CESTY ZA ZÁŽITKAMI
PO SLOVENSKU AJ ČESKU
Vďaka našim šikovným službám ušetríte aj 15 minút týždenne.
Užite si ich naplno! Naplánujte si ďalší výlet a zbieranie zážitkov.

Slovensko – ȴȷǤȷȑƲȆƺǷȷƏȿɴǢȴƎȄǢƎɍǷɴ
ȆƎƲȑȿƎǜ
Horské štíty, lesy, jazerá i miesta, kde sa zastavil čas, to sú ciele výletov, za ktorými
nemusíte cestovať nijako ďaleko. Slovensko ich ponúka nespočet. My sme pre vás
vybrali tie, ktoré nás očarili najviac. Nech už sa vydáte kamkoľvek, výlety do prírody
sú tým najlepšie stráveným časom. Užite si ho naplno.

Súľovské skaly

Východoslovenské drevené kostoly

Jánošíkove diery

Šútovské jazero

Čičmany

Chata pod Rysmi

Súľovské skaly
Alebo aj slovenské Dolomity, jedná sa
o unikátne zlepencové skalné mesto,
nachádzajúce sa neďaleko miest Bytča
aj Žilina. Celé územie je vyhlásené za
národnú prírodnú rezerváciu, tvorenú
prevažne skalnými vežami, ihlami, bradlami, homoľami, hríbmi, bránami, oknami, riečnymi kaňonmi aj jaskyňami.
Užiť si tu môžete nespočetne veľa vyhliadok, tiesňav, lezeckých stien a dokonca jednu hradnú zrúcaninu.
Ako sa na miesto dostanete?
Do Súľova dôjdete autom či autobusom na platené parkovisko, odtiaľ sa
vydáte po zelenej na približne 5 km
dlhú trasu, ktorá má aj niekoľko strmých prevýšení.
Kde sa ubytovať?
Výlet do slovenských Dolomitov si môžete predĺžiť ubytovaním v okolí, na
dosah napríklad v chate Pod skalami,
v chalupe Monika a v mnohých ďalších
chatkách či apartmánoch.

Jánošíkove diery
Nazývané tiež len Diery, sú najväčším
lákadlom Malej Fatry. Majú tri rôzne
náročné časti. Spodná časť sústavy sa
začína za hotelom Diery na modrej
značke. Hneď na začiatku prejdete
úzkou tiesňavou na rázcestie Ostrvné
a ďalej cez pár lávok okolo niekoľkých
menších vodopádov a kaskád na rázcestie Podžiar, kde sa Dolné diery končia. Táto časť je tou najmenej náročnou, a preto sa využíva na zostup.
Do Nových dier sa odbočuje z rázcestia
Ostrvné a po žltej značke sa prechádza
roklinou s väčšími vodopádmi. Na konci rokliny sa cesta stáča, svahom kopca stúpa na vyhliadku a lesným chodníkom pokračuje na rázcestie Podžiar.
Nové diery sú jednosmerné a cesta slúži iba na výstup.

Najkrajšou časťou sú Horné diery, kde
nájdete najväčšie množstvo vysokých
vodopádov. Priamo nad nimi vedú
rebríky a lávky, takže si ich užijete naozaj zblízka. Horné diery nadväzujú na
Dolné a Nové diery na rázcestie
PodžiƊr a vedie nimi modrá značka.
Ako sa na miesto dostanete?
Najistejší spôsob dopravy je autom
na východiskový bod pre objavovanie
Jánošíkových dier, čo je parkovisko
Štefanová pri hoteli Diery, v časti obce
Terchová – Biely Potok.
Kde sa ubytovať?
V bezprostrednej blízkosti Dier nájdete širokú škálu ubytovania, či už v hoteli Pod Sokolím, v penzióne Muráň či
v rôznych apartmánoch v súkromí.

Čičmany
Obec v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy pri Žiline, ktorá je svetovo
preslávená vďaka ľudovej architektúre
a vyšívaným krojom. Zrubové drevenice s maľovanými bielymi ornamentmi
z vápna nemajú na Slovensku obdobu.
Okrem chalúpok ako z rozprávky tu náǯdete aj národopisnú expozíciu, zámok
a kostol. Časť obce bola v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.
Ako sa na miesto dostanete?
Do Čičmian sa dostaneme autom
z cesty vedúcej z Fačkova do Fačkovského sedla na južnom okraji Malej Fatry. Ďalšia cesta do Čičmian vedie od
Nitrianskeho Pravna a Košece.

