ZOZNAM ZNAČENÝCH CYKLOTRÁS:
CYKLOTURISTIKA- TRASY
1. Donovaly – Ružomberok
Dĺžka: 12,5 km
Čas: 107 minút
Popis:
Severný úsek Donovalskej cyklomagistrály začína pri centrálnej orientácii v horskom
stredisku Donovaly. Začiatok trasy prechádza cez hlavné parkovisko na Donovaloch a
vedie po chodníku vedľa hlavnej cesty. Na konci obce však trasa vychádza na štátnu cestu
a pokračuje stálym zjazdom až do obce Liptovská Osada, kde sa v strede obce križuje s
Vrchárskou cyklomagistrálou. V obci potom odbáča doprava v smere na Liptovskú
Lúžnu, po asi 30 m odbáča doľava do ulice a pokračuje ďalej smerom na Ružomberok. Za
Liptovskou Osadou je trasa vedená už mimo hlavnej cesty. Spočiatku po poľnej ceste a
bývalom telese lesnej železničky. Za osadou Podsuchá vedie po asfaltovom chodníčku na
začiatok Ružomberka do lokality Jazierce, kde sa križuje so zelenou cykloturistickou
trasou. Odtiaľto pokračuje mimo hlavnej cesty až do Ružomberka, kde trasa končí v
centre mesta na križovatke viacerých cykloturistických trás. Začína tu napríklad Oravská
cyklomagistrála. Trasa je v tomto smere nenáročná, nakoľko takmer v celej dĺžke klesá,
naopak v smere od Ružomberka musia prekonať cykloturisti značné prevýšenie.
2. Donovaly – Hiadeľské sedlo - Korytnica
Dĺžka
15,8 km
Náročnosť
Stredne náročná
Čas
135 minút
Popis:
Táto trasa patrí k najkrajším trasám v okolí Donoval. Začína sa pri centrálnej orientácii,
kde začínajú aj ďalšie trasy smerujúce do blízkeho i širokého okolia. Zelená trasa
pokračuje aj spoločne s ďalšími trasami stúpaním po asfaltovej ceste až do osady
Polianka, kde si môžeme pozrieť bývalý banský vodovod. Hneď za osadou sa asfaltová
cesta končí a trasa pokračuje po lesnej ceste. Pri najbližšom cyklosmerovníku odbočíme
doľava a lesnou cestou pokračujeme pekným prírodným prostredím. Až pri stúpaní na
Kečku vychádzame z lesa na trávnatý hrebeň. Z týchto miest sa pri krásnom počasí
naskytujú pekné výhľady na Nízke Tatry a cyklisti si vychutnávajú zjazd až do sedla
Hadlanka. Zo sedla trasa pokračuje doľava a traverzuje Kozí chrbát do Hiadeľského sedla.
V sedle sa nachádza križovatka cykloturistických trás. My pokračujeme po dobrej lesnej
ceste viacmenej stálym zjazdom až do bývalých Korytnianskych kúpeľov. Trasa končí pri
ceste I/59 na križovatke s Donovalskou cyklomagistrálou. Trasa je stredne náročná s
technickými úsekmi určených pre skúsenejších cyklistov.
3. Donovaly - Moštenica
Dĺžka
20,7 km
Náročnosť
Stredne náročná
Popis:
Táto trasa vedie dlhým úsekom spoločne s Donovalskou cyklomagistrálou. Začína pri
centrálnej orientácii na Donovaloch a hneď na začiatku čaká na cyklistov stúpanie po
asfaltovej ceste do lokality Vrchlúka. Tu sa nachádza križovatka viacerých

