1. DO SRDCA JAVORNÍKOV – NA JAKUBOVSKÝ VRCH – ZO ŽILINY
Dĺžka: 57 km

Prevýšenie: + 935 m

Náročnosť: stredne náročná

ŢILINA – RUDINA – NESLUŠA – JAKUBOVSKÝ VRCH – TURZOVKA – DLHÁ NAD KYSUCOU –
MRAČKOV – DLHÉ POLE – SVEDERNÍK – ŢILINA
..............................................................................................................................
V úseku Nesluša – Turzovka – Dlhé Pole nás čaká romantika hôr s nečakanými výhľadmi a idylickými
dolinami. Oblasti dodáva zvláštne čaro jej valašský a kopaničiarsky charakter.
Zo Ţiliny-Budatína (330) sa vydáme po štátnej ceste smerom do Zástrania. Na blízkom rázcestí tvaru "V"
(krčma u Gusta) odbočíme vľavo. Prejdeme okolo cintorína na asfaltku vedúcu cez roľnícke druţstvo do
Brodna. (200 m pred RD môţeme odbočiť vpravo hore na lúku a vyhnúť sa tak prechodu cez hospodársky
dvor.) V obci odbočíme vľavo, zostúpime cez ţelezničné priecestie smerom k hlavnej ceste. Podjazdom pre
chodcov a po lávke ponad Kysucu sa dostaneme na cestu do Rudinky. Prechádzame Kysuckou bránou medzi
Rochovicou (vľavo nad cestou) a Brodniankou. Pred Rudinou odbočíme vpravo, prejdeme cez ţelezničné
priecestie a 0,5 km za ním odbočíme vľavo na panelovú cestu k vodnej nádrţi (345) 6,5 km. Za nádrţou
odbočíme zo zlej cesty vľavo na chodník. Po chodníku zakrátko vpravo a onedlho prídeme na začiatok Nesluše
(380) 9,0 km. Po asfaltovej ceste prejdeme celou obcou aţ na konečnú SAD, X Ţ (490) 14,0 km. Ešte po
asfalte, ale uţ v objatí hlbokých lesov, vystupujeme Neslušskou dolinou. Na rázcestí (600) 16,7 km (teda 2,7
km od kon. SAD) odbočíme z doliny vľavo na výrazne stúpajúcu lesnú cestu. Po 0,6km odbočíme vpravo
a strmým výstupom (chvíľami aj popri bicykli) dosiahneme hrebeň s M značkou nad Rudinskou (825) 18,7
km. Vľavo je miesto s dobrým výhľadom vhodné na krátky odpočinok.
Poznámka : odtiaľ možnosť zjazdu vľavo do osady Tabačkovci alebo rovno dolu dlhším výrazným zjazdom po
lesnej ceste až do doliny Rudinského potoka.
V ďalšom priebehu aţ do Turzovky pokračujeme po M značke. Z blízkeho rázcestia pod Jakubovským vrchom
(845) 19,2 km spoločne s Č značkou na zalesnený Jakubovský vrch, TIM (875) 19,6 km. Z jeho vrcholu po M
zn. vpravo dolu cez les na výhľadový hrebeň medzi Zákopčím a Dlhou nad Kysucou. Z neho môţeme neustále
vnímať typickú Kysuckú krajinu s osadami roztrúsenými vysoko na zalesnených svahoch. Po zostupe do sedla
nad Zákopčím (730) 21,6 km vystúpime na kótu 800m n.m. a za ňou k TIM „Solisko“ (780) 22,9 km.
Pokračujeme v príjemnom zjazde otvoreným terénom. Po 1,2km z hrebeňa vľavo na štrkovú cestu (705)
klesajúcou úbočím aţ na rázcestie nad osadou Bogáňovci (610) 25,8 km. Z rázcestia vľavo popri plote do osady
(spočiatku nevidno značky). Za ňou krátkym stúpaním k televíznemu stoţiaru a dlhším zjazdom do Turzovky
(470) 28,6 km.
Z mesta vľavo po štátnej ceste do Dlhej nad Kysucou. Hore obcou pohodlne aţ k pohostinstvu „U Majtána“
(560) 33,1 km. Hneď za ním (150m) odbočíme vpravo cez môstik na úzku lesnú asfaltku. Neskôr výrazným
stúpaním po sypanej ceste na rázcestie pod osadou Mračkov, X Č (745) 35,8 km. Vpravo po Č značke cez
vrchol stúpania (760) do sedla nad osadou Skalka (735) 36,7 km. Odbočíme z Č značky vľavo a pekným
neznač. terénnym zjazdom zostúpime do Dlhého Poľa na konečnú SAD „Pod Prípory“ (520) 38,55 km. Po
štátnej ceste cez Dlhé Pole do Svederníka (325) 49,0 km a po hlavnej ceste okolo Hričovskej priehrady do
Ţiliny-Budatína (330) 57,3 km.
VARIANT Č. 1: OBCHÁDZKA JAKUBOVSKÉHO VRCHU CEZ OSADU JAKUBOVCI
Z Nesluše vystúpime na rázcestie pod Jakubovským vrchom (845) 19,2 km – vpravo zjazd po Č značke 0,3 km
na rázcestie (814) 19,5 km – vľavo klesaním po N ceste do osady Jakubovci (790), za ňou poľnou cestou ku
kríţu na M hrebeni z Jakubovského vrchu (805) 20,5 km – vpravo po M značke podľa základnej trasy č.15.

