4. PUTOVANIE PO OCHODNICKEJ VRCHOVINE
Dĺžka: 58,5 km

Prevýšenie: + 1550 m

Ťažká túra

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – NESLUŠA – TIM KLIMKOVCI – OCHODNICA – CHOTÁRNY KOPEC –
KÝČERA – ČADCA – KRKOŠKOVCI – ZÁKOPČIE – VRCHRIEKA – KLIMKOVCI – TÁBOR –
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
PRÍSTUP ZO ŽILINY: Ţilina – Vranie (alebo Brodno) – Rudina – Kysucké Nové Mesto (11 km).
POPIS TRASY:
Z centra Kys.N.Mesta (355), z kriţovatky tvaru T na Litovelskej ulici, po štátnej ceste smerom do Nesluše.
Cesta výrazne stúpa aţ ku kaplnke (425,7) 2,65 km. O 270 m ďalej, na začiatku Nesluše, je rázcestie so
Z značkou (možnosť variantného, pomerne náročného výstupu po Z značke cez Majtánky – kaplnka a TIM , X
Z/M /658/ – odtiaľ zjazd do sedla nad Klimkovcami).
Hore Neslušou vrchnou cestou. Od TIM (začiatok M značky, 440 m.n.m.) ešte 210 m ďalej po štátnej ceste na
rázcestie poniţe pohostinstva „Topvar“ (445) 5,17 km. Vpravo pomedzi domy dlhším výstupom spočiatku po
asfaltke, neskôr po lúkach peknou poľnou cestou do sedla nad osadou „Klimkovci“ (590,8) 6,8 km.
Vpravo po Z príjemným terénnym zjazdom cez osadu Klimkovci do Ochodnice (403) 10,1 km. Vľavo hore
obcou na konečnú SAD (450) 12 km, v blízkosti minerálny prameň „Vajcovka“ a ďalej po asfaltke dolinou
Ochodničanky. Po stočení vpravo (končí asfaltka) prídeme na rázcestie (630) 15,1 km. Z neho vpravo po
kvalitnej zváţnici, s výhľadmi do údolia Ochodnice a na Kysucké vrchy, dlhším stúpaním do 735m. Po
krátkom klesaní (715) opäť stúpaním na kriţovatku so Z znač. lesnou cestou z Ochodnice (770) 18,9 km.
Poznámka: v priamom smere možno po zvážnici zostúpiť do Dunajova (7 km).
Odbočíme vľavo a po Z značenej lesnej ceste vystúpime na Chotárny kopec, X Z/Č (900) 20,5 km. Z vrcholu
zostupujeme vpravo po Z značke cez Vojtov vrch (840,3) na Vojty (731,3) 23,4km. Ďalej po Z úbočím
Kýčerky ku kaplnke v osade Kýčera (700) 26 km a napokon výrazným zjazdom do Čadce (420) 29,5 km.
Z Čadce smerom na Husárik po Č znač. štátnej ceste na rázcestie pri osade Krkoškovci (570) 32 km.
Odbočíme vpravo po N asfaltke na vrchol stúpania (620) a pohodlným zjazdom do Zákopčia (470) 36,8 km.
Vľavo hore obcou na konečnú SAD „U Rulcov“ zač. M značky (590) 41,4 km. Po M znač. ceste výstup cez
Petránky k TIM „Vrchrieka nad Petránkami“ X M/Č (861,2) 46,0 km. Pokračujeme po M hrebeňovej lesnej
ceste cez osadu Mičekovci, X M/Ţ (810) 47,8 km. (Možnosť zostúpiť po Ž znač. alebo vpravo po neznač. ceste
do Neslušskej doliny.) Naďalej po M znač. ceste cez osadu Kantorovci a dvoma výraznými zjazdami do sedla
s kríţom, TIM Klimkovci, X M/Z (590,8) 50,8 km. Stále po M značke stúpaním cez TIM Majtánky (658)
51,7 km na Tábor (697,4) 52,7 km a pekným záverečným zjazdom do Kysuckého Nového Mesta (358)
55,8km.
VARIANT ZÁVEREČNÉHO ÚSEKU TRASY:
Od TIM Majtánky vpravo po Z značke pekným terénnym zjazdom do Nesluše – po štátnej ceste do Kysuckého
Nového Mesta.

