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Slovo na úvod
Výpočet medzinárodných turis-

tických trás v Európe, ktoré sa ozna-
čujú veľkým písmenom E (Európa) 
a za ním číslom trasy, sa v súčas-
nosti ustálil na čísle 12 (E1 až E12). 
Cez Slovensko prechádzajú iba dve: 
E3 a E8.

Trasa E3 vedie cez Španielsko, 
Francúzsko, Belgicko, Luxembur-
sko, Nemecko, Česko, Poľsko, Slo-
vensko, Maďarsko, Rumunsko, 
Bulharsko a Turecko. Na severozá-
pad Slovenskej republiky prichá-
dza z Českej republiky cez hraničný 
priechod Makov pri chate Bumbál-
ka, vedie pohorím Javorníky, pri 
Bytči schádza do údolia rieky Váh. 
Pokračuje cez Súľovské skaly v Strá-
žovských vrchoch, cez Malú Fatru 
a Oravskú Maguru. Od vodnej ná-
drže Orava smeruje k hraničnému 
priechodu Trstená (SK) – Chyżne 
(PL). Približne po 170 km na poľ-
skom úseku sa trasa E3 vracia cez 
Dukliansky priesmyk na východné 
Slovensko, pokračuje na juhozápad 
cez Nízke Beskydy a cez pohoria 
Čergov a Slanské vrchy prichádza 
k hraničnému priechodu Slovenské 
Nové Mesto (SK) – Sátoraljaújhely 
(H) na juhovýchodnom Slovensku, 
kde opúšťa naše územie.

Na Slovensku je zaručene naj-
známejšia E8, ktorá na našom území 
začína v Bratislave-Devíne a smeru-
je až na Duklu, lepšie povedané do 
Duklianskeho priesmyku. Kopíru-
je trasu Štefánikovej magistrály od 
Devína po Mohylu M. R. Štefánika 
na Bradle a od nej Cestu hrdinov 
SNP z Bradla až na Duklu. Trasa E8 
začína v írskom Dorsey Head, vedie 
cez Anglicko, Holandsko, Nemecko, 
Rakúsko (s alternatívnou, približ-
ne 25 km „zachádzkou“ cez Južnú 
Moravu), Slovensko, kde na Veľkej 
Javorine v Bielych Karpatoch od-
bočí na vyše 20-kilometrový úsek 
na územie Českej republiky a zno-
vu sa cez Machnáč a Drietomu vráti 
na Slovensko. Odtiaľ pokračuje do 
Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Bul-
harska a končí v tureckom Istan-
bule. Prakticky sa však končí v Svi-
lengrade na hraniciach Bulharska 
s Tureckom, pretože v Bulharsku 
je trasa vyznačená len od Sofie po 
Svilengrad. Turecká časť E8, po-
dobne ako trasa cez Rumunsko, nie 
je označená. Úsek cez Ukrajinu sa 
v súčasnosti taktiež neodporúča. Ak 
by bola trasa E8 v budúcnosti prie-
chodná aj cez Ukrajinu, Rumunsko 
a Turecko, prechádzala by, rovnako 
ako trasy E3 a E9, cez 12 krajín.

 Devín, začiatok trasy E8 na Slovensku
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Populárna turistická trasa z De-
vína cez Bradlo na Duklu nesie 
v sebe tri pre Slovákov mimoriad-
ne dôležité symboly. Tým prvým 
je hrad Devín, ktorý sa spája s his-
torickým obdobím Veľkej Moravy 
a národniarskym snažením štúrov-
cov za slovenskú svojbytnosť. Dru-
hým symbolom je osobnosť politika 
a astronóma generála Milana Ras-
tislava Štefánika, ktorý odpočíva na 
Bradle. Tretí symbol je historickou 
pripomienkou vyzdvihujúcou Kar-
patsko-dukliansku operáciu, veľkú 
historickú udalosť na konci druhej 
svetovej vojny, a oslobodzovanie 
slovenskej krajiny v rokoch 1944 až 
1945. Z tohto dôvodu sa trasa častej-
šie začína v Duklianskom priesmy-
ku, cez ktorý prechádzali sovietske 
jednotky 38. armády I. ukrajinské-
ho frontu aj vojaci I. českosloven-
ského armádneho zboru. 