VARIANT Č. 2: Z RÁZCESTIA POD JAKUBOVSKÝM VRCHOM – JAKUBOVCI – RUDINSKÁ
DIVINA – ŢILINA
Rázcestie pod Jakubovským vrchom, TIM , X M/Č (845) 19,2 km – vpravo po Č zjazd na blízke rázcestie (814)
19,5 km – vľavo neznač. zjazd do osady Jakubovci (780) – za ňou poľnou cestou na rázcestie na M znač.
hrebeni (55 m poniţe kríţa) (800) 20,6 km – vľavo do lesa na nenápadnú N cestu a po nej pekný prejazd
severným úbočím Jakubovského vrchu ku kaplnke, X Č (805) 21,75 km – po Č značke 400 m na rázcestie nad
dolinou Rudinského potoka (793) 22,15 km – vľavo dlhý zjazd : spočiatku nevýraznou cestou pohodlne do
osady Rapáňovci, z nej cez les (na rázcestí vľavo) a v závere veľmi strmo do doliny (653) 22,35 km. Dolinou
na konečnú SAD (555) 25,50 km – ďalej do Rudinskej - od zastávky SAD "Pri mlyne" (pri novom kostole)
vpravo cez osadu Čambalovci na M značený hrebeň (cykloznačky) – kríţom cez hrebeň a pekným terénnym
zjazdom do Diviny – po štátnej ceste cez Divinku a Povaţský Chlmec do Ţiliny.
VARIANT Č. 3: NAJKRATŠÍ, ALE ORIENTAČNE NÁROČNEJŠÍ PRECHOD Z DLHEJ NAD
KYSUCOU DO DLHÉHO POĽA
Podľa základnej trasy do Dlhej nad Kysucou. Za pohostinstvom „U Majtána“ odbočíme vpravo cez môstik na
úzku lesnú asfaltku. Po asfaltke 1,35 km na rázcestie (vľavo chodník základnej trasy na Mračkov). Tu
odbočíme vpravo cez potok a strmo stúpame, na konci serpentínou vľavo a vpravo k samote Mikovčák, (665
m.n.m.). Vľavo ponad chalupu po zarastajúcom chodníku a vpravo výrazným stúpaním po lesnej ceste do sedla
nad osadou Skalka (735). Odtiaľ podľa základnej trasy zjazd do Dlhého Poľa. Od potoka po sedlo nad Skalkou
uľahčujú orientáciu oranţové značky.
VARIANT Č. 4: TURZOVKA – TURKOV – po Ţ cez kótu 834 k TIM „CISÁRIKOVCI“ – po Č k TIM
so Z značkou – po Z zjazd nad osadu PRÍPORY – vľavo po N ceste do doliny – cez DLHÉ
POLE DO ŢILINY.

