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ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

1.) Dátum vykonania:    podľa plánu CTK Lešťan 
-začiatok akcie:     ŽS Zvolen od 09:00 hod. 
-koniec akcie:      ŽS Zvolen do 14:00 hod. 
 

2.) Vedúci akcie, odborné 

a zdravotnícke zabezpečenie:  MVDr. Michal Ondovčík  
 

3.) K zabezpečeniu plynulého priebehu cykloturistickej akcie je potrebné, 

aby si každý účastník priniesol so sebou okrem bicykla       aj 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 v obci Potok v termíne do 20.04.2021. 

Po tomto termíne si záujemcovia musia zabezpečiť ubytovanie sami. 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 

 
 

 

https://potulky.eu/
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INFORMAČNÝ MATERIÁL 
 

PROGRAM 
 

DEŇ ČAS TRASA PRESUNU ČINNOSŤ 

PRVÝ 
 
 
 

 
 
 
 
   

CESTA VLAKOM do ŽS Zvolen 

PRESUN bicyklom do obce Potok pri 
Bešeňovej po trase Zvolen-Banská 
Bystrica-Donovaly-Ružomberok 
UBYTOVANIE v Chatách Tri Zruby 
Potok 
PRESUN bicyklom po trase Potok-
Vlašky-vodné dielo Liptovská Mara-
Potok 

-skanzen Havránok – keltské 
hradisko 
 
 
 
 
 
 
  

DRUHÝ 
 
 
 

 
 
 
 
   

PRESUN bicyklom po trase Potok-
Bobrovník-Liptovský Trnovec-Liptovský 
Mikuláš-Svätý Kríž-Partizánska Ľupča-
Železnô-Liptovská Osada-Ružomberok-
Potok 
 
 
 klik na web VYPADNI 
  

-okolo Liptovskej Mary  
-prehliadka mesta Liptovský 
Mikuláš  
-drevený kostolík vo Svätom 
Kríži  
-výstup na Železnô  
-návšteva Vlkolínca  
-prehliadka mesta Ružomberok 
-návšteva kúpeľov Lúčky  

TRETÍ 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

PRESUN bicyklom po trase: Potok-
Bobrovník-Bukovina-Malatiná-Dolný 
Kubín-Oravský Podzámok-Dolný 
Kubín-Vyšný Kubín-Valašská Dubová-
Likavka-Potok 
 
 
klik na web VYPADNI  
 
  

-Oravský hrad 
-hrad Likava 
 
 
 
 
 
 
 
  

ŠTVRTÝ 
 
 
 

 

  

PRESUN bicyklom mesta Zvolen po 
trase Ružomberok-Donovaly—Banská 
Bystrica 
CESTA VLAKOM zo ŽS Zvolen 
 
  

 

https://potulky.eu/
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/2161
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/2162
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ANOTÁCIA 
 

Havránok 
 

Havránok je archeologická lokalita nad priehradným múrom Liptovskej 
Mary a múzeum v prírode. Nachádza sa v katastrálnom území 
obce Liptovská Sielnica, 2 km južne od obce Bobrovník v okrese Liptovský 
Mikuláš. Leží na východnom úpätí vrchu Úložisko (741,7 m n. m.). 

Bolo tu objavené keltské opevnenie osady Kotínov s druidskou svätyňou z 1. 
storočia pred Kr. Odkrytá bola obetná šachta s oltárikom a milodarovými 
obeťami, kamenné cesty so stĺporadím, ako aj keltské napodobeniny 
antických mincí. V 12. až 15. storočí tu bola slovanská osada, stál tu 
stredoveký zemepanský drevený hrádok, opevnený palisádami s priekopou a 
s obytnou vežou. V neskoršom období bol vybudovaný murovaný kostolík. 
Havránok je sídliskom z doby laténskej (púchovskej kultúry) a z 
vrcholného stredoveku. 

