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Ciele 2021

•	 Baranec
•	 Liptovská Mara
•	 Veľký Rozsutec
•	 Tlstá, Ostrá
•	 Veterný vrch
•	 Nová Duchonka
•	 Nová Bystrica
•	 Pustý hrad
•	 Silická planina
•	 Ďurková
•	 Minčol

Pri organizácii 5. ročníka nám významne pomohli naši partneri. Ďakujeme.



Baranec (2184 m n.m.) je tretím najvyšším vrchom Západných Tatier. Tvorí samostatný masív vyčnievajúci z hlavného hrebeňa 
Západných Tatier. Pre jeho dominanciu nad Liptovskou kotlinou je tiež nazývaný Štít Liptova. Na vrchole sa nachádza betónový 
pilier s vrcholovou schránkou.

Z Baranca je za predpokladu, že nie je zamračené, krásny kruhový výhľad na všetky svetové strany, na Smrek, Plačlivé, Hrubý 
vrch, Tri kopy a iné vrcholy. Z Baranca spadá na rôzne strany viacero žľabov. Najväčší je južný žľab do Trnovskej doliny, do oblasti 
Studničky. 

Baranec je jeden z mála turisticky prístupných vrcholov Tatranského národného parku aj počas zimy. 

Baranec
V rámci návštevy Liptovskej Mary by sme vás radi nasmerovali do dvoch úžasných dolín. 

Prosiecka a Kvačianska dolina patria medzi najnavštevovanejšie lokality letnej turistiky na Liptove. Pre svoju nenáročnosť sú 
obľúbené hlavne u rodín s deťmi. Turistická trasa v tejto lokalite je, okrem mlynov Oblazy, vodopádu či drevených rozhľadní, 
doplnená aj o náučný chodník. Ten má až 12 zastávok, pričom na každej je umiestnená tabuľa so zaujímavými informáciami z 
geografie, biológie či histórie, týkajúcich sa tejto nádhernej lokality.

Nenáročná poldenná túra dvoma zaujímavými dolinami v Chočských vrchoch. Začiatok aj koniec túry je v obci Prosiek, ktorá sa 
nachádza severne od vodnej nádrže Liptovská Mara.  Ak ste tam už boli objavte Bobroveckú dolinu.

Liptovská Mara



Veľký Rozsutec

Veľký Rozsutec (1609 m n. m.) v Krivánskej Malej Fatre je považovaný za jeden z najkrajších vrchov na Slovensku. Stal sa sym-
bolom pohoria a nachádza sa aj v logu národného parku Malá Fatra. V minulosti sa tradovalo, že v okolí vrcholu sa nachádza 
zlato z ukrytého Jánošíkovho pokladu. Či je to pravda nevedno, ale vrchol je určite výborným vyhliadkovým bodom so širokým 
kruhovým výhľadom doďaleka. Jeho susedia sú Malý Rozsutec (1343 m n. m.) a Stoh (1607 m n. m.). 

Malý Rozsutec (1343 m n. m.) je rovnako pútavým turistickým cieľom v Malej Fatre. Je to menší skalnatý brat vedľajšieho Veľké-
ho Rozsutca. Nachádza sa neďaleko Terchovej, Štefanovej a Zázrivej. Aj keď nie je až natoľko grandiózny, stále dokáže ponúknuť 
pekné výhľady a adrenalínovejší výstup po skalných pasážach. Nezabudnite na Jánošíkove diery.
Veľký a  Malý Rozsutec svojou siluetou už zďaleka charakterizujú panorámu Malej Fatry.



Tlstá, Ostrá
Na vrcholy Ostrá (1247 m n.m.) a Tlstá (1373 m n.m.) vedie turistická trasa z Gaderskej doliny. Výstup na Ostrú je strmší. Vedie 
cez skalné okno kamennými schodmi za pomoci reťazí. Nič pre deti, ktoré môžu objavovať gaderskú a Blatnicu dolinu. Z vrcholu 
Ostrej a Tlstej sa Vám naskytne nádherný rozhľad na celú Turčiansku kotlinu.

