
 
Medzinárodný diaľkový etapový pochod 

 TRENČÍN - ZLÍN 
18. ročník 

10.-11. júla 2021 
 

Informácie: Jan Mrlina  + 421 902 391 057, + 421 32 7436611, mail: jan.mrlina1@gmail.com   
    
 
 
 

Poriadatelia: 
RR KST Trenčín, OKST  TJ Letecké opravovne Trenčín, KČT Zlín,  
Patroni: 
Mesto Trenčín a Mesto Zlín 
Mediálni partneri: 
PARDON, ZLÍNSKÝ DENÍK 
Trasa a kilometráž: Celkom cca  62 km (možnosť skrátiť)  
1. deň (mapa VKÚ č. 107 1:50 000 Biele Karpaty, Trenčín alebo www.mapy.hiking.sk): 
Stanica ŽSR Trenčín - Hrabovka, Poľníky - Dolná Súča - Výhliadková veža, Trenčianska Závada -
Uhliská – Antonstal – Grófová – Javorník - Nad Pláňavou - MTU Brumov 
(možnosť skrátenia trasy, bus do Dolnej Súče či Trenčianskej Závady) 
2. deň (mapa KČT č. 93 1:50 000 Vizovické vrchy alebo www.mapy.hiking.sk): 
MTU Brumov - Jeleňovská - Sychrov – Drnovice - Vysoké Pole - Pod Suchým vrchem – Lhotsko -
Vizovice, námestie 
(bus do Valašských Kloboukov, alebo s prestupom do Vysokého Pola) 

Podrobná trasa oboch dní bude doručená prihláseným účastníkom do 10 pred akciou. 
Štart a prezencia: 
V sobotu 10. júla 2021 v Trenčíne, Reštaurácia Rotunda od 6:00 do 8:00 hod  
Cieľ: 
Vizovice, námestie 11. Júla 2021 do 18:00 hod 
Štartovné: 
2 € alebo 50 Kč (v cene sú zahrnuté náklady usporiadateľov, drobné občerstvenie a pozornosť pre 
účastníkov pochodu) 
Ubytovanie: 
Zo soboty na nedeľu v Brumove, Mestská ubytovňa, na lôžku za 215 Kč (v prípade dotácie bude 
cena upravená) 
Doprava do Trenčína:  
Odchod vlastného autobusu z Vizovic, námestie o 18:00, za 5 € (v prípade dotácie bude cestovné 
upravené)    
Občerstvenie:  
Možné na štarte, v pohostinstvách po trase a v cieli.  
Prihlášky:  
Záväzné do 21. júna 2021 so zaplatením dopravy (5 €) a príslušnej čiastky za nocľah (215 Kč).  
Prihlášky: U predsedov OKST alebo Jan Mrlina  
Dôležité informácie:   
- nutný platný OP alebo pas, podľa stavu pandemickej situácie tiež potrebné ďalšie doklady, 
- je potrebné mať hotovosť v Kč a Euro, 
- doporučujeme vhodné oblečenie podľa počasia, pevnú obuv, hlavne dostatok  tekutín, i keď na     
  trase je možnosť občerstvenia, 
- každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo, doporučujeme  vlastnú poistku  a nezabudnite na  
  preukaz poistenca           
- akcia má vlastnú pečiatku do turistického záznamníka a pamätný list v cieli 

Pozor: V prípade malého záujmu alebo problémov s pandemickou situáciou sa akcia 
neuskutoční 

Zmyslom akcie je spoznávanie prírodných krás 
a pamätihodností na moravskej i slovenskej strane, 

spoznávanie tu žijúcich ľudí, 
prehĺbenie spolupráce turistov KČT a KST 

a samozrejme tiež podpora fyzickej kondície. 

http://www.mapy.hiking.sk/

