
37. Zraz cykloturistov KST Dolný Kubín 2015 
 
Termín:    26-30.08.2015                                                                     
Miesto:     Dolný Kubín Gäceľ 
Účastníci: členovia - 8,  hostia - 2 
 
V stredu večer sme dorazili do pekne zrekonštruovaného kempu Gäceľ.  
Na štvrtok ešte neboli organizované trasy, tak sme si jednu z nich sami vybrali. Vystúpali 

sme na Chatu na Kubínskej holi a po posilnení sme 
pokračovali úbočím Oravskej Magury takmer do 
Oravského Podzámku, na novú Chatu Racibor. 
Odtiaľ lesnými cestami do Kňažie a cez Mokraď 
a prehliadku Dolného Kubína do kempu (42 km, 
1050m prevýšenie). Večer slávnostné otvorenie 
zrazu za účasti aj p. Blanára a splnomocnenca vlády 
pre šport, s kultúrnym programom, napr. detský 
ľudový súbor s 10 heligónkami. 
 

V piatok sme šli organizovanou trasou Tri sosny. Z Kubína do Oravského Podzámku, cez 
Pribiš lúkami s krásnymi výhľadmi na Roháče, Choč, Rozsutec cez vyvýšeninu Tri sosny 
s príjemným oddychovým miestom pod sosnami. Lúkami sme pokračovali nad Malatinú, 
ponad Osádku do Leštín, kde všetky trasy mali občerstvovačku s gulášom, kávou a nealko 
pivom a cez Vyšný Kubín do kempu (48 km/950m), Potom do aquaparku kde sme mali 
zľavu. 
 
V sobotu sme si z organizovaných trás nevybrali, tak sme šli na jednu z pripravených trás. 
Šli sme okolo Oravy do Oravskej Poruby. Odtiaľ sme stúpali/tlačili lesmi na úpätí 
Chočských vrchov kde sme si trochu zašli. Ale nakoniec sme došli na lúky Štyri chotáre 
nad Komjatnou s vyhliadkami na dedinky pod nami. Cez Žaškov a okolo opustenej 
zlievarne Istebné do Istebného. Tu sme si pozreli evanjelický drevený artikulárny kostolík, 
cez lúky do Revišného a späť do kempu (32 km/540m) a ešte aqapark. Večer ukončenie 
zrazu (300 účastníkov, aj Ukrajina, CZ, PL + 100 organizátorov) s kultúrnym programom, 
ženský spevácky súbor. 
 
V nedeľu sme už tak kratšie dali z Kubína do 
osady dreveníc Srňacie, so zástavkou na 
salaši na žinčicu. Odtiaľ cez dedinky v horách 
Pokrývač, Pucov, okolo Pucovských zlepencov 
so skamenelinami z dna mora do Medzibrodia 
a cez Bziny a Mokraď späť do kempu 
(33km/580m). Niektorí potom ešte aquapark. 
 
Teda urobili sme na pripravených okruhoch 
155km (x10 účastníkov 1550km) a prevýšenie 3120m, teda naozaj hornatý kraj. Ale trasy 
krásne, perfektne vyznačené, všetko na jedničku zorganizované, počasie celú dobu 
slnečné a veľmi dobre sme spoznali skryté zákutia, kraj okolo Dolného Kubína. 
 
   
 
V Žiline  30.08.2015          Z. Sýkora 


