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Región Turiec-Kremnicko ponúka viac ako 600 km cyklotrás rôznych stupňov
obtiažnosti.
Turiec sa vyznačuje vhodnými kotlinovými cyklotrasami, ktoré vyúsťujú
z podhorských obcí do takmer všetkých dolín Veľkej a Lúčanskej Malej Fatry.
Prepojené sú aj s pohorím Žiar, odkiaľ je môžnosť výletov na Hornú Nitru.
Kremnickú časť cyklotrás tvoria najmä trasy pohoria Kremnických vrchov s hlavnou
križovatkou na Skalke. Tieto trasy sú vhodné hlavne pre náročnějších horských
cyklistov, ktorí vyhľadávajú terény v nadmorskej výške nad 1000 m n.m.
Kremnické trasy sú napojené cyklotrasy na Zvolen a Žiar nad Hronom.

TURIEC-KREMNICKO
pre milovníkov turistiky a cykloturistiky
Turiec-Kremnicko, región plný prírodných pokladov, je jednou z najmalebnejších
oblastí Slovenska. Nachádza sa v severozápadnej časti Slovenska v Turčianskej
kotline, ktorou preteká rieka Turiec a Kremnických vrchoch. Je ohraničený
Kremnickými vrchmi, pohorím Žiar a hrebeňmi Malej a Veľkej Fatry. V regióne sa
nachádzajú mestá Martin, Turčianske Teplice, Vrútky a Kremnica. Okrem prírodných
bohatstiev sa Turiec-Kremnicko môže pýšiť aj svojou národnou, kultúrnou
a baníckou históriou. Bohaté prírodné hodnoty vytvárajú podmienky pre športové
vyžitie, turistiku a cykloturistiku. Milovníci zimných športov si môžu vybrať zo
4 lyžiarskych areálov so snowboardparkami. Príjemný relax poskytujú liečivé
kúpele s aquaparkom, kúpaliská, wellness centrá, nákupné a zábavné centrá,
gastronomické špeciality a poznávanie kultúry.

Región Turiec-Kremnicko je rajom pre milovníkov dvoch kolies. Na svoje si prídu
začiatočníci i vyznávači náročnejších trás so strmými stúpaniami a klesaniami.
Dobre udržiavané cyklotrasy so silným poznávacím podtónom objavujú turčianske
doliny, novovybudované rozhľadne otvárajú krásny výhľad na okolité pohoria. Pre
bikerov sú k dispozícii endurotraily všetkých obtiažností, cyklistických
fajnšmekrov zase preverí najstaršia downhillová trať na Slovensku z Martiniek na
Stráne, ktorá nemá konkurenciu široko-ďaleko.

Popis vybraných cyklotrás:

1. Turčiansko-kremnická cyklomagisTrála
Počet kilometrov: 89 km • náročnosť: sport/expert • odporúčanie bicykla: mTB,
Trek • evidenčné číslo: 032 • Povrch trasy: asfalt, lesné cesty a zvážnice
časová náročnosť: 10 hod.
Trasa: Vrútky – sučany – Turčianska Štiavnička – sklabiňa – Turčianske Jaseno –
Belá-Dulice – necpaly – Blatnica – mošovce – Turčiansky michal –
Turčianske Teplice – nový Dvor – Horná Štubňa – antonská dolina – Turček
– krahule – Partizánska dolina – kremnica
Popis trasy: Turčiansko-Kremnická magistrála tvorí hlavnú tepnu regiónu. Turčianska
časť cyklomagistrály je vedená úpätím Veľkej Fatry po asfaltovej Ceste hrdinov SNP,
ktorú charakterizujú náročné stúpania a zjazdy, úžasné výhľady na Turčiansku
kotlinu a malebné dedinky s nezameniteľnou architektúrou. Na dôležitých
križovatkách cyklotrás sú umiestnené motivačné obrázkové cyklotabule
navádzajúce cyklistov k zaujímavým kultúrno-historickým objektom a miestam. Od
Hornej Štubne až do Turčeka, resp. na Krahule vedie trasa horským terénom po
spevnených lesných cestách a zvážniciach. V Turčeku je možné predĺžiť si výlet
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3. skalka – Južný cyklookruH
Počet kilometrov: 19 km • náročnosť: sport • odporúčanie bicykla: mTB
evidenčné číslo: 2590 • Povrch trasy: lesné cesty a zvážnice
časová náročnosť: 2 – 4 hod.
Trasa: skalka – Šindliarka – slobodné – Trojica – Hostinec – Tri kríže – Pod
Zlatou studňou – králické sedlo – Bystrické sedlo – skalka

