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   Za zdravím a poznáním! 

     KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 

 
  

Východní Slovensko – Polsko 

Šariš - Spiš – Sadecké Beskydy 
  Sigord – Prešov – Slánské vrchy – Gejzír Herlany -  Naleziště opálů Dubník  

Bardějov – Pohoří Čergov s Lysou horou  – Spišský hrad – Poráčská dolina  

 Stará Lubovna - Vyšné Ružbachy – Plavečský hrad - Šarišský hrad 

 

Turistická výprava s podporou autobusu 
 

TERMÍN:   31. 7.  – 7. 8. 2021              

BYTOVÁNÍ:  Hotel Zelený breh, Kokošovce 562 – Sigord; SK 082 52 Slovakia 

   Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 

VEDE: František Wohlmuth  

  603 209 270;  fjw@volny.cz. 

STRAVOVÁNÍ: Polopenze.  

POJIŠTĚNÍ:    Není v ceně. Účast na vlastní riziko. 

DOPRAVA:    Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o. Karlovy Vary   

CENA:  7.500 Kč    
 Platí pro členy TJ Slovan K. Vary. Ostatní + 200 Kč.  

V ceně ubytování s polopenzí a doprava.  

PLATBA: Číslo účtu: 16738341/0100 v. s. 4210731. Ve zprávě pro 

příjemce uvést příjmení. Termín platby do 15. července 2021. 

    
1. den  - sobota  31. července 2021                              Přejezd na Slovensko -   Strečno - Sigord      

Odjezd v 5:00 z Ostrova nad Ohří – náměstí Míru a 5:20 z 
Karlových Varů od Tržnice. Přesun bude po trase Praha – 
Brno – Trenčín – Žilina – Poprad – Prešov. Podle 
dopravní situace cestou zastavení na hradě Strečno. 
Zřícenina středověkého strážního hradu nad řekou Váh, 
kde se vybíralo mýto při cestě do Turca. Hrad postupně 
nabyl rozměrů 165 x 61 m. Vstupné 6/3€. 
Příjezd na ubytování do hotelu Zelený breh na břehu 
přehradní nádrže Sigord s vlastním přírodním 
koupalištěm. Objekt se nachází ve vzdálenosti 12 km od 
Prešova v pěkném podhorském prostředí Slánských 
vrchů.  

 

mailto:fjw@volny.cz


2 

 

2. den  - neděle 1. srpna 2021                                                                                        Slánské vrchy 
Hrad Šebeš – Hrad Kapušany – Hanušovice nad Toplou – Vranov nad Toplou, hrad Čičva  – 
Gejzír Herlany – Naleziště opálů Dubník – Zlatá Baňa  

Výlet po Slánském pohoří začneme výšlapem z obce 
Podhradník na necelou 1 kilometr vzdálenou hradní 
zříceninu Šeleš. Pak se přesuneme do Kapušan, kde 
bude našim cílem na strmém kopci Kapušínský hrad 
(4 km /220 m), postavený na místě bývalého 
slovanského hradiště (vstupné 1€). Následuje přesun 
do Hanušovic nad Top´ou, kde se zastavíme u 
Dezöfyovských renezančně - barokního kaštielu 
z počátku 18. století s rozsáhlým přírodním parkem. 
Dnes slouží jako muzeum se vstupným 0,5 €. 
Nedaleko Vranova nad Toplou si prohlédneme 
malou hradní zříceninu Čičvu.  Potom už na nás čeká 
proslulý gejzír v Herlanech. Jeho erupce je 
v intervalu 32 – 36 hodin a trvá 25 minut. Uvidíme, 

zda budeme mít štěstí. Další významnou přírodní památkou jsou Slovenské opálové baně v Dubníku. Zde si 
projdeme 1 km naučnou stezkou a podíváme se i do podzemí do míst, kde se celosvětově proslulý opál těžil 
(vstupné 7 €). Přes Zlatou Baňu se vrátíme zpět na ubytování. Zdatnější účastníci se mohou navrátit pěšky po 
žluté značce přes hradní zříceninu Bodoň trasou dlouhou 11 km. Za den celkem pěšky 12 km. 
 

