
 

 

 

Vážení rodičia, 

po nenáročnej turistike Vás tentokrát srdečne pozývame na stredne náročnú túru, a to na zrúcaninu 
hradu Korlátko. 

Termín:  5.11.2016, sobota 
Typ túry: stredne náročná túra 
Celková dĺžka trasy: cca 10 km 
Prevýšenie:    ↑ 273 m  ↓ 273 m 
Celkový čas chôdze: cca 3 hod. 
  
Korlátsky  hrad je jeden z viacerých 
hradov, ktorý nájdete v Malých 
Karpatoch. Tento konkrétne sa 
nachádza pri obci Cerová v časti 
Rozbehy, na západnej strane Malých 
Karpát. Hrad sa rozprestiera na krátkom skalnatom výstupku v nadmorskej výške 455m.  

Predbežný program turistiky „Korlátko“, 5.11.2016:  
08.00   odchod zo školy školským autobusom 
08.00 – 09.00  cesta školským autobusom do obce Prievaly 

V prípade vlastnej dopravy sa dopravte o 8.45 hod. do dediny Prievaly pred 
obecný úrad pri kostole (Prievaly 189, súradnice 48.556670, 17.349243). Hľadajte 
auto označené logom BESST.  

09.00 – 11.00 pešia túra Prievaly – Rozbehy (po žltej značke) spojená s obhliadkou turbín prvej 
veternej elektrárne na Slovensku 

11.00 – 13.30     opekačka pri rozhľadni Rozbehy 
13.30 – 15.30  obhliadka zrúcaniny hradu Korlátko a pešia túra späť do dediny Prievaly (po žltej 

značke) 
15.30 – 16.30 cesta späť a predpokladaný príchod do TT 
 
Prosíme vás, aby ste svoj záujem o turistiku „Korlátko“  nahlásili na recepcii školy najneskôr do 
štvrtka 3.11.2016.  
 
Pri nahlasovaní, prosím, uveďte počet zúčastnených osôb a spôsob dopravy (vlastná alebo školským 
autobusom). Upozorňujeme, že miesta v školskom autobuse sú limitované počtom 19. 
Plánovanej akcie sa môžu žiaci ZŠ a SBG zúčastniť bez rodičov.   
 
Nezabudnite si priniesť klobásku, slaninu a všetko, čo vám chutí a dá sa opekať ☺. Samozrejme, 
nezabudnite ani na pitný režim. 
 

Tip: Pre lepšiu orientáciu počas turistík odporúčame stiahnutie aplikácie Turistická mapa SR. 
Pre OS „ios“: https://itunes.apple.com/sk/app/turisticka-mapa-  sr/id647522786?mt=8 
Pre OS „android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.tekel.tm&hl=sk 

 
Pozn.:  
• Je potrebné, aby si rodičia detí, ktoré idú na túru samy, svoje deti preberali hneď po návrate do TT. Týchto 

rodičov budeme kontaktovať telefonicky, cca hodinu pred príchodom do školy.  
• V prípade nepriaznivého počasia vás o presune turistiky budeme informovať najneskôr deň pred akciou. 

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie.     BESST tím 



Príloha: podrobný prehľad trasy 

 

 

 

 
 
 