o Cyklookruh okolo vodného diela Turček, ktorý je dlhý 12 km. Z obce Krahule cez
Partizánsku dolinu až do Kremnice je magistrála vedená už len po asfaltovej ceste.
Z cieľových bodov cyklomagistrály (Vrútky, Kremnica) je možnosť využiť vlakové
spojenie.
Zaujímavosti: Železničné múzeum Vrútky, Sklabinský hrad, rozhľadne (Turčianske
Jaseno, Belá-Dulice, Necpaly), Blatnica/Múzeum K. Plicku v Blatnici, Mesto
Turčianske Teplice (www.turciansketeplice.sk), Spa&Aqapark Turčianske Teplice
(www.therme.sk), Symbolický stred Európy, Vodné dielo Turček, Mesto Kremnica
(www.kremnica.sk), Banské múzeum, rozhľadňa na Krahulskom štíte, Mincovňa
Kremnica, Termálne kúpalisko v Kremnici
2. Turčiansky cyklookruH (Turčianska magisTrála + ZnieVska cesTa)
Počet kilometrov: 100 km • náročnosť: Šport/expert • odporúčanie bicykla:
Trek • evidenčné číslo: časť 032 a 2415 • Povrch trasy: asfalt
časová náročnosť: 8 – 10 hod.
Trasa: Vrútky – sučany – Turčianska Štiavnička – sklabiňa – Turčianske Jaseno –
Belá-Dulice – necpaly – Blatnica – mošovce – Turčiansky michal –
Turčianske Teplice – Veľký čepčín – Jazernica – socovce – kláštor pod
Znievom – Valča – Trnovo – Trebostovo – košťany nad Turcom – martin

Popis trasy: Trasa určená pre náročných cykloturistov, spája Turčiansku magistrálu
a Znievsku cestu do jedného okruhu. Odkrýva Turiec od A po Z. Turčianska
magistrála je časťou Turčiansko–Kremnickej cyklomagistrály. Vychádza z Vrútok,
pokračuje popod Malú Fatru do Sučian a Turčianskej Štiavničky. Následne vedie
po asfaltovej Ceste hrdinov SNP úpätím Veľkej Fatry až do kúpeľného mesta
Turčianske Teplice. Magistrála ponúka úžasné výhľady na Turčiansku kotlinu
obklopenú pohoriami Malej a Veľkej Fatry, prechádza malebnými dedinkami
s nezameniteľnou architektúrou (Blatnica, Mošovce, ...). Na trase môžete obdivovať
Sklabinský hrad, typické kaštiele a panské kúrie. V prvej polovici je náročnejšia,
tvorená strmými stúpaniami a prudkými zjazdmi. Druhá polovica – Znievska cesta –
je rovinatejšia, kopírujúca rieku Turiec.
Zaujímavosti: Železničné múzeum Vrútky (www.vyhrevna-vrutky.sk), Sklabinský
hrad, Rozhľadne (Turčianske Jaseno, Belá-Dulice, Necpaly), Lyžiarske stredisko
Jasenská dolina (www.jasenskadolina.sk), Múzeum K. Plicku v Blatnici,
Spa&Aqapark Turčianske Teplice (www.therme.sk), Znievsky hrad, Lyžiarske
stredisko Snowland vo Valčianskej doline (www.snowland.sk), Mesto Martin
(www.martin.sk), Slovenské národné múzeum – Múzeum slovenskej dediny
(www.skanzenmartin.sk), Slovenské národné múzeum (www.snm.sk)

Popis trasy: Južný okruh môžete začať na Skalke alebo sa naň dostať niekoľkými
skratkami (napr. z Píly, Ihráča, Sliača, Králikov). Ak budete štartovať zo Skalky,
približne v polovici Južného cyklookruhu sa nachádza chata Hostinec. Pred chatou
je k dispozícii ohnisko na opekanie vlastných potravín a prameň s vodou na
doplnenie zásob vody. Cyklookruh je stredne ťažký s niekoľkými náročnejšími
úsekmi, ktoré môžu byť v daždivom počasí ťažšie prejazdné. Na cyklookruhu
nájdete niekoľko zastrešených odpočívadiel s lavicami a stolom. Z Južného
cyklookruhu je možné dostať sa dlhým zjazdom cez Rudnú Poľanu a Brestovú až
do Sliača, kde sa nachádzaorientačné značenie cyklotrás v tomto regióne.
Zaujímavosti: Skalka – vysielač, vyhliadka, relax centrum, Chata Hostinec
4. skalka – seVerný cyklookruH
Počet kilometrov: 20 km • náročnosť: sport • odporúčanie bicykla: mTB
evidenčné číslo: 2591 • Povrch trasy: lesné cesty a zvážnice
časová náročnosť: 2 – 4 hod.
Trasa: skalka – skalka vyhliadka – gergelyho tunel – Václavák – chata cabanka
– kordícke sedlo – chata obrázok – okolo Vlčieho – Václavák – skalka

