2. NA POLOM
Dĺžka: 33,4 km

Prevýšenie: + 630 m

Náročnosť: stredná

ŢILINA, DETSKÉ IHRISKO V LESOPARKU CHRASŤ – ROSINA – VIŠŇOVÉ – SEDLO JAVORINA – STREČNO –
VARÍN – ŢILINSKÁ PRIEHRADA – ŢILINA, CELULÓZKA
Prístup:
Z centra Ţiliny – okolo nemocnice na Bôrickú cestu – z nej mierne vľavo na stúpajúcu Cestu k Paľovej búde –
ňou okolo areálu Ţilinskej univerzity vľavo na hlavnú cestu – z nej vpravo k bráne detského
ihriska v lesoparku Chrasť.
Zo Soliniek – po asfaltovej cestičke od konečnej zastávky trolejbusov.
Z Vlčiniec – priamo na Rosinskú cestu a ňou do Rosiny.
Popis trasy:
Východiskom je Ţilina, lesopark Chrasť, detské ihrisko (390 m.n.m.). Prejdeme cez detské ihrisko a odbočíme
vľavo na klesajúcu lesnú cestu. Na druhom rázcestí odbočíme vpravo a postupujeme po ceste, neskôr po
lesnom chodníku súbeţne s Rosinskou cestou. Z neho popod potrubie plynovodu na Rosinskú cestu. Na
začiatku Rosiny (373) 2,35 km odbočíme vľavo a stúpame hore celou obcou. Na začiatku Višňového, hneď za
tabuľou „Višňové“ pri zastávke SAD (420) 4,8 km, odbočíme vľavo na uţšiu asfaltku vedúcu pokojným
prostredím pomedzi rodinné domy paralelne s hlavnou cestou. Po 1,1 km moţnosť odbočiť vpravo ku kostolu,
po ďalšom kilometri končí asfaltový povrch. 2,8 km od tabule odbočíme vľavo a prichádzame na rázcestie pod
lipami a kríţom (520) 7,7 km.
Z neho vpravo výrazne stúpajúcou poľnou cestou, neskôr miernejšie okolo malého lomu. Po krátkom zjazde sa
cesta stáča vpravo do Stráňavskej doliny. Chvíľu ešte klesáme po lesnej ceste ponad potok tečúci v hlbokej
rokline. Na konci nasledujúceho stúpania vychádzame z lesa na lúčku. Z nej odbočíme vľavo a krátkou spojkou
okolo závory vychádzame na Z značkovanú asfaltovú cestu zo Stráňav (580) 9,9 km. Po nej dlhým výrazným
stúpaním s dvomi výbornými výhľadmi na Hoblík (933 m) a hlboko do údolia. 800 m za prvým výhľadom je
moţnosť doplniť zásoby pitnej vody z prameňa (13 km). Konečne sme v sedle Javorina (968) l4,05 km. Prv neţ
začneme zostupovať, môţeme vľavo po asfaltovej spojke navštíviť partizánsky pamätník na Polome (l025
m.n.m.) s dobrým výhľadom (0,57 km zo sedla).
Zo sedla Javorina nás poteší 7 km dlhý zjazd sprvoti po Č značkovanej zváţnici do sedla pod Rakytím (712)
l6,6 km, z ktorého odbočuje Č značka vľavo na strmo klesajúci chodník. Pokračujeme v zjazde po dobrej
zváţnici s výhľadmi do údolia Váhu, ako aj na Kysucké vrchy a predhorie Malej Fatry v pozadí. Neskôr sa
pomedzi stromy objaví hrad Strečno, ktorý čoskoro môţeme navštíviť po zostupe pod jeho zrúcaniny tesne pred
záverom zjazdu. Z rázcestia pod hradom na okraji Strečna (360) 21,2 km odbočíme vľavo do obce a po lávke
pre chodcov prejdeme ponad Váh do Nezbudskej Lúčky. Vľavo po štátnej ceste do Varína Na začiatku obce,
hneď za mostom ponad riečku Varínku (360) 24,15 km, odbočíme vľavo dolu a po horšej ceste popod
ţelezničnú trať prídeme k závore na začiatku asfaltovej cesty okolo priehrady (355) 24,7 km. Po kvalitnej
asfaltke sa vraciame späť do Ţiliny obvykle v početnej spoločnosti korčuliarov. Prechádzame okolo lavičky pri
obci Mojš (355) 29 km a nakoniec pred priehradným múrom odbočíme dolu na štátnu cestu z Mojša. Po nej na
rázcestie v Ţiline-Celulózke (342) 33,4 km.