Kde sa ubytovať?
Priamo v Čičmanoch nájdete ubytovanie v penzióne Javorina či v relaxačnom
zariadení Cabin House, v širšom okolí
sú aj ponuky ubytovania v apartmánoch alebo na salašoch.

Východoslovenské drevené kostoly
Drevené stavby sakrálneho charakteru. Do tohto súboru oficiálne spadá
27 objektov, ktoré sú zapísané medzi
národné kultúrne pamiatky. Ich ojedinelosť spočíva v svojbytnej architektúre
a technológii výstavby. Stavali sa na
území, ktoré vždy oplývalo dostatkom
dreva. Druhým špecifikom východnej
oblasti Slovenska je kultúrna a konfesijná spätosť s byzantským prostredím,
veľká väčšina z týchto chrámov je teda
východného ȾɈɰǶɐ a používa sa pre ne
označenie cerkev. Väčšina chrámov
pochádza z 18. storočia a vykazuje konštrukčnú, dispozičnú a umeleckú príbuznosť. Mnohé interiéry boli pôvodne
vyzdobené nástennými a stropnými
maľbami, založenými na byzantských
vzoroch.

Ako sa na miesto dostanete?
Aby ste mohli vidieť aspoň časť stavieb,
je potrebné vyraziť na poriadnyɨɰǶƵɈ
ƊɐɈȌǿ, pretože ǲȌȺɈȌǶɯ sa nachádzajú
na rozsiahlom území v Košickom kraji
(Inovce, Ruské Bystré) a v kraji Prešovskom (Svidník, Bardejov, Snina, Prešov,
Stará Ľubovňa a Stropkov).
Kde sa ubytovať?
Ubytovanie hľadajte podľa svojich preferencií a podľa toho, ako sa vám kde
páči, narazíte na nepreberné množstvo
možností.

Šútovské jezero
Klenot Žilinského kraja, v okrese Martin. Ide o zatopený lom, ktorý sa nachádza medzi obcami Šútovo a Rieka.
Hovorí sa mu slovenské Plitvické jazero,
a to vďaka jeho priezračnej tyrkysovej
vode. Nájdete na ňom niekoľko väčších
aj menších pláží, dokonca jednu nudapláž. Okolité scenérie sú ako vystrihnuté z filmu o Indiánoch a kovbojoch.
Dotvára ich napríklad Šútovský vodopád, ktorý leží v nadmorskej výške 830
metrov v Krivánskej Malej Fatre. Jeho
celková výška je 38 metrov.

Ako sa na miesto dostanete?
Výhodou je, že Šútovské jazero je celkom blízko od jȲƊǸȌɨǞƊȁa dostanete
sa tam tak autom, ako ƊǯɨǶƊǲȌǿƩǞƊɐɈȌٌ
busom.
Kde sa ubytovať?
Aby ste si užili tunajšiu prírodu a jedinečnú atmosféru, odporúčame vám
na Šútovskom jazere stanovať (povolené), prípadne využiť kempy v blízkom
okolí (Turany).

Chata pod Rysmi
Najvyššie položená chata v Tatrách
v Dolinke pod Váhou. Chatu začal stavať Klub československých turistov
a lyžiarov a otvoril ju 17. 9. 1932. Je tak
najmladšou chatou vo Vysokých Tatrách. O polohe chaty sa diskutovalo už
pred začiatkom stavby. Uvažovalo sa
o lokalite nad sedlom Váha, ale nakoniec zvíťazil variant v sutinƵ pod ȺƵƮٌ
lom. Chata bola niekoľkokrát zaȺǞƊǘٌ
nutá lavínami, nakoniec bola na
mieste pôvodnej chaty postavená v rokoch 2010 – 2012 chata nová.
Ako sa na miesto dostanete?
Pekne po vlastných – z Popradského plesa pôjdete po modrej/červenej
značke (3:30 hod.) alebo z poľskej strany od Morskieho Oka (3:50 hod.)

