2. ZA TAJOMSTVOM BLUDNEJ HORY – OKRUH Z KUNERADU
Dĺžka: 50 km

Prevýšenie: +1250 m

Ťažká túra

KUNERAD – KAMENNÁ PORUBA – ĎURČINÁ – RAJECKÁ LESNÁ – SEDLO POD ÚPLAZOM –
SLOVIANSKA DOLINA – RÁZCESTIE ZA BLUDNOU HOROU – VALČIANSKA DOLINA, KÚPEĽ –
Č HREBEŇ NAD KUNERADOM – KUNERAD
Spred obecného úradu v Kunerade (495 m.n.m.) pohodlne po poľnej asfaltke cez vrchol stúpania (515,4 m.n.m.) do
Kamennej Poruby, na križovatku s hlavnou cestou pod kostolom (465) 1,75 km. Vľavo hore obcou na konečnú
zastávku SAD (510) 4,3 km. Z nej mierime po rozbitej asfaltke do Porubskej doliny. Zanedlho prídeme na rázcestie
(538) 5,37 km, kde odbočíme doprava a spolu so Z značkou mierne stúpame smerom do Rajca. Ešte pred vrcholom
stúpania, tesne pred odbočením tvrdej cesty k strelnici, odbočíme vľavo na poľnú cestu (568,2) 6,35 km. Táto sa
zakrátko rozdvojuje. Zvolíme variant vpravo a stúpame k oploteniu strelnice (605) 7,15 km. Stočíme sa vpravo a
výraznejšie klesáme smerom do Ďurčinej. Po prebrodení plytkého potoka (530) 8,0 km pokračujeme poľnou cestou
do obce na križovatku pri moste poniže nového kostola (515) 8,93 km. Z križovatky stúpame v priamom smere po
asfaltovej ceste okolo kostola spočiatku veľmi strmo, neskôr pohodlne na vrchol stúpania (552 m.n.m.).
Nasledujúcim klesaním, v závere okolo cintorína, prichádzame do Rajeckej Lesnej na križovatku s hlavnou cestou
(512) 11,4 km.
Spolu s M značkou stúpame hore obcou a malebnou Rajecko-lesnianskou dolinou až do jej záveru (745) 18,6 km.
Tu opustíme M značku stúpajúcu strmým úzkym chodníkom a odbočíme vpravo na zvážnicu. Počas stúpania sa nám
naskytnú veľmi pekné výhľady do doliny. Na rázcestí (850) 20,65 km odbočíme vľavo do protismeru a ďalej
vytrvalo stúpame až do sedla pod Úplazom (990) 24,15 km.
Pretneme Č hrebeň, stočíme sa v ostrom uhle doprava a klesáme lesom po N zvážnici na blízke rázcestie (910) 25,30
km. Odbočíme vľavo a zostúpime výrazne klesajúcou cestou na rázcestie v Slovianskej doline, X M+Z (805) 26,30
km. Začíname stúpať po Z značenej ceste. Z značka zakrátko odbočí vľavo strmo hore. Pokračujeme ďalej po N
ceste, ktorou vystúpime na pekné horské lúky (930) 27,55 km. Nimi stúpajúcou serpentínou vľavo a vpravo opäť do
lesa. Onedlho prichádzame do príjemného sedla bočného hrebeňa medzi Javorinou a Hnilickou Kýčerou (1040)
28,75 km. Cesta sa stáča doľava a 1,5 km klesá do 975m nm. Kratším stúpaním sa dostaneme na nevýrazné rázcestie
(1000) 30,75 km, z ktorého by sme mohli odbočiť vľavo a hneď vpravo, bez chodníka, na bočný hrebeň a ním na
blízky Č hrebeň medzi Hnilickou Kýčerou a Oselnou.
Naša zvážnica sa v miernom klesaní začína obtáčať okolo Bludnej hory (1095,8m) a po východe z lesa nám
poskytne prekrásne výhľady do hĺbok Valčianskej doliny a na okolie. Vnímavé duše prekvapí ticho a odlúčenosť od
akejkoľvek civilizácie. Cez rázcestie (850) 32,55 km ďalej zostupujeme až do lokality Kúpeľ s poľovníckou chatou
v závere Valčianskej doliny (733,9) 34,25 km.
Záverečný výstup začíname po M značkovanej zvážnici. Na rázcestí (875) 35,83 km prejdeme ponad potok a
opúšťame M značku odbočujúcu na strmý chodník do sedla Majbíková. Postupujeme naďalej po ceste a po krátkom
klesaní vystúpime na rázcestie pri skalisku (960) 37,93 km, odkiaľ je opäť výborný výhľad. Stočíme sa vľavo a
mierne stúpajúcou zvážnicou prichádzame na Č značkovaný hrebeň (1040) 40,25 km nad blízkym sedlom
Majbíková. Prekrižujeme hrebeňový chodník a zákrutami mierne klesajúcej zvážnice zostúpime na rázcestie pri
poľovníckej chate nad dolinou Bystričky (970) 41,45 km. Pokračujeme v priamom smere dlhým zjazdom do
doliny, ňou po M značenej asfaltke na rázcestie pod Kuneradským zámkom (587) 47,10 km. Malebnou dolinou
Bystričky prichádzame do Kuneradu, do východiska pri obecnom úrade (495) 50,0 km.
VARIANT Č. 1: INÝ PRECHOD DO ĎURČINY
Po príchode do Kamennej Poruby na rázcestie poniže kostola (465) 1,76 km odbočíme vpravo a po 0,17 km
z hlavnej cesty vľavo na poľnú asfaltku označenú cykloturistickými značkami. Na rázcestí vľavo a po “húpajúcej”
asfaltke (510 – 490 – 510 m n. m.) dorazíme na rázcestie, X Z (480) 4,95 km. Z značenou trasou vpravo do Rajca na

