
 
 

19 

Ilustračné fotografie z podujatí 1.5.2018 
 

 

 

 
 

0 

  

44. ročník 

PIEŠŤANSKÁ  

BUĎ - FITka 
1. mája 2019 

Piešťany 

 

 

Informa čný spravodajca 
podujatia 



 
 

1 

Ladislav Bábik 
predseda TJ Bezovec Piešťany,  
hlavný organizátor Piešťanskej BUĎ - FITky. 
mail:tjbezovec@gmail.com , 
tel: 0910 834 341 
 

Narodil sa v Piešťanoch, aktívne športoval v mladosti a od vtedy sa  
zapája aj do turistického hnutia. Členom TOM TJ Bezovec sa stal v roku 
1980 pod vedením p. Jaroslava Mihalika, nadšenca turistiky a ochrany 
prírody. V roku 2013 bol zvolený za predsedu TJ Bezovec Piešťany. 
V minulosti sa zúčastňoval  „TESLÁCKEJ“ BUĎ FITky, ktorá úspešne 
nahradila dovtedy povinné prvomájové pochody v rámci osláv  Sviatku 
práce.  
Nepremeškajte túto príležitosť a príďte si na podujatí oddýchnuť, 
pokochať sa prírodou a nabrať nových zdravých síl do ďalšieho života. 
A nezabudnite pritom na ochranu prírody. 
 
 

 
 Ladislav Beleščák 
predseda organizačného výboru  
Piešťanskej BUĎ - FITky 
mail: ladislav.belescak@askpn.sk ,  
tel: 0917 552 753 
 

 
Narodil sa v Čadci, kde si obľúbil prírodu. Pôsobí v Piešťanoch od roku 
1970 a odvtedy sa aktívne zapájal do turistického, neskôr 
telovýchovného hnutia. Je milovníkom hôr, obľubuje všetky  druhy 
turistiky, prešiel mnohé pohoria a vystúpil na mnohé vrcholy z nich 
najvyšším bol Kazbek (5033 m.n.m). Organizoval a podieľal sa na 
organizácií mnohých aj významných celoslovenských i medzinárodných 
podujatí, akými boli 52.svetové Rally FICC v Tatranskej Lomnici a 
37.Európa Rally v Piešťanoch. Vydal v klube roku 1984  sprievodcu 
Považským Inovcom. Založil pred 3 rokmi Svrbickú Snežnú Stopu 
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Vydané pri príležitosti a pre účely podujatia Piešťanská Buď - Fitka.                                                                                  

Vydala: Telovýchovná Jednota Bezovec Piešťany                                                                                              

Zostavil: Ing. Ladislav Bábik a Ing. Ladislav Beleščák   2019 

Autori fotografií: Ing. Ladislav Beleščák a Iveta Mucha Ondrášiková 
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CYKLO 3 – Kolookruh S ĺňava 
Piešťany Kolonádový most – bufet DINO(kontrolné stanovište 9) - 

Camping PULLMAN 

Čas: 1 hod. Dĺžka: 12 km Prevýšenie: 9 m   Náročnosť: ľahká 

Autor trasy: Ladislav Beleščák Kontakt: Juraj Golier, tel.č.0903 377 716 

 

Popis trasy:  Cyklotrasa celá vedená mimo cestnej premávky okolo jazera 

Sĺňava, s výhľadmi na jeho scenériu a  jedným kontrolným prejazdom v 

letnom bufete DINO(9) o celkovej dĺžke cca 12 km. Špecialná denná akciová  

ponuka pre účastníkov v bufete DINO je, ak si pri opečiatkovaní kontrolnej 

karty zakúpia   jednu zemiakovú placku, druhú dostanu zdarma. 