cykloturistických trás. Z Vrchlúky trasa pokračuje spoločne s červenou a zelenou trasou
cez osadu Bully až do lokality Pri Javore, kde odbáča doľava a pretína ďalšie cyklotrasy.
Spoločne s červenou však pokračuje stúpaním okolo Hrubého Vrchu a následne klesá po
lúkach a lesom až k NKP Kalište. Národná kultúrna pamiatka Kalište je bývalá osada,
ktorá bola vypálená na konci druhej svetovej vojny a už sa ju nepodarilo obnoviť. Cez
letnú sezónu je tu otvorená expozícia pre návštevníkov. Pred vstupom do samotnej osady
sa nachádza cyklosmerovník a križovatka viacerých cykloturistických trás. Od Kališťa
trasa pokračuje dlhým zjazdom po dobrej lesnej ceste až do obce Baláže, tesne pred obcou
začína asfaltová cesta. Za obcou Baláže trasa odbáča doľava a definitívne sa rozchádza s
Donovalskou cyklomagistrálou. Cyklisti prichádzajú do obce Podkonice, kde sa nachádza
križovatka so zelenou a žltou cykloturistickou trasou. Za Podkonicami trasa pokračuje po
poľnej ceste zvlneným terénom nad obec Moštenica a následne krátkym zjazdom vchádza
do obce. Končí v strede obce pri cyklosmerovníku.
4. Banská Bystrica - Priechod
Dĺžka
18,7 km
Náročnosť
ľahká
Čas
160 minút
Popis:
Trasa začína v meste Banská Bystrica, konkrétne pri autobusovej stanici. V celej dĺžke je
vedená spoločne s Donovalskou cyklomagistrálou. Prechádza popri rieke Hron a po 2 km
prechádza cez lávku na druhú stranu rieky. Tam pokračuje dobrou asfaltovou cestou do
mestskej časti Šalková. Za Šalkovou sa asfaltový povrch mení na lesnú cestu a po nej
pokračuje až do obce Slovenská Ľupča. V obci odporúčame návštevu hradu. Taktiež sa tu
nachádza
i
križovatka
s
ďalšími
cykloturistickými
trasami.
Zo Slovenskej Ľupče trasa pokračuje po hlavnej ceste a kúsok za obcou odbáča doľava na
poľnú cestu. Po nej sa dostávame až do obce Priechod, kde modrá trasa končí na
križovatke viacerých cykloturistických trás. Trasa je takmer rovinatá a zvládnu ju aj menej
zdatní cyklisti.
5. Okruh Selce
Dĺžka
Náročnosť
Čas

17 km
Stredne náročná
146 minút

Popis:
Trasa začína aj končí v obci Selce pri kostole na križovatke so žltou trasou. Odporúčame
trasu začínať smerom na obec Senica. Po asfaltovej ceste prechádza ďalej obcami
Kynceľová a Nemce, kde na konci obce začína stúpanie smerom na Šachtičku. Stúpaním
pokračujeme až tesne pod Šachtičku, kde sa trasa prudko stáča doprava na križovatke so
žltou trasou smerujúcou hore k stredisku. Zároveň sa tu povrch trasy mení na lesnú cestu a
krátke stúpanie nás privádza až na najvyššie miesto na trase. Z tohto miesta trasa už len
klesá a po chvíli vychádza z lesa na lúky, z ktorých sú krásne výhľady. Prudké klesanie
cyklistov privádza k reštaurácii Fuggerov dvor, kde sa nachádza aj cykloturistická
orientácia. Tu sa trasa znova dostáva na asfaltovú cestu a pokračuje stálym klesaním
naspäť do obce Selce. Trasa je stredne náročná.

6. Podkonice – NKP Kalište
Dĺžka
8,2 km
Náročnosť
Stredne náročná v stúpaní, ľahká v zjazde
Čas
70 minút
Popis:
Trasa začína na križovatke viacerých cyklotrás v obci Podkonice. Hneď na úvod čaká
cyklistov tiahle stúpanie po asfaltovej ceste až na Chatu na Plešiach. Pri chate sa cez
sezónu môžeme občerstviť, prípadne aj ubytovať. Od chaty trasa pokračuje už po lesnej
ceste a obchádza vrchol Vysokej. Lesná cesta nás privedie do sedla Príslop, kde sa napája
na asfaltovú cestu. Po nej trasa pokračuje stúpaním k národnej kultúrnej pamiatke Kalište,
kde trasa končí pri cyklosmerovníku a križovatke viacerých cykloturistických trás. NKP
Kalište je bývalá osada, ktorá bola vypálená na konci druhej svetovej vojny a už sa ju
nepodarilo obnoviť. Cez letnú sezónu je tu otvorená expozícia pre návštevníkov. Trasa je
najmä v popisovanom smere stredne náročná, keďže väčšinu trasy cyklisti stúpajú.
7. Okruh Priechod
Dĺžka
8,6 km
Náročnosť
ľahká
Čas
74 minút
Popis:
Trasa začína v centre obce Priechod pri cyklosmerovníku, kde sa križuje viacero
cykloturistických trás. My začíname bicyklovanie po trase v smere na obec Selce a prvé
kilometre trasa vedie po asfaltovej trase spoločne so žltou trasou. Nad obcou sa zelená
trasa odpája smerom doprava na poľnú cestu a stúpaním pokračuje po lúkach a pastvinách
nad obcou Priechod. Z týchto miest sú krásne výhľady na široké okolie. Trasa z lúk
pokračuje zjazdom a poľná cesta sa znova mení na asfaltovú cestu, ktorá nás privedie až k
Donovalskej cyklomagistrále. Obe trasy spoločne pokračujú späť do obce Priechod, kde
zelená cykloturistická trasa končí. Trasa má zvlnený charakter, ale zvládnu ju aj menej
zdatní cyklisti.

