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ČIERNY BALOG – ŠACHTIČKY – DETVA 2022 

09.07. - 13.07.2022 (5 dní/4 noci) 

 
"Najkrajšie stromy sú na Horehroní"... presvedčíme sa na tohtoročnom cykloputovaní miestami s úchvatnými 
výhľadmi a tajuplnými lesmi. Navštívime rázovité obce a miesta s bohatým folklórom, tradíciami, atrakciami a krásnou 
prírodou. Čakajú na nás striedavo ľahšie rovinaté cyklotrasy a stredne náročné kopčeky s vyhliadkami, kde – tu zámok, 
kostol, tradičná architektúra, banícka pamiatka, či kúpeľný prameň. Hron, druhá najdlhšia rieka na území Slovenska, 
bude našim azimutom takmer celé naše putovanie na bicykloch. 
..."sem sa vždy vrátim, keď ma niečo zroní. Vravia to stromy: z pliec to zhoď". 
 
 

1. deň, sobota 09.07.2022 
 
Sihla (Lom nad Rimavicou) - malá drevená dedinka, jedna z najvyššie položenzých obcí na Slovensku s tradíciou 
Huculských koní – cyklotrasou s klesaním chráneným krajinným územím sopečného pohoria Poľana popri meandroch 
Kamenistého potoka k vodnému tajchu Hrončok. Dolinou do Čierneho Balogu/zastávka Sv. Ján  - Šánske – Nový Krám 
– Chamarová – Lúčky – Valaská – Hronec.    
 
Etapa č. 1 = 45 km bez zberného miesta 
Večerný program: individuállne, možnosti hotela: sauna, biliard, ping-pong. 
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2. deň, nedeľa 10.07.2022 
 
Hronec  (543 m n.m.) – z ubytovania so správnym mentálnym nastavením stúpaním po asfaltke popri národnom 
biatlonovom centre v Osrblí k vzácnej technickej pamiatke z r. 1795 "Vysoká pec - Tri vody", ďalej značenými lesnými 
cestami k Chate pod Hrbom (1089 m n.m.) - najvyšší bod etapy, z chaty nádherným zjazdom fotogenickou krajinou do 
kúpelov Brusno načerpať si jednu z minerálnych vôd vyvierajúcich priamo v kúpeloch  – Brusno obec – Nemecká 
(vápenka a pamätník SNP) – Podbrezová – Hronec. (Z Chaty pod Hrbom možnosť voľby ďalšej trasy podľa vlastného 
výberu späť na ubytovanie v Hronci alebo si na tento deň zvoliť vlastnú trasu). Píšťaľka na medveďov odoprúčaná. 
 
Etapa č. 2 = 52 km bez zberného miesta 
Večerný program: Čiernohorská železnica – jazda vláčikom s harmonikárom a občerstvením. 

 
 
3. deň, pondelok 11.07.2022 
 
Hronec – za chrbtom zanecháme Čiernohronskú dolinu a vydáme sa už známou cestou cez Chvatimech – Podbrezovú 
– Nemeckú a Brusno smerom do Slovenskej Ľupče k jednému z najzachovalejších hradov na Slovensku s najstaršou 
"Korvínovou lipou", ktorej vek sa odhaduje na 739 rokov (prehliadka pre záujemcov). Po zastávke v Ľupči to "pravé 



cyklistické" ešte len príde  - Šachtičky (1104 m n.m.)!, cieľ pondelňajšej etapy – pre horských premiantov na bicykloch 
bez zastávky v Kynceľovej (múzeum máp), pre ostatných možnosť odvozu autobusom z Kynceľovej. 
 
Etapa č. 3 = 50 km, zberné miesto Kynceľová. 

 Večerný program: individuálne, možnosti hotela: sauna, bazén, masáže. 

 
4. deň, utorok 12.07.2022 
 
Šachtičky, z hotela pozvoľný štart a krátky zjazd do unikátnej obce Špania dolina, kedysi preslávenej po celej Európe 
náleziskom medenej rudy – priam povinná zastávka v tejto obci s množstvom banských zaujímavostí, tradičnou 
architektúrou, zvykmi a remeslami (múzeum čipiek). Banskou dolinou zídeme po Barborskej ceste, prejdeme centrom 
Banskej Bystrice a po rušnejšej časti tejto etapy prejdeme na "rodinnú cyklotrasu" spájajúcu Bystricu so Zvolenom. V 
bezprostrednom zázemí za Bystricou, na ľavom brehu Hrona, leží malá obec Hronsek – vhodné miesto na oddych pri 
prehliadke dreveného artikulárneho kostola (UNESCO). Rovinou Zvolenskej kotliny pokračujeme do mesta Sliač, 
známeho kúpeľmi a letiskom s historickým názvom "Tri duby" a už nás víta Zvolen so známym zámkom,  avšak my sa 
zastavíme až pri ďaľšom majestátnom zámku a luxusnom hoteli v jednom, vo Vigľaši – iba 2 km od  cieľa tejto etapy  
v rezorte Masarykov Dvor, Vigľaš. 
 

 Etapa č. 4 = 56 km, zberné miesto Zvolen (AUS) 
Večerný program: individuálne, možnosti hotela: wellness, remeselný pivovar. 
 

 



5. deň, streda 13.07.2022 
 
Z rezortu Masarykov Dvor sa vydáme na cestu do Detvy – srdca Podpoľania, prejdeme jej historickým centrom, 
poobdivujeme Detvianske drevené vyrezávané kríže, tí zdatnejší môžu vystúpať až k obci Skliarovo a kochaním sa 
pohľadom na laznícke usadlosti budeme pokračovať v ceste z Detvy do obce Korytárky s jedinečným výhľadom na 
starovulkán Poľana. Ešte záverečné krátke stúpanie a už sa zvezieme dolu do Píľanskej doliny a sme nadosah zrúcaniny 
gotického hradu Divín pri vodnej nádrži Ružiná – cieľ etapy. Relax pri vodnej nádrži, nakladanie bicykov a odchod 
domov. 
 
Etapa č. 5 = 40 km – 46 km bez zberného miesta 
 

 
ETAPY: 

1. deň – 45 km bez zberného miesta 

2. deň – 52 km bez zberného miesta 

3. deň – 50 km, zberné miesto Kynceľová 

4. deň – 56 km, zberné miesto Zvolen 

5. deň – 40 – 46 km bez zberného miesta 

       spolu km = 250 km 
 
POVRCH: asfaltové cesty, spevnené lesné cesty 
 
BICYKLE: vhodné pre horské, trekové bicykle a e-bicykle 
 
OBTIAŽNOSŤ: stredne náročná 
 
 
CENA:  xxx EUR /osoba v dvojlôžkovej izbe, príp. trojlôžkovej izbe 
 
CENA ZAHŔŇA: 

• Autobusovú dopravu (štart/cieľ BA) 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 



• 4x ubytovanie 

• 4x raňajky 

• Sprievodcu CK 

• Poistenie proti insolventnosti CK 

•  
CENA NEZAHŔŇA: 

• Ostatnú stravu okrem vyššieuvedenej    

• Vstupy 

• Cestovné komplexné poistenie 

• Pobytovú taxu    
 
 

 

 


