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MAKOV

18. NÁRODNÝ ZRAZ CYKLOTURISTOV

13.-16. júna 2019
obec Makov, stredisko Kasárne
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Centrom pripravovaného 18. cyklozrazu bude obec Makov-stredisko Kasáne, kde je dostatok 
ubytovacích zariadení, v ktorých si rozložíme svoje zázemie. Obec je známa priaznivcom zjazdového 
lyžovania, ale my si ju, ako aj blízke obce, pozrieme zo sedla bicykla. Vzhľadom k tomu, že Kysuce 
a Valašsko sú hornaté, odporúčame dobre sa pripraviť a prípadne doplniť bicykel o ľahšie prevody 
(prípadne investovať do elektriky) - ale nebojte sa, ponuka možností je široká pre všetky druhy bicyklov.
V okolí Makova nájdeme množstvo zaujímavých miest, prírodných zaujímavostí, ktoré inde nenájdete 
a určite sa zatúlame aj k našim susedom do Čiech (teda vlastne na Moravu).

V obci Makov sa pozrieme na najvyšší vrchol Javorníkov - Veľký Javorník vysoký 1071m, zájdeme 
ku chránenému brestu u Papaji a ak bude záujem aj ku prameňu Kysuce.

V piatok sa vyberieme pozrieť Hornokysucký región, v obci Vysoká nad Kysucou si pripomenieme 
drotársku tradíciu a astronauta Cernana. V meste Turzovka netradičné súkromné hasičské múzeum, 
ropný prameň v Korni a navštívime pútnické miesto Živčáková, čakajú nás aj romantické usadlosti 
v Hornom Kelčove.

V sobotu zavítame na Moravu - pozrieme sa z rozhľadne na Stratenci, zájdeme do známeho 
lyžiarskeho strediska Kohútka, okúpeme sa v Balatóne, navštívime Sklárske múzeum v Karolínke, 
vyskúšame si jazdu v Bike parku Kyčerka, navštívime múzeum vo Velkých Karloviciach, pozrieme sa 
kde natáčali seriál Doktor Martin, ochutnáme výbornú zmrzlinu v Štiavniku, mažeme urobiť veľký okruh 
na cestných bicykloch cez Púchov a v prípadne dobrej kondície môžeme dôjsť až na Pustevny 
a Radhošť. U našich susedov na Morave budeme závidieť krásne cyklocesty v údolí až po Vsetín, resp. 
Rožňov pod Radhoštěm - čo tak pozrieť Valašské múzeum v prírode a pozrieme sa na Valašsko 
z rozhľadne na Miloňovej, vyskúšame kúpanie v morskej vode, prípadne večer v kúpacích kadiach 
priamo na ubytovaní na chate Bačkárka. A ak budeme ešte mať čas - chuť bude určite - zastavíme sa 
v minipivovare (útrata a dĺžka koštovky je plne individuálna).

Jednoducho - program je dostatočne bohatý a trasy sú vzhľadom k terénu prispôsobené najmä 
horským bicyklom, resp. bicyklom s ľahkými prevodmi. Cena za ubytovanie je v rôznych cenových 
reláciách, vybrané zariadenia sú turistického charakteru.

V minulosti sme realizovali účasť na trasách so sprievodcom tak, aby sme navštívili zaujímavosti 
na trase a niečo si o nich povedali. Toto by sme radi dodržali, ale pripravíme vám aj program 
pre samostatné individuálne spoznávanie, dajte vopred vedieť vaše požiadavky.

Tak a teraz už len nech nám je počasie naklonené, vy cyklisti prihlásení a my organizátori nachystaní. 
Samozrejme, že Vám ponúkneme ešte viac, ako sa dá na tento malý priestor napísať. Preto si nájdite 
čas a na internete na www.mojekysuce.sk si pozrite ďalšie zaujímavosti, kde nájdete viac informácii 
o tomto krásnom a zaujímavom regióne a tiež o tomto stretnutí priateľov cyklistiky. My,  organizátori  
cyklozrazu,  pripravíme  pre  každého  z vás  bohatý  a  zaujímavý  program.

