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Horné Považie

1.Bytèiansky zámok
Areál Bytèianskeho zámku leží v doline Váhu, v centre mesta
Bytèa. Tvorí ho súbor budov. Hlavným objektom je opevnený
Bytèiansky zámok so štyrmi nárožnými vežami. Dominuje mu
vysoká vstupná veža s mostom. Na nádvorí má arkády, múry
boli kedysi zdobené freskami. V areáli je umiestnený oblastný
archív. Ved¾a kaštie¾a sa nachádza krásne obnovený Sobášny
palác, v ktorom je umiestnená muzeálna expozícia Považského
múzea. Súèasou areálu je aj reštaurácia Palatín, malý parèík a
studòa. Najznámejším majite¾om zámku bol Juraj Turzo, známy
z kauzy Alžbety Bátoriovej. Po jej zatknutí boli jej prisluhovaèi
vypoèutí a odsúdení práve v Bytèi. V sobášnom paláci sa
odohrávali honosné svadby Turzových dcér, v studni údajne
sídlil drak, ktorý sahoval hladinu vody a lovil ryby i ¾udí
vo Váhu...

Najbližšia cykloturistická trasa:
002 èervená Vážska cyklomagistrála

REKREA
2

Dostupnos na bicykli:
krátka neznaèená odboèka z Vážskej
cyklomagistrály v centre mesta Bytèa

N49.22029 E18.55925
Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Bytèa
Nadmorská výška: 306 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupný areál,
Sobášny palác muzeálny režim,
Bytèiansky zámok – sídlo štátneho archívu,
v areáli reštaurácia

Horné Považie

N49.16491 E18.58773
Oblas: pohorie Sú¾ovské vrchy
Lokalizácia: Sú¾ov - Hradná
Nadmorská výška: 375 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná rozh¾adòa

2.Rozh¾adòa v Sú¾ove
Zelená cykloturistická trasa 5404 vedie z Vážskej cyklomagistrály
centrom obce Sú¾ov a prekroèením hrebeòa Sú¾ovských vrchov
do Rajeckej doliny. Absolvovanie tejto trasy nám umožní spozna
prekrásnu prírodu Sú¾ovských skál. Obec Sú¾ov-Hradná sa
nachádza v ich centre a je obklopená majestátnym skalným
mestom v tvare podkovy. Priamo v strede obce,
pri cykloturistickej trase, sa nachádza malá drevená rozh¾adnièka.
Z nej sa po zdolaní zopár schodov možno symbolicky rozhliadnu
po pamiatkach obce a hlavne okolitých horách s mnohými
skalnými útvarmi a zrúcaninou Sú¾ovského hradu. Dovidíme i
na dva z troch sú¾ovských kaštie¾ov a Sú¾ovský cyklopoludník.
A môžeme sa tu obèerstvi a posilni pred zdolaním a prejazdom
sedla Pastúch pri putovaní smerom do Rajeckej kotliny.

Najbližšia cykloturistická trasa:
5404 zelená Mikšová - Zbyòov

SPORT

Dostupnos na bicykli:
popod rozh¾adòu vedie priamo
zelená trasa 5404

3

Horné Považie

3.Veža Budatínskeho hradu
Od leta 2014, po zásadnej rekonštrukcii, bola znova otvorená a
sprístupnená veža Budatínskeho hradu. Je súèasou expozície
Považského múzea. Vstup je zo zadnej èasti parku, dobudovalo
sa aj sociálne zázemie. Vo veži bola na nieko¾kých podlažiach
vytvorená výstavná expozícia venovaná histórii vodného hradu a
histórii Žiliny.
V galérii sa nachádzajú ma¾by zo 17. – 19. storoèia. Takisto tu
môžeme obdivova aj výstavu historických hodín s pôvodným
originálnym hodinovým strojom z obdobia poslednej èákiovskej
obnovy hradu. Unikátnou novinkou je predsa len zdvihnutie
krovu horného podlažia veže, èím sa umožnil krásny kruhový
výh¾ad a veža sa stala zároveò rozh¾adòou. Poh¾ad na hradné
veže, hradný park a sútok Váhu s Kysucou obklopujú panorámy
okolitých horstiev – Javorníkov, Sú¾ovských vrchov, Malej Fatry
a Kysuckej vrchoviny. Staèí si sadnú na lavièky a kocha sa
výh¾adom...

Najbližšia cykloturistická trasa:
002 èervená Vážska cyklomagistrála

REKREA
4

Dostupnos na bicykli:
trasa 002 prechádza priamo areálom
Budatínskeho hradu - parkom

N49.23614 E18.73477
Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Žilina – Považský Chlmec
Nadmorská výška: 332 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupný park hradu,
veža Budatínskeho hradu súèasou expozície
Považského múzea
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4.Burianova veža a kostol v Žiline
Z Vážskej cyklomagistrály sa dá odboèi neznaèene spleou
žilinských ulièiek na námestie Andreja Hlinku. Tu si môžeme
pozrie najcharakteristickejší symbol mesta Žilina, dve veže
týèiace sa vysoko nad nami. Jedna patrí farskému kostolu –
Katedrále najsvätejšej trojice a druhá Burianovej veži. Krásny
poh¾ad na ne je aj z vrcholu farských schodov. Samotný kostol
bol postavený okolo roku 1400. Pôvodne mal charakter
trojloïovej románskej baziliky, po prestavbe chrám získal
renesanènú tvár. V jeho západnej èasti sa nachádza 51 metrov
vysoká kostolná veža. Komplex dotvárajú severné terasy so
súsoším Cyrila a Metoda a schodmi. Ved¾a kostola sa nachádza
Burianova veža, ktorá pôvodne slúžila ako zvonica. Dnes sa
nepoužíva a momentálne je neprístupná. Bola postavená okolo
roku 1530. Súèasnú podobu dostala po úprave kostola v roku
1890, v roku 1941 bola na nej vybudovaná nová vyhliadková
ochodza. Má výšku 46 metrov.

Najbližšia cykloturistická trasa:
002 èervená Vážska cyklomagistrála
REKREA
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Dostupnos na bicykli:
neznaèene z Vážskej cyklomagistrály

N49.22418 E18.74079
Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Žilina
Nadmorská výška: 346 m n.m.
Prístupnost: interiér oboch objektov
vo¾ne prístupný, kostol pod¾a bohoslužieb
a dohody, Burianova veža zatvorená

Horné Považie

5.Drevený kostol v Žiline - Trnovom
K unikátnemu drevenému kostolíku v Žiline – Trnovom sa dá
neznaèene odboèi z Vážskej cyklomagistrály pri hati vodného
diela Žilina. Podídeme Košickú cestu a na Rosinskej ceste
odboèíme do¾ava na Trnové. Pokraèujeme po rovinke a v Trnovom
kostol èoskoro uvidíme v¾avo na cintoríne. V roku 2012 bol
generálne obnovený a tak dnes žiari v plnej svojej kráse. Drevený
gotický kostol sv. Juraja bol postavený na prelome 15. a 16.
storoèia, najstaršia písomná zmienka o òom pochádza z roku
1583. Je jednoloïový s takmer štvorcovou svätyòou, má
pristavanú mohutnú vežu zakonèenú ihlanovitou strieškou.
Drevené kostolíky sú dominantou východného Slovenska a tak
dodnes funkèný kostolík v Trnovom umožòuje pozrie si takýto
skvost architektúry v severozápadnej èasti Slovenska.
N49.19328 E18.78890
Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Žilina - Trnové
Nadmorská výška: 374 m n.m.
Prístupnost: interiér objektu vo¾ne prístupný,
kostol pod¾a bohoslužieb a dohody

Najbližšia cykloturistická trasa:
002 èervená Vážska cyklomagistrála
REKREA

Dostupnos na bicykli:
neznaèene z Vážskej cyklomagistrály
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6.Vodné dielo Žilina
Vodné dielo Žilina vytvorilo krásnu prírodnú scenériu – jazero,
ktoré vzniklo prehradením rieky Váh. Na jeho hornom okraji ho
zvierajú hrebene Lúèanskej a Krivánskej Malej Fatry a vstup
k nemu majestátne strážia hrady Streèno a Starhrad. Jeho dåžka
je 7,5 km, šírka 250 – 600 metrov, do prevádzky bolo uvedené
v rokoch 1997 – 1998. Okolo vodnej nádrže vedie okružná
modrá cykloturistická trasa è. 2427 v celkovej dåžke 21 km.
Po ¾avom brehu vedie zo Streèna Vážska cyklomagistrála, ktorá
od hate vodného diela pokraèuje po pravom brehu Váhu
k Budatínskemu hradu po novom cyklochodníku, ktorý
vybudoval Žilinský samosprávny kraj spolu so spoloènosou
KIA Motors Slovakia. Nad hornou èasou nádrže spája oba
brehy Váhu lávka medzi Streènom a Nezbudskou Lúèkou.
Pri jazde si môžeme zvoli ¾ubovo¾ný smer, z oboch brehov sa
nám naskytajú poh¾ady na prekrásne prírodné scenérie rieky
a okolitých hôr.
Najbližšia cykloturistická trasa:
002 èervená Vážska cyklomagistrála
2427 modrá Cyklookruh okolo VD Žilina

REKREA
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Dostupnos na bicykli:
sie cykloturistických trás v okolí Vodného diela

N49.21557 E18.77683

Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Žilina – Streèno - Varín
Nadmorská výška: 332 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne dostupné po oboch
brehoch vodnej nádrže

Horné Považie

N49.17445 E18.86230
Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Streèno
Nadmorská výška: 417 m n.m.
Prístupnost: interiér objektu vo¾ne prístupný,
kostol pod¾a bohoslužieb a dohody

7.Hrad Streèno

M

Vážska cyklomagistrála v súèasnosti konèí v obci Streèno pri lávke.
V tomto mieste zaèína zelená cykloturistická trasa è. 5431, ktorá
vedie cez severnú èas Lúèanskej Malej Fatry do Vrútok. Po tejto
cykloturistickej trase vyrazíme k hradu Streèno, ktorý sa týèi
rovno nad nami. Podídeme hlavnú cestu a èaká nás krátke stúpanie
k hradnej bráne. Spoèiatku ideme po spomínanej zelenej
cyklotrase, v serpentíne ju opustíme, zaboèíme do¾ava a
po asfaltovej ceste v závere po moste prídeme k vstupu do hradu.
Zaparkujeme bicykel, prehliadku už musíme absolvova pešo.
Z hradu, ktorý je postavený na strmom brale nad Váhom, je krásny
výh¾ad na dolinu Váhu a okolité horstvá. Plne si môžeme
vychutna kruhový výh¾ad po výstupe na hradnú vežu, ktorá slúži
ako rozh¾adòa. V muzeálnej expozícii môžeme okrem iného
obdivova hradnú kaplnku s obrazmi Žofie Bosniakovej a Fraòa
Vešeléniho, modely hradu v podobe keï bol zrúcaninou alebo
zrekonštruovaný, keï stál v plnej svojej kráse .

