
SLOVENSKO 2005  
BARDĚJOVSKO -SVlDNÍK –POHOŘÍ ČERGOV  

27.9. -2.10.2005 
 

Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB)  
Ubytování: 4 noci s polopenzí v RZ Kamarát Bardějov v3 -5 L pokoje, společné sociál. zařízení  
Doprava: BUS + vlek na kola  
Odtezd: v úterý 27.9.2005  

ve 20.00 hod. Kostelec n. 0. nám. 
20.15 hod .Vamberk nám. 
20.45 hod. Slatina nad Zdob. ČD 
21.15 hod. Rychnov n. K. Fab 
21.45 hod. Opočno nám. 
22.30 hod. Hradec Králové ČSD 
 

Návrat:  v neděli 2.10.2005 do 24.00 hod. do míst nástupů 
Časový program: st 28.9.2005 - Bardějov, Bardějovské lázně a okolí 

čt 29.9.2005 - Duk1a, Svidník, Bardějov -dřevěné kostely 
pá 30.9.2005 - Prešov, pohoří Čergov, Bardějov 
so 1.10.2005 - Bardějov, Krynica Zdroj, Muszyna v Polsku, Bardějov 
ne 2.10.2005 - výlet Slovenských donů 
 

Stravování: -polopenzi máme zajištěnu na ubytování (snídaně + večeře) 
-ostatní stravování z vlastních zásob 
 

Vezmi s sebou: -platné osobní doklady, pojištění do zahraničí 
-některé léčební výlohy a léky se na Slovensku a v Polsku platí 
-výměnu peněz na útratu Slovenské (SK), Polsko (ZL) 

Cena:  1) 2.590,- Kč/ osoba -(4x ubytování + polopenze + doprava + režie) 
2) 200,-Kč/ kolo  -(max. 40 kol) 
 

Turistické a cyklomapy možno zakoupit v BUSE ! 
 

Přihlášky: pouze závazné s finančním vkladem (složenkou nebo na účet -do poznámky  
platebního příkazu na účet uveď svoje jméno)," nejpozději do 15.9.2005  
na adresu: Bohuslav Jindra, Struha 791, Vamberk 517 54  
na účet: 1404416 -664/0600  
tel: 603/ 285 654  4941 541 784  
www.webpark.cz/lock 
kamil.olsavsky@tiscali.cz 
 

Těšíme se na nové nepoznané 
zdraví Bohouš Jindra  

P.S.: V termínu 10.10-10.11.2005 -3 denní přechod hl. hřebene Jeseníků 
V termínu 25. -27. 1. 2005 -Šajtava -kamarádské zakončení sezóny 2005 
V termínu 14. -16. 12. 2005 -noční přejezd Orlických hor za úplňku 1, termín 
V termínu 13. -15. 01. 2006 -noční přejezd Orlických hor za úplňku 2. termín 
V termínu 27. -29. 1. 2006 -Krušné hory na běžkách  

 

http://www.webpark.cz/lock


SLOVEN5KO 2005 
DOPORUČENÉ PĚŠÍ A CYKLO TRASY 

1 DEN 
Středa 28.9.2005 - Bardejovské kůpele a okolí 
PĚŠÍ po žluté a červené do Bardejovských kůpelů - prohlídka lázní -skanzen -Dřevěný kostel, odtud 

naučná stezka Dlhá lúka, hrad Zborov, Borovské podhradí, odtud po červené na Stebnicků 
maguru a na ubytování -16 km 

 
CYKLO -silnička -z ubytování do Bardějova -městská památková reservace, šarišské muzeum, chrám 

Sv. Egídia - městské opevnění 
26 -Bardějovské kůpele - lázně 10 pramenů, skanzen Šariše 
I -Zborov - zbytky zámku, park 
I -Chmelová - lidová architektura 
I -Becherov - minerální prameny 
I -Ondava - lidová architektura, pramen řeky Ondavy 
I -Vyšná Polianka - dřevěný kostel 
I -Varadka - dřevěný kostel  
I -Nižná Polianka - přírodní jezírko 
I -Jedlinka - dřevěný kostel 
I -SmiIno - lidová architektura 
I -Zborov - zřícenina hradu, naučný chodník 
I -Bardějov - pivnice 
Silnička -Mnichovský potok -ubytování, zábava, odpočinek, cca 60 km  



2.DEN 
Čtvrtek 29. 9. 2005- po stopách 2. světové války a rusínské kultury 
PĚŠÍ -Dukla, Cintorín, rozhledna, bojiště, přírodní muzeum, poté po červené cestou hrdinou SNP do 

Medvedie pěšky cca 3 hod. procházka, pak busem Korejovce, Hlinkovce, Ladomírová na dřevěné 
kostely, Údolí smrti, Kapišová, Svidník -muzeum Horního Zemplína, Bardějov -město  

