CYKLOTURISTIKA
Návšteva Manínskej tiesňavy a Suľovskych skál

ORGANIZAČNÉ POKYNY
1.) Dátum vykonania:
Začiatok akcie:
hod.
Ukončenie akcie:
2.) Vedúci akcie, odborné
a zdravotnícke zabezpečenie:

podľa plánu CTK Lešťan
ŽS Považská Bystrica od 14:00
ŽS Zvolen do 10:00 hod.
MVDr. Michal Ondovčík

3.) K zabezpečeniu plynulého priebehu cykloturistickej akcie je potrebné,
aby si každý účastník priniesol so sebou nasledovný materiál:
Výstroj:
cyklistický odev a obuv podľa ročného obdobia, pokrývka hlavy, prilba,
okuliare,
náhradný odev (spodná bielizeň, pyžamo, ponožky, náhradný
cyklistický odev),
pláštenka do dažďa, vode-odolný povlak na cyklistické tretry,
osobné hygienické potreby,
obal na vodu min. 1 l.
Výzbroj:
cyklistický batoh (taška na bicykel) na prenos materiálu,
minimálne jedna náhradná duša,
lepenie na defekty,
pumpa na nafukovanie kolies,
montážne kľúče a náhradné súčiastky,
nôž,
potraviny.
4.) Logistické zabezpečenie:
ubytovanie – naplánoval CTK Lešťan vo Vysokých Tatrách. Platbu za
ubytovanie uhradí každý účastník akcie.
stravovanie – si zabezpečí každý účastník akcie.
5.) Súčasťou týchto organizačných pokynov je informačný materiál.
U účastníkov cykloturistickej akcie sa predpokladá dobrý zdravotný stav.
Ďalšie organizačné pokyny budú vydané pri zahájení cykloturistickej akcie.
MVDr. Michal Ondovčík
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INFORMAČNÝ MATERIÁL
PROGRAM
DEŇ
PRVÝ

DRUHÝ

TRETÍ

ŠTVRTÝ

ČAS

ČINNOSŤ

POZNÁMKA

CESTA vlakom do ŽS Považská
Bystrica
PRESUN bicyklom - do Žiliny po
trase presunu – kliknúť na link
VYPADNI
UBYTOVANIE

-

PRESUN bicyklom do Oravského
Podzámku po trase presunu kliknúť na link VYPADNI
UBYTOVANIE

- Stará Bystrica-orloj,
- skanzen a železničná trať
Vychylovka,
- Zázrivá,
- Oravský Podzámok-Oravský hrad

PRESUN bicyklom do Banskej
Bystrice po trase presunu – kliknúť
na link VYPADNI
UBYTOVANIE

-

PRESUN bicyklom na ˇŽS Zvolen
CESTA vlakom domov

Manínska tiesňava,
Suľovské Skaly,
jaskyňa Šarkania diera,
Lietavský hrad,
kamenné dvojkreslo v Lietave,
hrad Budatín

Dolný Kubín,
hrad Likava,
Ružomberok,
Staré Hory
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Manínska tiesňava
Manínska tiesňava je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody
Strážovské vrchy.
Nachádza sa neďaleko Považskej Teplej, ktorá je dnes súčasťou mesta Považská
Bystrica. Bola vyhlásená v roku 1967 s rozlohou 117,63 ha a ochranným pásmom
70,49 ha v geomorfologickej jednotke Súľovské vrchy. Je súčasťou Chránenej krajinnej
oblasti Strážovské vrchy. Na území rezervácie platí 4. a 5. stupeň ochrany.
Predmetom ochrany je: Úzky vápencový epigenetický kaňon medzi Veľkým a Malým
Manínom s množstvom morfologických foriem a vzácnou vápnomilnou flórou i bohatou
faunou. Rezervácia je využitá ako vedecko-výskumný a turisticko-rekreačný objekt.[1]
Epigenetický prielom
bol
vytvorený
zarezaním
sa Manínskeho
potoka a
rozdelil Manínske bradlo na dve časti - Veľký a Malý Manín. Vlhká mikroklíma
vysokých skalných stien a bralných útvarov umožňuje výskyt horských druhov a rastlín
a živočíchov v malej nadmorskej výške. Na výslnných polohách skalných stien sa
nachádzajú teplomilné vápnomilné druhy. V mieste sú horolezecké cvičné terény.
Smerom nahor proti prúdu Manínskeho potoka sa o niečo ďalej nachádza Kostolecká
tiesňava.

