3. CEZ KYSUCKÚ BRÁNU DO DIVINY
Dĺžka: 22,2 km

Prevýšenie: + 220 m

Náročnosť: mierna

ŽILINA, BUDATÍN – BRODNO – RUDINA – RUDINSKÁ – sedlo nad ČAMBALOVCAMI – DIVINA –
POVAŽSKÝ CHLMEC – ŽILINA
Zo Žiliny-Budatína, z konca Budatínskeho mosta (330) odštartujeme po štátnej ceste smerom do Zádubnia. Na
blízkom rázcestí (pred pohostinstvom u Gusta) odbočíme vľavo do ulice Slovenských dobrovoľníkov. Za
cintorínom po družstevnej asfaltke a cez brodnianske roľnícke družstvo do Brodna (345) 2,7 km. V prípade, že
by sa zmenila situácia a prechod cez hospodársky dvor by nebol možný, odbočíme ešte 200 m pred ním
vpravo hore na lúku. Po nej na začiatok zástavby a odtiaľ už po asfaltke do Brodna.
Na rázcestí odbočíme vľavo a po hlavnej ceste zostúpime k železničnému priecestiu. Za ním pokračujeme
popod št. cestu podchodom pre chodcov a po lávke ponad Kysucu na rázcestie pod obcou Vranie (340) 3,35
km.
Poznámka: sem sa môžeme dostať aj cez Považský Chlmec a Vranie po štátnej ceste.
Ďalej po štátnej ceste do Rudinky. Pred obcou prechádzame Kysuckou bránou medzi Rochovicou (vľavo nad
cestou) a Brodniankou. Zakrátko prídeme na rázcestie do Rudiny (345) 6,1 km. Vľavo hore Rudinou a dolinou
Rudinského potoka do Rudinskej, na rázcestie tesne za kostolom, pri zastávke SAD „Pri mlyne“ (430) 10,35
km. Vľavo po úzkej, strmo stúpajúcej asfaltke so Z cykloznačkou do osady Čambalovci, za ňou po
nespevnenej ceste (na rázcestí vpravo) na M značený hrebeň (542) 12,5 km.
Krížom cez „hrebeňové“ futbalové ihrisko a pekným terénnym zjazdom na štátnu cestu v hornej časti Diviny
(420) 13,6 km. Po štátnej ceste cez Divinku a Považský Chlmec do Žiliny, Budatína (330) 22,2 km.
VARIANT (terénny, náročný): ZO SEDLA NAD ČAMBALOVCAM PO M ZNAČENOM HREBENI
DO POVAŽSKÉHO CHLMCA
Po výstupe z osady Čambalovci do sedla nad Divinou (542) 12,5 km postupujeme vľavo členitým, M
značeným hrebeňom. po pekných lesných cestách cez Kopanice (576 ) 12,88 km – sedlo (560) – Brezie (617)
13,38 km, bicykel treba 200 m potlačiť – lúčka (515) – Janušovo (561,9) 14,85 km – TIM a kríž nad
Bálovcami (512) 15,62 km, vpravo možnosť zostúpiť po Ž značke do Diviny – dlhým výstupom na Závršie
(608) 16,75 km – sedlo nad Lalinkom (575) 17,00 km – strmým výstupom na kótu (642,6) 17,8 km – pod
Červeným (565) – výrazným zjazdom do Považského Chlmca (335) 20,65 km – po štátnej ceste (príp.
chodníkom popri nej) do Žiliny-Budatína (330) 21,2 km. Celkové prevýšenie: + 530m.