 

https://mapy.hiking.sk/?trasa=njxfm 

 

 

                DINO ŤA POZÝVA NA ZEMIAKOVÚ PLACKU 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a doteraz ju viedol. V súčasnosti pracuje vo vedení Asociácie 
športových klubov mesta Piešťan . 
Patri medzi zakladateľov KST Tesla Piešťany, ktorý je 
spoluorganizátorom tohto podujatia a prišiel z myšlienkou organizovať 
Teslácku (neskôr Piešťanskú)  BUĎ - FIT, ktorú viedol prvých 15 
rokov. 
Obľúbil si slogan“ Čo láska k horám vytvorila, to dobrá vôľa nech 
zachová“ a pozýva Vás všetkých na toto obnovené podujatie pre 
verejnosť. Nájdite si aj vy svoju cestičku  do prírody pod heslom :                         
„Všetci turistikou za zdravím“. 
 
 

 
Michal Fiala 
podpredseda organizačného výboru  
Piešťanskej BUĎ - FITky 
mail:michal.fiala.dino@gmail.com , 
 tel:0908 437 110  
 

Narodil sa v Piešťanoch, je aktívnym turistom a zapája sa do 
turistického hnutia od roku 1998. 
Je organizátorom viacerých športových, kultúrnych a ekologických 
podujatí a človekom vážiacim si tradície. Bol iniciátorom organizácie 
35.cyklozrazu v roku 2013 v Piešťanoch a predsedom organizačného 
výboru minuloročného celoslovenského letného zrazu KST , ktorý sa 
konal taktiež v Piešťanoch. Prišiel z myšlienkou predlženia žltej 
turistickej trasy zo železničnej stanice v Piešťanoch a pomenovaním jej 
po Karolovi Dominovi. 
Cíti sa“ Človekom v srdci prírody a s prírodou v srdci“ a jeho pozvánka 
na podujatie znie:“ Príroda je najkrajšia na jar a tak si ju príďte 
vychutnať na našom podujatí“. 
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Pri listovaní v kronike  Odboru turistiky TJ Tesla, kde podujatie vzniklo, 
sa dočítame, že prvý ročník podujatia pod názvom Teslácka Buď Fit sa 
konal 3.10.1976 na  trasách pre peších turistov dĺžke 10,16 a 22 km so 
štartom pri soche Barlolamača  a do cieľa v RS Tesly v Moravanoch  
prišlo 44 účastníkov. Úplne prvým bol  3 ročný Marcel Klčo z Piešťan. 
   V brožúre, ktorá vyšla k 20. ročníku v roku 1995,  sa  píše: Keď som 
sa ako predseda novozaloženého OT TJ Tesla v roku 1976 zamýšľal nad 
jeho činnosťou, dospel som k názoru, že okrem podujatí pre vlastných 
členov je potrebné myslieť aj na turistickú verejnosť a tak som navrhol  
aby sme zorganizovali Teslácku Buď Fit. Turisti to prijali s nadšením a 
ihneď sme sa pustili do jej organizácie.“ Podujatie rástlo na kvalite 
a účasti, veď už v 9.ročníku prekro čil počet  tisícku a v 13. bol 
dosiahnutý rekord 1244 účastníkov, keď sa pridali aj mototuristi 
a prišli aj účastníci z celého Československa a z ďalších troch 
krajín. Tiež sa v kronike píše, že  od 5 ročníka sa  odmeňovalo i  
farebnými  odznakmi, pričom vydaných bolo celkom  23.     
Populárne boli i besedy, ktoré sa konali v cieli z premietaním 
diapozitívov s účastníkmi expedícií na himalájske 8-tisícovky, na ktoré 
prišli také osobnosti, akými boli, či sú Michal Orolín, Milan Kriššák, 
Slávo Drlík, Fedor Martiš, Marian Šajnoha či Juzek Psotka, ktorý 
neskôr, po prvom slovenskom zdolaní najvyššieho vrchu sveta  Mount 
Everestu  (8848 m.n.m.) zahynul pri zostupe z neho.  
Jubilejný 20. ročník sa ukázal ako prelomový,  Celospoločenské zmeny, 
likvidácia Tesly ,cieľového miesta RZ Tesla ,premenovanie na 
Piešťanskú Buď Fit, nedostatok záujmu a dobrovoľníkov i  financií sa 
podpísali na znižovaní úrovne podujatia a 33. ročníkom sa prerušila éra 
organizovania podujatia pre verejnosť. Podujatie už pokračovalo len z 
rozdrobeným názvom BUĎ FIT (Rally, Bananská) a 1.májový termín si 
na svoje podujatia zvolili peší turisti, cykloturisti i vodní turisti. 