8. Šachtička – Špania dolina
Dĺžka
2,6 km
Náročnosť
Stredne náročná, v zjazde náročná
Čas
22 minút
Popis:
Trasa začína pod horským strediskom Šachtička na križovatke so zelenou trasou. Krátke
stúpanie privádza cyklistov po asfaltovej ceste až pred horský hotel. Odtiaľto už pokračuje
technickým zjazdom do banskej dedinky Špania Dolina, kde končí v centre obce na
križovatke s ďalšou zelenou trasou. Jednoznačne odporúčame prehliadku tejto krásnej a
malebnej dedinky s dominantným kostolom. Trasa je síce krátka, ale náročná v oboch
smeroch.

9. Selce - Priechod
Dĺžka
Náročnosť
Čas

3,7 km
ľahká
32 minút

Popis:
Trasa tvorí krátku spojku medzi obcami Selce a Priechod. Takisto spája viacero
cykloturistických trás a celá vedie po asfaltovej ceste.
10. Podkonice – Priechod – Slovenská Ľupča
Dĺžka
7,8 km
Náročnosť
ľahká
Čas
67 minút

Popis:
Táto trasa tvorí spojku medzi troma obcami a cyklotrasami, ktoré nimi prechádzajú.
Začíname na križovatke modrej, zelenej a žltej cykloturistickej trasy v obci Podkonice.
Žltá trasa pokračuje cez obec po asfaltovej ceste smerom na obec Priechod, kde sa stretáva
s ďalšími cyklotrasami, medzi nimi i Donovalskou cyklomagistrálou. Z Priechodu trasa
pokračuje lesnou cestou do obce Priechod, kde po ľavej strane môžeme vidieť zaujímavý
prírodný úkaz – Ľupčiansky skalný hríb. Trasa končí v obci na križovatke s červenou a
modrou cykloturistickou trasou. Trasa je rovinatá a nenáročná.
11. Moštenica – Kyslá – Hiadeľská dolina
Dĺžka
8,1 km
Náročnosť
stredne ťažká
Čas
69 minút
Popis:
Žltá cykloturistická trasa začína v obci Moštenica na križovatke 3 cyklotrás. Z obce
pokračuje Uhliarskou dolinou po lesnej asfaltovej ceste až k rekreačnému stredisku Kyslá.
V doline sa trasa stáča doprava a stúpaním sa dostáva na hrebeň nad dolinou. Odtiaľ
pokračuje zasa klesaním do Hiadeľskej doliny, kde končí na križovatke cykloturistických
trás. Trasa je zaradená medzi stredne náročné trasy, keď najmä v prechode z Uhliarskej
doliny do Hiadeľskej doliny cyklisti prekonajú náročnejšie stúpanie.
12. Hiadeľská dolina – Hiadeľské sedlo
Dĺžka
1,7 km
Náročnosť
ťažká
Čas
15 minút
Popis:
Trasa začína v Hiadeľskej doline na križovatke cyklotrás a pokračuje stúpaním po
asfaltovej ceste. Prechádza okolo pamätníka SNP až do lokality Prostredný Grúň, kde
odbáča doľava a prudkým výšvihom sa dostáva na lesnú cestu. Po lesnej ceste pokračuje

stúpaním do Hiadeľského sedla. Na tomto mieste trasa končí na križovatke so zelenou
trasou prichádzajucou z Donovál, resp. Korytnice. Cyklisti na trase v tomto smere zdolajú
značné prevýšenie. V opačnom smere je zjazd pomerne náročný a v niektorých miestach
aj technický.
13. Liptovská Osada – Veľký Šturec - Motyčky
Dĺžka
18,2 km
Náročnosť
stredne ťažká
Čas
156 minút
Popis:
Trasa začína v obci Liptovská Osada na križovatke s Vrchárskou a Donovalskou
cyklomagistrálou. Pokračuje po asfaltovej ceste spoločne s Vrchárskou cyklomagistrálou
a postupne prechádzajú časťami obce Liptovské Revúce. V časti Vyšné Revúce
odporúčame návštevu zaujímavej Vtáčej záhrady, ktorá sa nachádza hneď pri trase. Na
konci obce modrá trasa odbáča doľava a hneď za obcou sa asfalt mení na štrkovú lesnú
cestu. Po ľavej strane míňame pekný skalný vodopád a pomaly začíname stúpať. Dlhé, ale
mierne stúpanie pekným lesným prostredím postupne cyklistov privádza až na vrchol
Veľkého Šturca. Odmenou za dlhé stúpanie je pre cyklistov perfektný zjazd, ktorý končí
pri bývalom horskom hoteli Šturec pri ceste č. I/59. Odtiaľto je možné presunúť sa po
ceste smerom doľava do obce Motyčky. Opačným smerom do Dolného Jelenca. V oboch
lokalitách je možné pokračovať po ďalších značených cykloturistických trasách.
14. Motyčky - Donovaly
Dĺžka
5,7 km
Náročnosť
ľahká
Čas
49 minút
Popis:
Táto trasa tvorí príjemnú alternatívu frekventovanej hlavnej cesty I/59. Začína v osade
Motyčky pri kostole a pokračuje po dobrej asfaltovej ceste cez osady Štubne a Jergaly. Za
bývalým rekreačným strediskom sa asfaltová cesta mení na lesnú štrkovú cestu a stálym
stúpaním pokračuje až do obce Donovaly. Tu trasa končí pri centrálnej orientácii a
križovatke množstva cykloturistických trás, ktoré tu začínajú.
15. Moštenica – NKP Kalište
Dĺžka
8,3 km
Náročnosť
Stredne ťažká v stúpaní, ľahká v zjazde
Čas
71 minút
Popis:
Trasa začína v centre obce Moštenica na križovatke viacerých cykloturistických trás a
pokračuje dolinou popri Moštenickom potoku. Celá trasa vedie po asfaltovej ceste a stúpa
až do lokality národnej kultúrnej pamiatky – Kalište. NKP Kalište je bývalá osada, ktorá
bola vypálená na konci druhej svetovej vojny a už sa ju nepodarilo obnoviť. Cez letnú
sezónu je tu otvorená expozícia pre návštevníkov. Popísaná trasa v celej dĺžke stúpa až k
NKP Kalište. Stúpanie je však tiahle, preto ju zvládnu aj netrénovaní cyklisti.

