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1. deň 

18. september 2015 (piatok) 

V živote treba snívať. Jeden z mojich snov je aj zdolať červeno značkovanú turistickú 

trasu, ktorá prechádza celým Slovenskom od Dukly až na Devín. Medzi turistami známa 

Cesta hrdinov SNP.  Hoci veľkú časť Slovenska mám prechodenú či prebicyklovanú, táto 

trasa bola pre mňa výzvou. Trasa vás zavedie aj do menej známych častí Slovenska, ktoré 

majú svoje čaro. Podarilo sa mi zohnať "spolubojovníkov" - Mgr. Jozefa Horvátha (alias 

maršál Žukov) a Ing. Jána Dzurova (alias kapitán Ján Nálepka). Mne prischlo pomenovanie 

generál Ludvík Svoboda. Ľubo Ondáš (alias maršál Malinovskij) to na poslednú chvíľu vzdal, 

ale aj on chce túto trasu prejsť. Keďže nepatríme medzi borcov, ktorí túto trasu zdolajú naraz 

(klobúk dole pred nimi - oni by sa mali dostávať do novín či večerných televíznych správ), 

rozhodli sme sa ju zdolať po častiach. 

Prichádza to vysnívané ráno. Niečo po pol šiestej, ešte za tmy, vyrážame z Richnavy. 

Vezie nás Ľubo Ondáš. Za Prešovom nás značky upozorňujú, že cesta smerom na Svidník je 

uzatvorená, preto zachádzame až do Vranova nad Topľou a odtiaľ smer Svidník. Za 

Svidníkom je to len kúsok na Duklu. Okolo pol deviatej prichádzame k vyhliadkovej veži, 

kde začína legendárna trasa. Múzeum otvárajú o deviatej. Fotíme sa, po otvorení múzea si do 

záznamníka pečiatkujeme prvú pečiatku. Hneď za vežou je prvý turistický smerovník. Aj tu 

robíme "oficiálne fotky".  

Krátko po deviatej vyrážame. Sledujeme prvé červené značky. Chodník sleduje 

slovensko-poľskú štátnu hranicu. Na asfalte sa vyhrieva a pózuje slepúch. Po niekoľkých 

minútach sme pri hlavnom cestnom ťahu na Poľsko. Idúc okolo tejto cesty zastavujeme sa pri 

pomníku na Dukle. Vzdávame hold všetkým vojakom, ktorí tu padli. Fotíme aj pomník s 

menom nášho rodáka Emila Pokutu. Na múriku blízko pomníka raňajkujeme. Turistický 

chodník vedie ďalej po starej asfaltovej ceste. V reštaurácii Beriozka sa zastavujeme na kávu. 

Prvou obcou na trase je Vyšný Komárnik. Ak ju chcete navštíviť, z trasy treba odbočiť. Ideme 

kvôli pečiatke. Obecný úrad je zatvorený, ale hostinec a malý obchod potravín vedľa sú 

otvorené. Dávame sa do rozhovoru s milým krčmárom, ktorý má otvorené v takej malej obci 

aj kvôli turistom. Aj to  patrí k rozvoju turistického ruchu. Keďže pečiatka s názvom obce nie 

je "zadarmo",  Jano objednáva a pripíjame na našu cestu. Jožo nás s celou "bagažou" čaká nad 

dedinou. Veselo si vykračujeme ďalej krásnou krajinou. Pri turistickom smerovníku Pod 

Zvezlom odbočujeme doprava do lesného terénu. Víta nás  malý skanzen vojnovej techniky. 
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Chodník je tu krásne upravený, červené turistické značky na stromoch pripomínajú umelecké 

dielka. Po hodinke a pol prichádzame do obce Medvedie. Nie je tu obchod ani krčma, preto 

pokračujeme ďalej. Cestou lesom i krásnou lúkou vchádzame na okraj obce Vyšná Pisaná. 