Popis trasy: Severný okruh je vhodný pre horských cyklistov. Na tomto okruhu sa
nenachádza žiadne zariadenie poskytujúce občerstvenie, preto je dôležité zobrať
si so sebou dostatok tekutín a aj niečo pod zub. Trasa je vedená spevnenými
lesnými cestami. Na niektorých úsekoch sa nachádzajú hlboké koľaje po ťažkej
technike, preto treba počítať aj s blatom a kalužami. Severný cyklookruh, tak ako
všetky ďalšie okruhy v Kremnických vrchoch, je vybavený zastrešenými
odpočívadlami s lavičkami a stolom, ktoré sú vhodné na oddych a občerstvenie
najmä pri daždivom počasí. Na Severný cyklookruh je možné nastúpiť aj z Okruhu
okolo vodného diela Turček žltou skratkou v smere na Chatu Obrázok.
Zaujímavosti: Skalka – vysielač, vyhliadka, relax centrum, Gergelyho tunel
Južný aj Severný cyklookruh sa v zimnom období využívajú ako bežecké lyžiarske
trate.
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5. PoHronsko – kremnický cyklookruH
Počet kilometrov: 49 km • náročnosť: rekrea • odporúčanie bicykla: mTB
evidenčné číslo: 2556 • Povrch trasy: asfalt, lesné cesty a zvážnice
časová náročnosť: 4 – 6 hod.
Trasa: kremnica – lúčky – kopernica – lutila – žiar nad Hronom – Trnavá hora –
Jastrabá – ihnáč – nevoľné – kremnica

Popis trasy: Cyklotrasa začína v centre Kremnice na parkovisku Jeleň, kde je aj
informačná tabuľa s popisom cyklotrasy a ponukou služieb a spája zaujímavé
miesta Pohronia s historickou Kremnicou.
Zaujímavosti: Mesto Kremnica (www.kremnica.sk), Banské múzeum, rozhľadňa na
Krahulskom štíte, Mincovňa Kremnica, Termálne kúpalisko v Kremnici
naše tipy:
Cyklotrasy a cykloaktivity
Tematické cyklotrasy
Bicyklom do Turca
Ponuka pre cyklistov
Klub priateľov horskej cyklistiky

Kalendárium podujatí venované cykloturistike

Jarný šprint
Slovenský pohár MTB XCO
Mládežnícka MTB Tour
MeridaRoad Cup
Martinský cyklomaratón
Martinský bicyklový deň
Znievske dni cyklistiky/Slovenské Pyreneje
MTB maratón Biela stopa BIKE
Bežecko-cyklistické kritérium
Biela stopa ROLL
TURIECKAP, Klub priateľov horskej cyklistiky
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www.jarnysprint.sk
www.kphc.sk
www.kphc.sk
www.cyklistikaszc.sk
www.rctmartin.sk
www.tbsjus.sk
www.obecklastor.sk
www.bikeandroll.sk
www.vejmut.sk
www.bikeandroll.sk
www.kphc.sk

www.tbsjus.sk
www.zdruzeniemf.sk
www.cyklisticke.trasy.sk/turiec
www.vitajtecyklisti.sk
www.kphc.sk

Výlety: tipy na 2-dňové a 3-dňové výlety

rozhľadne: Turčianske Jaseno, Belá-Dulice, Necpaly, Bystrička – Turčiansky Peter

Turčiansky cyklookruh
(Turčianska magistrála + Znievska cesta), 100 km, expert, časť z 032 + 2415
1. deň:
Turčianska magistrála (Vrútky – Turčianske Teplice) 55 km
2. deň:
Znievska cyklocesta (Turčianske Teplice-Martin)
44,5 km
Možnosti prenocovania: www.turciansketeplice.sk
Extra deň: Cyklookruh Žiar
37 km

