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výzva už aj pre jazdeckú turistiku
Turistický tematický odznak (ďalej TTO) Cesta hrdinov SNP bol vyhlásený pri príležitosti 40.
výročia SNP v roku 1984. Za uplynulých 30 rokov sa odznak stal výzvou pre najvytrvalejších turistov, aby si popasovali sily a turistickú výdrž pri putovaní po hlavnej a
najdlhšej značkovanej turistickej trase. Podmienkou na získanie odznaku je predloženie vyplneného záznamníka potvrdzujúceho absolvovanie kontrolných bodov.
V tomto roku, pri príležitosti 70. výročia SNP, vydáva Klub slovenských turistov
(KST) nový aktualizovaný záznamník. Doteraz bola trasa určená len peším turistom
(v zime turistom na bežkách), ale táto veľká turistická výzva sa už čoskoro začne
týkať aj turistov v konskom sedle. Sekcia jazdeckej turistiky KST pracuje na príprave
prvých úsekov vyznačených trás pre turistov na koni na území západného Slovenska a
cca 120 km úsek Bratislava – Myjava sa do značnej miery drží trasy Cesty hrdinov SNP.
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CESTA HRDINOV SNP
Je základnou turistickou magistrálou Slovenska, meria 769 km a tiahne
sa naprieč Slovenskom – od hradu
Devín až po Dukliansky priesmyk.
Zároveň je súčasťou európskej diaľkovej trasy E8, ktorú má v správe
Európska asociácia turistických organizácií EWV-ERA-FERP. Prechádza väčšinou okresov Slovenska,
ktoré zohrali významnú úlohu v Slovenskom národnom povstaní a pri
oslobodzovaní Slovenska v rokoch
1944 – 1945. Peší turisti musia na absolvovanie celej magistrály rátať 3 až
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4 týždne. Po krajinárskej stránke je
trasa zaujímavá svojou rôznorodosťou, čo vyplýva nielen z jej dĺžky,
ale aj zo skutočnosti, že prechádza
nielen horami rôznej výšky a charakteru, ale na niektorých úsekoch schádza aj do osídlených kotlín. Vcelku
je to však trasa prevažne horská,
prechádzajúca hlavným hrebeňom
viacerých horských celkov.
PRIEBEH TRASY V SKRATKE
Z Devína cez Devínsku Kobylu,
Slavín a Kamzík vystupuje trasa na
hlavný hrebeň Malých Karpát. Sleduje ho po celej dĺžke a osídleným
kopaničiarskym krajom prechádza
do Bielych Karpát. Súvislým výstupom dosiahne najvyšší bod pohoria

Veľkú Javorinu (970 m n. m.), kultové
miesto upevňovania slovensko-českej vzájomnosti a dobrých vzťahov. Odtiaľ v dĺžke 20 km vedie aj
územím Českej republiky a cez vrch
Machnáč schádza do osídleného Považia. V Trenčíne prekročí Váh a v
priestore Strážovských vrchov dosiahne Trenčianske Teplice.
Prechodom na stredné Slovensko
(od obce Horná Poruba) už vedie
trasa iba horským terénom. Prekročí dva strmé končiare Vápeč a Strážov, prejde folklórne pozoruhodnou
obcou Čičmany a vystúpi na Fačkovské sedlo na okraji Malej Fatry.
Odtiaľ veľkým oblúkom obchádza
Turiec, sledujúc nevysoký a členitý
hrebeň pohoria Žiar. Na sever od
Handlovej vstupuje do Kremnických

vrchov, cez kremnickú Skalku a
sedlo Malý Šturec vchádza do Veľkej
Fatry. Dosiahne horský hotel pod
Kráľovou studňou a vrchol Krížnej, cez sedlo Veľký Šturec a vrch
Zvolen schádza na Donovaly. Odtiaľ
v dĺžke takmer 100 km vedie celým
hlavným hrebeňom Nízkych Tatier
do povstaleckého Telgártu. V sedle
Besník prechádza do Slovenského
rudohoria a zároveň do východnej
časti Slovenska. V celej dĺžke sleduje
mohutnú klenbu Volovských vrchov
až do rekreačného zázemia Košíc na
Jahodnej. Tam sa stáča na sever a
prechádza osídlenou Šarišskou vrchovinou, obchádza intravilán Prešova a vstupuje do pohoria Čergov,
pokračuje na Bardejov, kde vchádza
do oblasti Nízkych Beskýd. Cez
Maguru a masív Čiernej hory (667
m n. m.) dosiahne mesto Svidník.
Odtiaľ až na Duklu prechádza trasa
úsekmi ťažkých oslobodzovacích
bojov, ktoré tu zvádzal 1. československý armádny zbor – cez dolinu
Kapišovka k pamätným miestam
pri Vyšnom Komárniku a napokon
k pamätníku na Dukle s cintorínom
padlých v Duklianskom priesmyku.
V ďalších tohtoročných vydaniach
nášho magazínu vám postupne
priblížime jednotlivé úseky trasy,
najkrajšie miesta, hlavné turistické
atrakcie a pridáme aj tipy na nocľah.
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