A tak sa teraz vraciame k názvu Piešťanská BUĎ – FITka,  k  termínu 
1.5.a nadväzujúcemu ročníku 44.                             Ladislav Beleščák 
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CYKLO 2 – Brunovský okruh 
Piešťany Kolonádový most –Horná Streda – Brunovce(kontrolné 

stanovište 7) – Na Hrádzi(kontrolné stanovište 8) –– Camping PULLMAN 

Čas: 2,5 hod.  Dĺžka: 23 km    Prevýšenie: 10 m   Náročnosť: ľahká 

Autor trasy :Ladislav Beleščák Kontakt: Juraj Golier, tel.č.0903 377 716 

 

Popis trasy:  Cyklotrasa celá vedená mimo cestnej premávky po časti novej 

Vážskej cyklomagistrály s dvomi kontrolnými prejazdmi, jedným v reštaurácií 

PIZZA MIA (7) Brunovce  a druhým Na Hrádzi  (8) pri Ducovom. 

Špecialná denná akciová  ponuka reštaurácie PIZZA MIA sú pizzové 

trojuholníčky len za 1 Eur. 

 

https://mapy.hiking.sk/?trasa=iqWzu 

ODSKOČ SI Z CYKLOMAGISTRÁLY 

                                             

 

 

NA PRAVU  TALIANSKU PIZZU. 

http://www.pizzamia.vlastnyweb.sk 
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Názov podujatia: Piešťanská BUĎ FIT-ka 
Dátum konania: 1. mája 2019 
Organizátor: TJ Bezovec Piešťany v spolupráci s KST Tesla Piešťany 
Predseda organizačného výboru: Ladislav Beleščák,  
ladislav.belescak@askpn.sk, tel: 0917 552 753 
Bezpečnostný manažér: Slavomír Frčko 
 majsterslavo@gmail.com, tel: 0911 886 833 
Štart podujatia:  Piešťany, Kolonádový most pri soche Barlolamača 

Štartovné: 0 EUR 

Cieľ podujatia: v Campingu Pullman na ľavom brehu jazera Sĺňava 

Doprava: individuálne hradenie nákladov . Z cieľa do Piešťan možnosť 
využiť autobus zo zástavky Banka, Sĺňava s odchodmi: 
Z cieľa do Piešťan: 13.22h, 15.18h, 16.15h, 18.43h, 20.39h.  
Z cieľa do Hlohovca: 13.15h, 15.05h, 16.50h, 17.30h, 19.16h. 

Poistenie: členovia KST sú poistení, ostatní účastníci  individuálne. 

Prezentácia: účastníci sa na jednotlivé túry prihlasujú v priestoroch 
prezentácie od 8,00 hod. do 11,00 hod. Pri prezentácií obdrží každý 
účastník mapku s popisom trás a kontrolných stanovíšť.  

Informácie : organizačný výbor bude zverejňovať informácie týkajúce 
sa „BUĎ FITky“ na web stránke http://www.tjbezovec.sk/.  

Občerstvenie: z vlastných zdrojov, možnosť si zakúpiť na trasách, 
v cieli bude pripravený pre účastníkov čaj a kapustnica. Kapustnica len 
za symbolické 1 Euro pre prvých 100 účastníkov, ktorí si ju kúpia na 
štarte. 

