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Hotel Fran, Javorníky, sobota 6. mája 2017 

 

Na základe prihlásených 119 turistov zo 7 OKST nášho regiónu (OKST TJ LOT, TTS Trenčín, 
Dukla Trenčín, OKST Stará Turá, Podjavorina Nové Mesto n/V, OKST Trenčianske Teplice,  OKST 
Bobot) a zopár nečlenov sme akciu naplánovali pre dva autobusy. Jeden, 70 miestny išiel 
z Nového mesta n/V a druhý, 49 miestny, z Trenčína cez Trenčianske Teplice. 
 

Počasie bolo hlásené jarné premenlivé, ráno však 
nepršalo a tak nakoniec do Javorníkov cestovalo 
110 turistov z nášho regiónu. Vedúci autobusov 
Jano Mrlina a Miro Maráz koordinovali cestu tak, 
aby sme na štart akcie, do Podjavorníka, prišli 
spolu. Vyšlo to tak, ako sme plánovali a niečo po pol 
deviatej vyrazili účastníci na trasu s programom: 

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 
V areáli Hotela Fran sa od 11:00 do 14:00 hod uskutočnilo stretnutie turistov zo Slovenska, 
Moravy a Čiech. Táto akcia bola zaradená do regionálnych kalendárov RR KST Trenčín a 
KČT Oblast Valašsko-Chřiby. Súčasne bola akciou organizovanou  pri príležitosti príprav na 
oslavy stého výročia vzniku Československa, ktoré vyvrcholia v roku 2018. 
Štartovné 1 €: bolo  na financovanie nákladov na akciu. Odmena: Pamätný list, pečiatka akcie, 
samolepka, odznaky a tiež pekné zážitky zo stretnutí s priateľmi. 
 
Na hrebeň Javorníkov je to dosť prudké stúpanie a tak sa už 

od Podjavorníka vytvorili klubové 
výkonnostné skupinky. Čas odchodu 
späť z Podjavorníka sme si stanovili 
na 16:00 a tak bolo pre mnohých 
dosť času si ľubovoľne predĺžiť, 
Javorníky k tomu majú podmienky. 
Mnohí to samozrejme využili. Na 
Stratenec sme dorazili podľa 
časového rozpisu, nasledovalo 
tekuté i tuhé občerstvenie a pochod pokračoval. V sedle Gežov sme si 
obzreli odbočku, po ktorej sme sa mali vracať. Jedná sa totiž 
o neznačenú trasu, ktorá je však na www.mapy.hiking.sk vyznačená 
a aktívna pre výpočet. Drevený smerovním ukazoval trasu a my sme  

 

http://www.mapy.hiking.sk/
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pokračovali na najvyšší bod Javorníkov 1071 m vysoký Veľký Javorník. Pofotili sme sa 
a pokračovali, pri zamračenom počasí, bez dažďa, na Bútorky. 
Odtiaľ do centra našej stretávky s moravskými turistami, na horskú chatu Fran to bola už len 

štvrťhodinka. Kúsok od Franu sme dobehli Jirku Tomáša, ktorý je, 
s Janom Mrlinom, zakladateľom tejto akcie. Nasledovalo vrelé privítanie 
nielen týchto dvoch, ale tiež ostatných z našej partie, veď sa poznáme už 
15 rokov. Už pár sto metrov od Franu sme počuli cimbálovku a pri 
našom príchode sa ozvalo Naďaleko od 
Trenčína, mraky sa rozostúpili a začalo 
hriať slniečko, ktoré nás sprevádzalo 
i cestou domov. Bolo to milé privítanie. 
Horská chata bola priam obložená 
turistami a množstvo známych nám 
spomalilo cestu k organizátorom. 
Tentoraz boli našimi hostiteľmi 

funkcionári KČT Oblast Valašsko- Chřiby, konkrétne predsedníčka 
pani Libuše Valentová, podpredseda a hlavný organizátor Ladislav 
Hojgr spolu s Pavlom Ejemom duše tohtoročnej akcie. 
Množstvo stále prichádzajúcich nám znemožnilo 
s organizátormi stráviť dlhší čas. Stačili sme sa však zvítať, 
odovzdať si drobné pozornosti, prevziať pre našich 
účastníkov pamätné listy, odznaky akcie a samolepky. Tie 
sme potom rozdali v autobusoch na spiatočnej ceste. 
Urýchlili sme takto prezenciu, veď pri našom príchode 
prekročil počet účastníkov číslo 500. Dôležité bolo, že 
sme dohodli ročník 16. ročníka, ktorý vychádza na 5.5.2018 
a miesto stretnutia bude na Holubyho chate na Veľkej 
Javorine, najvyššom vrchu Bielych Karpát. Rozlúčili sme sa 
štamperlíkom slivovice a po malom občerstvení nás čakala 
cesta späť, cez sedlo Gežov neznačenou cestou do 
Podjavorníka. Strmý zostup komplikovali kamene vodou 
vymletého chodníka v určitých úsekoch. Spokojným 

účastníkom to však 
nevadilo. Všetci išli 
opatrne a v cieli sme sa 
na pivečku v miestnom 
pohostinstve s milou 
obsluhou stretli všetci stodesiati. Cestou domov už zapršalo, 
na naše víťazstvo nad počasím to nemalo vplyv. 

 

 
 
 
 

A tak sa tešíme opäť o rok s vierou, že všetko dopadne tak krásne, ako jubilejný 15. ročník. 


