
38. zraz cykloturistov KST, Pieniny – Červený Kláštor 
 
Termín:    25-28.08.2016                                                                          
Miesto:     Kúpele Smerdžonka, Červený Kláštor, Pieniny 
Účastníci:  10  členov 
 1    hosť 

 
 Tento raz sme na pravidelnom cyklozraze spoznávali 
krásy Pienin na Slovensku a aj v Poľsku. Mnohí sme 
tam boli po dlhých rokoch a teraz vybudovanú lávku cez 
Dunajec väčšina 
z nás využila na 
jednu z peších 

nachystaných 
trás, výstup na 
Trzy Korony 

(982m) v Poľsku. Na vrchole je vybudovaná nová 
prístupová lávka a vyhliadková plošina 
s panoramatickým výhľadom do SK a PL a na meandre 

Dunajca. 
 
Druhý deň bolo na plánovanej trase 300 záujemcov, tak sme si 
individuálne prispôsobili inú trasu o kopce Jaworzyny a na 
rozhľadňu Lubaň (1211m) sme otestovali čierne cyklotrasy, čo 
pre nás znamenalo ťažké tlačenie hore aj dole. Cestou sme 
obdivovali typické poľské dedinky, kostolíky, priehradu Jeziero 
Czorsztynskie s 3D maľbou na hrádzi a hrad Niedzica Zamek. 
Na hrebeni bolo aj úspešné hubárenie, výhľady na Vysoké 
Tatry z opačnej strany ako sme zvyknutí. Odmenení sme boli 

kruhovým výhľadom do diaľav PL a SK z rozhľadne na vrchole. 
 
V sobotu sme sa okolo Dunajca, cez prielom, Szczawniczu preplnenú návštevníkmi, okolo 
Sopotnického potoka, prevažne peknou lesnou cestou  vydali zas do hôr, na chatu Przehyba 
(1150m). Späť do Lesnice a cez sedlá Targov a Cerla. Večer bolo slávnostné ukončenie 
s kultúrnymi vložkami (zas pod taktovkou Veroniky) a potom 
s muzikou do tanca.  
 
 V nedeľu ráno sme sa rozlúčili a rôzne sa rozišli. Niektorí 

dali cez Veľký Lipník, 
Plontanu  (1050m) 
s výhľadmi na Tri Koruny, 
hory v PL čo sme dali a aj 
Vysoké Tatry do Podolínca, kde väčšina z nás bola prvý raz. 
Ďalší Spišskú Belú – Tatranskú kotlinu a iní kúpele. Celkovo 
sme dali 147km s prevýšením +2300m. 
 

Organizátori (bezchybní, vďaka) pre 474 prihlásených nachystali 5 cyklo a 2 pešie trasy. 
Parádne ubytko v domčekoch pre 4, sme 6 obsadili aj obyvák. Všetko dopadlo perfektne, 
počasie krásne letné a budúci rok sa môžeme tešiť zas na Štiavnické vrchy, Vyhne. 
   
Žilina  07.09.2016  
 
Z. Sýkora 