Stavby (pôvodné opevnenie s kamennými hradbami, drevenými palisádami a 
vstupnou bránou, ako aj zrubový dvorec), obetiská, nástroje a predmety 
tvoria po zrekonštruovaní archeologické múzeum v prírode, ktoré je od 
roku 1967 národnou kultúrnou pamiatkou. 

Prístup k areálu je možný po červeno-značkovanej trase z 
obce Bobrovník (autobus, cca 35 minút) alebo z obce Vlachy (autobus, vlak, 
cca 45 minút). 

 

Drevený kostol Paludza (Svätý Kríž) 

 

Evanjelický drevený artikulárny kostol sa nachádza v obci Svätý Kríž na 

strednom Liptove, v závere Krížskej doliny. Bol postavený majstrom Jozefom 

Langom v obci Paludza a po jej zatopení pri budovaní Liptovskej Mary bol 

premiestnený do obce Svätý Kríž. V súvislosti s výstavbou vodného diela bol 

rozobratý a zreštaurovaný a v pôvodnej podobe znovu postavený v katastri 

obce Svätý Kríž, na územi starého veľkopaludzského chotára, čím bola 

zachovaná autentičnosť pôvodného krajinného prostredia tejto vzácnej 

kultúrnej pamiatky.. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná 

posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.8.1982. 

Kostol pochádza z roku 1729 a je to jedna z najväčších drevených stavieb na 

Slovensku, ale aj v rámci Strednej Európy. Budova má krížový pôdorys s 

dvojposchodovými emporami, dosadajúcimi na silné drevené stĺpy. Na strope 

a chóre sú rastlinné a figurálne maľby, na ktorých vidno odev ľudu, 

mešťanov a šľachticov zo 17. a 18. storočia. Kostol slúžil obyvateľstvu troch 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_Mara_(priehrada)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_Mara_(priehrada)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_Sielnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bobrovn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alo%C5%BEisko_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kelti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kot%C3%ADni
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druid
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._storo%C4%8Die_pred_Kr.
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._storo%C4%8Die_pred_Kr.
https://sk.wikipedia.org/wiki/12._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1dok_(stavba)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A9nska_doba
https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAchovsk%C3%A1_kult%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/1967
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bobrovn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlachy
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obcí. Artikulárne kostoly nemohli mať vežu so zvonom, pri ich výstavbe sa 

nemohlo použiť železo ani kameň a stavať sa mohli len mimo hraníc obcí. 

Drevená zvonica bola pristavaná ku kostolu až po vydaní tolerančného 

patentu Jozefa I. v roku 1781. 

Vlkolínec 
 

Vlkolínec je podhorská osada, miestna časť okresného 
mesta Ružomberok v Žilinskom kraji. Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej 
architektúry a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z 
typických zrubových objektov charakteristického stredoeurópskeho typu, je 
od roku 1993 zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. 

Osada predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou 
architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou 
zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi 
pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená 
masívom Sidorova (1 099 m n. m.). 

 

Bešeňová 
 

Bešeňová (maď. Besenyőfalu) je obec na Slovensku v okrese Ružomberok. 
Obec leží na pravom brehu Váhu priamo v jej údolnej nive. Nachádza sa 
západne od vodnej nádrže Bešeňová, asi 8 km východne od Ružomberka. 
Južne od obce na opačnom brehu rieky sa nachádza obec Liptovský Michal. 
Zo severu a východu Bešeňovú obchádza železničná trať. Juhozápadne od 
obce sa možno napojiť na blízku diaľnicu D1. 

Z geomorfologického hľadiska obec leží v Podtatranskej kotline, resp. jej 
podcelku Liptovská kotlina a časti Liptovské nivy. Geologicky leží na 
štvrtohorných sedimentoch rieky Váh. Hlbšie podložie tvoria 
sedimenty centrálnokarpatského paleogénu.[7] 

Obec je známa predovšetkým ako rekreačné stredisko. V roku 1993 bolo v 
obci otvorené termálne kúpalisko Vodný park Bešeňová. Nachádza sa tu 
prírodná pamiatka Bešeňovské travertíny. 

