  ckých chodníkov bolo obnovené brigádnicky, sta ilo nadšenie, peniaze „neboli potrebné“. 
Vä šina štátom poskytovaných  nan ných prostriedkov bola pochopite ne ur ená predovšetkým na obnovu 
vojnou zni ených chát18). 

Po násilnom zjednotení všetkých telovýchovných organizácií a spolkov v roku 1949, najmä po vzniku STV 
v roku 1957, sa v radoch zna károv oraz dôraznejšie ozývali hlasy po pravidelnom  nancovaní zna kárskych 
prác. Už vtedy prevažoval názor19), že zna kovanie musí by   nancované cestovným ruchom, pretože sie  
zna kovaných turis  ckých chodníkov tvorí významnú sú as  jeho infraštruktúry. Potrebné  nan né prostried-
ky mal na Slovensku zaobstaráva  a rozde ova  SÚV STV, aby bolo zaistené ústredné riadenie a evidencia, 
ako boli  eto prostriedky použité. Prvú zmienku o takto získaných prostriedkoch na zna enie nachádzame 
v zápise19) z rokovania predsedov KZK v Dob ichoviciach 18. – 19. 4. 1959. V. ikor vtedy referoval o získaní 
150 000 K s na zemné práce súvisiace s budovaním zna kovaných trás, od Vládneho výboru pre cestovný ruch. 
Ur itým prínosom na riešenie zlej  nan nej situácie zna károv bolo vládne uznesenie . 783 zo 17. 8. 1962, 
ktoré odporu ilo predsedom KNV v rámci starostlivos   o rozvoj cestovného ruchu prispieva  na úhradu nákla-
dov spojených s údržbou a obnovou turis  ckého zna enia a orientácie. Výška príspevku však závisela od u-
bovôle úradníkov a od priebojnos   zna károv... Nedostato né  nancovanie zna kárskych prác znechucovalo 
zna károv a mnohí preto prestali zna kova . Zna kári odmietali náhodné  nancovanie a žiadali trvalé riešenie 
tohto problému.

Na návrh predsedníctva SÚV STV Výbor SNR pre cestovný ruch prerokoval d a 22. 2. 1965 hospodárske 
zabezpe enie zna kárskej innos   na Slovensku a odporu il ústredné  nancovanie a evidenciu. Krátko na to 
vznikol v Prahe materiál „Zabezpe ení zna ka ské innos   v SSR“. Praha navrhla z h adiska jednotnos   na 
celom území štátu ústredné zabezpe enie zna kárskej innos   Vládnym výborom pre cestovný ruch – kaž-
doro ne a pravidelne. Návrh na rok 1966 bol vo výške 1 100 000 K s. V roku 1966 bolo schválené ústredné 
 nancovanie – 1 088 000 K s z prostriedkov VVCR, 400 000 K s z prostriedkov STV, pri om nebol výslovne 

zrušený  nan ný príspevok na zna enie z KNV, ONV19).
V roku 1968 dostal Ústredný odbor turis  ky v Prahe od Vládneho výboru pre cestovný ruch 1 200 000 K s, 

z toho na centrálne zabezpe enie zna enia bolo ur ených 800 000 K s. SSR dostala z toho 33 %, t. zn. 105 000 K s 
(na drobný materiál a cestovné pri akciách v teréne – ostatné náklady mal hradi  Slovenský odbor turis  ky). 
Bol pokus získa  navyše peniaze na zna enie z rušiacich sa KNV. 

Náklady na zna enie sa likvidovali nasledujúcim postupom. Slovenská zna kárska komisia (SZK) vydala ces-
tovný príkaz, OV STV likvidoval cestovné a materiálové náklady, ktoré mu štvr ro ne refundoval SÚV SZTV. 
Ošatné sa pla  lo z rozpo tu OV SZTV, farby, mapy, smerovky a tabu ky hradila SZK centrálne.

Po vzniku federácie Slovenský výbor OT STV požiadal 19. 5. 1969 Vládny výbor pre cestovný ruch pri Pred-
sedníctve vlády SSR  nancova  zna enie na Slovensku každoro ne sumou 400 000 K s. Cestovný ruch žiados  
odmietol s tým, že zna enie majú zabezpe ova  ONV a MNV! ady sa pohli v roku 1970, kedy nadobudol 
platnos  Štatút komisie cestovného ruchu ÚV Slovenskej telovýchovnej organizácie, zameranej na výstavbu 
zariadení cestovného ruchu a na verejnoprospešnú innos , vrátane zna enia. V roku 1973 sme od Vládneho 
výboru pre CR (aj v aka priazni predsední ky výboru Petronely Viš ovcovej) dostali 432 000 K s. V roku 1974 
sme dostali 516 000 K s a v roku 1981 bolo na zna enie vy erpaných 119 388,90 K s19).

Po spolo enskej zmene v roku 1989 bola alšia existencia zjednotenej telovýchovy nepredstavite ná. Sta-
novisko zna károv však bolo jasné. Zna enie musí zosta  pri turis  ke, zna enie sa musí hradi  zo štátneho 
rozpo tu a centrálne prostriedky sa budú rozde ova  republikovým komisiám zna enia (zápis . 4/89 KZ P VST 
ÚV STV Brno, 6. 1. 1990)19). Financovanie zna enia na rok 1990 ešte bolo zabezpe ené zvyškom dotácie 
Ministerstva obchodu a cestovného ruchu z roku 1989 vo výške 850 000 K s. Ú astníci jesenného ak  vu 
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predsedov KZ okresných rád KST (Tatranská Štrba, 7. – 9. 12. 1990) odporú ali, aby sa pre zna károv vytvoril 
samostatný bankový ú et. Po rokovaní s predsedom KST bolo rozhodnuté, že peniaze na zna enie sa budú 
okresným komisiám zna enia poukazova  na samostatné ú ty vybraných TJ alebo klubov. Malo sa tým za-
bráni  úniku  nan ných prostriedkov na iné ú ely. Z vedenia KST odišiel list na Ministerstvo obchodu, na Mi-
nisterstvo  nancií, aj na Ministerstvo školstva a športu, v ktorom bola vysvetlená verejnoprospešná innos  
zna károv a vyslovená požiadavka na zabezpe enie centrálneho  nancovania zna enia. Žia , v roku 1991 už 
Ministerstvo obchodu nebolo ochotné  nancova  zna enie turis  ckých chodníkov. Na rok 1991 boli  nan -
né prostriedky na zna enie pridelené zo Slovenského zväzu telesnej kultúry vo výške 600 000 K s. V roku 
1992 predseda KST opä  požiadal Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SR o dotáciu na zna enie. Od-
pove  bola nega  vna. V roku 1993 sa muselo zna enie z  nan ných dôvodov obmedzi  len na obnovu zna-
iek, budovanie informa ných prvkov bolo do asne pozastavené. V zmysle zákona NR SR . 264/93 nastala 

od 1. 1. 1994 zásadná zmena vo  nancovaní telovýchovnej, športovej a turis  ckej innos  . Pod a zákona 
o štátnom fonde telesnej kultúry a prijatých zásad sa poskytovala dotácia iba na základe podaných a schvá-
lených projektov. V roku 1994 takto zna kári získali dotáciu na zna enie vo výške 750 000 Sk (požadovaná 
suma bola 790 000 Sk). Z dotácie bolo 400 000 Sk rozdelených pod a „kilometrového k ú a“ na okresné 
KZ a 150 000 Sk bolo použitých na výrobu smeroviek a tabuliek. Na jesennom ak  ve (Žilina, 4. 6. 1994) 
zaznela prvý raz výzva, aby predsedovia komisií zna enia h adali sponzorov. Jednou z prvých lastovi iek 
bola obec Krivá , ktorej zástupcovia žiadali zapoji  obec novými trasami do siete jestvujúcich zna kovaných 
chodníkov v okolí a na údržbu týchto nových chodníkov sa zmluvne zaviazali každoro ne prispieva  sumou 
1 500 Sk. Zna kári opakovane požiadali o  nan nú podporu aj Ministerstvo životného prostredia, dokonca 
oslovili majite a stávkovej spolo nos   NIKÉ, nieko kokrát žiadali o dotáciu na zna enie Ministerstvo hospo-
dárstva – sekciu cestovného ruchu. Tieto pokusy neboli úspešné. Z asu na as získavali zna kári  nan né 
prostriedky z grantov úspešne podaných projektov mimo Ministerstva školstva. Napr. v roku 1996 získali 
zna kári na materiálové výdavky 750 000 Sk od sekcie cestovného ruchu MH SR. V roku 1999 sa v aka 
Slovenskému cykloklubu zapojili do projektu Phare  Credo, v rámci ktorého obnovili zna enie a vymenili 
všetky smerovky na slovensko-moravskom pomedzí. Výška dotácie bola 769 428 Sk (vtedy: 17 487 Euro). 
Pravidelný prísun  nan ných prostriedkov však zabezpe oval iba Štátny fond telesnej kultúry MŠ SR. Tieto 
pravidelné dotácie nikdy nepokrývali celú sumu požadovanú na zna enie, o sa nepriaznivo prejavilo na 
spo ahlivos   zna enia a na vzh ade informa ných prvkov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1874, str. 1
2) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1882, str. 366
3) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1882, str. 6
4) F. Denes, Gründung, Entwicklung und Tä  gkeit des Ungarischen Karpathen-Vereines, Levo a 1883
5) Tirts Rezsö, A magyar turista kultúra keletkezése, Budapest 1943, str. 29
6) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1883, str. 278
7) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1877, str.297
8) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1882, str. 364
9) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1881, str. 467
10) A Magyaroszági Kárpátegyesület Évkönyve, ro ník 1883, str. 76
11) A. Grosz, Die Hohe Tatra. Geschichte des Karpatenvereins, Stu  gart 1961 
12) M.J., Vä šmi sa starajme o Vysoké Tatry, Krásy Slovenska 1925–1926, . 2, str. 33
13) J. Maštalí , Viac záujmu o zna kovanie, Krásy Slovenska 1935, . 4, str. 82
14) Krásy Slovenska 1938, . 5, str. 117
15) O. Nuska, Turis  cké zna kovanie a orientácia na Slovensku, Krásy Slovenska 1939–1940, . 9-10, str. 224
16) O. Nuska, Trochu bilancie, Krásy Slovenska 1941, . 2, str. 47
17) IV. valné zhromaždenie KSTL, Krásy Slovenska 1943, . 6–7–8, str. 178
18) Turis  ka nemôže by  bez  nan ných prostriedkov, Krásy Slovenska 1947, . 8, str. 234
19) Zna kársky archív KST, Bra  slava



POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

47

2.3. ZNAČKÁRSKA ADMINISTRATÍVA

Administra  va – „úradovanie“ je najneob úbenejšou innos ou zna károv. Kto môže sa tomu vyhýba a predse-
dovia zna kárskych komisií to robia „z donútenia“. Napriek tomu je táto innos  nevyhnutná z viacerých dôvodov. 
Tak ako v každej organizácii, ktorá narába s peniazmi a plánuje svoju innos , musí sa každý výdavok dokladova , 
usmer ovanie innos   ubovo nej organizácie nie je možné bez dôslednej evidencie a do tre  ce, odvedenú prácu 
treba „vykazova “ a tým preukáza  oprávnenos  a ú elnos  použi  a poskytnutých  nan ných prostriedkov.

Zna kárska administra  va nebola sú as ou zna kárskej innos   len v 20. a 21. storo í. Už od samého za-
iatku zna enia turis  ckých chodníkov na území Slovenska, v druhej polovici 19. storo ia, musela existova  eviden-

cia zna kovaných chodníkov. V zachovanej literatúre sa stretávame aj s rozpo tami. Príklad vyrovnaného rozpo tu 
Uhorského karpatského spolku z roku 18841), v ktorom je uvedená aj položka na zna enie vo výške 16 guldenov 
a 82 grajciarov, je na obrázku.

So špeciálnymi zna kárskymi tla ivami sa stretávame v druhej polovici 20. storo ia, ke  došlo k centralizá-
cii riadenia zna kárskych zložiek. Prvým tla ivom, s ktorým sa zna kári stretli a dosia  stretávajú, je cestovný 
príkaz, dôverne známy zna károm z ob ianskeho povolania. Mnohí zna kári však túto skúsenos  nemajú a tak 
nezostáva predsedovi komisie zna enia ni  iné, ako cestovný príkaz za nich vyplni . 

Postupne, spolo ným úsilím eských a slovenských zna károv, vznikol súbor „zna kárskych tla ív“, plat-
ných v celom eskoslovensku. Tla ivá na Slovensku sa iasto ne odlišovali od eských tla ív, pretože my sme 
v evidencii nikdy nezachádzali do takých podrobnos   ako naši eskí partneri. V roku 1980 obsahoval súbor na 
Slovensku platných zna kárskych tla ív 19 položiek.

Súbor tla ív2) možno rozdeli  do nieko kých skupín. Do prvej skupiny možno zaradi  už spomínaný Cestovný 
príkaz (na odlíšenie od ostatných cestovných príkazov bol ružový), Povolenie na použi  e súkromného motoro-
vého vozidla a Hlásenie o vykonaní zna kárskych prác. Na obrázku 2.10 je zobrazené tla ivo „Hlásenka“ z roku 
1980. Tla ivo bolo štvordielne. Po ukon ení stanovených zna kárskych prác vedúci zna kárskej skupiny tla ivo 
vyplnil a odovzdal na kontrolu predsedovi zna kárskej komisie. Predseda ho po skontrolovaní, prípadne úpra-
ve, potvrdil. Zna károvi vrá  l III. a  IV. diel, III. diel si zna kár ponechal a IV. diel priložil k vyú tovaniu pracovnej 
cesty. I. a II. diel založil do evidencie KZK a OZK.
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Obr. 2.6. Cestovný príkaz – 1. strana Obr. 2.7. Cestovný príkaz – 2. strana

Obr. 2.8. Cestovný príkaz – 3. strana Obr. 2.9. Cestovný príkaz – 4. strana

Obr. 2.10. „Hlásenka“ o vykonaní značkárskych prácOb Hlá k k í čká k h á
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Druhú skupinu tla ív tvorili eviden né tla ivá: Eviden ný list zna kovaného turis  ckého chodníka, Karta 
zna kovaného chodníka, Priebeh turis  ckého zna kovaného chodníka, Situa né plán eky texta ných miest, 
Dotazník a Eviden ný list zna kára. Na ilustráciu je zobrazených nieko ko eviden ných tla ív.

Obr. 2.11. Evidenčný list značkovaného 
turistického chodníka (obálka, do ktorej 
sa vkladali všetky dokumenty chodníka)

Obr. 2.13. Situačné plánčeky textačných miest

Obr. 2.12. Karta značkovaného chodníka
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Do tretej skupiny tla ív možno zaradi  Plán práce OZK, Rozpo et OZK, Preh ad vykonaných prác zna kára, 
Preh ad prác okresnej zna kárskej komisie, Výro né hlásenie o vykonaných zna kárskych prácach HS a posled-
ným tla ivom tejto skupiny bol Preh ad kvali  kácie zna károv a udelených OTZ.

Obr. 2.14. Evidenčný list značkára – predná a zadná strana

Obr. 2.15. Rozpočet okresnej značkárskej komisie

Obr. 2.16. Plán práce a materiálu okresnej značkárskej komisieOb 2 16 Plá á t iál k j čká k j k i i

Ob 2 14 E id č ý li t čkká d á d á tká
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Údaje zistené pri revíziách sa zapisovali do tohto tla iva.

Obr. 2.17. Zápočet za rok ....

Obr. 2.18. Tlačivo pre nahlásenie výsledkov revízie
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V sú asnos   je súbor tla ív doplnený o tla ivá súvisiace s „elektronizáciou“ zna kárskej administra  vy. Sú to tla ivá: 
Podklady na po íta ové spracovanie objednávky informa ných prvkov a Správa o elektronickej revízii turis  ckej zna -
kovanej trasy. Súbor platných zna kárskych tla ív je uverejnený na webovej stránke www.kst.sk  turis  cké zna enie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) In: Tirts Rezsö, A magyar turista kultúra keletkezése..., Budapest 1943
2) In: U ebné texty pre zna károv, KST Bra  slava 2006

Obr. 2.19. Podklady na počítačové spracovanie objednávky informačných prvkov

Obr. 2.20. Správa o elektronickej revíziiOb 2 20 S á l kt i k j í ii
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2.4. BOJ ZNAČKÁROV S VANDALIZMOM

Prvky informa ného systému turis  ckých zna kovaných trás (zna ky, smerovky, tabu ky, smerovníky, 
zna kárske koly a vývesné mapy) sú majetkom Klubu slovenských turistov (v minulos  : K ST alebo KSTL). 
Vlastnícke právo KST (ako právnickej osoby) chráni ob iansky zákonník (Zákon . 40/1964 Zb). Ak dôjde 
k zni eniu prvkov informa ného systému, môže KST uplatni  právo na náhradu škody. 

Napriek tomu, že turis  cké zna kované chodníky boli vždy ur itým spôsobom chránené, v histórii zna enia 
turis  ckých chodníkov sa neustále stretávame s nevzdelancami, hlupákmi a vandalmi, ktorí ni ia záslužnú 
prácu obetavých zna károv.

Napr. v roku 1923, po dokon ení zna enia zelenej zo stanice 
v Zámos   cez Jasenie na Ráztocké hole, „skoro každú zna ku od 
hydroelektrárne po Kyslú ktosi zo zlomyselnos  , škodorados   alebo 
z hlúpos   dorúbal a na kame och dot kol. Asi na troch zna kách 
bolo biele pole zna ky zamachlené miniumom a tak  ež túto farbu 
zneužili na niektorých miestach popri ceste.“ 1)

V roku 1927 sa odbor Klubu sl. Turistov v Banskej Bystrici s ažuje, že „nevzdelaný ud – naštvaný azda i istou as-
ou tla e, akoby turis  ka bola len pre „pánov a kapitalistov“ – kde je len možné ni í, kazí útulne, zna ky a iné turis  cké 

predmety, ím znemožní, aby sa rozmohol i u nás cudzinecký ruch.“ 2)

Zna kári preto oprávnene volali po náprave2): „Bolo by na ase, aby u itelia, k azi, notári a iní povolaní initelia 
upozornili náš ud na podlos  a hlúpos  takýchto pre inov, vy ísliac im škodu, ktorú si patri né obyvate stvo, okrem 
hanby, zaprí iní, ke  si turistov od svojho vidieku odpudí.“

Na inom mieste3) ítame toto. „Opätovne obraciame sa touto cestou na úrady ako štátne tak aj samo-
správne, aby pomáhaly vypátra  a potresta  ni ite ov turist. zna iek a tabuliek. Neznámi páchatelia odstránili 
takúto tabu ku na križovatke ciest pod Besníkom aj v Pustom Poli, takže turista omylom namiesto do jaskyne 
prichádza do mesta Dobšinej alebo Telgartu a tým si predlžuje cestu až o 6 hodín.“

V roku 1928 sa zna kári dožado-
vali už aj trestného konania4).

Prirodzene, ve ké škody napá-
chala aj vojna. Odbor KSTL v Pod-
brezovej na výro nom valnom zhro-
maždení v roku 1946 konštatoval5), 
„že vojnou utrpel ve ké škody, ke že 

jeho rayon od Slovenského národného povstania bol v ohnisku bojových akcií. Odboru patriaca chata „Trangoška“, 
ktorá svojím prínosom za oslobodzovacieho boja zapísala sa do dejín Slovenského národného povstania, v zime 
1944 – 1945 ahla popolom i so všetkým zariadením. Vypálili ju Nemci. alej zni ená bola prevážna as  orienta -
ných zariadení odboru (zna ky, smerové ty e, orienta né tabule) v oblas   Nízkych Ta  er.

Reakcia okresného zna kára z Trnavy bola rázna: „...pro   menovanému do desat dní úradne zakro te...
Zna kárskej komisii odboru turis  ky STV napísal:

„D a 8. V. a 9. V. 1961 som vykonával zna kárske práce na turis  ckej ceste íslo 001 farba ervená na úse-
ku Dobrá Voda kostol, Chata pod Mariašom. V úseku usadlos   pri chate pod Mariašom ob an Vician a man-
želka vystúpili na m a že nemám tam o obnovuvat zna ky a z hrubým vyhrážaním, urážkámi, nadávkamy my 
pohrozili že  e zna ky odstránia. Ja som síce upozornil že vykonávam službu zna kára a ony nemajú o moju 
prácu ni it a kazit. V prípade sa môžu s ažovat na MNV. Ony však moje upozornenie nepovšimly a menovaní 
ob an Vician sa vyhrázal že ma nakope do zadnice a zbije.

Po mojom odchode zna ky virúbal a zotrel ako zo stromov tak  ež zo skaly. Poznamenávam že neišlo 
o nové zna ky ale len o obnovenie starích zna iek ktoré menovanému do môjho príchodu nevadili, ale ako 
náhle som  eto obnovil boly mu prekážkou a okamžite  eto odstránil. Celkoví po et je pet zna iek. Toto ozná-
menie berte na vedomie a pro   menovanému do desat dní úradne zakro te. Adresa je N. Vician Dobrá Voda.

Trnava 12. V. 1961      S pozdravom Horám zdar
          Okresní zna kár
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Po zni ení pripravených smerovníkov 
pri Pieš anoch napísal predseda zna kár-
skej komisie KV STV Jurko Szomolányi 
takýto list vedeniu školy.

Zna né škody na našom majetku pá-
chajú po ovníci, ktorí si z našich smero-
viek robia ter e.

Žia , v dnešných asoch musíme bojova  s vandalmi vä -
šieho kalibru. Arogantní majitelia po ovných revírov, zverníc 
a iných ohradených lesných celkov, prehradzujú zna kované 
turis  cké chodníky plotmi, za ktorými sa neraz prehá ajú 
divé psiská a niekde sa nájde aj ozbrojená stráž. Niektorí „ne-
dotknute ní“ naše zna ky jednoducho zatrú. Pod Vápe om 
sme takto prišli o 10 km zna kovaného turis  ckého chodníka, 
ktorý patrí do sústavy európskych dia kových ciest. Máme tú 
skúsenos , že v týchto prípadoch nám nepomôže ani polícia! 
Na obrázku 2.22 je šípka umiestnená na dôležitom mieste 
(odbo enie) zatretá iernou farbou.

V príkrom pro  klade s vandalizmom hlupákov a primi-
 vnych nadutcov je postoj drevoruba ov, ktorí po vyrúba-

ní stromu so zna kou takto zabezpe ia do asnú schodnos  
zna kovaného chodníka (obr. 2.23).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Ochrana turis  ckých zna iek, Krásy Slovenska 1923, . 6, str. 240
2) Turis  cký obzor, Krásy Slovenska 1927, . 5 6, str. 176
3) Slovenský turista..., Krásy Slovenska 1927, . 3 4, str. 114
4) Slovenská komisia..., Krásy Slovenska 1928, . 7, str. 221
5) Z odboru KSTL v Podbrezovej, Krásy Slovenska 1945 1946, . 7, str. 166

Obr.2.21. Dostrieľané smerovky

Obr. 2.22. Šípka odstránená arogantným majiteľom lesa

Obr. 2.23. Dočasné umiestnenie odstránenej značky

Ob 2 21 D t i ľ é k

Ob 2 23 D č é i t i d t á j čk

Obr 2 22 Šípka odstránená arogantným majiteľom lesa
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2.5. PRIENIK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ DO ZNAČENIA

Výpo tovú techniku za ali zna kári v eskoslovensku využíva  koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho sto-
ro ia. Prvý seminár o po íta ovom spracovaní evidencie turis  ckých zna ených trás (TZT) sa konal v d och 10. až 
12. februára 1989 v Brne. Na prezentáciu dosiahnutých výsledkov bol k dispozícii po íta  juhomoravského KV STV 
SAPI-1 a tla iare  A4, z Bra  slavy bol privezený osobný po íta  PP-06. Okrem spracovania evidencie TZT sa pred-
pokladalo aj  po íta ové spracovanie evidencie osobných údajov zna károv a ich innos  , evidencie informa ných 
objektov a evidencie pohybu zna kárskych materiálov v zna kárskych skladoch. Po íta ovú evidenciu osobných 
údajov predstavil Milan Pernica z Brna a Karel Hlavá ek z Ús   nad Labem. Obaja využívali systém DBASE. Evidenciu 
informa ných objektov spracoval programovate ným terminálom CONSUL C 2712 Ji í Šlitr z Turnova. Pretože tento 
spôsob spracovania evidencie nebol využite ný v inej výpo tovej technike, Milan Zajac z Banskej Bystrice sa podujal 
transformova  Šlitrove výsledky do re i osobných po íta ov. Pioniersku úrove  výpo tovej techniky, ktorú v tých 
asoch mali zna kári k dispozícii, najlepšie vys  huje tá skuto nos , že sa nepodarilo prezentova  podrobný projekt 

evidencie TZT a turis  ckých informa ných objektov Jaroslava ížka z Trutnova, pre nezlu ite nos  opera ných sys-
témov CPM 2-2 po íta ov SAPI-1 a Robotron 1715. Bez problémov sa prezentoval Ferko Sen ek z Bra  slavy na do-
vezenom po íta i PP-16. Predviedol program TRASA na spracovanie základných údajov o turis  ckých informa ných 
miestach, o pro  le trás a na výpo et asových údajov pre texty smeroviek pod a diagramu turis  ckej chôdze. alej 
predviedol program SMER na spracovanie textov smeroviek a tabuliek miestneho názvu. Programy boli spracované 
v strojovom kóde v opera nom systéme PP-DOS pre osobné po íta e. To ko o historických za iatkoch využívania 
výpo tovej techniky v zna ení turis  ckých chodníkov. 