Turistika

Územie Turca sa rozprestiera v prirodzenej kotline obklopenej pohoriami Veľká
Fatra, Malá Fatra, Kremnické vrchy a Žiar. Os kotliny tvorí rieka Turiec. Územie
Kremnice sa nachádza v srdci Kremnických vrchov.
Turistické ciele: Jasenská dolina, Snowland – Valčianska dolina, Martinky –
Martinské hole, Révajovský park v Mošovciach, Klačianska Magura, Veľký Kriváň,
Ostrá, Tlstá, Chleb, Gaderská dolina, Blatnická dolina, Necpalská dolina, Kláštorské
lúky, Turčianska magistrála, Šútovský vodopád, Borišov, Lysec, Drienok,
vyhliadková veža na Krahulskom štíte
HraDy: Sklabinský, Blatnický, Znievsky, Mestský hrad Kremnica
VoDoPáDy: Šútovský, Došná, Revúcky mlyn
Horské cHaTy: Klačianska Magura, Chleb, Borišov, Martinské hole, Havranovo
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Veľká Fatra sa rozprestiera severojužným smerom od Ružomberka po sedlo
Malý Šturec. Takmer celý hlavný hrebeň má hôľny charakter. Vynikajúce
vyhliadkové body na Krížnej (1574 m), Ploskej (1532 m), Borišove (1509 m)
a Rakytove (1567 m) ponúkajú ideálne túry s možnosťou ubytovania v chatách
na Kráľovej studni, Chate pod Borišovom, Smrekovici a Malinom Brde.
Gaderská dolina a jej pokračovanie Dedošova dolina je považované za jednu
z najkrajších dolín na Slovensku. Úsek od Necpalskej doliny po Žarnovickú
dolinu je cenný najmä z botanického hľadiska. Obzvlášť bohatá je kvetena
Tlstej (1414 m), nádherného bralnatého vápencového vrcholu.
Malá Fatra je jedno z najkrajších pohorí Slovenska. Vynára sa zo Žilinskej
a Turčianskej kotliny ako mohutný val, klenúci sa zvlneným oblúkom od Kľaku na
severovýchod po Rozsutec. Pri Domašíne ho pretína meander Váhu a delí na dve
samostatné časti: južnú – lúčanskú časť s rozľahlým a širokým ústredným
hrebeňom, severnú – krivánsku časť – s ladne zvlneným ostrým hrebeňom. Hlavné
turistické centrá v letnom i zimnom období sú dolina Vrátna, Martinské hoľe
a Fačkovské sedlo. Husto osídlené úpätie oplýva bohatými kultúrnymi
pamiatkami, kaštieľmi a hradmi. Nezabudnuteľné sú výhľady z Rozsutca
(1610 m), Veľkého Kriváňa (1709 m), Veľkej lúky (1475 m) či Kľaku (1351 m).
Kremnické vrchy ležia medzi Handlovou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Banskou
Bystricou a Turčianskymi Teplicami. Majú husto značenú sieť turistických ciest,
vedúcich peknými dolinami i po hrebeňoch bez veľkých výškových rozdielov.
Žiar sa dvíha ako mohutný horský prah, tiahnuci sa od severozápadu
k juhovýchodu medzi Hornonitrianskou a Turčianskou kotlinou. Jeho hlavný
zalesnený hrebeň je značený červeno a má iba niekoľko vyhliadkových bodov,
ako Bravovú skalu (826 m), Vyšehrad (830 m) a Závozy (912 m).

Náučné chodníky:
1. Na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte

Východiskový bod: kremnica • cieľový bod: krahule • Prevýšenie: cca 350 m
Predpokladaný čas: 1:45 • náročnosť: nenáročná túra pre rodiny

Ak chcete mať Kremnicu ako na dlani, prejdite sa na vyhliadkovú vežu nad mestom.
Vybudovaním vyhliadkovej veže na Krahulskom štíte v roku 2013, oslávili Mestské
lesy Kremnica dvadsiate výročie obnovenia vlastníckych práv k lesným majetkom.
Veža má výšku 13,5 metra a vyhliadkovú terasu vo výške 9 metrov. Najpôsobivejší
výhľad z veže je na juh – juhozápad. Okrem Kremnice uvidíte Žiarsku kotlinu, južnú
časť Kremnických vrchov, Vtáčnik, Štiavnické vrchy, na sever uvidíte do Kunešova
a do Turčianskej kotliny a smerom na východ hlavný hrebeň Kremnických vrchov.
Navedenie na chodník sa nachádza na centrálnom smerovníku (pri medveďoch).
Cez Zámocké námestie chodník stúpa od záhradiek cez železničnú trať až ku
kostolu na Krahuliach. Je značený zelenou miestnou značkou. Chodník je veľmi
vhodný na rodinnú prechádzku. Približný čas na prechod z Krahúl do Kremnice je
asi 1:15 hod. a z Kremnice na Krahule asi 1:45 hod. (prevýšenie cca 350 m).
Z chodníka sa dá odbočiť na vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte (958 m n. m).
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2. Na Kalváriu

Východiskový bod: kremnica • cieľový bod: kremnica – kalvária • Prevýšenie: –
Predpokladaný čas: 1:00 • náročnosť: nenáročná túra pre rodiny

Kremnická Kalvária sa nachádza na úpätí vrchu Šturec, na svahu priklonenom ku
Kremnici, blízko centra a spolu s areálom mestského hradu je to ďalšia dominanta
mesta. Objekty krížovej cesty – 14 kaplniek spolu s kostolom sv. Kríža zapadajú do
krajinného obrazu historického mesta. Kalvária, aj keď sa nachádza v tesnej blízkosti
mesta, vytvára vhodné prostredie pre život množstva živočíšnych druhov. Pozoruhodný
je výskyt vyšších stavovcov: okrem jeleňa lesného je to najmä srnec lesný, sviňa divá,
líška dravá, kuna lesná i zajac poľný. Staré solitérne stromy rozmiestnené po celej
ploche sú veľmi vhodnými hniezdnymi stromami najmä pre dutinové druhy vtákov.
Trieda vtákov je zastúpená druhmi z radu spevavcov, napr. drozd čvikotavý, penica
čiernohlavá, sýkorka veľká, sojka škriekavá, brhlík lesný. Z dravcov sa tu vyskytuje
jastrab veľký a sokol myšiar. Sovy sú zastúpené sovou lesnou a kuvikom plačlivým.
Peknou prechádzkou chodníkom pomedzi stromy až na vrchol ku kostolu sa dostanete
na vyhliadku, odkiaľ sa vám za vydareného počasia otvoria krásne výhľady na
Kremnický Štós, Skalku, Kremnické Bane, Jarabicu až po Sitno v Štiavnických vrchoch.