Najbližšia cykloturistická trasa:
002 èervená Vážska cyklomagistrála

SPORT

Dostupnos na bicykli:
krátka odboèka z Vážskej cyklomagistrály
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8.Starhrad
Z Vážskej cyklomagistrály, ktorá konèí v obci Streèno, prejdeme
na druhý breh Váhu po lávke. V tomto mieste natrafíme
na zelenú cykloturistickú trasu è. 5442, ktorá prichádza
z Varína. Táto cykloturistická trasa nás vedie po spevnených
lesných cestách okolo Váhu, na jeho druhom brehu môžeme
obdivova na strmej skale hrad Streèno. Podídeme železnièné
mosty a pokraèujeme po ceste, ktorá vedie až na Chatu
pod Suchým. Èoskoro sa pred nami objaví Starhrad.
O chví¾u odboèíme od Váhu na severovýchod a po asfaltovej
ceste stúpame lesom úzkou dolinkou. Pri odpoèívadle
zosadneme z bicykla a èaká nás závereèné vytlaèenie bicykla
na hradné nádvorie. Za prekrásnym výh¾adom do doliny Váhu a
na Domašínsky meander však musíme vystúpi na terasy
horného hradu pešo.

Najbližšia cykloturistická trasa:
5442 zelená cykloturistická trasa Na Suchý

SPORT
10

Dostupnos na bicykli:
odboèka zo zelenej cykloturistickej trasy

N49.17807 E18.89005

Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Nezbudská Lúèka
Nadmorská výška: 437 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná hradná zrúcanina
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9.Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej
Ak chceme navštívi najznámejší Slovenský betlehem v Rajeckej
Lesnej, musíme k nemu odboèi v meste Rajec z Rajeckej
cyklomagistrály. Môžeme ís po ceste è. 64 smerom na Faèkov
alebo prejs boènými cestièkami smerom na Ïurèinú a po¾nou
cestou do Rajeckej Lesnej. Betlehem je umiestnený
v samostatnom objekte v areáli kostola, má svoje otváracie
hodiny. Obdivuhodné dielo majstra Jozefa Pekaru má dåžku
8,5 metra, je široké 2,5 metra a vysoké 3 metre. V strede
betlehemu, ktorým je Rajecká Lesná, je situovaná scéna Božieho
narodenia. Okolo nej sa do strán rozbiehajú všetky regióny
Slovenska so svojimi najznámejšími stavbami.
Patria k nim hrady Devín, Bratislava, Orava, Trenèín, ïalej
katedrály v Nitre, Trnave, Košiciach, Spišskej Kapitule a mnohé
ïalšie objekty. V strede panorámy dominuje majestátny vrchol
Kriváòa. V betleheme je viac ako 300 figúrok, z ktorých je viac
ako polovica pohyblivá.

Najbližšia cykloturistická trasa:
024 Rajecká cyklomagistrála
REKREA
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Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z Rajca

M

N49.04396 E18.63486
Oblas: Rajecká dolina, podhorie Malej Fatry
Lokalizácia: Rajecká Lesná
Nadmorská výška: 514 m n.m.
Prístupnost: pod¾a otváracích hodín

Horné Považie

10.Radenov dom v Èièmanoch

M

Unikátna ma¾ovaná drevená dedinka Èièmany sa nachádza zastrèená
v najjužnejšej èasti Žilinského samosprávneho kraja pod najvyšším vrcholom
Strážovských vrchov, rovnomenným Strážovom, blízko prameòa Rajèianky.
Obec je známa svojou starobylou architektúrou tvorenou ma¾ovanými
zrubovými drevenicami. Od roku 1977 bola vyhlásená za pamiatkovú
rezerváciu. V roku 2010 sa zaèali práce na obnove dvoch dreveníc, ktoré patria
Považskému múzeu. V jednej z nich, v Radenovom dome bolo zriadené
múzeum, v ktorom je umiestnená expozícia ¾udového bývania a obnovy oboch
dreveníc. Do Èièmian sa dá dosta na bicykli neznaèenou cestou odboèením
z Rajeckej cyklomagistrály v meste Rajec po ceste è. 64. Za Faèkovom z nej treba
odboèi doprava s priamym pokraèovaním popri toku Rajèianky do obce
Èièmany. Môžeme sa sem dosta taktiež po cykloturistických trasách
zo susedného Trenèianskeho kraja.
N48.95666 E18.51700
Oblas: podhorie Strážovských vrchov, Rajecká dolina
Lokalizácia: Èièmany
Nadmorská výška: 646 m n.m.
Prístupnost: dedina vo¾ne prístupná,
múzeum Radenov dom pod¾a otváracích hodín

Najbližšia cykloturistická trasa:
024 Rajecká cyklomagistrála, 2308 modrá trasa

SPORT

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z Rajeckej cyklomagistrály
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11.Rozh¾adòa Zarúbaná Kýèera
N49.33069 E18.58921
Oblas: pohorie Javorníky
Lokalizácia: Ve¾ké Rovné – Ivor
Nadmorská výška: 875 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupný vrchol s rozh¾adòou

Vo Ve¾kom Rovnom, pri jazde od Kotešovej, odboèíme
v miestnej èasti Ivor doprava, odboèka je oznaèená
tabu¾kami. Popod domy prejdeme do doliny, kde
pri unimobunkách odboèíme doprava. Po asfaltovej ceste
spoèiatku strmo stúpame, sklon dosahuje miestami až 22%.
Po 600 metroch prejdeme cez osadu Dolinky. Potom sa
stúpanie zvo¾ní a prichádzame na lúku na rázcestie
pri ihrisku. Tu konèí asfaltka a odboèíme po spevnenej,
menej výraznej ceste doprava. Traverzom stúpame až k malej
kaplnke, nad sebou už vidíme rozh¾adòu. Tu odboèíme zasa
doprava, stúpanie sa zaèína zostrova, posledných 300
metrov vedie strmo kolmo k rozh¾adni. Zvládnu ho iba tí
najzdatnejší. Pod rozh¾adòou je odpoèívadlo.
Najbližšia cykloturistická trasa:
005 èervená Kysucká cyklomagistrála

SPORT

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z Kysuckej
cyklomagistrály z Ve¾kého Rovného

Drevená rozh¾adòa bola slávnostne otvorená 1.1.2014, má výšku 16 m,
na tretiu vyhliadkovú plošinu vedie strmými rebríkmi 45 schodov. Odmenou je
krásny kruhový výh¾ad na hrebene Malej Fatry, Sú¾ovských vrchov, Strážovských
vrchov, Bielych Karpát, Javorníkov a Moravsko-sliezskych a Kysuckých Beskýd.
Od unimobuniek je to sem 2,6 km a musíme zdola 355 m prevýšenia.

15

Kysuce

12.U Melocíka
Pri odboèení z modrej cykloturistickej trasy è. 2401 v Makove nás po
ceste è. 18 èaká pomerne nároèné a tiahle stúpanie smerom na Bytèu.
Postupne s naberaním výšky sa otvárajú výh¾ady na hrebene Javorníkov,
Kysuckých a Moravských Beskýd. Pri chate Panèava križujeme Javornícku
lyžiarsku magistrálu (plánovaná cykloturistická trasa). Tu si môžeme na
chví¾u oddýchnu na odpoèívadle v¾avo od cesty. Symbolicky je tu v
stojane pod strieškou umiestnená aj typická „kysucká gu¾a“. Z tohto
miesta sa naskytá krásny výh¾ad do doliny rieky Kysuce.
Èaká nás ešte kúsok stúpania s následným miernym zjazdom do lokality
„U Melocíka“. Dnes tu stojí drevom obložená reštaurácia, kde sa
môžeme obèerstvi. Objekt vznikol prestavbou pôvodne súkromnej
turistickej chaty spojenej s hostincom. V jeho blízkosti prechádza náuèný
chodník Javorníky s umeleckými dielami vsadenými do prírodného
prostredia.

Najbližšia cykloturistická trasa:
2401 modrá Makov - Kasárne

SPORT
16

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z modrej
cykloturistickej trasy 2401 v Makove

N49.34329 E18.50797
Oblas: pohorie Javorníky
Lokalizácia: Makov, Kolárovice
Nadmorská výška: 790 m n.m.
Prístupnost: chata prístupná pod¾a
otváracích hodín

Kysuce

N49.39513 E18.45015
Oblas: pohorie Kysucké Beskydy
Lokalizácia: Makov
Nadmorská výška: 852 m n.m.
Prístupnost: chata prístupná pod¾a otváracích hodín

13.Chata Kmínek
V Makove odboèíme z modrej cykloturistickej trasy 2401
na zelenú cykloturistickú trasu 5401. Tá vedie z doliny
cez nieko¾ko kysuckých lazov a cez sedlo Nad Bitalovcami
do sedla Smutníky, kde dosiahne hrebeò pohoria.
Znaèená cyklotrasa pokraèuje do¾ava na Masarykovu
chatu a chatu Bumbálka. My však odboèíme doprava a
pokraèujeme po lesnej ceste, väèšinou spolu s turistickou
èervenou znaèkou. Prejdeme ponad chatu Snìžná a
na ïalšom rázcestí klesneme priamo ku chate Kmínek.
Tá je situovaná v prekrásnom prostredí beskydských
lesov. Príjemnú atmosféru horskej chaty dopåòa možnos
okúpa sa v nekrytom bazéne a vyhrievanom kúpacom
sude. Výlet na chatu Kmínek možno absolvova aj
z horského sedla Bumbálka, kedy si pridáme do itinerára
aj Horský hotel na Bumbálke a Masarykovu chatu.

