
76 77

Paľo, Dušan, Tomáš, Ondro, Ďuro a ja 
a prespali sme v marhuľovom sade 
pod orechom.

Nasledujúce ráno sme sa naraňaj-
kovali marhúľ a vyrazili smerom na 
Hlohovec (nie ten slovenský). Hraniční 
Zámeček bol dobre zamknutý za veľ-
kou bránou, tak sme urobili len rýchle 
foto a okolo Lednických rybníkov sme 
prišli do dedinky Sedlec. Ďalej sme 
pokračovali vinicami cez kopčeky do 
Mikulova. Značka viedla rafinovane – 
najprv na Svatý kopeček. Ak by vied-
la mestom, ťažko by nás niekto dostal 
z pivníc hore... Zo Svatého kopečka 
(363 m) bol krásny výhľad na malebný 
Mikulov. Prešli sme jeho historickým 
námestím, pokračovali okolo jaskyne 
Turold, cez CHKO Pálava na Tabulovú 
horu, ďalej cez Sirotčí hrad k vyhliad-
ke Děvín a cez Dívčí hrad do Pavlova. 
Po malom občerstvení sme pokračo-
vali k vodnej nádrži Nové Mlýny. Za 
šera sme v silnom vetre postupova-
li po hrádzi okolo nádrže. Výrazne sa 
ochladilo, vytiahli sme vetrovky, čiap-
ky aj rukavice! Na nocľah sme sa už za 
tmy uložili pod stromy na kraji dediny 
Nové Mlýny. 

Aj štvrtý deň bol v znamení vino-
hradov. Prešli sme cez dediny Zaječí, 
Velké Pavlovice, Vrbice, Čejkovice. Vi-
nárske obce, lenže bola nedeľa... Až vo 
Vrbiciach sme našli otvorenú pivničku. 

Cez Pálavu na Sĺňavu
Od roku 2004 KST Lampáš Lučenec každoročne 
usporadúva diaľkový pochod smerujúci do dejis-
ka letného zrazu turistov KST. Tohtoročná trasa 
Cez Pálavu na Sĺňavu sa začínala na slovensko-
-česko-rakúskom trojmedzí a časť viedla Rak-
úskom, väčší kus južnou Moravou s návratom na 
Slovensko a s cieľom v Piešťanoch. Trasa mera-
la 205 km a bola rozplánovaná na osem dní. 

28. júna sme sa na stanici vo Zvolene stretli piati, šiesty 
účastník už sedel v rýchliku. Naše železnice nesklamali, 
vláčik „Záhoráčik“ z Bratislavy sme nestihli, ešteže šiel 
ďalší. Do Moravského Sv. Jána sme dorazili po ôsmej ve-
čer. Úvodná zahrievacia etapa naplánovaná na desať km 
sa skrátila po prvú krčmu. Bola tam dostatočne veľká 
terasa a majiteľ nás na nej nechal prespať.

V roku 2006 bolo na slovenskej strane trojmedzia 
na sútoku Moravy a Dyje inštalované bronzové súsošie 
s názvom Hľadajúci. O tri roky ho neznámy vandal od-
rezal a odcudzil. Od roku 2015 tu stojí, vďaka príspevku 
obce Sekule, zrekonštruovaná verzia súsošia Hľadajúci 
– organické formy. Hľadajúci sme boli aj my – k súsošiu 
sme dorazili po polhodine blúdenia v poraste. Roman-
tickým chodníkom popri Morave a rybárskych chatkách 
s čereňmi sme sa vrátili na most, ktorým sme prešli do 
Rakúska. Cyklotrasou v otvorenom teréne sa ide dobre, 
kým je pod mrakom. Ale poobede slnko ukázalo svoju 
moc. Štyria sa v snahe skrátiť si cestu „zavŕtali“ niekde 
v poliach pri vrtných vežiach. Čakali sme ich v dedinke 
Reintal. Dvaja sa objavili po hodine, ďalší dvaja nás do-
stihli až večer, už na území Moravy, vo Valticiach, krás-
nom mestečku s bohatou históriou. V záhradnej hos-
půdce sme sa konečne stretli všetci šiesti – predseda 

Prezreli sme si ju, pokoštovali vínko 
a majiteľ nám ponúkol aj niečo na za-
hryznutie. Konečne pravá moravská 
pohostinnosť, dosť dlho sme ju hľa-
dali. V Čejkovciach U Templářských 
rytířů tiež nebolo zle, ale bol už pod-
večer a ešte sme mali kus cesty sme-
rom na Hodonín po červenej značke. 
Keď šero zhustlo, uložili sme sa v le-
se na peknej lúčke. Noc bola krásna, 
plná hviezd, akurát studená, len 6°C. 

