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Zrýchleným dychom meriame lesné chodníčky,
tu sa stratili smútky aj bolesti,
preč zostala nenávisť, zloba aj závisť.
Smerom hore stávame sa lepšími, veríme zmyslu svojich snov
v nedostupnom priestore našej horskej lásky.
-mk-
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Vážení turisti, milí priatelia prírody!
Je pre mňa nesmiernou cťou, že sa Vám môžem
prihovoriť vo vzácnej chvíli, keď si naša turistická verejnosť pripomína osemdesiat rokov organizovanej turistiky a sedemdesiat rokov značkovania turistických trás
vo Svidníku a jeho okolí. Je to chvíľa, pri ktorej je potrebné sa zastaviť a spätne sa pozrieť s veľkou pokorou
a úctou na históriu a vývoj turistiky v meste a regióne.
V prvom rade treba spomenúť tých, ktorí už nie sú medzi nami. Sú to ľudia, o ktorých sa dočítame v dobových
archívoch, ale tiež ľudia, ktorých sme mali možnosť poznať a stretávať ich na turistických chodníkoch. Tí všetci písali históriu turistiky
pred nami, začo im patrí veľké uznanie. Veľmi rád by som spomenul aj generáciu
turistov, pri ktorých sme vyrastali a ktorá je pre nás stále vzorom. Ide o také osobnosti našej turistiky ako sú Nikolaj Vergun, Ján Brudňák, Július Ritter, Ivan Mikita,
Ján Kmiť, Michal Vyravec a mnohí ďalší. Ďalej by som veľmi rád poďakoval mojim
predchodcom, ktorí viedli turistický oddiel predo mnou, ide o MVDr. D. Podhájeckého, MUDr. N.Verguna a A. Slivku. Títo páni majú značný podiel na rozvoji
našej turistiky. Spätný pohľad prezrádza, že ich snaženie malo zmysel.
Za uplynulé roky sme zorganizovali celý rád akcií, ktoré nás ľudsky obohatili a zblížili. Výsledkom je, že ľudia sa nám na akcie každoročne vracajú a sú
s nimi spokojní. Náš prekrásny región nám neustále poskytuje nádherné zážitky, prežité v lone neopakovateľnej prírody. Veľmi dobre sme sa zhostili aj
organizovania celorepublikových podujatí, ako aj turistických akcií za hranicami nášho regiónu. V ostatnom čase sa nám napĺňa túžba niekoľkých generácií turistov, a to, že budeme mať vlastnú útulňu a rozhľadňu na Čiernej hore.
Mali sme vždy šťastie na ľudí, ktorí nám boli ochotní pomôcť, či už finančne
alebo materiálne, a aj touto cestou im chcem veľmi úprimne poďakovať, lebo
bez ich aktívnej pomoci a osobnej účasti by sme neboli tam, kde sme dnes.
Plánov do budúcna máme veľa. Chcem vysloviť presvedčenie, že na turistických chodníkoch sa nás bude stretávať čoraz viac organizovaných i neorganizovaných turistov. Bol by som rád, aby sme i naďalej vytvárali čo najlepšie
podmienky na rozvoj turistiky v našom meste a aby naše turistické značenie
naďalej patrilo medzi najlepšie na Slovensku. V závere chcem opätovne vysloviť v mene svojom i v mene celého výboru KST Beskyd vo Svidníku úprimnú
vďaku všetkým členom a priaznivcom turistiky za vykonanú prácu v minulých
rokoch a spoločne popriať všetkým veľa zdaru v ďalšej činnosti na prospech
rozvoja turistiky v našom malebnom svidníckom regióne.
Michal Hajduk

