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 KOLÍSKA EURÓPSKEJ TURISTIKY A NAJVÄČŠÍ A NAJCHLADNEJŠÍ TAJCH 
 
PROGRAM:    
 
06:30 hod odchod zo Žiliny cez Štiavnické Bane do oblasti Štiavnických vrchov. 

09:OO hod turistika na Sitno, ktoré so svojou výškou 1009 m n. m. patrí k najznámejším  slovenským tisícovkám. 
Považuje sa za kolísku európskej turistiky, lebo prvý turistický krúžok tu vznikol už v roku 1860  

a po roku 1880 pod vedením Dr. Téryho bolo v okolí Sitna vyznačených sto kilometrov turistických chodníkov. 

 
My na nich prejdeme približne 3 km jedným smerom a prekonáme prevýšenie cca 320 m, aby sme zastali  

na mieste opradenom mnohými povesťami. Z nich najznámejšia je nesporne povesť o obliehaní hradu Turkami, 
ktorý tu kedysi stál. V 17. storočí boli jeho majiteľmi Koháryovci, až ho napokon zničili kurucké vojská v rokoch 

1703 až 1710. Majiteľ kaštieľa vo Svätom Antone Andrej Jozef Kohary dal na Sitne postaviť 

besiedku, ktorá sa neskôr zmenila na rozhľadňu. Po zásahu bleskom vyhorela, ale na podnet lekára ďalších 
majiteľov –Coburgovcov - Dr. Edmunda Viliama Teryho, ju obnovili. 

 
Vrchol Sitna tvorí trávnatá lúka a na jej južnom okraji je chata A Kmeťa, ktorá ponúka nenáročné ubytovanie  

a občerstvenie. Neprehliadnuteľný je vysielač a samozrejme bufet s vyhliadkou do okolia. 
Po druhej svetovej vojne odhalili na Sitne pamätník Ladislavovi Exnárovi,  

zakladateľovi partizánskeho oddielu SITNO. 

 
Popoludní zostup k Počúvadlianskemu jazeru, ktoré má pekne upravený breh s chodníkom  

a počas horúceho leta jeho voda ponúka príjemné osvieženie. Samotné jazero a jeho okolie je obľúbeným miestom 
chatárov a turistov nielen v lete, ale i v zime.  

Po prechádzke okolojazera cesta späť cez Vyhne, kde je známy vodný raj.  

Vybudovali ho na mieste niekdajších preslávených kúpeľov, ktoré využívali miestne liečivé termálne pramene. 
Nad obcou sa vypína vrch Kamenná a na jeho úpätí sa nachádza unikátny prírodný úkaz „Kamenné more“. 

Prejdeme sa k nemu po chodníku A.Kmeťa. 
 

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:00 hod 

 
 

 

Cena: 15 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK   
                 pri počte platiacich 42 osôb 
 
Pri odchode z iného mesta cenu prepočítame. 

 

 

 

TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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