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43. Zraz cykloturistov KST
25. - 29. 8. 2021
NIŽNÁ

Príhovor
Vážení priatelia cyklisti.

Pred rokom sme sa podujali, že v roku
2021 zorganizujeme 43. zraz cykloturistov KST
u nás v Nižnej, na Orave.
Kedže situácia a opatrenia ohľadom
Pandémie ochoria vírusu Covid-19 boli
a vlastne stále sú neisté, váhali sme do
poslednéj chvíle, či sa toto podujatie
vôbec bude môcť uskutočniť. Nakoniec, po
čiastočnom uvolnení opatrení, sa rozhodlo, že zraz bude, aj keď iba
v minimalistickej verzii bez sprievodných spoločenských podujatí.
Radi by sme sa Vám pokúsili ukázať krásy Oravy a pripravili
sme niekoľko trás.
Dúfam, že na svoje si prídu fanúšikovia horských aj cestných
bicyklov a náš výber sa Vám bude páčiť.
Prajem Vám príjemné počasie na cyklotúrach a veľa pekných
zážitkov, aby ste mali dôvod sa tu radi opať vrátiť.
Ján Šimák
predseda OKST Nižná

Vážení športoví nadšenci, milí priatelia cyklistiky i turistiky.
Teší ma, že v týchto neistých časoch
pandémie nám situácia dovolila presunúť sa
z online priestoru do sveta reálnych stretnutí
a jedným z nich je obľúbené podujatie
venované cyklistickým a turistickým
nadšencom.
Ďakujem
organizátorom
z OKST pri TJ Nižná za ich obrovské
nasadenie, entuziazmus a vytrvalosť pri
výbere trás a zostavovaní programu 43. zrazu cykloturistov KST.
Ako milovníčka cyklistickej i pešej turistiky som s radosťou
prijala záštitu nad podujatím, ktoré sa koná u nás doma v Nižnej

a ktorého nosnou myšlienkou je spoznávanie Žilinského kraja a krás
mojej rodnej Oravy. Či už ste turista alebo rekreačný cyklista, ktorý
si zo sedla bicykla rád vychutnáva prírodné zaujímavosti, kultúrne
a historické pamiatky, alebo vyznávač náročnejších horských trás,
všetci ste na správnom mieste.
Nech sú tieto štyri dni nezabudnuteľné a bohaté na zážitky,
spojené so športovými výkonmi, príjemnými stretnutiami
a načerpaním novej pozitívnej energie. Želám vám veľa šťastných
a bezpečných kilometrov a verím, že mnohí z vás sa sem radi vrátia
a budú náš región ďalej spoznávať.
Erika Jurinová
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Organizátori podujatia
Organizátorom 43.zrazu cykloturistov KST z poverenia
Ústrednej rady KST Bratislava je OKST pri TJ Nižná.
Podujatie je organizované pod záštitou starostu Nižnej
p. Jaroslava Rosinu a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja
p. Eriky Jurinovej.
Organizačný výbor
Ján Šimák
Kamil Klimčík
Viera Adamusová
Miroslav Šurin
Darina Feriancová
Martin Čajka

predseda
podpredseda
ekonomika, registrácia
propagácia, koordinátor trás
koordinátor ubytovania
člen

0907 823 541
0944 489 843
0908 933 949
0907 115 447
0903 212 467

Organizačné pokyny 43. zrazu cykloturistov KST
Štáb zrazu a prezentácia
Termín
Miesto
Prihláška

Futbalový štadión Nižná
25.8. – 29.8.2021
Nižná
www.kstnizna.sk

Ubytovanie, stravovanie, poistenie
Účastníci si zabezpečujú individuálne
Informácie o zraze
www.kstnizna.sk, turisti@kstnizna.sk
Účastnícky poplatok
člen KST – 10€
nečlen - 12€
deti do 15 rokov - 5€
Pri prezentácii dostanú účastníci zrazu cyklomapu Oravy, zrazový
odznak, účastnícky list, …
Platba
Číslo účtu TJ Nižná SK78 0900 0000 0000 5418 8037
Pri platbe uveďťe variabilný symbol 20210825 a do správy pre
prijímateľa vaše meno alebo meno skupiny v prípade platby za celú
skupinu.
Cyklotrasy
Cyklotrasy pre horske bicykle sú prevažne po miestnych
komunikáciach, poľných a lesných cestách.
Cyklotrasy pre cestné bicykle sú po miestnych komunikáciach
Pešie trasy
Pripravené sú dve pešie trasy v okolí Nižnej a Tvrdošína
Okrem nich, individuálne, odporúčame výlet do Roháčov alebo
Oravíc.