 

Oravský hrad 
 
Oravský hrad (-normovaný názov[3]; iné názvy: Oravský 
zámok[3], (hrad/zámok) Orava[3]) je jeden z 
najkrajších hradov na Slovensku nachádzajúci sa v obci Oravský Podzámok. 
Je to výrazná dominanta oravského regiónu, patrí medzi najvýznamnejšie 
pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Hrad je sprístupnený 
verejnosti denne od mája do marca. 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%BD_kraj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pamiatkov%C3%A1_rezerv%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%A1_architekt%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%A1_architekt%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sidorovo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Far%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obec_(slovensk%C3%A1_spr%C3%A1vna_jednotka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_Ru%C5%BEomberok
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE_Be%C5%A1e%C5%88ov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Michal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dia%C4%BEnica_D1_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podtatransk%C3%A1_kotlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_kotlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A9_nivy
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1lnokarpatsk%C3%BD_paleog%C3%A9n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Be%C5%A1e%C5%88ov%C3%A1#cite_note-7
https://sk.wikipedia.org/wiki/1993
https://sk.wikipedia.org/wiki/K%C3%BApalisko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%BD_park_Be%C5%A1e%C5%88ov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Be%C5%A1e%C5%88ovsk%C3%A9_travert%C3%ADny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravsk%C3%BD_hrad#cite_note-X-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravsk%C3%BD_hrad#cite_note-X-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravsk%C3%BD_hrad#cite_note-X-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravsk%C3%BD_Podz%C3%A1mok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Orava_(regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marec
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Oravské hradné bralo (súčasť Oravskej vrchoviny), na ktorom sa nad 
hladinou rieky Oravy a nad obcou Oravský Podzámok vypína Oravský hrad, 
bol oddávna opevneným hradiskom, chráneným od severu skalným masívom 
a od juhu polkruhovým zemným valom. Najvyššia časť hradu je vo výške 112 
metrov nad hladinou rieky Orava. 

Hradná vyvýšenina bola osídlená už v praveku. 

V polovici 13. storočia tu postavili pravdepodobne na mieste dreveného 
hrádku murovaný hrad, ktorý sa prvý raz písomne spomína v roku 1267, 
keď ho kráľ Belo IV. prevzal od Mika Balaša výmenou 
za Žilinu, Varín a Sučany a stal sa kráľovským majetkom. V roku 1298 hrad 
patril k územiu Matúša Čáka Trenčianskeho, po ňom sa dostal do rúk 
magistra Donča, v 14. storočí panovníka Karola Róberta, neskôr ďalších 
významných šľachticov, napríklad komorského grófa Leopolda, Stibora zo 
Stiboríc a iných. Od roku 1441 bol kastelánom hradu Peter Komorovský, 
ktorý ho nielen ubránil proti husitom, ale po šikovnej politike a vyjednávaní 
sa napokon stal aj županom Oravy, čo sa prejavilo aj opravou a opevnením 
hradu. V 15. storočí sa hrad stal majetkom panovníka Mateja Korvína, ktorý 
uskutočnil viacero opatrení pre bezpečnosť hradu a samotného územia 
Oravy.V roku 1534 získal hrad aj s hodnosťou župana Ján z Dubovca. Po 
jeho smrti spravoval hrad Václav Sedlnický, od roku 1556 František I. Turzo, 
ktorý ho získal kúpou za 18 338 zlatých do dlhodobého nájmu, kým mu 
kráľovský dvor nevráti vynaložené náklady. Neskôr hrad vlastnil jeho 
syn Juraj VII. Turzo, ktorý ho v roku 1606 získal už do trvalého a dedičného 
vlastníctva po meči i praslici. Juraj Turzo mal jedného syna Imricha a 7 
dcér. 