hlavnú cestu (460) 6,30 km. Po nej vľavo do blízkej Ďurčiny, na križovatku pri moste a kostole (515) 8,77 km.
Ďalej pokračujeme podľa základnej trasy.
VARIANT Č. 2: KRATŠÍ VÝSTUP DO SEDLA POD ÚPLAZOM CEZ PORUBSKÚ DOLINU
Podľa základnej trasy na konečnú zastávku SAD v Kamennej Porube (510) 4,3 km. Veľmi peknou dolinou po
asfaltovej ceste okolo Porubského potoka. Z blízkeho rázcestia pokračujeme v priamom smere už po Z znač. ceste.
Neskôr (po 4 km z kon. SAD) po dobrej nespevnenej ceste okolo TIM „Chaty Oselná“ (630) 9,1 km k TIM
„Mraznica“ (735) 10,55 km. Ďalej už po neznačkovanej, výrazne stúpajúcej ceste cez ostrú pravotočivú zákrutu na
lúky a po krátkom klesaní na rázcestie (905) 12,75 km. Stočíme sa vľavo do protismeru a stúpame ponad lúky do
lesa na rázcestie (z neho vpravo možnosť skráteného výstupu na Úplaz). Zakrátko vychádzame z lesa a pohodlne
vystúpime do sedla pod Hnilickou Kýčerou (1028) 15,4 km v hlavnom hrebeni Lúčanskej Malej Fatry. V sedle je
kríž a TIM s Č+Z značkou. Neďaleko je spoľahlivý prameň pitnej vody.
Zo sedla príjemným výstupom po Č znač. chodníku na Úplaz (1075 m.n.m.) a strmým zjazdom v lese do sedla pod
Úplazom (988) 16,8 km. Ďalej podľa základnej trasy.
Poznámka : zo sedla pod Hnilickou Kýčerou možno zostúpiť najkratšie do Slovianskej doliny veľmi strmým zjazdom
po úzkom Z znač. chodníku.