Súľovské skaly
Súľovské skaly sú geomorfologický podcelok Súľovských vrchov, charakteristický
výrazným členitým reliéfom. Nachádzajú sa približne 10 km smerom na juh od
mesta Bytča. Sú turisticky vyhľadávanou lokalitou, nachádza sa v nich národná
prírodná rezervácia Súľovské skaly[1]. Najvyšším vrchom je Žibrid s výškou 867 m n. m.
Nachádzajú sa v západnej časti Súľovských vrchov. Zo severu a severozápadu ich
ohraničuje Manínska vrchovina, zo západu Podmanínska pahorkatina, z
juhu Zliechovská hornatina a Domanižská kotlina a z východu Rajecká
kotlina, Skalky a Žilinská pahorkatina.[2][3]. Súľovské skaly sú zoradené v oblúku,
ktorého vrchol je na severe a ramená smerujú na juhozápad a juhovýchod.
Horninovým základom Súľovských skál je zväčša
charakteristický treťohorný (konkrétne eocénny[4]) karbonátový zlepenec (s klastami
starších rozrušených vápencov a dolomitov) tvoriaci súčasť borovského
súvrstvia centrálnehokarpatského paleogénu. Zlepence sú nedokonale vrstevnaté[4], čo
naznačuje, že vznikali v dynamickom prostredí, pravdepodobne priamo pod
vápencovými útesmi vtedajšieho mora. Podložie tvoria staršie druhohorné dolomity
a slienito-bridličnaté súvrstvia. Terén bol v priebehu neogénu zvrásnený, pričom sa
vytvorili početné antiklinály a synklinály. S časom sa potom prejavil jav označovaný
ako inverzia reliéfu, kedy rozpraskané horniny v osovej
časti antiklinály podľahli erózii skôr ako synklinálna časť, preto pozostatky synklinály
budujú dnes vyššie časti územia ako kedysi vyššie položené antiklinály[4]. Osou vrcholu
bývalej antiklinály teraz vedie dolina typu combe, ktorá vyúsťuje do obce Súľov-Hradná.
Ide o relatívne malú plochu územia s vysokou koncentráciou geomorfologických tvarov
ako poskladané skalné veže, strmé bralá, ihly, okná, homole a pod., s často bizarným
tvarom.
Jedným z najznámejších útvarov je Gotická brána. V Súľovských skalách sa
nachádzajú aj dve jaskyne (jednou z nich je Prírodná pamiatka Šarkania diera) a
zrúcanina Súľovského hradu.
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Šarkania diera
Šarkania diera je prírodná
slovenských jaskýň.

pamiatka v

správe

príspevkovej

organizácie

Správa

Nachádza sa v katastrálnom území obce Súľov-Hradná v okrese Bytča v Žilinskom kraji.
Územie bolo vyhlásené v roku 1994 a naposledy novelizované v roku 2009. Ochranné
pásmo nebolo určené.
Predmetom ochrany je: Jaskyňa je prístupná návštevníkom v období od 1. mája do 1.
novembra za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.[1]

Lietava (hrad)
Lietava (-normovaný názovy[1]; iný názov: Lietavský hrad; doložené historické
názvy Litova, Letava, Lethawa, Zsolnalitva) sa nachádza 10 km od krajského mesta
Žilina v blízkosti vrchu Cibuľník na východnom okraji Súľovských vrchov. Katastrálne
leží na hranici medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m n.
m. Svojou mierou zachovania patrí medzi najväčšie (rozloha 1 hektár zastavenej plochy)
a najkrajšie zachované zrúcaniny nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Zánik
goticko-renesančného hradu je datovaný do roku 1753 a zrúcanina bola opustená v
lesnom poraste do roku 1999. Vtedy vzniklo Združenie na záchranu Lietavského hradu,
ktoré od roku 2003 vykonáva záchranu objektov, formou citlivej stabilizácie,
konzervácie a čiastočnej obnovy. Hrad je stále voľne prístupnou zrúcaninou, mimo
objektov, ktoré sa aktuálne opravujú. Súčasný vlastník „Združenie na záchranu
Lietavského hradu“, prevádzkuje v časti stredného hradu expozíciu venovanú histórii,
vlastníkom objektu, ako aj archeologickým nálezom.
Skalnatý hrebeň na východnom výbežku Súľovskej vrchoviny si v poslednej štvrtine 13.
storočia za stavebnú parcelu vybral pravdepodobne niekto z rodu Balašovcov. Na
najvyššej časti skaliska postavili štvorpodlažnú vežu štvorcového pôdorysu.
Severovýchodne od veže sa tiahla hradba. Pôvodnú dispozíciu doplňoval menší palác.
Začiatkom 14.stor. zabral hrad Matúš Čák, ale po jeho smrti roku 1321, dobyli hrad
vojská kráľa Karola Róberta a hrad vrátili Balašovcom. Koncom 14. storočia patril
kráľovi Žigmundovi, 1475-1494 Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal na hrade viaceré
stavebné úpravy. Opravil opevnenie prvého predhradia a veľkú obytnú vežu, ako aj
vstupnú vežovú bránu. Začiatkom 16. storočia hrad získal Mikuláš Kostka, ktorého
dcéru Barboru si vzal za manželku František Turzo. Nový majiteľ opevnil ďalšie, druhé
predhradie a opravil existujúce budovy; z nich viaceré ukončil oblúčikovou atikou podľa
nového výtvarného smeru - renesancie. Z roku 1530 pochádza správa, že na hrade sa
zdržiavala početná posádka - 285 žoldnierov, ktorí si sami vyrábali aj pušný prach. V
roku 1604 sa počet vojakov zmenšil na 12. Po smrti Imricha Thurzu (1621) sa tunajšie
panstvo rozdelilo medzi dedičov, ktorí nejaký čas hrad spoločne udržiavali. V
roku 1641 v dôsledku majetkových sporov stratili o areál záujem; hrad v prvej
polovici 17. storočia patril komposesorátu. Opis hradu z 1698 uvádza, že nie je obývaný
a nachádza sa tu len archív; 1760-1770 archív previezli na Oravský hrad. Lietavský
hrad sa už potom nevyužíval a neudržiaval, a tak postupne chátral. V rokoch 187073 tunajšie majetky kúpil barón Popper.
adro hradu tvorila veľká hranolová veža, situovaná čelom k šiji prístupového hrebeňa.
Severne od nej bolo opevnené nádvorie horného hradu s palácom a ďalšími objektmi.
Hradné opevnenie sledovalo členitý tvar terénu. Na jeho východnej strane
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umiestnili gotickú kaplnku. Jadro hradu obklopuje prvé veľké predhradie na S a Z.
Prístupné bolo hranolovou vstupnou vežou s bránou. Na JV od nej stojí veľká obytná
budova s oblým nárožím s kamenným rámovaním a reliéfom erbu. Na severozápadnom
nároží postavili veľkú okrúhlu baštu a na SV valcovitú vežu. Na tomto nádvorí sa
nachádzali obytné a hospodárske budovy. Druhé predhradie chránilo areál od S a Z.
Prístupné bolo ďalšou veľkou hranolovou vežou s padacím mostom; jeho bezpečnosť
zvyšovala i priekopa. Predhradie spevňovala polygonálna bašta (SZ) a oblá veža (SV).
Hrad sa pyšne vypína nad krajinou a je z neho nádherný výhľad do okolia. Hradné
múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory
okien, prípadne vstupov a architektonických detailov, kamenné profilované konzoly
bývalého arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti
profilovaných ostení. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali nábehy kamenných
gotických rebier a na niektorých múroch zvyšky omietok. Súčasný vlastník - občianske
združenie, ktoré v roku 2008 získalo hrad do vlastníctva,[2] rieši jeho citlivú obnovu a
konzerváciu tak, aby sa hrad dal využívať ako turistická atrakcia.
V roku 2009 bol objekt hradu zapísaný do zoznamu najohrozenejších pamiatok sveta
na rok 2010, ktorý vydáva americký Svetový pamiatkový fond (WMF).[3] [4]