3. Po stopách baníckej činnosti

Východiskový a cieľový bod: rôzne • Predpokladaný čas: – • náročnosť: rôzna

Pre sprístupnenie ojedinelej atrakcie boli vybudované náučné chodníky po
stopách baníckej činnosti Kremnica – Kremnické Bane v dĺžke 18,25 km.
Odporučené trasy vás v závislosti od záujmu a výdrže prevedú viac alebo menej
náročným terénom bývalého banského revíru. V každom prípade spojíte aktívny
relax s poznávaním, pretože sa ocitnete v lone prírody, kde sa vám za sprievodu
vtáčieho spevu postupne odhalia svedkovia banskej minulosti v najrôznejších
podobách. Jedná sa o tri hlavné a tri vedľajšie trasy, prehliadka začína v Kremnici.
Najkratšia trasa vedie okolím mesta, najdlhšia vás zavedie až na Kremnické Bane.
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Turistické trasy:
1. Ferrata HZS

Dĺžka trasy: 12,3 km • Prevýšenie: +785 m, – 785 m • časová náročnosť: 4:20
Trasa: martin, stráne – Ferrata HZs, nástup – Bazová – martinské hole – martin,
stráne
Popis: K ferrate HZS sa dostaneme
z Martina od konečnej zastávky
autobusu MHD na Stráňach popri
Pivovarskom potoku na Martinské
hole. Dolná časť je obojsmerná,
vhodná aj pre rodiny s deťmi, horná
je technická, jednosmerná, len
smerom zdola hore, pre zdatnejších
turistov. Je zasadená do kaňonu
Pivovarského potoka, jej horná časť
sa delí na variant B (ľahší) a variant
C (ťažší variant). Obe trasy B a C sa
stretnú vo výške 1250 m n. m. Potom ešte chodník pokračuje 10 minút a napojí sa
na modrý chodník, ktorým sa ľahko dostaneme ku chatám na Martinských holiach.
Odtiaľ je možné vystúpiť ešte aj na najvyšší vrchol Lúčanskej Malej Fatry – Veľká
Lúka. Návrat z ferraty je z Martinských holí po žltej značke až na počiatočný bod –
zastávka MHD, Stráne. Náučný chodník a ferrata nie sú otvorené celoročne, len od
1. 6. do 14. 9. a od 1. 11. do 14 .4. Odporúča sa ferratový set – prilba, sedací úväz,
tlmič pádov, rukavice.
Zaujímavosti: Kaňon Pivovarského potoka, vodopády a kaskády potoka, náučný
chodník o biodiverzite miestneho horstva, ukážky starej banskej techniky

2. Lúčanská Malá Fatra

Dĺžka trasy: 21,8 • Prevýšenie: +1168 m, – 1300 m • časová náročnosť: 7:05
Trasa: martin, stráne – krížava, vysielač – minčol – sedlo rakytie – strečno

Popis: Trasa začína v časti Stráne v Martine, je označená žltou značkou a vedie
nahor cez les až ku chatám na Martinské hole s možnosťou občerstvenia. Odtiaľ je
to už len 30 minút ku vysielaču Krížava, kde sa napojíme na červenú značku, ktorá
vedie hlavným hrebeňom Lúčanskej Malej Fatry cez Zázrivú, Dlhú Lúku až na
Minčol. Hrebeň miestami prechádza až do lesa a mení sa s lúčnymi plochami,
z ktorých je krásny výhľad do okolia. Z Minčola schádza červený chodník do sedla
Okopy, kde sa nachádza húfnica z 2. svetovej vojny. Odtiaľ chodník klesá ďalej do
sedla Javorina a sedla Rakytie. Zo sedla Rakytie trvá zostup asi 40 minút ku hradu
Strečno z 13. Storočia až do Strečna.
Zaujímavosti: výhľady z hrebeňa na Malú a Veľkú Fatru, Žilinskú a Turčiansku
kotlinu, Vysoké a Nízke Tatry Pamätníky SNP, zvyšky zákopov z čias bojov počas
2. svetovej vojny, Hrad Strečno z 13. storočia s expozíciou Považského múzea
v Žiline
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3. Šútovský vodopád

