
Cyklocesta-Margecany-Uhornianské sedlo-Rožňava-Tornala-Filákovo-Balassagyarmat-Vinica-Bánská Štiavnica-2008 

Cesty se účastnili:  Luděk dobrovolný,Aleš Wenzal,Libor Holan,Petr Trchalík,Ivan Straškraba,Zoltán Bagári 

1.den 

Po vystoupení z vlaku a občerstvení v nádražním bufetu v Margecanech jsme se vydali na jih údolím řeky Hnilce 

tzv.Gotickou cestou do kraje těžby příliš drahých kovů. Třetí z vesnic na cestě byly Prakovce, které byly z velké části 

rómské a Aleš znající dialekt navázal družbu. Po nákupu v rozličnom tovare v Mníšku nad Hnilcom jsme odbočili na jih do 

Smolnické doliny. Blížíce se do Smolníku začalo pršet a proto jsme uvítali pohostinství restaurace se zahrádkou na 

náměstí. O zábavu se nám staral místní občan zásobující nás neuvřitelnými historkami. Po dešti jsme začali stoupat 

k hřebeni Volovských vrchů. Před vesnicí Uhorná jsme se zastavili u menší vodní nádrže Uhorná s krásným okolím. Od 

nádrže začalo za vesnicí 300 m stoupání do Uhornianského sedla ve výšce 999 mnm s tím, že Trchy se dostal až do 1 km. 

Ze sedla začalo klesání o 600 výškových metrů k hradu Krásná hórka kde jsme jen zajeli ke vstupní bráně kde měli řecké 

kozy Krí-krí. Hrad stojí na pahorku, který je pokryt jen trávou a je na něj zdaleka vidět. Z hradu jsme sjeli do centra 

východní Gemeru města Rožňava s bohatou historií báňského města. Z města už po hlavní silnici jsme vydali mezi 

Plešiveckou a Silickou planinou (Národný park Slovenský kras) na jih. Z obou stran planiny prudce spadají do údolí skoro 

až na nás. V Plešivci jsme křižovali cestu, kterou jsme jeli v roce 1999 a znovu došlo k družbě s místní minoritní 

komunitou. Cesta už byla sice rovinatá, ale s blížící se 100 km jsme ještě hledali zastávku a tu jsme našli v obci Starňa, 

kde vařili na návsi guláš, který jsme nemohli odmítnout. Cíl cesty byl v Tornale (dříve Šafáříkovo), kde jsme ke spánku 

zvolili přístřešek u místního kempu tak akorát pro 6 osob. Večer jsme zašli do města na pivko. 

2.den 

Ráno nás přivítalo slunečné počasí a maloučko zvlněnou krajinou ve výškách okolo 160 mnm jsme vyrazili bočními 

cestami na jih. Krátká zastávka byla v kůpelech Číž, kde jsme zkontrolovali pacienty a vyrazili směr Cerová vrchovina. Je 

to malebná nízká pahorkatina sopečného původu se vzácnou květenou – krásy jsme vstřebali. Po jejím projetí jsme 

dorazili do rodiště Vici Kerekeš Filákova se zříceninou hradu. Při obědě ve zdejší restauraci jsme sledovali bitvu tenistů 

Nadala a Federera ve finále Wimbledonu, kdy zde Nadal poprvé zvítězil. Z města jsme vyjeli  k obci Ratka od níž jsme 

přejeli zkratkou přes kopce do obce Pleš se spoustou plešatých lidí. Ke spánku jsme zvolili obec Rapovce, kde jsme se 

dohodli s místním bossem vlastnícím ubytovnu na levném noclehu. V přilehlé krčmě jsme strávili noc při kulábru při 

kterém došlo k určitým nejasnostem ohledně výsledků… 

3.den 

Po ránu došlo k tragické události, kdy neznámý pachatel rozbil umyvadlo – naštěstí majitel zvyklý na tyto události věc 

s nadhledem přešel…Na nedalekém přechodu Kalonda jsme vstoupili do území ohnivých Uhrů. Jedouce Maďarskem 

kolem hraniční řeky Ipelu jsme dorazili k rekreačnímu středisku Raropuszta, kde je v blízkosti na mapě zaznačen Grand 

Kanyon – zřejmě maďarský humor…Kousek dále jsme přejeli Uherským Brodem nazpět na Slovensko, abychom si zkrátili 

cestu a dorazili do obce Peťov – jejichž jméno je mezi účastníky cyklocest hodně využíváno…Po chvíli jsme lávkou přes 

Ipel znovu přeli do Uher a zastavili ve vesnici Hugyag na pivo Borsodi, které nám ve velkém horku chutnalo…Po hlavní 

cestě jsme dorazili na hraniční město Balassagyarmat. Ve středu nás zaujala restaurace Josefa Švejka do které jsme 

logicky zašli…Vepřová roláda plněná husími játyrky s čerstvou zeleninou a božským  červeným vínem z nedalekých vinic 

nás naladila do šťastna…Příjemně unaveni jak už bylo denním zvykem jsme znovu přejeli Ipel (tentokrát po oficiálním 

mostě) na Slovensko a klidným tempem jeli do centra jedné z 6 vinařských oblastí – oblast stredoslovenská – obce 

Vinica. Blížice se velkým polem k obci začla velká bouřka, které jsme za pomocí speciálních ochranných prvků 

s hromosvody odolali. Pomocí dobrých kontaktů účastníků jsme vybrali sklépek pana Vygmonta, který se stal našim 

útočištěm. Po ochutnávce a prohlídce sklepa došlo na tzv.dlouhodobé posezení při sklence červeného se zpěvy…Spánek 

se odbyl na dřevěných lavicích před sklepem a proběhl bez žaludečních problémů plynule…. 