V nasledujúcich desa ro iach zna kári i výpo tová technika vyspeli, dostupným výpo tovým prostriedkom sa 
stal osobný po íta . Používané zna kárske programy sa neustále vyvíjali, zdokona ovali. V esku sa využíva program 
ETZT, zasahujúci do najmenších detailov zna kárskej evidencie, obrazne povedané, od evidencie trás po evidenciu 
skru  ek na upev ovanie smeroviek, umiestnených niekde v sklade. Na Slovensku sa používa striedmejší program 
„Turis  cké zna enie“, slúžiaci na evidenciu TZT, turis  ckých informa ných miest a na prípravu textov pre smerovky 
a tabu ky miestneho názvu – pre takzvané objednávky. 

Za iatkom 21. storo ia za ali zna kári na Slovensku využíva  satelitný naviga ný systém na zis ovanie a zazna-
menávanie presného priebehu turis  ckých zna kovaných trás v teréne. Dáta získané GPS prijíma om sa spraco-
vávali programom Ozi Explorer. Kolek  v pod vedením Ivana Zapletala pripravil podrobné zásady zberu a spraco-
vania dát získaných pri takzvanej elektronickej revízii turis  ckých zna kovaných trás. 

Elektronická revízia umož uje zaznamena  presný priebeh 
TZT, polohu TIM, ale aj polohu iných dôležitých miest, napr. kri-
žova  ek ciest, miest so závorou, miest zmeny druhu a povrchu 
komunikácií, nesprávne vyzna ených miest a podobne. Elektro-
nická revízia  ež poskytuje informácie o obsahu a stave infor-
ma ných prvkov a údaje pre výpo et asov pochodu medzi TIM. 
Okrem toho sa získava aj fotodokumentácia TIM a iných dôle-
žitých bodov na trase (POI – point of interest) – studni iek, prí-
streškov, pamätníkov, mimoriadnych výh adov a pod.

Elektronická revízia pozostáva z dvoch samostatných as  . 
Prvou as ou je zber dát v teréne a druhou as ou je spracova-
nie dát po návrate z revízie.

Výstupné zostavy získaných údajov využíva sekcia zna enia 
KST na evidenciu TZT, TIM, POI, na získanie údajov pre výpo et 
asov pochodu medzi TIM a na prípravu objednávok informa -

ných prvkov. Komisie zna enia RR KST využívajú výsledky na 
odstránenie nedostatkov v zna ení a v informa ných prvkoch 
a vydavatelia máp ich majú možnos  využi  na presný zákres 
priebehu TZT a polohy TIM na turis  ckých mapách.

Obr. 2.24. Príručka využívania satelitného navigačného systému v turistike
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2.6. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Prvým náznakom medzinárodnej spolupráce v oblas   zna enia turis  ckých chodníkov je dohoda K ST 
a PTT (Polskie Towarzystwo Tatrzanskie) z roku 1933 o zna kovaní v Tatrách1). Bolo dohodnuté, že „Turis  cké 
cesty v Tatrách sa zásadne budú stava  na tých miestach, kde je ve ký turis  cký ruch, aby sa nimi sviedol prúd 
do ur itých miest. Dbá sa pri tom zásady, aby vopred boly postavené už zna ené cesty“.

alej sa píše:

ulejšie medzinárodné styky mali zna kári od druhej polovice dvadsiateho storo ia. Za ias socializmu sa spolu-
práca obmedzovala na spoluprácu zo susednými štátmi socialis  ckého tábora. V Nemeckej demokra  ckej repub-
like (NDR) bol partnerom zna károv Kulturbund der DDR (KB), v Po sku to bolo Polskie Towarzystwo Turyzstyczno 
Krajoznawcze (PTTK) v Krakove a v Ma arsku bol partnerom Magyar Természetbarát Szövetség (MTS). Pravidelná 
a rozsiahla spolupráca sa rozvinula len s po skými zna kármi. Cie om bolo zladi  priebeh zna kovaných trás v hrani -
ných oblas  ach a spres ova  zákresy priebehu zna kovaných trás v hrani ných oblas  ach susedných štátov. Spres-

ovanie zákresov bolo dôležité z h adiska vydávania turis  ckých máp. Výsledkom tejto spolupráce bola aj Cesta 
eskoslovensko-po ského priate stva, otvorená v roku 1961. Bola vyzna ená ervene v d žke 27,5 km od Tvarožníka 

nad Voseckou boudou, striedavo po oboch stranách hranice, cez Sn žku, po hrani ný priechod Pomezní Boudy2). 
Neskôr bola táto cesta pred žená cez Králický Sn žník až po hrani ný priechod Otovice – Tlumaczów. Na slovensko-
-po skej as   eskoslovenskej hranice nebola takáto spolupráca poli  cky žiaduca.

Spolupráca eskoslovenských, nemeckých, po ských a ma arských zna károv vyús  la do vybudovania Me-
dzinárodnej horskej cesty priate stva Eisenach – Budapest (MHCP EB) v roku 1983. Vybudovanie dia kovej pešej 
turis  ckej cesty inicioval PTTK v roku 1978. Pôvodne mala cesta prechádza  aj územím Sovietskeho zväzu do 
Rumunska a Bulharska. Schválený priebeh MHCP bol vytvorený so zna kovaných trás prebiehajúcich na nad-
väzných hrebe och horských masívov zú astnených štátov. Prechod trasy do susedného štátu bol dovolený len 
cez o  ciálny hrani ný priechod. D žka MHCP bola 2 695 km. Turis  , ktorí absolvovali putovanie po tejto trase, 
dostávali odznaky a diplomy. V tejto súvislos   je pozoruhodný citát zo zápisnice: 

„Na sch zi P VST STV dne 12. 6. 1986 p edal p edseda poli  cko-
-výchovné komise s. M. Král text hesla pro diplomy MHCP E-B, které 
vymyslel s. Málinka: Turis  kou spole ne za upev ování internacionál-
ní jednoty našich národ “.
V duchu „bratskej spolupráce“ krajín socialis  ckého tábora vznikla 

v roku 1983, na konferencií predstavite ov turis  ckých organizácií socia-
lis  ckých štátov v So  i, myšlienka zjedno   zna kársku metodiku. Vypra-
covaním návrhu bola poverená eskoslovenská strana. Následne, na medzi-
národnej konferencii o turis  ke v Moskve v roku 1987, bol esko-slovenský 
návrh prijatý ako metodický materiál a konferencia odporu ila jednotlivým 

v

c

Obr. 2.25. Emblém MHCP Eisenach – Budapest
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štátom jeho postupné využi  e. V skuto nos   k zjednoteniu metodiky zna enia nikdy nedošlo. Na schôdzi 
Ústrednej zna kárskej sekcie STV sa v roku 1989 konštatovalo: 

„Soudruh R. podal informaci o norm  o zna ení vydané v MLR. Z dohodnutého doporu ení o zna kách 
v zaslané norm  není respektováno nic.“ 3)

Rozruch na poli medzinárodnej spolupráce zna károv a turistov vyvolal vznik Európskeho združenia pešej 
turis  ky (Europäische Wandervereinigung – EWV; European Rambler  Associa  on – ERA; Fédera  on euro-
péenne de la randonnée pédestre – FERP) v roku 1969. EWV navrhla sie  11 európskych dia kových ciest 
vedúcich západoeurópskymi a stredoeurópskymi štátmi, pri om sa predpokladalo, že niektoré z nich pove-
dú aj územím socialis  ckých štátov. Hlavným cie om tejto organizácie bolo úsilie o zjednodušenie pasových 
a colných formalít na hrani ných priechodoch a prispie  k porozumeniu medzi národmi. Pre vtedajších es-
koslovenských vládcov boli  eto ciele hodeným erveným súknom. Až v roku 1983 došlo pri slávnostnom 
otváraní MHCP v po skom Szczyrku k neo  ciálnemu kontaktu eskoslovenskej delegácie s prezidentom EWV, 
Dr. R. Wurstom. Ešte v roku 1986 sa v zápisnici konštatuje:

 „...že v SSR není žádnych p ekážek, aby zahrani ní turisté z KS (kapitalis  ckých štátov) používali naše 
zna ené cesty. Vzhledem k tomu, že záležitost není vyjasnena, mezinárodní komise doporu ila se za  m 
touto otázkou nezabývat a vy kat...“ 4) 
K o  ciálnemu rokovaniu zástupcov Svazu turis  ky ÚV STV s Dr. Wurstom vo Viedni došlo až v roku 1989, 

po „konzultáciách so štátnymi orgánmi“. Tými zástupcami boli dvaja „spo ahliví“ súdruhovia, ktorí nemali so 
zna ením ni  spolo ného. Vhodná doba na reálnu spoluprácu nastala až po roku 1989. Na porade zástupcov 
EWV a Federácie eských a slovenských turistov (F ST) v roku 1990 v Bra  slave bolo dohodnuté, že F ST podá 
žiados  o lenstvo v EWV. Bolo  ež dohodnuté, že MHCP E-B sa stane sú as ou európskej dia kovej cesty E3. 
Pod a pôvodného plánu architekta týchto dia kových ciest, Dr. R. Wursta, bolo rozhodnuté, že územím Slo-
venska budú prechádza  trasy E3 a E8. Za iatkom roka 1991 došlo na hrani nom priechode Berg – Bra  slava 
k slávnostnému prepojeniu trasy E8 na Cestu hrdinov SNP, vedúcu až na Dukliansky priesmyk. Od roku 1993 je 
lenom EWV Klub slovenských turistov. Spolupráca KST s Európskym združením peších turistov trvá dodnes. 

V sú asnos   zna kári KST úzko spolupracujú so zna kármi K T. Každoro ne je na seminár ústredných in-
štruktorov K T prizývaná dvojica slovenských zna károv. Cie om je vzájomná výmena metodických materiálov 
a prak  ckých skúsenos   z oblas   zna enia. Každý druhý rok sa stretávajú predsedovia zna kárskych oblas   
slovensko-moravského pomedzia, aby skoordinovali priebeh zna kovaných chodníkov na hranici a v prihra-
ni nej oblas   a vzájomne si vymenili texty smeroviek pre hrani né informa né miesta. Pokra uje spolupráca 
s po skými zna kármi. Po vstupe Slovenska a Po ska do schengenského priestoru bolo v roku 2007 v Tatranskej 
Štrbe dohodnuté zjednotenie siete turis  ckých zna kovaných chodníkov na SK/PL hranici. Cie om bolo odstrá-
ni  paralelné zna kované chodníky na hranici a na chodníkoch pokra ujúcich v rovnakej farbe na susednom 
území uvádza  na smerovkách ciele v susednej krajine. Spolupráca s rakúskymi a ma arskými zna kármi je 
sporadická a týka sa nadväznos   zna kovaných chodníkov na štátnych hraniciach.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Alm., Medzinárodná turis  cká spolupráca v Tatrách, Krásy Slovenska 1933. . 6, str. 138
2) U ební texty pro zna ka e, díl M, Klub eských turist , Praha 1997
3) Zápis ÚSZ... /1989
4) Zápis s jednání ÚSZ... /1986

Obr. 2.26. Emblém Európskeho združenia peších turistov
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2.7. SPOLUPRÁCA S CYKLOTURISTAMI

Na popud sekcie cykloturis  ky KST sa komisia zna enia KST za ala v roku 1993 zaobera  zna ením cyklo-
turistických trás. Do komisie bol prizvaný zástupca sekcie cykloturistiky KST P. Šebo, aby koordinoval 
postup sekcie pri zna ení. V. Dohnal pripravil návrh smerovky pre cyklozna enie. Cykloturisti pripravili 
návrh metodického listu „Zna enie cykloturistických trás“, ktorý komisia zna enia posúdila ako nevyho-
vujúci a V. Dohnal bol poverený vypracovaním protinávrhu. S návrhom bol oboznámený predseda sekcie 
cykloturistiky KST Juraj Hlatký. Pod a zápisu KZ z 22. 6. 1993 komisia zna enia KST schválila návrh cyklo-
turistickej smerovky – písmeno C v hrote smerovky a na opa nej strane smerovky symbol cykloturistu.

Pre nezhody s vtedajším vedením KST založil J. Hlatký v roku 1994 samostatný Slovenský cykloklub 
(SCK), ktorý sa venoval zna eniu cyklotrás na Slovensku. Napriek tomu spolupráca zna károv s J. Hlatkým 
pokra ovala a v roku 1997 bol zvolený za lena Ústrednej komisie zboru zna enia KST ako inštruktor pre 
cykloturistické zna enie. SCK pripravil v roku 1999 návrh normy zna enia cyklotrás, ktorý po grafickej 
aj metodickej stránke iasto ne využíval výsledky predchádzajúcej spolupráce s komisiou zna enia KST. 
Normu vydal Slovenský ústav technickej normalizácie pod ozna ením STN 01 8028 „Cykloturistické zna-
enie“ v roku 2000. 

V roku 1999 prizval J. Hlatký zna károv KST k spolupráci na projekte Phare  Credo, v rámci ktorého 
bola obnovená sie  peších a cykloturistických trás na moravsko-slovenskom pomedzí a na obnovených 
trasách sa vymenili informa né prvky. Celková výška dotácie bola 17 487 Eur. Aj v roku 2009 boli zna ká-
ri KST prizvaní k riešeniu projektu „Obnova a údržba existujúcich cykloturistických a peších turistických 
trás na území Žilinského samosprávneho kraja“. Len v prvom roku tohto trojro ného projektu dostali 
zna kári KST na obnovu zna enia a na výmenu informa ných prvkov sumu 5 477,80 Eur. Pre trvajúce 
nepriate stvo vtedajšieho vedenia KST k J. Hlatkému v dohodách s SCK vystupovali zna kári pod Klubom 
zna károv Slovenska. V roku 2010, po nástupe progresívneho vedenia KST na ele s P. Perhalom, sa 
vz ah KST a SCK diametrálne zmenil k lepšiemu. 

D a 27. 8. 2010 bola na Magistráte Mesta Bratislava slávnostne podpísaná dohoda o spolupráci 
KST a SCK pri budovaní a obnove zna kovaných turistických ciest, pri obhajobe spolo ných záujmov pri 
rokovaniach s orgánmi ochrany prírody, lesného hospodárstva, obecného zriadenia, dopravy a inými 
priamo dotknutými organizáciami a subjektmi. Osobitý dôraz položili zmluvní partneri na získavanie 
finan ných zdrojov pre tvorbu, modernizáciu, inováciu, údržbu a obnovu siete peších, cykloturistických 
a lyžiarskych turistických trás. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že na Slovensku sa budú pešie a ly-
žiarske turistické trasy zna kova  výlu ne pod a normy STN 01 8025 a cykloturistické trasy pod a normy 
STN 01 8028. 

SCK a KST sa dohodli, že sú asná cyklosie  KST v d žke 380 km, vyzna ená pásovým zna ením, bude 
v priebehu 2 rokov prezna ená pod a STN 01 8028. K tomuto termínu SCK pridelí trasám farby i evi-
den né ísla v zmysle metodiky SCK. KST poskytne SCK súpis týchto trás, ich kilometráž a zákresy do 
mapových podkladov. lenovia KST môžu na alej navrhova  cykloturistické trasy a po ich schválení 
Slovenským cykloklubom aj zna kova .
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2.8. POMENOVANIE ZNAČKOVANÝCH TURISTICKÝCH CHODNÍKOV

Už v tretej kapitole sa spomínajú viaceré pomenované chodníky – Šnejdárkova cesta v Košiciach, Tatranská magis-
trála pod hrebe om Vysokých Ta  er, Štefánikova „stezka“ z Rožnova pod Radhoš om do Brezovej pod Bradlom, Cesta 
Ludevíta Štúra z Tren ína do Žiliny, Cesta Andreja Kme a pod Sitnom, Cesta 28. pešieho pluku z Jasova do Domice 
a pod. Zna kované chodníky sa zvä ša pomenovávali pod a významných osobnos  . V roku 1959 bola vyslovená zá-
sada, že na 500 km zna kovaných trás možno pomenova  jeden turis  cký chodník. V pä desiatych rokoch minulého 
storo ia sa pri pomenovaní chodníkov za al prejavova  aj poli  cký vplyv. Napr. v júni 1959 navrhol Ústredný výbor 
Sväzu pro  fašis  ckých bojovníkov (ÚV SPB) pomenova  zna kovanú trasu ( íslo 001) z Devína na Duklu názvom „Cesta 
hrdinov SNP“. Komisia zna enia s návrhom súhlasila a predsedníctvo OT SÚV STV návrh schválilo. 

Pomenovanej Medzinárodnej horskej ceste priate stva Eisenach – Budapest sa venuje podkapitola o me-
dzinárodnej spolupráci zna károv. 

Preh ad pomenovaných turis  ckých chodníkov, ktoré v sú asnos   evidujeme, je v tabu ke 2.1.

Tab. 2.1. Súpis pomenovaných značkovaných chodníkov

Názov TZT
Evidenčné
číslo TZT

Východisko - cieľ

1 Cesta hrdinov SNP 0701, 0801 0901 Devín – Dukliansky priesmyk

2 Cesta Márie Széchy 0914, 0805 Muránsky hrad – Fiľakovský hrad

3 Cesta Rudolfa Mattera 2675 Makov – Kopanice

4 Cesta Vila Galvánka 2681 Kysucké Nové Mesto – Zákopčie

5 Hviezdoslavova aleja 8571/a Chata Slaná voda – Hájovňa na Rovniach

6 Chodník Andreja Kmeťa 2665 Bzenica – Prenčov

7 Chodník drotárov 5671 Dlhé Pole – Kolárovice

8 Chodník Horskej služby 2819 Pod Tomašovským výhľadom – ústie Suchej Belej

9 Chodník Janka Bojmíra 2724 Gaderská dolina, horáreň – Tlstá – Gaderská dolina, chaty

10 Chodník Jurka Szomolányiho 0702 Bratislava, Červený most – Košariská

11 Chodník Kamila Linharta 2620 Banská Bystrica – Skalka

12 Chodník Kolomana Matušku 8413 Horný dom – Kláštorská skala

13 Chodník kpt. Miloša Uhra 2416 Veľká Javorina – Lubina

14 Chodník Ľ. Štúra a A. Dubčeka 0708 Uhrovec – Chata Homôlka

15 Chodník Mila Urbana 8571/b Hájovňa na Rovniach – Babia hora

16 Chodník oslobodenia 8644 Lipovec – Panošiná, pamätník – Chata pod Kľačianskou Magurou 

17 Chodník P. J. Šafárika 5720, 5721 Nálepkovo – Volovec – Kohút – Jelšava

18 Chodník Petra Školnu 2604 Bystričany – Vtáčnik

19 Chodník Rudolfa Drozda 8114 Nové Mesto nad Váhom – Čachtický hrad

20 Chodník Viktora Beniaka 8163 Podbranč, Majer – Kunov

21 Chodník Zoltána Kissa 8404 Fačkovské sedlo – Kľak

22 Partizánska cesta 0816 Nemecká – Mýto pod Ďumbierom

23 Partizánsky chodník 0815 Staré Hory – Špania Dolina

24 Pieninská cesta 0905 Červený Kláštor – Ústie Lesnického potoka

25 Ponitrianska magistrála 0706, 0810 Nitra – Handlová

26 Prievidzský okruh 8408 Kopanice, podchod – Pod Klčovňou – Kopanice, Lesný park

27 Rudná magistrála 0707,0804,0913 Zlaté Moravce – Kohút

28 Štefánikova magistrála 0701 Devín – Bradlo

29 Tatranská magistrála 0860, 0930 Ústie Jalovskej doliny – Podbanské – Veľké Biele pleso

30 Veľkofatranská magistrála 0870 Krížna – Ľubochňa

31 Záhorácka magistrála 0770, 0771, 0772, 0773 Mlýnky – Sobotište – Závod

Návrh na pomenovanie turis  ckého chodníka podáva komisia zna enia RR KST sekcii zna enia KST, ktorá ho po 
posúdení predkladá na schválenie výkonnému výboru KST. Návrhy môžu podáva  jednotlivci i oddiely alebo kluby. 
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3.1. ROZHOVOR S MILANOM ŠTIAVNICKÝM

Ing. Milan Š  avnický, strojný inžinier, diplomovaný u ite  tanca, na-
rodený 19. 2. 1933 v Bra  slave. Spoluzakladate  prvých klubov spolo-
enského tanca na Slovensku (od roku 1958), prvý prezident a v sú as-

nos   estný prezident Slovenského tane ného zväzu, externý pedagóg 
na VŠMU, rozhodca najvyššej triedy, autor po etných choreogra  í, au-
tor dvoch kníh o Spolo enskom tanci. Majster eskoslovenska (1970), 
Profesionálny pár (1971 – 1976), absolvoval viac ako 400 sú aží.

• Ako si sa dostal medzi zna károv po povojnovej obnove organizovaného zna enia na Slovensku, 
spomenieš si na zloženie komisie zna enia?

Medzi zna károv ma v roku 1954 prizval Vlado Adamec, predseda turis  ckej sekcie Slovenského vý-
boru pre telesnú výchovu a šport (TS SlVTVŠ), ktorý práve v tom roku vznikol. Krátku dobu túto komisiu 
viedol Opršal, po om Miškovi . V máji 1955 už komisiu zna enia viedol Ing. Ivan Mészároš, lenmi ko-
misie boli M. Ort, G. Schweighofer, tajomníkom bol M. Š  avnický a oblas   zastupovali Hendrich a Jabu-
rek za Bra  slavu, Vízner za Nitru, Mihálik za Banskú Bystricu, Kajan za Žilinu, Košice zastupoval Mikula 
a za Prešov bol v komisii Liška.

• Aké dedi stvo vám zanechali predchodcovia?
Obnova zna kovaných chodníkov nebola centrálne organizovaná od ukon enia druhej svetovej voj-

ny až do roku 1954. Je známe, že o obnovu sa náhodile starali jednotlivci, alebo skupinky, lenovia 
Klubu slovenských turistov a lyžiarov, ale aj skupiny vysokoškolákov. Zna enie turis  ckých chodníkov 
podporovali lokálne aj kancelárie cestovného ruchu. Vojna a násilné združenie všetkých telovýchovných 
a športových organizácií po roku 1948 do Jednotnej telovýchovnej organizácie SOKOL spôsobili, že z do-
kumentácie Klubu slovenských turistov a lyžiarov sa nezachovalo ni . 

• o bolo vtedy hlavnou nápl ou innos   komisie zna enia?
Nemali sme evidenciu zna kovaných chodníkov na Slovensku a nezachovali sa ani základné mapy 

so zákresmi zna kovaných trás. Preto sme museli pristúpi  k „inventarizácii“ zna kovaných chodníkov. 
Skupinky turistov – zna károv chodili po Slovensku, kontrolovali stav zna enia jestvujúcich chodníkov 
a zakres ovali ich priebeh do máp (takzv. špeciálok) v mierke 1 : 75 000. as  špeciálok nám poskytla 
komisia zna enia sekcie turis  ky Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport v Prahe. Zna kári, združení 
v odboroch turis  ky Jednotnej telovýchovnej organizácie (JTO) Sokol, obnovovali zna enie a budovali nové 
zna kované chodníky.