Dĺžka trasy: 8.6 km • Prevýšenie: +315 m, –315 m • časová náročnosť: 2:20
Trasa: Šútovo – Šútovský vodopád – Šútovo
Popis: Trasa na Šútovský vodopád je
nenáročná, ideálna pre rodiny s deťmi.
Chodník začína asfaltovou cestou, po
pravej strane tečie Šútovský potok.
Pokračuje ďalej cez les až ku chate
Vodopád s možnosťou občerstvenia. Od
chaty pokračuje chodník ešte 3 km až
k Šútovskému vodopádu, ktorý je
najväčším v Malej Fatre a patrí k tým
najkrajším na celom Slovensku.
Zdatnejší turisti môžu od vodopádu
pokračovať ďalej strmou cestou nahor
až k Mojžišovým prameňom (1140 m
n. m.) a odtiaľ až ku chate pod Chlebom
a hlavnému hrebeňu Malej Fatry. Späť sa
dostaneme tým istým chodníkom.
Zaujímavosti: Šútovský vodopád, má
38 m a je najväčší v Malej Fatre, Náučný
chodník v Šútovskej doline, ktorý
poskytuje informácie o národnom parku
Malá Fatra, rastlinstve, živočíšstve
a lesoch.

4. Prechod Krivánskej Malej Fatry

Dĺžka trasy: 30,2 km • Prevýšenie: +1873m, –1808m • časová náročnosť: 11:15
Trasa: strečno – chata pod suchým – suchý – malý kriváň – Veľký kriváň –
chata pod chlebom

Popis: Hrebeňová túra náročná svojou dĺžkou a výškovým rozdielom. Veľmi strmý
je už úvodný výstup k Chate pod Suchým a neskôr na Suchý. Úsek medzi Suchým
a sedlom Priehyb patrí k najkrajším častiam malofatranskej hrebeňovej túry.
Napriek technickej náročnosti chôdze po úzkom chodníku, ktorý vedie pomedzi
skalnaté útvary vypínajúce sa nad strmými svahmi, ponúka z turistického hľadiska
takmer všetko. Od Suchého po hornú stanicu lanovky pod Snilovským sedlom
pokračuje v hôľnom pásme, len miestami prechádza cez hustý porast kosodreviny.
Na konci trasy treba absolvovať mierne strmý zostup k Chate Pod Chlebom.
Orientačne je trasa prehľadná, vo vrcholových hôľnych partiách orientáciu
uľahčuje tyčové značkovanie. Hrebeňovú túru odporúčame absolvovať len za
vhodného počasia. Trasu odporúčame rozdeliť na dva dni s prespaním na chate
pod Chlebom.
Zaujímavosti: Hrad Strečno, Chata pod Suchým, Veľký fatranský Kriváň, Chata pod
Chlebom, Šútovský vodopád, jazierka Šútovo
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5. Veľká Fatra: Tlstá a Ostrá
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7. Prechod Veľkej Fatry:

Dĺžka trasy: 17,6 km • Prevýšenie: +1226m, –1226m • časová náročnosť: 7:15
Trasa: Blatnica pamätník – Tlstá – ostrá – Juriašova dolina ústie – Blatnica
pamätník

Dĺžka trasy: 39,6 km • Prevýšenie: +1525m, –1617m • časová náročnosť: 11:30
Trasa: Horný Harmanec – kráľova studňa – krížna – ostredok – Ploská – chata
pod Borišovom – Havranovo – Belá-Dulice

Popis: Ťažká, náročná a dlhá trasa so strmým výstupom. Orientačne je jednoduchá.
Na strmých svahoch je najmä v daždivom období potrebná zvýšená opatrnosť.
Podobne ako všetky túry v bralnej časti Veľkej Fatry patrí medzi krajinársky
mimoriadne atraktívne a pútavé výlety. Od nadmorskej výšky približne 700 m sa
týčia vysoké skalné terasy a mohutné bralá, ktoré vidieť aj z Turčianskej kotliny.
Nachádza sa tu aj jedna z najväčších jaskýň Veľkej Fatry – Mažarná. Vnútro jaskyne
Mažarná nie je prístupné verejnosti, a tak sa turisti musia uspokojiť s obdivovaním
jej veľkolepého vstupného portálu.
Zaujímavosti: Blatnická dolina, Blatnický hrad, Blatnica pamätník, Tlstá, Ostrá,
Jaskyňa Mažarná

Popis: Stredne náročná túra typu hrebeňovky. Jej náročnosť skôr vyplýva z dĺžky
ako členitosti. Hrebeňovka si od Krížnej až po Plosú udržiava výšku nad 1 300 m.
Namáhavejší je iba úvodný výstup na hrebeň. Náročnosť túry zvyšujú zhoršené
poveternostné podmienky, ktoré sťažujú pohyb a orientáciu na hôľnych úsekoch
hrebeňa. Chata pod Borišovom je ideálnym miestom pre núdzový úkryt
s možnosťou občerstvenia a ubytovania. Hrebeňovka Veľkej Fatry sa teší veľkej
obľúbenosti medzi turistami najmä vďaka tomu, že vedie neobyčajne pestrou
horskou krajinou. Túra vedie cez jej najkrajší úsek medzi Borišovom a Krížnou.
Trasu odporúčam rozdeliť na dva dni s prespaním na Chate pod Borišovom.
Zaujímavosti: Harmanecká tisina, Kráľova Studňa hotel, Krížna, Ostredok, Chata
pod Borišovom, Havranovo, Vodopád v Došnej

