
Cesta hrdinov SNP – II. časť 

 

Ing. Peter Cenký, 2016  Strana 1 
 

4. deň 

23. apríl 2016 (sobota) 

Po niekoľkých mesiacoch, ktoré prešli ako voda opäť pokračujeme v našej ceste. 

Tento krát v „plnom nasadení“ – pridal sa už aj Maršal Malinovskij – Ľubo Ondáš. Je sobota 

poobede a členka nášho klubu Jarmila nás vezie do mesta Bardejov. Jožo Horváth k nám 

pristupuje v obci Víťaz, nakoľko doobeda mal tam brigádnické povinnosti. Zastavujeme sa na 

výborné pivo za obcou Kapušany. Onedlho už vykračujeme ulicami starobylého Bardejova 

(záhadou je, že červená značka nevedie cez historické námestie). Na sídlisku ešte dopĺňame 

zásoby v miestnych potravinách. Za mestom kráčame hore miernym kopcom. Z lúky je pekný 

pohľad na mesto. Prichádzame na asfaltku, ktorá nás privádza k miestnej časti Mihaľov. Tu 

nemajú žiadnu inštitúciu, ktorá by nám dala pečiatku do záznamníka. Z Mihaľova je to už 

dole kopcom po chodníku a potom opäť po asfaltke až do obce Hervartov. Začína sa 

stmievať. Prichádzame do miestneho pohostinstva, kde nás čaká Jarmila s našimi vecami na 

spanie, ale aj starosta obce.  Ubytovaní sme na poschodí, kde sa nachádza obecný úrad aj sála 

na spoločenské udalosti. Toto ubytovanie vytelefonoval Jožo, za čo mu úprimne ďakujeme. 

Po večeri ideme o poschodie nižšie – posedieť si v útulnej krčme. Ľaháme si do spacákov na 

drevenú podlahu sály a po spomienkach Ľuba na mladosť zaspávame. 

 

 

Zdroj: http://mapy.hiking.sk/ 
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Trasa: Bardejov (270 m) – Mihaľov (520 m) – Kľušovská Zábava (318 m) – Hervartov (472 

m). 

Vzdialenosť: 11,4 km. 

Navštívené obce a mestá: Bardejov, Bardejov – miestna časť Mihaľov, Kľušov- miestna časť 

Kľušovská Zábava – Hervartov (okr. Bardejov). 

Geomorfológia: provincia Východné Karpaty, subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty, 

geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, celok Ondavská vrchovina. 

 

5. deň 

24. apríl 2016 (nedeľa) 

Keďže naša členka Jarmila spala v neďalekých Raslaviciach pri rodine, ráno nám 

prišla do Hervartova pre spacáky a karimatky (aj touto cestou jej ďakujeme). Preto na ľahko 

vykračujeme hore dedinou. Je nedeľa ráno, ľudia sa schádzajú na nedeľnú omšu. 

Prechádzame okolo vzácneho dreveného rímskokatolíckeho kostola svätého Františka z 

Assisi  z konca 15. storočia, ktorý je od roku 2008 zapísaný v zozname Svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO spolu s ďalšími 7 kostolmi v kategórii Drevené chrámy v slovenskej časti 

Karpatského oblúka. Za kostolom už začíname stúpať, lesnú cestu lemujú zastavenia krížovej 

cesty, dušu hladí krásna jarná kvetena. Sedlo Žobrák nás víta daždivo a hmlisto, drobné 

kvapky dažďa pripomínajú slzy Žobráka, ktorý smúti za svojím šťastím. My si napriek tomu 

prezeráme dve rozhľadne, tá novšia je parádna stavba s miestom na luxusné prespatie. 

Krásnou lesnou čistinkou sa dostávame na Šoltýsovu poľanu a neskôr na Bukový vrch, ktorý 

má výšku už nad 1 000 metrov nad morom. Nachádzame sa v pohorí aj geomorfologickom 

celku Čergov. Tak sa volá aj jeden vrch, na ktorom sa na chvíľu zastavujeme, nakoľko 

počasie je pod psa. Prichádzajúc k jedinej horskej chate v tomto pohorí s názvom Chata 

Čergov začína snežiť. Vnútrajšok chaty s občerstvením padne veľmi vhod. Vonku sneží ako 

na Vianoce, najradšej by sme tu ostali. No musíme ísť ďalej, sneženie nás sprevádza ešte dlhú 

dobu. Dlhou lúkou schádzame do osady Hradisko  s kostolom na miernom kopci. V diaľke už 

vidíme Šarišský hrad a blížia sa domy v dedine Terňa. Majú tu pekný kaštieľ. Premoknutí 

a uzimení končíme v miestnom pohostinstve. Autom pre nás prichádza už spomínaná Jarmila, 

ktorá nás unavených odváža do Richnavy. 
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Trasa: Hervartov (472 m) – Sedlo Žobrák (901 m) – Šoltýsova poľana (905 m) – Bukový 

vrch (1 019 m) – Chochuľka (1 021 m) – Čergov (1 050 m) – Sedlo Čergov, chaty (917 m) – 

Hradisko (560 m) – Terňa (375 m).  

Vzdialenosť: 22,1 km. 

Navštívené obce a mestá: Hervartov (okr. Bardejov), Terňa – miestna časť Hradisko - Terňa 

(okr. Prešov). 

Geomorfológia: provincia Západné Karpaty, subprovincia Vonkajšie Západné Karpaty, 

geomorfologická oblasť Východné Beskydy, celok Čergov. 

 

 
 

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

 

 