Včasráno sme vyskákali zo spacá-
kov a ponáhľali sa ďalej, aby sme sa 
zahriali. V Hodoníne sme stratili Ďu-
ra. Moja chyba, lebo som nahlas ráta-
la kilometre denného plánu. Vychá-
dzalo, že po tých piatich, čo sme už 
prešli, zostáva do večera ešte 34 km. 
Toto číslo ho tak vystrašilo, že sadol 
na vlak a už ho nebolo. Keby vedel, 
aký oddychový deň sme si spravili... 
Presunuli sme sa do prístavu a poč-
kali na prvú loď, ktorá nás odviezla 
do Rohatca. Škoda, že ďalej nechodí. 
Nemilosrdné poludňajšie slnko a pud 
sebazáchovy nám velili nepokračovať 
pešo. Vlakom sme sa odviezli až do 
Javorníka. Trošku podfuk, ale rad-
šej, ako sa uštvať na cyklochodníku 
bez kúska tieňa. Ďalej sme pokračo-
vali Filipovským údolím už po vlast-
ných k lesníckej chate Megovka, kde 
sme prespali. Len Ondrovi sa málilo, 
pokračoval až k Holubyho chate, kam 
dorazil o desiatej večer.

My traja sme si nechali výstup na Veľkú Javorinu 
(970 m) na ráno, za svetla. Oplatilo sa. Cestou som naš-
la Ondrove plavky, ktoré sušil na batohu a po ceste stra-
til. V Holubyho chate som mu ich predala, za poldeci pre 
každého. Od chaty sme zostúpili do Květnej. Strmý pa-
dák nám dal všetkým zabrať, najviac najstaršiemu čle-
novi výpravy, 73-ročnému Dušanovi. Pokračovali sme 
na Novú horu a definitívne prekročili slovenskú hrani-
cu. Nekonečnými kopčekmi hore a dole do Zemianske-
ho Podhradia. Deň sme ukončili autobusovým presunom 
do Kálnice na ľavom brehu Váhu, rovno pred krčmu, kde 
sme prespali na terase Tanečná záhrada. 

V predposledný deň sme si doplnili zásoby v batohoch, 
aby náhodou neboli príliš ľahké a hor sa do Považské-
ho Inovca. V lese sme naďabili na indiánsky tábor s tí-
pí a posedením, a tak sme posedeli. Na Panskej Javorine 
(943 m) sme si pridali 16 a pol metra nadmorskej výš-
ky výstupom na rozhľadňu a nazreli sme aj do nového 
prístrešku, ktorý tu je od minuloročného zrazu na Du-
chonke. Lesom a lúkami sme dokráčali na Bezovec. Po 
„poslednej večeri“ v hoteli Inovec sme až do tmy pokračo-
vali zvlnenou krajinou ďalej a na bezmennom trávnatom 
kopčeku sme prenocovali.

V posledný deň sme išli do finále, ale spolu len chvíľu. 
Chlapi sa pod Kostolným vrchom odpojili a nasadili 
zrýchlený presun do krčmy. Ja som tvrdohlavo stúpa-
la na Marhát (748 m). Nasledujúci úsek lesom do sedla 
Striebornica akoby nemal konca. Ešte ma čakal zostup 
k vodnej nádrži Striebornica a do Moravian nad Váhom, 
kde som našla zvyšok partie a všetci spoločne sme do-
kráčali do Piešťan, rovno na otvorenie 65. letného zrazu 
turistov.  

Čo dodať? Počasie nám neskutočne vyšlo. Nespad-
la ani kvapka dažďa a spočiatku bolo príjemne chladno, 
až posledné dni začala teplota stúpať. Prekonali sme ná-
strahy vínnych pivníc aj kopaničiarskych páleníc a užili 
sme si „expedičnú“ turistiku. V budúcom roku bude zraz 
turistov v Košiciach a naša „Ďiaľková“ sa začne opäť na 
trojmedzí, tentoraz na Kremenci. Už teraz sa teším. Kto 
by mal chuť, môže sa k nám pridať. 