Smrťou Imricha Turzu vymrel rod po meči. Keďže Juraj Turzo si neželal, aby 
jeho majetky boli rozdelené, po smrti jediného mužského potomka, stanovil 
vo svojom závete princíp nedeliteľnosti majetkov, iba výnosov z nich. V 
roku 1626 sa na hrade Lietava zišlo 7 dcér Juraja Turzu a založili tzv. 
Oravský komposesorát – spoluvlastníctvo (Oravské hradné panstvo), ktoré 
malo vždy voleného jedného komposesora – riaditeľa, ktorý spravoval tieto 
majetky. V rozpätí rokov 1556 – 1621 dali Turzovci hrad postupne prestavať 
a opevniť. 

Hrad vznikol na strategicky dôležitom mieste uhorsko-poľskej cesty (predtým 
aj dôležitej jantárovej cesty) v blízkosti colnej stanice v Tvrdošíne a od 
roku 1370 bol aj župným hradom. Komplex budov horného, stredného a 
dolného hradu, zaberajúci tri výškové terasy hradnej skaly, stavali postupne 
od polovice 13. až do začiatku 17. storočia. Najstaršou časťou bol palác na 
hornom hrade zabezpečený opevnením v oblasti dnešného stredného hradu. 
K veľkým stavebným úpravám prišlo na konci 15. a na začiatku 16. storočia, 
keď postavili obytný palác v strednom hrade, zosilnený po bokoch 
kruhovými baštami. Vtedy súčasne stavali a zosilňovali opevnenie v 
priestoroch dolného hradu. 

Ďalšiu stavebnú činnosť obnovili v druhej polovici 16. 
storočia Turzovci rekonštrukciou spustnutého horného hradu a stavbou tzv. 
Turzovho paláca, dobudovaného k západnej bašte stredného hradu. 
Výsledkom ich stavebnej činnosti na začiatku 17. storočia bola stavba paláca 
a prestavba opevnenia v dolnom hrade, čím dostal celý hradný komplex 

https://potulky.eu/
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svoju dnešnú podobu. Na Oravskom hrade vládol rušný vojenský i 
spoločenský život, najmä v stredoveku, keď boli jeho vlastníkmi Peter 
Komorovský a Ján Korvín, ale aj za čias Turzovcov (1550 – 1621), po vymretí 
ktorých (1621) sa stal sídlom tzv. oravského komposesorátu. V čase 
stavovských nepokojov v druhej polovici 17. storočia sa ho na čas v 
roku 1672 zmocnili sedliacki povstalci pod vedením Gašpara Piku. Počas 
povstania Františka II. Rákociho hrad v roku 1703 dobyli povstalci pod 
velením Alexandra Károlyho. O pár mesiacov neskôr hrad obliehali cisárske 
vojská a to až do roku 1709 keď sa posádka hradu vzdala.[4] 

V roku 1800 vypukol na hrade požiar pravdepodobne tak, že z komína 
vyskočila iskra, zapálila sa strecha a odtiaľ sa rozšíril požiar na celý hrad. 
Čiastočné záchranné práce uskutočňoval František Ziči a v rokoch 1906 –
 1912 zreštauroval strednú časť Jozef Pálfi. Opravné a rekonštrukčné práce 
sa robili na hrade aj na prelome 19. a 20. storočia. Počas 2. svetovej 
vojny použili nemecké vojská hrad ako delostreleckú pozorovateľňu. Po tom, 
čo na budovu vypálili sovietski delostrelci salvu z raketometov kaťuša, sa 
Nemci rozhodli, že nebudú riskovať poškodenie pamiatky a z areálu hradu sa 
stiahli. K veľkorysej obnove celého hradu sa pristúpilo však až v 
rokoch 1953 až 1968 (projekt K. Chudomelka a K. 
Chudomelková, Stavoprojekt Bratislava, 1955), po dokončení ktorej sa stal 
dôstojným sídlom Oravského múzea. 

 

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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