
 Sliezsko-Slovenským pomedzím (13. november 2011) 
 

     V nedeľu po VC Ostravy sme sa s Aničkou Kálalovou a Martinom Vodičkom vybrali na 
výlet. Mala s nami ísť aj Katka Tichá, ale školské povinnosti narušili naše plány s jej účasťou.  
     Ráno nás Katka odviezla na železničnú stanicu v Havířove (ďakujeme) a o 9.00 sme už 
kráčali po Mostoch u Jablunkova. Keď sme sa dostali k žel. stanici Mosty u Jablunkova 
zastávka (kam nás vlak už nechcel odviezť), našli sme našu modrú značku a začali stúpať do 
mierneho kopca. Potom, čo sme minuli osady Šance a Motyčanka nás tabule „Pozor, státní 
hranice!“ (do ktorých ČR investovala viac než Slovensko) informovali, že sa blížime k nášmu 
prvému cieľu – čadčianskej osade Megoňky. V Megoňkách sa nachádza opustený lom, kde sa 
našli veľké pieskovcové gule, najväčšie svojho druhu na svete. Pár minút sme liezli po lome 
(skoro došlo k úrazu) a fotografovali.  

 
                                                       (lom)                                  (jedna z pieskovcových gúľ) 

Ďalej mala naša cesta pokračovať na Trojmedzie. Keďže tam nevedú žiadne rozumné 
značkované chodníky, rozhodli sme sa, že pôjdeme priamo po hranici. Našli sme teda jeden 
z hraničných znakov, pohádali sa, ktorým smerom ísť (Anička mala pravdu) a dali sa na 
cestu. Hoci hraničné znaky by mali byť jeden z druhého dobre viditeľné, občas boli dokonale 
maskované. Našťastie sa nám vždy podarilo nájsť správny smer. Prešli sme malú cestu 
spájajúcu Čadcu s Mostami a začali stúpať do svahu. Vedľa mňa sa objavil špagát, čomu som 
sa potešil, pretože sa stúpalo vskutku ťažko. Uchopil som špagát, ktorý tento počin odmenil 
dávkou 12 voltov, čo nebolo nijak príjemné, ale ako som sa dozvedel od nemenovaného 
českého rozhodcu, zdraviu prospešné. Ako sa ukázalo neskôr, plot tam bol na to, aby uviedol 
zatúlavší hovädzí dobytok na správnu cestu. Keďže elektrický plot kopíroval priebeh štátnej 
hranice, nemuseli sme sa dlhší čas obťažovať hľadaním znakov. Takže nielen kravy, ale aj 
turistov tento plot uvádzal na správnu cestu.  



S hľadaním hraničných kameňov sme začali až v osade Dejovka, kde bol v priebehu hranice 
taký zmätok, až sa zdalo, že Slovensko anektovalo ČR (alebo naopak?). 
     Našťastie rébus sme správne vyriešili (možno tým, že na dohľad bol ďalší hraničný znak) 
a pokračovali ďalej, kým sme prekročili železničnú trať a hlavnú cestu. Na blízkom posede 
sme zlikvidovali pokrm pripravený pani Tichou, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Odtiaľ sa 
nanešťastie začali plniť Aničkine chmúrne prognózy s hranicou zarastenou dvojmetrovými 
pŕhľavami, močiarom a potokmi, ktoré bolo treba prebrodiť. 

 
 

Pokračovali sme po hradskej ceste lemovanej hranicou, ktorá prítomnú geologičku potešila 
eróziou v priamom prenose. Vošli sme do hrčavského chotára a po chvíli chôdze sme videli 
prístrešok na českej strane Trojmedzia. Prekročili sme česko-poľskú hranicu a prišli 
k Trojmedziu. 

                                  (plánik Trojmedzia)                                   (realita, v popredí Slovensko) 
 



 
Samotné Trojmedzie sa nachádza v strede potoka (na obrázku), ktorý oddeľuje Slovensko od 
Poľska a Českej republiky. Poľskú a českú časť oddeľuje drevený plot, všetky tri krajiny majú 
na svojom území mohylu s príslušným štátnym znakom. Obsýtili sme sa v jednom zo 
slovenských prístreškov a pobrali sme sa po žltej a zelenej značke na vlak do Čierneho pri 
Čadci.  
     Celkovo išlo o pekný výlet s mnohými výhľadmi (najmä na nezahmlenej českej časti 
horizontu) a príjemné vybitie fyzických síl po VC Ostravy. 

 
(samotné Trojmedzie) 

 
 

... 
Na hranici tŕnie, chrastie, 
aj naokolo voľne rastie, 
a to tŕnie, chrastie prebíja 
turistov malá skupina. 
 
A turista smutne vzdychá, 
ruky moje tŕnie pichá, 
a nohy mi mrázik páli, 
pomôžte mi v mojom žiali! 
 