Program 43. zrazu cykloturistov KST
25.8. (streda)
16:00 – 21:00 Prezentácia účastníkov + prihlasovanie na trasy na
futbalovom štadióne v Nižnej.
26.8. (štvrtok)
8:00 Otvorenie 43. zrazu cykloturistov na futbalovom štadióne
v Nižnej
9:00 Štart trás CTH1, CTH2, CTC1, CTC2 od futbalového štadióna
v Nižnej
9:00-21:00 Prezentácia účastníkov + prihlasovanie na trasy na
futbalovom štadióne v Nižnej.
27.8. (piatok)
9:00 Štart trás PT1, CTH1, CTH2, CTC1, CTC2 od futbalového štadióna
v Nižnej
8:00-21:00 Informačné centrum + prihlasovanie na trasy na
futbalovom štadióne v Nižnej.
28.8. (sobota)
8:30 Štart trás PT2, CTH1-3, CTC1-CTC4 od futbalového štadióna
v Nižnej
18:30 Ukončenie zrazu a odovzdanie štafety organizátorovi
nasledujúceho 44. zrazu cykloturistov.

Pešie trasy
PT1 - Červená a Biela skala
Dĺžka trasy:
13km
Stúpanie:
550m
Náročnosť:
nenáročná
www.cykloserver.cz/f/7292283725
Z Nižnej po žltej TZ cez Lučivný do sedla Za Lučivným. Po modrej
TZ smerom na Podbieľ a odbočiť po náučnom chodníku na Červenú
skalu. Z Červenej skaly naspäť na modrú TZ a do Podbieľa. Mimo
značenej trasy okolo cintorína vystúpať na Bielu skalu a potom
klesnúť na modrú TZ. Na hlavnej ceste sa odpojit z TZ, prejsť po
moste cez Studený potok cez lúku ku Františkovej hute. Odtiaľ po
lúke na poľnú cestu vedúcu k lyžiarskemu stredisku v Nižnej.

PT2 - Rozhľadňa Borová
Dĺžka trasy:
21km
Stúpanie:
600m
Náročnosť:
stredne náročná
www.cykloserver.cz/f/c6d6283726
Z Nižnej mimo TZ po hrádzi okolo rieky Orava do Tvrdošína ku
galérií Márie Medveckej. Z Tvrdošína po hlavnej ceste smerom na
Námestovo a na konci po poľnej ceste popod Žiarec na rozhľadňu
Borová. Pokračovať po poľnej ceste na Uhlisko. Z Uhliska po červenej
TZ cez priehradný múr nad Dolný Štefanov a po poľnej ceste mimo
TZ do Štefanova. Odtial po cyklotrase naspäť do Tvrdošína ku galérií
Márie Medveckej a po rovnakej trase naspät do Nižnej.

Cyklotrasy pre horský bicykel
CTH1 - Krivá – Veľké Borové – Malatiná – Chlebnice
Dĺžka trasy:
50 km
Stúpanie:
1240 m
Náročnosť:
stredne náročná
www.cykloserver.cz/f/2dd4283636
Z Nižnej po cyklotrase do Podbieľa a Krivej. V Krivej okolo
kostola cez Krivskú dolinu po spevnenej lesnej ceste na horský
hrebeň kde sa pripojí červená TZ a po nej do Malého Borového. Po
CT 042 nad Malatinú a odtiaľ po CT 5410 na Mladú horu. Pokračuje
CT 8476 do Chlebníc a odtiaľ po hlavnej ceste ( CT 2406 ) do Dlhej
nad Oravou a po hlavnej ceste do Krivej. Z Krivej po cyklotrase do
Nižnej. Kto má záujem nad Malatinou si môže íst obzrieť „pajtu“
v ktorej boli natáčané scény z filmov Perinbaba a Sokoliar Tomáš.