Odtiaľ trasa pokračuje po štátnej ceste cez Nižnú Pisanú (obchod zatvorený, no v parčíku 

blízko kostola a cintorína tu majú sovietske T-34) a Údolie smrti (v teréne rozmiestnená 

tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku) až do obce Kapišová. Táto časť trasy 

nám dala poriadne zabrať. V horúcom počasí, ktoré bolo na september až extrémne, s plnými 

plecniakmi po asfalte to nie je nič príjemné. V Kapišovej konečne majú otvorený obchod aj 

krčmu. Jožo s Janom robia malý nákup, ja objednávam vytúžené pivo a Jožovi kofolu. Sedíme 

na terase pred krčmou, keď tu sa zrazu z krčmy ozýva hádka v tunajšom nárečí. Išlo skoro do 

tuhého, no o chvíľu je kľud. Aj takéto veci zažijete na našom krásnom Slovensku. Vôbec sa 

mi nechce pokračovať, no musíme isť ďalej. Po panelovej ceste vychádzame z Kapišovej 

smerom k obci Nižná Jedľová. Odtiaľ lesíkom hore kopcom prichádzame na asfaltku, ktorá 

vedie do Svidníka. Oddychujeme pri vysielači, vo vzduchu sa vznášajú motorové rogallá (v 

blízkosti je miestne letisko). Pokračujeme po červenej značke a o chvíľu konečne vidíme 

mesto Svidník. Chodník vedie okolo monumentálneho Pamätníka sovietskej armády do centra 

mesta. Je tesne pred siedmou a všetci sme na úmor unavení. Jožo a Jano chcú doplniť zásoby 

potravín v niektorom supermarkete.  Ja to už vzdávam, nakoľko zásoby mám dostatočné a 

vyhľadávam najbližšiu lavičku. Čakajúc na nich sledujem atmosféru piatkového podvečera 

okresného mestečka. Ujo sa vracia motkajúc "občerstvený" domov, mladé Svidníčanky 

vyrážajú do večerných ulíc... Jožo s Janom sa vracajú z obchodu. Pôvodne sme mali 

bivakovať za mestom, no v takomto stave za vzmáhame len na pár krokov do najbližšej 

reštaurácie. Pijúc kofolu zisťujeme, ako je to tu s ubytovaním. Nakoniec Jožo vytelefonoval 

nocľah - Olla apartmány. Bolo to našťastie blízko. Keď sme vošli do apartmánu, ako by sme 

vošli do kráľovstva. Všetko nové, voňavé, veľká kúpeľňa, kuchynka. Boli sme prví ubytovaní 

hostia v tejto izbe. Aj touto cestou sa chceme poďakovať majiteľovi ústretovosť a dobrú cenu. 

Odporúčame !!! Varíme večeru, sprchujeme sa a tešíme sa, že sme takto šťastne zakončili 

deň. Jano ešte otvorí fľašu vína a onedlho spíme ... 
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Trasa: Dukla - vyhliadková veža (567 m) – Dukliansky priesmyk, štátna hranica (502 

m) – Pod Zvezlom (398 m) – Medvedie (378m) – Pod Javorím (432 m) – Vyšná Pisaná, 

rázcestie (363 m) – Nižná Pisaná (324 m) – Údolie smrti (260 m) – Kapišová (255 m) – 

Hricková (343 m) – Nižná Jedľová (289 m) – Svidník (220 m). (Pozn.: nadmorské výšky som 

uvádzal podľa turistických smerovníkov). 

Vzdialenosť: 26 km. 

Navštívené obce a mestá: Vyšný Komárnik, Medvedie, Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná, 

Kapišová, Nižná Jedľová, Svidník (okr. Svidník). 

Geomorfológia: provincia Východné Karpaty, subprovincia Vonkajšie Východné 

Karpaty, geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, celok Laborecká vrchovina. 