Za ali sme spolupracova  aj so Slovenskou kartogra  ou pri vydávaní prvých turis  ckých máp. Komi-
sia zna enia schva ovala turis  cký obsah máp (správnos  zákresu siete zna kovaných chodníkov). 

• Na ktorých funkcionárov tých ias si spomínaš?
Z tých funkcionárov, ktorí mali do inenia so zna kármi, si spomínam na Vlada ikora, predsedu ko-

misie pre školenie a doško ovanie TS SlVTVŠ a na Juraja Szomolányiho, predsedu propaga no-výchovnej 
komisie TS SlVTVŠ. Obaja neskôr vykonávali funkciu predsedu komisie zna enia s celoslovenskou pôsob-
nos ou.
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3.2. ROZHOVOR S PROF. IVANOM PLANDEROM

Akademik, prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., doctor honoris causa 
Tren ianskej univerzity, narodený 17. 9. 1928 na Myjave. Dlhoro ný 
riadite  Ústavu technickej kyberne  ky SAV, autor prvého sl. riadia-
ceho po íta a 3. generácie RPP 16, zakladate  a prvý rektor Tren ian-
skej univerzity. Držite  Radu udovíta Štúra I. triedy. 

• Pán profesor, vraj ste aj Vy boli zna károm.
Máte pravdu. Ako vysokoškolský asistent som bol v rokoch 1954 – 1956 lenom komisie zna enia 

turis  ckej sekcie Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport. Komisia ma poverovala revíziami 
zna kovaných turis  ckých chodníkov po celom Slovensku. Na revízie som chodil s kolegami – asistentmi 
vo dvojici, bu  s Oldrichom Bendom (akademik, prof. Ing. DrSc.), alebo s Ivanom Hlásnikom (Ing., DrSc). 

• Aké zna kárske problémy ste v tej dobe riešili?
Predovšetkým bolo potrebné zis ova  stav siete zna kovaných chodníkov. K tomu slúžili spomínané re-

vízie. Pamätám si aj na riešenie sporov s „pražskou“ komisiou zna enia, ktorá bola vtedy ústrednou zna -
kárskou zložkou v eskoslovensku. My sme presadzovali drevené smerovky, oni trvali na kovových sme-
rovkách. Nezhodli sme sa ani v spôsobe uvádzania textov na smerovkách. My sme, vzh adom na lenitos  
terénov, ktorými prechádzali naše zna kované turis  cké chodníky, uvádzali asy, potrebné na dosiahnu  e 
udávaných cie ov. eskí kolegovia uprednost ovali uvádzanie vzdialenos   k udávaným cie om.

• Spomeniete si na nejaký zna kársky zážitok?
Spomínam si na jeden adrenalínový zážitok v Poloninách na východnom Slovensku. Dostal som ces-

tovný príkaz na revíziu hlavného hrebe a tohto pohoria, na slovensko-po skej hranici. Zhodou okolnos   
tam šiel so mnou Ivan Hlásnik. V tých asoch bola po ská hranica prísne strážená po skými pohrani iar-
mi a za prekro enie hranice sa trestalo internovaním a presunom na budovanie vojnou zni enej Varša-
vy. Preto sme sa po skej strane vyhýbali. Ne aleko ier aže sme však na našej strane narazili na mo iar. 
Po dlhšom váhaní sme sa rozhodli, že neriskujeme stretnu  e s po skými pohrani iarmi a prejdeme mo-
iarom. Temperamentný Ivan vykro il prvý, ja za ním. Neurobili sme ve a krokov a Ivan skríkol: „pozor, 

noha mi uviazla v s u ke“. S u ka v tých asoch znamenala nástražné zariadenie míny! S ve kým š as  m 
sa mu po krátkej chvíli podarilo nohu oslobodi  a obaja sme cúvajúc opatrne opus  li „bitevné“ pole. 
Nakoniec sme ten neš astný mo iar obišli po ským územím, ale museli sme vystriehnu  „ istý vzduch“.

• Z rozprávania pamätníkov viem, že ste vypracovali teóriu efek  vneho zdolávania strmín.
V tých asoch som bol asistentom na katedre mechaniky, preto otázky pohybu a síl mi neboli cudzie. 

Zamyslel som sa nad tým, ako minimalizova  boles  v kon a  nách pri zostupe strmými svahmi. Pri zostu-
povaní napriamenými nohami prenášame ažisko nášho tela skokovite na vykra ujúcu nohu a tým zna ne 
za ažujeme svaly kon a  ny. Situácia sa zmení, ke  zostupujeme nohami mierne zohnutými v kolenách. 
ažisko sa prestane presúva  skokmi, ale plynule „k že“ po svahu. Svaly na nohách nemusia vtedy znáša  

„údery“ presúvajúceho sa tela, sú rovnomerne za ažované a tým menej v nich cí  me boles  po zostupe.
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3.3. ROZHOVOR S MILOŠOM ORTOM

Ing. Miloš Ort, elektrotechnický inžinier, vysokoškolský asistent, 
neskôr vedecký pracovník, narodený 16. 4. 1929 v Lábe pri Malackách. 
Vedúci 4- lenného akroba  ckého plachtárskeho týmu, ktorý na do-
mácich aj zahrani ných le  skách dosiahol významné úspechy. Laureát 
štátnej ceny za výskum a vývoj miniaturizovaných páskových vodi ov, 
Majster športu a nosite  diplomu Paula Tissandiera za celoživotnú prá-
cu v športovom letectve.

• Miloš, predstav sa terajšej generácii zna károv.
Narodil som sa v roku 1929 v Lábe pri Malackách, vyštudoval som elektrotechnické inžinierstvo na 

Slovenskej vysokej škole technickej v Bra  slave. Po skon ení štúdia som nastúpil ako asistent na Kated-
ru elektrotechnológie Elektrotechnickej fakulty SVŠT. V roku 1968 som sa stal vedeckým pracovníkom 
Výskumného ústavu káblov a izolantov v Bra  slave, kde som pracoval až do odchodu na „zaslúžený 
odpo inok“, ako sa dôchodku vraví. V práci som získal ocenenie Laureát štátnej ceny za výskum a vývoj 
miniaturizovaných páskových vodi ov 3-tej a 3,5-tej generácie pre výpo tovú a regula nú techniku.

• A o Tvoj zna kársky život?
Za ínal som ako nadšenec prírody a turis  ky v Skaute. Po zrušení tejto vzácnej organizácie v roku 1948 (?) 

som vstúpil do Klubu slovenských turistov a lyžiarov a ke  komunis   zlikvidovali aj túto organizáciu (1950), 
stal som sa lenom turis  ckého oddielu JTO Sokol. Už v roku 1954 som ako len Odboru turis  ky Slovenského 
výboru telesnej výchovy a športu absolvoval prvú zna kársku inštruktáž v Jevanoch pri Prahe. V tom ase sa 
„zna karina“ zviechala z vojnovej pohromy. Bolo treba nadviaza  na innos  Klubu slovenských turistov a ly-
žiarov vo vojnových a nieko kých povojnových rokoch, zna kova  dlhé roky neobnovované zna kované chod-
níky, získa  preh ad o sie   zna kovaných chodníkov na Slovensku, zaklada  ich evidenciu a získava  obetavých 
spolupracovníkov, ochotných zna kova  turis  cké chodníky bez nároku na  nan nú odmenu.

Zlom nastal v roku 1957, ke  do funkcie predsedu zna kárskej komisie nastúpil Vlado ikor. 
Vlado prišiel s ucelenou koncepciou organizovania zna kárskej innos   na Slovensku. Za ali sme 

zaklada  centrálne riadené okresné a krajské komisie zna enia, obnovu zna kovaných chodníkov sme 
za ali plánova  a ve kú pozornos  sme venovali získavaniu  nan ných prostriedkov na zna enie.

• ím si prispel Ty do „zna kárskeho batôžka“?
Bol som iniciátorom poskytovania takzvaného „ošatného“ výkonným zna károm. Ošatné nebolo od-

menou za vykonané práce, ale náhradou za poškodené pracovné ošatenie a obuv. Spolu s predsedom 
zna kárskej komisie, Vladom ikorom, sme k tomu potrebné  nancie „našli“ u pani Petronely Viš ovcovej, 
vtedajšej vedúcej odboru cestovného ruchu na Povereníctve obchodu.

Pod a vzoru odznakov zavedených v sekcii Športového lietania na bezmotorových lietadlách (pozn.: 
bol som aj pilotom), vyjadrujúcich príslušnos  k sekcii aj kvali  káciu držite a odznaku, inicioval som 
zavedenie radu odznakov Turista – zna kár (OTZ). Navrhol som 4 triedy odlíšené farbami používanými 
pri zna kovaní, I. trieda – ervenú, II. trieda – modrú, III. triedu – zelenú a IV. triedu – žltú. Odznaky som 
navrhol ude ova  pod a odvedených výkonov zna kára a pod a uplynulých rokov jeho zna kárskej in-
nos  . Sú asne som navrhol aj klopovú (kovovú, na zapichovanie do klopy) a pracovnú verziu odznaku 
(plátennú, pre našívanie na vetrovku).

Na zvýšenie mo  vácie zna károv som inicioval vyhlásenie „Sú aže o zlatý odznak turistu  zna ká-
ra“. Kritériá hodnotenia sú ažiacich zna károv sme vypracovali tak, aby sme od nich získali o najviac 
informácií potrebných pre prácu ústrednej komisie zna enia. Okrem osobných údajov sme žiadali opis 
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odvedených prác, rozsah a miesto zna kárskych prác, aj situa né nákresy vyzna ených úsekov. Všetky od-
vedené rôznorodé výkony, vyjadrené v km, v hodinách alebo v po te postavených smerovníkov a vyvese-
ných smeroviek, sme pomocou prepo ítavacích koe  cientov previedli na takzvaný „zápo et“, vyjadrený 
v kilometroch. Tým sme získali jednotné kritérium hodnotenia. Sú ažilo sa o zlatý, strieborný a bronzový 
OTZ. Držitelia týchto odznakov dostali aj vecné odmeny, turis  cké topánky, vetrovky, stany alebo vaky, 
pod a momentálnych  nan ných možnos   komisie zna enia. Sú až sa stretla s ve kou odozvou a mnohí 
predsedovia okresných komisií zna enia, ktorým predtým „kancelárska práca“ nevo ala, ochotne vyp -

ali a odosielali hlásenia o vykonaných prácach do Bra  slavy.
Zamýš al som sa aj nad objek  vizáciou zna kárskych výkonov na rovine a vo vysokých horách. Vzh a-

dom na lenitos  povrchu slovenského územia je náro nos  vyzna kovania kilometra turis  ckého chod-
níka na rovine a v horách zna ne odlišná. Preto som navrhol vypracováva  ku každému zna kovanému 
chodníku výškový pro  l. Opä  som sa pritom inšpiroval svojimi skúsenos ami z leteckého života. Pretože 
v tých asoch nám neboli prístupné barometrické, alebo iné výškomery z dovozu, navrhol som používa  
letecký palubný výškomer, vyrábaný vo vtedajšom eskoslovensku. S kolegom Tichým sme overili navrh-
nutý spôsob ur ovania výškového pro  lu pri revízii zna kovaného chodníka na Kubínsku ho u a na Cho . 
Ukázalo sa, že navrhnutý postup je po krátkej inštruktáži zvládnute ná úloha pre každého zna kára. 
Nakoniec tento plán stroskotal na tom, že nebolo pe azí ani na zakúpenie výškomerov domácej výroby.

• Venoval si sa aj nie omu inému?
Moja ak  vita organizovaním zna kovania turis  ckých chodníkov nekon ila. Intenzívne som sa ve-

noval plachteniu – lietaniu na bezmotorových lietadlách. Bol som vedúcim 4- lenného akroba  ckého 
plachtárskeho týmu, ktorý na domácich aj zahrani ných le  skách dosiahol významné úspechy. Za úspeš-
nú štátnu reprezentáciu som získal ocenenie Majster športu a Medzinárodná letecká federácia so sídlom 
v Paríži mi udelila Diplom Paula Tissandiera za celoživotnú prácu v športovom letectve a najmä za innos  
v akroba  ckom boxe (kosoštvorci) na bezmotorových lietadlách. Majstrovstvo spo ívalo v tom, že letec 
na štvrtej pozícii (za trojicou vpredu le  acich lietadiel) sa musel v premetoch bezpe ne udrža , napriek 
turbulentnému stavu ovzdušia za prednými lietadlami. Po as 9-  ch rokov existencie letky sme absolvovali 
51 exhibi ných vystúpení. Našimi premetmi v boxe s bezmotorovými lietadlami sme sa zaradili k svetovej 
akroba  ckej elite. Žiadna iná akroba  cká skupina si netrú  a náš premet v boxe zopakova .

3.4. ROZHOVOR S KARTOGRAFOM – ZNAČKÁROM MILANOM RUŽEKOM

Milan Ružek, kartograf, redaktor máp pre turis  ku a cestovný ruch, 
narodený 29. 6. 1929 v Modre. Spracovate  turis  ckého obsahu máp. 
Organizátor viacerých turis  ckých šta  et. V rokoch 1974 – 2005 len 
redak nej rady asopisu Krásy Slovenska, autor množstva lánkov o tu-
ris  ke a zna kovaní. Spoluautor turis  ckej sprievodcovskej literatúry 
a propaga ných materiálov pre cestovný ruch. Iniciátor, organizátor 
a budovate  turis  ckej rozh adne na Ve kej homoli.

• Milan, o Tebe je známe, že si zanieteným Modranom, turistom, zna károm a znalcom dobrých 
vín. Akú úlohu zohrala Modra z h adiska turis  ky?

Vzdelanci Modry zachy  li pomerne skoro vznik nového spolo enského fenoménu – turis  ky, rozvíjajúceho 
sa v druhej polovici 19. storo ia najmä v alpských krajinách. Krutá ma arizácia po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 
v roku 1867 priviedla v lete roku 1881 modranských, prevažne evanjelických vzdelancov, k založeniu kultúr-
no-spolo enského spolku Modranského meš  anskeho kasína v horárni Panský dom, ukrytej v lese, vzdialenej 
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10 km od Modry. Stretnu  a národne uvedomelých slovenských vlastencov aj z okolitých obcí a miest v tejto 
horárni viedli k ak  vnej turis  ckej innos   a následne 27. júna 1882 došlo k založeniu samostatného Modran-
ského turis  ckého spolku. 

Z inicia  vy Modranského meš  anskeho kasína sa v tomto období vybudovalo ne aleko Modry, 
v Harmónii, klima  cké letovisko, okolo ktorého vznikla aj sie  turis  ckých chodníkov. Do roku 1892 bolo 
vyzna kovaných okolo 50 km turis  ckých chodníkov. Mestský zememera  Fridolín Blaškovi  vyše dvad-
sa  rokov vyh adával, zameriaval a zna koval turis  cké chodníky, nakreslil  ež turis  ckú mapu okolia 
Modry, všetko na vlastné náklady.

• o sa zmenilo po vzniku prvej eskoslovenskej republiky?
V roku 1922 bol v Modre založený odbor Klubu eskoslovenských turistov. Medzi najak  vnejších 

lenov patril evanjelický biskup Dr. Samuel Zoch, spoluautor Mar  nskej deklarácie a prvý predseda 
Malokarpatskej župy K ST. Zna károm bol správca evanjelickej školy Alexander Kraic. V tom období 
sa rozšírila sie  zna kovaných chodníkov a až do roku 1939 sa v Malých Karpatoch používali lia  nové 
orienta né tabu ky.

• Vojnové a prvé povojnové roky neboli zrejme priaznivé pre zna kovanie turis  ckých chodníkov.
Cez vojnové roky 1939 – 1945 nastal útlm zna enia turis  ckých chodníkov. Až po vojne v roku 1946 

založili modranskí nadšenci turis  ky odbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov a v roku 1948 bol 
v Modre – Piesku zorganizovaný zna kársky kurz. V tých rokoch, až do násilného rozpustenia KSTL v roku 
1952, bol zna károm Fran  šek Kišo . V rokoch 1954 – 1956 zna koval turis  cké chodníky v Malých 
Karpatoch Modran Rudolf Cíferský.

• Priznaj sa k svojmu podielu na rozvoji turis  ky a zna enia turis  ckých chodníkov.
Po násilnom zjednotení všetkých turis  ckých a športových organizácií do Dobrovo nej športovej or-

ganizácie (DŠO) Sokol som v roku 1956 založil Turis  cký oddiel DŠO Sokol Modra – Krá ová. innos  
oddielu bola okrem pravidelných nede ných výletov zameraná na spriechodnenie zanedbaných zna ko-
vaných chodníkov. Po absolvovaní zna kárskeho kurzu v roku 1957 som do obnovy zna enia turis  ckých 
chodníkov zapojil vä šinu lenov oddielu. 

V roku 1960 som ako pracovník Kartogra  ckého a reproduk ného ústavu v Modre Harmónii pod-
nie  l vznik Telovýchovnej jednoty (TJ) Kartograf. Do zna kovania sa mi podarilo pri  ahnu  celý redak ný 
kolek  v turis  ckých máp. Redaktori i zostavitelia máp sa stali ak  vnymi turistami a obetavými zna kármi. 
K najak  vnejším zna károm tých ias patrili Ing. Albert Kelemen, Ing. Karel Brousil, Gustav Kavan, Rudolf 
Ková , Arpád Frimmel, Ján Paulov a udovít Masiar. V turis  ckom zna ení pokra ovali aj po pres ahovaní 
ústavu do Bra  slavy.

V roku 1958 som sa stal okresným zna károm a lenom krajskej zna kárskej komisie v Bra  slave. V tejto 
súvislos   rád spomínam na plodnú spoluprácu s jej predsedom Jurajom Szomolányim, nestorom slovenských 
zna károv. V rokoch 1993 – 2006 som bol lenom ústrednej komisie zna enia s celoslovenskou pôsobnos ou.

• Aké ocenenia priniesla Tvoja celoživotná dobrovo nícka innos  na poli turis  ky a cestovného ruchu?
Tých ocenení mám už ve a. Z tých najvyšších spomeniem Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj sl. te-

lesnej výchovy I. stup a, Zlatý odznak Turista SSR, medailu Za zásluhy o sl. Spartakiádu a Tyršovu me-
dailu. Za významný prínos k rozvoju organizovanej turis  ky na Slovensku mi KST udelil medailu Miloša 
Janošku. Z tých posledných ocenení spomeniem ocenenie z roku 2006 „Osobnos  v cestovnom ruchu“ 
za celoživotnú prácu v cestovnom ruchu Slovenskej republiky a cenu Samuela Zochu za zásluhy o roz-
voj západoslovenského kraja. Som držite om odznaku Turista – zna kár I. triedy a zlatého odznaku 
Turista – zna kár. Najnovšie som dostal plaketu za prínos k rozvoju asopisu Krásy Slovenska.

• A ešte nám odrecituj svoje životné krédo.
Ako turista, zna kár a znalec dobrých vín sa riadim týmto heslom: Pohyb, dobrý humor a pohár vína denne.
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4.1. OCENENIE DLHOROČNEJ DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCE ZNAČKÁROV

Piateho decembra 2001 oce ovali dobrovo níkov ocenením „Srdce na dlani 2001“, ktoré sa ude uje každo-
ro ne z inicia  vy Dobrovo níckeho centra Slovenskej akademickej informa nej agentúry – Servisného stredis-
ka pre tre   sektor pod záš  tou prezidenta Slovenskej republiky. 

V medzinárodnom roku dobrovo níkov sa do kali tohto ocenenia aj zna kári Klubu zna károv Sloven-
ska – KST. Sedem lenná komisia, zložená z významných osobnos   spolo enského a verejného života a zá-
stupcov mimovládnych organizácií pôsobiacich na území Slovenskej republiky, vybrala z viac ako 40 nominácií 
v kategórii dobrovo ná práca šies  ch laureátov, medzi nimi aj zna károv. 

Slávnostný ceremoniál odovzdávania ocenení sa uskuto nil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bra  sla-
ve za prítomnos   po etných hos  . Z úst moderátorky zaznievali slová o neuverite ných príbehoch a obetavých 
inoch ocenených na prospech zdravotne a telesne pos  hnutých, chorých, starých a sociálne odkázaných udí, 

na prospech odkázaných de  , na prospech iných, vykonávaných z vlastnej vôle bez nároku na  nan nú odmenu. 
Viac ako dvesto lenný kolek  v ak  vnych zna károv bol ocenený za starostlivos  o sie  turis  ckých zna kovaných 

chodníkov na Slovensku v celkovej d žke 13 000 km, za  sícky nezištne odpracovaných hodín na prospech širokej 
turis  ckej verejnos  , za sprístupnenie tých najkrajších a najzaujímavejších kútov našej vlas  . 

Slovenský a eský spôsob zna kovania turis  ckých chodníkov patrí po metodickej aj po organiza nej strán-
ke k popredným systémom turis  ckého zna kovania v Európe. Mnohé štáty sa nemôžu pochváli  tak vyspelým 
systémom zna kovania turis  ckých chodníkov napriek tomu, že majú turis  cký ruch na ove a vyššej úrovni. 
Zna kovanie má na území Slovenska už viac ako stodvadsa ro nú tradíciu. Prvý turis  cký chodník bol vyzna -
kovaný pri bani Gedeon v Piargu (dnešné Š  avnické Bane) v roku 1874.

Desiatky zna károv zna kujú turis  cké chodníky, ne utujúc as a námahu, už viac ako 30 až 40 rokov, pritom viacerí 
z nich s  hnú ešte organizova  turis  cký život vo svojom okolí, spracúvajú podklady pre vydávané turis  cké mapy, sú 
spoluautormi turis  ckých publikácií, zabezpe ujú pre zna kované turis  cké trasy potrebné informa né prvky – sme-
rovky a tabu ky miestneho názvu, zabezpe ujú schodnos  turis  ckých chodníkov... 

In memoriam boli ocenení aj dlhoro ní zna kári Ján Bojmír, Ján Benko, Kamil Linhart, Štefan Petrovi , Pavel 
Pohanka, Jurko Szomolanyi a Viliam Zahat anský, ktorí sa za svojho života ve mi zaslúžili o rozvoj zna kovania 
na regionálnej, alebo na celoslovenskej úrovni.

Diplom a plaketu „Srdce na dlani“ prevzali v mene všetkých ocenených zna károv traja zástupcovia, Janko 
Brud ak z východného Slovenska, Janko Škrovina zo stredného a Milan Ružek zo západného Slovenska. Ako to 
spomenul Janko Brud ak vo svojom po akovaní za udelené ocenenie, odmenou zna kára je akovný zápis vo 

Obr. 4.1. Laureáti ocenenia „Srdce na dlani 2001“ (prvý zľava Ján Škrovina, tretí zľava Milan Ružek, štvrtý zľava Ján Brudňak)
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vrcholovej knihe, alebo prosté akujem od turistu, ktorý bezpe ne a spo ahlivo dosiahol svoj cie . Je potešu-
júce, že prvý raz sa k tomu pridružilo aj najvyššie uznanie verejnos   a celej spolo nos  . Výnimo ná a vysoko 
prospešná innos  zna károv, ktorí svojou obetavou prácou vytvárajú podmienky pre zmysluplné nap anie 
vo ného asu dospelých aj mládeže ak  vnym pohybom v prírode, bola odmenená ocenením „Srdce na dlani“. 

Od zna kára – dobrovo níka sa vyžaduje v prvom rade znalos  a dôsledné uplat ovanie mnohých metodic-
kých pravidiel ur ujúcich spôsob umiest ovania zna iek a informa ných prvkov v teréne. Dodržiavanie týchto 
pravidiel vytvára predpoklady bezpe ného a spo ahlivého pohybu turistov po zna kovaných chodníkoch nie-
len pri ideálnom slne nom po así, ale najmä pri s ažených poveternostných podmienkach, ako je dáž , búrka, 
hmla alebo pološero. Zna kári musia pri zna kovaní chodníkov 
myslie  aj na telesne i zdravotne pos  hnutých turistov, na mož-
nú telesnú vy erpanos  alebo na úraz turistu. 

Zna kár musí by  schopný pracova  s mapou, ovláda  topo-
gra  u, aby vždy vedel bezpe ne ur i  svoju polohu v prírode, 
aby dokázal zakres ova  priebeh zna kovaných chodníkov do 
topogra  ckých máp pre zna kársku evidenciu, aj pre potreby 
vydavate ov turis  ckých máp. Moderný zna kár už musí ovlá-
da  aj základy satelitnej navigácie, ktorá pohyb v teréne neoby-
ajne z ah uje a objek  vizuje zákresy zna kovaných chodníkov. 