3. den – pondělí  2. srpna 2021                                                                Bardějov a pohoří Čergov                                                                                
Bardějov – Hervartov –  Čergov: Lysá hora  - Chata Čergov 
Dopoledne strávíme v Bardejově, kde si prohlédneme 
historické centrum zapsané na seznamu UNESCO. Nejcennější 
částí je Radniční náměstí s nádhernými gotickými 
měšťanskými domy, bazilikou minor sv. Egídia a bývalou 
městskou radnicí. Ta je první stavbou renesance na území 
Slovenska a je v ní umístěna expozice Šarišského muzea. 
Fortifikační systém Bardějova patří k nejdokonalejším a 
nejzachovalejším opevněním měst v Evropě. Ozdobou města 
je také františkánský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele, 
židovské suburbium a zrekonstruovaný park s fontánou u 
hradeb. Bardějovské lázně patří k nejoblíbenějším, 
nejnavštěvovanějším a největším slovenským lázním. Za 
návštěvu stojí i skanzen – Muzeum lidové architektury v Bardějovských lázních, kde na ploše 1,5 ha je 
rozmístěno 24 expozičních objektů, které prezentují lidovou kulturu a stavitelství dvou etnik: slovenského a 
rusínského obyvatelstva žijícího v regionu horního Šariše a severního Zemplína. Další možností je výšlap na 
Kalvárii. Na cestě zpět se zastavíme u nejstaršího dřevěného kostela z konce 15. stol. sv. Františka z Assisi na 
Slovensku (památka UNESCO) v Hervartově. Odpoledne strávíme v pohoří Čergov. Busem vyjedeme do sedla 
Besné, odkud se vydáme na pěší túru přes Lysou horu (1 068 m n.m.) k chatě Čergov (viz foto níže) a zpět – 10 
km s převýšením 200 m. Celkem za den cca 15 km. 

https://www.infoglobe.cz/tip-na-vylet/sr-bardejovske-lazne-oaza-zdravi-a-oddechu
https://www.infoglobe.cz/tip-na-vylet/vychodni-slovensko-region-saris-sarissky-hrad-i


3 

 

  

4. den  - úterý 3. srpna 2021                                                                                                 Dolní Spiš    
Sivá Brada – Spišské Podhradie  -  Spišský Hrad  - Poráčská dolina - Gelnica 
Dopoledne se projdeme po trase Sivá Brada (Travertinová 
kupa se vzácnou vegetací. Travertin se zde sráží z pramenů, 
bohatých na minerály.) – Křížová hora - Spišská kapitula 
(Katedrála svatého Martina je románsko-gotická katedrála 
postavená v první třetině 13. století jako trojlodní románská 
pseudobazilika s jednou příčnou lodí) – Spišské Podhradí 
(Významnou stavební památkou ve městě je románský 
kostel s gotickými a později klasicistickými přestavbami, 
uvnitř je vzácný gotický křídlový oltář z roku 1500. Ve městě 
se nachází rovněž renesanční radnice z roku 1546, 
renesanční a barokní řemeslnické a měšťanské domy, kostel 
a klášter milosrdných bratrů) – Spišský hrad (Vstupné 6 €, 
Spišský hrad je se svým půdorysem 41 426 m² nejrozsáhlejší 
hradní zříceninou ve střední Evropě a jedním z největších hradních komplexů v Evropě. Nachází se na 
travertinovém kopci). Procházka je dlouhá 5 km s převýšením 200 m. Odpoledne se vydáme do Poráčské doliny 
na 9 km, (ꜛ169 m; ꜜ488 m) pěší túru z Poráče do Slovinek. Půjde o 10 km dlouhé kaňonovité údolí vyhloubené 
ve vápencových skalách, které představuje typickou krasovou oblast. Poráč a Slovinky (řeckokatolický kostel sv. 
Jiří a nový pravoslavný chrám) jsou bývalé hornické obce s rusínským obyvatelstvem. Na závěr dnešního 
programu se ještě krátce zastavíme v Gelnici (viz foto níže). Celkem za den 15 - 20 km. 