Eva Párničanová

▲ Slovensko-česko-rakúske 
trojmedzie

Zo života KST
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

▼ Sirotčí hrad

▲ Lodenica v Hodoníne

▼ Na Panskej Javorine
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Päť rokov po úspešnom zraze cykloturistov KST zamierili tu-
risti na jedno z hlavných tohtoročných podujatí KST opäť do 
Piešťan. KST TJ Bezovec v spolupráci s KST regiónu Trnava, 
Mestom Piešťany a Federáciou kempingu a karavaningu SR 
usporiadali v dňoch 2. až 8. júla v kúpeľnom meste na Váhu 
65. celoslovenský zraz KST a 35. stretnutie Turistických od-
dielov mládeže (TOM).

Centrom stretnutia TOM bol areál Hotelovej akadémie, 
kde bola prezentácia a slávnostné otvorenie stretnutia. Na 
mladých turistov čakali pešie túry aj fakultatívne výlety, ve-
domostné súťaže, besedy, plavba po Sĺňave a športové súťa-
že v stolnom tenise, futbale, floorbale a volejbale. Vo štvr-
tok 5. júla sa k mladým pripojili aj dospelí účastníci zrazu. 
Na slávnostnom otvorení v Hudobnom pavilóne v Sade An-
dreja Kmeťa účastníkov pozdravil predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja Jozef Viskupič a odzneli zdravice hostí 
z partnerských zahraničných turistických spolkov KČT, PTTK 
a MTSZ, zraz otvoril predseda KST Peter Dragúň.

Organizátorom sa podaril zámer prezentovať čo najviac 
podôb a foriem turistiky. Z pripravených deviatich peších trás 
bol najväčší záujem o kombinovaný výlet historickým vláči-
kom do Višňového, výstupom k Čachtickému hradu a hrebe-
ňovkou cez Veľký Plešivec a Ošmek do Šípkového, kde účast-
níkov čakala živá hudba a výborný guláš. Kto mal so sebou 
bicykel, mohol absolvovať dve trasy – Hore Váhom, dolu Vá-
hom (65 km) a Kopaničiarsku (75 km). Cyklotúra pre hendi-
kepovaných cyklistov na handbikoch viedla Vážskou magis-
trálou (42 km), vozíčkari mohli absolvovať časť tejto trasy 
s dobrým povrchom. 

Záujemcov o kombináciu pešej, vysokohorskej i mestskej 
turistiky čakala trasa v Malých Karpatoch – od Zochovej cha-
ty cez hrebeň Veľkej Homole ku skalám na Troch jazdcoch 
s možnosťou skúsiť výcvik VHT, a cestou späť prehliadka his-
torického centra Trnavy s odborným výkladom. Vodní turis-
ti splavili úsek Váhu z Trenčianskych Bohuslavíc do Piešťan. 
Zopár čísel zo zrazovej štatistiky: podujatia sa zúčastnilo 640 
turistov (306 mužov, 334 žien), medzi nimi aj účastníci z Čes-
ka, Poľska a Maďarska. Mladých turistov do 19 rokov bolo 99. 
Najpočetnejšia (195) bola veková kategória 60 až 69-ročných. 

Na slávnostnom ukončení pred Domom umenia zrazovú 
štafetu prevzali Košičania. Priaznivé počasie podčiarklo cel-
kový dobrý dojem, čo potvrdili pozitívne ohlasy účastníkov.

text a foto: Miroslav Herchl

Chodník Karla Domina
Nový pomenovaný turistický chodník cez 
hrebeň Považského Inovca slávnostne 
otvorili 4. júla tohto roku. Chodník Kar-
la Domina sa začína na železničnej stanici 
v Piešťanoch novo vyznačeným úsekom, 
ktorý vedie mestom na Kúpeľný ostrov. 
Tu nadväzuje na existujúcu časť chodní-
ka, ktorý pokračuje cez obec Banka a str-
mo stúpa na hrebeň Považského Inovca. 
Chodník kulminuje na Plešinách a ná-
sledne klesá k Čertovej peci, kde sa končí. 
Chodník vyznačili žltou značkou členovia 
KST Bezovec Piešťany. Symbolickú pásku pri smerovníku prestrihli predseda KST regiónu 
Trnava Miroslav Herchl a predseda TJ Bezovec Piešťany Ladislav Bábik. Ako prví prešli po-
menovaným chodníkom účastníci 49. stretnutia TOM KST. 