Najbližšia cykloturistická trasa:
5401 zelená Makov - Bumbálka

SPORT

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka zo zelenej trasy 5401
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14.Veterný mlyn v Korni
V obci Koròa zrealizovali projekt „7 divov Korne“. Hlavným
výstupom projektu bola výroba repliky veterného mlyna,
ktorá vznikla v roku 2013. Pôvodný starý mlyn stál v ažko
dostupnom teréne v osade U Šulca. Zariadenie si doviezol
z Ostravska predok Jozefa Gajdièiara z Korne. Na mlyne bola
veterná turbína, ktorá sa otáèala pod¾a smeru vetra a ten
roztáèal lopatky vrtule.
Na Morave sa dnes nachádza asi 70 takýchto objektov. Starý
mlyn domlel v roku 1985. Na plote nového mlyna sú tabule
s ostatnými divmi Korne, kúsok od mlyna sa nachádza jeden
z nich – Korniansky ropný prameò. Jedná sa o prirodzený
malý výver ¾ahkej ropy. Ïalšími sú storoèné lipy, drevená
architektúra obce, drevený kostol, pútne miesto
na Živèákovej a Hricovia.

Najbližšia cykloturistická trasa:
005 èervená Kysucká cyklomagistrála

REKREA
18

Dostupnos na bicykli:
lokalita leží priamo na Kysuckej cyklomagistrále

N49.41373 E18.58354

Oblas: pohorie Turzovská vrchovina
Lokalizácia: Koròa
Nadmorská výška: 500 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná lokalita

Kysuce

15.Pútne miesto Živèáková

N49.39444 E18.57679
Oblas: pohorie Turzovská vrchovina
Lokalizácia: Koròa
Nadmorská výška: 741 m n.m.
Prístupnost: kostol s rozh¾adòou pod¾a dohody
s prevádzkovate¾om

Nad obcou Koròa sa nachádza najznámejšie a
najnavštevovanejšie miesto Kysúc. Jedná sa o pútnické
miesto na hore Živèáková. Je miestom, kde sa v roku
1958 zjavila hájnikovi Matúšovi Lašútovi z Turzovky
Panna Mária. Na horu zaèali chodi pútnici. V roku 1993
bola postavená Kaplnka Panny Márie Krá¾ovnej pokoja a
boli upravené lieèivé pramene. V roku 2008 je Živèáková
vyhlásená za Mariánske pútnické miesto. Na vrchole sa
od roku 2009 buduje Chrám Panny Márie Matky Cirkvi.
V roku 2013 bola dokonèená veža, ktorá bude slúži ako
rozh¾adòa. Je vysoká 30 metrov, z vyhliadkovej plošiny je
krásny kruhový výh¾ad na Javorníky a Beskydy. Panoráme
dominuje vrchol Lysej hory. Na streche je pozlátená
koruna, vo vrchole veže 830 kg ažký zvon Mária. Kostol
by mal by dobudovaný v roku 2015.

Najbližšia cykloturistická trasa:
005 èervená Kysucká cyklomagistrála
Z Kysuckej cyklomagistrály nás èaká 3,5 km stúpanie
po asfaltovej ceste až na vrchol hory. Pozor na autá,
ktoré riadi svetelná signalizácia a v 15 minútových
intervaloch ich striedavo púša smerom hore a dolu!

SPORT

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka
cyklomagistrály v Korni

z

Ky s u c ke j
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16.Mikovèákova rozh¾adòa Kamenité
Z Kysuckej cyklomagistrály odboèíme v Turzovke - jej èasti
Maják smerom na Turkov. Asfaltovou cestou mierne stúpame
až do èasti U Chovancov. Odtia¾to spolu so zaèínajúcou žltou
turistickou znaèkou stúpame strmšie po penetrovanej ceste
lesom až na malé „parkovisko“. Nachádza sa na horskej
samote nad osadou Taranovci. Odtia¾to nás už èaká strmé
stúpanie po lesnej ceste, v jeho závere vychádzame
na rozsiahle lúky. Najprv sa objaví telekomunikaèný stožiar a
po chvíli kúsok od vrcholu aj malá rozh¾adnièka. Meno
dostala po svojom stavite¾ovi. Tvorí ju kamenný tubus,
v ktorom sú schody vedúce na drevenú vyhliadkovú plošinu
zakrytú drevenou strieškou. Po zdolaní pár metrov si teda
môžeme vychutna krásny kruhový výh¾ad na hrebene
Javorníkov, Kysuckých i Moravsko-sliezskych Beskýd, Malú
Fatru a Západné Tatry.

Najbližšia cykloturistická trasa:
005 èervená Kysucká cyklomagistrála

SPORT
20

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka
cyklomagistrály z Turzovky

z

Ky s u c ke j

N49.36444 E18.63618
Oblas: pohorie Javorníky
Lokalizácia: Turzovka - Turkov
Nadmorská výška: 822 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupný vrchol s rozh¾adòou
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17.Kysucké gule v Milošovej
Kysuce sa stali známe aj vïaka unikátnemu prírodnému
výtvoru svetového formátu – kysuckým guliam.
Najznámejšie sa nachádzajú v lokalite Klokoèovské skálie a
Megonka. Najväèšie z nich sú v druhej spomínanej lokalite a
práve za nimi vyrazíme. Ak ideme smerom z Èadce
po novom úseku Kysuckej cyklomagistrály, o chví¾u sa
dostaneme do jej miestnej èasti Milošová. Pokraèujeme
do Vyšných Megoniek a tu odboèíme z trasy mierne
doprava. Dostaneme sa k miestnemu lomu Padyšák, kde už
uvidíme v plnej kráse obdivuhodný prírodný unikát.
Pôvodne tu bolo 30 kamenných gú¾, akoby nastrelených
v stenách lomu. Mali priemer 25 – 300 cm.
Dnes zostali v lome hlavne gule väèších rozmerov, niektoré
zmizli alebo boli umiestnené v expozíciách, po nich tu ostali
inverzné priehlbiny. A môžeme popusti uzdu svojej fantázie
nad tým ako gule vznikli alebo ako sa sem dostali...

N49.49640 E18.72226
Oblas: pohorie Kysucké Beskydy
Lokalizácia: Èadca - Milošová
Nadmorská výška: 576 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná lokalita

Najbližšia cykloturistická trasa:
005 èervená Kysucká cyklomagistrála

REKREA
22

Dostupnos na bicykli:
krátka neznaèená odboèka z Kysuckej
cyklomagistrály

Kysuce

N49.34613 E18.93676

18.Orloj v Starej Bystrici

Oblas: pohorie Kysucké Beskydy
Lokalizácia: Stará Bystrica
Nadmorská výška: 477 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná pamiatka,
predajòa suvenírov pod¾a otváracích hodín

Po výstavbe samostatného cyklochodníka mimo zóny
dopravy v Bystrickej doline bola na tento cyklochodník
preložená aj Kysucká cyklomagistrála. Ak si chceme
obzrie unikátny Slovenský orloj, musíme pri križovatke
s cestou smerujúcou na Radôstku odboèi
z cyklochodníka do obce. Prejdeme most, na priamo
kruhový objazd a o chví¾u sme už na námestí v Starej
Bystrici. Nachádzame tu krásny orloj, ktorý vznikol
v roku 2009. Má tvar štylizovanej podoby
Sedembolestnej Panny Márie a je tak považovaný
za najvyššiu drevenú sochu na Slovensku. Vonkajšiu
výzdobu tvoria sochy výnimoèných historických
osobností Slovenska, každú celú hodinu sa objavujú
sošky svätých spojené so Slovenskom. Srdcom orloja je
tzv. astroláb – ciferník s astronomickými údajmi.

Najbližšia cykloturistická trasa:
005 èervená Kysucká cyklomagistrála

REKREA

Dostupnos na bicykli:
n e z n a è e n á o d b o è k a z Ky s u c ke j
cyklomagistrály v Starej Bystrici
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19.Skanzen vo Vychylovke

M

N49.38357 E19.09978

Kysucká cyklomagistrála aj modrý okruh 2424 vedú priamo
okolo vstupu do Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici.
Ten sa nachádza v doline Chmúra. V areáli zaparkujeme
bicykel a èaká nás prehliadka. V skanzene je
zdokumentovaný spôsob života a kultúra kysuckého ¾udu
v minulosti. Nachádza sa v òom 34 objektov, zväèša
drevených. Murovaným objektom je symbol skanzenu –
kaplnka zo Zborova nad Bystricou. Súèasou múzea je aj
lesná úvraová železnica. Tá vznikla v roku 1926 a spájala
Kysuce s Oravou. Dnešný 3,6 km úsek je jedinou funkènou
úvraovou železnicou v Európe a jednou z mála vo svete.
Previez sa týmto vláèikom, najmä ak ho ahá parná
lokomotíva, je ozaj nezabudnute¾ným zážitkom...

Oblas: pohorie Kysucké Beskydy
Lokalizácia: Nová Bystrica - Vychylovka
Nadmorská výška: 705 m n.m.
Prístupnost: muzeálne prístupný objekt - skanzen

Najbližšia cykloturistická trasa:
005 èervená Kysucká cyklomagistrála,
modrá trasa 2424

REKREA
24

Dostupnos na bicykli:
Kysucká cyklomagistrála a modrá trasa
2424 vedú priamo popri skanzene

25
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20.Múzeum slovenskej dediny v Martine

M

Z modrej cyklotrasy 2415 v smere od Koštian
nad Turcom do Martina odboèíme na zaèiatku mesta
doprava na ¼adoveò. Okrajom sídliska asi po 800
metroch prechádzame doprava na menej kvalitnú
asfaltku, naviguje nás smerovka k Múzeu
do Jahodníckych hájov. Asi po ïalších 500 metroch
prichádzame k lanovému centru, kde vstupujeme
do lesa. Po panelovej ceste lesom pokraèujeme až
k bráne – vstupu do Múzea slovenskej dediny.
V samotnom múzeu je jazda bicyklom zakázaná, takže
tátoša odparkujeme pri pokladni a rozsiahly areál si už
musíme pozrie pešo.
N49.04052 E18.92808
Oblas: Turèianska kotlina
Lokalizácia: Martin
Nadmorská výška: 440 m n.m.
Prístupnost: muzeálne prístupný objekt - skanzen

Areál je najväèšou národopisnou expozíciou v prírode
na Slovensku. Tvoria ho objekty z Kysúc Podjavorníkov, Oravy, Liptova a Turca. Má rozlohu
15,5 ha, je v òom 143 objektov, z ktorých je 22
sprístupnených. Každý si v òom nájde ten svoj unikát,
my sme k nim zaradili drevený kostol z Rudna, drevenú
zvonicu z Trstenej a požiarnu zbrojnicu z Laskára.

