1. OKOLO ŽILINSKEJ PRIEHRADY
Dĺžka: 21,8 km

Prevýšenie: +40 m

Náročnosť: ľahká

Cesty okolo vodného diela Žilina s jeho pekným okolím, sú obľúbenou lokalitou pre pohybové aktivity obyvateľov
Žiliny. Popri korčuliaroch, bežcoch a pešiakoch samozrejme aj pre cykloturistov. Vhodné sú pre rodiny s deťmi a nie sú
časovo náročné. Trasa je na mapke vyznačená červenou čiarou a červenými šípkami.
Prístup do východiska:
zo stredu mesta okolo HyperTesca na rázcestie v Celulózke 2,5 km (čiastočne po cyklistickom chodníku).
Popis trasy:
Z rázcestia v Žiline-Celulózke (342 m.n.m.) odštartujeme vľavo po štátnej ceste smerom k vodnému dielu Žilina. Ešte
pred priehradným múrom odbočíme vpravo a vystúpime popri závore k vodnej nádrži. Po pravostrannej,
novovyasfaltovanej ceste postupujeme k lavičke ponad priehradu pri obci Mojš (355) 4,4 km. Pred ňou sa stočíme
vpravo a po asfaltke vystúpime (0,18 km) na blízke rázcestie. Odbočíme vľavo dole a naďalej postupujeme po pravej
strane priehrady po nespevnenej ceste. Po 2,5 km minieme hospodárske objekty v Strečne a po ďalšom kilometri, na
začiatku Strečna, odbočíme vpravo do ulice v obci (355) 8,04 km. (Odtiaľto možnosť variantu).
Po 50m zahneme vľavo a už po asfaltovej ulici prejdeme 1,5 km na rázcestie v strede Strečna (360) 9,6 km. Odtiaľ
postupujeme vľavo, smerom k hradu, k lavičke ponad Váh. (Ďalej v priamom smere možnosť návštevy hradu Strečno).
Po lavičke pre peších sa dostaneme do Nezbudskej Lúčky (360) 10,14 km. Odtiaľto možnosť odbočiť vpravo až pod
Starý hrad.
My postupujeme vľavo cez obec a za ňou po štátnej ceste popod železničnú trať na rázcestie k jazeru (zatopenej bani)
hneď za podjazdom. (Možnosť návštevy po poľnej ceste vpravo). Pokračujeme naďalej po štátnej ceste cez vrchol
stúpania (370 m.n.m.) do Varína. Hneď za mostom ponad riečku Varínku (360) 12,54 km odbočíme vľavo dolu a po
nespevnenej ceste popod železničnú trať prídeme k závore na začiatku asfaltovej cesty okolo priehrady (355) 13,08 km.
Po kvalitnej asfaltke sa vraciame späť do Žiliny obvykle v početnej spoločnosti korčuliarov. Prechádzame okolo lavičky
pri obci Mojš (355) 17,4 km a nakoniec pred priehradným múrom odbočíme dolu na štátnu cestu z Mojša. Po nej na
východiskové rázcestie v Žiline-Celulózke (342) 21,8 km.

Variant:
Na začiatku Strečna (356) 8,04 km neodbočíme do obce, ale pokračujeme ďalej po nábreží o niečo horšou cestou
v peknom prostredí až k drevopodniku. kde odbočíme (podľa M cykloznačiek) do centra obce. Prípadne môžeme ísť ešte
ďalej po nábreží (už len po chodníku) a na konci sa krátkym stupáčikom dostaneme tesne pred lavičku do Nezbudskej
Lúčky.
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