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KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Agilné turistické oddiely
38. Častovská päťdesiatka 
8. mája žila Častá pod Malými Karpatmi 38. ročníkom 
turistického podujatia Častovská päťdesiatka. Na po- 
dujatí sa zúčastnilo 781 turistov, z toho 77 detí do 15 ro-
kov a 140 obyvateľov Častej. Z modranského turistic-
kého spolku prišlo viac ako tridsať členov, najstarším 
účastníkom bol 83-ročný Henrich Kovačič z Pezinka. 
Organizátori z KST Malé Karpaty Častá pripravili pre 
účastníkov podrobné orientačné mapy. Najdlhšiu – 
50 km trasu z Častej do Sološnickej doliny, Plavecké-
ho Podhradia a späť absolvovalo 150 turistov. Najviac 
turistov prešlo 12 km dlhú trasu cez Červený Kameň, 
Pílu, Tri kopce a Kuklu. Z rozhľadne na Kukle bol nád-
herný výhľad na hrad Červený Kameň, no najrušnejšie 
bolo pod rozhľadňou, kde mnohí oddychovali po str-
mom výstupe na Kuklu. Starosta Píly Radovan Mičú-
nek ocenil prácu organizátorov podujatia, ktoré patrí 
medzi najstaršie turistické pochody na Slovensku.

František Mach

Zemplínčania sa vybrali do Šariša
Členovia najstaršieho michalovského KST Turista sa 
venujú nenáročnej, no pravidelnej turistike. Jedným 
z ďalších klubových podujatí bol začiatkom leta výlet 
do Šariša, na južné úpätie Čergova. V malebnej Ľutine 
si účastníci pozreli nielen tunajší chrám, ktorý v roku 
1988 Ján Pavol II. povýšil na baziliku minor Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky (v auguste býva miestom naj-
väčšej púte gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku), ale 
aj veľa ďalších kostolíkov – v miniskanzene drevených 
chrámov východného Slovenska. Repliky zatiaľ 36 ori-
ginálov sú zhotovené v mierke 1 : 10. Po žltej turistickej 
značke trasa výletu pokračovala k Hanigovskému hra-
du (v histórii kraja je zapísaný ako Nový hrad – Novum 
Castrum, resp. Újvár) z prvej polovice 14. storočia. 

V roku 1556 ho cisárske vojsko doby-
lo, podpálilo a odvtedy chátral až do 
podoby dnešnej ruiny. V súčasnosti 
ho obnovuje občianske združenie No-
vum Castrum. Hradný kopec posky-
tuje z výšky 765 m nádherné výhľady 
do okolia. Plán vystúpiť aj na neďale-
ký Kamenický hrad prekazila prietrž 
mračien.

Anton Hasák 

Laureáti Ceny AŠPV SR  
za rok 2015

Výkonný výbor KST navrhol na 
Cenu Asociácie športu pre všetkých 
za rok 2015 dlhoročného predsedu 
Sekcie Vysokohorskej turistiky Voj-
ta Jeremiáša zo Spišskej Novej Vsi 
a dvojicu zanietených organizátorov 
z Hlohovca – Jána Bedeča a Františ-
ka Mikloviča, za 38 ročníkov turistic-
kého podujatia Pochod HP. Toto pod-
ujatie zamerané najmä na propagáciu 
turistiky v radoch mládeže sa teší čo-
raz väčšej popularite, v posledných 
dvoch rokoch už registrovali viac než 
tisíc účastníkov. Na valnom zhromaž-
dení AŠPV SR v Bratislave 22. júna im 
ocenenie odovzdal predseda asociácie 
Ján Holko.

