
Túlačka 2014 

trojdňová túra pre rodičov s deťmi 
oblasť – Moravsko-Slezské Beskydy 

 

podrobnejšie info: Peter Márton, Peter.Marton@fri.uniza.sk, marton_tud@hotmail.com, 

0905647876 

rezervácia ubytovania – pre prihlásených do 31.7.2014 

mapa celej trasy na tri dni: http://mapy.cz/s/aYbv 

 

prvý deň – 27. 8. 2014 

vlak 

Žilina - odch. 11:52 Os 3950 

Čadca - prich. 12:26 odch. 12:42 Os 2906 

Most u Jablunkova - prich. 12:55 odch. 13:02 Os 2938 

Bocanovice - prich. 13:06 

mali by sme mať dosť času, aby sme sa do večera dostali do cieľa prvého dňa a na miesto 

nocľahu 

 

trasa: 

Bocanovice, železničná zastávka - Slavíč, turistická chata 

zelená, žltá a červená značka 

cez Kozubová, Kamenitý (horská chata) 

nocľah - http://www.kolarovachata.cz/ 

12 km - 3:00 h 

 

 
 

  

http://mapy.cz/s/aYbv
http://www.kolarovachata.cz/


druhý deň – 28.8.2014 

trasa: 

Slavíč, turistická chata – chata Skalka 

červená, modrá a červená značka 

cez Lačnov, Kozí hřbet, Malý Polom (sedlo), Muřinkový vrch (kaplnka), Kamenná chata 

(rozhl. Tetřev), Severka 

nocľah - http://www.chataskalka.cz/ 

16 km - 4:10 h 

 

 
alternatívna trasa pre druhý deň: 

Slavíč, turistická chata – chata Skalka 

modrá, neznačená cesta, modrá 

cez Horní Lomná (hotel Salajka), Horní Lomná (koupaliště), Muřinkový vrch (kaplnka) 

14 km – 3:20 h 

to, či funguje kúpalisko nad obcou Horní Lomná, nemám informácie – určite by to bolo pre 

deti dobré osvieženie  

 

http://www.chataskalka.cz/


 

  



tretí deň – 29.8.2014 

trasa: 

chata Skalka - Čierne, železničná zastávka 

cez Mosty u Jablunkova, Studeničné, Gírová, Jaworzynka, Trojhraničie 

červená, žltá, zelená, žltá a zelená značka 

17 km - 4:10 h 

 

 
 

alternatívna trasa (časť trasy medzi Mostmi u Jablunkova a Hrčavou autobusom): 

chata Skalka - Mosty u Jablunkova 

červená 

3,6 km - 0:55 h 

Hrčava - Jaworzynka - Trojhraničie - Čierne, železničná zastávka 

žltá, zelená, žltá a zelená 

5,5 km - 1:23 h 

medzi Mostmi u Jablunkova a Hrčavou presun autobusom 

Mosty u Jablunkova, obecní úřad - Hrčava, konečná - 11:25 - 11:46 

 

z Čierneho do Žiliny vlakom (týmto vlakom sme cestovali aj z cieľa 2. a 3. ročníka našej 

trojdňovej túru) 

vlak 

Čierne pri Čadci z. - odch. 16:13 

Žilina - prich. 17:12 

 

alternatívna trasa: 

domov už z Mostov u Jablunkova (kúpanie sa na miestnom kúpalisku) 

 

vlak 

Mosty u Jablunkova - odch. 15:05 Os 2905 

Čadca - prich. 15:18 odch. 15:34 Os 3921 

Žilina - prich. 16:08 



Predchádzajúce ročníky: 

2011: Novoť, colnica – Krawców Wierch – Hala Rysianka – Żabnica (Węgierska Górka) 

2012: Bielsko-Biała – Szyndzielnia – Klimczok – Szczyrk – Skryczne – Barania Góra – 

Przelecz Kubalonka; Jaworzynka – Trojhraničie – Čierne 

2013: Oravská Polhora, colnica – Piľsko – Hala Lipowska - Żabnica (Węgierska Górka) 