predseda KST Beskyd



Milí turisti, priatelia prírody
Som úprimne rád, že Vás môžem pozdraviť
a prihovoriť sa k Vám pri príležitosti významného
jubilea, ktorý tento rok oslavujete, k 80. výročiu
organizovanej turistiky vo Svidníku.
Vedie ma k tomu aj môj osobný vzťah k turistike
a prírode zvlášť. Mesto Svidník si váži a zároveň rôznymi formami aj podporuje aktivity a činnosť Klubu
slovenských turistov Svidník, pretože svojou prácou
je príkladom a vzorom pre všetkých návštevníkov
a milovníkov našej prekrásnej prírody. Za predošlé
obdobia, od vzniku Klubu československých turistov v roku 1927 vo Vyšnom
Svidníku, prešla organizovaná turistika mnohými zmenami. Za ten čas sa urobil obrovský kus práce. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že práve Vy vo svojom
voľnom čase plníte odkaz J. A. Komenského, ktorý povedal, že človek čím je
lepší a ušľachtilejší, tým viac si váži prírodu a kto si ju váži, ten ju miluje.
A práve svojou bohatou činnosťou prispieva KST Beskyd Svidník k naplneniu slov učiteľa národov a pomáha k šíreniu dobrého mena nášho mesta.
Vaša aktívna činnosť je známa na celom Slovensku, čoho dôkazom bolo
aj poverenie na organizovanie 39. Slovenského zimného zrazu turistov v roku 2005, ale aj poverenie výkonného výboru KST na organizovanie 55. Slovenského zrazu turistov KST a 39. stretnutia turistických oddielov mládeže
KST v roku 2008, ktoré sú najvyššími podujatiami v rámci turistiky na Slovensku. KST Beskyd Svidník sa vo svojich oddieloch venuje aj našej mladej
generácii, ktorá je zárukou pokračovania tradícií klubu.
Množstvo akcií lyžiarskej turistiky, pešej turistiky i cykloturistiky, ktoré
sa konajú každý rok, svedčí o aktivitách, ktoré si zasluhujú uznanie. Aj z toho
dôvodu som odovzdal Cenu mesta Svidník majstrovi turistiky, dlhoročnému
členovi KST Beskyd Svidník, pánovi Jánovi Brudňákovi.
Patrí Vám poďakovanie za veľa kilometrov vyčistených a  označených chodníkov, smeroviek, smerovníkov, turistických tabúľ i za výstavbu rozhľadne a útulne na
Čiernej hore. Moje poďakovanie je o to úprimnejšie, že v tomto roku oslavujete aj 70
rokov značkovania. Spolupráca, ktorá je obojstranne podporovaná, nás zaväzuje do
ďalšieho obdobia, aby sme naďalej vzájomne napomáhali našej čarokrásnej prírode.
Milí oslávenci, prijmite ešte raz moje úprimné poďakovanie a srdečné blahoželanie. Do ďalších rokov Vám prajem veľa šťastia, zdravia a elánu.
Želám Vám veľa prejdených kilometrov a chuti po poznaní a objavovaní krásnej prírody, ktorú nám závidia všetci návštevníci nášho podduklianskeho kraja.
						
					



Ing. Michal Bartko

primátor mesta Svidník

Vážení turisti, milovníci prírody!
Hektickému a rýchlemu životnému tempu neunikne nikto z nás. Dnes sa hľadí hlavne na to, aby si
človek zarobil peniaze pre svoju dôstojnú existenciu, musí sa obracať a svoj drahocenný čas, ktorý
mu bol životom vymedzený, často venuje rôznym
pracovným úkonom a mnohým pracovným povinnostiam. O to naliehavejšia je otázka úniku z tohto
začarovaného kruhu. Nie každý z nás si dokáže nájsť
svoj vlastný priestor na odreagovanie, na to, aby sa
venoval sám sebe. Som však presvedčený, že práve
Vy, milovníci prírody máte svoj priestor, svoje miesto, kam unikáte – od stresu a nepohody. Unikáte niekam, kde sa cítite dobre, kde netreba myslieť
na problémy všedného života, kde ste slobodní a šťastní. Tým zázračným
miestom, ktoré je pre Vás zdrojom sily a energie, je príroda.
Už 80-ročnú históriu píše tunajšia organizovaná turistika. Prežila mnohé, aj kritické, obdobia a vždy pomáhala svojim členom nájsť krásu a zmysel
v neľahkom živote.
Obdivujem všetkých, ktorí sa s úsilím a neutíchajúcou energiou zapálene
venovali tomu, aby turistický klub nezanikol, aby pretrval a bol nápomocný
všetkým, ktorí pokoj a veľkolepé ticho prírody potrebujú pre svoj každodenný život. Vzdávam hold entuziazmu a dobrovoľníckej práci všetkých, ktorí
sa už 80 rokov prispievajú k rozvoju turistiky v tomto regióne. Na svete sú
tisícky miest väčších, či menších, v mnohom navzájom si podobných, no
súčasne každé je neopakovateľným originálom. Som však presvedčený, že
táto oblasť má mimoriadne predpoklady na rozvoj turistiky. Vaše výročie to
aj dokazuje.
Z úprimného srdca Vám želám, aby Vám to dobre „šľapalo“ aj do budúcnosti. Želám Vám veľa ďalších úspešných rokov existencie a veľa spokojných
členov. Želám Vám krásnu nenarušenú prírodu, kde sa budete môcť utiekať
a hľadať sily v náročných rokoch, ktoré nás čakajú.
Peter Chudík