Odmeny: každý účastník po absolvovaní PIEŠŤANSKEJ BUĎ – FITky 
obdrží diplom, odznak.. Odmenení vecnými cenami najmladší, najstarší 
a najvzdialenejší účastník z každej trasy. 
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Podujatie sa riadi týmito propozíciami. Koná sa za každého počasia. 
Každý účastník podujatia sa zúčastňuje po zvážení svojho zdravotného 
stavu a spôsobilosti absolvovať zvolenú trasu podujatia, s ktorou je 
povinný sa zoznámiť na vystavených a získaných dokumentoch na 
štarte. Účastníci podujatia sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť a sú 
povinní dodržiavať zásady ochrany prírody. V prípade potreby sú 
účastníci povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc a kontaktovať 
predsedu organizačného výboru podujatia alebo bezpečnostného 
manažéra.  

Organizátori majú právo použiť fotodokumentáciu z podujatia na 
propagačné účely podujatia.  

 
Streda 1.5.2019  
8.00 - 8.30 Prezentácia účastníkov trasa PEŠO1 
8.00 - 9.00 Prezentácia účastníkov trasa CYKLO1 
8.30   Odchod účastníkov na trasu PEŠO1 – Plulíkov okruh 
8.30 - 9.30 Prezentácia účastníkov trasa PEŠO2 
9.00  Odchod účast. CYKLO1 - Hore Váhom - Dolu Váhom 
9.00 - 10.00 Prezentácia účastníkov trasa CYKLO2  
9.30   Odchod účastníkov na trasu PEŠO2 – Dominov okruh 
9.30 - 10.30 Prezentácia účastníkov trasa PEŠO3 
10.00  Odchod účast. na trasu CYKLO2 – Brunovský okruh 
10.00 - 11.00 Prezentácia účastníkov trasa CYKLO3  
10.30  Odchod účast. na trasu PEŠO3 –Beethovenov okruh 
11.00  Odchod účast. na trasu CYKLO3 – Kolookruh Sĺňava 
12.00 - 19.00 Príchod  účastníkov do cieľa, odovzdávanie diplomov 

a odznakov, podávanie čaju a kapustnice. 
14.00 – 15.00 Vyhodnotenie 44.r. PIEŠŤANSKÁ BUĎ – FITka, 

odmenenie vecnými cenami najmladší, najstarší a 
najvzdialenejší účastník z každej trasy, živá hudba. 

 
 

14 
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CYKLO 1 – Hore Váhom Dolu Váhom  

Piešťany Kolonádový most - Ostrov - Podolie -Čachtice - Nové Mesto 

nad  Váhom - Beckov - Camping PULLMAN 

Čas: 6 hod.  Dĺžka: 65 km   Prevýšenie: 201 m   Náročnosť: stredná 

Autor trasy: Ivete Mucha Ondrášiková 

Kontakt: Ivete Mucha Ondrášiková, tel.č.0907 111 032 

Popis trasy: Trasa začína aj končí v Piešťanoch a ide väčšinou po asfalte. Po 

ceste sú viaceré zaujímavosti, ako napríklad Očkovská mohyla s hrobkou 

náčelníka z velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej, Park miniatúr v 

Podolí, kde uvidíte 68 modelov hradov, možnosť navštíviť Čachtický hrad a 

Beckovský hrad. Treba len bicykel v dobrom technickom stave a povinné 

doplnky (reflexné prvky, prilba...).  

 

https://mapy.hiking.sk/?trasa=6WoBr 

 

 

 
 