 
CYKLO  -busem na Duklu, odtud na kole na ubytování cca 70 km 

4 -Dukla, Cintorín, Vyhlídka, bojiště 
I -Vyšný Komárník - dřevěný kostel 
I -Nižný Komárník - dřevěný kostel 
I -Krajná Bystrá - pramen vody 
I -Medvedie - lidová architektura 
27d -Korejovce - dřevěný kostel 
27d -Hunkovce - dřevěný kostel, chráněný dub 300 let 
27 -Lajdomírová - dřevěný kostel 
27 -Svidník -památník 2. svět. Války, muzeum ukrajinské dědiny 
4 -Nížný Orlík - dřevěná zvonice 
4 -Vyšný Orlík - minerální pramen, chráněné lípy 400 let 
4 -Nižný Mirošov - pila, mlýn 
I -Dubová - minerální pramen 
I -Šatíšské Čierné - minerální pramen 
I -Andrejová –kaplička 
I -Bardějovská n. Ves – gotický kostel 
I -Bardějov - cukráreň 
Silnička -Mnichovský potok -ubytování, zábava, kratší odpočinek 



3 DEN 
Pátek 30 .9.2005 - Prešovsko, Čergovské pohoří 
PĚŠÍ  1 ) možno busem do Prešova – prohlídka města, pak busem do Dřenice a odtud pěšky po modré, 

sedlo Besná, po zelené na Lysou, chata Čergov, po červené na Čergov, po modré na Velkou 
Javorinu, po zelené do Kríže odtud busem. cca 17 km 
2 ) nebo ráno vysadit na pěšámu v obci Mihálov a odtud po červené cestou SNP na Čergov, chata 
Čergov, po zelené na Lysou, po modré do Dřenice, odtud busem na Prohlídku Prešova a na 
ubytování. cca 17 km 
 

CYKLO  1) na kole z ubytování do Prešova přes Čergov na ubytování cca 95 km 
trasa cyklo 3 Bardějov -Prešov 40 km 
trasa cyklo 1 Prešov - Pečovská Nová Ves 20 km  
trasa cyklo 21 Pečovská Nová Ves - Čergov .domů 36 km  
2) busem do Prešova - prohlídka města, pak na kole cca 60 km 
trasa 1 -Prešov - staré náměstí, muzea, kostel, solivar 
silnice -Velký Šariš - pivovar Šariš, Šarišský hrad 
I -Medzany -romská osada 
I -Ostravany - romská osada 
I -Ražňany - romská osada  
I -Sabinov - gotický kostel, měšťanské domy 
Silnice -Pečovská Nová Ves, kostel, zámek 
trasa 21-Lutina - kalvárie 19. stol. 
I-sedlo Priehyby 815 m n.m. – kaplička 
I -Linov - dřevěná pila na vodní pohon 
I -Lukov - pravoslavný kostel, dřevěný kostel 
I -Malcov - lidová architektura 
Silnice -Gervachov - lidová architektura, reštauračia 
trasa 22-Krumlovská huta 
I -Krivé - dřevěný kostel, lidová architektura a zpět na 22 
I -Turnov - zrubové domy 
I -Rokytov - lidová architektura 
I -Mokroluh - lidová architektura 
Silnička -Mnichovský potok - ubytování, zábava, ještě kratší odpočinek 



4 DEN 
Sobota 1.10.2005 -Lubovnianská vrchovina. Beskyd Sadecký. pohoří Čergov 
PĚŠÍ -busem do Obručného, odtud po 0918 červená na Malý Minčol, Minčol, pak 2802 modrá na Lazy, 

sedlo Ždiare, sedlo Priehyby, pak 5711 zelená do Livova, pak bus Lukov - dřevěný kostel.  20 km 
CYKLO  -do Polských lázní, pohoří Beskyd Sadecki a Čergov a Lubovnianská vrchovina 

cca 85 km, možno zkrátit, ráno odvoz busem-15 km 
silnička -Mnichovský potok 
trasa 22-Mokroluh - lidová architektura 
I -Rokytov - lidová architektura 
I -Tamov - zrubové domky 
trasa 23-Kurov - zrubové domky 
I -Kurovské sedlo 683 m n.m. 
silnice -Muszynka - Lemkovská osada, okopy konfederační z 18. Stol 
I -Tylicz - lidová architektura 
I -Krynica -největší lázně Polska, minerální prameny, dřevěné domy 
I -Powrožnik - dřevěný kostel 
silnice -Leluchov - proti proudu řeky Poprad - průlom Popradu 
I -Ruská Vola - lidová architektura 
I -Obručné - lidová architektura 
I -Lenártov - lidová architektura 
I -Malcov - lidová architektura 
I -Gerlachov - lidová architektura 
trasa 22-Tarnov - lidová architektura 
I -Rokynov - lidová architektura 
I -Mokroluh - lidová architektura 
Silnička -Mnichovský potok - ubytování, zábava, velmi malý odpočinek 