Najbližšia cykloturistická trasa:
2415 modrá cykloturistická trasa

REKREA

Dostupnos na bicykli:
krátka neznaèená odboèka z trasy 2415
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21.Národný cintorín v Martine
Zelená cykloturistická trasa v smere Martin - Dražkovce
vedie okolo vstupu na Národný cintorín. Ten vznikol
koncom 18. storoèia ako mestský cintorín. Svoj
celonárodný význam získal v druhej polovici
19. storoèia, kedy starostlivosou oò bola poverená
Matica slovenská.
V roku 1967 bol vyhlásený
za Národný cintorín a zároveò národnú kultúrnu
pamiatku. Je tu pochovaných viacero významných
osobností slovenských dejín. Bicykel zaparkujeme hneï
za vchodom, pri òom je osadená orientaèná mapka
s lokalizáciou miest a dve tabule so zoznamom tu
pochovaných osobností. Ich mená pribúdajú,
v závere roka 2014 ich bolo 190. Najznámejší Slováci
sú pochovaní v dolnej èasti cintorína. Originálne hroby,
krypty, náhrobné kamene, pamätníky zaujmú každého
návštevníka, v hlave sa nám tu premietne náš dejepis a
národopis súèasne.

Najbližšia cykloturistická trasa:
5415 zelená cykloturistická trasa

REKREA
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Dostupnos na bicykli:
zelená trasa 5415 vedie priamo okolo
cintorína

N

N49.05960 E18.92657
Oblas: Turèianska kotlina
Lokalizácia: Martin
Nadmorská výška: 413 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupný areál

Máme možnos vzda hold a pamiatku menám ako
Martin Benka, Janko Bojmír, Jozef Cíger Hronský,
Janko Francisci, Pavol Halaša, František Heèko,
Hodžovci, Svetozár Hurban Vajanský, Jesenskovci,
Andrej Kme, Janko Krá¾ a Janko Kalinèiak, Viliam
Paulíni Tóth, Karol Plicka, Ján Smrek, Pavol Socháò,
Jozef Škultéty a mnohí ïalší. A nad tým všetkým
v kameni vytesané slová Pavla Országha
Hviezdoslava...

Turiec

22.Hrad Sklabiòa a Múzeum hradu Sklabiòa

N49.05436 E19.01911
Oblas: Ve¾ká Fatra
Lokalizácia: Sklabinský Podzámok
Nadmorská výška: 631 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupný areál hradu,
v hospodárskej budove súkromné múzeum

M

Pri jazde po Turèianskej cyklomagistrále v smere
od Turèianskeho Jasena na Sklabinský Podzámok odboèíme
vo vrchole stúpania tesne pred obcou do¾ava na kamennú
cestu. Po nej tiahlym stúpaním prídeme asi po 800 metroch
pred hrad Sklabiòa. V závere jazdy sa pred nami otvorí
malebná panoráma hradných zrúcanín, hospodárskych
objektov a na pozadí s vrcholom Katovej skaly. Bicykel
zaparkujeme pred hospodárskou budovou, v ktorej je sídlo
obèianskeho združenia Donjon a Múzeum hradu Sklabiòa.
Tu sa môžeme zoznámi s históriou hradu, prehliadnu si
zaujímavú muzeálnu expozíciu, ktorá okrem iného obsahuje
aj modely zrúcanín hradu i jeho dobovej rekonštrukcie.
Môžeme ochutna i pravé kozie mlieko so syrom a obdivova
stádo majestátnych kôz akoby vsadených do malebného
prostredia. Hradné zrúcaniny si možno prehliadnu malým
okruhom, pri ktorom vystúpime až pod hradnú vežu
s krásnymi výh¾adovými panorámami. Pestrou paletou farieb
nás oèarí okolitá príroda tohto miesta hlavne na jeseò.

Najbližšia cykloturistická trasa:
032 èervená Turèianska cyklomagistrála

SPORT

Dostupnos na bicykli:
krátka neznaèená odboèka z Turèianskej
cyklomagistrály vo vrchole stúpania
nad obcou Sklabinský Podzámok
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23.Rozh¾adòa Na Tàní
Na rázcestí cykloturistických trás nad obcou Turèianske Jaseno sa
nachádza v súèasnosti jedna zo 4 rozh¾adní, ktoré postavila Turèianska
bicyklová skupina JUS. Malé jednoduché rozh¾adne, rovnakej
konštrukcie, ležia na cykloturistických trasách a tvoria ich
neoodelite¾nú malú infraštruktúru. Z vyhliadkovej plošiny každej z nich
sa otvára unikátny výh¾ad na krásnu Turèiansku záhradku. Z rozh¾adne
Na Tàní sa naskytá kruhový výh¾ad na Malú a Ve¾kú Fatru.
Z ve¾kofatranských kopcov môžeme obdivova Katovu skalu, Luèenec,
K¾ak, Lysec a èiapoèky Èierneho kameòa, Borišova a Tlstej. V Lúèanskej
Malej Fatre dominujú Zniev a Martinské hole – Veterné, Ve¾ká Lúka a
Minèol, v Krivánskej skoro celý hrebeò so Suchým, Malým i Ve¾kým
Fatranským Kriváòom. Smerom na juh vidie aj Rozh¾adòu Na Kalníku.

Najbližšia cykloturistická trasa:
032 Turèianska cyklomagistrála

REKREA
30

Dostupnos na bicykli:
rozh¾adòa leží priamo na rázcestí cykloturistických
trás Turèianskej cyklomagistrály a žltej
cykloturistickej trasy è. 8443

N49.03130, E18.98246
Oblas: podhorie Ve¾kej Fatry
Lokalizácia: Turèianske Jaseno
Nadmorská výška: 488 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná rozh¾adòa
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24.Rozh¾adòa Na Kalníku
Rozh¾adòa sa nachádza vo vrchole stúpania medzi obcami
Turèianske Jaseno a Belá – Dulice. Je druhou rozh¾adòou, ktoré
postavila Turèianska bicyklová skupina JUS v podhorí Ve¾kej
Fatry. Obe jednoduché rozh¾adne, rovnakej konštrukcie, ležia
na cykloturistických trasách a ponúkajú z vyhliadkových plošín
krásny výh¾ad na Turèiansku záhradku. Z tejto rozh¾adne vidíme
pod sebou obec Turèianske Jaseno so vzácnym kostolom a kúsok
nad obcou Rozh¾adòu Na Tàní. Z rozh¾adne Na Kalníku sa
nask ytá kruhový výh¾ad na Malú a Ve¾kú Fatru.
Z ve¾kofatranských kopcov môžeme obdivova masív Katovej
skaly, Luèenec, K¾ak, Smrekovicu, Lysec a èiapoèky Borišova,
Ploskej a Tlstej. Hrebeò Lúèanskej Malej Fatry sa nám ponúka
v celej svojej dåžke, ako i hrebeò Krivánskej Malej Fatry –
od Suchého cez Malý a Ve¾ký Fatranský Kriváò, Chleb až po Stoh.

Najbližšia cykloturistická trasa:
032 Turèianska cyklomagistrála

SPORT
32

Dostupnos na bicykli:
rozh¾adòa leží priamo na Turèianskej cyklomagistrále

N49.03130, E18.98246

Oblas: podhorie Ve¾kej Fatry
Lokalizácia: Turèianske Jaseno
Nadmorská výška: 488 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná rozh¾adòa

Turiec

N48.97976, E18.96754

25.Rozh¾adòa Na Brotnici

Oblas: podhorie Ve¾kej Fatry
Lokalizácia: Necpaly
Nadmorská výška: 620 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná rozh¾adòa

Rozh¾adòa sa nachádza v tieni vrchola Brotnica vo vrchole
malého stúpania medzi obcami Necpaly a Folkušová. Je treou
rozh¾adòou, ktoré postavila Turèianska bicyklová skupina JUS
v podhorí Ve¾kej Fatry. Všetky sú jednoduché, rovnakej
konštrukcie, ležia na cykloturistických trasách a ponúkajú
z vyhliadkových plošín krásny výh¾ad na Turèiansku záhradku.
Z tejto rozh¾adne vidíme pod sebou ako na dlani obec Necpaly
s jej pamiatkami – kostolmi a kaštie¾mi. Za chrbtom v panoráme
dominuje pyramída vrchola Lysec. Ostatné vrcholy Ve¾kej Fatry
ukryl blízky hrebienok, trèí z nich iba na okraji masív Katovej
skaly. Hrebeò Lúèanskej Malej Fatry sa nám ponúka v celej svojej
dåžke a plynule prechádza do Žiarskych vrchov. Z prielomu Váhu
máme pred sebou aj celý hrebeò Krivánskej Malej Fatry –
od Suchého cez Malý a Ve¾ký Fatranský Kriváò, Chleb až po Stoh,
nesmelo vykúka i Ve¾ký Rozsutec.

Najbližšia cykloturistická trasa:
032 Turèianska cyklomagistrála

SPORT

Dostupnos na bicykli:
rozh¾adòa leží priamo na Turèianskej cyklomagistrále

33

Turiec

26.Rozh¾adòa Na Tankovej ceste
Rozh¾adòa sa nachádza na trase Tankovej cyklocesty. Z Martina je
to k nej 9 km, z Trebostova 4 km. Široká a pohodlná
cykloturistická trasa sa vinie lesmi podhoria Lúèanskej Malej
Fatry, nad obcou Bystrièka vychádza na roz¾ahlé lúky. Tu
postavila Turèianska bicyklová skupina JUS svoju štvrtú
rozh¾adòu rovnakej konštrukcie ako tri predchádzajúce, ktoré
ležia „naproti“ v podhorí Ve¾kej Fatry. Z tejto rozh¾adne vidíme
mesto Martin, za ktorým sa tiahne celý hrebeò Krivánskej Malej
Fatry. Ten pokraèuje vrcholom Šípa a cez Kopu prechádza
na hrebeò Ve¾kej Fatry. Ten máme pred sebou ako na dlani –
ukážková panoráma skoro so všetkými vrcholmi pohoria. A
medzi nimi a našou rozh¾adòou ležia dedinky Turèianskej
záhradky.