Tak čo, prídete?

Regionálne stredisko SCK Turzovka bolo organizátorom druhého ročníka národného zrazu cykloturistov 
Kysuce 1997, ktorý sa konal v autocampingu Varín pri Žiline. Jazdilo sa po cyklotrasách Kysuckej 
vrchoviny, Javorníkov, Beskýd. Každý deň bol pripravený bohatý program, napr. prehliadka Múzea 
Kysuckej dediny, jazdy lesnou úvraťovou železničkou, Kysucká cyklotúra, návšteva hradov Strečno 
a Starhrad. Program spestrilo premietanie z cyklociest a zo Správy národného parku Malá Fatra 
a CHKO Kysuce. Na zraze sa zúčastnilo 123 účasntíkov.

V roku 2010 sa na Kysuciach uskutočnil 15. Národný zraz cykloturistov v dňoch 27.-30. mája 
so zrazovým miestom v obci Oščadnica pod názvom Trojmedzie. Na zraze sa zišlo 70 cykloturistov, 
ktorí absolvovali náročný program na Kysuciach a na území Poľska s návštevou miesta, kde sa 
stretávajú hranice troch štátov.

Pozývame Vás stráviť niekoľko dní na Kysuciach, Hornom Považí, vo Velkých 
Karloviciach a okolí s bicyklom!
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Hlavný usporiadateľ:

Informácie:

Účastnícky poplatok:

Ponuka ubytovania:

SCK - Regionálne stredisko Turzovka
SCK Piešťany

Vladimír Pekár (SCK Turzovka) - 0905 576 506, vladimirpekar@centrum.sk 
Michal Hlatký (SCK Piešťany) - 0903 996 977, office@cykloklub.sk

15 eur / 20 eur 24 mája 9 po termíne  pre členov SCK (registrácia do .  201  / )
20 eur / 25 eur do 24. mája 2019 / po termínepre nečlenov (registrácia )
  

Chata Bačkárka - miesto registrácie - www.backarka.cz
- 2,3, 4 až 6 lôžkové izby - spoločné WC a sprchy, reštaurácia, sauna
- rozpis izieb a rozloženie lôžok v prihláške zrazu (vzadu)
- 21 eur / osoba / noc - v cene je POLPENZIA

Chata LK Javorník - www.kasarna.cz
- 14 x 4 lôžkové izby - spoločné WC a sprchy
- k dispozícii plne vybavená kuchyňa, chladničky, variče, jedáleň
- 11 eur / osoba / noc - bez stravy

Villa Brest
- 7 x 2 lôžkové izby - možnosť prístelky 1-2 osoby
- 2 x 2 osoby - apartmán - sociálne zariadenia na izbách
- 30 eur / osoba / noc (izby);  35 eur / osoba / noc (apartmány) - bez stravy

Stanovanie v areáli chaty Bačkárka 
- 10,50 eur /osoba/noc (pre účastníkov zrazu) - v cene je POLPENZIA

Všetci účastníci zrazu štartujú na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Očakáva sa dobrý 
zdravotný stav každého účastníka a dobrý technický stav bicykla. Usporiadateľ nie je zodpovedný 
za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s jazdením po trasách. Každý účastník 
musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas jazdenia. Jednotlivé 
trasy zrazu vedú aj chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode 
a jej obyvateľom, je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad po trasách. Účastník je povinný dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky, usporiadateľov, prípadne pokyny polície. Za štart účastníka mladšieho ako 
18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný 
súhlas zákonného zástupcu. 

