3. DO VIŠŇOVSKEJ DOLINY
Dĺžka: 23 km

Prevýšenie: + 420 m

Mierne náročná túra

ŢILINA, detské ihrisko v lesoparku Chrasť – ROSINA – VIŠŇOVÉ – VIŠŇOVSKÁ DOLINA – SEDLO POD
LYŢIARSKÝMI VLEKMI – SEDLO MEDZI TURÍM A VIŠŇOVÝM – RD ROSINA – LESOPARK
CHRASŤ
Prístup:
Z centra Ţiliny – okolo nemocnice na Bôrickú cestu – z nej mierne vľavo na stúpajúcu Cestu k Paľovej búde –
ňou okolo areálu Ţilinskej univerzity vľavo na hlavnú cestu – z nej vpravo k bráne detského ihriska v lesoparku
Chrasť (2,7 km).
Zo Soliniek – po asfaltovej cestičke od konečnej zastávky trolejbusov.
Z Vlčiniec – priamo na Rosinskú cestu a ňou do Rosiny.
Popis trasy:
Prejdeme cez detské ihrisko, za ním odbočíme vľavo a zostúpime aţ k ulici Vysokoškolákov. Odbočíme vpravo
a zakrátko vľavo na lesný chodník. Ním postupujeme súbeţne s Rosinskou cestou aţ na miesto, kde chodník
vyúsťuje popod potrubie na Rosinskú cestu (373) 1,75 km. Po nej do Rosiny a na začiatok Višňového. Na
rázcestí, hneď za tabulou „Višňové“ (420) 4,8 km, odbočíme vľavo okolo zastávky SAD na uţšiu asfaltku
vedúcu pokojným prostredím pomedzi rodinné domy paralelne s hlavnou cestou. Po 1,1 km moţnosť odbočiť
vpravo ku kostolu, po ďalšom kilometri končí asfaltový povrch. Po 2,8 km (od tabule) prichádzame na
rázcestie, kde radšej odbočíme vpravo na hlavnú cestu na samom hornom konci obce. Po nej zakrátko na
koniec asfaltky pri ovčíne (525) 8 km.
Okolo zákazu vjazdu a závory vstupujeme do Višňovskej doliny. Z ľavej strany nás víta vápencový Hoblík
(933 m), vpravo Valentínov diel (828 m). Po l,2 km prídeme na rázcestie. Tu odbočíme z doliny vpravo do
protismeru na dobrú zváţnicu. Dlhším stúpaním jej zákrutami s občasnými výhľadmi sa dostaneme pod
lyžiarske vleky (710) 11 km. Tu opustíme zváţnicu a stúpame 160 m strmo okolo chatiek do sedla pri
najvyššej chate (745 m).
Nasleduje dlhší zjazd. Zo sedla mierne vľavo do hory (podľa oranţových krúţkov) na klesajúci chodník s
určitými nárokmi na jazdu v teréne. Po 750 m sa pripojíme na výraznejšiu cestu. Po nej klesáme, krátko spolu s
M značkou aţ na lúky (565) l2,9 km. Tu sa nám otvorí pekný výhľad do údolia. Z lúky odbočíme zakrátko
vľavo popod ohradu do nízkeho lesa na nenápadný chodník (oranţové krúţky). Ním postupujeme pribliţne po
vrstevnici, neskôr strmším zjazdom cez potôčik a vpravo cez lúku na výraznejšiu lesnú cestu. Po výjazde z lesa
vpravo mierne klesajúcou poľnou cestou do sedla štátnej cesty medzi Višňovým a Turím ku kríţu (495) l4,2
km.
Prejdeme cez cestu a pokračujeme cez polia nevýraznou cestičkou SZ smerom. Po nej mierne stúpame a
klesáme a zakrátko sa stočíme vľavo k televíznemu stoţiaru. Od neho vpravo uţ po dobrej asfaltovej ceste,
krátko klesajúcej, stúpajúcej a napokon dlhšie klesajúcej údolím pred RD Rosina (405) l8,9 km. Vľavo hore
improvizovaným výstupom šikmo cez pasienky na začiatok hrebeňovej cesty nad roľníckym druţstvom. Po
vyhliadkovej asfaltovej ceste ponad Bytčicu z jednej a Rosinu z druhej strany do lesoparku Chrasť. Okolo
detského ihriska a kaplnky na rázcestie pred Paľovou búdou (395) 20,2 km a cez Bôrik do centra Ţiliny (342)
23 km.

