1. Z MOJŠA DO KOTRČINEJ LÚČKY A ZÁSTRANIA
Dĺţka: 21,85 km

Prevýšenie: + 265 m

Náročnosť: mierne náročná

Z CELULÓZKY okolo priehrady po ľavostrannej asfaltovanej hrádzi k lavici pre peších pri Mojši (355) 4,2
km – odbočíme do MOJŠA a pokračujeme po asfaltke do GBELIAN (375) 7,5 km – vľavo po hlavnej ceste do
NEDEDZE (370) 8,8 km – hore obcou a dolinou príjemným prostredím do KOTRČINEJ LÚČKY – na konci
obce (470) 12,9 km, vľavo hore okolo konečnej SAD, za ňou vľavo strmým výstupom k cintorínu, kde končí
asfaltový povrch – nespevneným chodníkom, onedlho krátkym strmým stúpaním, neskôr úbočím po lúke,
s pekným výhľadom na Krivánsku Fatru. Chodník nakoniec vyústi na Č znač. poľnú cestu (580) 14,25 km – po
nej k blízkemu roľn. druţstvu v ZÁSTRANÍ (580) 14,8 km – po štátnej ceste cez obec (550), za ňou
pohodlným zjazdom cez Zádubnie do ŢILINY-BUDATÍNA (330) 21,85 km.
VARIANT Č. 1: ZÁSTRANIE – TEPLIČKA NAD VÁHOM – BUDATÍN
Za Zástraním odbočíme vľavo a po lesnej asfaltke zostúpime do TEPLIČKY n.V. – na prvom rázcestí
odbočíme vpravo a ulicou „Pod horou“ na jej koniec. Potom uţ po nespevnenom chodníku ku kaplnke na starú
štátnu cestu do BUDATÍNA.
VARIANT Č. 2: (terénny): ZÁSTRANIE – DUBEŇ - BUDATÍN
Za Zástraním, po vyústení štátnej cesty z lesa nad polia, vľavo po Č znač. chodníku na DUBEŇ (613) –
z nasledujúceho vrcholu náročnejším zjazdom s peknými výhľadmi nad Budatín – v závere najlepšie odbočiť
z Č chodníka vpravo a popod vodojem zostúpiť do BUDATÍNA.
VARIANT Č. 3: ZÁSTRANIE – HREBEŇ NAD BRODNOM – BUDATÍN
Za Zástraním, po vyústení štátnej cesty z lesa nad polia, vpravo k pohostinstvu „Salaš“ – ďalej po ceste úbočím
cez chatovú osadu na jej koniec – za poslednou chatkou vpravo strmo hore do sedla bočného hrebeňa – vľavo
po hrebeňovej lesnej ceste, vedúcej cez vysoký les (na rázcestí vľavo) ku vykrývaču nad Brodnom – výrazným
zjazdom okrajom lesa a cez les do BUDATÍNA ku cintorínu – cez Budatín k mostu a do Ţiliny.
VARIANT Č. 4: ZÁSTRANIE – SNEŢNICA – BRODNO - BUDATÍN
Od roľn. druţstva zostúpime vpravo na dolný koniec Zástrania na rázcestie pri konečnej zastávke autobusu –
okolo smetiska zostúpime k ihrisku a ďalej poľnou cestou do SNEŢNICE – po štátnej ceste a posledný
polkilometer po hlavnej ceste Čadca – Ţilina, k ţelezničnej stanici Brodno – vľavo dolu poľnou cestou do
BRODNA, ďalej:
a) podchodom do VRANIA, po štátnej ceste do Pov. Chlmca, po chodníku okolo štátnej cesty a podchodom do
BUDATÍNA a Ţiliny.
b) hore Brodnom a vpravo k štátnemu majetku – cez ŠM (alebo cestou a lúkou ponad ŠM) na poľnú asfaltku,
ňou do BUDATÍNA a do Ţiliny.