Skalné kamenné dvojkreslo
V lese ukryté, zeleňou obkolesené, tajomné kamenné dvojkreslo je
miestnou atrakciou v obci Lietava. Každoročne priláka mnoho turistov, ktorí
s údivom sledujú tento úžasný výtvor.
Prechádzku ku skalnému kamennému dvojkreslu môžete spojiť s výletom
na Lietavský hrad, alebo sa tu pristaviť počas túry na vrch Skalky.
Dvojkreslo je údajne dielom talianskych kamenárov, ktorí si jeho tesaním
zrejme krátili voľné chvíle počas lámania kameňa na stavbu mosta v
Budatíne v 18. storočí.
Existuje však aj domnienka, že kamenné dvojkreslo predstavuje kultový
objekt, ktorý súvisí so starovekým kultom Slnka a jeho vek môže presahovať
úctyhodných 4 tisíc rokov.
Z miesta pri kamennom dvojkresla je krásny výhľad na Majer a Lietavský
hrad. O čo krajší a pôsobivejší by bol, ak by dvojkreslo bolo otočené smerom
do doliny a vy by ste si mohli výhľad užívať posediačky. Avšak aj takto má
dvojkreslo svoje čaro.
Ku kreslu sa dostanete z miestnej časti Lietava - Majer po cestičke oproti
potravinám po asi 200 m chôdze.

Budatínsky zámok
Budatínsky
zámok[2] (iné
názvy: Budatínsky
hrad[3][4], Budatín[5])
je zámok[5] alebo hrad v širšom zmysle[6] (alebo pôvodne hrad v užšom
zmysle,
neskôr
prestavaný
na
zámok[4]),
ktorý
sa
nachádza
v Žilinskej mestskej časti Budatín, pri sútoku riek Váh a Kysuca. Je
zachovalý a sprístupnený verejnosti. Sídli v ňom Považské múzeum.
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Vznikol ako strážny hrad v druhej polovici 13. storočia. Postavený je na
skalnom ostrohu na strategicky významnom mieste, pri brode na
sútoku Váhu a Kysuce, kde sa vyberalo clo. Význam hradu zvýrazňovalo aj
mohutné opevnenie. Základom hradu bola mohutná kruhová obytná veža v
kamennom opevnení, ktorá sa v pôdoryse zachovala podnes a vytvára
charakteristickú siluetu Budatínskeho zámku. Pôvodne kráľovskú pevnosť
získal začiatkom 14. storočia Matúš Čák. S jeho výbojmi a koncepciou
obrany súvisí aj opevnenie veže obranným múrom a výstavba obytného
paláca v priestore opevnenia. S výnimkou južnej strany obranný múr tvorí
dodnes obvod zámku.
Od roku 1487 bol novým majiteľom Budatína Gašpar Suňog, ktorý naznačil
smer, akým sa uberal stavebný vývoj hradu spätý s jeho rodom po niekoľko
storočí. Renesančná úprava z roku 1551 spojila jednotlivé budovy podľa
jednotnej architektonickej koncepcie, sceľujúc tak rôznorodé funkcie do
harmonického celku, zdôrazneného aj navonok riešením fasád. Zvýraznili sa
v nich predovšetkým rytmicky členené priečelia a nádvorie s arkádovou
chodbou.
Hrozba tureckého nebezpečenstva, ale najmä vnútorných bojov a
stavovských povstaní, prispeli v prvej polovici 17. storočia k výstavbe nového
renesančného opevnenia, ktoré spevnili bastiónmi a zabezpečili priekopou v
severovýchodnom predhradí. V tom čase už gotická pevnosť, prebudovaná na
pohodlné renesančné sídlo, spĺňala požiadavky pohodlného bývania a
strediska hospodárskeho podnikania i modernej vojenskej techniky.
Barokové obdobie sa v roku 1745 sústredilo na výstavbu kaplnky; súčasne
dostavali aj budovy kaštieľa a celok obklopili parkom, nadväzujúcim svojou
kompozíciou na priečelie zámku.
Po vymretí Suňogovcov v roku 1798 sa majiteľmi hradu stali Čákiovci, ktorí
tu bývali až do roku 1945. Posledným vlastníkom zámku bol Gejza Čáki
(Csáky). Za revolúcie 1848/49 cisárski vojaci v januári 1849 hrad zapálili.
Ničivý požiar vážne poškodil stavebné konštrukcie a vnútorné vybavenie
hradu. V roku 1870 hrad čiastočne opravili a využíval sa ako kasárne. Z tých
čias sa podnes zachovali najmä budovy predhradia s výraznými dobovými
fasádami. Posledná a najvýznamnejšia stavebná úprava, ktorá dala hradu
dnešný vzhľad, je z rokov 1922 až 1923. Vychádzala z historizujúcoromantických motívov a uplatnila sa najmä v juhozápadnom krídle, kde
vznikla priestranná reprezentačná sála a vstupné priestory. Čákiovci čerpali
zo starších vzorov goticko-renesančných feudálnych stavieb, čo sa prejavilo
najmä pri úprave stropov a obložení miestností.
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Stará Bystrica
V rámci rekonštrukcie námestia bol v obci postavený jeden z
najmladších orlojov na svete, dokončený v roku 2009. Jeho autorom je
významný slovenský sochár Viliam Loviška.
Orloj sa nachádza pri bočnej stene kultúrneho domu. Celé dielo má tvar
štylizovanej podoby Panny Márie sedembolestnej, patrónky Slovenska; je
označovaný za najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Vonkajšiu výzdobu
tvoria
sochy
historických
osobností
Slovenska:
knieža Pribina,
kráľ Svätopluk, Anton
Bernolák, Ľudovít
Štúr, Milan
Rastislav
Štefánik, Andrej Hlinka.
Každú
hodinu
sa
objavujú
figúrky
svätých
spojených
so
Slovenskom: Cyril, Metod, Svorad, Benedikt, Gorazd, Bystrík a Vojtech.
Zvony orloja sú pomenované Svätý Juraj a Riečnická Madona; prvý odbíja
čas, druhý doprevádza svätcov.
Astronomickou časť orloja tvorí astroláb ukazujúci znamenia zverokruhu,
polohu Slnka a Mesiaca a mesačné fázy. Hodiny sú riadené počítačom podľa
signálu DCF77.
Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda ciferník s astronomickými údajmi. Práve
astroláb robí zo Slovenského orloja v Starej Bystrici jediný a prvý orloj na
Slovensku. Bez astrolábu nemôže byť orloj orlojom. Vzhľadom na to, že ide
o zložitý astronomický a hodinársky mechanizmus, obec Stará Bystrica
oslovila pražskú firmu SPEL, ktorá navrhla a zostrojila astroláb pre
Slovenský orloj v Starej Bystrici. Astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté
pre zemepisnú polohu Starej Bystrice, nejde teda o kópiu iného orloja.
Vo vežičke orloja sú umiestnené dva zvony. Jeden zvon odbíja čas, druhý
zvon vytvára zvukovú kulisu počas promenády apoštolov. Odbíjací zvon
(cimbal) nesie názov sv. Juraj a text: Slovenský orloj Stará Bystrica R. P.
2009. Zvon dal odliať žilinský župan Juraj Blanár. Druhý zvon nesie názov
Riečnická Madona a text: Na pamiatku zatopených obcí Riečnica a Harvelka
dal odliať nitriansky biskup Viliam Judák.