 
 
 
Adam Kubica 

  



Megoňky a Trojmezí 13. 11. 2011 

V sobotu 12. listopadu se hrála VC Ostravy, kterou jsme krom jiných hráli i já s Katkou 
Tichou a Adam Kubica s Martinem Vodičkou. Katku se nám bohužel nepodařilo přesvědčit, 
aby s námi šla na výlet, který jsme naplánovali na neděli. Byla ale tak hodná, že nás v neděli 
ráno odvezla autem na vlak. Tak jsme pouze my tři vyjeli z Havířova vlakem do Mostů 
u Jablunkova. 

Cestu vlakem jsme si krátili hádankami z Hobita, české jsem se naučila zpaměti, a protože 
Adam přivezl slovenského Hobita, mohli jsme jednotlivé hádanky porovnat. Velmi jsme se 
bavili navýsost poetickým vyjádřením k větru: „bez rúk berie smeti“. V české verzi není 
o smetí nebo odpadcích ani zmínka.  

V Mostech u Jablunkova vlak končil a tak jsme vysedli a vyšli směrem na Megoňky, je 
tam starý, již nečinný, lom na pískovec, ten má ovšem jednu zvláštnost a tou je kulová 
odlučnost. A dál jsme si to naplánovali po hranicích až na Trojmezí. A odtud na vlak 
do Čierneho pri Čadci.

 

Nejdřív jsme museli jít chvíli po silnici, ale brzo jsme se napojili na modrou a potom 
žlutou turistickou značku, která nás dovedla až do opuštěného lomu. Odložili jsme si baťohy a 
vydali jsme se na průzkum terénu. V lomu jsme našli několik pískovcových koulí, některé 
měli úctyhodné rozměry. Naštěstí, protože dřív tam prý bylo pískovcových koulí víc, ale ty, 
které byly menší, a dali se odvézt, už v lomu 
dávnou nejsou, protože nenechavci 
hamounský si je odvezli na svoje zahrádky. 
Možná se podiví, až jim na zahrádce přistane 
UFO, protože podle některých teorií jde 
o výtvory mimozemských civilizací, kdo ví, 
jestli si jimi mimozemšťané neoznačili 
přistávací dráhu. 

Pískovcová koule v lomu 
Megoňky 



Když jsme lom řádně prozkoumali, šli 
jsme dál. Naše další cesta ovšem nevedla 
po žádné turistické značce, rozhodli jsme se 
totiž, že půjdeme podél hranic. Většinou 
nebylo těžké hraniční kameny najít, ale ne 
vždy hranice vedla právě nejschůdnějším 
terénem. Takže jsme několikrát museli 
překonávat bažiny. Jeden z nejzábavnějších 
úseků cesty bylo několik kilometrů, kde 
přesně po hranici byl natažen elektrický plot, 
někteří se ho pokusili chytnout, aby si 

pomohli při sestupu do strže, v zápětí zjistili, 
že plot je pod napětím a není radno používat 
ho jako zábradlí.  Od jedné chalupy na nás vyběhl zuřivě štěkající pes, naštěstí, když se 
přiblížil, začal vrtět ocasem a chtěl pohladit. Měli jsme trochu obavy, jak se nám podaří přejít 
železniční trať a silnici, ale nakonec s tím nebyl nejmenší problém. 

Vyšli jsme na kopec a tam byl posed, 
a protože byl čas oběda, ihned jsme toho 
využili a byli rádi, že si během oběda 
můžeme sednout. Ovšem hned po obědě 
jsme rychle šli dál, protože přestože svítilo 
sluníčko, byla pěkná zima, ráno dokonce 
chvíli jemně sněžilo a jinovatka 
na některých místech neroztála po celý den. 
Cestou jsme se mohli kochat krásnými 
výhledy, pokud jsme se zrovna neprodírali 
dvoumetrovými kopřivami, nebo trnkovým 
křovím. Překonali jsme všechny nástrahy 

cesty včetně několika potoků, které nám 
zkřížili trasu a došli na Trojmezí.  

Lom Megoňky 

Elektrický plot na česko-slovenské hranici 

Výhled na okolní kopce Cestou i necestou



Na Trojmezí má každý ze sousedících států svůj kamenný monolit s vytesaným znakem 
a jeden menší kámen je uprostřed v bodě, kde se stýkají hranice České republiky, Slovenska 
a Polska. Na české a slovenské straně jsou navíc přístřešky pro turisty. Než jsme se vypravili 
na vlak, pod jedním z přístřešků jsme se nasvačili. O to, abychom nejen na výletě, ale po celý 
víkend nezemřeli hlady, se pečlivě starala paní Tichá, za což jí velmi děkujeme.   

Když jsme došli na vlakovou zastávku, 
zjistili jsme, že máme poměrně dost času. Adam 
a já jsme se vypravili podívat k nedalekému 
kostelíku a Martin zůstal na stanici a četl si 
bridžovou literaturu. Kostel byl bohužel 
zavřený a tak jsme si ho mohli prohlédnout 
pouze zvenku. Na vlak jsme čekali dost dlouho 

na to, abychom stačili pěkně vymrznout. Když vlak přijel, nasedli jsme do něho a dojeli 
do Čadce, kde se naše cesty rozdělily. 

Anna Kálalová 

 

 

Martin a Adam u slovenského monolitu

Že by země nikoho? 