Zru nos  zna kára, jeho zmysel pre presnos  a cit pre krásu, sa 
odzrkad ujú na vzh ade zna iek. Na hladkých povrchoch nieke-
dy ru ne ma ovanú zna ku neodlíšime od zna ky nama ovanej 
cez šablónu. Primeraná fyzická kondícia zna kára je samozrej-
mos ou. Ve  tam, kde sa už vozidlo s nákladom smerovníkov 
a alšieho materiálu potrebného na ich zabetónovanie nemôže 
dosta , tam nastupuje zna kár – nosi . 

Zna kári, tak ako desiatky alších dobrovo níkov, vykonávajú svoju namáhavú a zodpovednú prácu na pro-
spech svojich spoluob anov – turistov, aj náhodných návštevníkov prírody, bez nároku na  nan nú odmenu 
a tým potvrdzujú, že v dnešnej rozháranej spolo nos   ešte existujú morálne a humánne hodnoty.

__________________________________________
Uverejnené v Krásach Slovenska 2001, . 3 4, str. 23

Obr. 4.2. Medaila ocenenia Srdce na dlani

Obr. 4.3. Diplom ocenenia Srdce na dlani
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5.1. SVEDECTVO KRÁSNEHO VZŤAHU ZNAČKÁRA K PRÍRODE

Tento lánok, uverejnený v Krásach Slovenska (1957, . 11, str. 437), nepotrebuje žiadny komentár.
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5.2. POĎAKOVANIE JANKA BOJMÍRA JURKOVI SZOMOLÁNYIMU 

ZA BLAHOŽELANIE K 80. NARODENINÁM

Mar  n, 30. okt. 1967

Milý priate  môj,
Ve mi pekne akujem za omladzujúci ma Tvoj pozdrav. Nie som tak starý, ako mi roky chcú 

nadiktova . A ke  ítam  e mnohé pozdravy, musím uveri , že mám tých 80, aj chybí do nich i te-
lesne i duševne. Máme sa radi, veríme si, prajeme si. A tak i ja želám Tebe, aby Ti  e pekné ierne 
vlasy – napriek tomu že používaš aj Ty dôchodok – ešte dlho dlho neza ali belie , aby sa Ti duša 
len smiala a spokojnos  neopúš ala ani na chví o ku. Sme zna kári, robíme nie len potrebnú, ale 
hlavne krásnu a dobre vidite nú turis  ckú prácu. Ja si želám a aj Tebe prajem, aby láska k tejto 
spolo nej innos   vytrvala v nás až do tých ias, kým nás nohy vládzu nosi .
     Srde ne si a pozdravuje
         Tvoj 
           Janko
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5.3. ĽUDIA NIE SÚ ZLÍ

„V doline elno v Slovenskom rudohorí, ne aleko skalného tunela nad elnianskymi vodo-
pádmi, pár krokov od miesta, kde sa zna kovaná skratka opä  pripája k hlavnej ceste, vyteká zo 
strmého svahu nad cestou malý pramienok. Je pekne a isto upravený, ktosi podložil aj žliabok 
z kôry, aby sa dalo lepšie nabera . Do oho? Do skleneného pohára, pre ktorý tam ten ktosi (ale-
bo zas niekto iný) upravil malú plošinku. Na nej ten pohár stojí, istý, vypláknutý, a aká, kto sa 
z neho najbližšie príde ob erstvi .

Poviete, ni  zvláštne. Aj pohár je vonkoncom oby ajný, taký od hor ice – ve  ich poznáte. 
A predsa, ke  som sa z neho napil, umyl ho a postavil na miesto, postál som pri om vari desa  
minút. Aj celou cestou dolu dolinou som nad ním hútal, až mi skoro ušiel vlak v Lopeji. Bolo to 
toho roku v auguste. Neviem, priatelia, i tam pohár stojí ešte dnes, ani to neviem, kto ho tam 
postavil a kedy. Stál tam už však ve mi dlho, kôra pod ním bola už ošarpaná, a iste sa už mnoho 
udí z neho napilo. Iste medzi nimi boli aj turis   (žia , ve mi málo ich tade chodí), ale najmä dre-

voruba i, povozníci, hubári, maliniarky – každému dobre padol. A nik z tých udí mu neublížil! Nik 
ho nezašpinil, nerozbil, neodniesol – už veríte, že bolo nad ím húta ? No nie húta , osi viac: teši  
sa tomu, cí   sa š astným.

A o mesiac druhý zážitok, iný a predsa podobný. Zna kovala sa hlavná vetva ubochnianskej 
doliny. Starých zna iek bolo už poriedku, najmä v závere doliny pod iernym kame om. A práve 
tam sme zazreli osi, o sme za našej dlhej zna kárskej kariéry ešte nevideli. Na buku pri ceste 
štyrmi klin ekmi starostlivo pribitý kus hrubej smrekovej kôry rozmerov asi 15 x 20 cm a na kôre 
– stará ervená zna ka... o sa tu stalo? Opä  tu bol ten neznámy „ktosi“: on s citom zlúpil zo 
zo atého smreka kôru i so zna kou, a ke že iného stromu nablízko nebolo, pribil ju na buk. Kto to 
však bol? Zna kár iste nie, ve  ubochnianku zna kujem od vekov s priate om Šlachtom. A práve 
my dvaja teraz stojíme pred tým udom a pozeráme sa striedavo raz jeden na druhého, raz na tú 
starú, mrzkú zna ku, prie iacu sa svojimi rozmermi i umiestnením všetkým teraz platným zna -
kárskym predpisom. Bol to azda ten istý ktosi, o postavil aj pohár v doline elno? Vylú ené. Kde 
by sa vzal lopejský alebo predaj anský povozník v ubochnianke?

Nuž teda, kto pribil tú zna ku? Priatelia, nechajme žarty bokom, nebol to duch, ale ani zna kár, 
ani drevoruba , ani lesník. Bol to prosto – lovek. Jemu na po es  nechali sme tú zna ku neobno-
venú, v pôvodnej, predpisom odporujúcej ve kos  , jemu na chválu pripísali sme bielou farbou pod 
zna ku prosté slovo: V aka - , hoci vieme, že nás pri revízii môžu za to pokarha . No zna ka tam je, 
každý sa na u môže prís  pozrie , a som presved ený, že aj ten pohár nad elnianskymi vodopádmi 
stojí ešte na svojom mieste. Treba to ešte alej rozvádza ? Myslím, že nie. Ale ten pohár a stará 
zna ka stali sa mi od tých ias symbolmi ohosi, o om sme najmä za hrozných ias vojny to kí po-
chybovali. Stojí to v nadpise tohto lánku.

__________________________________________________________________________
Prevzaté z asopisu Krásy Slovenska, 1959, . 12, str. 458. 
(Som presved ený, že pán profesor by mi na to dal súhlas, keby bol ešte medzi nami. A. G.)
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5.4. MEDVEĎ A TURISTICKÉ ZNAČKY

Ing. Igor Jamnický

„Niektorým itate om po pre ítaní nadpisu tohto láno ku možno v prvej chvíli zíde na um myš-
lienka, i sa, nebodaj, aj medvede na potulkách lesom neorientujú pod a turis  ckých zna iek. A veru 
medvede majú ur itý vz ah k turis  ckým zna kám, nama ovaným olejovou farbou na kme och stro-
mov. Žia , z h adiska loveka, nega  vny.

Medve  má obmedzené zrakové schopnos  . Zrakové vnímanie je spojené zvä ša s pohybom vi-
deného predmetu. Zato ve mi dobre má vyvinutý uch, najlepšie zo všetkých zmyslov.

Už pred 50-  mi rokmi viacerí prírodovedci zis  li v zoologických záhradách, že medvede ve mi 
vzrušuje vô a niektorých látok, olejov, ako je napr. terpen  n, živica ihli natých stromov a iné. Aby 
sme lepšie pochopili vz ah medve ov k turis  ckým zna kám na stromoch, žiada sa spomenú , že 
dospelý medve , najmä medve  – samec, obýva ur itý priestor, oblas  lesov s rozlohou 3 000 až 
10 000 ha, kde sa viac-menej stále zdržuje a kde sa nachádza zvä ša aj jeho zimný brloh. V tomto 
svojom teritóriu pomerne citlivo reaguje na zmeny spôsobené lovekom vrátane výskytu rozli ných 
cudzích pachov. Preto, ke  zací   vô u erstvo nama ovanej turis  ckej zna ky, príde k stromu a zna -
ku strhne, zubami zhryzie z kôry. Ke  je zna ka vyššie na kmeni, postaví sa pritom na zadné laby. 
Strhnutú kôru nepožiera, necháva ju spadnutú pri územku kme a.

V rokoch 1970–1983 nachádzal som ojedinelé stromy so strhnutou zna kou v Nízkych Tatrách 
a v západnej as   Vysokých Ta  er. No najviac strhnutých zna iek som zis  l v Západných Tatrách na 
zeleno zna kovanom chodníku Ra kova dolina – Jakubiná, kde medve  v lese na úseku chodníka, 
dlhom asi 1 km, strhol všetky zna ky zo stromov. Zrejme išiel po chodníku a systema  cky ich zubami 
st hal. Aj niektorí lesníci majú skúsenos  , že ke  na kmene stromov nama ovali olejovou farbou les-
nícke znaky, ísla, niektoré v nasledujúcich d och medve  zhrýzol.

Turis  cká zna ka pôsobí na medve a ako pachový signál, t. j. medve  na u zareaguje iba v naj-
bližších 2–3 d och po jej nama ovaní, pokia  farba nezaschne. Staré turis  cké zna ky si nevšíma. 
Z toho dôvodu prípady strhnu  a zna iek nebývajú asté. Svetlé miesto na kme och stromov (najmä 
biela a žltá farba) zrejme nepôsobia ako op  cký signál (niektorí zoológovia pripúš ajú možnos , že 
svetlé miesto na kmeni stromov pôsobí aj vizuálne). Ak by tak bolo, potom by sa medve  stal dos  
nepríjemným poškodzovate om turis  ckých zna iek.

Pred pár rokmi po ul som s ažova  sa turis  ckých pracovníkov, ktorí vykonávali zna kovanie, že 
im nezodpovední udia, vandali poškodili, zni ili as  zna iek na stromoch. Aj to sa môže sta . Krivdili 
by sme našim medve om, ak by sme ich robili zodpovednými za každú poškodenú, zni enú zna ku. 
Kto bol páchate om, zis  me dôkladnejšou prehliadkou kme a stromu. Medve a usved ia v mieste 
hryzenia na beli kme a charakteris  cké stopy po o ných zuboch, 1–2 chlpy jeho srs   zachytenej na 
šupinách kôry najmä na ihli natých stromoch, na ktorých bola zna ka nama ovaná vo výške 150 cm 
a vyššie od zeme, ke  medve  pri jej strhávaní musel stá  na zadných labách a hru ou sa opieral 
o kme , a v niektorých prípadoch aj stopy po pazúroch na bo ných a odvrátených stranách kme ov, 
ke  sa medve  pri hryzení prid žal o kmene aj prednými labami.

__________________________________________________
(Úryvok z lánku autora v Krásach Slovenska, 1986, .7, str.41)
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5.5. SPOMIENKY ZNAČKÁRA

„V Poloninách sa ukazoval pekný letný de . Ako stvorený na zna kovanie. Vybrali sme sa s manžel-
kou obnovi  zna ku vedúcu hrebe om. Prosebný poh ad rozhodol – zobrali sme so sebou aj malé šte-
niatko, jazve íka. Po výstupe na ier až sme za ali zna kova . Pracovalo sa nám dobre. Psík sa choval 
disciplinovane a pohyboval sa vždy blízko nás. Zna kujúc sme došli až na Kremenec. Bolo letné poludnie 
a slnko prihrievalo. Oddychovali sme na vrchole. Malý jazve ík mi driemal pri nohách. Zrazu, kdesi za 
Ve kou Rawkou, zahrmelo. Tmavé mraky neveš  li ni  príjemné. Rozhodli sme sa o najrýchlejšie zostúpi  
z hrebe a. Ke  sme boli pri Kamennom potoku, dohnala nás búrka v plnej sile. V pralese sa zotmelo. 
Z nízko le  acich mrakov sa neprestajne blýskalo. Vysoké stužické jedle vrhali strašidelné  ene. Ako vý-
smech pôsobilo pravidlo o správaní sa po as búrky. Na chrbte som mal to  ž plecniak plný kovových 
predmetov. Rozbesnené živly na chví u akoby strácali silu. No kone ne! Potešil som sa. Ale márne. alší 
nápor vetra. Blesky vrhali stroboskopické efekty a znova za al poriadny lejak. Zmo ený psík behal medzi 
nami a k u al. akal nás výstup na Temný vrch. V hustom daždi a hmle sme sotva videli na chodník. Na 
vrchole nás prekvapili krúpa a adovec. Poriadne sa ochladilo. Vybral som z plecniaka suché oble enie 
a vysypal zna kárske náradie. Šteniatko som str il do vaku. Odmenou mi boli jeho v a né poh ady. Hod-
nú chví u sme stáli za mohutným bukom. Za stáleho blýskania a hrmenia sme zostúpili do Novej Sedlice. 
Aká len to bola slas  prezliec  sa do suchého a ahnú  si do postele. Najviac sa z tepla a sucha tešil malý 
jazve ík. Až neskôr sme sa dozvedeli, že to nebola oby ajná búrka, ale hú ava. Na Zemplínskej šírave 
spôsobila vysoké vlny a ve ké škody. 

Z povinnos   zna kára som sa rozhodol obnovi  zna enie v obci Nová Sedlica. Práve, ke  som bol 
v najlepšom zna kárskom vytržení, objavil som st p priam ideálny pre ma ovanie zna ky. Vošiel som 
do predzáhradky a za al oce ovým kartá om pripravova  miesto pre zna ku. V tom som za sebou za ul 
hrmot a dupot. „Šo tu cho eš? Idi s mojoj chyži!“, vykrikoval potrundžený domáci. „Odkundesi! Chamra  
iasi!“. Uvedomil som si chybu a ospravedlnil sa mu. Pleskla bránka a bol som vonku. Zna koval som 
alej a pri srdci mi bolo dobre. Hriali ma teplé udské slová – „Chamra  iasi!“.

Isto mi dáte za pravdu, že jese  na horách býva krásne. Prieh adný vzduch, vynikajúca vidite nos , 
hmly preva ujúce sa v dolinách. Bukovské vrchy v jeseni hýria všetkými farbami. Lís  e pod nohami šu-
choce. Aj tento príbeh, ktorý vám teraz porozprávam, sa odohral v jeseni. Zna kujúc chodník sme sa 
dostali do hustého porastu pod hrebe om Riabej skaly. So šuchotom lís  a pod nohami sme sa presúvali 
od zna ky ku alšej zna ke. Vôkol panovalo povestné poloninské  cho. Podvedome som sa pozrel nad 
seba. Od aku som zdrevenel! Na strome predo mnou visel plecniak a nad ním chlap. Obesenec, napadlo 
ma v prvej chvíli. To nám ešte chýbalo! Zazdalo sa mi, že sa „obesenec“ pohol a zakýval. „Dobrý den!“ 
ozvalo sa a chlapík sa spúš al zo stromu. „Po ádne ste mne vyd sili! Spletl sem si vás s divokou zv í“. 
Ani som sa mu ne udoval. Putoval už tre   de  Poloninami a nestretol ani „živá ika“. Krásny jesenný de  
plynul v pokoji. Až na Hrúbkach ma vystrašil ru iaci jele , že som takmer vylial farbu. To som ešte netu-
šil, že séria „šokiád“ bude pokra ova . Súmrak nás zas  hol na Kamennej lúke. Práve sme jedli, ke  sa 
z lesa vynorilo akési rohaté „ udo“ a hnalo sa rovno na nás! Jo... chcel som upozorni  kamaráta, ale hlas 
sa mi zadrel v hrdle. Z uda sa vyk ul po ský turista, o na krosnách sušil za pochodu koše u. Unavený 
z celodennej roboty a otrasených nervov som rýchlo zaspal. „Mišo, spíš?  budil ma priate  Jožo. Prebral 
som sa. Bola bezmesa ná, jasná noc. Blízko nás ru ali jelene a dupotali. Po úvali sme ich hodnú chví u. 
To už dopálilo aj svorku vlkov a za ali zavýja . Potom nastalo  cho. „To je nádhera!“ povedal Jožo. Vraj 
„nádhera“. A ja som od strachu skoro pozna koval gate. „Na nás si asi netrúfnu“, povedal som, „smrdí-
me od farieb“. Zvyšok noci som predriemal ako v mrákotách. Uspokojil som sa až na brieždení. V Polo-
ninách svital krásny jesenný de .

_____________________________________________________________________________
(Prevzaté s láskavým súhlasom autora Mgr. Michala Kirschnera z Humenného, z asopisu Krásy 
Slovenska, 2003, . 5 6, str. 46)
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5.6. NIEKOĽKO ÚSMEVNO-NEÚSMEVNÝCH HISTORIEK

Práca zna károv turis  ckých chodníkov nie je ahká, vyžaduje ve a fyzickej námahy a obetavos  . Napriek 
tomu sa vždy nájde dos  dobrovo níkov, ochotných venova  svoj vo ný as na prospech širokej turis  ckej ve-
rejnos   – sprístup ovaním tých najkrajších kútov našej vlas  . 

Mnohé archívne záznamy informujúce o zna kárskej innosti, o strastiach a zážitkoch zna károv, 
rôzne správy, hlásenia i zápisy vyvolávajú dnes láskavé pousmiatie, napriek tomu, že v danom ase to 
nebolo na smiech.

Za nem hlásením Jozefa Polá eka z Trnavy. V máji 1960 obnovoval turistické zna ky z Dobrej Vody 
k chate pod Mariášom a na ceste narazil na ob ana Viciana a na jeho energickú manželku, ktorí boli ka-
tegoricky proti obnovovaniu zna iek v ich teritóriu. Hrubo mu nadávali, vyhrážali sa likvidáciou zna iek 
a dokonca mu hrozili „nakopaním do zadnice“ a bitkou. Polá ek sa však nez akol a svoju plánovanú prácu 
dokon il. Jeho sklamanie však bolo ve ké, ke  na spiato nej ceste zistil, že Vician zna ky zo stromov i zo 
skál skuto ne zotrel a kde mohol, tam ich vyrúbal. Polá ek v závere listu preto oprávnene žiadal „do de-
sa  dní úradne zakro i “.

Milá je aj poznámka Štefana Mikulu z Košíc, ktorý na naliehavú žiados  o pomoc pri zna kovaní odpovedal: 
„milerád Ti vypomôžem, ale roztrhnú  sa sám  ež nemôžem...

Svedectvom namáhavos   zna kárskych prác je hlásenie toho istého košického zna kára z februára roku 
1957: „Týmto prehlasujem, že v zmysle uznesenia r. 1956 z Demänovej Slovenská magistrála v košickom kraji 
je na 100 % vyzna ená pred termínom 31. 12. 1957. Vyzna ila sa trasa až ku vchodu meste ka Vyšný Medzev, 
kde pre ve kú únavu, horú os  a pre úraz (uš  pnu  e od neznámej muchy alebo hmyzu), muselo sa na dlhšiu 
dobu oddýchnu  a od špiny, prachu a potu dokonale umývanie zriadi “.

Svedectvom zneužívania zakúpených zna kárskych farieb je kri  ka predsedu okresnej komisie zna enia 
Kollára na jarnom ak  ve r. 1959 na Srdie ku, že nezabránil predsedovi okresného výboru STV natrie  zna -
kárskymi farbami kotol u. Potešujúca na tejto historke je skuto nos , že farbu nezneužil zna kár.

Trpké pousmia  e vyludzuje hlásenie funkcionára Dobrovo nej športovej organizácie Sokol zo Slovenského 
Grobu v roku 1956, ktorý sa s ažoval, že „...Tichý sa nezapojoval do práce a robil si žarty z lenov oddielu, ktorí 
pracovali...  V alšej as   hlási, že Noskovi  prestal pracova  v oddiele, ale prí iny tají... Nemohol netaji , lebo 
eštebáci ho, žia , odvliekli do Jáchymova.

Napriek tomu, že zna kári neustále bojujú o  nancie a podporu zodpovedných orgánov, trvale h adajú 
nových obetavých spolupracovníkov, nestrácajú op  mizmus a navrhujú konkrétne riešenia, ako o tom sved í 
priložený vý atok z ro ného hlásenia predsedu zna kárskej komisie. 
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Úsmevná je aj pasáž z rozhovoru šéfredaktora Krás Slovenska Tibora Sásika s nestorom slovenských zna -
károv Juraja Szomolányiho, v ktorej opisuje svoje pôsobenie po as lie enia v kúpe och Štós.

„Bol som dvakrát na lie ení v Štóse. Tam bol riadite om dr. Gerhard, neskôr môj priate . Tiež Topo a-
nec. Hovoril mi: „Pán Szomolányi, v okolí by som potreboval nejaké cesty pre našich pacientov, kam by 
chodili na prechádzku. Nakreslil som si už ich schému. Po te sa pozrie .“ Ukázal mi mapu, urobili sme aj 
túry a tak sa zrodil plán turis  ckých zna kovaných ciest v okolí. O rok som sa opä  pýtal na lie enie a pri-
šiel som tam aj s farbami. Predtým som však vypracoval plán a predložil som ho vedúcemu prešovských 
zna károv Edmundovi Reichelovi. Edmund schválil môj návrh a teraz bolo treba pus   sa len do práce. o 
sme urobili? Najprv sme si v sanatóriu zis  li, kto je z pacientov stolár a maliar. A hne  sme ich aj zapojili 
do práce. Smerovky sme urobili z dreva, napus  li ich fermežou a sušili na balkónoch. Potom maliari ma-
ovali texty. A ke  bolo všetko pripravené, hajde do lesa zna kova . Všetko inorodé, o vládalo a malo 

chu  pomôc , zapojil som do práce.

Nuž, aj také je zna kovanie, niekedy úsmevné, inokedy vyludzuje úsmev cez pot a slzy. Všetky historky 
však potvrdzujú odhodlanie a nadšenie turistov – zna károv pre túto namáhavú, nezištnú a obetavú prácu na 
prospech turis  ckej verejnos  .

Obr. 5.1. Smerovník v sedle Bublen
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6.1. VLADIMÍR ČIKOR 

* 25. 11. 1915 vo Vrútkach 
† 22. 3. 2004 v Bra  slave
bankový úradník, redaktor 

Vladimír ikor sa rozhodol pre prácu v zna kárskej komisii s celoslovenskou pôsobnos ou, 
zriadenej pri odbore turis  ky Jednotnej telovýchovnej organizácie Sokol, na podnet predsedu 
odboru turis  ky dr. Vladimíra Adamca. V roku 1956 získal V. ikor kvali  káciu krajský inštruktor 
zna enia a ako prvý na Slovensku sa stal v roku 1962 ústredným inštruktorom zna enia.

Predsedom komisie zna enia s  celoslovenskou  pôsobnos ou bol do roku 1967. Bol predse-
dom odboru turis  ky SÚV SZTV v Bra  slave, podpredsedom ústrednej sekcie zna enia ÚV STV 
v Prahe, lenom pléna SÚV SZTV a pléna ÚV STV.

Vybudoval jednotnú organiza nú štruktúru zna károv turis  ckých chodníkov na Slovensku 
a pod jeho vedením vznikla ucelená sie  zna kovaných turis  ckých chodníkov na Slovensku v cel-
kovej d žke 12 000 km. V roku 1959 vydal z eského originálu preloženú, ale zna ne rozšírenú, 
základnú metodickú príru ku o zna kovaní „Zna kovanie turis  ckých chodníkov“. Zaviedol 
centrálnu evidenciu zna károv, zna kárskych výkonov a zna kovaných trás. Pod jeho vedením 
vznikli celoslovenské kurzy zna károv a inštruktorov zna enia. Na jeho podnet vznikla sú až 
o zlatý odznak Turista – zna kár. Inicioval vydávanie turis  ckých máp a ako len edi nej komi-
sie Správy geodézie a kartogra  e na Slovensku prispel k tomu, že súbor vydaných turis  ckých 
máp pokryl všetky turis  cky významné oblas  . Sám spracoval turis  cko-vlas  vednú nápl  
viacerých turis  ckých máp. Napísal desiatky lánkov do telovýchovných asopisov, spracoval 
35. zväzok Turis  ckého sprievodcu SSR Biele Karpaty. Bol lenom redak nej rady Krás Sloven-
ska, sám do nich prispieval a recenzoval ve a lánkov s turis  ckou tema  kou.

