2. ZVÁŽNICE NAD KUNERADOM
Dĺžka: 36,3 km

Prevýšenie: +1115 m

Náročnosť: stredne náročná

KUNERAD – KUNERADSKÝ ZÁMOK – DOLINA BYSTRIČKA – NAD KAMENNÚ PORUBU – RÁZC.
POD POĽOV. CHATOU – TIM „SPOJ DOLÍN“ – SVITAČOVA DOLINA, RÁZC. – SEDLO POD
SLATINOU – ZVÁŽNICA NAD STRÁNSKOU DOLINOU – ÚBOČIE DOMČICE – KUNERAD
Charakteristika: túra nám umožní obdivovať mimoriadnu krásu Kuneradských dolín a mohutných horských
chrbtov nad nimi. Zo zvážnic sa nám otvárajú takmer letecké pohľady do údolí.
Doporučený prístup zo Žiliny (17 km): Žilina – cestičkou okolo Rajčanky do Lietavskej Lúčky – po štátnej
ceste cez Porúbku do Poluvsia – odbočíme vľavo a smerujeme do Stránskeho – na konci obce pri kaplnke:
a./ odbočíme vpravo a po asfaltovej ceste strmým výstupom a nasledujúcim zjazdom na rázcestie pri Rajeckých
Tepliciach – vľavo po hlavnej ceste do Kuneradu
b./ odbočíme vľavo a smerujeme na koniec asfaltky pri posledných domoch obce – pokračujeme v priamom
smere stúpaním po poľnej ceste (na ďalšom rázcestí vpravo) – ďalej cez les výrazným stúpaním
k futbalovému ihrisku pri Kunerade – za ihriskom vpravo cez môstik ponad potok – krátkym zjazdom na
asfaltovú cestu z Kuneradu do Stránskej doliny – vľavo po M značkovanej ceste do doliny k TIM pod
horárňou Stráňanka.
Od obecného úradu v Kunerade (495 m.n.m. - vhodné parkovisko) stúpame hore obcou a malebnou dolinou
popri Kuneradskom potoku na rázcestie pod Kuneradským zámkom (587) 2,8 km – vpravo hore M značenou
dolinou Bystrička po lesnej ceste s asfaltovým povrchom na rázc. s TIM „Cibuľková“ (740) 5,4 km – rovno
a vpravo po novej neznač. zvážnici, spočiatku výrazne stúpajúcej, na lúčnaté sedlo nad Kamennou Porubou
(890) 7,6 km – vľavo do protismeru miernym stúpaním úbočím lúky (cca 200 m) do lesa na začiatok úzkeho
chodníka (oranžové značenie) pod výraznou jedľou. Po úzkom chodníku, striedavo na bicykli a vedľa neho
mierne stúpame úbočím Rácova. Po 0,9 km odbočíme vpravo, vystúpime na bočný hrebeň a na blízke sedlo pod
Usypanou skalou na začiatok zvážnice (960) 8,7 km. Po zvážnici miernym stúpaním ponad uzáver doliny
Bystričky do výšky 990 m.n.m. a klesaním serpentínami popod sedlo Maríková na najnižší bod zvážnice (900)
11,1 km. Až potiaľto občasné vynikajúce výhľady hlboko do doliny s Kuneradským zámkom v pozadí.
Vchádzame do lesa a serpentínami zvážnice vystúpime na rázcestie pri poľovníckej chate (970) 12,3 km.
Pokračujeme popod chatu po mierne stúpajúcej zvážnici na rázcestie (1028) 13,65 km. Z neho najprv klesáme
do 985 m a po polkilometrovom úseku spolu so Z značkou znovu stúpame na najvyšší bod zvážnice (1042) 16
km. Nasledujúcim zjazdom zostupujeme cez rázcestie nad Svitačovou dolinou s dobrým výhľadom. Neskôr
spoločne so Ž značkou až k TIM “Spoj dolín“ (890) 18,9 km. Po ceste s asfaltovým povrchom (spočiatku
strmým zjazdom) zostúpime Svitačovou dolinou 3,2km na rázcestie blízko Kuneradského zámku (630) 22,1
km. Tu odbočíme vpravo a dlhým, takmer 7km výstupom po dobrej nespevnenej zvážnici vystúpime na sedlo
pod Slatinou s čarovným okolím (1025) 29 km.
Zo sedla vľavo po kvalitnej trávnatej zvážnici klesajúcej úbočím bočného hrebeňa zo Slatiny ponad Stránsku
dolinu. Počas mierneho klesania môžeme naplno vychutnávať výhľady do hĺbok doliny, na Kozol, ako aj na
hlavný hrebeň. Po 2,85 km už po zarastenejšej ceste. Zakrátko na rázcestí (835) 32,1km odbočíme vľavo a
strmo stúpame po lesnej ceste 120m na bočný hrebeň (855) 32,22 km. Vľavo hrebeňom krátkym strmým
výstupom po nevýraznej ceste (tlačenie bicykla 80m). Potom sa stočíme vpravo a už mierne stúpame na
najvyšší bod (875 m.n.m.). V nasledujúcom zjazde sa po 220m pripojíme na výraznú cestu zľava. Ňou
zostúpime, v závere strmo, cez lúčku ku zvážnici vedúcej do Svitačovej doliny (770) 33,3 km. Ešte na lúčke sa
stočíme ostro vpravo a v jej kúte na okraji lesa prídeme na mierne klesajúcu, trochu rozkoľajenú lesnú cestu.
Po nej zostúpime 0,55 km na rázcestie. Vľavo naďalej zostupujeme po lesnej hrebeňovej ceste a za blízkym
rázcestím (723) 34 km sa mierne stáčame vľavo (z rázcestia vpravo možnosť zostúpiť do Stránskej doliny).

Dlhším pekným zjazdom po lesnej ceste úbočím Domčice prichádzame na lúku. Na rázcestí (615) 34,9 km
odbočíme z lúky vpravoa ďalej klesáme cez les na veľkú lúku nad Kuneradom (550) 35,6 km. Odbočíme
vľavo a pod sebou uzrieme Kunerad ako na dlani. Dobrou cestou okolo luxusných chát prichádzame na
panelovú cestu. Ňou zostúpime okolo kostola a cintorína do stredu obce do východiska pri obecnom úrade
(495) 36,3 km.
VARIANT: zaujímavý, ale náročný výstup zo Svitačovej doliny na sedlo pod Slatinou po poľovníckom
chodníku (15 minútový výstup popri bicykli) a po lesnej ceste.
Podľa základnej trasy k TIM „Spoj dolín“ (890) 18,9 km. Odtiaľ strmým zjazdom po Ž znač. asfaltke do
Svitačovej doliny len 280 m (850 m.n.m.). Tu zvýšime pozornosť a odbočíme vpravo na nenápadne sa
začínajúci poľovnícky chodník. Čaká nás približne 15 min. výstup popri bicykli serpentínami chodníka na
začiatok lesnej cesty pri starom posede (970) 19,78 km. Až sem oranžové značenie. Po tichej lesnej ceste
zakrátko dosiahneme sedlo pod Slatinou (1025) 20,52 km. Ďalej postupujeme podľa základnej trasy.
Takto ušetríme 8,5 km a dlhý výstup z dolného konca Svitačovej doliny (+395 m oproti +175 m).