16. Donovalská CM – Južná vetva
Dĺžka
35,3 km
Náročnosť
Stredne ťažká v stúpaní, ľahká v zjazde
Čas
303 minút
Popis:
Magistrála začína v Ružomberku a jej južná vetva začína pri centrálnej orientácii na
Donovaloch. Pokračuje spoločne s ďalšími trasami stúpaním po asfaltovej ceste až do
osady Bully. Hneď za osadou sa asfaltová cesta končí a trasa pokračuje po lesnej ceste cez
lokalitu Pri Javore a potom prudším stúpaním okolo Hrubého Vrchu. V tomto úseku sa
križuje s ďalšími cykloturistickými trasami. Na správny smer vás nasmeruje
cykloturistické značenie. Od Hrubého Vrchu sa trasa spúšťa po lúkach a následne lesom
až k NKP Kalište. Národná kultúrna pamiatka Kalište je bývalá osada, ktorá bola vypálená
na konci druhej svetovej vojny a už sa ju nepodarilo obnoviť. Cez letnú sezónu je tu
otvorená expozícia pre návštevníkov. Pred vstupom do samotnej osady sa nachádza
cyklosmerovník a križovatka viacerých cykloturistických trás. Od Kališťa trasa pokračuje
dlhým zjazdom po dobrej lesnej ceste až do obce Baláže, tesne pred obcou začína
asfaltová cesta. Z Balážov sa dostávame do obce Priechod, kde sa takisto nachádza
križovatka viacerých cykloturistických trás a magistrála je odtiaľto vedená spoločne s
modrou trasou. Za obcou Priechod pokračujeme po poľnej ceste, ale len chvíľku, aby sme
sa pred Slovenskou Ľupčou opäť vrátili na asfaltovú cestu, ktorá nás privedie do
Slovenskej Ľupče. Tu odporúčame návštevu hradu Ľupča, ktorý sa nachádza kúsok nad
obcou. Trasa z obce pokračuje prechodom cez cestu I/66 za rieku Hron, kde sa asfaltový
povrch opäť mení na lesnú cestu. Po nej pokračuje do Šalkovej, miestnej časti Banskej
Bystrice. Zo Šalkovej sa už po asfaltovej ceste dostávame až do Banskej Bystrice, kde
trasa končí pri autobusovej stanici. Magistrála v popisovanom smere väčšinou klesá, a
preto jej prejdenie nie je náročné. Ako celodenný výlet ju zvládnu aj menej zdatní cyklisti
.
17. Donovaly – Polianka – Mistríky
Dĺžka
2,1 km
Náročnosť
ľahká
Čas
18 minút
Popis:
Táto nenáročná trasa je určená i pre menej zdatných cyklistov. I keď je na nej väčšie
prevýšenie, je krátka a tvorí malý okruh na Donovaloch. Začína pri centrálnej orientácii na
Donovaloch a pokračuje cez drevený mostík ponad cestu. Ďalej stúpa spoločne s ďalšími
trasami až do lokality Vrchlúka, kde odbáča doľava. Prichádza do osady Polianka, kde sa
nachádza krásne zrekonštruovaný bývalý banský vodovod. Z Polianky sa trasa spúšta po
lesnej ceste do osady Mistríky, kde trasa končí pri hlavnej ceste.
18. Žarnovka
Dĺžka
4,3 km
Náročnosť
ľahká
Čas
37 minút
Popis:
Táto zelená cykloturistická trasa tvorí spojku medzi jednotlivými cykloturistickými
trasami. Začína v obci Donovaly na križovatke a zo začiatku pokračuje spoločne s modrou