6 
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PEŠO1 – Plulíkov okruh 

Piešťany Kolonádový most – Dominova promenáda –Banka- Obrázková hora – 

Plešiny - Čertova pec (kontrolné stanovište 2) –Striebornica - Krahulčie vrchy – 

Výtoky(kontrolné stanovište 3)- Čierny potok - Gonové lazy – Skalka – Hubina – 

Na hrádzi (kontrolné stanovište 4) -  Piešťany Kolonádový most – Camping 

PULLMAN 

Čas: 10,5 hod. Dĺžka: 37 km Prevýšenie: 1202 m Náročnosť: stredná 

Autor trasy: Ladislav Beleščak, Kontakt: Jozef Prištic tel.č. 0908 808 071  

Popis trasy: Trasa začína v Piešťanoch pred  Kolonádovým mostom 

a pokračuje na Kolonádový most a po žltej turistickej značke  chodníkom 

Karola Domina (TZT č. 8123) cez Dominovú promenádu ,obec Banka cez 

Obrázkovú horu až k Motorestu Čertova pec, kde sa v reštaurácii možno 

najesť a občerstviť. Nachádza sa tu tiež malá farma so zvieratkami a malá ale 

významná krasová jaskyňa. Z Čertovej pece sa pokračuje po zelenej značke 

(TZT č.5135a) hore dolinou potoka Radošinka do sedla Striebornica.(430 

m.n.m). Na Striebornici  odbočiť  a  ďalej  po červenej značke  (TZT 

č.0705a) po Krahulčie vrchy (530 m.n.m.) Na Krahulčích 

vrchoch  odbočiť na zelenú značku  (TZT č. 5135b)  a 

pokračovať  cez  Výtoky, okolo RZ Výtoky, cez Čierny potok  na Gonove 

lazy (430m/m).  Na Gonových lazoch odbočiť na modrú značku (TZT č. 

2442a) a po nej na vrchol Skalka( 377m.n.m). Zo Skalky sú malebné 

výhľady ako na mestá Piešťany a Nové Mesto nad Váhom, tak aj na Malé 

Karpaty a z druhej strany na Považský Inovec. Zo Skalky pokračujete cez obec 

Hubina, dole k hrádzi  rieky Váh.  Potom už popri Váhu  smer 

Piešťany ,trasa pokračuje po modrej značke, v závere vlastným značením, 

popri Váhu až do cieľa v Piešťanoch v Campingu PULLMAN.  

Ttrasa diaľkového pochodu pre pešiu turistiku, vhodná pre Severskú chôdzu 

(Nordic Walking).Špecialná denná akciová  ponuka v Motoreste Čertová pec je 

guláš z diviny za 4,20 Eur a šulance z makom za 5,20 Eur. 
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v Hostinci HAVRAN je pivo Topvar 10 za 1,20 Eur a Kofola 1/2l za 1 Eur 

a v reštaurácií FURMAN bryndzove halušky za 6.50 Eur a držková polievka za 

2,50 Eur. 

 

https://mapy.hiking.sk/?hpid=i1yXM
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PEŠO 3 – Beethovenov okruh 

Piešťany Kolonádový most –Piešťany Napoleonské kúpele( kontrolné 

stanovište 1)- Nábrežie J.J. Torkosa - obec Banka  -  Vápeništia - Pod Lipinou – 

Plešiny - Havran sedlo (kontrolné stanovište 5)- Havran rázcestie - Bakchus vila 

(kontrolné stanovište 6-FURMAN) –  Štepnica(bývala Červená veža) – Camping 

PULLMAN  

Čas:.4 hod      Dĺžka: 15km  Prevýšenie:400m Náročnosť: ľahká,  

autor trasy: Ladislav Beleščák Kontakt: Jozef Prištic tel.č. 0908 808 071 

Popis trasy: Trasa začína v Piešťanoch pred Kolonádovým mostom a pokračuje 

na Kolonádový most a žltej turistickej značke (TZT č.8123)  asi cca 300m, 

potom  pri veľkej fontáne odbočíte a vlastným značením pokračujete  rovno 

k minerálnemu prameňu v Napoleonských kúpeľoch, kde je kontrolné 

stanovište. Na ňom si môžete zadovážiť pohárik s logom podujatia a posilniť 

sa touto liečivou vodou.  Odtiaľ vlastným značením prejdete k nábrežiu J.J. 