Najbližšia cykloturistická trasa:
5470 Tanková cyklocesta

SPORT
34

Dostupnos na bicykli:
rozh¾adòa leží priamo na trase Tanková cyklocesta

N48.03996, E18.86656
Oblas: podhorie Ve¾kej Fatry
Lokalizácia: Bystrièka
Nadmorská výška: 525 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná rozh¾adòa
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27.Hrad Likava

N49.10521 E19.31207

Majestátna a zïaleka vidite¾ná zrúcanina hradu Likava sa
nachádza na skale nad obcou Likavka. Hrad vybudoval pred
rokom 1341 zvolenský župan Donè. Odboèi sa sem dá
neznaèenou cestou z Oravskej cyklomagistrály od železniènej
stanice v Ružomberku. Prejdeme do obce Likavka a v mieste, kde
odboèuje turistická znaèka doprava pokraèujeme v jazde
bicyklom priamo. Asfaltová cesta sa mení na penetrovanú a
o chví¾u odboèí z doliny a zaène stúpa okrajom lesa smerom
k Likave. Hrad sa nám o chví¾u objaví nad lesom po pravej strane.
Vystúpame až na kamennú cestu, po ktorej odboèíme vpravo a
o chví¾u stojíme pred hradnou bránou. Bohužia¾ v súèasnosti je
prístupný len dolný hrad, v ktorom však môžeme obdivova
krásnu výstavnú expozíciu Liptovského múzea v Ružomberku,
umiestnenú do Huòadyho veže.
Oblas: podhorie Choèských vrchov
Lokalizácia: Likavka
Nadmorská výška: 608 m n.m.
Prístupnost: exteriér hradu,
interiér v muzeálnom režime

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 èervená Oravská cyklomagistrála

SPORT

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z Oravskej cyklomagistrály
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28.Kostolík v Martinèeku
Architektonicky a pamiatkovo vzácny ranogotický kostolík
sv. Martina sa nachádza na návrší v obci Martinèek, nad
Ružomberkom a v tesnom tieni Likavského hradu. Odboèi
sa sem dá neznaèenou cestou z Oravskej cyklomagistrály
od železniènej stanice v Ružomberku. Prejdeme do obce
Likavka a tu odboèíme vpravo smerom na Martinèek.
Bicyklom musíme vyš¾apa do najvyššej èasti - na východný
svah vrcholu Mních, ale námaha sa nám urèite vyplatí. Stojí
tu krásny kostol, ktorý bol postavený okolo roku 1260.
Niektorí historici pripisujú jeho stavbu templárom, èo mu
dodáva nádych tajomnosti. Jeho steny zdobili aj vzácne
fresky z roku 1320, no tie boli v 17.storoèí zatreté.

N49.09093 E19.33514

Oblas: podhorie Choèských vrchov
Lokalizácia: Martinèek
Nadmorská výška: 585 m n.m.
Prístupnost: exteriér objektu vo¾ne prístupný,
interiér pod¾a dohody

Pri prestavbe v roku 1737 dostala veža i loï novú
strechu a boli dostavané oporné piliere. Fresky sa
zaèali znova odkrýva po roku 1990. Cyklus malieb
v presbytériu kostola sa radí medzi najzachovalejšie
na Slovensku a zrejme aj najstaršie svojho druhu
v regióne Liptova. Okolo kostola nás ešte zaujmú
drevené striešky – dašky, boli to akési jamy
na prechovávanie úrody a je ich 35. Kostolík vïaka
svojej polohe predstavuje krásnu ukážku vidieckej
sakrálnej architektúry na Slovensku a súèasne jednu
z najhodnotnejších stavieb Liptova.

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 èervená Oravská cyklomagistrála

SPORT
38

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z Oravskej cyklomagistrály
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N49.04550 E19.33100

29.Kostolík v Ludrovej

Oblas: podhorie Nízkych Tatier
Lokalizácia: Ludrová - Kút
Nadmorská výška: 574 m n.m.
Prístupnost: exteriér objektu vo¾ne prístupný,
interiér pod¾a otváracích hodín

Unikátny a vzácny gotický kostolík Všetkých Svätých sa
nachádza v katastri obce Ludrová, priamo na modrej
cykloturistickej trase 2436 Vlkolínec – Pribylina a zelenej
cyklotrase 5423, ktorá spája Donovalskú a Vrchársku
cyklomagistrálu. Kostolík bol postavený v druhej polovici
13. storoèia. V roku 1466 bola ku kostolu dostavaná
hranolová veža, okolo neho je postavený obranný múr.
Kostolík je vzácny najmä vïaka svojej zachovanej vnútornej
výzdobe vo forme stredovekej nástennej ma¾by. Na severnej
strane pôvodnej lode sa zachovali ma¾by, ktoré vznikli okolo
roku 1400, svätyòu kostola zdobí cyklus malieb pochádzajúci
približne z roku 1420. Súbor malieb radí tento kostolík medzi
navzácnejšie sakrálne stavby Slovenska.

Najbližšia cykloturistická trasa:
033 èervená Donovalská cyklomagistrála

REKREA

Dostupnos na bicykli:
z Donovalskej cyklomagistrály odboèujú a
vedú priamo okolo kostola modrá trasa
2436 a zelená 5423
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30.Vlkolínec

M

N49.09093 E19.33514

Vlkolínec ako živá obec bola vládou SR vyhlásená v roku 1977
za pamiatkovú rezerváciu ¾udovej architektúry, v roku 1993 bola
zapísaná do zoznamu Svetového dedièstva UNESCO.
V pamiatkovom zozname je zapísaných 73 objektov, zväèša sú to
drevenice a hospodárske dvory. Vzácnymi stavbami sú zrubová
zvonica z roku 1770, zrubová studòa hlboká 13 metrov z roku
1860 a kamenný kostol navštívenia Panny Márie z roku 1875.
V obci je aj muzeálny objekt – Ro¾nícky dom v správe Liptovského
múzea v Ružomberku. Je v òom expozícia pôvodného bývania a
používania predmetov v domácnosti i po¾nohospodárstve. Ak sa
chceme dosta do Vlkolínca na bicykli, máme viacero možností.
Všetky odboèujú z Donovalskej cyklomagistrály – žltá trasa
v Jaziercoch, zelená trasa v južnej èasti mesta Ružomberok.
Modrá trasa spája priamo Vlkolínec so skanzenom v Pribyline.

Oblas: Ve¾ká Fatra
Lokalizácia: Ružomberok – Biely Potok
Nadmorská výška: 716 m n.m.
Prístupnost: exteriér areálu vo¾ne prístupný,
interiéry pod¾a otváracích hodín

Najbližšia cykloturistická trasa:
033 èervená Donovalská cyklomagistrála, modrá
trasa 2436, zelená trasa 5422, žltá 8419

SPORT
40

Dostupnos na bicykli:
priamo cez areál vedú modrá trasa 2436, zelená
5422, žltá 8419, ktoré naväzujú na Donovalskú
cyklomagistrálu
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31.Kostol vo Svätom Kríži

N49.03394 E19.53681

Artikulárny drevený kostol vo Svätom Kríži patrí nielen
k najvzácnejším pamiatkam kraja, Slovenska, ale i strednej
Európy. Zaslúžene sa prezýva „Slovenským Partenónom“,
veï do jeho vnútorných priestorov sa vojde viac ako 5000
veriacich. Tým sa radí medzi najväèšie drevené kostoly
v Európe. Kostol bol pôvodne postavený v roku 1693
v obci Paludza, no pri výstavbe vodného diela Liptovská
Mara bol demontovaný a v rokoch 1974 – 1982 prevezený
do obce Svätý Kríž. Ku kostolu v pôdoryse kríža bola
dostavaná v roku 1781 aj mohutná veža. K tejto unikátnej
pamiatke vedú z Liptovskej cyklomagistrály dve
novovyznaèené cykloturitické trasy. Pri návšteve kostola si
môžeme prehliadnu aj jeho vnútorné priestory. Barokový
oltár, kazate¾nicu a ma¾ované ståporadie možno obdivova
z prízemia alebo balkónov a terás prvého poschodia.
Bohužia¾ vo vnútri kostola nie je dovolené fotografova!

Oblas: podhorie Nízkych Tatier
Lokalizácia: Svätý Kríž
Nadmorská výška: 675 m n.m.
Prístupnost: exteriér objektu vo¾ne prístupný,
interiér pod¾a otváracích hodín

Najbližšia cykloturistická trasa:
035 èervená Liptovská cyklomagistrála

REKREA

Dostupnos na bicykli:
z Liptovskej cyklomagistrály odboèujú
ku kostolu modrá trasa a žltá trasa
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32.Rozh¾adòa Pavèina Lehota
Putovaním po Liptovskej cyklomagistrále z východu na západ
križujeme Demänovskú dolinu a prídeme do obce Pavèina
Lehota. Na jej hornom konci sa nachádza lyžiarske stredisko
Žiarce, kde v lete funguje bobová dráha. Už z tohto miesta
vidíme pred sebou v smere našej jazdy malú drevenú
rozh¾adòu. Nachádza sa priamo na cykloturistickej trase, na jej
„nohách“ sú nama¾ované cykloznaèky. Bicykel odparkujeme
priamo pod rozh¾adòou a vystúpime na jej druhé podlažie,
odkia¾ už vychutnávame poh¾ad na dedinky s Liptovskou
Marou. V panoráme za òou sa týèia hrebene hôr Malej Fatry,
Choèských vrchov, Západných Tatier a z Vysokých Tatier kúsok
Kriváòa. Vo vrcholoch im jasne dominuje Ve¾ký Choè,
v Západných Tatrách hrebeò Baranca. Boèné výh¾adové krídla
uzatvárajú panorámy kopèekov Nízkych Tatier, za chrbtom
na nás dýcha hustý les vrcholu Opáleniska.