Cesta hrdinov SNP sa tiahne od 
severovýchodu krajiny (Dukliansky 
priesmyk) na západ po Bradlo. Od-
tiaľ pokračuje na Devín ako Štefáni-
kova magistrála. Keďže je súčasťou 
medzinárodnej diaľkovej turistickej 
trasy E8, pravidlo tradičného sme-
ru východ – západ sa dnes už berie 
voľnejšie. Preto aj my, vychádzajúc 
zo svojich bydlísk aj zo svojej špeci-
fickej netrampskej úpravy podmie-
nok, sme postupovali zo západu na 
východ.

Trasa je červeno značená a pre-
chádza cez veľa významných prírod-
ných, ako aj kultúrnohistorických 
oblastí Slovenska. Jej základom sú 
tradičné horské chodníky, značne 
korelujúce s miestami, ktoré zohra-
li dôležitú úlohu počas Slovenského 
národného povstania a oslobodzo-
vania krajiny v rokoch 1944 až 1945. 
Dĺžka trasy je 767 km. Vo Volov-
ských vrchoch na najvyššom bode 
masívu Volovec (Skalisku) nájdeme 
tabuľu, ktorá stručne sumarizuje 
trasu E8 takto: Atlantický oceán * 
Porýnie * Podunajsko * Karpaty * 
Rila * Rodopy * Bospor. Ako domi-
nanty trasy E8 na Slovensku sa uvá-
dzajú: Bratislava * Záruby * Veľká 

Javorina * Inovec * Fačkovské sedlo 
* Krahule * Kráľova studňa * Do-
novaly * Chopok * Kráľova hoľa * 
Skalisko * Osadník * sedlo Čergov * 
Dukla. Rovnakú tabuľu nájdeme aj 
v Duklianskom priesmyku.

Medzinárodná turistická trasa 
E8 má 4 415 kilometrov. Z toho za-
okrúhlene cez Írsko vedie 600 km, 
cez Britániu 300 km, cez Holandsko 
140 km a cez Nemecko 1 500 km. 
Ďalej trasa E8 prechádza 500 km 
cez Rakúsko, 742 km cez Slovensko 
(Bratislava – Trenčín – Malý Štu-
rec – Nízke Tatry – Telgárt – Duk-
liansky priesmyk) a 25 km cez Čes-
kú republiku (Březovo – Lopeník 
– Mikulčin vrch). Cez Poľsko ve-
die Beskydami po hranicu s Ukra-
jinou v dĺžke približne 200 km. 
Vynecháva nielen Ukrajinu, ale aj 
Maďarsko, do ktorého smeruje zo 
Slovenska najdlhšia medzinárod-
ná turistická trasa E3. Keďže trasa 
E8 je ukrátená nielen o Ukrajinu, 
ale aj o Rumunsko, na trasu E8 sa 
viaže až v Bulharsku, kde má dĺž-
ku 400 km (Mezek – Svilengrad na 
hranici s Tureckom). Najdlhšia časť 
E8 vedie cez Nemecko a po ňom cez 
Slovensko. 

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
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Hrebeň Nízkych Tatier, vpravo Ďumbier

Medzinárodnú turistickú tra-
su E8 knižne spracovali údajne iba 
v Nemecku. Publikácia je oriento-
vaná najmä na možnosti nocovania 
v útulniach a horských hoteloch, no 
nepodarilo sa nám vypátrať jej vyda-
vateľa. Na internetových stránkach 
opis trasy E8 (celej alebo časti) cez 
územie Slovenska spracovalo mno-
ho účastníkov. Klub slovenských 
turistov (KST) má samostatnú in-
ternetovú stránku venovanú Ceste 
hrdinov SNP a vydal aj brožúrku 
s okienkami, ktoré treba vyplniť. Je 
určená pre tých, ktorí chcú získať 
ocenenie za prechod trasy z Devína 
na Duklu (alebo opačným smerom).

Z krajinárskeho pohľadu je tra-
sa E8 na Slovensku veľmi rôzno-
rodá, čo vyplýva z jej dĺžky, ako aj 
zo skutočnosti, že prechádza nielen 
cez horstvá, ale zasahuje aj do osád, 
obcí a vedie aj cez niektoré mestá. 
Podstatná časť trasy sa však tiahne 
pohoriami, pričom v nich kopíruje 
viaceré hrebene. Turistická trasa 
vedie naozaj významnými sloven-
skými pohoriami a z tohto dôvodu 
sme sa snažili podľa nich knihu roz-
triediť na 15 kapitol: Malé Karpaty, 
Myjavská pahorkatina, Biele Kar-
paty, Strážovské vrchy, Malá Fatra 
(iba krátky úsek) a Žiar, Kremnické 

vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry, 
Spišsko-gemerský kras, Volovské 
vrchy, Čierna hora, Šarišská vrcho-
vina, Čergov, Ondavská vrchovina 
a Laborecká vrchovina. Toto triede-
nie treba však brať iba orientačne, 
lebo cesta, ako sme už spomínali, 
vedie aj úsekmi medzi pohoriami. 