6. Veľká Fatra: Za krásami Gadera

Dĺžka trasy: 30 km • Prevýšenie: +1206m, –456m • časová náročnosť: 8:30
Trasa: Blatnica pamätník – Dedošová dolina – Horáreň Dropkov – Hotel
kráľova studňa

Popis: Turčianska obec Blatnica je vďaka
polohe pri vyústení Gaderskej a
Blatnickej doliny do Turčianskej kotliny
ideálnym východiskom výletov do
turisticky najvýznamnejších dolín
Veľkej Fatry. Priamym pokračovaním
Gaderskej doliny na jej hornom úseku je
Dedošová. Spolu dosahujú dĺžku takmer
18 km. Dolina má vzhľad kaňonu
s mohutnými bralami, so skalnými
vežami a s množstvom ďalších skalných útvarov. Jej atraktívnosť zvyšuje bohatá
a vzácna kvetena a výskyt zriedkavých živočíchov. Trasu odporúčame ukončiť
v hoteli Kráľova Studňa s prespaním.
Zaujímavosti: Blatnica pamätník, Blatnická dolina, Blatnický hrad, Čertova brána,
Horáreň Dropkov, Hotel Kráľova Studňa

8. Lysec

Dĺžka trasy: 10,2 km • Prevýšenie: +841, –876m • časová náročnosť: 4:15
Trasa: chata lysec – lysec – medzijarky – kašová

Popis: Stredne náročná túra. Začína v Jasenskej doline pri chate Lysec. Od chaty
chodník stúpa cez les strmo nahor až po vrchol. Vrchol je vhodný na prestávku,
občerstvenie a vychutnanie si panoramatických výhľadov. Z vrcholu zostúpime po
žltej značke až po miesto zvané „Pod Medzijarkami“. Odtiaľ zídeme späť po zelenej
značke do Jasenskej doliny – Kašová. Túru je možné začať aj v obci Belá-Dulice
z autobusovej zastávky. Po modrej značke asi po hodine dorazíme ku chate Lysec,
kde začína nástup na vrchol. A rovnako aj po návrate do Kašovej po tej istej trase
sa možno dostať za cca 40 minút do obce Belá-Dulice.
Zaujímavosti: Vrchol Lysec – dominantný vrchol v NP Veľká Fatra, s výhľadmi na
vrcholy Veľkej a Malej Fatry
naše tipy:
Mapa značených trás
Ferrata HZS
Malá Fatra
Veľká Fatra
Klub slovenských turistov Turiec
Klub slovenských turistov v Kremnici
Turisticko-náučné chodníky

www.hiking.sk
www.skialpkrivan.sk
www.malafatra.org
www.regionvelkafatra.sk
www.kst-turiec.sk
www.kstkremnica.szm.com
www.visitkremnica.com/tipy-na-vylety
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Výlety: tipy na-2 dňové a 3-dňové výlety

PrecHoD kriVánskeJ maleJ FaTry:
strečno – chata pod suchým – suchý – malý kriváň – Veľký kriváň – chata pod
chlebom – Šútovo
Možnosti prenocovania: Chata pod Suchým, tel.: +421/(0)918 523200,
www.chatapodsuchym.sk
Chata Klačianska Magura, tel.: +421/(0)907 338871, +421/(0)905 766650,
www.klacianskamagura.sk
Chata pod Chlebom, tel.: +421/(0)905 861042, www.chatachleb.sk
PrecHoD VeľkeJ FaTry:
Horný Harmanec – kráľova studňa – krížna – ostredok – Ploská – chata pod
Borišovom – Havranovo – Belá-Dulice
Možnosti prenocovania: Horský hotel Kráľová Studňa, tel.: +421/(0)911 827079,
+421/(0)903 827079, www.kralovastudna.com
Chata pod Borišovom, tel.: +421/(0)905 729959, www.chatapodborisovom.sk
Chata Havranovo, tel.: +421/(0)905 792671, www.chatahavranovo.sk

Kalendárium podujatí venované turistike

Cez 7 Kremnických vrchov (Hrebeňový prechod okolím Kremnice)
www.kstkremnica.szm.com
Run & Walk
www.runandwalk.sk
Beh do vrchu Kalvária
www.visitkremnica.com/beh-do-vrchu-kalvaria
Bike&Roll
www.bielastopa.eu