Vychylovské prahy
Vychylovské prahy je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody
Kysuce.
Nachádza sa v katastrálnom území obce Nová Bystrica v okrese
Čadca v Žilinskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1973 a naposledy
novelizované v roku 1984 na rozlohe 0,3829 ha. Ochranné pásmo nebolo
určené.
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Predmetom ochrany je: Morfologicky výrazne vyvinutý charakteristický jav
flyšového pásma – prahovitý prietok horského potoka. Možno tu sledovať char.
flyšovú sedimentáciu a horniny typické pre jej bystrickú jednotku. Je to i
estetický prvok pri vstupe do doliny Chmúra s Múzeom kysuckej dediny.[1]

Vychylovka (Nová Bystrica)
Vychylovka je miestna časť obce Nová Bystrica, v okrese Čadca. Leží
v Kysuckej vrchovine, v podcelku Bystrická brázda, v údolí potoka
Vychylovka a v jej bočných dolinách, v nadmorskej výške 610 m n. m.
Súčasťou Vychylovky sú viaceré osady, jednou z najväčších je Podrycierová
(670 m n. m.).
Celé územie Vychylovky leží na území CHKO Kysuce a v okolí sa vyskytujú
viaceré prírodné pozoruhodnosti: slatinisko Chmúra, tzv. Vychylovské skálie
(PP) a Vychylovské prahy (PP) s odkryvmi flyšového pásma.
Prvýkrát sa spomína v roku 1696 pod názvom Wichilowska ako rozšírenie
obce Nová Bystrica patriace strečnianskemu hradnému panstvu. V
roku 1828 sa spomína aj ako samostatná obec pod názvom Vichilovka.
V roku 1865 bola vo Vychylovke postavená rímskokatolícka drevená škola, v
roku 1912 pribudla aj štátna. Školy boli jednotriedne s šesťročnou povinnou
dochádzkou. [1]
V roku 1915 sa začala výstavba Kysuckej lesnej železnice, ktorá bola v
rokoch 1925-26 prepojená s oravskou lesnou železnicou cez sedlo
Demänová. V roku 1969 bola kvôli nerentabilnosti zrušená. V súčasnosti je
národnou kultúrnou pamiatkou a postupne sa obnovuje. Obnova spojenia s
Oravou sa plánuje na sezónu prevádzky železnice v roku 2012
V doline Chmúra bol v roku 1974 vybudovaný skanzen, Múzeum kysuckej
dediny. Sem boli prenesené aj niektoré pôvodné drevené objekty z oblasti
zaplavenej vodárenskej nádrže Nová Bystrica konkrétne z obcí Harvelka a
Riečnica. Príkladom je niekoľko budov z osady Od Poništa z Riečnice, ktorá
susedí v skanzene s osadou Do potoka.

