Turiec ako dlani alebo ako sme spoznávali región z bicykla
Žilinská župa je slovenským (k)rajom cyklistiky. Disponuje najväčšou sieťou značených cyklistických trás. K najkrajším v regióne patrí Turčianska cyklomagistrála.

3

Tvorí akúsi kostru celého regiónu a snúbi sa v nej to najkrajšie čo Turiec, jeho príroda a história ponúka.
Na cyklocestu sme sa vydali aj my, fotili sme a prinášame vám svoje dojmy.
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Vyrážame z kúpeľného mesta Turčianske Teplice . Priamo v strede námestia nachádzame
križovatku niekoľkých cykloturistických trás.
Odtiaľ šliapeme po asfaltovej ceste smerom na
Veľkú Fatru. Pred obcou Háj odbočíme doľava
a pustíme sa tentoraz po poľnom chodníku do
Turčianskeho Michala . Pokračujeme po asfaltovej, málo frekventovanej ceste s výhľadom na
Veľkú Fatru.
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Dobré značenie . O cykloznačenie v celom kraji
sa stará Žilinský samosprávny kraj v spolupráci
s cykloturistickým klubom.
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Nasledujeme cykloznačky. Tie nás naviedli do
obce Necpaly, kde sme sa zastavili pri miestnom
Obecnom úrade , pri ktorom majú zvláštnost´ –
malú vodnú elektráreň . Priamo na námestí je
tiež historický kaštieľ a kúria.
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Okrem malebných výhľadov, ktoré sú pri peknom počasí takmer rozprávkové , máme na zreteli aj históriu tohto regiónu, ktorú sprítomňujú
aj viaceré šľachtické sídla. Preto je ďalší cieľ
jasný. Mošovce , Blatnica, Necpaly a Sklabiňa.
Už v Mošovciach sme si spravili fotografiu pri
miestnom kaštieli a pokračujeme do Blatnice .

Obec Blatnica je rodiskom svetoznámych slovenských filmárov, bratov Jaroslava a Daniela
Siakeľovcov. Práve oni tento región i samotnú
obec preslávili aj za oceánom, keď z nej spravili kulisu prvého slovenského dlhometrážneho filmu Jánošík z roku 1921.
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Turčianska magistrála, to sú tiež krásne výhľady, aké nenájdete nikde inde . Dojem z tohto malebného kúta nášho kraja umocňujú ešte
aj rozhľadne Na Brotnici , Na Tŕní a Na Kalníku, ktoré sme mali po ceste . Všade nás vítali
mapy s cyklotrasami .

Liptovské Panorámy. Turiec ako na dlani .
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Takmer povinnou zastávkou na tomto cyklovýlete bola pre nás návšteva Sklabinského hradu.
V stúpaní za Sklabiňou vedie doľava krátka
odbočka, ktorá nás priviedla k cieľu. Vhod
prišla aj možnost´ občerstvenia a doplnenia
zásob na ďalšiu cestu.

Naša cyklotúra pokračovala priamo z hradu
do Turčianskej Štiavničky. Cykloznačky nás
smerujú do obce Sučany, cez rieku Váh a Krpeliansky kanál si to šinieme do Vrútok , kde sa
náš výlet končí pri miestnom kostole a v blízkosti mosta ponad rieku Turiec.

Ak od výletu očakávate predovšetkým krásne panorámy a zaujíma vás aj
miestna história , Turčianska magistrála spĺňa všetko čo od cyklovýletu
očakávate .

Kraj pre milovníkov cyklozážitkov

Ak pri plánovaní cyklovýletov nenechávate nicˇ na náhodu a ste navyše
aj fanúšik moderných technológií , ideálnym pomocníkom, ktorý uľahčí výber trás je internet a mobilný telefón . Na stránke za-cykloportal .sk
nájdete GPS zamerané cykloturistické trasy, nafotené kultúrne a prírodné pamiatky a až 620 km nových trás spracovaných do 40 výletov.
K dispozícii sú aj voľne sťahovateľné gpx tracky. Okrem Žilinského
kraja si môžete vybrat´ aj úseky smerujúce do Zlínskeho a Moravsko-sliezskeho kraja .

pozrite si video
Ak chcete spoznať cyklotrasy aj v iných regiónoch nášho kraja ešte pred tým, ako vyrazíte
na výlet, odporúčame vám pozrieť si videosprievodcu na webe, priamo na stránke Žilinskej župy pod názvom Trasy, traste sa!

Stranu pripravila Jana Špiláková.
Foto: archív ŽSK.

Žilinský samosprávny kraj

