
Bežecké lyžovanie v okolí Žiliny
Trasa2 

okolo Hradiska

Charakteristika:
Trasa vedie pekným lesným prostredím, väčšinou borovicovými lesmi, v blízkosti Žiliny. Občasné výhľady na Súľovské vrchy.
Dĺžka: 8,3 km
Celkové prevýšenie: +295 m
Náročnosť:  2
Mapa:  č.109 Javorníky –Čadca alebo č. 157 Súľovské vrchy
Východiskom aj cieľom je Žilina, nový cintorín, zastávka MHD č.27 (360 m.n.m.) – začíname stúpaním po asfaltovej ceste  po jej zákrutu, z nej v priamom smere lesným chodníkom, 
neskôr vpravo ponad asfaltovú cestu na miesto, kde asfaltka odbočuje vľavo dolu okolo chatky smerom do Závodia (2,2 km – 485 m.n.m. sem možný prístup z Hájika) – z rázcestia 
vpravo lesnou cestou úbočím Hradiska na vrchol stúpania (510 m.n.m.) a krátkym zjazdom okrajom lesa pod božiu muku (2,9 km – 500 m.n.m.) poľnou cestou kratším stúpaním 
a príjemným zjazdom do Ovčiarska, na rázcestie na hornom konci (križovatka 3,9km – 455 m.n.m.) vpravo po červenej značke výrazným stúpaním na veľkú lúku, jej okrajom 
ponad terénny zárez (5,0 km – 570 m.n.m.) do lesa na vrchol stúpania (5,45 km – 585 m.n.m.) – nasleduje dlhý zjazd až do Žiliny: klesáme ďalej po červenej značke na rázcestie 
nad Strážovom, kde červená značka odbočuje vľavo pod starý vlek do Strážova (6,5 km – 510 m.n.m.) – pokračujeme priamo po neznačenej ceste, najprv po vrstevnici, neskôr 
výrazným, pomerne náročným zjazdom až do údolia – po prechode cez potôčik zakončíme túru krátkym výstupom k zastávke  MHD pri novom cintoríne (8,3 km – 360 m.n.m.)

Varianta A
Na veľkú lúku pod Ovčiarskom (5,0 km – 570 m.n.m.) podľa pôvodnej základnej trasy. Pri smreku na hornom konci zárezu odbočíme vpravo – mierne stúpame krížom cez lúku na 
nevýrazný vchod do lesa – po lesnej ceste do sedla Veľkého Hradiska (620 m.n.m.) – zo sedla zostúpime na veľkú lúku, z ktorej je pekný výhľad na Žilinu a Krivánsku Fatru – z lúky 
dlhým zjazdom po lesných cestách k zastávke MHD pri novom cintoríne (8 km)

 Varianta B
Na veľkú lúku pod Ovčiarskom (5,0 km – 570 m.n.m.) podľa pôvodnej základnej trasy. Sponad zárezu krátkym klesaním do sedla cesty, z ktorej odbočíme z červenej značky vľavo 
do lesa na spočiatku nevýraznú poľnú cestu a miernym klesaním, najskôr po vrstevnici na lúky a ďalším zjazdom poľnou cestou k cintorínu v Žilinskej Lehote na konečnú zastávku 
MHD č. 29 pri kultúrnom dome (7 km). @bkf
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