Zázrivá (okres Dolný Kubín)
Obec Zázrivá sa nachádza na severozápadnom Slovensku. Jej katastrálne
územie zasahuje do viacerých horských celkov fatransko-tatranskej
oblasti a Stredných Beskýd.
Stred územia tvorí Zázrivská brázda, v ktorej je stred obce. Zázrivská brázda
je na severe lemovaná výraznými Kysuckými bradlami. Kozinec
(995 m n. m.), Havranský vrch (970 m n. m.), Okrúhlica (1 076 m n. m.) a na
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západe ležiaci Pupov (1 095 m n. m.) sú súčasťou Kysuckej vrchoviny. Na
juhozápade a juhu územie lemujú horské celky Malej Fatry - Malý
Rozsutec a Osnica.
Z
východu
obec
lemuje Oravská
Magura s
podcelkami Kubínska hoľa a Paráč, od juhu Hrčkova Käčka a Čierny vrch.
Územie Zázrivej má tvar lichobežníka, kde kratšie strany tvorí severná a
východná hranica.
Obec bola založená ako valaská obec na území panstva Oravského hradu.
Prvá písomná zmienka je z roku 1556. Vtedy mala Zázrivá podľa súpisov 150
až 200 obyvateľov. Obyvatelia sa v tých časoch na leto sťahovali so stádami
do hôr, ale postupne sa rodiny usadzovali práve na tých miestach, kde boli v
lete, a tak vznikli dnešné osady Zázrivej ako Ráztoky, Havrania, Petrová,
Biela a ďalšie. V roku 1615 boli určené definitívne hranice Zázrivej. Za
panovania kráľa Ľudovíta II. počas jeho detských rokov vládol na Orave
Rytier Dônč, ktorý daroval Valachom z Valaskej Dubovej rozsiahle lúky v
oblasti osád Plešivá a Kozinská.
Počas kuruckých bojov dedina veľmi spustla a postupne jej zrušili aj valaské
výsady. V roku 1747 bol založený Farský úrad. V roku 1791 postavený prvý
murovaný rímskokatolícky kostol na mieste, kde stál pôvodne drevený, ktorý
bol postavený v roku 1705 neskoršie bol rozobratý a predaný do Žaškova.
V roku 1754 sa spomína škola v Ústredí, ktoré sa vtedy nazývalo Centrum a
v Zápisnici sa spomína učiteľ Martin Juriga. Po roku 1848 bola obec
v poddanstve panstva Oravského komposesorátu.
Až
do
roku 1945 sa
následne zvyšovala miera vysťahovalectva obyvateľov. Až v roku 1871 bol
vytvorený Urbársky spolok, pretože ľudia nemali na vykúpenie sa z
poddanstva dostatok prostriedkov.
V roku 1785 bolo v Zázrivej 2030 obyvateľov, v roku 1828 2600 obyvateľov,
neskôr ich počet klesal v dôsledku epidémií a vysťahovalectva, v
roku 1828 2598 ľudí a v 70. rokoch 20. storočia bola Zázrivá najväčšou
obcou na Orave, mala vyše 4100 obyvateľov. Potom počet obyvateľov klesol
asi na polovicu.
V Zázrivej sa narodil Ján Nepomuk Drengubiak – kňaz, maliar, rezbár,
narodený 31. 10. 1781. Pôsobili tu František Tondra – bývalý spišský
diecézny biskup a Andrej Imrich – spišský svätiaci biskup,
Počas SNP bola v obci partizánska základňa, na ktorej pristáli viaceré
spravodajské a diverzné výsadkové partizánske skupiny. Obec bola
oslobodená 5. apríla 1945.
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Oravský Podzámok
Obec v Oravskej vrchovine ležiaca na pravom brehu Oravy je vzdialená 11
km SSV od Dolného Kubína. Rozkladá sa okolo hradného brala, na
križovatke ciest I/59 na Krakov cez Trstenú a I/78 do Živca cez Námestovo.
Archeologické nálezy datujú počiatky osídlenia lokality do obdobia prelomu
letopočtu, no prvá písomná zmienka z roku 1267 sa vzťahuje k
existencii Oravského hradu. Hrad sa spomína v polovici 13. storočia, ale
obec v podhradí vznikla pravdepodobne neskôr. Prvá písomná zmienka o
„Thurzovských majetkoch“ pochádza z roku 1559, kedy sa tu nachádzal
hradný
majer.
Hospodárstvo
s
výsadným
postavením
až
do
roku 1886 nepodliehalo uhorským správnym úradom a postupne sa
rozrástlo na oba brehy Oravy, pozdĺž dôležitých ciest do Poľska.
Oravský Podzámok zo začiatku podliehal iba hradným pánom a jej obyvatelia
pracovali pre hrad a Oravský komposesorát. Samostatnou sa obec stala až v
druhej polovici 19. storočia, odkedy mala svojho richtára, ktorý však
podliehal komposesorátu a mal len obmedzené právomoci. V roku 1800 hrad
úplne vyhorel a zostal opustený až do roku 1868, kedy bolo do nevyužitého
hradného komplexu umiestnené jedno z prvých múzeí na Slovensku.
Pamiatky
•

Oravský hrad, súbor historických objektov z obdobia od 13. do 17.
storočia. Delí sa na Horný hrad, Stredný hrad a Dolný hrad. Horný
hrad, čiže citadela, je pôvodne najstaršia časť komplexu. Slúžil ako
účelový obranný objekt, skladisko zásob, ale mal pôvodne aj
ubytovacie kapacity. V druhej polovici 16. storočia bol výrazne
prestavaný za Františka Turzu. Stredný hrad zahŕňa Korvínovský
palác, stredovekú stavbu na pôdoryse písmena L, ktorá vznikla v
13. storočí a výrazne bola upravená v rokoch 1534-1545, z tohto
obdobia pochádza aj vedľajší neskorogotický palác Jána z Dubovca
a obytná hranolová veža. Dolný hrad tvorí Turzov palác,
pozdnegotická
stavba
z
obodobia
po
roku 1474, renesančne upravená,
jednoloďová
kaplnka sv.
Michala, neskorogotická stavba s podkovoviným záverom z
rovnakéhokého dobia, ďalej západná a východná bašta,
administratívne a fortifikačné objekty.[5]