Rozložitá Tlstá s mohutnými vápencovými galériami, kolmými stenami a početnými dierami a jaskyňami sa nachádza priamo 
pod Blatnicou. Určite neobíďte jaskyňu Mažarná. Patrí k najväčším vo Veľkej Fatre. Má impozantnú vstupnú bránu dlhú takmer 
130 m. Jaskyňa nie je zaujímavá len svojím tvarom, ale aj významnými archeologickými objavmi. Našli v nej pozostatky jaskyn-
ného medveďa a dôkaz, že jaskyňu osídlil človek v mladej dobe kamennej. Vstup do nej je voľný.



Veterný vrch
Veterný vrch (1112 m n.m.) je najvyšší vrch geomorfologického podcelku Veterný vrch, ktorý je súčasťou Spišskej Magury.  Z 
Veterného vrchu je najkrajší kruhový výhľad v širokom okolí… Viac informácii o Veternom vrchu sa dozviete vo vrcholovej knihe, 
ktorá je umiestnená priamo na vrchole Veterného vrchu alebo v súbore, kde sa nachádza obsah vrcholovej knihy.

V roku 2016 bola na vrchol Veterného vrchu osadená  nová dominanta – „medvedia“ lavička, ktorej hlavným účelom je poskytnúť 
oddychové sedenie pre návštevníkov. Do rúk stojaceho medveďa bola symbolicky ukotvená žrď so slovenskou vlajkou, ktorá 
takmer permanentne veje pod náporom vetra. Pre lepšiu informovanosť návštevníkov, bola na vrchol osadená aj smerová ruži-
ca, ktorá poukazuje na najznámejšie vrcholy a pohoria, ktoré sú viditeľné. 

Nová Duchonka
V Považskom Inovci pod Topoľčianskym Podhradím a Pánskou Javorinou nájdete jazero a kemping Duchonka. 

Toto miesto očarí pestrosťou fauny a flóry, množstvom turistických chodníkov a vyhliadok a tiež bezpočtom cyklotrás rozlič-
nej náročnosti.  Duchonka je „špeciálna“ nie len históriou, svojou polohou a krásnou scenériou, ale aj veľkou obľubou medzi  
turistami a dovolenkármi z blízka aj z ďaleka. Je totiž centrom, z ktorého môžte turisticky objaviť celý región. 

Nezabudnite objaviť aj Topoľčiansky hrad, kopec ůhrad a jazerá Nemečky a Tesáre.



Vodná nádrž Nová Bystrica v srdci Kysúc. V zátopovej oblasti bývalých susedných obcí Riečnica a Harvelka je vybudovaná vodá-
renská nádrž Nová Bystrica, ktorá zásobuje pitnou vodou okresy Čadca, Nová Bystrica, Žilina.

Obe obce a ďalšie zatopené samoty sa nachádzali na dne údolia, ktoré je dnes v hĺbke takmer 50 m. Prehradením toku Bystrice 
55 m vysokou hrádzou sa vytvorila zásoba vody v objeme 30 miliónov m3.

Okolo celej priehrady sa vinie značený cykloturistický chodník dlhý 30 km. Jedinou pamiatkou po zatopených obciach je kultúr-
na pamiatka riečnický kostolík. Nová Bystrica je iba na skok od Jánošíkových dier a Rozsutcov.

Nová Bystrica Pustý hrad
Ako je veľa Minčolov a Kečiek, je aj veľa Pustých hradov. Ten náš Pustý hrad - Teplica leží v Štiavnickych vrchoch. A dokáže nám, 
že aj pri Hliníku nad Hronom sa dá loziť po rebríkoch a reťaziach. 

Návšteva hradu  na strednom Pohroní určite stojí za to. 

Tento cieľ môže prekvapiť viacerých. Jednak si pod názvom Pustý hrad mnohí vybavia v prvom rade úplne inú lokalitu, takže 
pozor na to! A v druhom rade prekvapí terén. V prípade, že si vyberiete trasu okolo Panskej hory cez Kečku. Pozor tiež na rovnaké 
názvy Kečky nad Sklenými Teplicami smerom na Ladomerskú Viesku a Bralcov pri Repišti. No proste, otvorte si predtým mapu.



Silická planina
So svojou rozlohou 153 km² je najrozsiahlejšou planinou na Slovensku. Rozpriestiera sa v Slovenskom krase, medzi Rožňavou a 
hranicou Maďarska.