4.dne 

Krásné slunečné ráno nás usadilo na naše sedla a vyrazili jsme směr Krupinská planina. Vystoupali jsme cca 300 m 

výškových bukovými lesy přes obec Čelovce na planinu, která je zapolněna. Po chvíli zvlněné jízdy jsme dorazili k obci 

Bzovík, kde se nachází zachovalá tvrz. Z obce už jsme jeli po hlavních cestách přes Hontianské Nemce do cíle v Bánské 

Štiavnici. Do odjezdu vlaku jsme měli čas a proto jsme si prohlédli krásné historické centrum a mohli se tak připravit na 

naši návštěvu za 8 let. 

 

 



Ten nejužší úzký úzce vybraný uzoučký výběr valašských cyklistů je připraven(dobře) na jubilejní desátou cyklocestu….. 

 

Obchodní zástupce pivovaru Šariš začal přednášku o silných stránkách tohoto piva pijíce Magnésku-bufet Margecany 

 



Cyklisty prostě není možné vyfotit zblízka, jezdí hrozně rychle….vodní nádrž Malá Lodina na Hornádu u Margecan 

Družbu Vsetína a Prakovců vždy zajišťuje Aleš, protože zastupitelé Vsetína se bojí….. 

 



Květinu na drážním domku v Helcmanovcích namaloval Václav Havel v roce 1991 s pomocí Josky Skalníka….. 

 

Déšť ve Smolníku nás zahnal do zahrádky na pivo Šariš, kde nás bavil neuvěřitelnými historkami místní pábitel…. 

 



Šestice borců se připravuje na dobytí hřebene Volovských vrchů v jižní dáli….Smolník….mží…. 

 

Pastorální symfonie stínů řezajících vodní hladinu vodní nádrže Uhorná na nepravidelně pravidelné bokoúhelníky…. 

 



Optimistický výraz Ivanovi tváře hovoří o překonání tréninkového manka způsobeného rodinnými problémy….Uhorná 

Frenetická radost borců po zdolání legendárního Uhornianského sedla na pomezí Spíše a Gemeru(999 mnm-Trchy+1m) 

 



Planina Nazca v Peru a Volovské čary na Slovensku: 2 největší světové záhady – sjezd k Rožňavě 

 

Pohled od hradu Krásná Hórka – vlevo Silická planina – uprostřed Plešivecka planina – vpravo Plnovlasá planina 

 



Vchod do hradu Krásné Hórky – dost blbý nápad mířit na cyklisty neschopné boje děly ….. 

 

Hrad Krásná Hórka v zajetí bouřkových mraků z kterých kupodivu nezapršelo…… 

 



Před 10 lety jsme přijeli z údolí uprostřed od Zadielské doliny a vpravo přes Lipovník jeli na Silickou planinu….ach jo i ne 

 

Hornické město Rožňava s městskou věží z roku 1643 a katedrálou Nanebevzetí pany Marie….dole fanouškové cyklistů…. 

 



Lom zahryzávající se s buldočí zarputilostí do Plešivecké planiny je němě sledován Silickou planinou vpravo…. 

 

Aleš se Zolem si pořídili ochranku proti cyklistickým predátorům Trchymu a Liborovi….Plešivec…vlevo Plešivecká planina 

 



Tváře přesně vypovídají o tom, kdo se těší na guláš a kdo ne…..Ivan si na velkého Corgoně netroufl….Starňa u Tornaly…. 

 

Noclehárna u kempu v Tornale…..torza těl spáčů….. 

 



Vyjíždíme pod ostrým jižním sluncem z Tornaly k legendárním Medérským terasám…. 

 

Boží muka u obce Dubovec…..sepětí cyklistů s přírodou je dokonalé…..nad vrcholy Cerové vrchoviny hlavy nestrkají…. 

 



Jednoramenná jednostudna  vybudovaná před 111 roky jednou místní rodinou v obci Dubovec…chlapci mizí v dáli….. 

 

Vodní nádrž Hostice za poledního slunce…..vpravo v rákosí vidíme ukrytého Rákosníčka Cerového – místní endemit…. 

 



Kostelík v Gemerském Jablonci plující poli do mráčků….. 

 

Luděk zkušeně přejel přechod pro krávy aniž by nějakou zranil….na obzoru obec Hajnačka s hradným vrchom 

 



Filákovo hrad-krátce nato chlapci u pozdního oběda sledovali první vítězství Nadala v tenisovém Wimbledonu….. 

