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rozhľadne

Nové rozhľadne
Ladislav Khandl

Rozhľadňa na Jasenine
Vrch Jasenina (995,2 m) na južnom okraji Stolických 

vrchov je v rámci Slovenska pomerne málo známou prí-
rodnou dominantou. Vypína sa 1,5 km južne od Ďubá-
kova a 4 km severne od Krnej. V regióne však patrí k tu-
ristami vyhľadávaným lokalitám – nadšenci z Krnej naň 
už desať rokov vždy v druhej polovici augusta organizujú 
spoločný hviezdicový výstup pre záujemcov z Mikrore-
giónu Hornohrad a iných končín Slovenska. Dobrá ná-
lada a atmosféra pri guláši zabezpečenom obcou zane-
cháva v každom účastníkovi príjemné spomienky, ktoré 
umocňuje aj nápaditý účastnícky list. Podujatie, na kto-
rom obdarúvajú drobnými darčekmi prítomné deti, 
podporuje nielen obec, ale aj ďalšie subjekty. Nečudo, 
že k tradičnému výstupu sa neskôr pridružila i myšlien-
ka postaviť na vrchole verejnosti prístupnú turistickú 
rozhľadňu. Projekt realizovala obec Krná v rokoch 2007 
až 2009, pričom vlani pri veži vybudovali aj lavice a stôl. 
Obec náklady na objekt zahrnula do obecného rozpočtu 
a finančne prispel i Banskobystrický samosprávny kraj. 
Drevo dodalo Lesné a pasienkové spoločenstvo Krná 
a urbariát Uhorské. Pri výstavbe pod vedením miestne-
ho podnikateľa pomáhali aj občania z Krnej a Hradišťa.

Vyhliadková veža z dubových nosných čas-
tí a so strieškou zo smrekového dreva má súradnice 
48° 32´ 49.1́ ´ N a 19° 44´ 01.9´́  E . Je vysoká 10 m a sto-
jí na zalesnenom vrchole Jaseniny. Z tretej vyhliadkovej 
plošiny vo výške 8 m, ku ktorej vedie 32 schodíkov po 

rebríkoch, sa odkrýva krásny pohľad, žiaľ, 
len na juhovýchod až juhozápad. V iných 
smeroch v rozhľade bránia mohutné stro-
my zmiešaného lesa. Výhľad z rozhľadne 

však stojí za výstup. Vidieť nielen krajinu 
okolo Fiľakova, Poltára a Lučenca, ale aj 
vrchy v Maďarsku.

K rozhľadni vedie červeno značkovaná 
trasa z Ďubákova. Do obce možno prísť au-
tobusom z Kokavy nad Rimavicou. Odtiaľ 
asi za 45 minút okrajom pasienkov, okolo 
chráneného územia so slatinno-rašelinnou 
vegetáciou a neskôr priesekom pre elek-
trické vedenie prídeme k žlto značkovanej 
trase, odkiaľ je už len kúsok doprava na 
vrchol. V daždivom počasí je lepšie, ak sa 
z obce vydáme oblúkom zľava po žltej trase 
k železnici do Zlatna. Tretiu možnosť ponú-
ka červená trasa cez Ďubákovo do Kokavy 
nad Rimavicou. Všetky tri trasy trvajú viac 
hodín, pričom vedú po ceste cez pasienky. 
Zostup je možný po červenej trase do Má-
linca. Na pasienkových úsekoch s peknými 

výhľadmi treba dávať pozor na správny smer (odporúča-
me použiť mapu a buzolu). Na pochod cez vyššiu trávu 
sa treba vybrať len v suchom počasí.

Ak sa rozhodneme ubytovať v Ďubákove, na rozhľad-
ňu je lepšie vystúpiť poobede či podvečer, vtedy sú po-
hľady na okolitú krajinu najkrajšie. Pravdaže, v takomto 
prípade odporúčame ranné potulky okolo celého masí-
vu Jaseniny. Nájsť tu možno plno lesných plodov a v hu-
bárskej sezóne aj množstvo nádherných dubákov. Pekné 
sú aj výhľady na krajinu z lúk pod Jaseninou severným 
smerom. Ďalšie informácie možno získať na stránke  
www.dubakovo.com a www.krna.sk.

Rozhľadna pri Kráľovej studni  
nad Lenartovom

V Ľubovnianskej vrchovine na hranici Slovenska 
s Poľskom pri kóte Kráľova studňa (773,3 m) v septem-
bri za účasti asi 250 ľudí otvorili drevenú turistickú 
rozhľadňu vysokú 13 m. 

V okolí Bardejova je to už tretia a zatiaľ najvyššia 
rozhľadňa. Prvá z nich stojí pri vrchu Žobrák (jej súčas-
ťou je útulňa v dolnej časti), druhá pri lesníckom náuč-
nom chodníku Čierna mláka pri Bardejovských Kúpe-
ľoch. Rozhľadňu (miestni ju volajú výhľadňa) postavilo 
Občianske združenie Kráľova studňa Lenartov, na ktoré-
ho čele stojí Marian Dudra. Začali ju stavať 16. júla 2010 
a členom a sympatizantom občianskeho združenia po-
mohli okrem sponzorov aj obce Lenartov, Malcov, Sna-
kov a Gerlachov. Štvorpodlažná zastrešená veža má ze-
mepisné súradnice 49° 20´ 05.6́ ´ N a 21° 00´ 29.5´́  E . 
Vidieť z nej celý hrebeň Čergova, Busov, Maguru, via-
ceré blízke obce i poľskú Jaworzynu Krynickú.

K rozhľadni vedie červeno značkovaná trasa z Ob-
ručného (563 m). Úsek dlhý 5 km možno zdolať výstu-
pom po zalesnenom hrebeni s malými výhľadmi asi za 
1 1/2 hod., späť sa dostaneme o štvrťhodinu skôr. Trasa 
je vhodná aj na lyžiarsku turistiku. Výhodnejšia je ne-
značkovaná 4 km dlhá trasa vedúca zväčša lúkami po 
hrebienku od cintorína v Lenartove (477 m), zdolať ju 
možno za 1 hod. Uvažuje sa, že trasu čo najskôr vyzna-
čia. Ďalšie informácie možno získať na stránke www.
kralovastudna.wbl.sk a www.lenartov.sk.
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