Od Plešiveckej planiny ju na severozápade oddeľuje hlboké údolie Slanej, od planiny Dolný vrch ju oddeľuje dolina riečky Turňa, 
na západe je ohraničená Rimavskou kotlinou, zo severu jej ohraničenie tvoria strmé stráne, ktoré oddeľujú planinu od Rožňav-
skej kotliny a na východe je oddelená Jablonovským sedlom nazývaným aj ako Soroška. Medzi najatraktívnejšie miesta patria 
rozhodne výhľady do Rožňavskej kotliny z výhľadov Brzotínska skala a Dievčenská skala. Po hrane planiny vedie turistická trasa.
Tiež sa oplatí navštíviť Silickú ľadnicu a Gombaseckú jaskyňu.



Ďurková
Ďurková je menej nápadný, nevýrazný skalnatý vrchol v hrebeni Nízkych Tatier, tvorený žulou ďumbierskeho typu dosahujúci 
výšku 1751 m. Tesne pod vrcholom smerom k Chabencu leží turisticky významné sedlo Ďurkovej, kde je Útulňa pod Chabencom 
a prameň.

Dôvodom, prečo sme si vybrali ako cieľ práve Ďurkovú, však nie je útulňa samotná, ale nádherný prechod hrebeňom Nízkych 
Tatier medzi Zámostskou hoľou a Chabencom ponad osady Železnô a Magurka.

Ak hľadáte ticho a pokoj ste na mieste. Osada Magurka bola založená už v 14.storočí, kvôli ťažbe zlata a baníckej činnosti v jej 
okolí. Má neuchopiteľnú krásu, iný vzduch a nebezpečnú príťažlivosť. 



Minčol
Minčol je tohto roku bonusový cieľ. A keď myslíme bonusový tak bonusový.

Minčol je najvyšší vrch Oravskej Magury aj Čergova. Ale nájdete ho aj v Malej i Veľkej Fatre. My sme ich napočítali 6. Mohli ste si   
tento rok vybrať, ktorý si zvolíte. Hociktorý z nich sa vám započítal ako splnenie cieľa.

V tomto ročníku budeme vo voľnom bonuse pokračovať naďalej. Presunieme sa na východ a budeme objavovať trochu histórie. 
Karpatská drevená cesta prepája turistické chodníky a drevené sakrálne kostolíky na východe Slovenska. Opäť budete mať voľnú 
ruku. Bude iba na vás ktorú časť cesty absolvujete.



Hincovo pleso, Kôprovský štít

Stoh

Vršatec

Záruby, Buková

Šíp

Tomášovský výhľad

Žarnov, Buchlovské skaly

Ružín, Sivec

Kubínska hoľa

Bralova skala, Remata

Gemerské spojky
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Vysoké Tatry

Malá Fatra

Biele Karpaty

Malé Karpaty

Šípska Fatra

Slovenský Raj

Vtáčnik

Volovské vrchy

Oravská Magura

Žiar

Slovenský kras

CIELE 2022
TURISTIKA, OUTDOOR, TRAIL
MTB, CYKLOTURISTIKA
SKIALP, BEŽKY



7 kopcov 3 jazerá 
je celoročná turistická a cykloturistická výzva pre 
aktívnych ľudí. Každý rok vyhlasujeme 10 cieľov, 
ktoré účastníci v priebehu roka zdolávajú sami, 
s rodinou alebo v skupinách. Nechýba žolík ani 
bonusový cieľ. 

V 6. ročníku sme napriek Covidu zaznamenali 1253 
registrácií jednotlivcov, rodín a skupín, celkovo 
trochu menej ako 1900 ľudí. 

Kvôli karanténnym opatreniam sme umožnili účast-
níkom nahradiť si až dva ciele ktoré nestihli žolíkmi. 

Veríme, že 7. ročník si užijeme bez covid opatrení 
a zorganizujeme aj spoločné akcie a výstupy. Ciele 
pre ďalší ročník sme vyberali tak, aby ste mohli vždy 
aspoň dva spolu skombinovať a aby boli všetky 
dostupné aj vlakom.

Po svojich, na bicykli, na lyžiach…

Oceníme ambiciózne výstupy, ale 7 kopcov 3 jazerá 
nie sú preteky. Cieľom je motivovať ľudí spoznávať 
Slovensko a vyjsť si do prírody. Najmä v rodine.   
Preto sme ponechali aj naďalej rodinné štartovné.