trasou. Zelená však odbáča doprava a lesnou štrkovou cestou pokračuje dolinou Žarnovky
až k hlavnej ceste č. I/59, kde končí na križovatke s Donovalskou cyklomagistrálou. Celá
trasa je vedená po lesnej ceste a v smere od Donoval takmer v celej dĺžke klesá.
19. Železné – Magurka
Dĺžka
3,2 km
Náročnosť
ľahká
Čas
27 minút
Popis:
Trasa začína na križovatke s červenou Vrchárskou magistrálou nad lokalitou Železné.
Pokračuje po lesnej ceste príjemným zjazdom až do lokality Kapustisko, kde sa stretáva
so zelenou cykloturistickou trasou. Spoločne pokračujú už po asfaltovej ceste a krátkym
stúpaním sa dostávajú do osady Magurka. Tu obe trasy končia pri chate Magurka, kde sa
môžu cyklisti občerstviť. Trasa je ľahká a určená pre všetky kategórie cyklistov.
20. Tajch – Magurka
Dĺžka
4 km
Náročnosť
ľahká
Čas
34 minút
Popis:
Trasa začína v lokalite Tajch na križovatke s Vrchárskou cyklomagistrálou. Zelená
cykloturistická trasa pokračuje peknou asfaltovou lesnou cestou do lokality Kapustisko,
kde sa stretáva so žltou trasou. Spoločne pokračujú stúpaním až do osady Magurka, kde
obe trasy končia pri turistickej chate. Trasa je krátka a ľahká.
21. Donovaly - Špania dolina
Dĺžka
15,5 km
Náročnosť
stredne ťažká
Čas
80 minút
Popis:
Táto trasa prepája Donovaly s historickou banskou obcou Špania Dolina. Začína pri
centrálnej orientácii na Donovaloch a hneď na začiatku čaká na cyklistov stúpanie po
asfaltovej ceste do lokality Vrchlúka. Tu sa nachádza križovatka viacerých
cykloturistických trás. Z Vrchlúky trasa pokračuje spoločne s červenou a modrou trasou
cez osadu Bully až do lokality Pri Javore, kde zelená odbáča doprava. V týchto miestach
vychádza na lúky, po ktorých pokračuje do lokality Krčahy po dobrých lesných cestách.
Tie cyklistov privádzajú do oblasti známej aj ako Žliabkar, kde sa nachádza pozostatok
bývalého banského vodovodu. Začína tu takisto lesný náučný chodník. Zelená trasa
odbáča doprava a prudkým zjazdom schádza na lesnú cestu vedúcu popod hrebeň. Po
lesnej ceste sa dostávame až do sedla Dolný Šturec, kde sa nachádza križovatka cyklotrás.
Kúsok za sedlom pokračujeme doprava a viacmenej stálym zjazdom pokračujeme do
Španej Doliny. Trasa je stredne náročná a spolu s prehliadkou Španej Doliny na ňu
odporúčame vyčleniť si celý deň.
22. Dolný Jelenec - Žliabkar
Dĺžka
4,5 km
Náročnosť
Stredne ťažká v stúpaní, ľahká v zjazde

Čas
30 minút
Popis:
Trasa začína v osade Dolný Jelenec pod pamätníkom Jozefa Dekréta Matejovie. Vedie k
nemu krátky chodníček. Nachádza sa tu tiež jedna z unikátnych vodných nádrží, ktoré boli
v oblasti vybudované. Cyklisti pokračujú po asfaltovej ceste spoločne so zelenou
cykloturistickou značkou až do lokality horáreň Hájnička, kde sa trasy rozchádzajú. Žltá
trasa pokračuje doľava a povrch sa mení na lesnú cestu. Tu sa začína i tiahle stúpanie,
ktoré pokračuje lesom do lokality Žliabkar, kde sa nachádza odpočívadlo a bývalý banský
vodovod. Celá trasa je vedená spoločne s náučným chodníkom. V smere z Dolného
Jelenca trasa takmer celý čas stúpa, je však pomerne krátka a preto ju zvládnu aj
cykloturisti so slabšou kondíciou.
23. Okolo Hrubého Vrchu
Dĺžka
6,2 km
Náročnosť
REKREA
Popis:
Trasa začína v lokalite Vrchlúka, kde sa v súčasnosti križuje až 7 trás. Tvorí alternatívu k
ostatným trasám a patrí k tým jednoduchším. Je určená pre všetky vekové kategórie i
menej zdatných cyklistov. Z Vrchlúky trasa pokračuje cez osadu Polianka, kde prechádza
popri starom banskom vodovode. Hneď za osadou čaká cyklistov krátke, ale strmé
stúpanie už po lesnej ceste, ktoré ich privedie k cykloturistickému smerovníku, kde sa
trasa rozdeľuje a tvorí okruh. Môžeme ju teda absolvovať v obidvoch smeroch. Trasa
prechádza okolo Hrubého vrchu a po lúkach pod ním. Z lúk sú krásne výhľady na Veľkú
Fatru, Nízke Tatry a Starohorské vrchy.
24. Baláže – sedlo Horný Šturec
Dĺžka
5,5 km
Náročnosť
SPORT
Popis:
Trasa začína v strede obce Baláže na križovatke so žltou trasou č. 8621. Ďalej pokračuje
cez obec až na jej koniec, kde sa cesta mení na lesnú. Za obcou začína trasa pomaly stúpať
až do lokality Žiare. Tu sa napája na modrú trasu č. 2583 a spolu s ňou ide až do sedla
Horný Šturec, kde končí.
25. Sedlo Dolný Šturec – Šachtička
Dĺžka
1,8 km
Náročnosť
REKREA
Popis:
Trasa tvorí spojovaciu trasu medzi zelenou cykloturistickou trasou č. 5586 a modrou
trasou č. 2583. Zároveň spája rekreačné stredisko Šachtička so sedlom Dolný Šturec. Celá
trasa vedie po dobrej lesnej ceste.
26. Horná Richtárová – Pod Jelenskou Skalou
Dĺžka
Náročnosť