Kde sa ubytovať?
Samozrejme v cieli. Pamätajte však, že
chata nie je celoročne otvorená. Ubytovanie a ďalšie služby sú k dispozícii iba
v sezóne od 15. 6. do 31. 10.

Česko – cudzina, kde sme ako doma
Čo tak urobiť si výlet k susedom? Česko je krajina plná prírodných krás
a zaujímavých pamiatok. S miestnymi sa tu bez problémov dohovoríte,
a okrem skvelých výletov sa môžete tešiť aj na vynikajúce pivo a sviečkovú
so šiestimi.

Turistická oblasť Toulava

České Švýcarsko

Vrcholky českých hôr

Zatúlajte sa na Toulave
Turistickú oblasť Toulavu nájdete na mape na pomedzí južných a stredných
Čiech, pričom jej centrum sa nachádza v meste Tábor. Zahŕňa ďalších 155 miest
a obcí, veľa čarovných zrúcanín, hradov aj zámkov, cyklistických a turistických
chodníkov a tiež nespočetne veľa miest s krásnymi výhľadmi. Vybrali sme 4 najlepšie, ktoré by ste na potulkách Túlavou nemali minúť.

Albertovy skály Drbákov

Solenická podkova

Rozhľadňa Milada

Zrúcanina hradu Vrškamýk

Albertovy skály Drbákov
O Slapskej priehrade ste pravdepodobne už počuli. Hovorí vám však
niečo Drbákov? Ide o komplex lesov
a hájov, ktorý sa týči práve nad oblasťou Slapɯ a zahŕňa tiež priľahlé AlberɈȌvy skály. Týmto chráneným územím
prechádza nádherný náučný chodník,
odkiaľ sa naskytujú tie najkrajšie pohľady na meandre rieky Vltavy. Celá
trasa je dlhá zhruba 7 kilometrov a našliapete na nej celkom úctyhodné prevýšenie, keďže vedie nahor a dolu cez
niekoľko skalných vyhliadok. Medzi tie
najkrajšie patria napríklad Albertova či
Bartůňkova vyhliadka. A pretože ide o
náučný chodník, cestu vám spestrí aj
11 informačných tabúľ, kde nájdete informácie o histórii aj súčasnosti tejto
lokality.
Ako sa na miesto dostanete?
Chodník môžete prejsť z jedného či
druhého konca. V prvom prípade sa
vydáte autom od obce Nalžovice do

rekreačnej oblasti Častoboř a odtiaľ vyrazíte pešo cez vyhliadky smerom na
Křepenice. V druhom prípade môžete
ísť po trase aj naopak, začínať práve
v Křepeniciach a ɹƊkončiť v Častoboři.
Celá prechádzka zaberie zhruba 3 hodiny ةv závislosti od vášho tempa.
Kde sa ubytovať?
Do Drbákova si môžete urobiť buď jednodenný výlet z Prahy alebo sa ubytovať v priľahlom okolí náučného chodníka. SkvelȌɐ ǿȌɻȁȌȺɊȌɐ je rekreačné
zariadenie Častoboř priamo pri Slapskom jazere, kde sa zaručene vrátite do detstva a zaspomínate na časy,
keď ste chodili do táborov. Ubytovanie je v menších drevených chatkách
a umyvárne sú spoločné pre všetkých.
Mimo hlavnej letnej sezóny odporúčame overiť, či majú otvorené.

Solenická podkova
Hovorí sa, že najkrajší pohľad na rieku
Vltavu je z vyhliadky Máj. Toto populárne turistické miesto má však jedno
nemenej krásne dvojča – Solenickú
podkovu. Nájdete ju medzi priehradami Kamýk a Orlík, keď vystúpite na
vyhliadku Na Vraném, ktorá sa týči
zhruba 160 metrov nad riekou. Odtiaľ
sa vám naskytne výhľad na meander
v celej jeho kráse, na obec Solenice
a dohliadnuť môžete až na Orlickú
priehradu.
Ako sa k podkove dostanete?
Auto nechajte na malom parkovisku
v obci Zduchovice a nasledujte zelenú
značku na Bukovec. Trasa vás vyvedie
z dediny, prekročíte pole a pri lese sa

vydáte po neznačenom chodníku, kým
dôjdete k rázcestiu s asfaltovou cestou.
Tu sa vydajte doprava a nasledujte cestu až ku schodom vedúcim na vyhliadku. Cesta by vám nemala zabrať viac
než 40 minút. Ak si nie ste istí, overte
si trasu na Mapy.cz, kde je veľmi dobre
značená. Súradnice sú: 49.6272939N,
14.2021947E
Kde sa ubytovať?
Výlet na Solenickú podkovu je možné
spojiť s víkendovým pobytom v priľahlom okolí. V takom prípade sa môžete ubytovať priamo v Zduchoviciach
v penzióne U Švarců, kde je aj príjemná
reštaurácia alebo v penzióne Jezerná
pri jazdeckom areáli.

