Poďte s nami a spoznajte Žilinu
z nadmorskej výšky
okolitých vrchov

DPMŽ
VÁŠ PARTNER NA CESTOVANIE

Úvod
Ako plnohodnotne prežiť voľný čas, kde príjemne oddychovať? Možností je nespočetne veľa, ostáva si len vybrať
tie, ktoré človeku prinesú najväčší úžitok.
Vedeli ste, že v Žiline existujú miesta, kde sa dá relaxovať, spoznať svoje rodné mesto z nadmorskej výšky okolitých vrchov a navyše sú dostupné aj MHD ?
Dopravný podnik Mesta Žiliny s.r.o. vám ponúka tipy na výlety s MHD do okolia Žiliny. Neváhajte, sadnite na autobus
a vyrazte za výhľadmi. Neobmedzujte sa pri cestovaní autom - cestujte na výlety s DPMŽ.
Tipy výletov
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Brodnianka

2

Dubeň

3

Žilinská Lehota - Strážov

4

Vranie - Považský Chlmec

5

Straník

Na čo sa môžete tešiť:
•
•
•
•
•

5 najvyšších vrcholov Žiliny
zaujímavé pohľady na Žilinu
zbieranie lesných plodov a liečivých bylín
opekanie
pohyb v prírode, z ktorého profituje nielen naše telo, ale aj duša

Náročnosť je orientačná hodnota, ktorú
je možné ovplyvniť dlhšími prestávkami
* ľahká
** stredná
*** ťažšia
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Náročnosť:
***
Dĺžka trasy:5,1km

Brodnianka1

• Spojenie MHD
Linka č.22. Vystúpiť na zastávke „Brodno“.
• Popis trasy
Od zastávky prejdete hore popri kostole, zabočíte vľavo k cintorínu a
potom vpravo hore na koniec dediny, kde sa dostanete k upravenému priestranstvu na verejné grilovanie s jazierkom2 zachytávajúcim vodu pre prípadné požiare. Stúpaním po lúke popri potoku3 prídete ku kaplnke4 a odbočením doľava Vás čaká serpentínový lesný chodník na vrchol.
• Zaujímavosti na trase
Kysucká brána - prírodná pamiatka, zúžený úsek Kysuckej doliny na jej
najjužnejšom mieste, výskyt druhohorných skamenelín
• Výhľady na okolie
od kaplnky sú výhľady na mestské časti Žiliny - Brodno5 a Vranie, sídlisko
Hájik, a tesne pred záverom stúpania na vrchol Brodnianky sa vám odkryje pohľad na Kysucké Nové Mesto.
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Náročnosť:
* *
Dĺžka trasy: 4,96km

Dubeň

• Spojenie MHD
tam Linky č.21, 22, 27 a 30. Vystúpiť na zastávke
„Námestie hrdinov“.
späť Linka č.27 zo zastávky „Salaš“ (zastávka na znamenie)
• Popis trasy
Po červenej turistickej značke stúpate medzi domami až na lúky s výhľadom na hlavný ťah smerom na Kysuce, ďalej pokračujete lesom. Hrebeň
Dubňa je zväčša zalesnený aj jeho vrchol4, avšak cez prieseky krásne vidieť centrum Žiliny. Počas zostupu z Dubňa natrafíte na kryté besiedky s
ohniskom, kde sa môžete občerstviť alebo zájsť na „opekačku“. Postupne
prichádzate až na asfaltovú cestu zo Žiliny do Zástrania, kde sa trasa
končí na autobusovej zastávke „Salaš“.
• Zaujímavosti na trase
1
Pamätník J. M. Hurbana, ktorý symbolizuje slovenskú štátnosť na mieste
bojov slovenských dobrovoľníkov s maďarskými gardami v r. 1848 a 1849
2
Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny
• Výhľady na okolie
železničná stanica, okrajové sídliská a centrum mesta. Pekný výhľad na
Žilinu je aj za súmraku5.
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Červená značka

