


Dolu Váhom  
a dolu Nitrou

na bicykli

Eva Dučaiová

Zostavili: Eva Dučaiová a Daniel Kollár



Dolu Váhom a dolu Nitrou
na bicykli
1. vydanie, 2020

© Autor textu: Eva Dučaiová
Editor: Daniel Kollár
Zodpovedný redaktor: Kliment Ondrejka 
Technický redaktor: Marianna Lázničková
Jazyková úprava: Ľubica Kotmániková
© Fotografie: Eva Dučaiová, Daniel Kollár, Ladislav Mikulszký a Štefan Molnár
Fotografia na obálke: Čierny Váh
Úprava fotografií: Tomáš Votava
Mapy: SHOCart, spol. s r. o., www.cykloserver.cz 
© Dizajn a typografia: Marianna Lázničková
Tlač: NIKARA, Krupina 

Akékoľvek, hoci aj čiastočné použitie diela je dovolené len s písomným  
súhlasom vydavateľstva DAJAMA. 

© RNDr. Daniel Kollár – DAJAMA
Karloveské rameno 4B, 71 04 Bratislava-Karlova Ves 
tel.: +421 (2) 36 317 02, info@dajama.sk, www.dajama.sk

Vydalo vydavateľstvo DAJAMA v roku 2017 ako svoju 330. publikáciu. 

ISBN 978-80-8136-117-3



Slovo na úvod

V poslednom období sú medzi cyklistami a cykloturistami čoraz obľú-
benejšie diaľkové trasy (EuroVelo), ktoré sa v Európe označujú veľkým pís-
menom E. V súčasnosti sa počet diaľkových cykloturistických trás v Európe 
ustálil na čísle 16 a cez Slovensko prechádzajú tri z nich: E6, E11 a E13.

Pravdepodobne najznámejšia a najnavštevovanejšia je trasa E6, ktorej 
časť tvorí Dunajská cyklistická cesta. Na Slovensko vchádza pri hraničnom 
priechode Berg-Petržalka a ďalej vedie pozdĺž Dunaja až do Štúrova. E11 je 
Východoeurópska cyklocesta, ktorá spája Nordkapp s Aténami a na Sloven-
sku prechádza cez Prešov a Košice. Cesta je vybudovaná len na niektorých 
úsekoch a zatiaľ nie je veľmi známa. Treťou trasou, ktorá prechádza cez Slo-
vensko, je E13 – Cesta železnej opony. Vedie pozdĺž bývalej „železnej opo-
ny“, kedysi nepriepustnej hranice medzi západnou a východnou Európou, 
od Barentsovho mora na severe až po Čierne more na juhu. Na Slovensku 
ide popri riekach Morava a Dunaj.

Okrem týchto trás však má Slovensko výborný potenciál na to, aby sa tu 
vybudovali ďalšie diaľkové trasy (najmä pozdĺž slovenských riek). Na Slo-
vensku je zatiaľ zaručene najznámejšia Vážska cyklomagistrála, ktorá ve-
die pozdĺž najdlhšej slovenskej rieky a na niektorých úsekoch je už solídne 
vybudovaná ako cyklochodník. Určite ešte pretečie dolu Váhom veľa vody, 
kým vznikne súvislý cyklochodník po celej dĺžke rieky, my sa však už teraz 
môžeme vybrať od prameňa Váhu až k jeho ústiu do Dunaja. Podľa toho, 
ktorý prameň Váhu si vyberieme, prejdeme na ceste približne 500 km roz-
delených do siedmich dní. Autorka Eva Dučaiová ich prešla v lete roku 2019 
a pridala k nim ešte jednu bonusovú trasu na strednom Považí – výlet k bie-
lokarpatským bradlám.