6,5 km
REKREA

Popis:
Trasa tvorí spojovaciu trasu medzi zelenou cykloturistickou trasou č. 5588 a ďalšou
zelenou č. 5586. Začína pri horárni v lokalite Horná Richtárová a správnym smerom nás
nasmeruje cykloturistické značenie. Trasa pokračuje miernym stúpaním po lesných
cestách a zhruba v polovici trasy sa cyklistom naskytnú krásne výhľady na Veľkú Fatru a
okolité lesy. Trasa končí na križovatke so zelenou trasou č. 5586.
27. Okruh okolo Magury
Dĺžka
Náročnosť
Popis:

6,6 km
REKREA

Tento Donovalský okruh okolo Magury tvorí príjemnú oddychovú trasu aj pre
nenáročných cykloturistov. Trasa pokračuje cez centrálne parkovisko a po chodníku sa
spúšťa k Donovalskej méte pri stanici lanovky. Popri chate Magura trasa prechádza a
pomaly začína stúpať po asfaltovej ceste až k cykloturistickému smerovníku. Ten nás
nasmeruje na lesnú cestu, ktorá cyklistov prevedie miernym terénom okolo vrchu Magura
až k ďalšiemu cykloturistickému smerovníku. Odtiaľ trasa prechádza cez zjazdovku a
znova vchádza do obce Donovaly a vracia sa k centrálnej orientácii.
28. Horný Jelenec - Krížna
Dĺžka
Náročnosť
Popis:

11,8 km
EXPERT

Táto trasa patrí k najkrajším trasám v okolí Donovál. Začína v osade Horný Jelenec pri
ceste I/59. Začiatok trasy prechádza osadou po asfaltovej ceste, ktorá pokračuje do
malebnej osady Rybie. Tu sa už začína strmšie stúpanie. Cca. 500 m za osadou sa
asfaltový povrch mení na lesnú cestu a trasa pokračuje stálym stúpaním. Stúpanie však nie
je veľmi prudké, a preto ho zvládnu aj menej zdatní cyklisti. Postupne sa trasa dostáva nad
pásmo lesa a cyklistom sa tak stále častejšie naskytujú krásne výhľady. Asi v polovici
stúpania prechádzame okolo pastierskej koliby, kde horské pasienky spása množstvo
ovečiek. Trasa sa pomaly dostáva až ku križovatke s Vrchárskou magistrálou. Z tejto
lokality pokračujú trasy spoločne do Rybovského sedla, odtiaľ traverzom do lokality
Líška. Z Líšky už trasa stúpa až na vrchol Krížnej, kde končí. Pri peknom počasí je z
Krížnej prekrásny kruhový výhľad.
29. Spojka Donovalská CM - Liptovská Lúžna
Dĺžka
4,7 km
Náročnosť
REKREA
Popis:
Trasa umožňuje kratšie prepojenie obce Liptovská Lúžna s Donovalskou
cyklomagistrálou. Trasa začína pri ceste I/59 a pokračuje po lesnej ceste dolinou popri
potoku Patočiny. V doline trasa odbáča doľava a po poľnej ceste prechádza do obce
Liptovská Lúžna.