  

 

Zdroj: http://mapy.hiking.sk/ 

 

2. deň 

19. september 2015 (sobota) 

Ráno sa nám z postele veruže nechce vstávať. Po raňajkách vyrážame. Po niekoľkých 

desiatkach metrov začína pršať a dokonca aj hrmí. Skrývame sa do autobusovej zastávky 

http://mapy.hiking.sk/
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a vyberáme pršiplášte. Veru napadajú nás aj myšlienky vrátiť sa na hotel. Ale začatý boj treba 

bojovať. Dážď prestáva a my sa dostávame ulicami mesta do okrajovej uličky. Tu opäť začína 

pršať, preto sa skrývame pod vysoké stromy. Tu sa stretávame z turistom z Košíc, ktorý má to 

namierené tiež naším smerom. S malým plecniakom to má namierené do Zborova. Dážď opäť 

prestáva, preto vyrážame smerom na Horu. Náš kolega nás ale stráca. Naším tempom 

pokračujeme stúpaním lesným terénom, ale pri pomníku padlým ruským vojakom sa 

skrývame v drevenom altánku. Dážď opäť vyvádza, preto dopĺňame energiu, varíme 

polievku. Konečne zdolávame Čiernu horu, ktorá nás víta krásnou útulňou – priam hotelom 

v lese. Ideálne miesto na prenocovanie so stolom, lavicami i krbom. Je tu dokonca i vrcholová 

pečiatka, ale bez atramentu. No s rozmočeným popolom sa nám darí opečiatkovať naše 

záznamníky. Krásna drevená vyhliadková veža je dnes nepoužiteľná – pre veľkú hmlu by sme 

videli na konce našich nosov. Za psieho počasia pokračujeme ďalej. Zastavujeme sa na 

Ostrom vrchu, pokračujeme na Makovické sedlo a Makovicu. Tu pri pamätníku sv. Floriána 

máme krátku pauzu. Nachádza sa tu i drevená búdka, ktorá v krajnom prípade môže poslúžiť 

na prenocovanie. Tu mi prichádza od manželky SMS-ka, že naša dcérka má prvý zúbok. 

Oslávili sme to hltom páleného. Cez Lazovú lúku sa dostávame do obce Kurimka. Na 

opačnom kraji dediny je krčma. Našťastie v sobotu je otvorená od tretej. Oddych v útulnej 

krčmičke prichádza v pravú chvíľu. Krčmár zatelefonuje svojmu známemu, ktorý nám 

prinesie pečiatku s názvom obce. Lúčime sa a vraciame sa na červenú značku. Okolo 

futbalového ihriska, ktoré o futbalových zápasoch už len sníva, vstupujeme do lesa. Zanedlho 

kráčame po lúke, les a televízny vysielač máme po pravej ruke. Mám menšiu krízu, ľahám si 

na zem. Míňame Kohútov, Spálený vrch. Začína sa stmievať, turistické značenie je slabšie, 

značky musíme niekedy hľadať. Za tmy konečne schádzame na asfaltovú cestu k smerovníku 

Lipníky. Opäť začína pršať, v diaľke búrka a my schádzame do obce Andrejová. Tu hladní 

a unavení hľadáme ubytovanie, no márne. Vchádzame do miestnej krčmy, kde s krčmárkou 

sedí jeden zákazník. V obci nie je šanca sa ubytovať a bivakovať v daždi a v búrke sa nám 

nejako nechce. Krčmárka zavolá taxi, ktoré nás vezie do blízkeho Bardejova. Tu v penzióne 

Šport oddychujeme, pozeráme telku a varíme večeru. Celú noc prší a blýska sa. Ako dobre je 

nám v teplej posteli... 
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Trasa: Svidník (220 m) – Hora (457 m) – Čierna hora (667 m) – Ostrý vrch (599 m) – 

Makovické sedlo (512 m) – Makovica (612 m) – Lazová lúka (515 m) – Kurimka (329 m) – 

Kohútov (521 m) – Spálený vrch (642 m) – Lipníky (340 m) – Andrejová (333 m). 