V telovýchovných organizáciách bol inný od detských rokov, od roku 1925 v Sokole a od roku 
1928 v Skaute. V roku 1939 sa stal lenom Klubu slovenských turistov a lyžiarov. V rokoch zjedno-
covania telovýchovných a športových organizácií v pä desiatych rokoch predchádzajúceho storo ia 
bol lenom Jednotnej telovýchovnej organizácie Sokol a neskôr pôsobil v odbore turis  ky SZTV.

Za obetavú prácu v telovýchovnom hnu   mu udelili Verejné uznanie ÚV STV za zásluhy o roz-
voj eskoslovenskej telovýchovy II. stup a, estné uznanie SÚV SZTV, ako i alšie uznania a oce-
nenia. Bol držite om OTZ I. triedy a zlatého odznaku Turista – zna kár.
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6.2. JURAJ SZOMOLÁNYI

* 24. 2. 1905 v Topo anoch
† 26. 5. 1994 v Bra  slave
technik Slovenských elektrární,
správca elektrárne v Senci 

Do telovýchovného hnutia sa zapojil v roku 1922 ako len SOKOLA. V roku 1946 za al 
rozvíja  turistickú innos , neskôr zna kovanie turistických chodníkov. V roku 1955 absolvo-
val školenie okresných inštruktorov zna kovania, v roku 1958 absolvoval školenie krajských 
inštruktorov zna kovania. 

Od roku 1952 vykonával funkciu predsedu krajskej komisie zna enia Zväzu turistiky. Od 
roku 1967 bol 10 rokov predsedom Komisie zna enia Zväzu turistiky SZTV. Bol ústredným 
inštruktorom zna enia, podpredsedom Federálnej komisie zna enia Zväzu turistiky STV.

Je nestorom turistického zna enia na Slovensku, významne prispel ku koncep nému 
budovaniu systému zna enia. Navrhol systém ozna ovania zna kovaných turistických chod-
níkov eviden nými íslami. Bol autorom turistického sprievodcu a príru nej turistickej mapy 
Malé Karpaty. Prednášal na zna kárskych školeniach.

Bol držite om estného uznania, vyznamenania Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy I. stup-
a a dvoch najvyšších ocenení SZTV Tyršovej medaily a Chaloupeckého medaily. Od roku 

1963 bol držite om OTZ I. triedy a v roku 1965 mu bol udelený estný zlatý odznak OTZ. Jeho 
meno nesie zna kovaný turis  cký chodník od erveného mosta v Bra  slave na Košariská.
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6.3. JÁN BOJMÍR 

(PÔVODNÝM PRIEZVISKOM BORNEMISZA)

* 23. 10. 1887 v Jazernici
† 15. 2. 1970 v Mar  ne
u ite , školský inšpektor

Aktívnym zna károm bol už od roku 1923.
V rokoch 1957 – 1964 bol predsedom krajskej komisie zna enia v Žiline, neskôr v Ban-

skej Bystrici. 
Zaslúžil sa o vybudovanie siete zna kovaných turis  ckých chodníkov v regióne Mar  n. Spo-

lupracoval pri vydávaní turis  ckých máp stredného Slovenska. 
Bol významným predstavite om turistiky. V rokoch 1934 – 1939 bol predsedom MO K ST 

v Kremnici, v rokoch 1942 – 1944 vykonával funkciu predsedu MO KSTL v Mar  ne. V r. 1945 – 1949 
bol hlavným organizátorom povojnovej výstavby Chaty na Mar  nských holiach, zaslúžil sa aj 
o výstavbu Chaty pod Borišovom. Pomáhal pri organizovaní celoslovenských turis  ckých zrazov.

Knižne vydal turistických sprievodcov Kremnica – Nová Ba a a okolie (1933), Turiec (1947), 
Martinské hole (1955), Ve ká Fatra (1955) a Martin (1963). Prispieval do asopisov Hos , Tu-
rista, Cestovný ruch, Život Turca a najmä do Krás Slovenska. Je spoluautor obrazových mo-
nografií z Turca a okolitých horstiev.

Bol vyznamenaný za zásluhy o rozvoj turistiky a za zna kársku innos  bol ocenený zla-
tým odznakom Turista – zna kár. Jeho meno nesie zna kovaný turistický chodník na Tlstú 
vo Ve kej Fatre.
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6.4. VILIAM ZAHATŇANSKÝ

* 26. 7. 1916 v Oreš   (Rumunsko)
† 13. 1. 1991 vo Ve kom Šariši
technický úradník (Po nohospodárske stavby Prešov) 

Kurz zna kára III. triedy absolvoval v roku 1953, kurz II. triedy ukon il v roku 1954. Kva-
lifikáciu inštruktora zna enia získal v roku 1957 (v Prahe).

Bol inštruktorom zna enia od roku 1969. Ako lektor sa podie al na výchove nových zna -
károv. Dlhé roky pôsobil vo funkcii predsedu komisie zna enia VZT OV SZTV v Prešove 
a bol aj predsedom krajskej komisie zna enia východoslovenského kraja.

Bol jedným z najvýznamnejších tvorcov siete zna kovaných chodníkov na východnom 
Slovensku. Spolupracoval pri vydávaní turistických máp.

Bol nosite om titulu „Majster turistiky“ (v poradí druhý na Slovensku) a držite om zla-
tého odznaku Turista SSR. Bol cvi ite om turistiky I. triedy a rozhodcom orienta ných pre-
tekov II. triedy. Založil odbor turistiky TJ Po nostav v Prešove. Bol lenom predsedníctva 
VZT KV v Prešove i v Košiciach.

Bol nosite om Tyršovej medaily a alších ocenení SZTV za zásluhy o rozvoj telovýchovy 
a za organizátorskú prácu. Bol držite om OTZ I. tr. od roku 1973.
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6.5. KAMIL LINHART 

* 29. 11. 1910 v Babinej
† 23. 10. 1994 v Banskej Bystrici
bankový úradník

Zna károm bol od roku 1957. Dlhé roky bol predsedom okresnej komisie zna enia 
v Banskej Bystrici a vykonával aj funkciu predsedu krajskej komisie zna enia stredoslo-
venského kraja.

Bol spracovate om turistického obsahu máp a autorom turistických sprievodcov. Vycho-
val rad zanietených zna károv. Od každého zna kára vyžadoval kvalitnú a presnú prácu. Pre 
jeho bohaté teoretické a praktické znalosti z oblasti zna enia ho zna kári nazývali „profe-
sorom zna enia“. S cie om zabezpe i  rozšírenie po tu zna károv, najmä z radov mládeže, 
organizoval zna kárske soboty alebo nedele. Na týchto akciách sa adepti zna enia obozna-
movali so základnými pravidlami zna enia a bolo im umožnené nama ova  turistickú zna -
ku, namontova  smerovky a pracova  v teréne s mapou.

Bol lenom K STL a jedným z prvých lenov JAMES-u. V zjednotenej telovýchove vyko-
nával funkciu predsedu krajského odboru turistiky v Banskej Bystrici. V mladosti bol orien-
ta ným bežcom i horolezcom. Pôsobil aj ako cvi ite  turistiky. Podie al sa na stavbe chaty 
na Vojšíne.

Bol nosite om odznaku vzorného cvi ite a, odznaku OTZ I. triedy a estného ocenenia 
zlatý odznak Turista – zna kár 
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6.6. PETER ŠKOLNA

* 5. 7. 1926 v Paríži
† 25. 4. 2003 v Prievidzi
stavebný technik

Ako zna kár turistických chodníkov za ínal v roku 1957 v Bystri anoch. Inštruktorom 
zna enia sa stal v roku 1959.

Funkciu predsedu okresnej komisie zna enia vykonával od roku 1957 neuverite ných 
41 rokov. V ostatných rokoch života vykonával funkciu krajského koordinátora zna enia.

Vypracoval koncepciu siete zna kovaných chodníkov v širokom okolí Prievidze. Zužit-
koval pritom vedomosti a skúsenosti orienta ného bežca s ve mi dobrou znalos ou topogra-
fie, ovládajúceho prácu s mapou. Jeho zásluhou bol okres Prievidza medzi prvými okresmi, 
ak nie prvý okres na Slovensku, ktorý mal ucelenú sie  dobre vyzna kovaných turistických 
chodníkov opatrených kompletnou zostavou informa ných objektov.

Uverejnil desiatky lánkov v Krásach Slovenska a v iných asopisoch a denníkoch, v kto-
rých opisoval turistické zaujímavosti a prácu zna károv. Bol autorom viacerých turistic-
kých sprievodcov a spracovate om turisticko-vlastivedného obsahu turistických máp. Úzko 
spolupracoval s vydavate stvom pri zostavovaní mnohých turistických máp. Zaslúžil sa tiež 
o vydanie poštového lístka s dotla ou, pri príležitosti 125 rokov turistického zna kovania na 
území Slovenska.

Zvládol najprogresívnejšiu metódu mapovania pomocou satelitnej navigácie do tej mie-
ry, že sa mohol ako lektor zú astni  prvého školenia používate ov satelitnej navigácie v tu-
ristike a v zna ení, ktoré sa uskuto nilo v novembri 2002.

V Bystri anoch založil turis  cký oddiel. Bol orienta ným bežcom, v turis  ckom oddiele vy-
choval majstrov republiky v orienta nom behu. Bol aj ústredným rozhodcom orienta ného 
behu, lektorom a úspešným stavite om tra   rôznych pretekov celoštátneho i medzinárodné-
ho významu. Ako rozhodca OB I. triedy ak  vne pôsobil na mnohých majstrovských pretekoch. 

Bol nosite om najvyššej triedy odznaku Turista – zna kár od roku 1969, aj zlatého odzna-
ku OTZ za zásluhy v zna ení. Za aktívnu innos  v turistike bol ocenený zlatým odznakom 
KST, v roku 1996 a 2001 bol menovaný športovcom roka okresu Prievidza.
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7.1. OBRAZOVÉ SPRAVODAJSTVO O NAMÁHAVEJ PRÁCI ZNAČKÁROV

Zna kovanie turis  ckých chodníkov nie je len ma ovanie zna iek za štebotu vtá ikov v príjemnom slne nom 
svite. K zna kovaným turis  ckým chodníkom neodmyslite ne patria aj informa né objekty – kovové smerovníky, 
drevené púta e, mohutné drevené samorasty, smerovky a tabu ky, aj turis  cké vývesné mapy na stojanoch. Tieto 
objekty musí niekto na príslušné miesto vynies , vyh bi  do zeme, niekedy do skalného podložia, hlbokú dieru, 
smerovník vsadi  do otvoru, zabetónova , alebo skalami a zeminou poriadne spevni . K tomu treba prinies  vhodné 

pracovné nástroje, štrk, cement, 
vodu. Donies  treba aj smerovky 
a tabu ky. Každému turistovi je 
zrejmé, že turis  cké informa né 
miesta, teda miesta na ktorých 
sú umiestnené informa né ob-
jekty, povä šine nie sú na rovi-
ne, kam všetok materiál možno 
dopravi  aj autom, ale nachá-
dzajú sa v horách, v sedlách a na 
kopcoch, asto vysokých, ažko 
prístupných, kam všetko treba 
poc  vo vynies  v potu tváre. Ani 
úprava schodnos   chodníka nie 
je tá naj ahšia práca.

Pozrite si nasledujúce ob-
razové spravodajstvo a vzdajte 
hold tým stovkám obetavých 

v
a
z

s
j

d
d

j

Obr. 7.1. Príprava na akciu (Foto: Jirko Schmidt)

Obr. 7.2. S úsmevom na tvári do toho... (Foto: Michal Vajda)
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turistov – zna károv a ich priate ov turistov, i ochrancov prírody, ktorí to všetko robia pre vás, pre vašu bez-
pe nos  na zna kovaných chodníkoch, pre vaše pohodlie pri putovaní našou krásnou prírodou. Za sie  zna kova-
ných chodníkov na Slovensku v a íme skromným, obetavým turistom – zna károm turis  ckých ciest a chodní-
kov. Zna kujú, ke  je pekné po asie, ale pri rozmiest ovaní informa ných objektov na zna kovaných trasách na 
po asie neh adia. Neraz ich pritom zas  hne hmla, dáž  a v krajných prípadoch aj snehová metelica. Pri takýchto 
prácach nesta í len odhodlanie urobi  nie o nezištne pre svojich spoluob anov – turistov, treba k tomu ma  aj 
dobrú fyzickú kondíciu a pevné svaly. Nuž, pozrime sa na typické zna kárske práce.

Obr. 7.3. Nepoznáme žiadne prekážky (Foto: Michal Vajda)

Obr. 7.4. Vynášajú zdatní jednotlivci... (Foto: Martin Kleskeň) 
Obr. 7.5. Vynášajú aj udatné, veselé kolektívy 
(Foto: Marin Kleskeň)
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K naj ažším prácam, najmä ak ide o budovanie alebo 
údržbu zna kovaného chodníka vo vysokohorskom prostre-
dí, patrí vynášanie konštruk ných prvkov, pracovného nára-
dia a materiálu na príslušné miesto. Pokia  to cesty dovolia, 
zna kári vyvezú potrebný materiál (smerovníky, smerovky, 
tabu ky, lopaty, krompá e, alebo špeciálne upravené so-
chory a pá idlá) autami (obr. 7.1). alej však musia všetko 
poodnáša  na svojich chrbtoch (obr. 7.2, obr. 7.3). Vynášajú 
jednotlivci (obr. 7.4, obr. 7.5) aj skupiny (obr. 7.6, obr. 7.7).

K vynášaným konštruk ným prvkom patria aj približne 15 kg ažké kotvy (obr. 7.8), ktoré zabra ujú otá a-
niu smerovníka. Niekedy ich treba vynies  ve mi vysoko a tam ich zabetónova  do skaly (obr. 7.9), ako naprí-
klad na odbo ke k vrcholu Rozsutca vo výške 1 610 m n. m.

     VYNÁŠANIE MATERIÁLOV A POMÔCOK, 

PRÍPRAVNÉ PRÁCE    

Obr. 7.7. Do hory, do lesa... značkári so smerovkami (Foto: Luboš Sokol)

Obr. 7.6. Aj takýto náklad sa niektorému značkárovi pri-
balí (Foto: Michal Vajda)

Obr. 7.8. Túto kotvu turista nevidí, ale vyniesť ju treba aj 
so smerovníkom (Foto: Žilinskí značkári)
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Ke  chcú zna kári umiestni  smerovky na 
samorast, musia ho najprv nájs , vypíli  a po-
tom donies  (obr. 7.10), alebo iným spôso-
bom dopravi  na príslušné miesto. asto sa 
pritom nezaobídu bez pomoci silných chla-
pov (obr. 7.11). Samorast treba najprv zbavi  
kôry (obr. 7.12) a spodok opáli  (obr. 7.13), 
aby lepšie odolával hnilobe. Po nalakova-
ní a zakopaní samorastu treba namontova  
smerovky a tabu ky (obr. 7.14). 

Obr. 7.11. Chlapský záprah na premiestnenie budúceho pútača (Foto: Luboš Sokol)

Obr. 7.9. Smerovník zapustený do skaly vo výške 
1 610 m n. m. (Foto: Žilinskí značkári)

Obr. 7.10. Našli sme samorast, tak si ho odnesme (Foto: Luboš Sokol)
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Obr. 7.12. Peň treba pred natretím olúpať (Foto: Luboš Sokol)

Obr. 7.13. Spodok samorastu treba opáliť, aby lepšie odolával hnilobe (Foto: Luboš Sokol)

Obr. 7.14. Pred nalakovaním samorastu treba namontovať smerovky a tabuľky (Foto: Luboš Sokol)
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     ZEMNÉ PRÁCE, STAVBA SMEROVNÍKOV A KOLOV     

K namáhavým prácam patria aj zemné práce. Pre pätky smerovníkov a kolov treba vyh bi  jamy hlboké pri-
bližne 0,5 m s priemerom asi 0,4 m. V hlinitej pôde možno za a  krompá om a lopatou (obr. 7.15), ale hlbšie 
už treba použi  sochor a nabera ku (obr. 7.16). H benie jám je namáhavejšie, ke  ich treba vykopa  v kame-
nistej pôde. V takom prípade je vyh benie jamy poriadna drina pre nieko kých mužov (obr. 7.17). Rozrušenú 
zeminu s kame mi treba asto vybera  holými rukami (obr. 7.18) (obr. 7.19).

Obr. 7.15. V hlinitej pôde možno začať krompáčom 
a lopatou (Foto: Marti Kleskeň)

Obr. 7.16. Hlbšie už treba použiť sochor a naberačku, ani dievčatá 
sa pritom nedajú zahanbiť.... (Foto: Marti Kleskeň)

Obr. 7.17. Po fi xovaní kameňmi treba jamu zasypať a pôdu 
okolo kola pevne ubiť (Foto: Marti Kleskeň)

ť
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Po dosiahnu   potrebných rozmerov vložia zna kári do jamy smerovník, alebo zna kársky kôl. Správnu polohu 
smerovníkov a kolov  xujú vä šími kame mi, ktoré vložia do výkopu okolo ich pätky. V mestách a obciach zalie-
vajú priestor medzi kame mi redšou betónovou zmesou, vo vo nom teréne zasypú kamene zmesou cementu 
a piesku, v krajnom prípade zeminou z výkopu a zhutnia zalia  m vodou (obr. 7.20).

Obr. 7.18. Vykopať jamu v skalnej pôde je veru po-
riadna drina (Foto: Martin Kleskeň)

Obr. 7.19. Rozrušenú skalu treba vyberať aj ručne (Foto: Michal Vajda)

Obr. 7.20. Ešte vybrať niekoľko centimetrov, aby tam vošla celá kotva smerovníka (Foto: Luboš Sokol)
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K menej namáhavým prácam patrí upev ovanie smeroviek a tabuliek na smerovníky, osadených na prí-
slušných turis  ckých informa ných miestach. Ku kovovým smerovníkom sa  eto informa né prvky pripev ujú 
úchytkou so skrutkami. Ak zna kári umiest ujú smerovky a tabu ky na stromy, potom ich musia pripev ova  
na drevené podložné lišty, aby prvky nezarastali do stromu. Na iné objekty, napríklad na betónové st py, sa in-
forma né prvky upev ujú takzvanou SK páskou, alebo nerezovou páskou BANDIMEX (obr. 7.21). Pretože sme-
rovky umiest ujú zna kári pomerne vysoko, aby 
zabránili ich zni eniu vandalmi, musia si k tomu pri-
nies  aj rebrík (obr.7.23). Ke  nemajú poruke rebrík, 
potom môžu pomôc  aj chlapské plecia (obr. 7.22).

Obr. 7.21. Pripevňovanie smeroviek sťahovacou 
páskou (Foto: Michal Vajda)

Obr. 7.23. Upevňovanie smeroviek zo značkárskeho rebríka (Foto: Luboš Sokol)

Obr. 7.22. Neobvyklá montáž smeroviek zo živej podpery 
(Foto: Luboš Sokol)
Ob 7 22 N b klá táž i k ži j d
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     ÚDRŽBA INFORMAČNÝCH OBJEKTOV, OBNOVA ZNAČENIA     

Vybudovaním zna kovaného turis  ckého chodníka povinnos   zna kára nekon ia. Treba sa postara  aj 
o údržbu informa ných objektov na zna kovaných chodníkoch a obnovu zna enia. Za predpokladu, že je 

dos   nan ných prostriedkov, musí zna kár každé 
tri roky obnovi  pásové zna ky (obr. 7.24) a šípky 
(obr. 7.25), každých pä  rokov zbavi  hrdze a natrie  
smerovníky a zna kárske koly (obr. 7.26).

Obr. 7.24. Obnova pásovej značky (Foto: Radoslav Pančík) Obr. 7.25. Namáhavá obnova šípky (Foto: Žilinskí značkári)

Obr. 7.26. Obnova náteru kola, zaúča sa pritom aj synček 
(Foto: Jirko Schmidt)

Obr. 7.27. Výkon hodný kaskadéra – obnova náteru striešky 
smerovníka zdola (Foto: Radoslav Pančík)
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Obnova náteru smerovníkov nie je jednoduchá a niekedy zna kári – údržbári pritom predvádzajú priam 
kaskadérske výkony (obr. 7.27, obr. 7.28). Ke  zabudneme prinies  rebrík, potom treba improvizova  (obr. 7.29). 
Okrem toho treba priebežne sledova  kvalitu informa ných prvkov a v prípade potreby poškodené smerovky 
alebo tabu ky vymeni . Vhodné je z asu na as smerovky a tabu ky o is  , aby boli dobre itate né (obr. 7.30).

Sú as ou údržby a obnovy zna enia turis  ckých chodníkov je zabezpe ovanie schodnos   zna kovaných 
chodníkov. Zna kované chodníky v prírode zarastajú a ob as ich víchrice zatarasia padnutými stromami. Preto 
ich treba pravidelne spriechod ova  sekaním buriny, rezaním konárov a ve  ev prekrývajúcich zna ky a odstra-

ovaním padnutých stromov. Ak je to možné, suchár treba od  ahnu  so zna kovaného chodníka (obr. 7.31).

Obr. 7.28. Obnova náteru striešky smerovníka zhora 
(Foto: Radoslav Pančík)

Obr.7.29. Obnova ochranného náteru dreveného pútača 
z neobvyklej podpery... (Foto: Igor Šteiner)

Obr. 7.30. Sú aj také regióny, kde „ufúľané“ smerovky umývajú saponátom... (Foto: Ján Brudňak)

Obr. 7.31. Aj s padnutými stromami sa treba popasovať (Foto: Anna a Pavol Dziví)



POH AD DO DEJÍN ZNA ENIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU

95

Inokedy treba padnutý strom prepíli  a vypílenú as  z chodníka odstráni  (obr. 7.32). Tieto práce nevyko-
návajú len zna kári, ale aj ochrancovia a strážcovia prírody. Niekedy sa treba postara  o vyšší komfort a bez-
pe nos  turistu kladením rebríkov, pripev ovaním re azí, alebo budovaním schodíkov. Budovanie schodov na 
turis  ckom chodníku  ež nie je ahká práca (obr. 7.33).

Obr. 7.34. Radosť z dobre vykonanej práce (Foto: Martin Kleskeň)

Obr. 7.32. Odrezané kláty treba presunúť mimo chodník 
(Foto: Anna a Pavol Dziví)

Obr. 7.33. Budovanie schodov patrí k tým ťažším prácam 
(Foto: Martin Kleskeň)
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o poveda  na záver? Zna kári sú na svoju prácu hrdí, po celodennom výkone odchádzajú do svojich do-
movov spotení, unavení, ale s úsmevom na tvári (obr. 7.34), vedomí si dobre vykonanej práce na prospech 
širokej turis  ckej verejnos  . Radi sa svojou prácou aj pochvália, ako napr.  to dvaja páni zna kári, ktorí vy-
zna kovali hodnotný turis  cký chodník v Bralciach, ne aleko Hliníka nad Hronom, a postavili tam aj vkusný 
stojan s vývesnou mapou (obr. 7.35).

Ako to už v živote býva, ert nikdy nespí a rôzni 
„dobrodinci“ nedajú pokoj ani zna károm. Nie raz sa 
stane, že ich práca vyjde nazmar, ako napr. v prípa-
de znázornenom na obrázku (obr. 7.36), kde vidíme 
zna kára zápasi  so  smerovníkom, vyvráteným bez-
oh adným vodi om lesného traktora. 

A všetko za ína odznova...

Obr. 7.35. Niekedy sa treba aj pochváliť. „Toto sme postavili my a sme na to hrdí“. (Foto: Arnošt Guldan)

Obr. 7.36. A keď vám lesný traktor urobí toto, treba 
začať odznova. Demontovať smerovky, vyhĺbiť novú 
dieru, osadiť smerovník, namontovať smerovky... 
A život ide ďalej.



