
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV REGIONÁLNA RADA TRENČÍN 
V SPOLUPRÁCI S VÝBOROM KČT OBLASTI VALAŠSKO – CHŘIBY 

ORGANIZUJÚ 
15. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO TURISTICKÉHO POCHODU PBH 

 

 

PRIATEĽSTVO - PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANI/Í/C 
                          

 

 
 
 

Hotel Fran, Javorníky, sobota 6. mája 2017 

 

Odchod: Trenčín, stanica SAD o 7:00 hod.  
 
Doprava: Vlastným autobusom, cena 4,00 € členovia KST, deti 3,50 €, nečlenovia 6 € (v cene je 
zahrnuté štartovné 1 €). 
 
Prezencia: od 11:00 do 14:00 hod v areáli Hotela Fran 
 
Štart: Podjavorník, Papradno okolo 8:30 hod 
 
Cieľ: Podjavorník, Papradno do 17:00 hod 
 
Doprava späť: Z Podjavorníka o 17:00 
 
Trasa: 

Podjavorník (585) 2.9km 433m 5m 1:20 - Stratenec, s. (1013) 2.5km 55m 38m 0:40 - S. 

Gežov (1030) 2.6km 30m 105m 0:40 - Kasárne (955) 0.6km 27m 0m 0:10 - Butorky 

(982) 1.3km 93m 15m 0:25 - Veľký Javorník, s. (1060) 1.3km 10m 40m 0:20 - S. Gežov 

(1030) 2.9km 0m 445m 0:55- Podjavorník (585) 
Spolu: Vzdialenosť 14,5 km, čas 4:40, stúpanie 648 m, klesanie 648 m 
 
Ďalšie možnosti: 
Na hrebeni Javorníkov a v oblasti Kysucké Beskydy, Kasárne je možné v rámci stanovených časov 
príchodu, prezencie a ochodu si urobiť: 

A. Stratenec-Malý Javorník a späť: 

Stratenec, s. (1013) 0.5km 0m 23m 0:10 -  Bukovina (990) 1.8km 84m 55m 0:30 

-  - Malý Javorník (1019) 1.8km 55m 84m 0:30 -  Bukovina (990) 0.5km 23m 0m 

0:10 - Stratenec, s. (1013) 

Spolu: Vzdialenosť 4,6 km, čas 1:20, stúpanie 162 m, klesanie 162 m 
B. Potulky po značených i neznačených trasách v oblasti Kasárne 

 
V areáli Hotela Fran sa od 11:00 do 14:00 hod uskutoční stretnutie turistov zo Slovenska, 
Moravy a Čiech. Táto akcia je zaradená do regionálnych kalendárov RR KST Trenčín a KČT 
Oblast Valašsko-Chřiby. Súčasne je akciou organizovanou  pri príležitosti príprav na oslavy 
stého výročia vzniku Československa, ktoré vyvrcholia v roku 2018. 
 
Štartovné: Bude  usporiadateľmi použité na financovanie nákladov na akciu.  
 
Odmena: Pamätný list, pečiatka akcie, samolepka, pečiatka IVV, turistické nálepky, odznaky a tiež 
pekné zážitky zo stretnutí s priateľmi. 
 
Občerstvenie: Z vlastných zásob, v Hoteli Fran a horských chatách v blízkom okolí 
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Prihlášky:  Vopred, vzhľadom k zaisteniu dopravy a organizačnému zabezpečeniu akcie. 
 
Termín: Najneskôr do 5. apríla 2017 u predsedov OKST, tí odovzdajú menné zoznamy účastníkov 
Jánovi Mrlinovi (osobne alebo e-mailom) do 8.4.2017.  Peniaze odovzdajú najneskôr dňa 
11.4.2017 na konferencii RR KST Trenčín (ODA Trenčín) od 16:00 hod. 
 
Informácie:  Jan Mrlina, tel. 00421 902 391 057, e-mail: jan.mrlina1@gmail.com 
 
Upozornenia:  
- každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo,  
- pohybujte sapo skupinách pod vedením cvičiteľov, či inštruktorov, jednotlivých OKST 
- doporučená mapa Javorníky, Púchov č. 108 z edície VKÚ, turistická mapa  www.mapy.hiking.sk 
alebo  www.freemap.sk 

 
Do pozornosti:  
Javorníky sú pohorie, ktoré tvorí na západe časť štátnej hranice medzi Slovenskou a Českou 
republikou, smerom na sever prechádzajú do Turzovskej vrchoviny, na juhu susedia s pohorím 
Biele Karpaty a na východe prechádzajú do Kysuckej vrchoviny. 
Z geomorfologického hľadiska sú Javorníky súčasťou subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty a 
oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Vnútorne sa člení na dva podcelky – Vysoké Javorníky a 
Nízke Javorníky. 
Pohorie Javorníky je tvorené flyšovými horninami, často sa striedajú prachové ílovce s plochami 
pieskovcov. Najvyššími vrcholmi tohto pohoria sú Veľký Javorník (1 071,5 m n. m.), Hričovec 
(1 059,8 m n. m.), Čemerka (1 052,3 m n. m.), Stratenec (1 055 m n. m.), Uhorská (1 029 m n. m.), 
Burkov vrch (1 032 m n. m.), Malý Javorník (1 019,2 m n. m.), Solisko (1 012,4 m n. m.) a Ustrígeľ 
(1 008,6 m n. m.). 
Nadmorská výška a klimatické podmienky ovplyvnili zloženie vegetácie v tejto oblasti. Vo vyšších 
nadmorských výškach nájdeme ihličnaté porasty, prevažne smrekové monokultúry s občasným 
výskytom jedlí. Z listnatých porastov sa vyskytujú najviac porasty bukové. Územie s nižšou 
nadmorskou výškou je využívané z väčšej časti pre poľnohospodárske účely, len na niektorých 
miestach zostali jelšové porasty. 
Fauna svojím charakterom odpovedá živočíšnym spoločenstvám podhorského a horského pásma. 
Nachádzajú sa tu z veľkých šeliem – medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá, sú tu 
zastúpené aj drobné cicavce. 
Na svahoch Javorníkov pramení množstvo drobných potokov a riečok. Niektoré tečú na českú 
stranu a tvoria prítoky rieky Bečvy, na slovenskej strane sa vlievajú do dvoch hlavných vodných 
tokov tejto oblasti, a to do Váhu a do Kysuce. 
Podnebie radí Javorníky medzi mierne teplé oblasti. Teploty sa v zimnom období pohybujú od -2 
do -5 °C, v letných mesiacoch je teplotný priemer cca. 16 do 18 °C. Počet dní zo snehovou 
pokrývkou je cca. 60 – 100, počet letných dní cca 30 – 50. 
Horský hotel Fran (970 m.n.m) je umiestnený na Kysuciach v areáli lyžiarskeho strediska Zóna 
Snow Makov - Kasárne, v obklopení lesov, lúk a prírody pohoria Javorníky. Je situovaný pri 
hraniciach s Českou republikou. Okolie je v letnej sezóne ideálne na turistiku, v zime sa môžete 
premávať na lyžiach priamo pri hoteli. 
Ubytovanie poskytuje dvojlôžkových, trojlôžkových a štvorlôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou, 
vybavenej sprchou, toaletou a umývadlom. Izby majú možnosť pridania prístelky. 
Súčasťou hotel je aj bar, terasa a vínna pivnica. Hotel ponúka krytý bazén, a saunu. Hostia môžu 
využívať spoločenskú miestnosť, slúžiacu ako herňu pre deti. Stravovanie je zapezpečené priamo 
v priestoroch hotela. 
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