•

Rímskokatolícky kostol sv.
Jána
jednoloďová empírová stavba
s
ukončením presbytéria a predstavanou vežou
Zariadenie kostola je štýlovo jednotné, z obdobia
Nachádza sa tu oltár sv. Jána nepomuckého z roku

Nepomuckého,
polygonálnym
z roku 1831.
vzniku kostola.
1800.[6]
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Stará pošta, klasicistická dvojpodlažná trojtraktová stavba na
pôdoryse obdĺžnika s manzardovou strechou z prelomu 18. a 19.
storočia.[7]
Renesančná administratívna budova, dvojpodlažná trojtraktová
stavba na pôdoryse písmena L z obdobia okolo roku 1600.
Presatavaná bola na prelome 17. a 18. storočia.[8] Fasáda budovy je
jednoduchá, okná sú lemované jednoduchými šambránami,
strecha je šindľová. Do dvora je orientovaná stĺpová arkáda.
Stará prefektúra, obdĺžniková dvojtraktová stavba s manzardovou
strechou
z
roku 1797.[9] Stavbe
dominuje
trojosový rizalit ukončený atikou so sochárskou výzdobou. Fasády
sú členené lizénovými rámami a pilastrami na rizalite. Okná sú
lemované šambránami s klenákmi, na rizalite segmentovo
ukončené. V objekte sa v súčasnosti nachádza Múzeum
historického lesníctva na Orave.
Hotel Oravan, klasicistická trojkrídlová dvojpodlažná stavba z prvej
tretiny 19. storočia. Prestavaný bol v 90. rokoch 19. storočia. Ide o
trojtraktovú stavbu. Objekt má trojosový portikus, fasády sú
členené pilastrami.[10]

Likava (hrad)
Likava (-normovaný
názov)[1] alebo Likavský
hrad je zrúcanina hradu v
chotári obce Likavka, okres Ružomberok. Je najväčším hradom Liptova a
jeho hlavnou úlohou bolo strážiť dôležitú cestu z Považia na Oravu a
do Poľska.
Prvá
písomná
zmienka
pochádza
z
roku 1315,
keď
ho Karol
Róbert daroval županovi
Dončovi.
V
rokoch 1431 – 1434 bol
v
rukách husitskej posádky, ďalšími vlastníkmi boli Ján Hunyadi, Peter
Komorovský, Zápoľskovci, Pekryovci, Ján Krušič, Ilešháziovci a Tököliovci.
Po potlačení povstania I. Tököliho prešiel pod správu eráru.
V roku 1447 sa stal stoličným hradom a strediskom kráľovského hradného
panstva Likava, ku ktorému patrili mestá a mestečká Ružomberok, Nemecká
Ľupča
(dnešná Partizánska
Ľupča), Liptovský
Trnovec, Liptovská
Sielnica, Bobrovec a ďalších 17 obcí. K pôvodnému jadru hradu bol po roku
1435 pristavený dolný hrad, v 2. polovici 15. storočia gotický horný hrad a
po roku 1533 upravený v renesančnom štýle. Rozsiahle stavebné úpravy boli
vykonané v rokoch 1642 – 1700, kedy boli vybudované nové opevnenia s 5
baštami. V roku 1670 bol značne poškodený cisárskym vojskom. Neskoršie
hrad slúžil ako vojenská ubytovňa a stoličná väznica (1685). V roku 1703 sa
hradu zmocnili povstalecké vojská Františka II. Rákociho a v roku 1707 hrad
zbúrali na jeho príkaz na ústupe pred cisárskymi vojskami.
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Ružomberok
Ružomberok (nem. Rosenberg, maď. Rózsahegy) je okresné mesto ležiace
v Žilinskom kraji. Je okresné mesto na severe Slovenska a centrum
dolného Liptova.
Už pred dvetisíc rokmi bolo územie dnešného Ružomberka a jeho okolia
osídlené – boli tu objavené dve menšie praveké opevnené sídla púchovskej
kultúry. Mesto sa vyvinulo zo slovanskej hradištnej osady, ktorej prvá
písomná zmienka pochádza z roku 1233. V 13. storočí tu medzi riekou
Revúca a potokom Štiavnica existovala slovanská osada, ktorá sa stala
základom neskoršieho mesta. Historici predpokladajú, že terajšie Námestie
Andreja Hlinku bolo tým mestom Rosenberg, ktoré obývali nemeckí
novousadlíci a pričinili sa o to, aby dostali mestské výsady. Tie boli udelené
mestu v roku 1318 z poverenia magistra Donča, zvolenského župana. V roku
1340 kráľ Karol Róbert z Anjou výsady mestu potvrdil. Súčasťou výsad bolo
aj vymedzenie hraníc mestského chotára, v tom čase jedného z najväčších na
Slovensku,
v
ktorom
sa
vytvorili
tzv.
ulice
mesta
– Biely
Potok, Vlkolínec, Černová a Villa Ludrová. Rozvoj mesta sa zastavil v roku
1390, kedy kráľ Žigmund Luxemburský dal Ružomberok likavskému
panstvu. Štatút poddaného mestečka neprial rozvoju mesta, ale napriek
tomu sa mesto hlavne vďaka významnej križovatke soľných ciest, na ktorej
leží, vyvíjalo v prirodzené obchodno-trhovo-remeselnícke centrum.[4]
Pamiatky
•