Rozhľadňa Milada
Pri obci Přední Chlum kúsok od Orlickej priehrady vyrástla v roku 2017 súkromná rozhľadňa Milada, ktorá nesie
meno po mamičke Radomila Kessla,
majiteľa veže. Má takmer 30 metrov,
9 poschodí a 2 vyhliadkové plošiny,
z ktorých za dobrého počasia dohliadnete až na vrcholky Šumavy a Boubínský prales. Hneď pri rozhľadni je tiež
malé drevené bistro, kde si môžete dať
domáci koláč, kávu alebo napríklad
pivo. Vstupné na vežu je symbolických
50 Kč. Otváracie hodiny si radšej overte
na ich facebookových stránkach, aby
nebolo zatvorené.
Ako sa k rozhľadni dostanete?
Priamo k veži dôjdete pohodlne autom
cez obec Přední Chlum. Ak sa chcete
prejsť, môžete dôjsť autobusom alebo
autom do obce Solenice a odtiaľ sa vydať 4 km dlhým chodníkom až k rozhľadni. Cesta vedie mierne do kopca,
ale za hodinu ju s prehľadom zvládnete.

Kde sa ubytovať?
Ak chcete stráviť príjemný víkend pri
Orlickej priehrade, ubytujte sa priamo
v Soleniciach v penzióne Kaskáda. Naǯesť sa môžete v tamojšej reštaurácii
a v letných mesiacoch oceníte aj možnosť zaplávať si v bazéne.

Zrúcanina hradu Vrškamýk
Neďaleko vltavských vyhliadok a priehrad nájdete tiež zrúcaninu hradu Vrškamýk, ktorý bol v histórii významnejší, než sa možno tuší. Slúžil totiž ako
letné sídlo českých panovníkov, kým
jeho úlohu neprevzal Prahe bližší Karlštejn. Václav I., otec Přemysla Otakara
II., zrejme nechal hrad vybudovať a až
za vlády Karla IV. bol Vrškamýk opustený. Teraz na jeho mieste nájdete náɐčný chodník so všetkými informáciaǿǞ
o jeho histórii a tiež detské ihrisko ȺȌ
stredovekými hernými prvkami. Zo
zrúcaniny momentálne zostáva už len
hradné murivo, ktoré si môžete prejsť
ɹƊƮƊȲǿȌ.
Ako sa k hradu dostanete?
Z najbližšej obce Kamýk nad Vltavou,
kam pohodlne dôjdete autom alebo
hromadnou dopravou, vedie zelená turistická značka až k hradu. Ide o dvadsaťminútovú príjemnú prechádzku.
A ak radi jazdíte na bicykli, môžete využiť nový cyklochodník medzi Příbramom a Kamýkom.

Kde sa ubytovať?
Plánujete sa v okolí zdržať? Skúste
napríklad penzión Kamejk, kde nájdete reštauráciu aj bazén. Oboje však
funguje len v letných mesiacoch.

Na vrcholky českých hôr
Alpské štíty síce v Čechách nemajú, krásne kopce a hory tu však nájdete. A nie
je to len notoricky známa Sněžka. Vibramy môžete obuť napríklad v Jizerských či
Orlických horách alebo na Šumave. Kam vyraziť za horskými zážitkami?