(dv)

Regionálny turistický zraz 
v Tisovci
Turistický oddiel KOS Rimavská do-
lina, KST Tisovec a Regionálna rada 
KST Rimavská Sobota pozývajú zá-
ujemcov 12. až 14. augusta na regio-
nálny turistický zraz. Centrom zrazu 
je Tisovec, SOŠ na Jesenského ulici. 
Ubytovanie je zabezpečené v internáte 
školy alebo vo vlastnom stane (na ih-
risku za školou). Organizátori plánujú 
zaujímavú trasu divokou Martinovou 
dolinou s nezabudnuteľným výhľa-
dom z Voniacej a menej známu cestu 
na tradičný cieľ turistických vychá-
dzok Tisovčanov – vrch Tŕstie, z kto-
rého je nádherný výhľad napríklad aj 
na Vysoké Tatry. Kompletné propozí-
cie podujatia sú na www.kst.sk, kon-
takt: Dušan Kojnok, 0907 366 290, 
dkojnok@tisovec.com.

Dušan Kojnok

▲ Účastníci Častovskej päťdesiatky

dolina na vlastné náklady  
(po predložení účastníckeho 
lístka im bude poskytnu-
tá zľava), prípadne využiť 
individuálne ubytovanie 
v Liptovskom Mikuláši. Vý-
menou za výstupový lístok 
dostanú účastníci podujatia 
výstupový odznak. Výdaj od-
znakov bude podľa počasia v Daxnerovom sedle 
alebo na spojnici chodníkov do 13.45 hod. Celý 
program je uvedený na www.kst.sk.

Na výstupe sa každý zúčastňuje na vlastnú 
zodpovednosť, podmienkou je individuálne po-
istenie do hôr.

(dv)

Národný výstup na Kriváň 2016
Organizátori podujatia – Regionálna rada 
KST Liptov, mesto Liptovský Mikuláš, mesto 
Vysoké Tatry, obec Pribylina a Matica slo-
venská pozývajú na Národný výstup na Kri-
váň 2016, ktorý je venovaný 175. výročiu pr-
vej vychádzky štúrovcov na tento tatranský 
končiar. Výstup sa koná 20. augusta po znač-
kovaných chodníkoch od Troch studničiek 
a Jamského plesa. Doprava z Liptovského 
Mikuláša na Tri studničky bude zabezpeče-
ná autobusmi podľa požiadaviek z prihlá-
šok účastníkov. Odchod zo železničnej stani-
ce v Liptovskom Mikuláši bude o 6.00 hod., 
z ATC Račkova dolina o 6.30 hod. Návrat 
z parkoviska pod Chatou kpt. Rašu o 17.00 
hod. Účastníci môžu táboriť v ATC Račkova 

KST a EURORANDO   
Európska turistická ini-

ciatíva EURORANDO vy-
jadruje a podporuje myš-
lienku spoločnej Európy 
prostredníctvom spoloč-
ných cezhraničných turis-
tických stretnutí, pocho-
dov, výstupov či zrazov. 
Koná sa každých päť rokov 
pod iným mottom a vždy sa 
končí v inej krajine. Kľúčo-
vým slovom štvrtej edície 
EURORANDA je energia 
v akejkoľvek podobe. Cie-
ľom je zvýšiť našu energe-
tickú gramotnosť a popri 
tom propagovať bezmoto-
rovú turistiku ako zdravú, 
človeku prospešnú a k prírode šetrnú, pritom energeticky (i finančne) nenáročnú formu po-
hybovej aktivity. Vyvrcholenie a zároveň ukončenie bude 10. až 17. septembra v meste Helsin-
gborg v juhošvédskom regióne Skåne. 

V rámci KST sa k tejto iniciatíve prihlásili tri podujatia: turisti z Topoľčian v apríli nav-
štívili Hornonitriansky banský skanzen, turisti z Oravy v máji uskutočnili pešiu túru časťou 
hrebeňa Oravskej Magury spojenú s exkurziou po Oravskej priehrade a do tretice Regionálna 
rada KST Prievidza v spolupráci so spolkom priateľov Bane Nováky pozvala turistov 11. júna 
na banský náučný chodník Uhoľná stopa. Chodník má dĺžku 15 km, prevýšenie 180 m, začína 
a končí sa v Novákoch. Prechádza ťažobnou oblasťou cez Lehotu pod Vtáčnikom, kde bol po-
vrchový lom, v ktorom sa od roku 1940 vyťažilo 1,7 mil. t hnedého uhlia. Pochod bol spojený 
s eaxkurziou v závode Baňa Mládeže. Približne 130 účastníkov získalo okrem netradičného 
turistického zážitku aj vkusný pamätný list a odznak.