30. Baláže - Krčahy - Motyčky
Dĺžka
9,9 km
Náročnosť
SPORT
Popis:
Žltá trasa začína v centre obce Baláže a pokračuje zo začiatku spoločne s Donovalskou
cyklomagistrálou a modrou trasou č. 2558. V doline za obcou pri cykloturistickom
smerovníku sa trasy rozchádzajú a žltá pokračuje hore dolinou po asfaltovej ceste tiahlym
stúpaním. Pri horárni sa asfaltová cesta končí, mení sa na lesnú cestu a pokračuje po nej
až do lokality Krčahy, kde trasa križuje modrú a zelenú cykloturistickú trasu.
Cyklosmerovník vás nasmeruje, kadiaľ ďalej. Chvíľu idú trasy spoločne, no po cca. 200 m
sa žltá trasa odpája smerom doľava a stúpa na hrebeň nad Krčahy. Z tohto miesta sú
prekrásne výhľady na Veľkú Fatru. Po krátkej pauze čaká cyklistov už iba zjazd po
dobrých lesných cestách až do osady Motyčky.
31. Vyšné Revúce - Prašnické sedlo
Dĺžka
8,4 km
Náročnosť
SPORT
Popis:
Trasa začína v obci Liptovské Revúce, v časti obce Výšne Revúce na križovatke troch
cykloturistických trás. Spoločne s Vrchárskou cyklomagistrálou trasa pokračuje Suchou
dolinou až k horárni Hajabačka. Tu sa trasy rozdeľujú a zelená trasa pokračuje miernym
stúpaním Suchou dolinou. Asi po 3 kilometroch sa trasa stáča doľava a začína stúpať do
Prašníckeho sedla, no ešte pred ním sa opäť spája s Vrchárskou cyklomagistrálou.
Spoločne obe trasy stúpajú až do samotného sedla, kde zelená trasa končí. Trasa je vedená
po dobre lesnej ceste a zvládnu ju aj menej zdatní cyklisti.
32. Staré Hory – Dolný Jelenec
Dĺžka
15,3 km
Náročnosť
SPORT
Popis:
Zelená cykloturistická trasa začína v obci Staré Hory pri kostole. Značka cykloturistov
naviguje smerom na Hornú Richtárovú, kde sa pri horárni nachádza cykloturistický
smerovník a trasa sa tu križuje so žltou trasou č. 8623. Od horárne trasa prudko stúpa po
lesnej ceste až pod vrchol Klopačky. Od týchto miest už trasa pokračuje zvlneným
terénom, a to celým Starohorským chotárom. Na viacerých miestach sú prekrásne
výhľady na Staré Hory i Veľkú Fatru. Trasa pokračuje až k horárni Hájnička, kde sa
križuje so žltou trasou č. 8617. Spoločne pokračujú až do Dolného Jelenca, kde trasa
končí.
33. Donovaly – Šachtička
Dĺžka
13,6 km
Náročnosť
SPORT
Popis:
Trasa začína pri centrálnej orientácii v obci Donovaly. Hneď na začiatku čaká cyklistov
stúpanie po asfaltovej ceste do lokality Vrchlúka, kde sa nachádza križovatka až 7
cykloturistických trás. Následne prechádza cez osadu Polianka, za ktorou sa už asfaltový

