
Vyhodnotenie 38. zrazu cykloturistov KST, Pieniny – Červený Kláštor, 25.-28.8.2016 

 

Ďalší ročník cykloturistického zrazu KST máme za sebou. Hlavným organizátorom bola RR KST Stará 

Ľubovňa, z poverenia VV KST v Bratislave. Na 38. ročníku sa zišli milovníci jazdy na bicykloch 

v prekrásnom prostredí Pienin s centrom zrazu v areáli kúpeľov Červený Kláštor – Smerdžonka. 474 

oficiálne  zaprezentovaných účastníkov bolo ubytovaných v okolí celého Červeného Kláštora 

a dokonca aj za hranicou našej vlasti v poľských Nižných Sromowcach. Pre účastníkov cyklozrazu 

bol pripravený bohatý športový, ale aj kultúrny program. Každý účastník mal každý deň na výber 

z dvoch cyklotrás a dokonca aj pešiu trasu.  

Najväčšie zastúpenie bolo na tzv. Ľubovnianskej trase (73 km) – 294 účastníkov, ktorí mali 

možnosť návštevy Ľubovnianskeho hradu, obce Jarabina s krásnym pohostením od pani starostky, 

ale nechýbala ani návšteva pútnického miesta na Hore Zvir.  

Druhé najväčšie zastúpenie bolo na tzv. Ružbašskej trase (67 km) – 166 účastníkov. Bola to trasa 

cez hrebeň Spišskej Magury a znova s príjemným privítaním a pohostením účastníkov od starostu 

obce Toporec a od OZ Ružbašský prameň vo Vyšných Ružbachoch. Keďže počas troch dní sme 

nenašli na oblohe ani mráčik, veľmi padla vhod dvojhodinová prestávka s prehliadkou kúpeľov 

Vyšné Ružbachy a kúpanie sa v miestnom kráteri.  

155 účastníkov sa vybralo na trasu cez Veľkú Frankovú (44 km) okolo priehrady na Czorsztyňskom 

jazere v Poľsku, hradu Niedzica a návštevou infocentra PIENAP-u v Spišskej Starej Vsi.  

Cez Lesnícke sedlo, Lesnicu a Prielom Dunajca prešlo 78 cyklistov (24 km). 60 turistov bolo na 

pešie trasy, či už na Tri Koruny , alebo do Lesnice. Samozrejme, že sa cyklisti pohybovali aj 

samostatne a o tom štatistiky nie sú. Vekový rozdiel medzi najmladším a najstarším účastníkom 

cyklozrazu bol presne 78 rokov. Zraz slávnostne otvoril Miroslav Herchl, člen VV KST. Štafetu 39. 

cykloturistického zrazu v roku 2017 prevzal predseda sekcie cykloturistiky Peter Zöld, ktorý za RR 

KST v Žiari nad Hronom pozval prítomných do Vyhní v Štiavnických vrchoch. Ak nebudem počítať 

domácich účastníkov, tak najväčšie zastúpenie mal KST Nižná z Oravy – 39 členov. Na kultúrnom 

programe sa v najväčšej miere (okrem vystúpenia folklórneho súboru) podieľali naši členovia pod 

vedením Veroniky Boďovej, za čo im patrí obrovská vďaka. Dokázali tak trocha netradičným 

spôsobom zabaviť skoro 500 účastníkov. Posledný deň podujatia sa v prírode v areáli kúpeľov 

konala Rímskokatolícka svätá omša. 

Poďakovanie patrí aj pánovi Jánovi Korčákovi a jeho manželke za vytvorenie výborných podmienok 

v zrazových priestoroch Kúpeľov Červený Kláštor – Smerdžonka.  

A že sa taká veľká akcia zaobišla bez vážnejšieho úrazu? Pomohla nám k tomu aj dopravná polícia 

z okresu Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktorá úspešne zvládla presun pelotónu aj po ceste 1. triedy. 

Samozrejme, že by to nešlo ani bez sponzorov: Prešovský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, OOCR Severný Spiš Pieniny, Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, Chata 

Pieniny Lesnica, Mesto Stará Ľubovňa, Obec Toporec, Obec Jarabina, Obec Červený Kláštor, OZ 

Ružbašský Prameň, Pivovary Topvar, a.s., Nestville Distillery, Tatranská mliekáreň a.s., Goralský 

dvor Haligovce, Správa Pienap-u, Ľubovniansky hrad. 

Všetkých Vás pozdravuje a za úžasnú atmosféru Vám ďakuje 9 členný organizačný štáb v zložení: 

Pavel Mrug – predseda, Jaroslav Macko – podpredseda, Jana Duračinská – sekcia ekonomiky, 

Milan Malý – vedúci trás, Dana Joštiaková – sekcia propagácie, Veronika Boďová – sekcia kultúry, 

Ján Staš – člen, Peter Zöld – predseda sekcie cykloturistiky KST, Vladimír Gábriš – zástupca VV KST.   

 

                                                                                  Predseda organizačného štábu Pavel Mrug. 


