3. POD SÚĽOVSKÉ SKALY
Dĺžka: 29,3 km

Prevýšenie: +230 m

Mierne náročná túra

ŽILINA – ZÁVODIE – LIETAVSKÁ LÚČKA – LIETAVSKÁ SVINNÁ – BABKOV – LIETAVA –
BREZANY – BÁNOVÁ – ŽILINA
Popis trasy:
Odštartujeme zo Žiliny-centra (342) cez (alebo popod) rondel do Závodia (335) 1,5 km. Hneď za mostom
ponad Rajčanku odbočíme vľavo. Proti toku rieky striedavo po užšej asfaltke a chodníku k lávke pri Kamennej
ulici, kde sa môžu pripojiť cyklisti z Hlín a Soliniek. Prejdeme cez lávku a naďalej popri Rajčanke po asfaltovej
cestičke na cestu. Po nej vpravo a hneď vľavo na nespevnenú cestu okolo Rajčanky, ktorá sa postupne zhoršuje.
Napokon prechádzame cez nechránené železničné priecestie (360) 5,45 km a okolo záhradiek do Lietavskej
Lúčky. Po ulici Skalka prejdeme k železničnej stanici a ďalej uličkami a chodníkmi až na koniec obce na
hlavnú cestu (370) 6,9 km. Odbočíme smerom do Lietavy, ale hneď za želez. priecestím vľavo na nevýraznú
poľnú cestu. Po nej zakrátko cez železničný most a nakoniec prídeme na hlavnú cestu pri železničnom priecestí
pri Porúbke (380) 8,1 km. Pokračujeme po štátnej ceste peknou Svinianskou dolinou cez Lietavskú Svinnú
(415) a jej časť Kňazovu Lehotu (435) 13,3 km.

VARIANT Č. 1 (náročný):
Tu by sme mohli popri cintoríne po neznač. poľnej ceste a v závere strmšie cez les vystúpiť k TO a krížu nad
Lietavou (550) a ďalej po M znač. ceste na Lietavský hrad (630). Po jeho prehliadke a návrate ku krížu
zostúpime vpravo dolu po dobrej poľnej, neskôr asfaltovej ceste, do centra Lietavy. Po štátnej ceste 1,2 km na
dolný koniec obce, k TO „Majer“ (390) . Tu odbočíme vľavo a vystúpime peknou Z značenou poľnou cestou do
sedla Malchovica (460) a náročným zjazdom po úzkom chodníku na „družstevnú asfaltku“ z Brezian do
Bánovej (360). V obci odbočíme za pohostinstvom k Rajčianke a popri nej sa vrátime do Žiliny. Vzhľadom na
prevýšenie ide o náročnú trasu (pre deti).
Základná trasa pokračuje naďalej po štátnej ceste k bývalému Babkovskému mlynu (442) 13,9 km a cez
pôvabnú Babkovskú tiesňavu do Babkova. V obci na druhom rázcestí odbočíme vpravo (480) 15,7 km
a vystúpime k roľníckemu družstvu (495). Za ním nasleduje rýchly zjazd na cestu z Podhoria do Lietavy (435)
17,25 km. V Lietave tesne pred mostom (415) 18,85 km odbočíme šikmo vľavo do asfaltovej ulice a po
opätovnom odbočení vľavo strmo vystúpime do osady Mišárovci. Za ňou vpravo a vľavo do sedla poľnej
asfaltky (470) 19,9 km. Z neho dlhším zjazdom do Brezian, (380) 21,1 km. Prejdeme cez obec a na jej konci
odbočíme vpravo, hneď vľavo a okolo ihriska po družstevnej asfaltke bez výškových rozdielov prídeme do
Bánovej (360) 25,8 km. Za pohostinstvom odbočíme vpravo k Rajčanke a popri nej sa vrátime do Žiliny (342)
29,3 km.

VARIANT Č.2: K SKALNÉMU BUDZOGÁŇU
Z rázcestia pri býv. Babkovskom mlyne (442) odbočíme vľavo do peknej doliny Patúch. Spočiatku mierne
stúpame po ceste s asfaltovým povrchom. Prichádzame na rázcestie pri býv. horárni (480) 1,4 km, odkiaľ
pokračujeme v priamom smere (vpravo možnosť prejsť cez sedlo (540) do Babkova). Postupujeme po
nespevnenej ceste čoraz väčším stúpaním na rázcestie (580) 3,2 km. Odbočíme vľavo a 80 m skratkou
vystúpime do sedla Ž znač. cesty zo Súľova-Hradnej do Zbyňova a Rajeckých Teplíc (585) 3,28 km.
Odbočíme vľavo a pri nasledujúcom výraznom stúpaní po vľavo sa stáčajúcej Ž značenej ceste odbočíme pri
tabuli náučného chodníka (600 m.n.m., 280 m od rázcestia) vpravo na Z značený náučný chodník ku krásnemu
skalnému útvaru Skalný budzogáň (720 m.n.m.). Záverečný výstup je možný len peši, bez bicykla.

Poznámka: ďalej po Z značkovom náučnom chodníku je možné vystúpiť až na najvyšší vrch Súľovských skál
Žibrid (867 m.n.m.).
Po návrate na Ž znač. chodník môžeme zostúpiť cez Zbyňov do Rajeckých Teplíc – poza jazero a kúpalisko
Laura do Poluvsia – po štátnej ceste Porúbka – Turie – Višňové – Rosina –Žilina. alebo sa vrátime k býv.
Babkovskému mlynu a pokračujeme podľa základnej trasy cez Babkov, Lietavu a Brezany do Žiliny.