Plechý

Velká Deštná

Jizera

Plechý
Najvyššia hora českej časti Šumavy leží
nad Plešným jazerom pri rakúskych
hraniciach a meria celých 1 378 metrov.
S týmto vrcholom je spojená postava
česko-rakúskeho básnika Adalberta
Stiftera a obelisk na jeho počesť stretnete na úpätí svahu pri ceste nahor.
Od tohto pamätníka sa vám navyše naskytne úžasný pohľad na jazero.
Kade sa vydať na vrchol?
Túra na Plechý patrí medzi tie náročnejšie a určite vám zaberie celý deň.
Prístupových ciest je hneď niekoľko. Ak
chcete navštíviť jazero, vydajte sa po
zelenej turistickej značke od plateného parkoviska v obci Nová Pec. Hneď
ako dôjdete k rázcestiu Pod kamenným mořem, môžete si pred cestou na
vrchol zájsť ešte pár sto metrov navyše
a navštíviť zmieňovanú vodnú plochu.
Dohromady počítajte s časovou dotáciou najmenej 3 hodiny.

Bavia vás dlhšie horské pochody?
Potom si nenechajte ujsť krásnu hrebeňovku po červenej, ktorá je dlhá
zhruba 15 km. Trasa sa začína v osade
Nové Údolí a vedie nahor cez Třístoličník, Trojmeznou a Trojmezí. Potrebovať
budete aspoň 5 hodín času.
Kde sa ubytovať?
Východiskové body oboch trás sa nachádzajú v okolí nádrže Lipno, ubytujte sa preto priamo tam. Vzhľadom na
turistickɑȌƦǸɑƦƵȁȌȺɊ tejto lokality odporúčame rezervovať ubytovanie so
značným predstihom.

Jizera
Hlboko v prírodnej rezervácii Prales Jizera nájdete rovnomenný vrchol, ktorý
je zároveň druhým najvyšším v rámci
Jizerských hôr. Úplne hore vás čaká vrcholové skalisko tvorené hrubozrnnou
žulou, na ktorého vŕšku sa nachádza
upravená vyhliadka. Za dobrého počasia dohliadnete až na Smrk (najvyššiu
horu Jizerských hôr), Bukovec, priehradu Souš či dokonca Ještěd alebo Trosky
v Českom ráji.
Kade sa vydať na vrchol?
Ideálnym východiskovým bodom je
Smědava, kde nájdete rovnomenné
parkovisko a horskú chatu. Odtiaľ sa
vydajte po červenej turistickej značke
pozdĺž riečky Bílá Smědá s občasnými

vodopádmi. Lesný chodník od Paulovy paseky vás dovedie k rázcestiu Pod
Jizerou, odkiaľ vedie žlto značená kamenistá cesta až na vrchol Jizery. Trasa
je zhruba 3 kilometre dlhá (v jednom
smere), takže vás čaká príjemná prechádzka.
Kde sa ubytovať?
Najbližšiu väčšiu obec predstavujú
Hejnice, kde nájdete veľa ubytovacích
možností.

Velká Deštná
Už ste počuli názov Sedmihradská
hora? Tak sa pôvodne volala Velká
Deštná, najvyšší vrchol Orlických hôr
(1 115 m n. m.), ktorá je teraz turisticky vyhľadávaným miestom. Podiel na
tom má novovybudovaná moderná
rozhľadňa s fantastickým výhľadom,
ktorá bola otvorená v roku 2019 a láka
milovníkov hôr aj architektúry. Neďaleko nájdete aj zrekonštruovanú turistickú útulňu, kde sa môžete ukryť pred
nepriaznivým počasím a občerstviť.
Odporúčame dopredu overiť otváracie
hodiny, a to predovšetkým mimo hlavnej sezóny.
Kade sa vydať na vrchol?
Na Velkú Deštnú vedie niekoľko peších
trás aj upravený cyklochodník. Najjednoduchší výstup s najmenším prevýšením sa ponúka po červenej turistickej značke zo Šerlichu. Ak ste skúsení
horali a radi by ste náročnejšiu cestu,
potom sa vydajte po zelenej značke od
parkoviska v Luisinom údolí. Čakať vás
bude zhruba 250 metrov prevýšenia.

Kde sa ubytovať?
Kúsok od Deštného v Orlických horách
sa nachádza krásny zrub Karolina, kde
vás privíta príjemný komfort aj dobré
jedlo.

Krásy Českého Švýcarska
K najkrajším národným parkom nepochybne patrí České Švýcarsko. Unikátne
pieskovcové útvary, majestátne skalné veže, fantastické vyhliadky, kamenné mosty,
hlboké rokle a príjemné mestá. Milovníci prírody si prídu na svoje.