N49.02532 E19.55715
Oblas: Nízke Tatry
Lokalizácia: Pavèina Lehota
Nadmorská výška: 772 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná rozh¾adòa

Najbližšia cykloturistická trasa:
035 Liptovská cyklomagistrála

REKREA
42

Dostupnos na bicykli:
rozh¾adòa leží priamo na Liptovskej
cyklomagistrále
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33.Rozh¾adòa na Ostredku

N48.97520 E19.58505
Oblas: podhorie Nízkych Tatier
Lokalizácia: Svätý Kríž
Nadmorská výška: 1167 m n.m.
Prístupnost: exteriér objektu vo¾ne prístupný,
interiér pod¾a otváracích hodín

K rozh¾adni pod Ostredkom odboèíme z Liptovskej
cyklomagistrály v mieste, kde križuje Demänovskú dolinu.
Èaká nás sústavné stúpanie po asfaltovej ceste, postupne
míòame parkovisko pod Demänovskou ¾adovou jaskyòou a
neskôr Demänovskou jaskyòou slobody. Stúpanie zaèína by
strmšie, míòame Lúèky a pod Záhradkami pokraèujeme
smerom na Bielu pú. Èoskoro nad sebou vpravo uvidíme
našu rozh¾adòu. Tesne pred dosiahnutím parkoviska na Bielej
púti odboèíme doprava na lesnú cestu a závereèný úsek
bicykel vytlaèíme do kopca smerom na Odstredok. Objaví sa
pred nami malá drevená rozh¾adnièka, zaparkujeme pod òou
bicykel a vystúpime na jej druhé podlažie s vyhliadkovou
plošinou. Naskytnú sa nám výh¾ady najmä na hrebeò
nad Demänovskou dolinou s Magurou, Krakovou ho¾ou a
Taneènicou. Pred sebou máme masív hlavného hrebeòa,
v ktorom dominuje Chopok, Ïumbier a Po¾ana. Výh¾ad
z rozh¾adne nám uzatvára boèný hrebeò Bôru s pyramídou
Sinej.

Najbližšia cykloturistická trasa:
035 èervená Liptovská cyklomagistrála

SPORT

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z Liptovskej cyklomagistrály
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34.Vodné dielo Liptovská Mara
Vodné dielo Liptovskej Mary tvorí krajinnú dominantu Liptova.
Vodnú nádrž dopåòa panoráma Choèských vrchov, Západných a
Nízkych Tatier. Ak chceme spozna jej krásne zákutia zo sedla
bicykla, umožòuje to jej severná èas. V obci Potok zaèína zelená
cykloturistická trasa 5423, ktorá nás smeruje k priehradnému
múru. Kúsok za ním nás pri hladine liptovského mora upúta veža
kostola. Jedná sa o pôvodnú vežu kostola v bývalej obci
Liptovská Mara, ktorá bola zatopená pri výstavbe vodného diela.
Kostol bol zbúraný a jeho kompletná replika bola postavená
v Skanzene v Pribyline. Vo veži je umiestnená muzeálna expozícia
a otvárajú sa nám odtia¾to krásne panoramatické výh¾ady na celé
okolie. Ak pokraèujeme po trase ïalej, po pár desiatkach metrov
prídeme k odboèke do archeologickej lokality Havránok. Ako
cyklisti si môžeme pozrie aspoò jej údolnú èas. Zelená trasa
vedie ïalej popod Bobrovník a èoskoro križuje Oravskú
cyklomagistrálu. Po nej pokraèujeme doprava bezprostredne
po brehu vodnej nádrže až pred obec Liptovská Sielnica.

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 Oravská cyklomagistrála, zelená 5423

REKREA
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Dostupnos na bicykli:
v severozápadnej èasti vodného diela zelená
trasa 5423 a Oravská cyklomagistrála

M

N49.10422 E19.48823
Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: viacero obcí okolo vodného diela
Nadmorská výška: 561 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupné lokality,
Havránok pod¾a otváracích hodín
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35.Kostol Sv.Petra z Alkantary v Okoliènom
Ak odboèíme z Liptovskej cyklomagistrály v Závažnej Porube,
prejdeme nadjazdom ponad dia¾nicu a mostom cez Váh,
prídeme na východný okraj mesta Liptovský Mikuláš
do mestskej èasti Okolièné. Po pravej strane cesty nás upúta
unikátny gotický trojloïový kostol. Bol postavený v rokoch
1476 – 1492, k severnej èasti má pristavanú kaplnku,
pod ktorou sú hroby zemanov z Okolièného. Kostol spolu
s františkánskym kláštorom, ktorého založenie sa pripisuje
krá¾ovi Matejovi Korvínovi, tvoria uzavretý komplex.
V krížovej kláštornej chodbe, do ktorej sa vstupuje
novoobjaveným gotickým portálom, sa nachádza farské
Múzeum Ladislava Matiašovského. Expozíciu má rozdelenú
do 4 èastí. Prvá je venovaná oltáru majstra z Okolièného, sú tu
vystavené aj plastiky majstra Pavla z Levoèe. V druhej sú
vystavené liturgické predmety, tretia je venovaná osobnostiam
nitrianskeho biskupa Ladislava Matiašovského a pamiatkára
Viktora Miškovského a jeho dielu spojeného s Okolièným.
V poslednej èasti môžeme obdivova architektonické prvky.

Najbližšia cykloturistická trasa:
035 èervená Liptovská cyklomagistrála

REKREA
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Dostupnos na bicykli:
neznaèene z Liptovskej cyklomagistrály

N49.07256 E19.65079
Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Liptovský Mikuláš - Okolièné
Nadmorská výška: 595 m n.m.
Prístupnost: exteriér objektu vo¾ne prístupný,
interiér a múzeum pod¾a bohoslužieb a dohody
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36.Kostol Oèisovania Panny Márie v Smreèanoch

N49.11995 E19.64824
Oblas: podhorie Západných Tatier
Lokalizácia: Smreèany
Nadmorská výška: 712 m n.m.
Prístupnost: exteriér objektu vo¾ne prístupný,
interiér pod¾a bohoslužieb a dohody

Ak odboèíme z Liptovskej cyklomagistrály v Závažnej Porube,
prejdeme nadjazdom ponad dia¾nicu a mostom cez Váh,
prídeme na východný okraj mesta Liptovský Mikuláš
do mestskej èasti Okolièné. Na hlavnej ceste za kostolom
odboèíme mierne doprava na cyklopruh, èoskoro opä do¾ava
a asfaltovou cestou mierne stúpame okrajom Liptovského
Mikuláša smerom na Smreèany. V obci na námestí odboèíme
do¾ava k nášmu cie¾u, vzácnemu katolíckemu kostolu s dvoma
drevenými cibu¾ovitými vežièkami. Základy kostola boli
postavené v roku 1349 a celý je obohnaný obranným
kamenným múrom. Kostol má z väèšej èasti zachovanú
pôvodnú vnútornú gotickú výzdobu. Drevený strop lode je
celý vyma¾ovaný ¾udovými ornamentmi a výjavom
z po¾ovaèky. Steny sú vyzdobenými freskami svätcov a svätíc,
hlavný a dva boèné oltáre sú krídlové s ma¾ovanými tabu¾ami.
Kostol je vïaèným objektom pre milovníkov histórie,
maliarov i fotografov a stojí za to navštívi ho. Patrí medzi
najcennejšie sakrálne pamiatky Slovenska.

Najbližšia cykloturistická trasa:
035 èervená Liptovská cyklomagistrála

SPORT

Dostupnos na bicykli:
neznaèene z Liptovskej cyklomagistrály
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37.Hrad Liptovský Hrádok

M

Hrad v Liptovskom Hrádku sa nachádza na severnom okraji
mesta. Malebné a fotogenické miesto so siluetou hradnej
zrúcaniny, zrekonštruovaného kaštie¾a a ligotajúceho sa
jazierka poteší oko každého návštevníka. Dlhé roky chátrajúci
areál sa zásadne zmenil, keï ho v roku 2011 odkúpila
súkromná spoloènos. Vykonali sa viaceré konzervaèné práce,
v kaštie¾nej èasti vznikol krásny Hotel s reštauráciou
Grandcastle. Od roku 2010 bola èas hradu muzeálne
sprístupnená aj verejnosti, možno si prehliadnu interiéry
kaštie¾a a hradné nádvorie. Pod hradom zaèína zelená
cykloturistická trasa 5459, ale môžeme sem odboèi aj
z modrej cykloturistickej trasy spájajúcej Vlkolínec
so skanzenom v Pribyline. Chví¾a posedenia pri kávièke, ktorá
nás vtiahne do èasov tajomnej histórie, bude stá urèite za to.
N49.04578 E19.73291
Oblas: podhorie Západných Tatier
Lokalizácia: Liptovský Hrádok
Nadmorská výška: 656 m n.m.
Prístupnost: exteriér hradu vo¾ne prístupný,
múzeum pod¾a otváracích hodín

Najbližšia cykloturistická trasa:
modrá 2436, zelená 5459

REKREA
48

Dostupnos na bicykli:
cykloturistické trasy 2436 a 5459
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38.Rozh¾adòa vo Vavrišove

N49.06869 E19.76105

Stredom obce Vavrišovo prechádza modrá cykloturistická
trasa, z ktorej odboèíme na juh v mieste, kde pretína cestu
è. 537. Po chvíli dorazíme k objektu rozh¾adne s múzeom,
ktorá leží priamo pri ceste. Ak si chceme prezrie výstavnú
expozíciu a vystúpi na vyhliadkovú vežu, musíme si dohodnú
návštevu na obecnom úrade vo Vavrišove. V roku 1709 sa
v katastri obce odohrala bitka medzi kurucmi Františka II.
Rákociho a cisárskymi vojskami – labancami. Preto
pri príležitosti 300. výroèia tohto vojenského stretu bol
postavený a v roku 2010 sprístupnený krásny architektonický
objekt. V prízemí má umiestnenú expozíciu tejto kuruckej bitky
a keï vystúpime po schodoch na vyhliadkovú plošinu, máme
výh¾ad na bývalé bojisko. Dnes na òom leží obec Vavrišovo
obklopená poliami. Vo vyhliadkovej panoráme dominuje
vysokotatranský Kriváò a v hrebeòoch okolitých horstiev
môžeme vidie aj ich 3 najvyššie vrcholy – Bystrú, Ïumbier a
Ve¾ký Choè.
Oblas: dolina Váhu
Lokalizácia: Vavrišovo
Nadmorská výška: 697 m n.m.
Prístupnost: múzeum a rozh¾adòa po dohode