predseda Prešovského samosprávneho kraja



Keď sa putovanie menilo na turistiku
Začiatky cieľavedomého organizovania turistiky v našich končinách
siahajú do druhej polovice devätnásteho storočia, keď v Rakúsko-Uhorsku vznikajú turistické spolky. Na území dnešného Slovenska vznikli vo
Vysokých Tatrách, Spišskej Štiavnici, Modre a v ďalších sídlach. Štátoprávnymi zmenami a vznikom Československej republiky v roku 1918
tieto spolky zanikli a starostlivosť o organizovanú turistiku prevzal
Klub československých turistov (KČST) s organizáciou turistických žúp
a odborov v mestách a na vidieku.
Takto vznikol v roku 1927 vo Vyšnom Svidníku Klub československých turistov, ktorý patril do prešovskej sekcie KČST so sídlom v Prešove. Zakladateľmi klubu boli štátni zamestnanci, ktorí pracovali na
úradoch vo Vyšnom Svidníku. V dostupnej archívnej dokumentácii
sú uvedené mená pánov
Jaroslava Sulmy, ktorý
bol pisárom u svidníckeho sudcu JUDr. Jaseňáka,
a Jozefa Trginu - prednostu berného úradu.
V ročenke KČST, vydanej
pri príležitosti 50. výročia
organizovanej turistiky
na území Československa v roku 1937, sa dozvedáme, že Klub turistov vo Vyšnom Svidníku
evidoval 71 dospelých členov a 5 dorastencov.
Klub mal v správe tri turistické útulne. Jedna z nich bola
situovaná v severnom úbočí
Čiernej hory nad obcou Jurkova Voľa. Jej základy sa zachovali
do súčasnosti. Druhá útulňa
sa nachádzala vo Svidníckom
sedle, najnižšom v celom karpatskom oblúku, ktoré je dnes
známe pod názvom Dukliansky
priesmyk. Miesto, kde stála,
nie je známe. Tretia, najmenšia


útulňa bola v Príkrej, miesto jej umiestnenia taktiež nie je známe. Podľa dostupných archívnych prameňov bola útulňa pod Čiernou horou
koncom štyridsiatich rokov rozobraná
a materiál použitý na stavebné účely.
O tom, že KČST vo Svidníku bol
aktívny svedčí aj to, že už vtedy tu boli
značkované chodníky. Zdokumentovaný
bol napríklad chodník z roku 1937 Carno
– Svidník – Bukovec. Dnes po časti trasy,
zo Šarišského Čierneho do Svidníka,
chodievame v septembri v rámci podujatia nazvanom Chodníčkom Alexandra
Pavloviča. Za zmienku stojí aj účasť
žiakov zo štátnej meštianskej školy vo
Vyšnom Svidníku na bicykloch a koňoch
na druhom zraze bardejovského dorastu v roku 1938. Túra na bicykloch bola
pravdepodobne prvou organizovanou
cykloturistickou akciou v tomto kraji.