Rímskokatolícky kostol
sv.
Ondreja,
dvojloďová
pôvodne gotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a
predstavanou vežou z prelomu 13.-14. storočia.[11] Pôvodné
patrocínium kostola bolo sv. Ladislava, išlo o jednoloďovú stavbu s
pravouhlo ukončeným presbytériom. Okolo roku 1445 bol kostol
fortifikovaný v obrane pred jiskrovcami a bratríkmi. K zásadnej
gotickej prestavbe došlo okolo roku 1500, kedy vzniklo polygonálne
presbytérium, pravdepodobne s nástennými maľbami. V tomto
období bolo zmenené patrocínium na sv. Ondreja. Po požiari v
roku 1583 bol kostol nanovo zaklenutý. V rokoch 1611 až 1709 bol
kostol evanjelický. V 18. storočí bol kostol barokovo upravený.
Kostol bol radikálne prestavaný v duchu neorománskeho štýlu v
rokoch 1902 – 1903,
kedy
stratil
podstatnú
časť
svojho
stredovekého charakteru. Interiér kostola má výmaľbu od Jozefa
Hanulu. Po roku 1940 bol upravovaný v súvislosti s pripomienkou
Andreja Hlinku. Nachádzajú sa tu vitráže od Ľudovíta Fullu. Zo
stredovekého
zariadenia
sa
dochovala
kamenná
[12]
gotická krstiteľnica zo
začiatku 16.
storočia.
Kostol
má
polkruhovo ukončené okná s profilovanými šambránami. Fasáda s
priebežným pásovaním je členená opornými piliermi. Veža je
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ukončená korunnou rímsou s terčíkom a barokovou helmicou s
laternou.
•

Rímskokatolícky
kostol
Povýšenia
sv.
Kríža,
jednoloďová klasicistická stavba
s
polkruhovo
ukončeným presbytériom a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty z
roku 1806. Vznikol ako súčasť piaristického kláštora. V interiéri sa
nachádza výmaľba od Jozefa Hanulu.[13] Priečelie kostola je
členené rizalitom z ktorého vyrastá veža. Po stranách sa
nachádzajú niky so sochami sv. Jána Nepomuckého a Jozefa
Kalazanského od sochára Alexandra Belopotockého. Fasáda kostola
je členená pilastrami, veža je ukončená barokovou helmicou.

•

Evanjelický kostol,
trojloďová
modernistická
stavba
s
prvkami rondokubizmu s transeptom, pravouhlým ukončením
presbytéria
a
vežou
tvoriacou
súčasť
jej
hmoty
z
roku 1926.[14] Autorom kostola je architekt Ján Burjan. V interiéri
sa nachádza oltár s obrazom P. M. Bohúňa Kristus žehnajúci
kalich, ktorý pochádza zo staršej modlitebne z roku 1873. Fasády
kostola sú členené lizénami a výraznou korunnou rímsou. Portál je
riešený ako edikula s polostĺpmi a trojuholníkovým štítom. Veža má
ihlancovú helmicu.

•

Synagóga, trojloďová neorománska stavba z roku 1880. Staviteľom
synagógy bol Juraj Lukáč. Od roku 1945 bola využívaná ako sklad
bavlnárskych závodov. Z pôvodného zariadenia sa zachoval Aron
ha-kodeš.[15] Fasáde dominujú dva rizality. Je členená lizénami a
výrazným oblúčkovým vlysom. Okná sú polkruhovo ukončené, na
prízemí s profilovanou suprafenestrou.

•

Mestský
dom,
radnica,
dvojpodlažná
dvojtraktová historizujúca stavba na pôdoryse štvorca s vnútorným
nádvorím a nárožnou vežou z rokov 1895 – 1898. Upravovaný bol v
roku 1936.[16] Fasáde radnice dominuje stredný rizalit a kruhová
nárožná veža. Parter je členený pásovaním, polkruhovo ukončené
okná majú profilované šambrány. Na poschodí sú okná dekorované
trojuholníkovými
štítmi
s tympanónmi alebo
nadokennými
rímsami. Korunná rímsa rizalitu je dekorovaná girlandami.

•

Piaristický kláštor, dvojpodlažná trojtraktová stavba na pôdoryse
obdĺžnika z rokov 1888 – 1889. Stojí na mieste starej piaristickej
školy z roku 1735.[17] Stavbe dominuje stredný rizalit členený
lizénami a ukončený trojuholníkovým štítom s tympanónom. V
tympanóne sa nachádza vročenie a erb Ružomberka. Parter je
dekorovaný horizontálnym pásovaním.
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Kaštieľ sv. Žofie, komplex budov z rôznych období, ide o najstaršiu
stavbu v meste. Stavba patrila pánom Likavského hradu,
nachádzala sa na výhodnom strategickom mieste. Jadro stavby je
gotická budova z obdobia rokov 1397 – 1399. Výrazne bol
upravovaný renesančne v období okolo roku 1577. Ďalším
rozšírením prešiel v roku 1629. V 19. storočí sa tu vystriedalo
viacero využití, úrad, väznica, kasáreň, sklad či byty.[18] V nedávnej
dobe bola stavba ťažko poškodená prístavbou obchodného domu,
ktorou stratila časť svojich pamiatkových hodnôt.
Vlkolínec, súbor ľudových domov, ide o jednopodlažné najčastejšie
troj či štvorpriestorové zrubové stavby na pôdoryse obdĺžnika so
sedlovou šindľovou strechou s podlomenicou z prelomu 19. a 20.
storočia.[19] Štít býva niekedy ukončený kuklou. Doskové štíty
domu majú malé otvory, dýmniky, slúžiace na odvod dymu. Steny
drevených domov, kvôli vyrovnaniu strmého svahu postavených na
vysokých kamenných podmurovkách, sú zrubové z čiastočne alebo
úplne tesaných trámov. Škáry medzi trámami vypĺňajú drevené
hranoly trojuholníkového prierezu a hlina. Farebne prevažujú domy
natreté bielou vápennou farbou. Centrálnu časť domu tvorí
vstupný pitvor s kuchyňou v jeho zadnej časti. Odtiaľ sa vstupuje
do izby v jednej časti a do komory v druhej časti domu.
Hospodárske stavby (humná, maštale a chlievy) stoja na pozemku
buď samostatne, alebo sú pristavané k domu. Tento jedinečne
dochovaný komplex ľudovej architektúry je súčasťou Svetového
dedičstva UNESCO.