Najbližšia cykloturistická trasa:
2436 modrá Vlkolínec - Pribylina

REKREA
50

Dostupnos na bicykli:
k rozh¾adni si treba kúsok odboèi z modrej
cykloturistickej trasy 2436
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39.Rozh¾adòa Májka vo Východnej
V obci Východná, v areáli amfiteátra sa nachádza najkrajšia
rozh¾adòa nielen Žilinského samosprávneho kraja, ale i celého
Slovenska. Krásna drevená rozh¾adòa plne zapadá nielen do
architektúry areálu folklórneho festivalu, ale aj celej podtatranskej
oblasti. Areál leží priamo na zelenej cykloturistickej trase. Ak sa
však chceme dosta na rozh¾adòu, je potrebné dohodnú si termín
návštevy na obecnom úrade vo Východnej. Po zdolaní všetkých
schodov sa nám z krytej vyhliadkovej plošiny naskytne prekrásny
kruhový panoramatický výh¾ad. Dolu pod nami je areál amfiteátra,
jeho objekty takto vidíme z vtáèej perspektívy. V panoráme
Vysokých Tatier jasne dominuje symbol Slovenska, vrchol Kriváòa.
Od neho sa smerom na západ tiahne hrebeò Západných Tatier,
pod nimi dolina Váhu, ktorú na západe dopåòajú Choèské vrchy
s majestátnym vrcholom Ve¾kého Choèa. Panorámu uzatvára
hrebeò Nízkych Tatier s Ïumbierom a jeho podhorím.
N49.06084 E19.89980
Oblas: podhorie Nízkych Tatier
Lokalizácia: Východná
Nadmorská výška: 822 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupný areál,
rozh¾adòa po dohode

Najbližšia cykloturistická trasa:
modré trasy 2431 a 2432

SPORT

Dostupnos na bicykli: k rozh¾adni si treba
odboèi neznaèene po ceste è. 18
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40.Skanzen Pribylina

M

Modrá cykloturistická trasa 2426 spája Vlkolínec so skanzenom
v Pribyline a pokraèuje k ústiu Raèkovej doliny k budúcej
Podtatranskej cyklomagistrále. Skanzen je expozíciou bývania
na liptovskej dedine v 18. a 19. storoèí. Dominantami areálu sú
vzácne kamenné objekty s aktívnymi expozíciami - kaštie¾
v Parížovciach a kostol zo zatopenej obce Liptovská Mara.
V objekte kaštie¾a, ktorý je najstarším zachovaným zemianskym
sídlom na Liptove zo 14. – 16. storoèia, je samostatná muzeálna
expozícia. V kostole sú èasti pôvodných nástenných malieb
zo 14. a 15. storoèia. Výstavná expozícia je doplnená súborom
drevených obytných a hospodárskych stavieb rôznych ro¾níckych
a remeselných vrstiev obyvate¾stva. V skanzene sa filmovalo
viacero scén filmu Báthory a bolo tu postavených i nieko¾ko
objektov pre tento film. V hornej èasti areálu sa nachádza statická
expozícia Považskej lesnej železnice.
N49.10818 E19.80224
Oblas: podhorie Západných Tatier
Lokalizácia: Pribylina
Nadmorská výška: 793 m n.m.
Prístupnost: muzeálne prístupný
objekt - skanzen

Najbližšia cykloturistická trasa:
2436 modrá Vlkolínec - Pribylina

REKREA
52

Dostupnos na bicykli:
k rozh¾adni si treba kúsok odboèi z modrej
cykloturistickej trasy 2436

Liptov

41.Kostol v Liptovských Matiašovciach
N49.15182 E19.54273
Oblas: podhorie Choèských vrchov
Lokalizácia: Liptovské Matiašovce
Nadmorská výška: 616 m n.m.
Prístupnost: exteriér objektu vo¾ne prístupný,
interiér pod¾a bohoslužieb a dohody

Z Oravskej cyklomagistrály v smere od Bešeòovej odboèíme
za Liptovskou Sielnicou, na rázcestí do Kvaèian doprava
na horskú cestu smerujúcu na Zuberec. Naším cie¾om bude
jeden z najkrajších kostolov na Liptove. Objaví sa pred nami
po ¾avej strane cesty pri vjazde do Liptovských Matiašoviec,
èasti Nižné Matiašovce. Kamenný kostol dal postavi Ladislav
Matiašovský – nitriansky biskup a miestny rodák v roku 1697
na mieste bývalého kostola sv. Heleny, ktorý sa spomínal už
v roku 1356. Kostol neskôr doplnili mohutnou vežou
so strie¾òami a v 18. storoèí bol obohnaný barokovým
opevnením so strie¾òami a rohovými baštami. Tento rímsko katolícky kostol vytvára svojou architektúrou na pozadí
s panorámou Západných Tatier pôsobivý a krásny obrázok
Liptova.

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 èervená Oravská cyklomagistrála

REKREA

Dostupnos na bicykli:
neznaèene z Oravskej cyklomagistrály
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42.Rozh¾adòa Veža

N49.20245 E19.49976

Nároèná, ale prekrásna Vrchárska cyklomagistrála vedie
malebným prírodným prostredím Choèských vrchov,
Nízkych Tatier a Ve¾kej Fatry. Zaèína na Oravskej
cyklomagistrále v Hutách. Odtia¾to stúpa asi
k najmalebnejším horským dedinkám Žilinského
samosprávneho kraja – Malému a Ve¾kému Borovému.
Vo Ve¾kom Borovom prichádza trasa až na jeho horný
okraj a odboèí v¾avo k Penziónu Veža. Hneï nad ním,
priamo na trase stojí krásna vyhliadková veža, málokto
by v nej videl bývalý objekt trafostanice so zvonicou
vo vrchole. Z vyhliadkovej ochodze vidíme pred sebou
vrchol Súšava so svojou drevenou rozh¾adòou,
panorámu Západných Tatier a okolitých vrcholov
Choèských vrchov. Horskú atmosféru dotvára cinkot
zvonèekov pod nami sa pasúcich oveèiek a kozièiek.

Oblas: Choèské vrchy
Lokalizácia: Ve¾ké Borové
Nadmorská výška: 896 m n.m.
Prístupnost: vo¾ne prístupná rozh¾adòa

Najbližšia cykloturistická trasa:
042 Vrchárska cyklomagistrála

SPORT
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Dostupnos na bicykli:
rozh¾adòa leží priamo na Vrchárskej
cyklomagistrále
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Orava

43.Múzeum Oravskej dediny

M

Ak sa chceme dosta do Múzea oravskej dediny, v Zuberci
pri kostole odboèíme z Oravskej cyklomagistrály smerom
na chatu Zverovka. Vstup do skanzenu sa nachádza asi
po 3,5 km v¾avo od cesty. Bicykel zaparkujeme a areál si
prehliadneme pešo. Celkovo sa tu nachádza viac ako
50 objektov, ktoré sú èlenené do nieko¾kých celkov –
Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica a Goralské lazy.
Pri vstupe nás zaujme drevená zvonica. V objekte je aj
funkèných technických stavieb – mlyn na vodný pohon,
olejkáreò, hrnèiarska pec alebo plátennícky mange¾
na hladenie modrotlaèe. Dominantou areálu je drevený kostol
sv. Alžbety Uhorskej z 15 storoèia, ktorý sem bol prenesený
z obce Zábrež.

N49.26094 E19.66113
Oblas: Západné Tatry
Lokalizácia: Zuberec - Brestová
Nadmorská výška: 868 m n.m.
Prístupnost: muzeálne prístupný
objekt - skanzen

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 èervená Oravská cyklomagistrála

REKREA

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z Oravskej cyklomagistrály
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44.Kostolná veža v Trstenej
Oravská cyklomagistrála prechádza mestom Trstená cez most
ponad Oravicu. V tomto mieste musia cyklisti odboèi a
pokraèova po hlavnej ceste v smere na Tvrdošín.
Prichádzame k monumentálnemu, opevnenému kostolu
sv. Martina, ktorý nás zaujme aj svojou netradiènou vežou.
Dá sa na òu vystúpi ako na rozh¾adòu, k¾úèik si však musíme
požièa v mestskom informaènom centre. Kostol bol
postavený na základoch staršieho kostola zo 14. storoèia a
veža bola ku kostolu dostavaná v 17. storoèí. Poèas vojny
bola poškodená a následnou rekonštrukciou zmenila svoju
podobu, na ochodzi boli dostavané 4 malé vežièky. Veža je
vysoká 49 metrov, vyhliadkovú terasu má vo výške 26,5
metra. Stúpa sa na òu po drevených vnútorných schodoch,
prièom prechádzame aj cez dve výstavné podlažia. Z veže si
vychutnáme krásny výh¾ad na mesto, za ním na hrebene
Západných Tatier a Choèských vrchov a celkovú panorámu
dopåòajú kopce Oravskej Magury.

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 Oravská cyklomagistrála

REKREA
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Dostupnos na bicykli:
krátka neznaèená odboèka z Oravskej
cyklomagistrály

N49.36043 E19.61086
Oblas: dolina Oravy
Lokalizácia: Trstená
Nadmorská výška: 609 m n.m.
Prístupnost: prístupná rozh¾adòa na požiadanie

Orava

45.Drevený kostol v Tvrdošíne
Pokia¾ chceme navštívi drevený kostol v Tvrdošíne, musíme
v centre Trstenej odboèi z Oravskej cyklomagistrály vpravo,
smer je oznaèený tabu¾kami. Rímsko-katolícky kostol
Všetkých svätých je najstaršou stavebnou pamiatkou mesta.
Pochádza z konca 15. storoèia, v 17. storoèí bol prestavaný
do renesanèného slohu. Má vzácne zariadený interiér.

