
Vyhodnotenie 40. ročníka zrazu cykloturistov KST BRZDA 

Vinné, 30.8-2.9.2018. 

 

Jubilejný 40. ročník cykloturistického zrazu KST máme za sebou. Hlavným organizátorom 

z poverenia VV KST Bratislava  bol KST Brzda Vinné a RR  KST Michalovce v spolupráci s obcou Vinné. 

Centrom zrazu bol areál Obecného úradu vo Vinnom. Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteloch , 

penziónoch a chatách  na Vinianskom Jazere a Zemplínskej šíravy. Pre účastníkov cyklozrazu bol 

pripravený bohatý športový , ale aj kultúrny program. Úvodný deň zrazu počas prezentácie sa začal 

svätou omšou v kostole Sv. Anny. Účastníci absolvovali štyri cyklistické trasy, dve dlhé a dve krátke, 

a dve turistické trasy po najzaujímavejších, najkrajších a najvyšších miestach Horného a Dolného 

Zemplína. Pokúsme sa zhrnúť tento zraz v niekoľkých číslach a faktoch. 

Počet registrovaných účastníkov bol 489 a celkový počet účastníkov na všetkých tratiach, 

vrátanie fanúšikov a cyklonadšencov z blízkeho a vzdialenejšieho okolia,  bol 539. Okrem účastníkov 

zo Slovenska sme mali aj účastníkov zo zahraničia : 30 z Českej republiky, 8 z Poľska, 16 z Ukrajiny a 2 

z Francúzka. Na pripravených štyroch cyklotrasách sa zúčastnil nasledujúci počet cyklistov: 

Trasu C1 cez centrá Horného a Dolného Zemplína, mesta Michalovce a Humenné a Strážske, 

s výstupom na Býkov grúň s prevýšením 450 m a dĺžkou 74,5 km absolvovalo 160 cykloturistov. 

Trasu C2, najkratšiu len 41 km dlhú, okolo Zemplínskej Šíravy absolvovalo 260 účastníkov. 

Trasu C3 s celkovou dĺžkou 122 km a celkovým prevýšením 1 290 m, najnáročnejšiu a 

najdlhšiu zo všetkých pripravených trás, absolvovalo 141 cykloturistov. Viedla cez Remetské Hámre, 

odkiaľ sme na 9 km s prevýšením 360 m vystúpili na Morské oko, kde bol pre všetkých pripravené 

gulášové občerstvenie. Po krátkej prestávke sme pokračovali k drevenému kostolíka v obci Inovce 

a Beňatinskému travertínovému lomu. 

Trasa C4 s dĺžkou 90km a minimálnym prevýšením 390 m bola najzastúpenejšia zo všetkých 

trás. Celkový počet cykloturistov na tejto trase bol 220. Jej účastníci mohli navštíviť dva Zemplínske 

hrady, Čičvu a Brekov. 

Pešiu trasu P1 na Viniansky hrad absolvovalo 25 turistov a pešiu trasu P2 z morského Oka na 

Vihorlat, najvyšší vrchol Vihorlatského pohoria, absolvovalo 70 turistov. 

Ako sa vraví, že kto nič nerobí, nič nepokazí, tak aj nám sa nanešťastie nevyhli nehody 

a kolízie. Celkovo sa stali tri nehody, 1x na trase C1 a 2x na trase C3, z ktorých dve si vyžiadali aj 

odborné lekárske ošetrenie. Našťastie obe tieto nehody boli bez vážnejších následkov. 

      Ešte krátka informácia o najmladšom a najstaršom účastníkov jubilejného zrazu a o, z pohľadu 

organizátora, najpôsobivejšom turistickom výkone. Najmladším účastníkom zrazu bol len dvojročný 

Matej Macko z KST Stará Ľubovňa. Najstarším účastníkom bol Tomáš Macenauer z 1. Michalovského 

KST a uznanie a cenu za najpôsobivejší turistický výkon si zaslúžila len osem ročná Tamarka Falátova 

zo Štiavnických Baní ktorá s úsmevom absolvovala celu 14,7 km dlhú pešiu túru z Morského Oka na 

Vihorlat. 

  



Klub KST Brzda Vinne ďakuje všetkým jeho členom, ale aj nečlenom, ktorí svojou obetavou 

a usilovnou prácou prispeli k usporiadaniu a úspešnému priebehu tak významného podujatia akým 

bol jubilejný 40. ročník zrazu cykloturistov KST, ktorý sa v dňoch 30.8 až 2.9 uskutočnil v našej obci. 

Zároveň chceme čo najsrdečnejšie poďakovať obci Vinné za poskytnutie priestorov 

a podporu, pomoc a pohostinnosť počas celého zrazu, menovite starostovi obce Ing. Mariánovi 

Makeľovi a pani Kamile Soloninkovej. 

Poďakovanie za finančnú podporu patrí sponzorom – KST Bratislava, obec Vinné, Mesto 

Michalovce, Turistické regionálne centrum Michalovce, KSK Košice, BSH DRIVES AND PUMPS 

Michalovce a ostatným organizáciam a jednotlivcom, ktorí prispeli vecnými darmi.   

V neposlednom rade sa chceme poďakovať aj zástupcom a inštitúciám v mestách Michalovce, 

Humenné a Strážske za ich podporu, vrelé prijatie a pohostinnosť pri našich návštevách týchto miest. 

Za bezpečný priebeh celého podujatia osobitne ďakujeme aj policajnému zboru SR 

a mestským policiam miest Michalovce a Humenné za pomoc a bezpečný sprievod mestami a cestami 

nášho krásneho regiónu. 

 

            Ján Vaľo 

predseda KST Brzda Vinne. 

 