Naším cieľom bolo, aby sa jed-
notlivé etapy zhodovali s pohoria-
mi, avšak na mnohých miestach to 
nebolo celkom možné. Pokiaľ ide 
o názvy pohorí, rešpektujeme štan-
dardný slovenský geograficko-mor-
fologický úzus a nomenklatúrnu hie-
rarchiu vyšších a nižších horských 
taxónov spomíname len miestami 
a podľa potreby (v záujme presnej-
šej špecifikácie). Trasu sme rozvrhli 
na 29 etáp. Najčastejšie ju účastníci 
prejdú za 25 až 30 dní, pričom re-
kord je bežeckých 7 dní. Účastníci 
prechodu musia byť fyzicky vo veľmi 
dobrej kondícii, aby priemerne za 
deň prešli okolo 30 km a v niekto-
rých etapách aj 40 km. Veľa ab-
solventov celej trasy prespáva naj-
častejšie „pod širákom“, čo si pri 
chôdzi s ťažkým batohom vyžaduje 
kvalitnú predchádzajúcu prípravu 
z hľadiska logistiky. Náš prechod 
je voľnejšie poňatý a ponúka časo-
vo menej úspornú (nešportovejšiu) 
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Pamätník na Dukle

v premočenom či veľmi prepote-
nom oblečení. Dôležitá bola aj su-
chá obuv, pretože všetky tie moder-
né „goratexy“ sú síce fantastické, 
ale obuv z tohto materiálu si vôbec 
nerozumie „s otieraním sa o mokrú 
trávu“. A lúk bolo na našej trase na-
ozaj veľa.

Keďže sme chceli trasu E8 na 
Slovensku zdokumentovať čo naj-
precíznejšie na základe stavu v roku 
2015, viacero úsekov sme prešli aj 
dvakrát. V závere každej z etáp uvá-
dzame aj zopár tipov na ubytovanie 
nielen v penziónoch a hoteloch, ale 
aj útulniach či prístreškoch, kde sa 
dá na noc uchýliť. Väčšina v knihe 
uvedených etáp patrí medzi nároč-
nejšie turistické podujatia a pri ich 
absolvovaní treba pamätať na rôzne 
maličkosti. Najmä prístupy na hre-
beň či zostupy z neho sú v niekto-
rých prípadoch náročné a treba 
vždy pamätať na dostatočnú záso-
bu jedla a najmä vody, pretože na 
hrebeňoch nie je často možnosť ob-
čerstvenia. Takisto na niektorých 
úsekoch môže byť pre rúbaniská 
sťažená orientácia, a tak ostražitosť 
je vždy na mieste. 

Okrem základného opisu každej 
trasy tu nechýbajú ani zaujímavosti 
súvisiace s jednotlivými miestami, 
cez ktoré prechádzame. Samozrej-
mosťou sú výškové profily, výrezy 
máp s priebehom trasy a podrob-
né praktické informácie časových 
rozvrhov, stúpaní, klesaní a nároč-
nosti. Tieto údaje sme využívali aj 
z tzv. Hikeplanneru, ktorý je inte-
raktívnou on-line službou prevádz-
kovanou turistickým portálom hi-
king.sk. Texty sú doplnené takmer 
190 farebnými fotografiami, ktoré 
sa snažia ilustrovať priebeh trás a vi-
zuálne aspoň čiastočne pripraviť na 
pohľady, ktoré nás na trase čakajú. 
Tie len doplnia celkové zážitky z ab-
solvovania najkrajšieho diaľkového 
pochodu na Slovensku a celkom iste 
aj skvelé pocity po jeho ukončení.

alternatívu bez často zložitých pod-
mienok bivakovania či nanajvýš 
pripúšťa ich minimalizovanie. Je 
však kompletný!