N49.33667 E19.55900

V roku 1993 bol kostol reštaurovaný, výsledky boli
ohodnotené cenou Europa Nostra. Kostol je národnou
kultúrnou pamiatkou a ako jeden z 8 drevených kostolíkov
na Slovensku bol zapísaný do svetového zoznamu kultúrneho
dedièstva UNESCO. Model tohto kostolíka je umiestnený
v Parku miniatúr v obci Podolie a reprezentoval Slovensko
na Európskom stretnutí Parkov miniatúr v Nemecku.

Oblas: dolina Oravy
Lokalizácia: Tvrdošín
Nadmorská výška: 582 m n.m.
Prístupnost: vonkajší areál vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 èervená Oravská cyklomagistrála

REKREA

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z Oravskej cyklomagistrály
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46.Oravská priehrada
Oravská priehrada je vodná nádrž na sútoku Bielej a Èiernej
Oravy. Zaèala sa stava v roku 1941, dokonèená bola v roku
1954. Vodná elektráreò s dvojicou Kaplanových turbín bola
uvedená do prevádzky v roku 1953. Ich inštalovaný výkon je
21,75 MW. Nádrž pri plnom napustení zaberá plochu
35 km2 . Priehradný múr stojí v mieste, kde sa údolie rieky
Oravy zo šírky 3,5 km zúžilo na 125 metrov. V tomto mieste
po jeho telese prechádza aj Oravská cyklomagistrála, prièom
nad sebou vidíme rozsiahlu plochu vodnej nádrže a hlboko
pod sebou hydroelektráreò.
Ak pokraèujeme Oravskou cyklomagistrálou po južnom
okraji vodnej nádrže, èoskoro nás upúta na jej hladine
Slanický ostrov. Tvorí pozostatok zatopenej obce Slanica.
Z nej ostal na ostrove kostol Povýšenia Svätého Kríža,
v ktorom je inštalovaná stála expozícia oravského ¾udového
umenia, plastiky a ma¾by.

N49.39941 E19.48634
Oblas: dolina Oravy
Lokalizácia: Štefanov nad Oravou, Námestovo
Nadmorská výška: 596 m n.m.
Prístupnost: ha vodného diela vo¾ne prístupná

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 Oravská cyklomagistrála

REKREA
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Dostupnos na bicykli:
Oravská cyklomagistrála prechádza
priamo haou vodného diela

Orava

47.Drevený kostol v Istebnom
Drevený artikulárny kostol sv. Michala sa nachádza ukrytý
v zeleni hornej èasti Istebného. Pôvodne bol iba kaplnkou
z roku 1686, v roku 1730 bol znaène rozšírený. Pribudla
k nemu veža - zvonica a pod kostolom krypty. Tým kostol
dostal dnešnú podobu pôdorysu splošteného kríža. Kostol
má vzácny interiér a vnútorné ma¾by. Od jeho zvonice je
krásny výh¾ad dolinou ponad obec smerom na Choèské vrchy,
Malú i Ve¾kú Fatru. Dominuje im choèský dvojvrchol Šípa.
Panorámu Oravskej Magury zasa uzatvárajú vrcholy Lysice a
Hrèovej keèky. Na bicykli sa sem môžeme dosta neznaèenou
cestou odboèením z cykloturistických trás v Zázrivej jazdou
po cestách do Párnice.
N49.21648 E19.22131
Oblas: Oravská Magura
Lokalizácia: Istebné
Nadmorská výška: 514 m n.m.
Prístupnost: areál kostola vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie

Najbližšia cykloturistická trasa:
038 Oravsko – Terchovská cyklomagistrála,
zelená trasa 5436

REKREA

Dostupnos na bicykli:
neznaèená odboèka z cyklotrás v Zázrivej
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48.Drevený kostol v Leštinách
Pri putovaní po Vrchárskej cyklomagistrále sa v obci Osádka
oplatí odboèi do susedných Leštín. Priamo nad cestou sa tu
nachádza unikátna národná kultúrna pamiatka - drevený
artikulárny kostol. Kostol má obdåžnikový pôdorys
s mohutnou valbovou strechou. Dal ho postavi v roku
2
1688 kapitán
hradnej stráže Oravského hradu Jób Zmeškal.
Interiér kostola zdobí barokový oltár s drevorezbou
zo 14. storoèia, vzácne sú aj kvetinové ma¾by. Bohato
zdobená kazate¾nica je zo zaèiatku 18. storoèia.
Pri kostole je samostatná zvonica, ktorá je s ním spojená
prekrytým schodiskom. V kostole bol pokrstený aj Pavol
Orzságh Hviezdoslav. V roku 2008 bol spolu s ïalšími
7 drevenými chrámami zapísaný do svetového zoznamu
kultúrneho dedièstva UNESCO.
N49.18857 E19.34943
Oblas: Choèské vrchy
Lokalizácia: Leštiny
Nadmorská výška: 588 m n.m.
Prístupnost: areál kostola vo¾ne prístupný,
interiér na požiadanie

Najbližšia cykloturistická trasa:
042 Vrchárska cyklomagistrála

REKREA
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Dostupnos na bicykli:
krátka neznaèená odboèka z Vrchárskej
cyklomagistrály

Orava

N49.26163 E19.35891
Oblas: dolina Oravy
Lokalizácia: Oravský Podzámok
Nadmorská výška: 530 m n.m.
Prístupnost: hrad je prístupný pod¾a
otváracích hodín

49.Oravský hrad

M

Oravský hrad je dominantou Oravy, Žilinského kraja
i Slovenska. Z Vrchárskej cyklomagistrály sa dá dosta
do Oravského Podzámku z Osádky, cez obce Pucov a Pribiš.
Za podjazdom rýchlostnej komunikácie je potrebné prejs
mostom cez rieku Oravu. V týchto miestach sa nám naskytá
krásny poh¾ad na samotný hrad postavený na strmej skale 112
metrov nad riekou. Môžeme si takto prehliadnu jeho
jednotlivé úrovne a obdivova horné podlažia hradnej citadely.
Bicykel si zaparkujeme v podhradí alebo vytlaèíme na hradné
nádvorie. Prehliadku už musíme absolvova pešo. V samotnom
hrade je umiestnených nieko¾ko trvalých výstav.
Asi najzaujímavejšou je historická, ktorá je tvorená hradným
zariadením a históriou hradu. Je doplnená prírodovednou,
archeologickou a etnografickou expozíciou. Z viacerých miest
hradu sú krásne výh¾ady na okolie.

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 Oravská cyklomagistrála, 042 Vrchárska
cyklomagistrála

SPORT

Dostupnos na bicykli:
neznaèene z Oravskej alebo Vrchárskej
cyklomagistrály
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50.Oravská lesná železnica
Do východiskovej stanice Oravskej lesnej železnice na Taneèníku
sa dostaneme po zelenej cyklotrase 5439 zo zaèiatku obce
Oravská Lesná. Trasa nás zavedie do cie¾a a ak po nej pokraèujeme
ïalej, pod sedlom Demänová sa opä pripojí na Oravskú
cyklomagistrálu. Bicykel si zaparkujeme na Taneèníku a èaká nás
2
3-kilometrová
jazda vláèikom do sedla Beskyd. Tu sa nachádza
malá drevená rozh¾adòa, z ktorej sa naskytá krásny výh¾ad
na hrebene Oravskej Magury, vidie aj Ve¾ký Rozsutec v Malej
Fatre.
Projekt a stavba Oravskej lesnej železnice boli realizované v roku
1918,èím sa spojila Oravská Lesná cez Zákamenné s Lokcou.
Prepojenie s Kysuckou lesnou železnicou sa zrealizovalo v roku
1926. Projekt prepojenia mal 5 úvratí, prièom Chmúra a Beskyd
slúžili ako stanice.

Najbližšia cykloturistická trasa:
006 Oravská cyklomagistrála, zelená trasa 5439

SPORT
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Dostupnos na bicykli:
východisko Oravskej lesnej železnice leží priamo
na zelenej cyklotrase 5439

M

N49.38577 E19.16321
Oblas: Oravské Beskydy
Lokalizácia: Oravská Lesná - Taneèník
Prístupnost: pod¾a prevádzkových hodín,
rozh¾adòa vo¾ne prístupná
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KIA MOTORS SLOVAKIA POZÝVA
K 50 NAJKRAJŠÍM CYKLOCIE¼OM
V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Žilinský samosprávny kraj je územie neskutoène rozmanitej a èarokrásnej prírody, oblas s obrovským množstvom
stavebných a kultúrnych pamiatok. V každom meste, obci, v každom zákutí možno nájs nesmierne vzácne a krásne
miesta dýchajúce históriou, tajomnosou, vnútornou energiou a príažlivosou.
Obzvláš príažlivé je putovanie týmto krajom na bicykli. Urèite v òom nájdeme 1000 miest, ktoré sa oplatí navštívi
a spozna. Žilinský samosprávny kraj spolu so spoloènosou KIA Motors Slovakia Vás prostredníctvom tohto
sprievodcu zavedie k 50 cie¾om, ktoré isto patria v kraji k najkrajším a najvzácnejším a oplatí sa zaradi si ich do svojho
cestovno – poznávacieho itinerára. Pri výbere sme uprednostnili hrady a zámky, vzácne sakrálne pamiatky, skanzeny
a múzeá, z prírodných zaujímavostí rozh¾adne. K väèšine cie¾ov vedú znaèené cykloturistické trasy, k niektorým si treba
z týchto trás kúsok odboèi. K niektorým vedú ¾ahké trasy, pri výstupe na iné treba ma dobrú fyzickú kondíciu
a na zopár treba v závere bicykel aj vytlaèi. No v každom prípade námaha vždy stojí za to.
Takže nasadnite do sediel bicyklov a vyrazte s nami k najkrajším cyklocie¾om Žilinského samosprávneho kraja.
Turistický sprievodca KIA Motors Slovakia pozýva k 50 najkrajším cyklocie¾om v Žilinskom samosprávnom kraji je
financovaný s podporou spoloènosti KIA Motors Slovakia v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.
Sprievodcu spracoval Slovenský cykloklub. Texty: RNDr. Juraj Hlatký, Fotografie: RNDr. Juraj Hlatký, Michal Hlatký,
grafické spracovanie: ¼uboš Krajèík. Október 2014