Jindrich Racek

Zo života KST

Oravská priehrada
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Tretia etapa viedla cez Terchovú a Varín 
k hradu Strečno. Vo Varíne sa jazdci rozlúči-
li s oravským sprievodcom, na ďalšom úse-
ku po Rajecké Teplice robili základnej troji-
ci sprievod jazdkyne zo stajne v Gbeľanoch. 
Cestou nevynechali známy betlehem majstra 
J. Pekaru v Rajeckej Lesnej, etapa sa skončila 
na farme Savaja.

Na trase ďalšieho dňa boli rázovité Čič-
many, Fačkov a Zliechov, kde jazdcov už 
očakávali koničkári z miestneho poľno-
hospodárskeho družstva. Na ďalší deň sme 
sa dostali do Omšenia, kde nás privítali na 
ranči Žihlavník. Príjemný večer v drevenom 
zrube s ohniskom bol ideálnou bodkou za 
namáhavým dňom a prvou polovicou slo-
venského úseku. Ráno jazdcov prekvapila 
správa, že vedenie obce pripravilo privítanie 
pútnikov na námestí. Príhovor predniesol 
starosta a farár požehnal jazdcom a koňom. 
Celú udalosť natáčala televízia z Rajeckých 
Teplíc. Na námestí boli aj jazdci z Trenčína, 
ktorí po prijatí na obecnom úrade previedli 
pútnikov okolo Trenčína do Chocholnej, cieľa 
tohto dňa. Dňa 21. marca nastala jarná rov-
nodennosť a naši jazdci krásnou scenériou 
kopaníc napredovali do Cetuny, na družstvo 
známe chovom koní plemena Furioso. Nasle-
dujúci deň si v Hrašnom pozreli druhý dvor 
s chovom koní, ktorý tiež patrí pod Cetunu. 
Do Jablonky pokračovali popri vodných ná-
držiach pri Starej Turej v sprievode jazdcov 
z ranča Narisa. Na tomto ranči sa manželia 
Michalicovci postarali o jazdcov tak, že na 
druhý deň sa nikomu nechcelo ďalej.

Domáci ešte jazdcov odprevadili k mo-
hyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle 
a v Brezovej pod Bradlom sa rozlúčili. Ces-
ta ďalej viedla cez Dobrú Vodu do Plavecké-
ho Petra, kde bolo dohodnuté prenocovanie 
a ustajnenie. V programe ďalšieho dňa bol 
výstup s koňmi k hradu Pajštún a návrat do 
Plaveckého Petra. Poobede dostali kone od-
dych, aby boli svieže na cestu k poslednej 
jazdeckej stanici u Bílených v Borinke. Tam 
pútnikov privítali aj zástupcovia vedenia 
Klubu slovenských turistov. O zážitky na tra-
se nebola núdza, a tak sa sedelo do neskorého 
večera. V sobotu 26. marca nasledovalo finá-
le: sedem jazdcov vyrazilo z Borinky do De-
vínskej Novej Vsi, aby na brehu Moravy sym-
bolickú štafetu odovzdali Rakúšanom. ●

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

◄◄ Pri Mohyle M. R. Štefánika
▲ Denisa Bolfová a Martin Miňo, ktorí 
prešli celú trasu
◄ Na zasneženom vrchu Paráč

ochotný sprevádzať na 400 km dlhej púti na-
prieč západným Slovenskom. Začiatkom mar-
ca bola pripravená trojčlenná skupinka: Deni-
sa Bolfová z Lovčice-Trubína, Martin Miňo zo 
Sampora neďaleko Zvolena a Michal Pekelský 
z Turčianskych Kľačian.