Banská Bystrica
Mesto
leží
na
sútoku
riek Hron a Bystrica,
na
rozmedzí Horehronia a Zvolenskej
kotliny.
Obklopujú
ju Starohorské
vrchy, Kremnické vrchy a Poľana.
Severojužným smerom vedie cez mesto významná európska cesta
77 z Ružomberka na Zvolen, ktorú tu križujú cesty I/59 (zo severu), I/14 (zo
západu), I/69 (od juhu) a I/66 (od východu). V Banskej Bystrici končí
aj rýchlostná cesta R1, smerujúca od Trnavy cez Nitru a Zvolen na východný
okraj mesta, odkiaľ by mala v budúcnosti pokračovať do Ružomberka. Zo
Zvolena na Vrútky vedie mestom železničná trať 170, na ktorú tu
nadväzuje trať na Horehronie.
Pamiatky
•

Kostol
Nanebovzatia
Panny
Márie,
farský
kostol
je
jednoloďová pozdnegotická stavba
s
polygonálne
ukončeným presbytériom a predstavanou vežou, ktorá bola
založená v 13. storočí ešte ako románska. Z tohto obdobia sa
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zachovala spodná časť veže so zduženými románskymi
oknami.[26] Kostol prešiel gotickou prestavbou v 14. a 15. storočí. Z
obdobia po roku 1470 pochádzajú južné kaplnky sv. Ondreja a Tela
Kristovho a severná kaplnka sv. Barbory. Napriek viacerým ničivým
požiarom sa v interiéri zachovalo množstvo gotických detilov. Z
dielne Majstra Pavla z Levoče pochádza oltár sv. Barbory v kaplnke
zasvätenej tejto svätici z roku 1509. K ďalším hodnotným prvkom
patrí gotická bronzová krstiteľnica z roku 1475, dielo majstra
Jodoka či socha Kristus na Olivovej hore. Kostol bol barokozovaný
okolo roku 1761, kedy kostol zachvátil ničivý požiar.[27] Vznikla
tak baroková výmaľba klenieb od Antona Schmidta a hlavný oltár s
obrazmi Nanebovzatie Panny Márie a Svätej trojice od J. L.
Krackera z roku 1774.
•

•

Kostol sv. Kríža, slovenský kostol je jednoloďová neskorogotická
stavba na nepravidelnom pôdoryse bez veže z druhej polovice 15.
storočia.[28] Kostol je súčasťou opevnenia bystrického hradu,
priamo prepojený s Pisárskou baštou. Oba objekty vznikli súčasne.
Okolo roku 1492 je pôvodná kaplnka rozšírená k objektu
Matejovho domu, s ktorým je prepojená emporou. Kostol prešiel
úpravami okolo roku 1561, kedy došlo k zvýšeniu lode do dnešnej
podoby. Počas reformácie bol kostol evanjelický, po odobratí
kostola prevzali stavbu Jezuiti, ktorí ju barokovo upravili.
Evanjelický kostol, jednoloďová empírová stavba na pôdoryse
gréckeho kríža, bez veže, z rokov 1803 – 1807.[29] Interiér je riešený
ako centrálny eliptický priestor s dvoma úrovňami empora. Na
oltári sa nachádza obraz žehnajúceho Krista. Hlavnej fasáde
dominuje rizalit ukončený trojuholníkovým štítom s tympanónom.
Na osy rizalitu je umiestnený portikus nesený dvoma toskánskymi
stĺpmi. Nad ním sa nachádza termálne okno. Fasády kostola sú
členené lizénovými pásmi.

Stredoveké centrum mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú
pamiatkovú rezerváciu. Areál Mestského hradu bol vyhlásený za národnú
pamiatku. Okrem samotného hradu sa to týka Kostola Nanebovzatia Panny
Márie, takzvaného farského. Matejov dom bol sídlom kráľovského úradníka,
ale hosťoval aj samotného kráľa. V areáli sa nachádza aj stará radnica, tzv.
Prétorium.
Na Námestí SNP sa nachádza Katedrála svätého Františka Xaverského ako aj
biskupský palác. Rovnako je tu aj zrekonštruovaná radnica, domy bohatých
obyvateľov mesta: Thurzov dom, Benického dom, naklonená mestská
hodinová veža a ďalšie pamiatky. Ďalšie historické pamiatky sa nachádzajú
mimo centra mesta: Kaštieľ Radvanských, Bárczyovský kaštieľ, Tihányiovský
kaštieľ. Medzi modernejšie stavby patrí Pamätník SNP. Toto dielo
architekta Dušana Kuzmu bolo dokončené v roku 1969. Staviteľstvo 21.
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storočia sa prejavilo na Europa Business Center. Budova je najvyššia v
meste a zároveň Stavba roka 2009.[30]