Mariina vyhlídka a Vilemínina stěna

Kaviareň Bohemian Coffee House

Dymník

Mariina vyhlídka a Vilemínina stěna
Najkrajší pohľad na celý národný park
si užijete práve na týchto dvoch vyhliƊƮkach, ktoré sú od seba vzdialené asi
pol hodiny chôdze. S Mariinou vyhliadkou je neodmysliteľne spojený aj drevený altánok, ktorý bol v histórii mnohokrát zasiahnutý bleskom, ale vďaka
niekoľkým rekonštrukciám stojí už 150
rokov. V predchádzajúcich časoch sa
využíval ako požiarna pozorovateľňa a
turisticky ho sprístupnil až Ferdinand
Kinský v roku 1856. Odmenou za výstup
vám bude výhľad na okolité Jetřichovické skály či Bukovú horu.
Vilemínina vyhlídka sa pôvodne nazývala Černá stěna a až v 19. storočí bol
jej názov zmenený podľa kňažnej Vilemíny zo zmieneného rodu Kinských.
Vtedy stál na vyhliadke altán, ktorý postupne schátral a nebol znovu obnovený. Výhľad na neďaleké Jetřichovice
a Růžovský vrch však zostal stále rovnako dych vyrážajúci.

Ako sa k vyhliadkam dostanete?
Auto nechajte na platenom parkovisku
v Jetřichoviciach a nasledujte červenú
turistickú značku cez Mariinu vyhlídku až na Vilemíninu stěnu. Cesta pešo
vám zaberie zhruba hodinu a pol. Ak si
chcete prechádzku predĺžiť, pokračujte
ďalej až na Rudolfův kámen a do Jetřichovíc sa vráťte po zelenej.
Kde sa ubytovať?
Skvelým východiskovým bodom pre výlety v rámci Českého Švýcarska je pivovar Falkenštejn v Krásnej Lípe, kde sídli aj centrála správy národného parku.
V pivovare sa môžete nielen ubytovať,
ale tiež ochutnať niektoré z ich vlastných pivných špeciálov.

Dymník
Alebo aj Rauchberg. Reč je o zalesnenom vrchu kúsok od Rumburka, kde sa
v stredoveku zapaľovali signálne ohne
a dali kopcu jeho aktuálny názov. Neďaleko vrcholu nájdete pätnásť metrov vysokú rozhľadňu, ktorú postavil na
konci 19. storočia miestny podnikateľ
Augustin Wenschuch. Z jej vyhliadkovej plošiny môžete obdivovať Lužické
hory a za dobrej viditeľnosti aj Krkonoše, Jizerské hory alebo typické vrcholy
Českého středohoří Sedlo a Milešovku.
Vstupné je symbolických 15 Kč a mimo sezóny je otvorené iba cez víkendy.
Ako sa k rozhľadni dostanete?
Autom môžete dôjsť až k reštaurácii Dymník, odkiaľ sa vydáte pešo po
modrej značke k rozhľadni. Trasou vedie aj náučný chodník Dymník a neďaleko sa nachádza kamenný labyrint
Strom života, ktorý takisto stojí za náɨštevu.
Kde sa ubytovať?
Skvelým východiskovým bodom pre
výlety v rámci Českého Švýcarska je pi-

vovar Falkenštejn v Krásnej Lípe, kde
sídli aj centrála správy národného parku. V pivovare sa môžete nielen ubytovať, ale aj ochutnať niektoré z ich vlastných pivných špeciálov.

Kaviareň Bohemian Coffee House
Na žiadnom výlete by nemalo chýbať
dobré jedlo a pitie, preto na ceste národným parkom stojí za zastávku aj
táto útulná kaviareň v centre Rumburku. Nájdete v nej výberovú kávu, ktorú
si majitelia sami pražia, a skvelé raňajky aj denné menu z čerstvých surovín.
Návštevou navyše podporíte príjemnú rodinnú firmu aj udržateľný rozvoj
v rámci regiónu.

Kde sa ubytovať?
Skvelým východiskovým bodom pre
výlety v rámci Českého Švýcarska je pivovar Falkenštejn v Krásnej Lípe. Ubytovať sa však môžete aj priamo v Rumburku.