PODMIENKY A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV

18. NÁRODNÝ ZRAZ CYKLOTURISTOV

13.-16. júna 2019
obec Makov, stredisko Kasárne

- zahŕňa tričko, vstupy do múzeí a rozhľadní, tombolu, sprievodcov
- prihlásení od 03.06.2019 - BEZ TRIČKA

Informácie o obsadenosti izieb v zariadeniach zistíte na:  www.mojekysuce.sk/turistika

ÚČASTNÍCI MAJÚ MOŽNOSŤ AJ INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA A STRAVOVANIA V ĎALŠÍCH ZARIADENIACH 
STREDISKA KASÁRNE.

http://www.hoteldrotar.sk
http://www.kasarna.cz
http://www.cykloportal.sk/includes/sobota-GPS.gpx


13.6.2019 (štvrtok)

12:00
14:00 - 21:00
18:00 - 20:00
19:00 - 21:00

7:30 - 8:30
9:00

17:00 - 19:00
19:00 - 21:00

20:00

7:30 - 8:30
do 9:00

9:00
19:00 - 21:00

20:30

8:00 - 9:00
do 10:00

10:00 - 14:00

Otvorenie zrazového priestoru
Príchod a prezentácia účastníkov - Makov, Kasáme (chata Bačkárka)
Pešia vychádzka na Veľký Javorník
večera

raňajky
Spoločný odchod na trasu - Cyklotrasa Hornokysuckým regiónom / vlastný program
Príchod a prezentácia účastníkov - Makov, Kasáme (chata Bačkárka)
večera
Slávnostné otvorenie zrazu, spoločenský program, premietanie z ciest

raňajky
Príchod a prezentácia účastníkov - Makov, Kasáme (chata Bačkárka)
Spoločný odchod na trasu - Cyklotrasa Hornovsackom / vlastný program
večera
Pri muzičke - spoločenské posedenie pri súťažiach, tombola

raňajky
Uvoľnenie ubytovacích priestorov
Spoločný odchod na trasu - Za zmrzlinou do Štiavnika / vlastný program

14.6.2019 (piatok)

15.6.2019 (sobota)

16.6.2019 (nedeľa)

PREDBEŽNÝ PROGRAM NÁRODNÉHO ZRAZU CYKLOTURISTOV
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V 18. NÁRODNÝ ZRAZ CYKLOTURISTOV

13.-16. júna 2019
obec Makov, stredisko Kasárne

Lyžiarske a turistické stredisko Makov-Kasáme leží vo výške 1000m n. m. Svojim návštevníkom ponúka 
športové aktivity, relax v prírode a nezabudnuteľné zážitky. Priamo pod najvyšším vrcholom Javorníkov 
si môžete vychutnať krásnu prírodu ako stvorenú na výlety s rodinou a priateľmi. To, čím je táto lokalita 
výnimočná - sú neopakovateľné výhľady na Beskydy, Vsetínske vrchy, Strážovské vrchy, Veľkú Fatru, 
Západné Tatry, v prípade dobrého počasia Vysoké Tatry aj Jeseníky.

Stredisko sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a má štatút klimatických kúpeľov (pre 
choroby dýchacieho ústrojenstva), pričom parametre sú porovnateľné s Vysokými Tatrami. V stredisku 
je široký výber ubytovania, reštaurácií a wellness služieb, kde si môžete oddýchnuť, posilniť sa a 
načerpať energiu.
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Piatok - 14.6.2019
Zraz: 9:00 hod
Štart: Chata Bačkárka

Vedenie trasy:
Chata Bačkárka - Kasárne, chaty - Butorky - Sedlo pod Hričovcom - Čemerka - Nad Zapačou - 
Gregušovci - Makov, Čierne - Makov, centrum - Nižný Kelčov - Vysoká nad Kysucou, u Arnolda - 
Vrchrieka - Semeteš - Vysoká nad Kysucou, Grušpierovci - Turzovka, Vyšný Koniec - Turzovka - 
Turzovka, Predmier - Korniansky ropný prameň - Korňa - Živčáková - Korňa - Korňa, Zátoka - Vyšný 
Kelčov - Hluchanka - Janošec - Korytovo - chata Kmínek - Sedlo nad Bitalovcami - Potok - Makov, ŽSR - 
Makov, chata - Dybalovci - Makov, Kopanice - Sedlo pod Lemešnou - Butorky - Chata Bačkárka

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1000

750

500
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Trasa MTB / Trek: 70,4 km

Cyklotrasa Hornokysuckým regiónom

prevýšenie: 1752 m Čas = 6:07 hod.