Vojnové a povojnové roky
Po vyhlásení Slovenského štátu v marci 1939 bol vytvorený Klub
slovenských turistov a lyžiarov (KSTL), ktorý prevzal na seba činnosť
KČST a staral sa o turistiku, lyžiarsky šport, horolezectvo, jaskyniarstvo
a značkovanie turistických chodníkov.
Z obdobia vojnových rokov 1939 až 1945
sa nezachovali žiadne záznamy o činnosti
turistov. Po prechode frontu zostalo v kraji pod Duklou veľké množstvo vojenskej
munície, predovšetkým nášľapných mín,
ktoré predstavovali akútne nebezpečenstvo pre obyvateľov, čo na niekoľko
rokov ochromilo akékoľvek turistické
aktivity. K formálnemu obnoveniu KČST
dochádza v roku 1947, neskoršie sa turistika začlenila do jednotnej telovýchovnej
organizácie Sokol a v päťdesiatich rokoch
sa stala súčasťou Československého zväzu


telesnej výchovy. Z tohto obdobie stojí za zmienku II. celoslovenský
zraz turistov SNP, ktorý sa konal v roku 1955 vo Svidníku na lúkách po
pravej strane Ondavy pod Čiernou horou. Zúčastnilo sa na ňom tristo
turistov, vrátane cykloturistov.

Nástup výkonnostnej turistiky
Citeľný rozmach turistiky vo Svidníku a okolí nastáva koncom šesťdesiatich rokov minulého storočia. V telovýchovných jednotách stúpa
počet odborov, vďaka nadšencom sa rozširuje sieť značených trás.
V nasledujúcom desaťročí eviduje Okresný zväz turistiky vo Svidníku 37
odborov turistiky. Časť z nich síce pracovala len sporadicky, resp. bola
evidovaná viac-menej formálne, existovali však aj odbory, napr. pri TJ
Slávia Svidník, TJ Slávia DDaM Stropkov, TJ vo V. Orlíku, Miňovciach, pri
Strojárňach potravinárskeho priemyslu a Červenej hviezde vo Svidníku, ktoré sa pohybovým a poznávacím aktivitám venovali celoročne
a popri rekreačnej turistike sa venovali aj výkonnostnej. Ich členovia
absolvovali zápočtové cesty a plnili podmienky výkonnostných tried.
V roku 1980 vznikla z podnetu priaznivcov turistiky jednoodborová
telovýchovná jednota Turista Svidník, ktorá si dala do vienka starostlivosť
o pešiu, lyžiarsku, vodnú a vysokohorskú turistiku, tiež cyklo- a mototuristiku. Svojou cieľavedomou činnosťou položila základy takým osvedčením podujatiam ako sú Zimný prechod Makovicou, pochod Dukla
– Svidník, Prechod Beskydom, Prechod Nízkymi Beskydmi či Okresný
zimný zraz. Jej členovia prešli počas nasledujúceho štvrťstoročia všetky
pohoria na Slovensku. V lete alebo v zime zdolávali tiež Alpy, Kaukaz,
Pyreneje, české masívy, bulharskú Rilu a Pirin, rumunské pohoria Rodná,
Marmaroš, Bucegy, Fagaráš, pochodili aj ukrajinské Poloniny. Absolvovali diaľkové pochody na trasách Čierna nad Tisou – Aš a Gottwaldov
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(terajší Zlín) – Dukla. Po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky ako prví prešli v roku 1993
po obvode Slovenska. Cykloturisti prejazdili skoro celé bývalé
Československo, pobrežie Baltiku v Poľsku, Enskú a Dunajskú
cyklotrasu v Rakúsku, navštívili
Holandsko a Maďarsko.
Mimoriadne aktívny bol
oddiel lyžiarskej turistiky, ktorý
každoročne v zimnej sezóne
zorganizoval vyše desať lyžiarskych pochodov a jeho členovia sa
zúčastňovali na takých celoslovenských podujatiach ako boli alebo
naďalej sú Biela stopa SNP, Po stopách 1. čs. armádneho zboru, Prejazd
Veľkou Fatrou, Podtatranská stopa a iné.
Oddiel vysokohorskej turistiky každoročne participoval na akciách Čisté hory vo Vysokých Tatrách, zúčastňoval sa na plnení kritérií
odznaku VHT, na vysokohorských zrazoch a prechodoch Malej a Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.
Oddiel cykloturistiky pripravil počas sezóny nie menej ako tucet
podujatí, z čoho cyklotúra na pamiatku tragicky zosnulého kamaráta
Petra Žaka Okolo Slovenska mala celoslovenský charakter. Najaktívnejší členovia oddielu sa zúčastňuje na mnohých celoslovenských
podujatiach, predovšetkým cyklozrazoch.
V sedemdesiatich rokoch boli pokusy o mototuristiku. Oddiel usporiadal niekoľko zájazdov, ale pre vysoké náklady na jednotlivé aktivity
sa sám zrušil. V minulosti aktívne pôsobil oddiel mládeže (TOM), jeho
činnosť však postupne z objektívnych i subjektívnych dôvodov chradla.
Funkciu oddielu mládeže vo
Svidníku čiastočne prevzalo
miestne Centrum voľného
času Dúha, ktoré každoročne
organizovalo Malú bielu stopu
a zúčastňovalo sa na otváraní
100 jarných kilometrov a iných
turistických akciách dospelých.
11