Ubytovanie

Hotel Turiec****
Hotel Victoria****
Hotel Bystrička***
Hotel Impozant****
Hotel Martinské hole***
Hotel Gader**
Penzión Čierna Pani
Penzión Babia Hora
Penzión Ľadoveň
Penzión MartInn
Penzión Sv. Florián a Vendelín
Zrub Montana
Chata Martinské hole
Chata pod Kľačianskou Magurou
Chata pod Chlebom
Chata pod Borišovom
Chata Havranovo
Hotel GOLFER***, Kremnica
Horský hotel Minciar, Skalka pri Kremnici
Penzión Veža, Kremnica
Privát pod Skalkou

Užitočné informácie

www.hotelturiec.sk
www.hotelvictoria.sk
www.hotelbystricka.sk
www.impozant.sk
www.hotelmartinskehole.sk
www.hotelgader.sk
www.penzion-cierna-pani.sk
www.babiahora.sk
www.penzionladoven.sk
www.penzionmartinn.sk
www.montana-residence.eu
www.chatamartinskehole.sk
www.klacianskamagura.sk
www.chatachleb.sk
www.chatapodborisovom.sk
www.chatahavranovo.sk
www.golfer.sk
www.minciar.com
www.penzion-veza.sk
www.podskalkou.sk

Oprava a predaj bicyklov
Šport Markovič, +421 43 422 3000, oﬃce@sportmarkovic.sk
MAX Sport, +421 911 927 888, jurbankova@mail.t-com.sk
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Ing. Mária Kováčová – UNISPORT Kováč, +421 903 540 717, unisport.kovacova@stonline.sk
Cyklotrend Chalúpka, +421 915 433 579, cyklotrend@gmail.com
Roman Béreš – CYKLO – SANTÉ, Kremnica, +421 907858639, cyklosante@gmail.com
TR-bike, Horné Rakovce 1447, T.Teplice, +421 905643771
Požičovne bicyklov: www.gaderskadolina.sk, www.hotelgader.sk,
www.snowland.sk, www.fatraski.sk, www.cyklosante.sk
Odpočinkové miesta: Turčianske rozhľadne (na Kalníku, na Tŕni, Tanková cesta)

Praktické všeobecné informácie
Tiesňová linka
Záchranná služba
Polícia
Hasiči
Mestská polícia
Horská záchranná služba
Horská služba Kremnické vrchy

112
155
158
150
159
18 300
+421 948 570 111, +421 948 570 112
www.horskasluzba-kremnickevrchy.sk
Železničná/autobusová doprava www.cp.sk
Kremnický Cyklobus
www.kremnica.sk/2015/05/21/kremnicky-cyklobus
Informačné centrá
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
www.kremnica.sk
Turisticko-informačná kancelária mesta Martin
www.tikmartin.sk
Turistické a inform. centrum mesta Turčianske Teplice www.turciansketeplice.sk
Informačné centrum Jased Jasenská dolina
www.jasenskadolina.sk
Turisticko-informačná kancelária SnowlandValčianska dolina www.snowland.sk

Zoznam členov OOCR TURIEC-KREMNICKO
mesto martin
www.martin.sk
mesto Turčianske Teplice
www.turčiansketeplice.sk
mesto kremnica
www.kremnica.sk
klaster Turiec
www.turiec.com
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina
www.jasenskadolina.sk
Lyžiarske stredisko Snowland Valčianska dolina
www.snowland.sk
Lyžiarske stredisko Martinky, Martinské hole
www.martinky.com
FATRA SKI, s.r.o.
www.fatraski.sk
Technické služby Turčianske Teplice
www.turciansketeplice.sk
kremnica región združenie cr
www.kremnicaregion.sk
Hotel Golfer
www.golfer.sk
Penzión Veža
www.penzion-veza.sk
Akropola Kremnica
www.akropolakremnica.sk
Slovak Folk Travel
www.slovakfolktravel.sk
Kultúrne a informačné centrum
www.kremnica.sk/informacne-centrum-mesta
Privát Pod Skalkou
www.podskalkou.sk
Skalka Aréna
www.skalkaarena.sk
Banské Múzeum
www.muzeum.kremnica-gold.sk
Hotel Minciar
www.minciar.com
obec mošovce
www.mosovce.sk
martinn, s.r.o.
www.penzionmartinn.sk
Hasičský zbor Priekopa
www.priekopa.sk
Tradičné je dobré, s.r.o.
www.regionportal.sk
norD sigHTHounD cluB
www.nordclub.sk
Pro ski, a.s.
www.proski.sk
rádio rebeca, s.r.o.
www.rebeca.sk
kultúrna scéna martin
www.mestskascena.sk
regionálna rozvojová agentúra Turiec
www.rraturiec.sk
marTina, s.r.o. – Hotel rezident
www.hotelrezident.sk

oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec-kremnicko
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Tel.: 0908 968 920
www.turieckremnicko.sk
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žilinský turistický kraj
Fotograﬁe: archív členov ŽTK
Graﬁcký návrh: Mgr. Tibor Paštrnák
Rok vydania: 2015
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