CTH2 – Nižná – Liesek – Čierny potok – Vyšné diely – Suchá Hora
– Nižná
Dĺžka trasy:
70 km
Stúpanie:
1300 m
Náročnosť:
stredne náročná
www.cykloserver.cz/f/31d7283637
Z Nižnej po hlavnej ceste do Lieseku. Pri potravinách Coop
odbočiť na CT a po spevnenej poľnej a lesnej ceste vystúpať na
Vajdovku a spustiť sa ku hájovni Čierny potok. Potom po hlavnej
ceste smerom na Vitanovu a asi po 100m odbočit na spevnenú
cestu na Vyšné diely. Odtiaľ po žltej TZ do Suchej hory a na CT 006
do Trstenej a po hlavnej ceste naspäť do Nižnej.

CTH3 – Nižná – Oravský Podzámok – Racibor – ch.Kubínska hoľa –
s.Príslop – Or.Priehrada – Nižná
Dĺžka trasy:
80 km
Stúpanie:
2180 m
Náročnosť:
náročná
www.cykloserver.cz/f/04e6283640
Z Nižnej po hlavnej ceste do Oravského Podzámku a Racibor.
Odbočiť na CT 8410 po Zadný Racibor. Pokračovat po spevnenej
ceste na Grúň a chatu na Kubínskej holi. Po CT 054 naspäť do sedla
Príslop. Pred Hrušínom odbočit vpravo a po CT 054 pokračovať do
Vavrečky (pozor CT 054 odbočuje do Lokce ). Z Vavrečky po hlavnej
ceste do Nižnej.

Trasy pre cestný bicykel
CTC1 – Nižná – Oravice – Nižná
Dĺžka trasy:
57 km
Stúpanie:
700 m
Náročnosť:
ľahká
www.cykloserver.cz/f/360f284274
Z Nižnej po hlavnej ceste do Trstenej. Odbočiť do Lieseku
a Vitanovej. Vo Vitanovej odbočiť do Oravíc a pokračovať cez
Habovku do Podbieľa a Nižnej. Oraviach je možné odbočiť do Tichej
a Bobroveckej doliny.

CTC2 – Okolo Oravskej priehrady
Dĺžka trasy:
75 km
Stúpanie:
1000 m
Náročnosť:
stredne náročná
www.cykloserver.cz/f/e1c7284275
Nižná – Trstená – Jablonka – Bobrov - Klin – Rio de Klin –
Námestovo – Nižná

CTC3 – Nižná – Zverovka – Oravice – Nižná
Dĺžka trasy:
78 km
Stúpanie:
1100 m
Náročnosť:
náročná
www.cykloserver.cz/f/afd0284278
Nižná – Podbieľ – Zuberec – Zverovka - Tatliakova chata –
Zverovka – Zuberec – Oravice – Vitanova – Trstena – Tvrdošín –
Nižná

CTC4 – Nižná – Zákamenné – Nižná
Dĺžka trasy:
80 km
Stúpanie:
620 m
Náročnosť:
stredne náročná
www.cykloserver.cz/f/f570284282
Nižná – Tvrdošín – Námestovo – Breza – Zákamenné a späť

CTC5 – Okolo Oravskej Magury
Dĺžka trasy:
115 km
Stúpanie:
1900 m
Náročnosť:
náročná
www.cykloserver.cz/f/dbd8284718
Trasa predbežne bez sprievodcu. Odporúčame na sobotu
z dovodu premávky na ceste č.E77
CTC6 – Nižná – Nowy Targ a späť
Dĺžka trasy:
100 km
Stúpanie:
300 m
Náročnosť:
stredne náročná
www.cykloserver.cz/f/f257284727
Trasa predbežne bez sprievodcu. Úsek Nižná – Trstená po ceste
č.E77, Trstená – Nový Targ po cyklo chodníku.
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Podporili nás

Klub Slovenských Turistov
Obec Nižná
Žilinský samosprávny kraj
Orava Klaster