 
5. den – středa 4. srpna 2021                                                  Odpočinkový den – Prešov / Sigord 
Solivar – Komentovaná prohlídka historického  centra – Kalvárie 

Většina památek v Prešově se nachází v historickém centru 
kolem Hlavní ulice. Prohlídku města můžeme začít v 
gotickém dómu sv. Mikuláše, který patří mezi nejstarší a 
nejdůležitější náboženské stavby na Slovensku. Dóm byl 
postaven v polovině 14. století a postupně rozšířen. Dále 
stojí za pozornost socha papeže Jana Pavla II. a hlavně 
unikátní evangelický chrám Svaté Trojice, postavený v 
renesančním stylu. Zajímavá je i Neptunova fontána a dál 
na Hlavní ulici pak řeckokatolická katedrála sv. Jana 
Křtitele. Nachází se v ní věrná kopie Turínského plátna a 
relikvie blahoslavených Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka. 
Z církevních staveb bychom neměli zapomenout ani na 

křížovou cestu na západním okraji Prešova. Říká se, že jde o druhou nejhezčí křížovou cestu na Slovensku. Za 
návštěvu stojí i místní ortodoxní židovská synagoga z roku 1898 v Okružní ulici – jedné z postranních uliček 
starého města – a jde o jednu z nejhezčích synagog na Slovensku. V Prešově je i  Muzeum vín či skvělé Dublin 

Cafe, které by byla velká škoda vynechat. Pokud vás zajímá historie kraje, vřele se 
doporučuje návštěva Krajského muzea a Muzea rusínské kultury, případně i Šarišské galerie.  

https://www.infoglobe.cz/slovensko-zajimava-mista/
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6. den – čtvrtek 5. srpna 2021                                                                 Polsko – Sadecké Beskydy                     
Lázně Krynica Zdroj – Powložnik - Muszyna   
Dnes zavítáme do polského příhraničí v Sadeckých Beskydech. Nejprve zajedeme do lázeňského města Krynica 
Zdroj. Dnes jsou tyto lázně elegantním letoviskem s bohatým uměleckým programem. Každý lázeňský host zná 
Starý lázeňský dům, majestátní neorenesanční budovu s nejkrásnějším plesovým sálem v celém jižním Polsku. 
Krynickým korzem dojdeme k Hlavní promenádě a koncertní síni. Sanatorium Patria je luxusní penzion, 
postavený v roce 1933 Janem Kiepurou podle projektu Bohdana Pniewského. Nejstarší budovou v Krynici je 
promenáda Słotwinka z roku 1806. Po prohlídce města vyjedeme lanovkou na Goru Parkowu, odkud se 
vydáme po modré značce na 9 km trasu do obce Powrožnik (ꜛ257 m; ꜜ512 m). Zde se podíváme k dřevěnému 
kostelíku sv. Jakuba ze 17. století (UNESCO). Poslední zastávkou na polském území u hranic bude Muszyna. Zde 
zajdeme k mofetě prof. H. Swidzinského a do relaxačního areálu Ogrody Senzoryczne -  relafxační zahrady - viz 
foto. Celkem za den 15 km. 

 

7. den – pátek 6. srpna 2021                                                                                Severní Spiš / Šariš  
Stará Lubovna – Vyšné Ružbachy – Plavečský hrad –  Šarišské Michalany - Šarišský hrad 

 
Poznávání Východního Slovenska dnes zakončíme 
návštěvou částečně zachovalého Lubuvianského hradu 
nedaleko Staré Lubovny (vstupné 6/4,5€). Po prohlídce se 
přesuneme do lázní Vyšné Ružbachy s unikátním 
travertinovým kráterem. Na zpáteční cestě nejprve 
navštívíme zříceninu Plavečského hradu nad řekou 
Poprad. Pak zastavíme v Šarišských Michalanech u 
kaštiela, od kterého se vypraví po žluté na 9 km trasu 
s převýšením 300 na Šarišský hrad s následným sestupem 
do obce Velký Šariš. To už bude symbolický závěr našeho 
pobytu na Šariši.  
                                                                                   

8. den – sobota 7. srpna 2021                                                          Povážský hrad – Návrat do ČR 
Na zpáteční cestě se k protažení těla zastavíme v obci Povážské Podhradie a vyšlápneme si na 1 km vzdálený 
Povážský hrad se 130 m převýšením. V podhradí se také podíváme na na další zajímavé objekty v těsném 
sousedství, kterými jsou kaštiel Burg, Száparovský kaštiel a kostel sv. Ladislava. 

 
 
 
 
 
 