Podoby súčasnej turistiky
Po prevratných spoločenských zmenách v roku 1989 sa republikový
zväz turistiky prihlásil k názvu
Klub slovenských turistov
(KST) na Slovensku a v nadväznosti na túto zmenu bola
TJ Turista Svidník premenovaná na KST Beskyd Svidník,
ktorý kontinuálne pokračoval
v predchádzajúcej bohatej
činnosti. Medzi aktívne turistické kluby v podduklianskom regióne sa zaradili aj KST Slávia Stropkov
a kluby v Miňovciach, Giraltovciach, V. Orlíku a Bukovciach.
Spolupráca medzi jednotlivými klubmi bola vždy veľmi dobrá,
aj keď ich činnosť trpí nedostatkom finančných prostriedkov. Tento
hendykep nedokáže zmierniť ani Regionálna rada KST, ktorá zápasí
s rovnakým problémom.
V roku 1998 sa konal vo Svidníku 20. slovenský zraz cykloturistov, na
jeseň roku 2001 odštartovala na Duklianskom priesmyku jedna z vetví
veľkolepej turistickej akcie EURORANDO a do tretice v roku 2005 prebiehal
vo Svidníku a Stropkove 39. ročník
slovenského zimného zrazu turistov.
Turistická činnosť má v našom
svidníckom regióne výborné prírodné danosti, podobne aj materiálne
podmienky na pestovanie domácej
i cezhraničnej turistiky sú pomerne
dobré. Aj keď tunajšie KST nemajú
žiadnu vlastnú ubytovňu, možnosti
na prechodné bývanie vo Svidníku
a jeho okolí sú postačujúce. Do triedy
turistických ubytovní možno zaradiť
hotel Hubert (stará Dukla) s kapacitou 21 postelí, stredoškolský internát pri SOUO disponuje 192 lôžkami,
ďalších 102 miest má SOUS, v turistickej ubytovni v Medvedí je dvadsať
štvorposteľových izieb. V širšom okolí možno rátať so 402 ložkami
12

