
65. Celoslovenský zraz KST 2018 
 
Termín:     04-08.07.2018                                                                         
Miesto:      Piešťany 
Účastníci: Klanica, Maljarová, Pravdík, Sýkora, Šupejová, 1 hosť 

 
Ubytovaní sme boli na internáte Hotelovej akadémie s bleskovou 
obsluhou v jedálni, napriek stovkám papkajúcich. 
Cyklisti (4x) vo štvrtok cez Vrbové so šikmou vežou, okolo priehrady 
Čerenec, vystúpali na rozhľadňu pod Klenovou a prehupli sa cez hrebeň 
Malých Karpát do Brezovej pod Bradlom. Vrátili sa cez Košariská, kde je 
múzeum M. R. Štefánika a kópia betónového podstavca a ďalekohľadu 
s ktorým bol pozorovať zatmenie slnka na ostrove Vava´u, 70km. Pešiaci 
dali cestou do Piešťan Bojnice a vo štvrtok Čachtický hrad, podzemie 
Čachtice, park miniatúr Podolie a mohyla v Očkove.  
 

V piatok sa CT vydali po hrádzi Sĺňavy, cez 
Ratnovce, asfaltkou na hrebeň Považského 
Inovca. Po ňom na juh lesmi s neočakávanými 
hlbokými roklinami, stržami, prepadliskami, poľami, 
lúkami na najkrajšiu časť, Svrbické plešiny, 
s výhľadmi na Ponitrie, vrátane Zoboru. Dole 
klesajúcim hrebeňom okolo Muničného skladu 
Multifunkčného práporu v horách a po asfaltke do 
Koplotoviec. Odtiaľ na hrádzu Sĺňavy po ktorej cez 
priehradný múr s pevnými otváracími hodinami 
prechodu dokončili okruh okolo priehrady, 51km. Pešiaci Bradlo a rodný dom Štefánika 
v Košariskách. 

V sobotu, po celonočných dažďoch a blate na lesných cestách, šli všetci plánovanú Bojnú 
radšej autami. Po prehliadke miestneho 
múzea kyvadlovkou na archeologické 
nálezisko Bojná-Valy. Je to obrovské 
hradisko, kniežací dvorec, centrum 
hospodárstva a politiky kniežatstva v Nitre 
pred Veľkomoravskou ríšou, so 6-8m valmi 
okolo. Náučné tabule, vykopávky základov 
budov a repliky polozahĺbených zrubov 
vizualizujú hradisko. Nálezy preukazujú aj 
dôkazy o kresťanstve na území ešte pred 
príchodom Cyrila a Metoda. Boli sme svedkami unikátnej udalosti, otvorenia stavby, repliky 
drevenej brány s obrannou nadstavbou za účasti odborníkov aj z CZ a RTVS, kultúrneho 
programu, ukážok remesiel z tej doby. Výskumy prebiehajú v ďalších 4 okolitých lokalitách. 

V nedeľu cyklisti hore Váhom navštívili v neďaleký veľmožský dvorec Ducové – Kostelec 
s osídlením od doby kamennej, cez dobu bronzovú, až po významné slovanské sídlo so 
zachovanými základmi rotundy a náhrobnými kameňmi, 20km. Pešiaci Balneologické múzeum 
v Piešťanoch a hrad Beckov.     

Na zraze bolo registrovaných 670 účastníkov, prešli cez 14000km. Bolo dobre a fajn, čo sme 
plánovali to sa podarilo. 
 
 
Žilina  08.07.2018, Z. Sýkora 