Karel Domin (4. 5. 1982, Kutná Hora – 10. 6. 1953, Praha) bol významný český bota-
nik, politik a ochranca prírody, profesor a v rokoch 1933 – 1934 aj rektor Karlovej univerzity 
v Prahe. Okrem významných ciest po Európe, Karibiku a tropických oblastiach Ázie a Afriky, 
venoval pozornosť aj flóre Slovenska. Zaslúžil sa o založenie Tatranského národného parku 
a zachovanie Arboréta v Mlyňanoch. Svoje botanické bádanie v okolí Piešťan zhrnul v publi-
kácii Piešťanská květena (1931) s herbárom, ktorý má vyše 1 100 položiek. 

text a foto: Miroslav Herchl

Stretnutie 
priaznivcov 
KST 
KST  Lokomotíva Banská 
Bystrica srdečne pozýva 
na 10. stretnutie priazniv-
cov KST, ktoré sa uskutoč-
ní v Kremnických vrchoch 
v sedle Tunel 14. až 16. sep-
tembra 2018.

Program stretnutia:
14. september
Voľný turistický program 
v oblasti Kremnických vr-
chov, Kremnických Baní, Ta-
jova, Banskej Bystrici alebo 
v Kremnici.
15. september
10.00 – 11.30 hod. – prezen-
tácia v sedle Tunel, pamätné 
listy účastníkov stretnutia.
11.30 hod – príhovory hostí, 
odovzdanie štafety, krst no-
vej mapy Vydavateľstva CBS 
Kremnické vrchy, prehliad-
ka tunela a mimoúrovňo-
vej križovatky turistických 
značkovaných chodníkov. 
12.30 hod – Horská chata 
Limba na Skalke, Bufet na 
Peknej vyhliadke. 
16. september
Voľný turistický program 
v oblasti Kremnických vr-
chov, návšteva Stredu Eu-
rópy v Kremnických Ba-
niach, kultúrno-historické 
a prírodné pamiatky Krem-
nice, Tajova, Králikov a Ban-
skej Bystrice.
Ubytovanie, doprava a sprie-
vodný program vo vlastnej 
réžii, účasť je na vlastné ri-
ziko.
Doprava na Skalku
Z Kremnice autobusovou 
linkou SAD Zvolen zo za-
stávky Suchá Hora rázcestie 
9.15 hod., alebo žltým mi-
nibusom mesta Kremnica 
z parkoviska hotela Jeleň.

Dušan Kaliský

Lenartovský rebrinák 2018
Keď sa povie Lenartovský rebrinák, každý z miestnych, ale aj cezpoľných vie, o čo ide. Že to 
nie je voz – rebrinák, na ktorom naši predkovia vozili seno, ale je to podujatie, ktoré sa koná 
na území Kráľovej studne od roku 2011 v slovensko-poľskom pohraničí v okrese Bardejov 
nad obcou Lenartov. Miesto je známe tým, že sa tam v roku 1471 stretli vtedajší uhorský kráľ 
Matej Korvín s poľským kráľom Kazimírom IV. Jagellonským a jeho synom, svätým Kazimí-
rom. Práve na ich počesť tu v roku 2016 usporiadali drevársky plenér, ktorého výsledkom je 
jedinečná Lavica troch kráľov, ktorá pripomína toto jedinečné stretnutie. Prvou akciou čle-
nov občianskeho združenia bolo práve v roku 2011 slávnostné odhalenie najvyššej turistickej 
výhľadne v bardejovskom okrese. A od toho času sa tu organizujú rôzne turistické aj športo-
vé podujatia, ako sú zimný prechod okolo Kráľovej studne, Beh do kopca na Kráľovu studňu 
a Lenartovský rebrinák.

Lenartovský rebrinák je nielen turistické, ale aj kultúrne a charitatívne podujatie. Tohto 
roku sa uskutočnilo 23. júna. Napriek zlej predpovedi počasia sa ráno na miestnom motores-
te v Lenartove stretlo 63 turistov hlavne zo Starej Ľubovne, Svidníka ale aj z Liptovského Mi-
kuláša. Turisti prešli poľskými obcami Dubne a Wojkowa, kde si mohli prezrieť krásne dre-

vené kostolíky. Po príchode na Kráľovu 
studňu ich čakali folklórne vystúpenia, 
výborný guláš a charitatívna tombola. 
Výťažok vo výške 1 070 € bol venovaný 
bratom Kamilovi a Mirkovi z obce Gerla-
chov, ktorí to majú v živote naozaj ťažké. 
Súčasťou programu bol i krst turistickej 
mapy Čergova a ručne maľovanej cyk-
lomapy Horný Šariš – Bardejov deťom. 
Krstnými otcami sa stali predseda regio-
nálnej rady KST Prešov Juraj Fiľakovský 
a dlhoročný turista a značkár z Bardejo-
va Ladislav Bílek. 

text a foto: Marián Dudra

Turistike prialo aj počasie