Malebnú cestu dolu Váhom opísal už v 19. storočí Alojz Mednyanský, 
avšak nie zo sedla bicykla. Eva Dučaiová k nej pridala ešte aj cestu dolu rie-
kou Nitra, a tak nadšenci cykloturistiky majú možnosť počas ďalších šty-
roch dní absolvovať takmer 260 km a spoznať našu štvrtú najdlhšiu rieku. 
Aj k nej sme pridali jednu trasu, ktorá spája v cieľovom meste rieky Dunaj, 
Váh a Nitru a je akýmsi bonusom a záverečnou bodkou na našom putovaní 
dolu Váhom a Nitrou. Samozrejme, rozdelenie trás na jednotlivé etapy je 
len naším návrhom, ako poňať bicyklovanie pozdĺž riek. Každý podľa svo-
jich schopností či kondície si môže skombinovať dlhšie alebo kratšie úseky 
pozdĺž rieky a prispôsobiť si jednotlivé vzdialenosti. Naším cieľom bolo, aby 
jednotlivé etapy boli stredne náročnými pre tých, ktorí už dlhšie bicyklujú 
a majú čosi za sebou, a aby jazda pozdĺž Váhu a Nitry nebola len o športo-
vom výkone, ale aj o vnímaní prírody a krajiny a ich spoznávaní.

Okrem základného opisu každej trasy tu nechýbajú ani zaujímavosti sú-
visiace s jednotlivými miestami, cez ktoré prechádzame. Samozrejmosťou 
sú výrezy máp s priebehom trasy a podrobné praktické informácie časových 
rozvrhov, stúpaní či náročnosti. Pri spracovaní týchto údajov sme spolupra-
covali aj s portálom cykloserver.cz, v ktorom sú jednotlivé úseky trás zakres-
lené aj pre vaše ďalšie používanie či priblíženie. Texty sú doplnené viac ako 
150 farebnými fotografiami, ktoré sa snažia ilustrovať priebeh trás a vizuál-
ne aspoň čiastočne pripraviť čitateľa na pohľady, ktoré ho na trase čakajú. 
Tie len dopĺňajú celkové zážitky z absolvovania cyklistickej jazdy dolu Vá-
hom a Nitrou a celkom iste aj skvelé pocity po jej ukončení.
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Pozdĺž Váhu od prameňa až 
k jeho ústiu prechádza veľké množ-
stvo cyklotrás – od červených diaľ-
kových magistrál až po žlté miestne 
prepojenia a odbočky. Očakáva-
li sme, že červené cyklomagistrá-
ly budú najlepšie značené a budú 
aj najkvalitnejšie. Žiaľ, skutočnosť 
nás presvedčila o opaku. Cyklotrasy 
okolo Váhu sú síce na mape pekne 
nakreslené, ich značenie v teréne 
je však na mnohých miestach me-
nej ako symbolické. Obmedzuje 
sa často len na smerovníky a šíp-
ky v obci, ktoré priamo v teréne 

nepotvrdzujú už žiadne kreslené 
cykloznačky a cykloturista na svo-
jej ceste nenájde ani stopu o tom, 
že tadiaľto vedie cyklotrasa. Céčka 
popri ceste sa objavujú sporadicky, 
a tak ako sa náhle objavia, tak ná-
hle aj zmiznú. Často sme sa necha-
li viesť miestnymi cyklistami, ktorí 
nás svojím pohybom naviedli na 
ten najpohodlnejší výjazd z mesta 
a prejazd do ďalšej obce.

Pri plánovaní cyklotúry poz- 
dĺž Váhu treba počítať predovšet-
kým s orientáciou podľa navigácie, 
bez ktorej sa stáva naše putovanie 

Bicyklovanie okolo Váhu
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sériou pokusov a omylov. Aj my 
sami sme si cestu dôsledne naplá-
novali podľa cyklotrás v mape. Sna-
žili sme sa vyhýbať pohybu po 
frekventovaných štátnych cestách, 
niekedy sme sa tomu však nedoká-
zali vyhnúť, či už preto, že tu chýbali 
mosty, alebo sa nedalo ísť inou tra-
sou, alebo jednoducho preto, že ofi-
ciálna cyklotrasa nebola udržiavaná 
a stala sa len ťažko priechodnou. 
Niekoľkokrát sa nám stalo, že sme 
v zúfalstve z hrboľatej a nepokose-
nej hrádze zbehli z tejto červenej 

cyklomagistrály do najbližšej obce 
a pár kilometrov si oddýchli na 
miestnej asfaltke. Znamenalo to 
síce viac kilometrov, ale nekonečnú 
úľavu pre naše vytrasené telá.

Najlepšie sa nám pri tomto 
putovaní osvedčili horské bicykle 
s hrubými univerzálnymi plášťami. 
Na asfalte nás až tak nebrzdili, ale 
v teréne a na nekvalitných asfalt-
kách poskytli potrebné pohodlie 
a istotu. Cestné bicykle s úzkymi, 
hladkými plášťami na takomto teré-
ne nemajú šancu.

