
 Obnova turistických trás v pohorí Čergov 

 

KST Mladosť ODEVA Lipany v spolupráci s firmou SHR Bartolomeja Smetanu 

po intenzívnych „dovolenkových“ prácach cez letné obdobie  uplynulých dňoch 

ukončili projekt EKOPOLISu a Horaliek od SEDITy a v ňom urobili: 

- Vyčistili turistické trasy od náletovej zelene a prerezali trasy od 

popadaných stromov TZT 2802 (modrá) v úseku Minčol (hranica NPR) – 

sedlo Ždiare a TZT 8779 (žltá) v úseku Potoky - sedlo Ždiare, 

- Obnovu značenia v spolupráci so značkármi  RR KST Prešov (Miroslav 

Mudrák, Jozef Cihy)  v úseku TZT 2802 (modrá) v úseku Minčol  – sedlo 

Ždiare a samostatne sedlo Ždiare a TZT 8779 (žltá) v úseku Potoky-sedlo 

Ždiare, 

- Premostili zamokrené územie na žltej TZT 8779 (žltá) drevenými 

odrezkami hrubých konárov, urobili koridory pre odtok vody na trase, 

taktiež obnovili lavičku ku studničkám pod útulňou, 

- Vybudovali prístrešok na križovatke ciest v s. Ždiare, 

- Obnovili tri studničky (pri útulni KST Mladosť ODEVA Lipany, „Pod 

bukom“ a „Ondrejovu“ studničku pri ceste od útulne smerom na ústie 

Kalinovského potoka (červená značka miestneho turistického značenia). 

- Počas všetkých prác sa snažili vyzbierať odpadky a neznečisťovať životné 

prostredie. 

Studničky a časť trás bude oficiálne prezentovaná 15. septembra 2018 na akcii 

KST Mladosť ODEVA Lipany a RR KST v Prešove – Stretnutie štyroch okresov 

na Minčole“. 

Taktiež Vás srdečne pozývame na jesenný prechod Čergovom, ktorý je 

naplánovaný na koniec septembra a o ktorom Vás budeme informovať na našej 

stránke. 

Na všetkých aktivitách k realizácii projektu sa podieľali: 

Ing. Bernard Majtner ml., PaedDr. Jozef Sobota, Bartolomej Smetana, Jozef 

Smetana, Jozef Saxa, Gabriel Kuchár, Jozef Kaščák, Vladimír Plavčan, Tibor 

Hluška, Lukáš Višňovský, Ľubomír Smetanka, Michal Vavrek, Jozef Blaščák, 

Ing. Ján Feltovič, Jakub Feltovič  – 15 ľudí.  

Fotografie pôvodného a súčasného stavu (Gabriel Kuchár, PaedDr. Jozef Sobota) 

prezentovali na facebookových profiloch. 

Veríme, že dané práce a ich výsledok pomôže pri revitalizácii turistiky 

v Čergovskom pohorí. 

                                                         Dodo Sobota 

 



 

 



 

 

 



 


