
Správa komisie vysokohorskej turistiky RR KST  Čadca – Kysuce                            
za obdobie  rokov 2018-2021    

Vysokohorská turistika je jednou z turistických presunových disciplín.  Umožňuje spoznávanie krajiny 
z vyšších polôh, výstupy na tieto veľkolepé hory a výhľady z nich je to najkrajšie, čo príroda vytvorila. 
Turistom sa odkrývajú štíty, hrebeňovky a ďaleké panorámy, z ktorých sa nám až tají dych a sú to 
úžasné zážitky.                                                                                                                                                          
Aj keď Kysuce sú nádhernou horskou krajinou, predsa len svojou najvyššou nadmorskou výškou 1236 
m, ktorú má Veľká Rača nespĺňajú charakter vysokohorskej krajiny.   Z toho dôvodu Kysuckí turisti 
musia za vysokohorskou turistikou vycestovať do rôznych vyšších hôr na Slovensku alebo do 
zahraničia. Je to o to zložitejšie, pretože na takúto túru sa treba vybrať v skorých ranných hodinách, 
napríklad do Tatier aspoň o 3 hodine rannej, dopraviť sa nejakým prostriedkom, takáto túra zaberá 
dlhší čas presunu, musí byť  vhodnejšia výstroj, pripadne výzbroj, mať väčšiu fyzickú kondyciu, 
technickú zdatnosť,  väčší a ťažší ruksak, predstavuje väčšie nebezpečnejšie riziko, nástrahy počasia, 
stojí to väčšie finančné prostriedky, a po túre sa v neskorých večerných hodinách  dopraviť naspäť 
domov. Aj napriek tomu sú na Kysuciach turisti, ktorý  sa na takéto túry rady vyberajú, ba dokonca 
túžia po takýchto vysokých horách, a nevedia sa ich nabažiť. Vzhľadom na tieto sťažené podmienky  
väčšina Kysuckých  turistických klubov alebo skupinky turistov sa tejto činnosti venuje príležitostne, 
nie je to masovou turistikou.      

 Vysokohorské akcie turistických klubov v rokoch 2018 -2021:                                                                       
ŠKT-KYSUCKÉ NOVÉ MESTO  absolvovalo prevažne formou autobusových zájazdov presuny alebo 
výstupy na : Giewont - Západné Tatry, Poľsko,  Pilsko- Žiwiwcke Beskydy,  Babia Hora- Oravské 
Beskydy,  Brestova , Volovec, Ostrý Roháč- Západné Tatry,  Rysy, Jahňací štít, Kôprovský štít- Vysoké 
Tatry, Salatín-Nízke Tatry, Rakytov- Veľká Fatra a výstupy v Malej Fatre.                                                                                           
KT- NOVÁ BYSTRICA  uskutočnili : Ostrý Roháč, Baranec, Bystrá, Brestova, Sivý Vrch- Západné Tatry,  
Kriváň, Kôprovský štít, Východná Vysoká – Vysoké Tatry,  Dereše, CHabenec- Nizké Tatry, plus výstupy 
v Malej a Veľkej Fatre.  Za ďalšie v rokoch 2018-2021 uskutočnili  4 zahraničné vysokohorské cesty  
v Talianskych Dolomitoch. Boli to výstupy na: Tre Cime, Monte Piano, Piz Boé 3152m, Tofana di 
Mezzo 3244m, Pisciada 2985m, Marmolada 3343m. Navštivili Sassolungo, kde lyžuje naša úspešná 
lyžiarka Petra Vlhová. Ďalšie výstupy v Malej Fatre.                                                                                                                                        
KVK-TURIST  KYSUCKÝ LIESKOVEC  uskutočnili viacero zimných, aj letných výstupov na značkované, aj 
neznačkované štíty Slovenských hôr, spomeniem aspoň tie najznámejšie: Gerlachovský štít, Lomnický 
štít, Kežmarský štít, Končistá, Štrbský štít, Rysy, Kriváň- Vysoké Tatry, Sivý vrch, Pachoľa, Bystrá, 
Baranec, Brestová, Červené vrchy- Západné Tatry z Poľskej strany, Chopok, Ďumbier, Salatin, Kráľová 
hoľa- Nízke Tatry, Pilsko, Babia hora- Oravské Beskydy a ďalšie vrchy v Malej Fatre a Veľkej Fatre. 
Uskutočnili aj zahraničné cesty: zimný výstup na  Giewont- Západné Tatry- Poľsko, / mínus 22 
stupňov pod nulou/, ďalšie zahraničné cesty : Šar Planina- Macedónsko, Pindos, Parcis, Olymp- 
Grécko, Totes Ge Birge, Grosser Pril, Schneeberg- Rakúsko, Poloniny –Ukrajina, Krkonoše- Česko.  

Na technické a bezpečné zásady pohybu a pobytu vo vysokých horách KVK- TKL uskutočnil 2x 
výcvikové minimum Vht vo výcvikovom stredisku na Hoblíku v Malej Lúčanskej Fatre.  Účastníci si 
osvojovali uzly, naväzovanie, istenie, zlaňovanie, lezenie zaisteným ferratovým úsekom a ďalšie 
potrebné úkony.    



 V prvý decembrový víkend KVK-TKL uskutočňuje ročníkovu akciu Mikulášsky prechod Malou Fatrou 
/sobota, nedeľa/, bilancia ročnej činnosti Kysuckých vysokohorských turistov, ubytovanie na chate, 
teplá večera, občerstvenie, upomienka, pripadne udeľovanie ocenení, debata o horách, poďakovanie 
a rôzne. Titul, Čestný Kysucký vysokohorský turista v roku 2018 bol udelený  Petrovi  Balkovi z ŠKT 
Kysucké Nové Mesto. Tento titul od roku 2003 získalo dovedna 13 Kysuckých turistov po splnení 
daných podmienok: 15 ročná aktívna činnosť vo Vht, uskutočnených 10 zahraničných ciest, jedná 
cesta s minimálne troma výstupmi vo Vysokohorskom prostredí a absolvovanie výcvikového minima 
Vht.  

V rokoch 2020-2021 vzhľadom na opatrenia a obmedzenia covid-19, došlo k čiastočnému utlmeniu 
vykonávania činnosti vo vysokých horách. Zvlášť sa to dotklo staršej generácie turistov, ktorý sa 
z tohto dôvodu väčšieho rizika nákazy  nezúčastňovali vysokohorských akcií, ako po iné roky.                                    
Ďakujem všetkým Vht turistom za ich účasť a  činnosť vo vysokých horách, za ich nádherné fotografie 
z týchto túr, za zážitky ktoré rozprávajú pri rôznych stretnutiach napríklad aj na našej chate             
pod Plešom a za ich propagáciu Vht na Kysuciach.                                                                                                                            
Horám zdar!       

V Čadci 25.3.2022                                                           Predseda komisie VHT RR KST Čadca- Kysuce                                                                                                         

                                                                                                                    Ján Rajtek                                                                                                                                            

                                                                                                                         

 