Nový asfaltový cyklochodník okolo Váhu pri Liptovskom Mikuláši
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Úseky cesty dolu Váhom
1. deň  – Z pramennej oblasti Bieleho Váhu
	 	 stredne	náročná	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	57,	počet	nastúpaných	metrov:	870	

2. deň  –  K prameňu Čierneho Váhu
	 	 stredne	náročná	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	52,	počet	nastúpaných	metrov:	770	

3. deň  –  Z Kráľovej Lehoty do Ružomberka
	 	 stredne	náročná	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	74,	počet	nastúpaných	metrov:	750	

4. deň –  Z Ružomberka do Žiliny
	 	 ľahká	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	62,	počet	nastúpaných	metrov:	490	

5. deň  –  Zo Žiliny do Ilavy
	 	 stredne	náročná	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	71,	počet	nastúpaných	metrov:	240	

6. deň  –  Hrady Bielych Karpát
	 	 stredne	náročná	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	50,	počet	nastúpaných	metrov:	775	

7. deň  –  Z Ilavy do Piešťan
	 	 ľahká	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	87,	počet	nastúpaných	metrov:	210	

8. deň  –  Z Piešťan do Šale
	 	 ľahká	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	79,	počet	nastúpaných	metrov:	120	

9. deň  –  Zo Šale do Komárna     
	 	 ľahká	trasa	
	 	 dĺžka	(km):	69,	počet	nastúpaných	metrov:	100	
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Malebná	cesta	dolu	Váhom

Takto kvetnato začal barón Alojz 
Mednyanský predhovor k prvé-
mu vydaniu svojej knihy Malebná 
cesta dolu Váhom (Mednyánszky 
Alajos: Malerische Reise auf dem 
Waagflusse in Ungarn, Pest 1826). 
Opisuje v nej nielen prírodné krásy, 

hrady, kaštiele či zemianske kúrie 
pri rieke, ale významné miesto má 
v knihe aj opis hospodárskeho vý-
znamu rieky ako dopravnej tepny, 
po ktorej sa dostávali poklady Hor-
nej zeme (drevo a rozličné produk-
ty z dreva, plátno, výrobky z vlny, 
bryndza, syr, vzácne produkty olej-
károv) na bohatý juh až do Pešti 

Rieka Váh
„Prekrásne údolie, ktorým preteká Váh, jedna z najväčších riek Uhorska, čo sa 
podľa nej údolie nazýva, mne trojnásobne drahé ako kraj, historické územie i do-
movina, ponúkalo sa už dávno za vhodný námet na opis rozširujúci vlastivedné 
znalosti.“

Alojz Mednyanský  (1784 – 1844)
Uhorský šľachtic, politik a literát sa narodil v obci Priekopa, ktorá je 
dnes časťou Martina. Umrel v Hlohovci, odkiaľ jeho pozostatky pre-
viezli do Veselého a pochovali ho v tamojšej rodinnej krypte. Vo svojej 
literárnej práci sa z veľkej časti zameriaval na oblasť Slovenska (Hor-
ného Uhorska). Venoval sa najmä histórii, archeológii a národopisu. 
K jeho najvýznamnejším dielam patrí Malebná cesta dolu Váhom. Jej 
slovenský preklad vyšiel vo vydavateľstve Tatran v roku 1962. V tomto 
rozprávaní Mednyanský podáva farbistý obraz severo- i juhozápadné-
ho Slovenska na začiatku 19. storočia. Hlavnými zastávkami sú hrady, 
zámky, kaštiele, kúpele i prírodné krásy, no pomerne bohato vykreslil aj 
vtedajší život v okolí rieky Váh.
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a Viedne. Dolu Váhom sa prepravo-
vali aj strategické produkty, naprí-
klad soľ z Poľska pre potreby Uhor-
ska. Jeden z cisárskych skladov soli 
bol aj v Liptovskom Hrádku, kde sa 
nakladala na plte.

Na ceste doslova „od Tatier 
k Dunaju“ spája tok Váhu, ohnu-
tý ako tetivou napnutý luk, naj-
významnejšie symboly Sloven-
ska – vysokotatranský Kriváň 
a nízkotatranskú Kráľovu hoľu, pod 
ktorými nájdeme jeho pramene Bie-
ly a Čierny Váh, s mohutným Duna- 
jom, s ktorým v Komárne splynú 
jeho vody.