Väčšinu etáp sme robili „na 
otočku“ z Bratislavy alebo z Tisov-
ca. Neraz sme cestovali nočným vla-
kom a po túre sme sa nočným vla-
kom vracali. Neraz sme skoro ráno 
vycestovali a presunuli sa na miesto, 
kde sme deň predtým skončili. Nie-
kedy takýto presun nepredstavovali 
iba autobusy, ale aj 5 či 6 km chôdze 
a následne (tváriac sa, že sme tam 
spali) sme absolvovali ďalšiu túru, 
po ktorej sme sa opäť vrátili vyspať 
sa domov. Nemali sme so sebou 
stan a iba šesť nocí sme prespali na 
chate alebo v hoteli (na Palcman-
skej Maši v ubytovni Nita, na chate 
Čergov, v horskom hoteli Kráľova 
studňa, dvakrát v hoteli Rubín vo 
Svidníku a raz pri opakovanej túre 
Kremnickými vrchmi v chate Limba 
na Skalke). Preto aj naše odporúča-
nia na nocovanie (napísané tak, že 
sme tam akože prespali) treba brať 
orientačne.

Hoci sme takto veľa kilomet-
rov našliapali navyše a viacnásob-
ne, boli sme odbremenení od no-
senia ťažkých batohov a pochodu 
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Malé Karpaty
Malé Karpaty sa tiahnu od súto-

ku Dunaja a Moravy a siahajú až po 
lesné partie pri Novom Meste nad 
Váhom. Tvorí ich nevysoké stre-
dohorské pásmo dlhé asi 100 km. 
Šírka pohoria je relatívne malá. 
Vo svojom najširšom mieste me-
dzi Lozornom a Svätým Jurom má 
iba okolo 16 km, v najužšom mieste 
medzi Čachticami a Prašníkom ne-
dosahuje ani tri kilometre. Výškové 
rozpätie pohoria siaha od 132 m pri 
Dunaji až po 768 m na vrchu Záru-
by. Napriek nízkej nadmorskej výš-
ke pôsobia Malé Karpaty mohutne, 
lebo sa zdvíhajú zo šírej roviny. Naj-
zreteľnejšie je to badať na styku po-
horia s Podunajskou a Záhorskou 

nížinou, kde kopce od úpätia vystu-
pujú o 450 až 550 m.

Od Devína po Mohylu M. R. Šte-
fánika na Bradle sa červeno znač-
kovaná trasa nazýva Štefánikova 
magistrála a predstavuje prechod 
naprieč Malými Karpatmi. 

K najzaujímavejším partiám 
patria hneď v úvode trasy výhľady 
z Devínskej Kobyly na hrad Devín či 
na sútok riek Dunaja a Moravy a tu-
ristu zaručene upútajú aj rekreačné 
oblasti na Kamzíku či Bielom kríži. 
V ďalších dňoch prejdeme aj cez 
Vápennú a popri hradných múroch 
Ostrého Kameňa zdoláme hrebeň 
najvyššieho vrchu Malých Karpát 
– Zárub.

9

Z Devína  
pod Bradlo

Malé Karpaty  1

Prameň Zbojníčka pred Bielym krížom

Pod devínskym hradným bralom

Turista, ktorý vyštartuje na dia¾kový pochod od hradu Devín, kráèa až po Brezovú 
pod Bradlom po èerveno znaèkovanej Štefánikovej magistrále vedúcej väèšinou 
po hrebeni Malých Karpát. 
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strmo hore a vyjdeme pod vrchol 
Devínskej Kobyly. Turisticky znač-
kovaný chodník vedie iba do výšky 
495 m (vrchol Devínskej Kobyly, 
nachádzajúci sa približne o 250 m 

Sútok Dunaja a Moravy

Kostol v Devíne

Devín – Biely kríž (1. deň)

Náročnosť
Trasa je náročná iba svojou dĺž-

kou. Na úvod zdoláme z Devína na 
rázcestie na Devínskej Kobyle 350 
výškových metrov. Neskôr trasa 
najnižšie klesne do nadmorskej výš-
ky 155 m v Mlynskej doline, aby vy-
stúpila o 245 výškových metrov na 
Kamzík, na ktorom je možnosť ob-
čerstviť sa aj ubytovať. Na záver vy-
stúpime ešte o ďalších 98 metrov na 
Biely kríž. V tejto etape nie sú žiad-
ne komplikované úseky a orientácia 
je bezproblémová. Značenie trasy je 
dobré a nie je núdza ani o viaceré 
smerovníky. 