Torkosa  a na  Kúpeľnom moste  sa napojíte na zelenú značku (TZT č. 5135b) 

a  pokračujete cez obec Banka po zelenej značke hore na Seništia, 

Vápeništia   a Pod Lipinou (374 m.n.m).   Pod Lipinou tu odbočíte opäť na žltú 

značku   (TZT č. 8123) a pokračujete smerom hore  na Plešiny (430 m.n.m) 

.  Na  Plešinách odbočiť   na červenú  značku (TZT č. 0705a)  smerom na Sedlo 

Havran, kde sa môžete občerstviť v hostinci HAVRAN. Zo  sedla Havran  po 

Havran rázcestie pôjdete súbežne s červenou značkou aj po modrej (TZT 

č.2417) pričom  pokračujete po modrej značke a od Havran rázcestie odbočíte 

po nej  ku gazdovskej  reštaurácii Furman (ďalšia možnosť oddychu, detské 

ihrisko, farma so zvieratkami, dobré jedlo a  občerstvenie) potom pokračujete 

okolo  Bakchus vily na Štepnicu (bývalá Červená veža).Odtiaľ stále po modrej 

značke zídete dole k penziónu Benátky, kde pokračujete popri ľavom brehu 

Váhu vlastným značením až do cieľa v  Campingu PULLMAN. 

Trasa pre pešiu turistiku, vhodná pre Severskú chôdzu (Nordic Walking), 

vedená prevážnou časťou po značených turistických chodníkoch a neďaleko 

od Bakchus vily s Beethovenovým pobytom. Špecialná denná akciová  ponuka 
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https://mapy.hiking.sk/?hpid=bZwdx 
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PEŠO 2 – Dominová okruh 

Piešťany Kolonádový most – Dominová promenáda- obec Banka - Obrázková 

hora – Plešiny - Čertova pec (kontrolné stanovište 2) – Havran sedlo (kontrolné 

stanovište 5) - Havran rázcestie -  Bakchus vila  (kontrolné stanovište 6)  –  

Štepnica ( bývala Červená veža) –Camping PULLMAN 

Čas: 5,5 hod. Dĺžka:20 km Prevýšenie: 630 m Náročnosť: stredná 

Autor trasy: Ladislav Beleščák Kontakt: Jozef Prištic tel.č. 0908 808 071 

Popis trasy: Trasa začína v Piešťanoch pred  Kolonádovým mostom 

a pokračuje na Kolonádový most a po žltej značke chodníkom  Karola 

Domina  (TZT č. 8123)  cez Dominovú promenádu, obec Banka, Obrázkovú 

horu ,sedlo  Plešiny (430 m.n.m) až do Motorestu Čertova pec, kde sa v 

reštaurácii môžete najesť ,občerstviť a oddýchnuť si. Nachádza sa tu  malá 

farma so zvieratkami a malá ale významná krasová jaskyňa. Z Čertovej pece 

pokračujete po modrej značke(TZT č. 2417) smerom k Prameňu a ďalej do 

sedla Havran ,kde sa môžete v hostinci HAVRAN občerstviť. Zo  sedla 

Havran  po Havran rázcestie pôjdete súbežne aj po červenej značke 

(TZT č.0705a), pričom   pokračujete po modrej značke od Havran rázcestie, 

ku gazdovskej  reštaurácii Furman (ďalšia možnosť oddychu, detské ihrisko, 

farma so zvieratkami, dobré jedlo a  občerstvenie) na Červenú vežu okolo 

Bakchus vily na Štepnicu (bývalá Červená veža).Odtiaľ stále po modrej značke 

zídete dole k penziónu Benátky, kde pokračujete vlastným značením popri 

ľavom brehu Váhu až do cieľa v  Campingu PULLMAN.  

Trasa pre pešiu turistiku, vhodná pre Severskú chôdzu (Nordic Walking), 

vedená majmä po značených turistických chodníkoch, prevažnou časťou 

chodníka Karola Domina. Špecialná denná akciová  ponuka  v Motoreste 

ČERTOVÁ PEC je guláš z diviny za 4,20 Eur a šulance z makom za 5,20 Eur,v 

Hostinci HAVRAN je pivo Topvar 10 za 1,20 Eur a Kofola 1/2l za 1 Eur 

a v reštaurácií FURMAN bryndzove halušky za 6.50 Eur a držková polievka za 

2,50 Eur. 
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https://mapy.hiking.sk/?hpid=qq1wf 

 

  