V skupinách (FB, restartnisa) si môžete nájsť partne-
ra na výstupy.  Každý cieľ má odporúčané alternatív-
ne trasy i cyklotrasy. Je jedno, ktorú si zvolíte. Trasy 
sú podľa fyzickej náročnosti navrhnuté tak, aby si na 
svoje prišiel výkonnostný športovec, ale aj začiatoč-
ník, alebo rodina s malými deťmi. 

Formu zdolania si volíte sami. Nie je dôležité, či 
zvládnete celý vrchol. Ani či absolvujete všetky ciele. 

Chceme vás nadchnúť prírodou a krásami Slovenska.

Pravidlá 2022

•	 Štartujeme 1. decembra 2021 a končíme 30. novembra 2022. 
Máte rok na to, aby ste zdolali jednotlivé ciele. 

•	 Jeden z cieľov si môžete nahradiť vlastným, tzv. žolíkom. 
Pokiaľ ste neabsovovali niektorý z minuloročných cieľov, za 
žolíka sa akceptuje hociktorý z minulých cieľov. 

•	 Ciele zdolávate sami, výber partie, termínu i náročnosti trasy 
je iba na vás. Ciele môžete zdolať ako turisti, cyklisti, nw, 
behom, na lyžiach, …. 

•	 V cieli sa odfoťte a uploadnite fotky do FB skupiny alebo 
internej restart skupiny 7 kopcov 3 jazerá na stránke. Zare-
gistrujte dátum výstupu v IS. Najlepšie fotky zverejníme na 
webe, tie najúžasnejšie dáme do bulletinu a na cover stránky. 
Oceňujeme aj zaujímavé trasy a príbehy.  

•	 Termín medailobrania a odovzdania cien je výdy začiatkom 
decembra. Tu aj vyhlasujeme ciele pre ďalší ročník. 

•	 Nepretekáme, nesúťažíme, ale oceníme ambiciózny výkon. 
Vyhráva každý, kto sa zapojí. Diplom a medailu získa každý, 
kto zdolá aspoň 5 z uvedených cieľov. Vyhrá aj ten, kto sa o 
to pokúsi, aj ten, kto nezdolá úplne všetky ciele. Špeciálne 
oceníme, ak sa zapojíte aj s rodinou a deťmi. 

•	 Každá destinácia má odporúčané trasy podľa náročnosti. Na 
stránkach nájdete tiež zaujímavosti a akcie v danom regióne. 
Náročnosť si určujete sami, podľa svojich schopností a mož-
ností a na vlastné riziko. Dbajte na bezpečnosť a odporúčané 
turistické chodníky a cyklotrasy. 

•	 Organizujeme aj spoločné akcie. Ak sa chcete pripojiť, sleduj-
te dianie na webe a v skupinách. Veríme že COVID už budúci 
rok šarapatiť nebude.

Všetky ciele sú dostupné vlakom
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Daniel Heriban
Daniel Ilovský
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Daniel Mako
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Katarína Syneková
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Luba Kubíková
Lucia Temiaková
Mária Szabová
Mária Pátková
Mário Čerňan
Marek Polgár
Maroš Pedro Macák
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Martin Múčka
Martin Papaj
Michaela Turčanová Ďalogová
Michal Peťovský
Miroslav Dado

Miroslav Závadský
Nataša Danečková
Pavel Kristínek
Peter Ertl
Peter MaCi Lenarčič
Peter Vitkovský
Tegión Gron archív
Renáta Baďurová
Renáta Mihňáková
Roman Budiak
Roman Kment
Roman Guci Hutník
Silvia Sálerová
Stano Gondzur
Stanislav Sekeráš
Susane Juhasová
Tatiana Skovajsová
Tomáš Vojtek
Veronika Gaššová
Vladimír Súder
Veronika Lambertová
Zuzana Behúľová
Zuzana Hábovčíková
Zuzana Havašiová
Zuzana Juríčková
Zuzana Muráriková
Zuzana Treskoňová

Nezmestilo sa všetko. A je to škoda. Bol však problém vybrať spomedzi viac ako 12 000 fotiek to 
najpestrejšie. Ak mal niekto skvelú fotku a nevošla sa alebo sme na niekoho v menoslove zabudli, 
prepáčte nám. Nebol to zámer iba snaha dať knižku dohromady do medailobrania. Ďakujeme.

V brožúre sú tiež použité fotky vydavateľstva CBS Slovensko z neba a Bigstock photo



Tešíme sa na vás v 7. ročníku
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