STIAHNUŤ GPX

SLOVENSKÉHO
CYKLOKLUBU

Staň sa členom VYU�ÍVAJ Z¼AVY ÈLENSKÝ PREUKAZ

PODUJATIA A EVENTYPODPOR ZNAÈENIE 
CYKLOTRÁS

Využi náborový bonus cez časopis 

BIKER a získaj zľavu na predplatné.

S ním ťa čakajú ďalšie skvelé zľavy

u našich partnerov.

Zúčastni sa s nami podujatí, ktoré 

sami organizujeme alebo pomáhame

organizovať.
Svojim členstvom priamo finančne 

podporíš značenie cykloturistických 

trás na Slovensku.

CHCE� VEDIE� VIAC?

INFORMUJ SA U NÁS V KANCELÁRII ALEBO VYU�I
NIEKTORÝ Z NA�ICH KONTAKTOV:

OFFICE@CYKLOKLUB.SK
+421 903 996 977 www.cykloportal.sk

www.cykloklub.sk

http://www.cykloportal.sk/includes/piatok-GPS.gpx
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Trasa MTB / Trek: 65,7 km
prevýšenie: 1619 m Čas = 5:37 hod.

Sobota - 15.6.2019
Zraz: 9:00 hod
Štart: Chata Bačkárka

Vedenie trasy:
Chata Bačkárka - Kasárne, chaty - pod Veľkým Javorníkom - Sedlo Gežov - rozhľadňa Stratenec - Malý 
Javorník - Frňovské sedlo - Pod Stolečným - Portáš - Pod Kohútkou, sedlo - Pod Portášem - Vranča, 
točna BUS - U Studánky - Vranča, rozcestí - Nový Hrozenkov, rozcestí - 50, Bečva - Karolinka - 
Karolinka, Bzové - Rozcestí Soláň - Velké Karlovice, ŽSR - Bikepark Kýčerka - Kantorka - Kaplička na 
Štrčkové - Javorníček - Příschlop - Potoky - Malé Karlovice - Rozcestí Tísňavy - Velké Karlovice, Podťaté - 
Miloňov - Miloňová, rozhledna - Velká Hanzlůvka - Leskové - Pod Bařinkou - Na Lemešné - Bačkárka

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
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STIAHNUŤ GPX

Cyklotrasa Hornovsackom

http://www.cykloportal.sk/includes/sobota-GPS.gpx
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EĽATrasa MTB / Trek: 41,6 km
prevýšenie: 877 m Čas = 3:37 hod.

Nedeľa - 16.6.2019
Zraz: 10:00 hod
Štart: Chata Bačkárka

Vedenie trasy:
Chata Bačkárka - Kasárne, chaty - Butorky - Rozhľadňa nad Štiavnikom - Pod Hričovcom - Magale - 
Pod Skaličným - Boldov - Petrovice - Setechov - Štiavnik (zmrzlina) - Štiavnik, Horný Koniec - 
Predjastrabie - Štiavnik, Ráztoka - Pod Hričovcom - Rozhľadňa nad Štiavnikom - Butorky - Kasárne, 
chaty - Chata Bačkárka

5 10 15 20 25 30 35 40 42
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Za zmrzlinou do Štiavnika

STIAHNUŤ GPX

http://www.cykloportal.sk/includes/nedela-GPS.gpx


http://cyklo.garmin.sk/index.html