Je prirodzené, že nebolo v mojich silách zhrnú  širokú problema  ku dejín zna enia turis  ckých chodníkov 
vo všetkých turis  ckých oblas  ach na Slovensku. Rozvoj siete zna kovaných chodníkov vo viacerých regió-
noch uvádzam len útržkovite, aj vzh adom na neprístupnos  potrebných archívnych dokladov. Naš as  e, vo 
viacerých regiónoch sa už dejinami rozvoja turis  ky a zna enia turis  ckých chodníkov zaoberali a výsledky 
publikovali. K 100. výro iu organizovanej turis  ky v SSR vydal v roku 1988 J. Gašpar a kol. hodnotnú publiká-
ciu „História turis  ky v Košiciach“, v ktorej nachádzame bohaté informácie o zna kovaných chodníkoch v Ko-
šiciach a v ich okolí. Mesto Banská Bystrica a Klub slovenských turistov Lokomo  va v Banskej Bystrici vydali 
v roku 2009 rozsiahlu publikáciu „120 rokov organizovanej turis  ky v Banskej Bystrici 1889 – 2009“ (zostavite : 
D. Kaliský), v ktorej je samostatná sta  venovaná zna eniu turis  ckých chodíkov v Banskobystrickom okrese. 
Pri príležitos   120. výro ia organizovanej turis  ky vznikla aj publikácia L. Nejezchleba „História tren ianskej 
turis  ky“, žia , iba s nieko kými poznámkami o zna kovaných chodníkoch. Za  a  v rukopise je cenná štúdia 
RNDr. Jána Jahna, PhD. „Z dejín zna kovania v Nitre a okolí“. 

Je prianím autora, aby prác venovaných dejinám zna enia turis  ckých chodníkov pribúdalo. Stovky a stov-
ky zna károv, ktorí za 138 ro nú existenciu zna enia na území Slovenska odviedli  síce a  síce hodín dobro-
vo níckej práce pre blaho širokej turis  ckej verejnos  , si to zaslúžia.

Nech je táto publikácia oslavou dobrovo níckej práce zna károv turis  ckých chodníkov a zárove  po ako-
vaním za ich obetavú prácu.

K a p i t o l a   8

NA ZÁVER
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9.1. NA SLOVENSKU VYDANÉ ZNAČKÁRSKE PUBLIKÁCIE

ZNAČKOVANIE TURISTICKÝCH CHODNÍKOV

Autori: Ing. Aleš Hubi ka a kol.
Z eského originálu preložil: Vladimír ikor
Vydal: Šport, vydavate stvo SÚV STV, Bra  slava 1959

Slovenský preklad príru ky sa v zmysle smernice ÚV STV o jednotnom riadení zna enia stal 
záväznou celoštátnou smernicou pre zna kovanie turis  ckých chodníkov.

 TURISTICKÉ ZNAČKOVANÉ CHODNÍKY NA SLOVENSKU

Autorský kolek  v: Juraj Szomolányi, JUDr. Pavel Pohánka
Vydal: PVO SÚV SZTV Bra  slava v Športe, Slovenskom telovýchovnom vydavate stve, 
Bra  slava 1978

Publikácia obsahuje preh adný zoznam turis  ckých zna kovaných chodníkov na Slo-
vensku. Je zostavený v súlade s administra  vnym lenením Slovenskej socialis  ckej 
republiky na kraje a okresy.
Zoznam zodpovedá stavu evidencie úseku zna kovania ZT SÚV SZTV k 31. decembru 1976.

 ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ZNA KOVANIA TURISTICKÝCH CHODNÍKOV 
 A VYVESOVANIA TURISTICKEJ ORIENTÁCIE

Spracoval (pod a u ebných textov: Zna ení turis  ckých cest): Ing. Milan Pernica
Preložil a upravil: JUDr. Pavel Pohánka
Vydal: SÚV SZTV prostredníctvom podniku O STV Sportpropag, Praha 1983

Zhutnený vý atok z platných u ebných textov. Pohánka doplnil eskú príru ku 
o opravné listy.

 ZNAČENÍ TURISTICKÝCH CEST (UČEBNÍ TEXTY PRO ZNAČKAŘE III. TŘÍDY)

Vedúci autorského kolek  vu: Ing. Milan Pernica
Autorský kolek  v: Ing. Ivo Cír, MUDr. Fran  šek Fojt , Ing. Lumír Hlavá , Václav Horák, 
Ing. Hanuš Landsperský, JUDr. Pavel Pohánka, Ing. Josef P idal, doc. Ing. Juraj Rehák, 
Ing. Ji í Rohlík, Václav Tynis, Pravoslav Vebr, Ladislav Ženíšek
Vydal: Pre Telovýchovnú školu UV STV vydalo nakladate stvo Olympia, Praha 1985

Celoštátne ( SSR) platná u ebnica.
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ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS (UČEBNÍ TEXTY PRO ZNAČKAŘE I. A II. TŘÍDY)

Autorský kolek  v: Ing. Ivo Cír, O  o Anders, Ing. Aleš Hubi ka, Ing. Hanuš Landsper-
ský, Ing. Vladimír Mohr, Ing. Milan Pernica, JUDr. Pavel Pohánka, Lud k Procházka, 
doc. Ing. Juraj Rehák, Ing. Vilém Uher, CSc., Pravoslav Vebr, Ing. arch. Vlas  mil Dohnal
Vydal: Pre Telovýchovnú školu UV STV vydalo nakladate stvo Olympia, Praha 1989

Celoštátne ( SSR) platná u ebnica.

 ABECEDA TURISTICKÉHO ZNAČENIA (OTÁZKY A ODPOVEDE PRE ZÁUJEMCOV O ZNAČENIE)

Autori: A. Guldan, V. Dohnal
Vydal: SÚV SZTV, oddelenie MRTV, v Športe, slovenskom telovýchovnom vydavate -
stve, v stredisku ŠPORTINFORM, Bra  slava 1989

Príru ka stru ným a výs  žným textom, doplneným vhodnými ilustráciami, obozna-
muje záujemcov o zna enie turis  ckých chodníkov so „zna kárskym minimom“. Uve-
dené informácie by mal pozna  každý návštevník prírody a publikácia je vhodná aj pre 
lenov turis  ckých oddielov mládeže (TOM).

Je ur ená aj pre (pomocných) zna károv IV. stup a.

 ZÁKLADY TURISTICKÉHO ZNAČENIA (PRÍRUČKA PRE ZÁUJEMCOV 

 O KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ ZNAČKÁR III. TRIEDY)

Autori: A. Guldan, V. Dohnal
Vydal: Klub slovenských turistov v Športe, slovenskom telovýchovnom vydavate stve, 
v stredisku ŠPORTINFORM, Bra  slava 1990

Táto publikácia je ur ená záujemcom o kvali  ka ný stupe  zna kár III. triedy. Predpokladá 
znalos  itate a „zna kárskeho minima“, uvedeného v Abecede turis  ckého zna enia.

 ZA KRÁSAMI PRÍRODY SPOĽAHLIVO A BEZPEČNE PO TURISTICKÝCH 

 ZNAČENÝCH CESTÁCH

Autori: A. Guldan
Vydal: Klub slovenských zna károv v Journaliste studio spol. s r. o., Bra  slava 1995

Propaga ná brožúra, poukazujúca na tradíciu turis  ckého zna enia na Slovensku, na 
ochranu prírody a na bezpe nos  pohybu turistov v prírode. 
Obsahuje  ež stru né pou enie, ako putova  po zna ených turis  ckých cestách.
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 MEDZINÁRODNÁ MARIÁNSKA TURISTICKÁ TRASA

Autori: doc. Ing. A Guldan, CSc., doc. Ing. Fran  šek Sen ek, CSc. Mgr. Daniel Bédi
Vydal: Slovenská informa ná agentúra, Bedeker Slovakia, Bra  slava 1996

Brožúrka v štyroch jazykových mutáciách opisuje putovanie po najvýznamnejších 
Mariánskych pútnických miestach na Slovensku, od po skej hranice po hranicu 
s Rakúskom. Obsahuje aj mapku so zákresom trasy.

 EURÓPSKE DIAĽKOVÉ TURISTICKÉ CESTY NA SLOVENSKU

Autor: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.
Vydal: Klub zna károv Slovenska – KST, vo Vojenskom kartogra  ckom ústave, š.p. Har-
manec, Bra  slava – Harmanec 2000

V brožúrke sú opísané najdôležitejšie miesta na európskej trase E3 od eskej hranice 
pri Bumbálke po po skú hranicu v Suchej Hore a jej pokra ovanie od Duklianskeho prie-
smyku po ma arskú hranicu pri Slovenskom Novom Meste. V brožúrke sú alej opísané 
najdôležitejšie miesta na európskej trase E8 od rakúskej hranice Berg – Bra  slava po po skú 
hranicu na Duklianskom priesmyku. Nachádza sa tu aj popis slovenského úseku medziná-
rodnej Mariánskej turis  ckej cesty I23.

 VYUŽÍVANIE SATELITNÉHO NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU V PEŠEJ TURISTIKE

Autorský kolek  v: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc., Ing. Rudolf Šimko, Ing. Ras  slav Tru-
ba , prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.
Vydal: Klub zna károv Slovenska – KST Bra  slava v roku 2002

Publikácia sa zameriava na využi  e GPS systému v pešej turis  ke s dôrazom na využi  e 
turistami – zna kármi turis  ckých chodníkov, ale dobre poslúži aj vysokohorským turis-
tom, horolezcom a cykloturistom.

 UČEBNÉ TEXTY PRE ZNAČKÁROV

Autorský kolek  v: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc. (editor), Ing. arch. Vlas  mil Dohnal, 
Ing. Miloslav Kubla, Milan Ružek, Ing. Fran  šek Sen ek, Ing. Rudolf Šimko, Ján Škrovina
Vyšlo: v roku 2006, vydanie podporila Nadácia SPP
 
U ebné texty sú ur ené lenom KST pracujúcim v zna kárskych zložkách. V zmysle jed-
notnej organizácie zna kovania turis  ckých trás spravovaných KST sú záväznou smer-
nicou pre túto innos . Publikácia má 181 strán formátu A4 a obsahuje u ebné texty 
v štruktúre a rozsahu školenia zna károv a inštruktorov zna enia.
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STN 01 8025 - TURISTICKÉ ZNAČENIE

Spracovate : Komisia zna enia Ústrednej rady Klubu slovenských turistov, doc. Ing. Ar-
nošt Guldan, CSc., obrázková as  Ján Škrovina
Normu vydal: Slovenský ústav technickej normalizácie na elektronickom nosi i (CD) vo 
formáte PDF v roku 2006
 
Slovenská technická norma STN 01 8025 – Turis  cké zna enie de  nuje základné termíny 
turis  ckého zna enia. Uvádza princípy umiest ovania zna iek a informa ných objektov na 
turis  ckých trasách pre pešiu, vodnú a lyžiarsku turis  ku. V prílohe sú tvary, rozmery, farby 
a technické vyhotovenie turis  ckých zna iek a turis  ckých informa ných a nosných prvkov.
 

O ZNAČKOVANÝCH TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH 

Zostavil: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.
Vydal: KST s podporou Nadácie SPP v roku 2006
 
V publikácii sú odpovede na otázky:
• omu slúžia zna kované turis  cké chodníky
• Ako chráni  pohybom po zna kovaných chodníkoch seba a svoje zdravie
• Aký je význam jednotlivých turis  ckých zna iek
• Aký význam má pre turistu mapa a satelitná navigácia a mnohé alšie. 

TURISTICKÉ ZNAČKOVANÉ CHODNÍKY NA SLOVENSKU

Zostavil: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.
Vydal: Klub slovenských turistov s  nan nou podporou Nadácie SPP v roku 2006 

Zoznam turis  ckých zna kovaných trás (TZT) je lenený pod a zna kárskych regiónov. V pub-
likácii je uvedený aj zoznam turis  ckých zna kovaných trás pomenovaných pod a vý-
znamných osobnos   turis  ky, kultúrneho a spolo enského života, pod a významných 
udalos   a iných historických súvislos  . Vzh adom na zaradenie niektorých zna kova-
ných chodníkov, alebo ich as  , do siete zna kovaných európskych dia kových trás je 
uvedený aj priebeh európskej dia kovej trasy E3 a trasy E8. Rovnako je uvedený priebeh 
medzinárodnej zna kovanej trasy I23 Cz stochowa – Levo a – Mariazell.

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ MIESTA NA TURISTICKÝCH ZNAČKOVANÝCH TRASÁCH 

 NA SLOVENSKU (STAV K 1. SEPTEMBRU 2010)

Autor: doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.
Vydal: Klub slovenských turistov s  nan nou podporou Ministerstva školstva SR, Bra  slava 2010

Jednotná evidencia turis  ckých informa ných miest na zna kovaných trasách slú-
ži predovšetkým predsedom komisií zna enia pri spo ahlivom zabezpe ovaní obno-
vy spravovaných turis  ckých chodníkov a jej elektronické spracovanie, zjednodušuje 
prenos dát pri zmene predsedu komisie zna enia. Jednotná evidencia  ež prispieva 
k zvýšeniu kvality vydávaných turis  ckých máp tým, že každé informa né miesto bude 
zhodne pomenované na mape a na tabu ke miestneho názvu, umiestnenej v teréne 
na smerovníku. Každé turis  cké informa né miesto (TIM) je charakterizované názvom, 
nadmorskou výškou a vzdialenos ou od východiska trasy. V prílohe je uvedený spôsob 
tvorby eviden ných ísel turis  ckých zna kovaných trás (TZT).
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9.2. ODZNAK TURISTA – ZNAČKÁR

• Odznak Turista – zna kár (OTZ) je výkonnostným odznakom zna károv turis  ckých chodníkov 
Klubu slovenských turistov.

• OTZ IV. triedy dosiahne ten zna kár, ktorý najmenej v dvojro nom období dosiahne zápo et 
vo výške 50 km.

• OTZ III. triedy môže zna kár získa  po uplynu   najmenej dvoch rokov od udelenia OTZ IV. triedy, 
ak za celé obdobie svojej innos   dosiahne zápo et vo výške najmenej 120 km.

• OTZ II. triedy môže získa  ten zna kár, ktorému uplynuli od udelenia OTZ III. triedy minimálne 
tri roky a za celé obdobie jeho innos   dosiahol zápo et vo výške najmenej 250 km.

• OTZ I. triedy môže zna kár získa , ak je držite om OTZ II. triedy najmenej tri roky a za celé ob-
dobie zna kárskej innos   dosiahol zápo et vo výške najmenej 500 km.
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9.3. ČLÁNKY V KRÁSACH SLOVENSKA O ZNAČKOVANÍ A ZNAČKÁROCH

(Uvedené sú aj články, v ktorých je aspoň zmienka o značkovaných chodníkoch.)

Názov lánku Autor lánku
Umiestnenie 

rok/ro ník íslo/strana

Ružomberok a turis  ka F. H. 1921/I 1/16

Valné zhromaždenie „Tatranského spolku turis  ckého“ 1921/I 1/23

Slovenský raj 1921/I 2-3/62

Alpinis  ka M. J. 1921/I 5-6/110

Nový odbor Klubu esko-slovenských turistov 1921/I 5-6/127

Tatranská turis  ka v nepravom svetle (štvorre ové orient. tabule) 1921/I 5-6/121

Vyšnokubínske skaly J. Vávra 1921/I 7/133

Vychádzky (trojre ové nápisy) 1921/I 7/150

Turis  cký odbor Lednické Rovné 1921/I 8/174

Informa ná kancelária K ST vo Vysokých Tatrách 1921/I 9-10/232

Zna enie ciest na štátnych majetkoch 1921/I 11-12/265

O zna kovaní turis  ckých ciest 1921/I 11-12/265

Dnešný stav turis  ky na Slovensku P. Stacho 1922/II 1/8

Výro ná správa odboru K. S.T. v Lednických Rovniach 1922/II 2/45

Nové odbory K. S.T. 1922/II 2/45

Klub S. turistov, odbor v Lipt. Sv. Mikuláši 1922/II 2/46

Podtatranská župa turis  cká 1922/II 5/108

Odbor klubu S. turistov 1922/II 5/111

Od Vlárskeho priesmyku peší do Tur . Sv. Mar  na 1922/II 6/134

Liptovské hole 1922/II 7-8/175

Zna kovanie a oprava ciest v Tatrách 1922/II 9-10/213

Odbor klubu eskoslov. turistov „ umbier“ v Podbrezovej 1922/II 9-10/216

Zna kování cest turis  ckých Dr. J. Všete ka 1922/II 11-12/243

Severná strana Liptovských hôl K. P. 1922/II 11-12/255

Odbor Klubu s. turistov v Dolnom Kubíne 1923/III 1/41

Odbor Klubu sl. turistov v Lednických Rovniach 1923/III 1/42

Schôdza turis  ckých odborov K sT v Žiline F. Holko 1923/III 1/42

Odbor K sT v Lipt. Sv. Mikuláši 1923/III 1/43

Zna kované cesty v Rohá och 1923/III 1/45

Rohá , 2072 m M. J. 1923/III 2/57

Štefánikova cesta 1923/III 2/83

Turis  cká cesta Ludevíta Štúra F. Holko 1923/III 2/83

Podtatranská župa turis  cká (zna k. N. Ta  er) 1923/III 2/84

Vychádzky v Slovenskom raji N-ý: 1923/III 3/94

Kel ov K. Petrovi 1923/III 4/163

S vychádzky zna kovacej v Slovenskom raji N-ý 1923/III 5/177

Výborová schôdza župy Podtatranskej N-ý 1923/III 5/204

Dolina Sokolová a Stredné Piecky v Slov. raji (  alová zna ka!) Š Jánošík 1923/III 6/228

lenská schôdza odboru Klubu sT v Spišskej Novej Vsi 1923/III 6/235
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Ochrana turis  ckých zna iek 1923/III 6/240

Zprávy Klubu eskoslovenských turistov na Slovensku 1924/IV 1-2/30

Korytnica v Nízkych Tatrách K. Petrovi 1924/IV 3/49

Zprávy Klubu eskoslovenských turistov na Slovensku 1924/IV 3/60

Štubnianske Teplice M. Š. 1924/IV 4-6/78

Zprávy Klubu eskoslovenských turistov na Slovensku 1924/IV 4-6/88

Odbor Klubu sl. turistov v Pieš anoch 1924/IV 7-8/121

Stredoslovenskú cestu ( ervená zna ka).... 1924/IV 7-8/127

Šarišský hrad 1924/IV 9-12/162

Zprávy Klubu eskoslovenských turistov na Slovensku 1925-26/V 1/23

Vä šmi sa starajme o Vysoké Tatry M. J. 1925-26/V 2/33

Slovenský raj Inž. R. Vosyka 1925-26/V 3/61

Odbor klubu sl. turistov v Novej Vsi 1925-26/V 3/82

Zprávy Klubu eskoslovenských turistov na Slovensku 1925-26/V 4/111

K drobni ke .... St. 1925-26/V 5/144

Slovenský turista 1927/VI 1/25

Banská Bystrica 1927/VI 2/690

Kremnické vrchy K. Petrovi 1927/VI 3-4/92

Z okolia Vrútok K. Slavkovský 1927/VI 3-4/96

Otvorenie útulne K ST v Zádielskej doline J. J. Košice 1927/VI 3-4/106

Slovenský turista 1927/VI 3-4/112

Zhorela nová útul a vf 1927/VI 5-6/176

Pekný kút Slovenska J. urovi 1927/VI 7/185

Slovenský turista. Slovenská komisia K ST oznamuje ...... 1927/VI 7/205

Slovenský turista 1927/VI 8-10/279

Odbor klubu sl. turistov v Poprade 1928/VII 2/48

Z innos   odboru K ST v Košiciach 1928/VII 2/50

Odbor klubu sl. turistov v Tur . Sv. Mar  ne 1928/VII 3/90

Odbor klubu sl. turistov v Poprade 1928/VII 3/91

Z odboru K ST v Dobšinej 1928/VII 4/124

Sú ovské skaly V. Hodoval 1928/VII 5-6/152

Schôdza Slovenskej komisie (referát o zna kovaní) 1928/VII 5-6/171

Z innos   odboru K ST v Poprade 1928/VII 5-6/174

Nová úprava ciest v Tatrách 1928/VII 5-6/184

Slovenská komisia K ST (poškodzovanie zna iek) 1928/VII 7/220

Slovenská komisia K ST (referát hlav. zna kára) 1928/VII 7/222

Turis  cké neš as  e vo Vysokých Tatrách (len po zna kov. chodn.) Sdruženie pre 
záchr. služ. vo VT

1928/VII 8-9/288

Po desia  ch rokoch Alm. 1929/VIII 2/20

Turis  ka a zna kovanie na Slovensku J. Janák 1929/VIII 2/38

Odbor K ST v Rož ave 1929/VIII 2/46

Z odboru K ST v Dobšinej 1929/VIII 2/46

Zprávy Slov. komisie a odborov K ST 1929/VIII 3/71

Odbor K ST v Lipt. Sv. Mikuláši 1929/VIII 3/75
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Vychádzky zo Spišskej Novej Vsi F. L. 1929/VIII 6-7/178

Dojmy z Rohá ov Prof. O. Havelka 1930/IX 3-4/78

Odbor K ST v Banskej Bystrici 1930/IX 3-4/115

Do Sú ovských skál F. C. 1930/IX 5/142

Zprávy Slov. komisie a odborov K ST 1930/IX 5/155

Dojmy z Rohá ov Prof. O. Havelka 1930/IX 6/170

Medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím Ing. V. ajanek 1930/IX 6/190

Potulky na okolí Podbrezovej Ing. V. ajanek 1930/IX 7-8/225

Zprávy Slov. komisie a odborov K ST 1931/X 2-3/91

Sala  n a spojovací hrebe  k Zadnej Spálenej Prof. O. Havelka 1931/X 4/106

Valné shromaždenie odboru K ST v Lipt. Sv. Mikuláši 1931/X 4/135

Odbor Klubu sl. turistov v Rimavskej Sobote Dr. V. Cvengroš 1931/X 4/136

Cez Tri Kopy na Baníkov O. Havelka 1931/X 5-6/158

Zprávy odborov K. S.T. 1931/X 5-6/197

Dvanás  hôrnych rybníkov v okolí Banskej Š  avnice Serž. 1931/X 8/260

Sitno, slovenský Blaník S. Protopopov 1931/X 8/262

S Osobité na Rakon O. Havelka 1931/X 8/272

Župa fatranská 1932/XI 1/22

Odbor K ST v Poprade 1932/XI 1/23

Jurá ovou dolinou do Oravic Prof. O. Havelka 1932/XI 4-6/130

Jurá ovou dolinou do Oravic Prof. O. Havelka 1932/XI 4-6/135

Nová chata K STna Chabenci 1932/XI 7-8/218

Slovenský raj - Kraj vodopádov F. Lipták 1933/XII 3-4/91

Liptovské Revúce Dr.B. 1933/XII 5/104

Medzinárodná turis  cká spolupráca v Tatrách Alm. 1933/XII 6/138

Zmena v turis  ckom zna ení Ta  er 1933/XII 6/143

Nové cesty v Tatrách 1933/XII 6/144

Lepšie turis  cké styky s Po skom Alm. 1933/XII 8/187

Tren ín 1934/XIII 2/47

Duch Ta  er odchádza 1934/XIII 4-6/134

Turis  ka v Malých Karpatoch B. Suchý 1934/XIII 9/187

Slovenská komisia K ST (zna k.) 1934/XIII 9/208

Šarišský ergov (zna kov.) J. Treybal 1934/XIII 10/218

Nové lyžiarske zna kované trasy v po ských Tatrách 1935/XIV 2/47

Viac záujmu o zna kovanie J. Maštalí 1935/XIV 4/82

Z odboru K ST v Tatranskej kotline 1935/XIV 4/96

Par  a po Nízkych tatrách 1935/XIV 5/118

Klub sl. turistov Košice 1935/XIV 5/119

Odbor klubu sl. turistov v Ružomberku F. Niž anský 1935/XIV 7/165

Turis  cká župa nitrianska 1935/XIV 7/166

Turis  cký chodník na umbier 1935/XIV 7/167

Chatu na Hrbe... 1935/XIV 7/168

Zpráva zna kárskeho referenta J. Maštalí 1935/XIV 9-10/222

Spálená dolina (zna k.) 1935/XIV 9-10/231
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Niektoré turis  cké výlety po Slovensku 1936/XV 4/54

Krížom krážom po strednom Slovensku J. Dianiška, G. Bálint 1936/XV 5/67

Z Rohá  (zmena zna iek) O. Havelka 1936/XV 10/157

Klub sl. turistov v Komárne 1936/XV príloha, str.19

O stavbe chodníka s Driganta na Popradské pleso M.N. 1936/XV príloha, str.30

OK ST Levice Lin. 1936/XV príloha, str. 37

Klub s. turistov, odbor Tekov v Zlatých Moravciach grín. 1936/XV príloha, str. 37

