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Rajecká pohoda na bicykli –  

ČIČMANY, RAJECKÁ LESNÁ, KUNERAD a RAJECKÉ TEPLICE   
17.07.2022 (nedeľa) 

 

Jednodňový cyklovýlet začneme v rázovitej obci Čičmany obkolesenej Strážovskými vrchmi a Malou Fatrou v 
južnej časti Rajeckej doliny, v obci, ktorá sa preslávila originálnymi drevenicami s charakteristickou bielou 
ornamentálnou výzdobou. V r. 1977 bola historická časť obce vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej 
architektúry. Pamiatkovú rezerváciu tvorí 136 dreveníc. V Radenovom dome a v susednom Gregorovom dome 
sa môžeme oboznámiť s históriou, ľudovou kultúrou a zvyklosťami tejto oblasti.  
Čičmany sú najvyššie položená obec v Žilinskom kraji, nachádzajú sa vo výške 655 m n.m., takže do ďalšieho 
bodu nášho výletu, do Rajeckej Lesnej, sa z Čičmianskej doliny pohodlne zvezieme a 15 km úsek budeme 
klesať. Rajecká Lesná je známym pútnickým miestom národného významu. Do r. 1948 bol názov obce 
Frivald, ktorý pochádzal z nemeckého Freiwald (slobodný les, oslobodený od poplatkov). Okrem svetovej rarity 
- unikátneho pohyblivého dreveného Slovenského betlehemu, navštívime aj Baziliku minor - farský Kostol 
Narodenia Panny Márie z r. 1866. Približne 500 m od tejto baziliky sa nachádza Frivaldská kalvária, ktorú tvorí 
14 kaplniek a neďaleko pod kalváriou v kaplnke Lurdskej Panny Márie natrafíme na prameň vody, o ktorej sa 
traduje, že má liečivé účinky.  
 

Z Rajeckej Lesnej pokračujeme mierne zvlneným terénom do obce Ďurčiná, v ktorej za zmienku stojí takmer 
400 ročná lipa, prejdeme vedľajšími dedinskými cestičkami do Kamennej Poruby a miernym stúpaním prídeme 
do obce Kunerád a k miestu, kde voľakedy pyšne stál skvostný lovecký kaštieľ Kunerád. Keďže nám nie je 
ľahostajný osud tejto ťažko skúšanej národnej kultúrnej pamiatky, nazrieme, v akom stave momentálne 
pokračujú práce na jeho obnovu. Zámok je od obce vzdialený 3 km. Po obhliadke Kunerádu sa už iba spustíme 
dolu kopcom cestou obklopenou príjemným lesným porastom a malými dedinkami Stránske a Poluvsie 
prídeme do cieľa nášho výletu v Rajeckých Tepliciach.  
Rajecké Teplice patria medzi naše najznámejšie a najpríťažlivejšie kúpele. Od historických budov a pamiatok, 
cez nádherné prírodné úkazy a zaujímavosti sú Rajecké Teplice miestom, ktoré zaujme svojou hodnotou a 
krásou každého návštevníka. Popoludnie pred odchodom domov tak môžeme stráviť prechádzkou kúpeľným 
parkom, či si len tak posedieť na kávičke v niektorej z tamojších kaviarní alebo navštíviť múzeum dopravy v 
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budove bývalej železničnej zastávky. V podvečerných hodinách odchod do Bratislavy.  

 

DĽŽKA ETAPY: 43 km 

 

POVRCH/PROFIL: asfaltové cestné komunikácie medzi dedinami s malou premávkou, úsek Čičmany rázcestie – 
Rajecká Lesná rázcestie (7 km) po ceste I. triedy. Profil rovinatý až mierne zvlnený. 
 

NÁROČNOSŤ: ľahká 

 

BICYKLE: vhodné pre trekový a cestný bicykel 
                                  
 

CENA ZAHŔŇA:  

• Autobusovú dopravu z/do Bratislavy 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• Sprievodcu CK  

• Poistenie proti insolventnosti CK  
 
CENA NEZAHŔŇA:  

• Prípadné vstupy  

• Cestovné komplexné poistenie  
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