povrch mení na lesnú cestu. Krátke stúpanie privádza cyklistov k ďalšiemu
cykloturistickému smerovníku a k najvyššie položenému miestu na trase. Odtiaľ už trasa
pokračuje príjemným zvlneným terénom po krásnych lokalitách Starohorských vrchov.
Postupne prechádza lokalitami Pri Javore, Krčahy, Žliabkar, Žiare, sedlo Horný Šturec až
na Šachtičku, kde trasa končí. Na viacerých miestach križuje ďalšie cykloturistické trasy.
Trasa patrí k najkrajším v oblasti a je vhodná i pre menej zdatných cykloturistov.
34. Vrchárska cyklomagistrála (Úsek: Bešeňová – Kráľova Studňa)
Dĺžka
56,8 km
Náročnosť
EXPERT
Popis:
Vrchárska cyklomagistrála začína v obci Huty na Orave na križovatke s Oravskou
cyklomagistrálou. Z obce Huty pokračuje tiahlym stúpaním do obce Malé Borové, kde
končí asfaltová cesta a trase prechádza na lesnú cestu a stúpanim sa dostáva až pod vrchol
Polianky. Z tohto miesta potom cyklisti klesajú až do malebnej obce Veľké Borové, kde
trasa prechádza popri krásne zvoničke a znova stúpa až nad obec. T týchto miest sú krásne
výhľady na celé okolie a Západné Tatry. Trasa pokračuje príjemným lesným prostredím
až nad obec Malatiná do ktorej sa spúšta prudším zjazdom. V obci sa povrch trasy opäť
mení na asfaltový. Trasa pokračuje ulicami obce a prechádza do obce Osádka, kde odbáča
doľava a prechádza peknou lesnou dolinou až do obce Lúčky, ktoru prechádza a cyklisti
sa môžu zastaviť pri známom vodopáde priamo v obci. Z Lúčok sa trasa dostáva až do
Bešeňovej, kde sa nachádza križovatka až 3 cykloturistických magistrál. Oravskej,
Liptovskej a Vrchárskej. Vrchárska cyklomagistrála z Bešenovej prechádza až za obec
Partizánska Ľupča spoločne s Liptovskou cyklomagistrálou, kde sa trasy rozdeľujú.
Vrchárska cyklomagistrála pokračuje Ľupčianskou dolinou až do lokality Tajch, kde sa
nachádza križovatka so zelenou trasou, ktorá vás privedie na chatu Magurka. Z Tajchu
pokračuje trasa ponad Železné, Liptovskú Lúžnu do Liptovskej Osady, kde sa tentokrát
križuje s Donovalskou cyklomagistrálou. Prejdeme cestu č. I/59 a pokračujeme z
Liptovskej Osady spoločne s modrou cykloturistickou trasou cez obec Liptovské Revúce
až na jej koniec, kde sa trasy rozdeľujú. No spoločne s magistrálou tentokrát ide trasa
zelená, ktorá tu začína. Obe spoločne pokračujú Suchou dolinou až k horárni Hajabačka,
kde sa na chvíľu rozdelia. Magistrála začína stúpať do Prašníckeho sedla, kúsok pred ním
sa však opäť stretáva so zelenou trasou. Spoločne stúpajú na vrchol sedla. Zelená tu končí
a červená magistrála pokračuje druhou stranou hrebeňa k ďalšiemu cykloturistickému
smerovníku, kde sa tentokrát stretáva s modrou cykloturistickou trasou. Z tohto miesta
obe trasy spoločne stúpajú cez Rybovské sedlo, lokalitu Líška až na Krížnu. Z vrcholu
Krížnej je pri peknom počasí nádherný kruhový výhľad na blízke i široké okolie. Z
Krížnej pokračuje magistrála už samostatne po hrebeni až k horskému hotelu Kráľova
Studňa, kde značenie momentálne končí. Tento úsek magistrály je určený pre horské
bicykle a pre náročných a skúsených cykloturistov.
Cykloturistika- Okruhy

1.

Veľký Šturec

Okruh začína príjemným zjazdom až k odbočke pri hoteli Pod Šturcom. Odtiaľ si
vyšliapnete do horského sedla Veľký Šturec. Pekným prírodným zjazdom po
serpentínach dorazíte do Liptovských Revúc, kde vás čaká malebné prostredie a
hlavne vtáčia záhrada hneď na Vyšnej. Po prejazde Liptovských Revúc odbočíte v
Liptovskej Osade späť smer Donovaly, 36.4 km

2.

Hiadeľské sedlo

Pekný prírodný okruh v náročnom, ale príjemnom profile. Po štarte vás čaká výjazd na
Hiadeľské sedlo. Odtiaľ sa dostanete do bývalého kúpeľného mestečka Korytnica. Po
krátkej jazde po hlavnej ceste odbočíte do doliny Žarnovka, cez ktorú sa už ľahko
presuniete, cez chatovú oblasť na Donovaly, 23.6 km
3.

Kalište

Tento okruh je venovaný histórii II. Svetovej vojny. Prejazdom cez bývalé banícke
obce sa dostanete k NKP Kalište. Ďalšia časť cesty vás zavedie cez dedinku Moštenica
na Hiadeľské sedlo, Korytnicu a po hlavnej ceste späť na Donovaly, 33 km
4.

Chata na Plešiach

Okruh je určený pre vytrvalejších jazdcov. Cestou sa môžete zastaviť pri NKP Kalište
a na chate na Plešiach. Občerstvenie príde vhod pred dlhou cestou Hiadeľským
sedlom, Korytnicou s návratom na Donovaly, 46 km
5.

Podkonice - Moštenica

Pre jazdu týmto okruhom je potrebné vyzbrojiť sa veľkou dávkou vytrvalosti. Čaká
vás jazda z Donovál cez Kalište, chatu na Plešiach, Priechod až do Podkoníc. Návrat
sme vám pripravili cez Hiadeľské sedlo, Korytnicu, dolinu Žarnovka až na Donovaly,
48 km
6.

Slovenská Ľupča - Ľupčiansky Hrad

Dlhý okruh s hlavným cieľom v Slovenskej Ľupči. V mestečku sa nachádza miestny
hrad. Zo Slovenskje Ľupče je potrebné sa vybrať cez Podkonice, Moštenicu na
Hiadeľské sedlo. Zjazdom sa dostanete do Korytnice, kde si môžete oddýchnuť
pohľadom na areál bývalých kúpeľov. Hlavná cesta vás nasmeruje späť na Donovaly,
52 km

Informácie o ďalších možnostiach cykloturistiky na Slovensku nájdete aj na partnerských
portáloch:
www.cykloklub.sk a www.cykloportal.sk