Klub s. turistov, odbor v Nitre grín. 1936/XV príloha, str. 37

Valné shromaždenie OK ST v Košiciach 1936/XV príloha, str. 68

O zna ení ciest R. Procházka 1936/XV príloha, str. 113

Z Malej Fatry h . 1936/XV príloha, str. 149

Odbor K ST v Lipt. Sv. Mikuláši 1937/XVI 4/94

Stredoslovenská župa K ST ppl. Ondruška 1937/XVI 6/142

K ST odbor Tren ín 1937/XVI 6/143

Preh ad 15 ro nej innos   odboru K ST v Spiš. N. Vsi (Wachdeutsch) 1937/XVI 7/167

Z innos   Fatranskej župy Jo 1937/XVI 9/213

Klub s. turistov, odbor v Spišskom Podhradí 1937/XVI 9/214

Z innos   Tatranskej župy K ST za rok 1937 1938/XVII 1/20

Fatranská župa Klubu s. turistov v Tur . Sv. Mar  ne j. 1938/XVII 2/46

Valné shromaždenie Odboru K ST v Tur . Sv. Mar  ne j. 1938/XVII 2/46

Nitrianska župa K ST jv. 1938/XVII 3/70

Turis  ka na východnom Slovensku c. 1938/XVII 4/93

Pomenovanie nových ciest 1938/XVII 4/94

Subvencia krajinského výboru na cestovný a turis  cký ruch 1938/XVII 5/117

Zpráva na schôdzke Slov. komisie K ST 1938/XVII 8/189

innos  KSTL od 20.4 do 4.10.1940 (zna . a tu. orient.) 1939-40/XVIII 7/167

O turis  cké zna kovanie na Slovensku O. Nuska 1939-40/XVIII 8/211

Turis  cké zna kovanie a orientácia na Slovensku O. Nuska 1939-40/XVIII 9-10/224

Trochu bilancie Prof. O. Nuska 1941/XIX 2/47

Z III. schôdze predsedníctva Ústredného výboru KSTL cký 1941/42/XX 2/46

Kúpili ste si už turis  ckú mapu Vysokých Ta  er? cký 1941/42/XX 6-7/166

Zprávy inovníkov ústredného výboru cký 1941/42/XX 8-9-10/230

Všeli o z turis  ckej práce 1941/42/XX 8-9-10/234

Z odboru KSTL v Brezne nad Hronom J. Mikuláš 1942/43/XXI 3/70

Z odboru KSTL v Ružomberku 1942/43/XXI 3/71

Z odboru KSTL v Liptovskom Svätom Mikuláši P. Benko 1942/43/XXI 4/91

Odbor KSTL Vrútky 1942/43/XXI 5-6-7/159

Z odboru KSTL v Bardiove 1942/43/XXI 8/184

Z innos   KSTL odboru v Prešove 1942/43/XXI 9-10/227

Valné zhromaždenie odboru KSTL Krompachy 1942/43/XXI 9-10/228

Dr. Jozef udovít Holuby (pomenovanie TZT) O. Bystrický 1943/44/XXII 5/116

Oprava ciest a zna kovanie v Tatrách M. Slavík 1943/44/XXII 5/120

Z innos   OKSTL v Dobšinej Ma 1943/44/XXII 6-7-8/182

Pä  rokov innos   KSTL vo Zvolene 1943/44/XXII 9/215
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Odbor KSTL v Banskej Š  avnici 1943/44/XXII 9/216

Odbor KSTL Podbrezová 1943/44/XXII 9/216

Odbor KSTL Tisovec 1945-46/XXIII 2/48 od . 4 - 1946

Z odboru KSTL v Podbrezovej 1945-46/XXIII 7/166

Najnovší projektTANAPu - Úprava turis  ky v Tatrách 1945-46/XXIII 8/175-183

Tieto zna ky sa rušia (TANAP) 1945-46/XXIII 8/184

Hory nebudú už hranicou 1945-46/XXIII 8/191

Za Jozefom Maštalí om 1946-47/XXIV 1/28

KSTL Pov. Bystrica 1946-47/XXIV 1/29

Zna kovanie ciest a vydávanie zna kovaných máp 1946-47/XXIV 2-3/79

Dvanás  základních sm rníc pro turis  cké zna kování A. Kalfus 1946-47/XXIV 5/133

Turis  cká mapa Vysokých Ta  er 1946-47/XXIV 7/203

Krásny príklad spolupráce pri zna kovaní turis  ckých ciest 1946-47/XXIV 7/204

Turis  ka nemôže by  bez  nan ných prostriedkov 1946-47/XXIV 8/234

Zna kárská sekce Úst edí K T v Praze Jirka 1946-47/XXIV 9-10/278

Sie  zna iek Malých Karpát obnovená 1947-48/XXV 9-10/240; 

1947-48/XXV . 5-6 vyšlo až I.- II. 48

Lesník hovo í o turis  cké orientaci A. Kalina-Kalafus 1948-49/XXVI 3-4/59; XI.-XII. 48

Jednotné smluvy pre chatárov KSTL 1948-49/XXVI 5-6/139; vyšlo I.-II. 49

Z odboru KSTL v Žiline 1948-49/XXVI 7-8/184; III.-IV. 49

Odbor KSTL vo Svite 1948-49/XXVI 7-8/186

Z innos   odboru KSTL v Prešove 1948-49/XXVI 7-8/190

Odbor KSTL v Púchove 1948-49/XXVI 7-8/188

Pod Gerlachovským š  tom otvorili nový úsek Magistrály 1948-49/XXVI 9-10/230

Je to správne? (Zna kovaná cesta na Jah ací š  t od Kopského sedla) Dr. K. Ku era 1950/XXVII 1-2/36

Turis  cký oddiel Sokola SSZ Prešov 1951/XXVIII 2/47

Nové zna kovanie ciest v Slovenskom raji 1952/XXIX 7/165

Návod (inf. o zna k. chodníkoch v sprievodcoch) J. Holan 1952/XXIX 7/obálka

Vyzna kovanie turis  ckých ciest a chodníkov v okolí Kremnice 1952/XXIX 9-10/238

V okolí Tisovca vyzna kovali 73 km turis  ckých ciest Dr. A. Križka 1953/XXX 2/obálka

O zna kách Z. Hochmuth 1953/XXX 8/príloha 5

Zna kovanie po novom V. Morav ík 1954/XXXI 5/príloha 5/54

O zna kování L. Nevaril 1954/XXXI 9/príloha,str.77

Jak zna kovat Dr. V. Novák 1955/XXXII 3/108

Turis  cké zna ky a to ostatní Dr. V. Cibula 1956/XXXIII 2/78

O zna kovaní v Slovenskom raji M. Raj an 1956/XXXIII 6/238

Vzácne Jubileum (J. Wachdeutsch 80) F. Lipták 1957/XXXIV 8/310

Jánovi Bojmírovi k sedemdesiatke Tvoj Jano (Halaša) 1957/XXXIV 11/437

S barvou a št tcem za krásami Slovenska M. Kuka ka 1958/XXXV 5/170

O zrode jednej orienta nej tabule Z. Hochmuth 1958/XXXV 11/436

Nové vyzna kovanie turis  ckých ciest v pohorí Javorie v. a. 1958/XXXV 11/438

Úspechy, ktoré zaväzujú V. ikor 1959/XXXVI 1/2

Z historie turis  ckého zna ení v eskoslovensku Inž. L. Neva il 1959/XXXVI 2/69

Kde turis  cké zna ky nenájdete A. Putra 1959/XXXVI 7/288
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Oravice, III as A. Jablonský 1959/XXXVI 10/362

udia nie sú zlí Z. Hochmuth 1959/XXXVI 12/458

Když mapu - tedy dobrou F. Továrek 1960/XXXVII 1/39

K druhému vydaniu turis  ckej mapy Nízkych Ta  er Vr 1960/XXXVII 3/119

Zna kovanie turis  ckých chodníkov Vr 1960/XXXVII 7/278

Školenie inštruktorov zna kovania G. Smre anský 1960/XXXVII 9/358

Základ dnešnej mapy Vysokých ta  er jp 1961/XXXVIII 3/119

12 300 kilometrov V. ikor 1961/XXXVIII 9/354

Naše turis  cké mapy Inž. M. Farkaš 1961/XXXVIII 10/370

Bola zna kárska nede a Inž. M. Babiak 1961/XXXVIII 11/440

Pre kvalitu turis  ckých máp V. ikor 1961/XXXVIII 11/440

Pre turis  ckých návštevníkov V. Brna 1962/XXXIX 8/320

85-ro né jubileum Júliusa Wachdeutscha A. Hric 1962/XXXIX 11/437

Neplánovaný E. Petrovi ová 1963/XL 1/35

Zna kovanie v Cho skom pohorí zh 1963/XL 1/40

Púpov vrch a jeho okolie F. Kollárik 1963/XL 3/92

Zna kovanie v Západoslovenskom kraji SzoPá 1963/XL 4/151

Novými chodníkmi v tejto jari SzoPá 1963/XL 5/198

Orienta né tabu ky žalujú Inž. K. Tomko 1964/XLI 2/76

V Bobrovci (púta ) P. Trizna 1964/XLI 10/400

Turis  ka Kysuce jt 1965/XLII 1/35

Chvála zna károm JAR 1965/XLII 2/72

Okresný odbor turis  ky v Žiline tk 1965/XLII 3/117

O žilinských turistoch jt 1965/XLII 4/154

Nieko ko slov o významových zna kách V. ikor 1965/XLII 6/236

Gratulujeme (Szomolányi-60) V. Pánik 1965/XLII 6/237

K formátu vydávaných turis  ckých máp V. . 1965/XLII 7/274

Zna kovanie v západoslovenskom kraji V. Pánik 1965/XLII 8/317

o vy na to zna kári? Inž. I. Sutoris 1965/XLII 8/317

Smútok kremnických turistov a lyžiarov (Janošik) A. Mócik 1965/XLII 11/436

O starých vydaniach turis  ckých máp V. ikor 1965/XLII 12/474

Vlado ikor pä desiatro ný J. Tonkovi 1965/XLII 15/476

O orientácii na zna kovaných chodníkoch V. ikor 1966/XLIII 2/77

Zdenko Hochmuth 50-ro ný J. Bojmír 1966/XLIII 4/156

Chvála slovenských zna ka J. Šochman 1966/XLIII 5/198

Moderná orientácia J. Gargulák 1966/XLIII 8/304

o nového v Slovenskom raji S. Viš ovský 1966/XLIII 8/305

Zna kované chodníky - zmeny V. . 1967/XLIV 4/155

Kuriozitou .... V. Kupec 1967/XLIV 6/235

Turis  ka v okrese Rož ava JT 1967/XLIV 7/275

Obrovskú bránu ... Dr. V. Bukovinský 1967/XLIV 7/275

Komu dík? F.T. 1967/XLIV 8/316

Opravte si v mape V. . 1967/XLIV 8/318

Opravte si v mape V. . 1967/XLIV 9/356
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K osemdesiatke Janka Bojmíra Z. Hochmuth 1967/XLIV 10/371

Od srdca k srdcu (Bojmír) PhMR. J. Halaša 1967/XLIV 10/373

Július Wachdeutsch 90-ro ný Lpk 1967/XLIV 10/399

Medzinárodné zna kovanie lyžiarskych zjazdových tra  1967/XLIV 12/vsuvka

Zimné zna kovanie J. Kukliš 1967/XLIV 12/464

HS Vrátna hlási J. Gargulák 1967/XLIV 12/475

1968/XLV

Nová turis  cká orientácia v Malej Fatre J. Gargulák 1969/XLVI 4/147

Z innos   turistov Topo ianskeho okresu ešpe 1969/XLVI 4/158

Zna kári oblas   Nízkych Ta  er - Sever J. Volko 1969/XLVI 6/238

Ty ové zna kovanie v Nízkych Tatrách nedostato né VB 1969/XLVI 6/238

Zomrel nestor Novoveskej turis  ky (Wachdeutsch) kh 1969/XLVI 7/273

Ešte o ty ovom zna kovaní pf 1969/XLVI 9/358

Kamil Linhart ... J. Szomolányi 1970/XLVII 11/528

Zna kárska komisia STO OV Prešov EM 1970/XLVII 12/574

Zna kári z Prievidze P. Školna 1970/XLVII 12/574

Zna kárska nede a EM 1970/XLVII 3/140

Odišiel náš ujo Janko Bojmír Redakcia 1970/XLVII 4/188

Odišiel Štefan Petrovi J. Szomolányi 1970/XLVII 4/189

Za Jankom Bojmírom J Halaša, I Braxatoris 1970/XLVII 7/320

Kotrba Ladislav 60-ro ný B. Vavrík 1970/XLVII 7/331

Telegra  cky .... So zna kárskymi komisiami . Volek, T. Sásik 1970/XLVII 8/412

Telegra  cky .... So zna kárskymi komisiami . Volek, T. Sásik 1970/XLVII 9/412

Gratulácia Ondrejovi Hricovi k jubileu Redakcia 1970/XLVII 9/415

Na besede so šéfom zna károv (J. Szomolányi) T. Sásik 1970/XLVII 9/432

Prešovskí zna kári J. Benko 1971/XLVIII 2/92

Zmeny v zna kárskej sie  J. Szomolányi 1971/XLVIII 2/92

Slovenskí zna kári bilancujú rok 1970 J. Szomolányi 1971/XLVIII 3/140

„Nové objekty“ pre turis  cké zna ky Pk 1971/XLVIII 3/140

Zna kárska nede a achý 1971/XLVIII 5/237

Po sko- eskoslovenské rokovania o zna kovaní Szo 1971/XLVIII 5/237

Noví držitelia odznaku Turista-zna kár Szo 1971/XLVIII 6/284

Zna kári a turis  cké chodníky DI 1971/XLVIII 7/335

Turis  cká orientácia DI 1971/XLVIII 7/335

Úpravy zna kovaných chodníkov na hranici sl.-Po skej Szo 1971/XLVIII 7/335

Záväzky k 50. výro iu KS  a FRTJ 1971/XLVIII 7/335

Zna kári v Nitrianskom okrese AM 1971/XLVIII 7/335

Okresná zna kárska komisia v Nitre a v Topo anoch AM 1971/XLVIII 7/335

Turis  cké chodníky v SSR DI 1971/XLVIII 8/399

Zna kársku sobotu-nede u... B. Vavrík 1971/XLVIII 8/400

Školenie zna károv DI 1971/XLVIII 8/400

Zlepšenie zna kovania cez lúky Ing. A. Mikler 1971/XLVIII 8/400

No ný prechod Malou Fatrou BV 1971/XLVIII 10/476

Nasledovaniahodné skutky zna károv Szo 1971/XLVIII 10/476
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Nová sie  zna kovaných tur. chodníkov v oblas   Vranov - Domaša A. Guldan 1971/XLVIII 10/478

Zna kári vo  lme A. Guldan 1971/XLVIII 11/522

Okresný výbor STO v Topo anoch (memoriál Š. Petrovi a) OV STO Topo any 1971/XLVIII 11/522

Rodina turistov - zna károv .... P. Kraj ovi 1971/XLVIII 11/522

Jubilant Miško Grajciar J. Szomolányi 1972/XLIX 4/187

Zna kári vyprali štetce Li 1972/XLIX 4/189

Stretneme sa na Sninskom kameni Jozef ur ek 1972/XLIX 5/218

Zna kárska nede a A. Chromý 1972/XLIX 5/232

Výzva žilinských turistov OZT Žilina, zna k. 
komisia

1972/XLIX 6/282

Milovníkovi Slovenského raja (prof. Toth) A, Chromý 1972/XLIX 11/523

Zna kárska nede a A. Chromý 1973/L 4/192

Zna kovanie turis  ckých chodníkov na Slovensku J. Szomolányi 1973/L 6/268

Chodník Janka Bojmíra HS 1973/L 9/427

Kilometry nebo hodiny V. Ne esal 1973/L 9/427

Novým chodníkom k chate pod Borišovom BM 1973/L 11/518

Zna kársky týžde  v Sú ovských skalách B. Vavrík 1974/LI 3/137

S ava privítala turistov-zna károv Ing. A. Kelemen 1974/LI 8/374

Nová zna ka na Ostrô ZH 1974/LI 9/426

Berco Vavrík 50-ro ný L. Kotrba 1974/LI 10/478

Dobré turis  cké chodníky - sú as  ochrany prírody J. Gargulák 1974/LI 11/516

Fran  šek Šlachta 60-ro ný Z. H. 1974/LI 12/574

Ješt  jednou: Kilometry nebo hodiny V. Ne esal 1975/LII 2/92

Krásne jubileum (Szomolányi) A. Chromý 1975/LII 2/96

Zna kári bilancovali v Slovenskom krase Ing. A. Kelemen 1975/LII 3/138

30 rokov turis  ky PhDr. J. Žiškay, CSc. 1975/LII 5/224

Tre  a generácia máp 1975/LII 5/234

Náu né trasy v Slovenskom raji Ing. . Hu a 1975/LII 6/250

Zmeny zna kovaných chodníkov J. Szomolányi 1975/LII 7/332

Turis  -zna kári LK 1975/LII 9/426

Obnovia turis  cké zna ky JN 1975/LII 9/426

Šes desiatka Vladimíra ikora Redakcia KS, ZK ZT 
SÚV SZTV

1976/LIII 2/96

Záslužná práca študentov M. Be adik 1976/LIII 4/185

Zdenko Hochmut 60-ro ný J. Žovinec 1976/LIII 4/188

Socialis  cký záväzok bra  slavských zna károv J. Szomolányi 1976/LIII 6/285

Cez Dreveník po zna kovanom chodníku M. Guldanová, A. 
Guldan

1976/LIII 8/364

In memoriam - Andrej Hric zomrel Ešjé 1977/LIV 4/188

Nové turis  cké chodníky v okolí jazera Izra M. Ružek 1977/LIV 5/228

Výbor ZT pri MV SZTV (hodnotenie zna károv) A. Chromý 1978/LV 4/185

Z 12 000 km turis  ckých chodníkov ... (LM, Hochmut) RH 1978/LV 8/380

Zmeny v zna kovaní turis  ckých chodníkov v oblas   Rozsutca V. Demianová 1978/LV 10/455

Budujeme turis  cké chodníky v Nízkych Tatrách L. Depta 1978/LV 10/569?

V aka za nové chodníky I. Forgá 1979/LVI 1/39
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Turis  cké chodníky LK 1979/LVI 1/41

K jubileu Janka Grešnera achý- 1979/LVI 1/44

Náu ný chodník v Zádielskej doline J. Klinda 1979/LVI 3/109

Dobré slovo turistom-zna károm M. Ružek 1979/LVI 4/187

Živió na pä desiatku Milana Ružeka Redakcia a redak -
ná rada KS

1979/LVI 6/281

Zmeny v zna kovaní J. Szomolányi 1979/LVI 6/283

Náu ný chodník v Sú ovských skalách Ing. J. Pagá , RNDr. 
V Urbanová

1979/LVI 7/298

Bezpe ne po zna kovaných turis  ckých chodníkoch A. Guldan 1979/LVI 9/423

Zabudnuté zna ky? J. Jahn 1979/LVI 9/425

Blahoželanie Ete Vavríkovej Turis   z Topo ian 1979/LVI 9/428

Regionálne geomorfologické lenenie SSR E. Mazúr, M. Lukniš 1979/LVI 12/564

Najkrajšie turis  cké trasy na Slovensku Z. Hochmut 1979/LVI 12/Na pomoc sprie-
vodcom, str. 76

Po zna kovaných alebo nezna kovaných chodníkoch vo dne i v noci? Ing. J. urík 1980/LVII 2.65

Juraj Szomolányi J. Rehák 1980/LVII 2.96

Kamenná brána, alebo? J. Szomolányi 1980/LVII 3/128

Nový náu ný chodník J. ajka 1980/LVII 3/133

Chodníky do socialis  ckej starostlivos   OT LK 1980/LVII 3/136

Zna kárska nede a J. Rehák 1980/LVII 3/140

Vrátna a jej krásy J. Gargulák 1980/LVII 4/176

Tren ianske Teplice sú zaujímavé aj pre turistov Dr. J. Žal ík 1980/LVII 5/218

Kto je vinný? (ohlas na príspevok J. uríka) J. Vrí an 1980/LVII 6/277

Pamiatke Janka Bojmíra CK 1980/LVII 6/281

Orientácia a zna kovanie turis  ckých ciest (O innos   HS vo v. Tatrách) J. Klinko 1980/LVII 6/284

alšie uzavre  e turis  ckých chodníkov v TANAPe Správa TANAPu 1980/LVII 8/379

Geogra  cké názvoslovie a jeho štandardizácia Z. Koláriková 1980/LVII 9/428

Jubilujúci osemdesiatnik (Hendrich) A. Chromý 1980/LVII 11/523

Akcia „ akáme návštevu“ aj v iných okresoch? (Upratovanie tur. chodníkov) . Volek 1980/LVII 12/571

Dr. Vlado Šte  o sa R. 1980 dožil .... 1981/LVIII 1/I/47

V zaja   zna iek (..lyžiarskych) T. Sásik 1981/LVIII 2/II/14

Turis  ka v Slovenskom rudohorí Dr. J. ur ek 1981/LVIII 3/Na pomoc sprie-
vodcom, str.22

Turis  ka v Slovenskom rudohorí (pokra ovanie) Dr. J. ur ek 1981/LVIII 4/Na pomoc sprie-
vodcom, str.25

Turis  ka v Slovenskom rudohorí (dokon enie) Dr. J. ur ek 1981/LVIII 6/Na pomoc sprie-
vodcom, str.41

Náu ný chodník Slovenský raj - sever 1981/LVIII 7/VII/29

Zmeny zna kovaných chodníkov (Slov. raj) hk 1981/LVIII 7/VII/47

Turis  -zna kári bilancovali Ing. A. Kelemen 1981/LVIII 8/VIII/47

De  pomoci turis  ke FM 1981/LVIII 9IX/42

Turis  cké mapy v aktualizovanej podobe Ing. A. Kelemen 1981/LVIII 9/IX/46

Nové turis  cké zna kované chodníky v Tribe i a Pohronskom Inovci A. Mikler 1982/LIX 3/III/42

Jarný ak  v predsedov JS 1982/LIX 4/IV/46

V sú aži o najak  vnejšieho zna kára A. Mikler 1982/LIX 5/V/44
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Uverejnite fotogra  u turis  ckej zna ky D. Dugas 1982/LIX 7/VII/28

Právna ochrana turis  ckých chodníkov P. Pohánka 1982/LIX 7/VII/29

Nový turis  cký chodník VG 1982/LIX 8/VIII/38

Jeden z prvých (sprievodca M. Karpaty) J. Nešpor 1982/LIX 10/X/32

Nové zimné zna kovanie v Tatrách Bezpe nostná 
komisia HS

1983/LX 1/I/15

Zna kovanie v NDR KL 1983/LX 1/I/43

Zmeny v sie   turis  ckých chodníkov B. Vavrík 1983/LX 3/III/45

Zna károva jar Z. Hochmut 1983/LX 4/IV/41

Za Vladislavom Hendrichom A. Chromý 1983/LX 4/IV/48

Pešia turis  ka (TZT-Spiš) J. ur ek 1983/LX 7/Na pomoc sprie-
vodcom, str.49

Medzinárodná horská cesta priate stva otvorená Ing. A. Kelemen 1983/LX 9/IX/20

Za tajomstvom modrej zna ky J. Boško 1984/LXI 5/V/9

Bartolomej Vavrík šes desiatro ný ZH 1984/LXI 9/IX/48

Chodníkmi Malých Karpát K. Gara 1984/LXI 11/Na pomoc 
sprievodcom, str.83

Budeme ma  zna ky pre lyžiarsku turis  ku? 1985/LXII 1/I/38

Základné pravidlá zna kovania turis  ckých chodníkov a vyvesovania 
turist.orientácie

LK 1985/LXII 2/II/38

K osemdesia  nám Juraja Szomolányiho J. Rehák 1985/LXII 2/II/46

De  pomoci prírode a turis  ke Ing. J. Rehák 1985/LXII 3/III/42

Zmeny v sie   turis  ckých zna kovaných chodníkov Z. Hochmut 1985/LXII 4/IV/41

Ochrana prírody v austrálskych parkoch doc. Ing. I. Zaple-
tal, CSc.