• Spojenie MHD
tam Linka č.29, vystúpiť na zastávke „Žilinská Lehota“
späťLinka č.29, zo zastávky „Hričovská alebo“
Linka č.24, zo zastávky „Furdekova“
• Popis trasy
Zo zastávky prejdete k miestnemu cintorínu, kde odbočíte vľavo na poľnú
cestu stúpajúcu hore lúkami1. V strede lúky, odbočíte na málo výraznú
cestu vpravo k okraju lesa (orientačný bod lesnícka posiedka). Cez les idete pohodlnou lesnou cestou viac menej po vrstevnici. Po vyjdení z lesa odbočíte vľavo na červenú turistickú značku, ktorá vás dovedie do Strážova.
Z cesty sú pekné pohľady na západnú časť Žiliny2. Tesne pred schádzaním
na hlavnú cestu je po pravej strane upravený prameň dobrej pitnej vody
Hôrka3 s posedením.
• Zaujímavosti na trase
3
Prameň Hôrka
• Výhľady na okolie
západná časť Žiliny a pohorie Malá Fatra2, najvyššie vrchy Žiliny z ponúkaných výletov (Dubeň, Straník, Brodnianka a Hora)4.

Okraj lesa
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Náročnosť:
*
Dĺžka trasy:5,1km

Žilinská Lehota - Strážov
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Straník

• Spojenie MHD
Linka č. 27. Vystúpiť na zastávke „Na Straník“.
• Popis trasy
Je to nenáročná túra po žltej turistickej značke. Na začiatku vyjdete
spomedzi domov k novopostavenému kostolu1 na okraji obce. Ďalej pokračujete stúpajúcou asfaltovou cestou smerom hore až na hranicu lesa, kde
žltá značka vedie už mimo cesty, po lesnom chodníku. Asfaltovú cestu
ešte niekoľkokrát prekrižujete až postupne prichádzate na lúku pod vrcholom, kde môžete stretnúť pilotov paraglidingu a závesného lietania7.
Na vrchole sa nachádzajú vysielače televízie, rozhlasu a GSM signálu pre
mesto Žilina a jej okolie6.
• Zaujímavosti na trase
rozsiahle hradisko na teréne Straníka z doby laténskej, rímskej a slovanskej
• Výhľady na okolie
Straník3je kopec pri Žiline 769m n. m., odkiaľ je v každom ročnom období
krásny kruhový výhľad na Javorníky, Kysuckú vrchovinu4, Malú Fatru2,
automobilku KIA, Vodné dielo Žilina a okolité obce5.

Kostol
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Náročnosť:
*
Dĺžka trasy: 3,2 km
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Náročnosť:
* *
Dĺžka trasy: 5,61 km

Vranie - Považský Chlmec

• Spojenie MHD
tam Linka č. 30. Vystúpiť na zastávke „Vrania“
späť Linky č. 21, 30 zo zastávky „Pri Kysuci“.
• Popis trasy
Z konečnej zastávky MHD, kde si môžete nabrať dobrú pramenitú vodu,
idete cestou hore dedinou. Na prvej križovatke odbočíte doľava a vyjdete na lúky, kde pokračujete k okraju lesa po ľavej strane a ďalej lesnou
cestou až do sedla , kde sa napojíte na modrú turistickú značku. Odbočíte vľavo a po značke sa dostanete na najvyššie miesto trasy, odkiaľ je po
výrube nádherný kruhový výhľad. V mieste, kde začína trasa klesať, odbočíte z nej doprava na vychodený chodník, ktorý vás dovedie do sedla,
ktorým prechádza elektrické vedenie a nachádza sa tam poľovnícka
chatka1 s nadpisom „Lovu zdar“. Od chaty zídete popod elektrické vedenie, kde na rázcestí odbočíte vľavo a prídete ku kaplnke s potôčikom. Pokračujete chodníkom cez les, okrajom lúky k vodojemu, kde sú pekné výhľady na Žilinu5. Za vodojemom sa napojíte znova na modrú turistickú
značku, ktorá vás dovedie do Považského Chlmca.
• Zaujímavosti na trase
prameň pitnej vody vo Vraní, poľovnícka chatka s ohniskom 1
• Výhľady na okolie kraja
Považie2, Malá Fatra3, Javorníky4
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