
  

 

 

PO STOPÁCH VLADA PLULÍKA 
 

 

„Hory a lezenie sú súčasťou môjho života. Je fakt, že ľudia v horách umierali i 

budú umierať. Dobre si uvedomujem, že nedostatočná sebakritika, 

nadhodnocovanie svojich schopností pred inými i pred sebou je zradná 

pôda, na ktorú už mnohí doplatili.“ 

 

 

nedeľa 23.9.2018 - 9:00 až 15:00 hod. 
 

podujatie pešej turistiky, na cca 6 km okruhu so štartom a cieľom v 

rekreačnom zariadení Výtoky, spomienkové stretnutie pri príležitosti  

10. výročia vyhlásenia tohto významného športovca za nezvestného  

 

viac info na www.askpn.sk  

 

 

 

 

http://www.askpn.sk/


Kto bol Vlado Plulík? 

Narodil sa 3.3.1963 v Piešťanoch. Všestranný 

športovec, horolezec, vytrvalostný bežec, 

biker, freeride lyžiar. Autor prvovýstupov, 

hodnotných voľných prelezov technických 

ciest a reťazoviek vo Vysokých Tatrách. Liezol 

v Dolomitoch, Alpách, Skalistých horách 

a Himalájach. Držiteľ viacerých ocenení za 

výstupy slovenského horolezeckého spolku 

JAMES. Zúčastnil sa piatich expedícií na 

osemtisícovky. V roku 1998 bol najúspešnejším 

účastníkom výpravy na Mt. Everest (8848m), 

keď naň vystúpil ako prvý Slovák severnou 

cestou bez použitia umelého kyslíka. Zo 

svojich horolezeckých športových podujatí si 

však najviac cenil zimný a letný sólo nonstop 

prelez hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. 

Od júna 2008, keď nezostúpil za doposiaľ 

nevyjasnených okolností z Broad Peaku 

(8047m), je nezvestný. 

 

Propozície 

Podujatie je vhodné pre všetky vekové 

kategórie, hlavne pre deti a rodiny s deťmi i 

pre zdravotne postihnutých mimo postihnutia 

chodidiel.  

Hlavný usporiadateľ:  

Ladislav Beleščák 

e-mail: ladislav.belescak@askpn.sk  

mobil: +421 917 552 753 

 

Účastnícky poplatok: 0 Eur.  

 

Poznámka: odporúča sa na ceste zakúpiť 

predpísanú spomienkovú stužku v cene 1 Eur. 

Cestou zastávka cca 100m za jazerom 

Striebornica v kvetinárstve BELLIS na nákup 

stužky (označené). 

 

Doprava: individuálna, vozidlom a na bicykli 

na vyhradené parkoviská.  

 

Prezentácia:  

RZ Výtoky od 9:00 hod. do 12:00 hod.  

Slávnostný štart o 11:00 hod. – RZ Výtoky 

 

Cieľ: každý účastník pochodu dostane od 

organizátora a OZ Vlada Plulíka ďakovný list. 

Odmenený bude najmladší, najstarší a 

najvzdialenejší účastník.  

Uzávierka trate o 15:00 hod. 

 

 

Popis a mapka trasy 

 

Po štarte z RZ Výtoky zeleno značeným 

turistickým náučným chodníkom Ducové - 

Nitrianska Blatnica. Následne pod sedlom 

Gajda - Trhovičná lúka vpravo na zeleno a 

červeno značený turistický chodník do 

sedla  Gajda, tam odbočka vľavo červeno 

značeným turistickým chodníkom na 

prírodnú pamiatku Visiace skaly, naspäť do 

sedla Gajda a pokračovaním zeleno 

značeným spolu z červeno značeným 

turistickým chodníkom na Krahulčie vrchy, 

kde odbočíme doprava a pokračujeme 

len zeleno značeným chodníkom k 

pietnemu miestu Vlada Plulíka. Zostúpime k 

prírodnej pamiatke Veľkej dolnosokolskej 

jaskyni a ďalej do cieľa. Trasa je vyznačená 

aj vlastným značením, zelenou stužkou a 

smerovníkmi. 

mailto:ladislav.belescak@askpn.sk


 

Pietne miesto: dodržujte prosím pokyny 

usporiadateľov. Uctenie pamiatky sa 

odporúča zavesením stužky na určené 

miesto. Z dôvodu protipožiarnej ochrany  je 

zakázané zapaľovať sviečky a pracovať s 

otvoreným ohňom. 

 

Doplnkový program: RZ Výtoky ponúka 

možnosť zašportovať si na futbalovom, 

volejbalovom, a basketbalovom ihrisku, 

zahrať si pingpong, stolný futbal, biliard, 

gulečník. 

 

Stravovanie: z vlastných zásob, otvorený 

bufet s možnosťou zakúpenia nápojov. 

 

Pokyny organizátorov: podujatie nie je 

poistené. Účastníci ho absolvujú na vlastné 

nebezpečie a zodpovednosť. 

 

 

 

Info: podujatie pešej turistiky, ktorého 

organizátorom je Asociácie športových 

klubov Piešťany (www.askpn.sk), je konané v 

rámci Európskeho týždňa športu 

(www.tyzdensportu.sk) na cca 6 km okruhu  

so štartom a cieľom v Rekreačnom zariadení 

Výtoky ( www.vytoky.sk)  pri Moravanoch 

nad Váhom,  vzdialenom cca 10 km od 

Piešťan. Podujatie je organizované ako 

spomienkové stretnutie pri príležitosti  

10. výročia vyhlásenia tohto významného 

športovca za nezvestného 

(www.ozvladaplulika.sk). Občianske 

Združenie Vlada Plulíka je spoluorganizátorom 

akcie. Vlado Plulík pokoril pred 20 rokmi 

najvyššiu horu sveta Mt. Everest (8 848 

m.n.m)a má na trase pochodu vybudované 

pietne miesto. Podujatie je vhodné pre všetky 

vekové kategórie, hlavne pre deti a rodiny s 

deťmi i pre zdravotne postihnutých mimo 

postihnutia chodidiel. 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIÁCIA ŠPORTOVÝCH KLUBOV PIEŠŤANY 

 
„Je dôležité si pravidelne uctiť úspechy známych piešťanských športovcov, informovať o ich 

športovej ceste verejnosť.“ 

 

„Rovnako však sú naše aktivity určené pre celú verejnosť naprieč vekovými skupinami. Či už ide 

o rodičov malých športovcov, amatérskych športovcov každého veku, športových fanúšikov.  

Každý si bude môcť vybrať z jednotlivých aktivít.“ 

 

Peter Bohuš 

 

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2018 

 

„Na základe výsledkov prieskumu Eurobarometer z roku 2017 až 49% Slovákov vôbec  

necvičí ani nešportuje.“ 

 

Národné športové centrum (NŠC) je aj roku 2018 slovenským koordinátorom Európskeho týždňa 

športu, unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. 

V roku 2018 sa koná v dňoch 23. až 30.9.2018 už 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva 

„#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu,  

ale po celý rok. 

 

 

PO STOPÁCH VLADA PLULÍKA Podujatie Európskeho týždňa športu 

 

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en