 

Mezi obcemi Ratka a Pleš – Julova dolina – v dáli v Maďarsku hora Karancs 725 mnm – chlapci jak dál ?!? 

 



Aleši !! Říkal jsem hlavu ohnout !! Podívej jak to Luděk umí……. 

 

Rapovce – večeře chlapců před útulnou pro pracovité rómy….rómové se cítí za mřížemi krčmy bezpečněji…. 

 



Takto přesně skutečnost fotograf viděl…..kulábr neskončil příliš dobře…..majitel a místní vrchní gadžo je vpravo…… 

 

Tak to dopadá, když si 6 cyklistů jde ráno čistit zuby……největší hmotná škoda na cyklocestách nekrytá pojišťovnou….. 

 



Vjíždíme do Maďarska a už se těšíme na Uherské tance našich kol…. 

 

Obhlížíme železniční zastávku Ráropuszta za kterou se nachází Grand Kanyon (píšou to na mapě co tomu říkáte chlapi?) 

 



Brod na Ipelu – hranice – vracíme se na Slovensko do obce Bušince – už víme kde vznikl název Uherský Brod….. 

 

Vyjíždíme z obce Peťov a věnujeme minutu ticha Nedovi a Fofovi, kteřý nesplnili rodinné nominační kritéria a nejeli….. 

 



A zase nazpátek do Maďarska lávkou přes Ipel…..přejezdy hranic už umíme…. 

 

Obec Hugyag - okoštovali jsme po letech pivo Borsodi a v němém úžasu sledovali koncert místních romopokryvačů…. 

 



Vidíte co dělá s cyklisty úžasná roláda s husími játry a kvalitní nápoj ve Švejkově restauraci?.....Balassagyarmat 

  

Že má bratr Josefa Švejka František v Balassagyarmatu restauraci , to jsme opravdu nevěděli….. 

 



Souboj someliérů ve vinnéhm sklípku nad obcí Vinica právě začíná……. 

 

 

 

Ve sklípku bývá 

všechno nějak tak jakoby 

nahlé, ale to se mi asi jenom 

zdá, nebo jsem moc pil? Ale 

vždyť jsem vypil jenom pár 

koštovaček, ale je fakt, že je tu 

májí takové velké…..no nic 

 



Ve sklípku se vedou hovory vážné i veselé….. 

 

Tož takého Caberneta aj Sauvignona ste ešče nepili a to zme tého sakra vypili….ten Vygmónt to je vinař!!!           

 



Po noci ve sklípku s doplněním červených krvinek se cítíme báječně…..V dáli pohoří Borszony kam pojedeme za 8 let….. 

 

Stoupání na planinu Krupina – vpravo Mackov vršok 520 mnm na zdejší poměry velikán….. 

 



Na planině Krupina – v dáli vlevo nejvyšší hora Štiavnických vrchů Sitno – v další dáli Kremnické vrchy a dál nic…… 

 

Otec všech fotografů Luděk snímá otce všech modelů Zoltána s hradem Bzovík opodál a Sitnem vlevodál…… 

 



Čelo peletonu okupuje Luděk a Zolo a čelo hor Sitno….před Prenčovem šlapeme k Bánské Štiavnici….. 

 

Náměstí v Bánské Štiavnici kde budeme zase za 8 let……a teď sjedeme na nádraží a hupky dom…..sláva nazdar výletu…. 

 



Cyklocesta-Margecany-Rožňava-
Tornala-Filákovo--Balassagyarmat-
Vinica-Bánská Štiavnica-červen 2008             

1 den   km 
km 
celkem 

do kopce 
m 

z kopce 
m poznámka   

Margecany Mníšek nad Hnilcom 25 25 200 100 po silnici   
Mníšek nad Hnilcom Uhornianské sedlo 22 47 600 50 po silnici   
Uhornianské sedlo Rožňava 17 64 50 700 po silnici   
Rožňava Plešivec 19 83 50 150 po silnici   
Plešivec Tornala 21 104 50 100 po silnici   
2 den     104 950 1100     
Tornala Cíž 23 23 50 50 po silnici   
Cíž Hostice 22 45 50 50 po silnici   
Hostice Hajnáčka 16 61 50 50 po silnici   
Hajnáčka Filákova 15 76 100 100 po silnici   
Filákova Pleš 8 84 200 100 po silnici+polňačka   
Pleš Rapovce 8 92 0 50 po silnici   
3 den     92 450 400     
Rapovce Nográdszakal 19 19 100 100 po silnici   
Nográdszakal Péťov 12 31 50 150 po silnici    

Péťov Hugyag 5 36 200 100 po silnici   

Hugyag Balassagyarmat 12 48 50 50 
po silnici  

  

Balassagyarmat Vinica 21 69 150 50 
po silnici  

  
4 den     69 550 450 po silnici   
Vinica Čelovce 14 14 50 150 po silnici    
Čelovce Bzovík 15 29 250 200 po silnici   
Bzovík Hontianské Nemce 10 39 50 200 po silnici   
Hontianské Nemce Bánskí Štiavnica 26 65 450 100 po silnici   
      65 750 500     
    celkem 330 2700 2450     

 

 

 

 

 

 