1985/LXII 5/V/40

Juzek I. Bajo 1985/LXII 6/VI/20

Autorské doplnky (k Turis  ckému sprievodcovi Javorníky) B. Vavrík 1985/LXII 6/VI/38

Turis  cké zna ky smerujú na Sitno Ing. A. Kelemen 1985/LXII 7/VII/10

Zna ka s prívlastkom turis  cká I. Bajo 1985/LXII 8/VIII/37

Profesor Jozef Kajan 75-ro ný . Kocian 1985/LXII 8/VIII/43

Nájs  cestu v sebe B. Vavrík 1985/LXII 9/IX/42

60 rokov turis  ckého zna kovania v Tríbe i J. Jahn 1985/LXII 10/X/43

Nové zna kované turis  cké chodníky v Slanských vrchoch M. Stuchlý 1985/LXII

Preven  vno.bezpe nostné zna kovanie vysokohorského terénu Š. Šramka 1986/LXIII 1/I/36

Kamil Linhart 75-ro ný (29. 11. 1910) J. Böhmer 1986/LXIII 1/I/45

Ing. Albert Kelemen (30. 1. 1922 - 1. 9. 1985) V. Dohnal 1986/LXIII 2/II44

Nové zna kované chodníky v Tríbe i J. Jahn 1986/LXIII 3/III/40

30. IV. 1986 dožíva sa profesor Zdenko Hochmut sedemdesia  ch 
rokov života

redakcia Krás 
Slovenska

1986/LXIII 4/IV/21

Blahoželáme (J. Szomolányimu) redakcia Krás 
Slovenska

1986/LXIII 5/V/45

K sedemdesiatke Vila Zahat anského Dk 1986/LXIII 7/VII/39

Medve  a turis  cké zna ky Ing. I. Jamnický 1986/LXIII 7/VII/41

Kam nevedú zna kované chodníky J. Boško 1986/LXIII 10/X/16

Do hory patrí drevo Z. Hochmut 1986/LXIII 10/X/30

Ocenenie zna károv J. Jahn 1986/LXIII 11/XI/39

Ozna enie lyžiarskych zjazdových terénov RNDr. Š. Šramka 1986/LXIII 12/XII/33
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O zna károch .... TS 1987/LXIV 2/II/41

Do hory patrí naozaj iba drevo? J. Rehák 1987/LXIV 3/III/35

K šes desia  nám JUDr. Jozefa ur eka E. Puková 1987/LXIV 3/III/45

Náš  p pre vás J. Szomolányi 1987/LXIV 4/IV/36

Zmeny v zna kovaných trasách v Liptove ZH 1987/LXIV 7/VII/36

Nový zna kovaný chodník v Tríbe i J. Jahn 1987/LXIV 9/IX/39

Pri storo nici Jána Bojmíra B. Mrdút 1987/LXIV 10/X/30

S Jankom po  chú ky Z. Hochmut 1987/LXIV 10/X/31

Zna kovaným chodníkom cez Galmus Dr. J. ur ek 1988/LXV 4/IV/30

Nové turis  cké zna ky J. Rehák 1988/LXV 4/IV/36

Zmeny v sie   turis  ckých zna kovaných chodníkov J. Szomolányi 1988/LXV 6/VI/38

Odišiel znamenitý zna kár (Petrovi ) Szo 1988/LXV 7/VII/47

Študen   elektrotechnickej fakulty SVŠT (..chodník v NT) ŠH 1988/LXV 11/XI/46

Nové chodníky v Tríbe i J. Jahn 1989/LXVI 1/I/44

Zmena ty ového zna enia v Nízkych Tatrách L. Milan 1989/LXVI 1/I/45

Základné pravidlá zna enia Dh 1989/LXVI 4/IV/38

Zmeny zna kovaných trás na Branisku J. ur ek 1989/LXVI 4/IV/40

Zrušenie zna enej cesty RNDr. T. Kuchta 1989/LXVI 5/V/38

Životné jubileum zna kárky (E. Petrovi ová) Szo 1989/LXVI 6/VI/46

Náš jubilant (M. Ružek) redakcia KS 1989/LXVI 8/VIII/44

Zna kári za ali využíva  výpo tovú techniku A. Guldan 1989/LXVI 9/IX/40

Život prežitý v Horskej službe (J. Gargulák) K. Špánik 1989/LXVI 9/IX/42

O zna ení v Karpatech V. Novotný 1989/LXVI 11/XI/36

Par  zánsky náu ný chodník Zlatno - Skýcov Ing. A. Mikler 1990/LXVII 4/IV/42

Náu ný chodník Zobor J. Jahn 1990/LXVII 4/IV/42

Juraj Szomolányi - osemdesiatro ný V. Dohnal 1990/LXVII 4/IV/45

in memoriam (Z. Hochmut) redakcia KS 1990/LXVII 9/IX/45

Mohyla generála Štefánika Szom. 1990/LXVII 11/XI/44

Novinky v turis  ckých mapách Š  avnické vrchy a Vysoké Tatry J. Jahn 1991/LXVIII 3/42

Nové turis  cké zna ené chodníky v Javorníkoch B. Vavrík 1991/LXVIII 4/38

Nové turis  cké zna ky SK 1991/LXVIII 11-12/44

Nové turis  cké trasy A. Ondruš 1992/LXIX 7/64

Po nových turis  ckých chodníkoch v okolí Levo e E. Rusnák 1992/LXIX 10/34

Zablúdili ste? K. Linhart 1992/LXIX 10/36

Náš jubilant Doc. Ing. Juraj Rehák V Dohnal 1992/LXIX 12/38

Zimné zna enie v horách T. Ko túch 1993/LXX 1-2/18

Nový turis  cký chodník na Spiši E. Rusnák 1993/LXX 1-2/32

Nový náu ný chodník v národnom parku Nízke Tatry K. Linhart 1993/LXX 3-4/40

Modrým chodníkom na Vihorlat S. Krno 1993/LXX 5-6/36

Zmena v zna ení turis  ckých chodníkov J 1993/LXX 5-6/37

Turis  cké zna enie v Rakúsku J. Jahn 1993/LXX 7-8/6

Problema  ka zna enia turis  ckých trás J. Rehák 1993/LXX 11-12/4

Výro ná konferencia Európskeho združenia turistov A. Guldan 1994/LXXI 1-2/39

Zmeny na turis  ckých trasách J. Jahn 1994/LXXI 1-2/41
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Za zna károm spod Zobora (J. Zarnecký) J. Jahn 1994/LXXI 1-2/44

Nové cyklochodníky v Levo ských vrchoch E. Rusnák 1994/LXXI 5-6/32

Smú  me za JUDr. Pavlom Pohánkom J. Rehák 1994/LXXI 5-6/32

Nové náu né chodníky v Slovenskom raji J. Špi uk 1994/LXXI 5-6/32

List na rozlú ku E. Puková 1994/LXXI 9-10/32

Odišiel nám drahý priate  (Szomolányi) J. Rehák 1994/LXXI 9-10/32

Zaznamenali sme J. ur ek 1994/LXXI 9-10/33

Ako sme stavali turis  cké chaty pred polstoro ím K. Linhart 1994/LXXI 11-12/36

Zmeny trasy na Štefánikovej magistrále M. Ružek 1995/LXXII 3-4/35

Za Kamilom Linhartom J. Böhmer 1995/LXXII 3-4/36

Zna kárska storo nica B. Vavrík 1995/LXXII 3-4/6

U arili mu zna ky (J. Benko) JT 1995/LXXII 7-8/34

Ako alej v turis  ckom zna ení M. Ružek 1996/LXXIII 5-6/1

Zna kami iných J. Boško 1996/LXXIII 7-8/6

Systém zna enia L. Khandl 1996/LXXIII 7-8/V

Sedemdesia  ny zna kára (p. Školna) I. Privitzer 1996/LXXIII 9-10/2

Systém cyklozna enia JH 1996/LXXIII 11-12/1

Nová trasa JL 1996/LXXIII 11-12/37

Zarastené smerovníky (správne: smerovky) J. Lupták 1997/LXXIV 3-4/VIII

Nová turis  cká zna ka (Ukrajina) M. Kollárik 1997/LXXIV 5-6/4

Igor (Braxatoris) šes desiatnikom A. Chromý 1997/LXXIV 5-6/IV

Dvadsa  rokov v lesoch Tribe a (Jahn) E. Krchniaková 1997/LXXIV 5-6/V

Turis  cký chodník na Spiši E. Rusnák 1997/LXXIV 7-8/14

Náu ný chodník Vojšín J. Rus ák 1997/LXXIV 7-8/14

 Chodník Kamila Linharta J. Böhmer 1997/LXXIV 7-8/IV

Odišiel spomedzi nás (Bohata) I. Šte  o 1997/LXXIV 9-10/4

K stupnici ob ažnos   tatranských chodníkov J. Jahn 1997/LXXIV 9-10/I

Abeceda turis  ckého zna enia (V. Schaal, V. Haurý) A. Guldan, V. Dohnal 1997/LXXIV 9-10/vložka

Na Nitrianskej pahorka  na zna ky neh adajte J. Jahn 1997/LXXIV 11-12/2

Zna ka vykreslila sedemdesiatku (Dohnal) A. Guldan 1998/LXXV 1-2/IX

1221 zna kovaných turis  ckých chodníkov na Slovensku M. Borza 1998/LXXV 1-2/VII

Zmena zna enia v NP Pieniny O. Ištván 1998/LXXV 5-6/3

Záhorácka magistrála otvorená A. Chromý 1998/LXXV 7-8/2

Komplexný systém zna enia L. Khandl 1998/LXXV 7-8/3

Nové náu né chodníky P. Šoula 1998/LXXV 9-10/2

Zna ky vedú k Dunaju P. Vysko il 1998/LXXV 9-10/27

Zmeny v zna ení na Kysuciach F. Demko 1998/LXXV 9-10/3

60. výro ie vzniku KSTL L. Khandl 1999/LXXVI 1-2/10

80. výro ie založenia Tatranského spolku turis  ckého L. Khandl, J. Žiškay 1999/LXXVI 1-2/4

Turis  ka v Liptove koncom 19. storo ia J. Hlavienka 1999/LXXVI 3-4/12

Nový chodník na Žibricu J. Jahn 1999/LXXVI 3-4/I

Sitniansky klub O. Kostková 1999/LXXVI 5-6/9

Oddaný turis  ke a zna eniu (Ružek) M. Kubiš 1999/LXXVI 7-8/II
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Turis  cké hrani né priechody s Po skom I. Zapletal 1999/LXXVI 9-10/30

Jubileum turis  ckých manželov J. Niž anský 1999/LXXVI 11-12/II

Jubileum zna károv A. Guldan 2000/LXXVII 1-2/32

Pri kolíske zna enia (osemsmerovka) M. Kopkáš 2000/LXXVII 3-4/príloha

Vandali v prírode MIK 2000/LXXVII 7-8/VII

Zanietený turista (Furjel) P. Školna 2000/LXXVII 9-10/30

K ST, KSTL a Vysoké Tatry I. Bohuš 2000/LXXVII 9-10/32

Osemdesiat rokov turis  ky v Prievidzi P. Školna 2000/LXXVII 11-12/28

Pešia turis  ka - základné trasy 2001/LXXVIII 1-2/príloha

Nové turis  cké trasy v Pieninách 2001/LXXVIII 1-2/príloha

Jubileum zna kára (Školna) I. Privitzer 2001/LXXVIII 9-10/25

Inocent Privitzer P. Školna 2001/LXXVIII 9-10/III

Albín Haneš P. Školna 2001/LXXVIII 11-12/III

Osemdesiat rokov turis  ckého zna enia na Hornej Nitre P. Školna 2001/LXXVIII 11-12/V

Mílnik na Magna via P. Školna 2001/LXXVIII 11-12/V

Jubileum Arnolda Tótha M. Miškovi 2001/LXXVIII 11-12/VI

Európske združenie turistov a Eurorando 2001 A. Guldan 2002/LXXIX 1-2/22

Generálna úprava siete turistických chodníkov v okolí Banskej Štiavnice P. Školna, A. Guldan 2002/LXXIX 3-4/II

Turista - zna kár ( Z. urian) 2002/LXXIX 3-4/III

Ocenenie práce zna károv A. Guldan 2002/LXXIX 3-4/23

Použi  e elektronického prístroja GPS v turis  ke I. Zapletal 2002/LXXIX 3-4/32

Spomíname na Jozefa ur eka E. Puková 2002/LXXIX 7-8/51

Zna kári sa stretli P. Školna 2002/LXXIX 11-12/7

Nové zna ky k Ve kej homoli M. Ružek 2003/LXXX 1-2/16

Jubilujúci zna kári (Dohnal, Zapletal, Guldan, Rehák) RNDr. S. Seitzová 2003/LXXX 1-2/35

Poškodené zna ky F. Somor 2003/LXXX 1-2/53

Kde sa to za alo? A. Guldan 2003/LXXX 3-4/10

Šes desia  ny zna kára (Mikler) P. Školna 2003/LXXX 3-4/53

Aby sme mu rozumeli A. Guldan 2003/LXXX 5-6/16

Zo spomienok zna kára Mgr. M. Kirschner 2003/LXXX 5-6/46

es  jeho pamiatke M-Lomnický 2003/LXXX 7-8/5

Zna kár a jeho dielo A. Guldan 2003/LXXX 7-8/36

Opä  o zna ení J. Šandera 2003/LXXX 9-10/52

Decembrová šes desiatka (Matuška) A. Matušková 2003/LXXX 11-12/51

Zna kár jubilantom (Valášek) E. Kopiš 2003/LXXX 11-12/51

Dohoda o spolupráci s ma arskými turistami L. Khandl 2004/LXXXI 1-2/56

Rozlú ili sme sa s Vladimírom ikorom A. Guldan 2004/LXXXI 5-6/56

Global Posi  oning System A. Guldan, P. Augus  ni 2004/LXXXI 7-8/60

Európska konferencia o zna kovaní L. Khandl 2004/LXXXI 7-8/64

Cykloturis  cké trasy na Slovensku J. Hlatký 2004/LXXXI 9-10/31

Global Posi  oning System (pokra ov.) A. Guldan, P. Augustíni 2004/LXXXI 9-10/52

Nie všetko nové je aj aktuálnejšie (mapy SHOCART) S. Seitzová 2004/LXXXI 9-10/56

Zna kári jubilan  A. Guldan 2004/LXXXI 9-10/64
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KST uzavrel zmluvu s  rmou SHOCART..... L. Khandl 2004/LXXXI 11-12/64

Od prvého januára po novom (nomogram...) A. Guldan 2005/LXXXII 3-4/46

Pomenované zna kované chodníky (1) S. Seitzová 2005/LXXXII 5-6/60

Zmeny v sie   turis  ckých zna kovaných trás S. Seitzová 2005/LXXXII 5-6/62

lenovia KST sú už tradi ne poistení ... lk 2005/LXXXII 5-6/64

...verejná zbierka na odstránenie následkov... lk 2005/LXXXII 5-6/64

Pomenované zna kované chodníky (2) S. Seitzová 2005/LXXXII 7-8/60

Chodník Jurka Szomolányiho A. Guldan 2005/LXXXII 7-8/62

Otvoria nové priechody sita 2005/LXXXII 9-10/60

Jubilantka medzi zna kármi (Seitzová) A. Guldan 2005/LXXXII 11-12/64

Obnovené turis  cké zna kovanie z príspevkov EÚ lkh 2005/LXXXII 11-12/64

Dar Nadácie SPP lkh 2005/LXXXII 11-12/64

Uzatvorenie hrebe a Nízkych Ta  er v úseku ertovica - Krá ova ho a lkh 2005/LXXXII 11-12/64

Nieko ko slov o geogra  ckom názvosloví S. Seitzová 2006/LXXXIII 1-2/28

Pribudnú nové priechody pri Dunaji? lkh 2006/LXXXIII 1-2/64

Pomenovanie zna kovaných turis  ckých trás lk 2006/LXXXIII 5-6/64

Zelené turis  cké priechody na ma arsko-slovenskej hranici lkh 2006/LXXXIII 7-8/68

Dar Nadácie SPP využil KST na nové impulzy lkh 2006/LXXXIII 9-10/64

Osobnos  cestovného ruchu (M. Ružek) P. Perhala 2007/LXXXIV 3-4/66

Výsledky zbierky na zni ené turis  cké zna kovanie 2007/LXXXIV 3-4/68

Plakety Alojza Lutonského lk 2007/LXXXIV 5-6/63

Rozlú ka s Vlas  milom Dohnalom A. Guldan 2007/LXXXIV 5-6/63

Jubilant Arnošt Guldan sei 2007/LXXXIV 5-6/64

Tatry bez bariér 2007/LXXXIV 9-10/5

Nad zna kovanými turis  ckými chodníkmi na Slovensku sa zmráka A. Guldan 2007/LXXXIV 9-10/60

Rozlú ili sme sa s Ferkom Sen ekom A. Guldan, L. Harmatha 2008/LXXXV 5-6/80

Za Vladom Princom V. Chrap iak 2008/LXXXV 5-6/80

2009/LXXXVI 1-2/

Vstupujme do prírody s úctou a pokorou (rozhovor s M. Ružekom) L. Khandl 2009/LXXXVI 7-8/6

Jubilant Milan Ružek 2009/LXXXVI 7-8/80

Perli ky z geogra  ckého názvoslovia S. Seitzová 2009/LXXXVI 9-10/70

2010/LXXXVII

Rozlú ili sme sa s Andrejom Miklerom A. Guldan, R. Šimko 2010/LXXXVII 5-6/78

Požitavské cyklotrasy . Chládek 2010/LXXXVII 9-10/30

To tu ešte nebolo A. Guldan 2010/LXXXVII 11-12/79

Jazdecká turis  ka v KST A. Guldan 2010/LXXXVII 11-12/75

1-2/48

3-4/16 S. Seitzová 2011/LXXXVIII

5-6/74 A. Guldan 2011/LXXXVIII

9-10/78 . Sokol 2011/LXXXVIII

11-12/76 D. Valúch 2011/LXXXVIII

11-12/78 A. Guldan 2011/LXXXVIII

A. Guldan 2011/LXXXVIII

2012/LXXXIX
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9.4. SÚPIS POUŽITÝCH SKRATIEK

CP Cestovný príkaz
ČSR Československá republika
ČSSR Československá socialistická republika
ČSFR Československá federatívna republika
ČSTV Československá telesná výchova
ČSZTV Československý zväz telesnej výchovy
ČOS Československá obec sokolská
ČSM Československý sväz mládeže
DDR Deutsche demokratische Republik
DŠO Dobrovoľná športová organizácia
ELR Elektronická revízia
ERA European Rambler´s Association
EWV Europäische Wandervereinigung
FERP Féderation européenne de la randonnée pédestre
FČST Federácia českých a slovenských turistov
Fl Florin (v rakúskej mene Gulden) - zlatka
Ft Forint (uhorská mena)
HS Horská služba
HZS Horská záchranná služba
JAMES Slovenský horolezecký spolok (Idealizmus, Alpinizmus, Moralita, Eugenika a Solidarita)
JTO Jednotná telovýchovná organizácia
KB DDR Kulturbund der Deutschen demokratischen Republik
Kč Koruna česká
KČST Klub československých turistov
KČT Klub českých turistů
KNV Krajský národný výbor
Kr Kreuzer; krajczár (grajciar)
KS Karpatský spolok ( Karpathenverein)
Ks Koruna slovenská
KST Klub slovenských turistov
KSTL Klub slovenských turistov a lyžiarov
KV Karpathenverein
KV TVŠ Krajský výbor Telesnej výchovy a športu
KZK Krajská značkárska komisia
MHCP EB Medzinárodná horská cesta priateľstva Eisenach - Budapest
MKE Magyarországi kárpátegyesület (Uhorský karpatský spolok)
MNV Miestny národný výbor
MTE Magyar turista egyesület (Maďarský turistický spolok)
MTS Maďarský turistický spolok ( Magyar turista egyesület)
NDR Nemecká demokratická republika
OKST Odbor Klubu slovenských turistov
ONV Okresný národný výbor
OOT Okresný odbor turistiky
OTZ Odznak turista-značkár
OV TVŠ Okresný výbor Telesnej výchovy a športu
OZK Okresná značkárska komisia
PTT Polskie Towarzystwo Tatrzanskie
PTTK Polskie Towarzystwo Turyzstyczno Krajoznawcze
SNR Slovenská národná rada
SÚV ČSTV Slovenský ústredný výbor Československej telesnej výchovy
SV ČSTV Slovenský výbor Československej telesnej výchovy
SV ČSTV Slovenský výbor Československej telesnej výchovy
SZ Sekcia značenia
TJ Telovýchovná jednota
TS SlV TVŠ Turistická sekcia Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport
TST Tatranský spolok turistický
UKS Uhorský karpatský spolok (Magyarországi kárpátegyesület)
ÚOT Ústredný odbor turistiky
ÚRO Ústredná rada odborov
ÚSZ Ústřední sekce značení
ÚV ČSTV Ústredný výbor Československej telesnej výchovy
VVCR Vládny výbor pre cestovný ruch
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     PROFIL AUTORA     

doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.

* 12. 4. 1932 v Bra  slave, † 3. 7. 2012

elektrotechnický inžinier, vysokoškolský u ite  
a vedecký pracovník 

• Zna károm bol od roku 1958, kvali  káciu inštruktora zna enia získal v roku 1959. Od roku 1960 
bol ústredným inštruktorom zna enia.

• V roku 1958 bol pozvaný do komisie zna enia Zväzu turis  ky SZTV. V tejto komisii pracoval nepre-
tržite 54 rokov. Od roku 1994 do roku 2007 vykonával funkciu predsedu komisie zna enia KST.

• Podie al sa na vybudovaní jednotného systému zna enia na Slovensku. So spolupracovníkmi vy-
tý il priebeh európskych dia kových trás E3 a E8, prechádzajúcich územím Slovenska. Je auto-
rom slovenskej as   medzinárodnej turis  ckej trasy I23 Cz stochowa – Levo a – Mariazell. Je 
spoluautorom viacerých zna kárskych u ebníc. Od roku 1993 zastupoval zna károv v Európskom 
združení peších turistov (EWV). Zorganizoval regionálnu konferenciu EWV v rokoch 1996 a 2001, 
ako aj nieko ko medzinárodných stretnu   zástupcov organizácií zna kujúcich turis  cké chodníky 
v susedných krajinách. Podie al sa na organizácii európskej štafety „EURORANDO 2001“. Pripravil 
dva zna kárske projekty, ktoré boli prijaté a  nan ne podporené grantom. Zaslúžil sa o zhodno-
tenie práce zna károv za verejnoprospešnú innos  ocenením „Srdce na dlani 2001“, udelené 
prezidentom republiky. Podie al sa na zavedení výpo tovej techniky a na zavedení satelitnej na-
vigácie do zna enia. Prezentoval zna enie v rozhlase i v televízii a uverejnil rad lánkov o zna ení 
v Krásach Slovenska a v iných asopisoch. Je spoluautorom prvej zna kárskej www stránky. Je 
autorom inovovanej verzie zna kárskej normy STN 01 8025 Turis  cké zna enie a publikácie „Tu-
ris  cké zna kované chodníky na Slovensku“. Je spoluautorom publikácií „Abeceda turis  ckého 
zna enia“ a „Základy turis  ckého zna enia“, publikácie „Využívanie satelitného naviga ného sys-
tému v pešej turis  ke“. Spolupracoval na vydaní publikácie „Auf dem Marienpilgerweg“, vydanej 
v Rakúsku. Vydal  ež nieko ko propaga ných publikácií o zna ení. Podie al sa na tvorbe turis  c-
kých máp revíziami ich turis  ckého obsahu pred zadaním máp do tla e. 

• Od roku 2010 bol lenom výkonného výboru KST a lenom redak nej rady asopisu Krásy Slovenska. 
Je držite om odznaku Turista – zna kár (OTZ) I. triedy a zlatého odznaku OTZ. Bol ocenený medailou 
„Za zásluhy o rozvoj eskoslovenskej telesnej výchovy a športu“ a  zlatou medailou KST. Je držite om 
plakety A. Lutonského za rozvoj turis  ky a najvyššieho ocenenia KST – medaily Miloša Janošku za 
mimoriadny prínos pre rozvoj organizovanej turis  ky na Slovensku. V roku 2012 mu bolo udelené 
estné lenstvo KST.

• Autor sa vydania publikácie nedožil, zomrel 3. júla 2012.
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