rekreačno-rehabilitačných zariadení vo Valkove na Domaši a tiež so
cca 200 lôžkami v stropkovských ubytovacích
zariadeniach. Dnes robia
dobrú službu nenáročným turistom aj útulne
na Rohuli, pod Makovickým sedlom, Makovicou,
na Čiernej hore, Pod skalkou pri Stropkove a nad Vojtovcami. Životné
prostredie - príroda, vodstvo a ovzdušie - nie je v našich zemepisných
šírkach narušené civilizačnými prejavmi, pomerne čisté a bohaté na
faunu a flóru sú karpatské lesy, lúky a polia. V reštauráciách je turistom
k dispozícii kvalitná a krajovými špecialitami spestrená strava, to všetko
vytvára dobré predpoklady na rozvoj turistiky i turizmu.
Za súčasný stav turistiky vo Svidníku a jeho okolí patrí spoločenská
vďaka a uznanie mnohým jednotlivcom. Záverom spomeňme aspoň
tých, ktorí sa v povojnových časoch najväčšou mierou zaslúžili o obnovu a rozvoj turistickej činnosti. Lídrami v tomto smere boli Ján Brudňak
(mimochodom, držiteľ titulu Majster turistiky, v r. 1987 najlepší turista
SR, značkár 1. triedy, vlastník zlatých odznakov Za rozvoj turistiky a Turista SR) a jeho manželka Oľga, MVDr. Dušan Podhájecký, Ing. Július
Ritter, MUDr. Nikolaj Vergun, Mgr. Peter Žak, Ján Kmiť, Michal Viravec,
Ing. Ján Mikita, Mgr. Helena Lacová (vedúca TOM), Peter Miháľ a Miroslav Baka. O činnosť v oblasti turistiky pri SPP vo Svidníku sa zaslúžil
Andrej Slivka, vo V.
Orlíku Michal Karaman a Ján Miškovský a chybou by
bolo nespomenúť
aj zakladateľa a
dušu turistického
oddielu Ostrý vrch
v Hrabovčíku Jána
Vasilenka. V Stropkovskom okrese
sa organizátorskej
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práci a aktívnej turistickej činnosti venovali Alexander Sooš, Emil Križanovský, Dušan Roth, Jozef Jurčišin, Ladislav Weil, Štefan Fečko, Ján Vereščák a Monika Nemcová, v Miňovciach Milan Groško, v Bukovciach
Miroslav Maskalík. Uznanie si zaslúžia aj skupinky turistov a jednotlivci,
ktorí neboli organizovaní v turistických spolkoch a kluboch, ale tejto
činnosti sa tiež venovali s plným nasadením. Ako príklad možno uviesť
výsledky práce niekoľkých nadšencov, ktorí postavili na Rohuli (vrch
severne od obcí N.
a V. Jedľová - 595 m n.
m.) rozhľadňu a útulňu a na najvyššom
vrchole nášho regiónu Stavku (752
m n. m.) rozhľadňu.
Podobne skupina turistov z Jurkovej Vole
zhotovila útulňu pod
Makovickým sedlom.

Čierna hora otvára svoju náruč
V týchto dňoch, keď si pripomíname osemdesiat rokov turistiky
v našom meste, odovzdáva sa širokej turistickej verejnosti mimoriadne
hodnotný dar - rozhľadňa s útulňou.
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Myšlienka postaviť tento objekt na najvyššom bode Makvického
hrebeňa, 667 vysokej Čiernej hore, vznikla ako reakcia na hlasy turistov, prichádzajúcich na Makovický hrebeň z blízkeho i ďalekého
okolia a po siahodlhých diskusiách v členskej základni. Iniciatívy sa
ujal KST Beskyd na čele s predsedom Michalom Hajdukom, ktorý sa
stal hnacím motorom celého veľkolepého projektu. Jeho spoľahlivými
pomocníkmi boli skalní turisti Miro Kmiť, Milan Silvester, Jano Brudňák, Miro Jacura a Janik Holodňak, ako aj priaznivci z Rovného Jozef
Kostelník, bratia Jozef a Miloš Vyravcovci. Vďaka veľkému úsiliu členov
KST Beskyd a finančnej podpory NEFO, n.f. Prešovského samosprávneho kraja, mesta Svidník, obecného úradu v Rovnom a oslovených
sponzorov, vyrástla útulňa v hodnote 200 000.- Sk. Výstavbu rozhľadne
finančne podporili aj oslovené obecné úrady spod Makovice. Všestrannú podporu ušľachtilému zámeru poskytli ďalší priaznivci turistiky
a dobrodinci. Materiálny rozmer tohto počinu prevyšuje ten morálny.
Výstavba rozhľadne a útulne sa stala skúšobným kameňom spoľahlivosti, zomknutosti a spolupatričnosti turistov, ktorí nadovšetko milujú
prírodu a pobyt v nej je pre nich zdrojom pohody a nových fyzických
a psychických síl.
Dátum slávnostného otvorenia a sprístupnenia rozhľadne a útulne:
16. september 2007.
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