4.A POD CHOTÁRNY KOPEC – DUNAJOV – OCHODNICA (okruh z Ochodnice)
Ochodnica, rázcestie pred ţelezničným priecestím (365) – hore obcou na konečnú SAD, vpravo upravený
prameň minerálky „vajcovky” (450) 3,3 km – ďalej po asfaltke dolinou Ochodničanky – po stočení vpravo
(končí asfaltka) prídeme na rázcestie (630) 6,4 km – z neho vpravo po kvalitnej zváţnici (s výhľadmi do údolia
Ochodnice, na Kysucké vrchy a Malú Fatru) dlhším stúpaním do 735 m.n.m. Po krátkom klesaní (715) opäť
stúpaním aţ na X so Z značkou z Ochodnice (770) 10,2 km (vľavo možnosť výstupu po Z značke na Chotárny
kopec) – z rázcestia v priamom smere, naďalej po zváţnici, dlhým zjazdom na rázcestie pri chate (605) 12,5
km – vpravo, uţ po asfaltke, do Dunajova k ţelezničnému priecestiu (375) 17,1 km – z obce po nábreţí Kysuce
do východiska v Ochodnici (365) 19,4 km. Celkové prevýšenie : + 425 m, ľahká túra .
VARIANT Č. 1: PREDĹŢENIE TRASY č. 4.a DO KRÁSNA NAD KYSUCOU (čiarkovaná trasa v mape)
Z Ochodnice podľa trasy 4.a na X zváţnice so Z značkou (770) 10,2 km – Vľavo po Z značenej lesnej ceste, v
závere strmým stúpaním, k TIM na Chotárnom kopci, X Z/Č (900) 12 km, odkiaľ nás čaká dlhý súvislý zjazd
do Krásna nad Kysucou nasledovne – spočiatku po Z+Č značke k blízkemu TIM „Črchľa“ (890) 12,6 km –
vpravo po otvorenom Z značenom hrebeni so znamenitými výhľadmi do sedla (830,8) 13,05 km – po krátkom
stúpaní na úbočie Vojtovho vrchu dlhší zjazd na nevýrazné rázcestie s drevenou orientačnou tabuľkou (732,2)
14,65 km, (v blízkosti je svätý obrázok, vľavo dolu malá osada Vojty) – vpravo po N lesnej ceste naďalej
zjazdom do uţ neobývanej osady Grapy na rázcestie na začiatku osady (650) 15,6 km – z rázcestia vpravo do
protismeru a výrazným zjazdom necelý kilometer na rázcestie (570) 16,55 km – vľavo úbočím, takmer po
rovine, do malebnej osady Jantovci (560) 17 km – z nej výrazným zjazdom do časti Krásna n. Kysucou. Vlčov
(485) 17,6 km a cezeň po asfaltovej ceste do Krásna n./Kysucou. Cez ţelezničné priecestie na hlavnú cestu
a po nej vpravo k cykloturistickému TIM pri ţelezničnej stanici (383) 19,6 km – ďalej po asfaltovej ceste
s cykloznačkami do Dunajova ku kostolu (375) 22,2 km – za obcou po asfaltke po nábreţí Kysuce do
Ochodnice (368) 24,25 km. Celkové prevýšenie: + 570 m, mierne náročná túra .
Poznámka : trasu je možné absolvovať aj opačným smerom.
VARIANT Č. 2:

je predĺţením predchádzajúceho variantu ( bodkovaná trasa v mape)

Z Chotárneho kopca (900) 12 km zostupujeme po peknej Z značenej hrebeňovke aţ do osady Kýčera, hore
ktorou vystúpime k drôteným plotom na jej konci, kde Z značka zahýba kolmo vľavo (690) 16,7 km. Tu
odbočíme vpravo na úzky, spočiatku klesajúci chodník. Neskôr pohodlne lúčnatým úbočím a krátkym
stúpaním na rázcestie na bočnom hrebeni (673) 17,45 km. Vľavo 0,3 km miernym klesaním do blízkeho sedla
nad osadou Šustkovci (653 m.n.m.) – odbočíme vpravo, zostúpime do osady a na jej dolnom konci (0,36 km
zo sedla), ešte pred poslednou chalupou, odbočíme vľavo na spočiatku zarastený, takmer neviditeľný chodník.
Strmým, náročným zjazdom do osady Gavlasovci, ku kaplnke (438) 19,2 km – uţ po dobrej ceste ku Kysuci, a
vľavo cez most do Krásna. Okolo kostola ku ţelezničnej stanici a cez Dunajov do východiska Ochodnice
(365) 27,5 km.
VARIANT Č. 3: (bodkovaná trasa v mape)
Do Krásna môţeme prejsť aj nasledovne: Podľa základnej trasy č. 4.b na vrchol stúpania zváţnice pod
Chotárnym kopcom, X Z značky (770) 10,2 km a zjazdom na rázcestie pri chate nad Dunajovom (600) 12,5 km
– odbočíme vľavo a po dobrej zváţnici zostúpime k potoku v pravotočivej zákrute (560 m.n.m.) – vystúpime na
priestranné rázcestie s výhľadom (590) 14,7 km – stočíme sa vpravo a klesáme, spočiatku okrajom lesa k
osadám Macúrovci a Sýkorovci. Cesta vedie vľavo okolo osád, do ktorých môţeme odbočiť, prípadne po
prechode osady Sýkorovci, na jej konci, zatočiť pomedzi dve chalupy vľavo a zostúpiť po strmom chodníku
pekným terénnym zjazdom cez Uhliská do Krásna. Sem sa dostaneme aj pohodlným zjazdom po pôvodnej,
asfaltovej ceste. Prejdeme cez ţelezničné priecestie na rázcestie (383) 17,05 km, zahneme vpravo k ţelezničnej
stanici a cez Dunajov sa vrátime do Ochodnice (465) 22 km.

