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6. deň 

22. máj 2016 (nedeľa) 

Po mesiaci opäť v „plnom nasadení“ pokračujeme. Do Terne nás vezie Milan 

Richnavský. Tento krát je počasie stvorené na turistiku. Celý deň nás sprevádza príjemné 

jarné slnko. Z Terne nás vyvádza poľná prašná cesta s pasúcimi sa kravami, nasleduje mierne 

stúpanie lúkami s peknými výhľadmi až do Sedla pod Lysou Strážou. O štvrťhodinku je tu 

Sedlo Stráže. Nachádzame sa medzi známymi šarišskými kopcami Lysá Stráž a Stráž. Lesom 

schádzame do Kanaša. Je nedeľa obed, zastávka u nášho rodáka Mariána Köryho padne vhod. 

Je veľmi prekvapený, čo v týchto končinách robíme. Na terase sa dobre sedí, ale musíme 

pokračovať. Asfaltkou prichádzame k Veľkému Šarišu, prechádzame cez cestnú spojnicu 

spájajúcu Prešov so Sabinovom. Nasleduje veľmi dôležitá a známa továreň nielen 

východniarov – Pivovar Šariš. Kto by odolal načapovanému chladenému zlatému moku a ešte 

v meste, kde prichádza na svet? Po dobrom pivku v miestnom pohostinstve sadáme na 

námestí a dopĺňame kalórie. Opäť asfalt s pohľadmi na krásnu šarišskú krajinu. Je horúco, 

preto v Malom Šariši je krátka zastávka na pitný režim. Prechádzame cez našu známu cestu 

I/18 Levoča - Prešov, o chvíľu aj popod diaľničný most. V krásnom prostredí prešovského 

lesoparku Cemjata sa nachádza Bistro Zabíjaná. Aj tu zastavujeme. Čo keď žalúdky aj hrdlo 

sa ozývajú. Z Cemjaty plnom ľudí vyrážame do lesného porastu smer Čertov kameň. Les 

končí pri obci Janov, krátkou asfaltkou sa dostávame do dnešného cieľa – obce Radatice. Taxi 

domov nám dnes vybavil Jano. Čakaním na auto využívame hodnotením dnešnej etapy 

v typickej socialistickej dedinskej krčme. Z dnešného dňa máme tie najlepšie dojmy.  
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Zdroj: http://mapy.hiking.sk/ 

        

Trasa: Terňa (375 m) – Sedlo pod Lysou Strážou (460 m) – Sedlo Stráže (449 m) – Kanaš 

(305 m) – Veľký Šariš, rázcestie (269 m) – Veľký Šariš, obec (269 m) – Malý Šariš (280 m) – 

Cemjata, minerálny prameň (370 m) – Čertov kameň (448 m) - Janov (302 m) – Radatice, 

rázcestie (295 m). 

Vzdialenosť: 26,6 km. 

Navštívené obce a mestá: Terňa, Veľký Šariš – mestská časť Kanaš, Veľký Šariš, Malý 

Šariš,  Janov, Radatice (okr. Prešov). 

Geomorfológia: provincia Západné Karpaty, subprovincia Vonkajšie Západné Karpaty, 

geomorfologická oblasť Podhôľno-magurská oblasť, celok Spišsko-šarišské medzihorie, 

Šarišská vrchovina. 

 
 

 

 

 
 

 

 