Z mesta do lesov
Pri hrade Devín sa začína čer-

vená stuha Cesty hrdinov SNP na-
prieč Slovenskom. Jej prvá časť 
vedie po Mohylu M. R. Štefánika 
v Brezovej pod Bradlom a nazýva sa 
Štefánikova magistrála. Od hradu 
Devín prejdeme cez mestskú časť 
Devín až ku kostolu, kde zabočíme 
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ďalej v zalesnenom teréne, má len 
čiastočný výhľad vo výške 514 m). 
Pokračujeme po lesných chodní-
koch cez Dúbravskú hlavicu ponad 
Dúbravku až do ďalšej bratislavskej 
mestskej časti Karlova Ves. Z lesa 
vyjdeme na konci sídliska Kúti-
ky. Červené značky nás privedú ku 
schodom, ktoré sa zvažujú do záve-
ru Líščieho údolia. 

Lesík v Líščom údolí je úzky 
a zakrátko z neho zídeme pred 
Mlynskou dolinou. V Mlynskej do-
line sa nachádza študentský areál, 
kde sú ubytovaní vysokoškoláci. Po 
pravej strane máme najväčší bra-
tislavský cintorín Slávičie údolie 
a o 200 m ďalej budovu RTVS.

Za budovou televízie vedie turis-
tická trasa po nadchode cez diaľnicu 

a pokračuje ďalej Slávičím údolím 
cez Korabinského ulicu, Drotársku 
cestu a Starú Vinársku smerom na 
Slavín. Od Slavína nájdeme červené 
značky na Ulici francúzskych par-
tizánov, ktoré ďalej smerujú až ku 
schodom do Horského parku. Na 
ich konci stojí smerovník Horský 
park.

Červená značka vedie cez Hor-
ský park a prekrižovaním Brnian-
skej ulice, podchodom pod železnič-
nou traťou a popod areál nemocnice 
na Kramároch až takmer ku Červe-
nému mostu. Nepokračuje však na 
Partizánsku lúku, ale vedie dopra-
va do svahu Kamzíka a postupne až 
k jeho vrcholu (vrchol sa nachádza 
v nadmorskej výške 439 m a sme-
rovník vo výške 400 m). Prejdeme 

Malé Karpaty  1

Líščie údolie
Karlova Ves v minulosti patrila pod správu Devína, kým Líščie údo-
lie, paralelné s jej hlavnou ulicou, bolo už pod správou Bratislavy. 
V dnešnom Líščom údolí dominuje pod lesom rekreačný park, kam 
chodievajú miestni obyvatelia väčšinou na prechádzky s deťmi. V mi-
nulosti tadiaľto tiekol aj potok, ktorý vyvieral o čosi západnejšie na mo-
čarisku Lamačské lúky. Pri výstavbe karloveského sídliska v 60. rokoch 
minulého storočia potok zanikol, pretože ho zregulovali do kanalizácie. 
Rovnako zaniklo aj močarisko Lamačské lúky. V súčasnosti patrí Líščie 
údolie do mestskej časti Karlova Ves, ktorá je súčasťou štvrtého brati-
slavského mestského obvodu.
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okolo televíznej veže a pamätní-
ka venovaného vojakom padlým 
v roku 1866 v prusko-rakúskej voj-
ne a môžeme sa občerstviť na via-
cerých miestach. V oblasti Kamzíka 
je niekoľko bufetov. 

Od bufetov v hornej časti Cvič-
nej lúky vidieť ponad malokarpat-
ské lesy na šíre roviny Podunajskej 
nížiny. Cvičná lúka v zime slúži me-
nej náročným lyžiarom, v lete je tu 
obľúbenou atrakciou bobová drá-
ha. Turistický chodník opúšťa lúku 
na okraji lesa a mierne klesá. Kri-
žuje priesek pod vedením vysokého 
napätia a mierne stúpa po plochom 
chrbte k rázcestiu Pod Chlmcom. 
Pokračuje bukovým lesom poved-
ľa krytého odpočívadla k smerov-
níku Tri duby (zvláštne označenie 

lokality, zvlášť keď nezistíme, ktoré 
sú to tie tri duby v bukovo-dubo-
vom lese) a popri Máriinom prame-
ni prichádza k rázcestiu na Peknej 
ceste s názvom Spariská. 