Poliaci dorazili na hraničný priechod Cho-
cholow/Suchá hora 13. marca. Cestou z Krako-
va sa pridávali jazdci z miest a dedín, ktorými 
konvoj prechádzal, takže v jarnej fujavici na 
hranicu dorazila impozantná skupina bezmála 
osemdesiatich krojovaných jazdcov. Na hrani-
ciach odovzdali štafetu našim, ktorí sa za husté-
ho sneženia presunuli do Trstenej, kde sa stretli 
so skupinou domácich jazdcov z Oravy.

Nasledujúci deň z Trstenej vyrážala desiat-
ka jazdcov okolo Oravskej priehrady do kopcov, 
k vysielaču na Magurke (1 107 m) a ďalej smerom 
na Hruštín. Prvý deň šlo všetko hladko, avšak 
nasledujúcu etapu do Zázrivej zdramatizoval hl-
boký sneh na kopci Paráč (1 325 m). Tesne nad 
Zázrivou sa jazdci dostali do závejov, ktoré bo-
li náročné aj pre kone. Aby šetrili kone, privolal 
jeden z jazdcov známeho so snežným skútrom, 
ktorý im prerazil posledné stovky metrov k les-
nej ceste. Orava jednoducho ukázala svoju tvár, 
našťastie, na dobrej nálade a ani na koňoch to 
nezanechalo nijaké stopy.

Organizáciou bol za taliansku stranu pove-
rený Riccardo Scorsone, ktorý koordino-
val účasť jazdcov z piatich štátov na bez-

mála 2 000 km dlhej púti (poľský úsek 145 km, 
slovenský 434 km, rakúsky 322 km, slovinský 
238 km a taliansky 820 km). Príchod jazdcov 
do Vatikánu sa očakáva koncom júna. Jazdec-
ká púť s menami všetkých zúčastnených jazd-
cov bude zakreslená na pergamen, ktorý bude 
venovaný pápežovi Františkovi. Celá trasa bu-
de nahraná do Google Earth so zadaním sú-
radníc, takže na mapách zostane viditeľná.

Ricardo Scorsone sa ozval v decembri mi-
nulého roka, či by sme zrealizovali slovenský 
úsek. Ako predsedu Sekcie jazdeckej turistiky 

KST ma myšlienka diaľkovej jazdy zaujala. 
Oslovil som viacerých jazdcov, o ktorých som 
vedel, že by to zvládli, lenže zimné mesiace 
a krátky čas na prípravu jazdcov skôr odrá-
dzali. V tom čase sme s Denisou Bolfovou zo 
SJT regiónu Žiar nad Hronom pripravova-
li jazdecké trasy okolo Vtáčnika. Keď som jej 
spomenul ponuku od Talianov, jej reakcia ma 
prekvapila a potešila. Denisa sa rozhodla, že 
slovenský úsek absolvuje v celej dĺžke. V ja-
nuári a vo februári sme pracovali na vytýčení 
trasy a jej zakreslení do mapy. Rozdelili sme ju 
na trinásť úsekov asi po 30 km a obvolali jed-
notlivé jazdecké stanice. Denisa oslovila zo-
pár priateľov, aby našla niekoho, kto by ju bol 

Via della Misericordia a Cavallo 2016
400-kilometrová púť v sedle naprieč západným Slovenskom
text a foto: Michal Hučko, predseda Sekcie jazdeckej turistiky KST

Dňa 8. decembra 2015 pápež František otvoril mimoriadny Svätý rok 
v znamení milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016. V rámci 
tejto významnej udalosti sa Talianska federácia jazdeckej turistiky 
(FITETREC – ANTE) v spolupráci s Medzinárodnou federáciou jazdeckej 
turistiky FITE rozhodla zorganizovať diaľkové štafetové putovanie jazdcov 
do Ríma so štartom 9. marca 2016 z poľského Krakova.


