4. KRAJOM DROTÁROV (OKRUH ZO ŽILINY ALEBO Z DLHÉHO POĽA)
Dĺţka: 54,2 km

Prevýšenie: + 1130 m

Stredne náročná túra

ŢILINA – DLHÉ POLE – RÁZCESTIE POD KRÍŢOM – VEĽKÉ ROVNÉ, NAD VYŠNÝM ŢERNOVOM –
ÍVOR – BIELOVCI – KRAVIARSKA – DLHÉ POLE, RÁZCESTIE NAD HLAVÁČOVOU – SEDLO
MEDZI V.ROVNÝM A DL. POLOM – DLHÉ POLE, KOSTOL – DIVINA – ŢILINA
Charaklteristika:
Náročný, ale krásny okruh po horských cestách medzi Dlhým Poľom a Veľkým Rovným. Zväčša bez
turistického značenia, turistami takmer nenavštevovaných. Úseky po tichých lesných cestách viackrát vystrieda
prechod malebnou rovnianskou osadou. Dôleţité je vybavenie bicykla presným počítačom kilometrov,
príp. turistickou mapou Javorníky – Čadca 1:50 000.
Popis trasy:
Zo Ţiliny-Budatína (330) po štátnej ceste cez Svederník (325) 8,3 km do Dlhého Poľa. Hneď na začiatku
obce, za tabuľou „Dlhé Pole“, pri zastávke SAD (370) 11,5 km odbočíme vľavo na výrazne stúpajúcu lesnú
asfaltku. Na rázcestí nad vlekom (495) 13,6 km pokračujeme v priamom smere a po krátkom klesaní vystúpime
na rázcestie pod sedlom nad Veľkým Rovným (513) 14,2 km. Tu môţeme odbočiť vľavo hore ku kríţu odkiaľ
je výhľad na centrálnu časť Veľkého Rovného s kostolom .
Vrátime sa na rázcestie a v pôvodnom smere stúpame ešte 160 m. Tu odbočíme vľavo na zváţnicu bez
asfaltového povrchu. Ňou dlhým stúpaním ponad Veľké Rovné dôjdeme na rázcestie pod Hlbočou (720) 17,7
km. Tu je na mieste lesného skladu s lavičkami vhodné miesto na odpočinok.
Odbočíme vľavo (okolo lavičiek) a pokračujeme pekným zjazdom , v prvej časti po hrebeňovej ceste
s výhľadmi. Po stočení vpravo (595) 18,9 km úbočím na asfaltku pod Vyšným Ţernovom. Po asfaltke cez
Niţný Ţernov na hlavnú cestu (460) 20,4 km. Po štátnej ceste hore dolinou do Veľkého Rovného - Ívora (500)
22,6 km, kde odbočíme vpravo na Z značkovanú cestu. Po nej stálym stúpaním (v hornej časti po ceste bez
Z značky) k TIM „Bielovci“ (750) 25,2 km. Odtiaľ po Ţ značke stúpaním úbočím Kraviarskej a zjazdom do
sedla. Z neho vľavo strmo dolu cez pasienky (Ţ značka len sporadicky) do lesa. Po prechode potoka naďalej
klesaním po lesnej ceste (za mokra dosť nepríjemnej) aţ na rázcestie nad Dlhým Poľom – Hlaváčovou (465)
29,8 km, ešte 0,6 km pred vyústením Ţ cesty na hlavnú cestu poniţe zastávky SAD „Garáţ“.
Z rázcestia šikmo vpravo na stúpajúcu kvalitnú zváţnicu vedúcu úbočím ponad Dlhé Pole na vrchol stúpania
cesty (620) 32,5 km. Z neho dlhším klesaním opäť na rázcestie pri kríţi pod sedlom medzi V.Rovným
a Dlhým Poľom (513) 36,7 km. Tu odbočíme vľavo a zostúpime do stredu Dlhého Poľa ku kostolu (390) 38,9
km. Ak nám zvýšili sily a čas pokračujeme hore obcou 0,85 km na rázcestie, z ktorého odbočíme vpravo na Ţ
značkovanú cestu do Diviny. Po nej výrazným stúpaním do sedla (635) 42,35 km (+245 výškových m)
a pekným terénnym zjazdom na horný koniec Diviny (472) 44,1 km. Po štátnej ceste cez Divinku do
východiska Ţiliny-Budatína (330) 54,2 km.

ĽAHŠÍ VARIANT:
Dĺţka: 52 km

Prevýšenie: + 610 m

Mierne náročná túra

Podľa základnej trasy zo Ţiliny do Dlhého Poľa a po lesnej asfaltke na rázcestie nad Veľkým Rovným (513)
14,2 km. Odbočíme vľavo ku kríţu a zjazdom rovno dolu, spočiatku po poľnej ceste s peknými výhľadmi na
Veľké Rovné, zakrátko uţ po asfaltke cez Rimanovice ku kostolu v centre Veľkého Rovného (390) 15,9 km.
Hore obcou do Ívora (500) 21,8 km . Ďalej podľa základnej trasy do Dlhého Poľa ku kostolu (390) 38,8 km
a po štátnej ceste do Ţiliny – Budatína (330) 52 km.