Turistický chodník na dlhšom 
úseku strieda asfaltová lesná cesta. 
Prechádzame pri Jarošovej stud-
ničke s pitnou vodou. Na rázcestí 
so zelenou a žltou značkou ideme 
zasa okolo prameňa Zbojníčka, 
ktorá je zaujímavou vyvieračkou. 
Pri pití vody nielen z nej sa však 
treba riadiť aktuálnymi tabuľkový-
mi informáciami hygienikov, ktoré 
uvádzajú pri turisticky frekvento-
vaných studničkách jednoznačné 
pokyny: pitná alebo nepitná. Keď 
takáto tabuľa pri prameni nie je, 
radšej vodu nepime. Od studničky 

Slavín
Jedna z dominánt Bratislavy je vyhľadávaným miestom najmä pre svo-
ju polohu, pretože z terás Slavína je prekrásny výhľad na celú Brati-
slavu i jej okolie. Na Slavíne stojí pamätník na počesť sovietskych vo-
jakov padlých počas druhej svetovej vojny. Centrálnu časť pamätníka 
tvorí obradná miestnosť, ktorej súčasťou je aj 39,5 m vysoký monument 
v tvare obelisku. Na jeho vrchole sa nachádza socha sovietskeho vojaka 
vztyčujúceho vlajku (dielo slovenského sochára Alexandra Trizuljaka). 
K areálu s dominantou pamätníka sa vystupuje monumentálnym scho-
diskom, pričom základná kompozičná os je vygradovaná ako komplex 
priestorov, z ktorých každý je obohatený o sochársku výzdobu.



13

Malé Karpaty  1

ďalej pokračujeme k Dolnému Čer-
venému krížu, kde je aj kryté odpo-
čívadlo. Tí, ktorí majú spací vak, tu 
nájdu aj vhodné miesto na preno-
covanie, ostatných čaká ešte krátky 
presun na Biely kríž, kde sa križuje 
niekoľko turistických ciest.

Na tomto mieste nájdeme bu-
dovy horárne (nespoliehajme sa 
však na to, že sa v nich ubytujeme) 
a kresťanské symboly – biely kríž 
a sošku Panny Márie. Od brati-
slavskej mestskej časti Rača je toto 
miesto vzdialené takmer 5 km. Ne-
ďaleko Bieleho kríža sa nachádza 
kopec, ktorý na mapách nenájde-
me – prezývajú ho Sakrakopec. Na 
tomto mieste 24. novembra 1966 
predpoludním spadlo lietadlo bul-
harských aerolínií a zahynuli všetci 
pasažieri, ako aj posádka. Na Bie-
lom kríži nájdeme smerovník mies-
ta tohto nešťastia.

Prenocovanie
Keďže trasa prvej etapy vedie le-

som nad Bratislavou, možno na via-
cerých miestach odbočiť do mesta. 

Cvičná lúka

Na trase za Kamzíkom nájdeme aj 
viacero krytých odpočívadiel a jed-
no z nich nájdeme aj na Bielom 
kríži. Väčšinou je tu v prevádzke 
aj bufet, kde môžeme ukončiť prvú 
etapu nášho putovania naprieč 
Slovenskom. 

Televízna veža na Kamzíku
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Poloha: Devín – Biely kríž (1. etapa)
Časový rozvrh: 
 Devín, hrad (145 m),  350 m,  5 m,  1:20 hod.
 Devínska Kobyla (495 m),  175 m,  375 m,  1:50 hod.
 Karlova Ves (210 m),  85 m,  140 m,  0:55 hod.
 Mlynská dolina (155 m),  115 m,  35 m,  0:35 hod.
 Slavín (240 m),  305 m,  145 m,  1:45 hod.
 Kamzík, lúka (400 m),  355 m,  255 m,  2:45 hod.
 Biely kríž (498 m)
Spolu: vzdialenosť 32 km, čas 9:10 hodín.
Celkové stúpanie: 1 385 m. Celkové klesanie: 955 m.
Prevýšenie medzi najvyšším a najnižším bodom: 353 m.

Biely kríž
Z lúky pri horárni Biely kríž (498 m) sa dnes stalo priam už legendárne 
a kultové miesto stretávania sa bratislavských peších turistov, cyklistov 
alebo v zime lyžiarov. Na najvyššie položenom mieste trasy prvého dňa 
využijeme možnosť na oddych pri bufete alebo pri vlastnom ohni, na 
ktorého založenie sú tu dobré podmienky. Nemali by sme si však nechať 
ujsť príležitosť navštíviť prameň Vydrice (505 m), ktorý sa nachádza kú-
sok od horárne. Prídeme k nemu po červenej značke severným smerom. 
Značka odbočuje do lesa a asi po 100 m z nej vychádza nevýrazná odboč-
ka doľava, ktorá nás po niekoľkých metroch privedie k prameňu. Pra-
meň Vydrice upravili turisti v roku 1997 a označili ho peknou tabuľkou.
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