Vzdialenosť: 25 km. 

Navštívené obce a mestá: Svidník, Kurimka, (okr. Svidník), Andrejová (okr. 

Bardejov). 

Geomorfológia: provincia Východné Karpaty, subprovincia Vonkajšie Východné 

Karpaty, geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, celok Ondavská vrchovina. 

 

 

Zdroj: http://mapy.hiking.sk/ 

 

3. deň 

20. september 2015 (nedeľa) 

Je nedeľné ráno. Jano s jeho kolenom to vzdáva, nemôže s nami pokračovať. Vracia sa 

vlakom domov. Ja s Jožom si naše plecniaky odkladáme na bardejovskej železničnej stanici 

a na „ľahko“ sa s tým istým taxíkom vezieme späť do Andrejovej, kde sme včera skončili. 

Bez ťažkých plecniakov sa nám kráča výborne. Asi po hodinke chôdze prichádzame k obci 

Zborov. Po ľavej ruke sa v hmle týčia zrúcaniny Zborovského hradu. Blížime sa k zborovskej 

rómskej osade, ktorá ešte spí. V obci robíme malý nákup a prezeráme si pamätihodnosti 

v minulosti významnej obce. Teším sa, že sa začalo aj s opravou Šerédiovského kaštieľa. 

http://mapy.hiking.sk/
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Centrum obce je pekne upravené, ale my hľadáme nejaké pohostinské zariadenie. Dvojica 

mladých chlapov to ide napraviť po včerajšej akcii. V peknom bare sa dozvedáme 

o radostiach i starostiach obce Zborov. Lúčime sa a kráčame obcou po asfaltovej ceste 

smerom na Bardejov. Opäť sa kocháme pohľadom na hrad, po pravej strane míňame vojenský 

cintorín z 1. Svetovej vojny. Pri smerovníku Zborov, podhradie odbočujeme doprava a po 

chvíli vstupujeme do hustého lesa. Vyzerá tu ako v hororovom filme. Hustú hmlu v lese 

prerušuje jelenie ručanie. Je čas ruje, ale ručanie pred obedom? Skoro behom serpentínami sa 

dostávame na vrchol Stebníckej Magury. Na vrchole sa nachádza rozhlasový a televízny 

vysielač,  turistický prístrešok s ohniskom aj lavičkami. Kvôli hmle a zime tu máme len 

krátku prestávku. Odteraz klesaním po upravenom chodníku ideme smerom k Bardejovským 

Kúpeľom. Zastavujem sa na mieste, kde v minulosti stála Berzewiczova veža a neskôr 

Poorova chata, ktorá začiatkom 50-tych rokov vyhorela. Môžete tu nájsť ešte tehly 

s označením K-K. Jednu si beriem so sebou. Konečne schádzame do Bardejovských Kúpeľov, 

tie nás vítajú drobným dažďom. Kupujeme známe oblátky a na Kamennej hore už v diaľke 

vidíme mesto Bardejov. Uličkami prichádzame k železničnej stanici, kde nás už čaká Ľubo 

s Milanom. Autom vyrážame domov. Náš cieľ je splnený. 

 

 

 

Trasa: Andrejová (333 m) – Sedlo pod Hradským (460 m) – Zborov – Zborov, 

Podhradie (328 m) – Pod Magurou (545 m) – Stebnícka Magura (900 m) – Kamenná hora 

(665 m) – Sedlo Čerešňa (520 m) – Bardejovské Kúpele – Hrebeň Kamennej hory (405 m) – 

Bardejov (270 m). 

Vzdialenosť: 22,5 km. 

Navštívené obce a mestá: Andrejová, Zborov, Bardejov (okr. Bardejov). 

Geomorfológia: provincia Východné Karpaty, subprovincia Vonkajšie Východné 

Karpaty, geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, celok Laborecká vrchovina, Busov. 
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Zdroj: http://mapy.hiking.sk/ 
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