Váh	–	rieka	s	mnohými	naj
Váh je najdlhšou riekou prame-

niacou na území Slovenska. Na svo-
jom toku dlhom 403 km pospájal 
prielomovými dolinami viaceré kot-
liny (Liptovská, Turčianska, Žilin-
ská). Samotný Váh vzniká pri Krá-
ľovej Lehote v nadmorskej výške 
655 m sútokom Bieleho a Čierneho 
Váhu. Do Dunaja ústi pri Komár-
ne v nadmorskej výške 106 m, teda 

na svojom toku od Kráľovej Lehoty 
prekonáva spád 549 m.

Váh má ešte niekoľko ďalších 
slovenských „naj“ – má (ak nepo-
čítame Dunaj) najväčšiu plochu po-
vodia a je na ňom aj najhlbší dvo-
jitý meander medzi Turčianskou 
a Žilinskou kotlinou (Domašínsky 
meander), vážska kaskáda pred-
stavuje najpočetnejšiu sústavu pô-
vodne 22 priehrad a vodných elek-
trární, ktorá sa neustále rozrastá 
o nové malé vodné diela. Úlohou 
vážskej kaskády nebolo len zabez-
pečenie výroby elektrickej energie, 
ale najmä eliminácia záplav a zrov-
nomernenie prietoku Váhu. Výro-
bu elektrickej energie optimalizuje 
aj sústava kanálov, ktorá sa začína 
Krpelianskym vodným kanálom. 
Kanály len s krátkymi prerušenia-
mi sprevádzajú rieku, voda ktorej 
tečie Hričovským, Nosickým, Koč-
kovským, Biskupickým a Drahov-
ským kanálom až po Hlohovec, kde 
sa tento posledný spája s hlavným 
tokom Váhu. Všetky tieto význam-
né miesta na Váhu na našej ceste 
navštívime.

Pasienky nad Hybami cestou do doliny Bieleho Váhu
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prinieslo hospodársky rast, rozkvet 
obchodu a remesiel. O dôležitosti 
územia svedčí veľký počet hradov, 
ktoré sa týčia nad vodami rieky, 
a ďalších kultúrnych pamiatok v jej 
blízkosti.

Prameň	Váhu
Biely a Čierny Váh – dve zdroj-

nice Váhu – sú ako rozoklaný jazyk 
obrovského modrého hada. Pod-
ľa hydrológov Váh vzniká práve až 
sútokom týchto dvoch riečok. Tí, čo 
obývajú ich brehy, však majú jasno 
v tom, ktorá zo zdrojníc je dôležitej-
šia a významnejšia – je to práve ich 
riečka.

Obyvatelia Liptovskej Tepličky 
volali svoju rieku vždy jednoducho 
Váh. Prívlastok Čierny dostal až 

Váh od miesta svojho vzniku pri 
Kráľovej Lehote tečie až po Žilinu, 
teda temer 150 kilometrov, západ-
ným smerom. Priberá na vodu bo-
haté prítoky – v Liptovskom Hrádku 
vodácky obľúbenú Belú, v Kraľova-
noch mohutnú Oravu, vo Vrútkach 
Turiec a v Žiline Kysucu. Tu sa stáča 
na juhozápad a po prekonaní úžiny 
medzi Javorníkmi a Strážovskými 
vrchmi vteká za Púchovom do ši-
rokého údolia a južným a juhový-
chodným smerom pokračuje cez 
Sereď až do Komárna. Tesne pred 
svojím splynutím s Dunajom pribe-
rie ešte sprava vody Malého Dunaja 
a zľava vody Nitry.

Popri riekach odjakživa vied-
li obchodné cesty a samotná rieka 
sa tiež stala čulou dopravnou tep-
nou. Vysoko rozvinuté pltníctvo 

Horná nádrž vodnej elektrárne Čierny Váh (v pozadí Vysoké Tatry)
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neskôr, možno podľa tmavého tie-
ňa vysokých smrekových lesov Čier-
novážskej doliny na jeho hladine. 
Vo Východnej a vo Važci sa riečke 
s dnešným názvom Biely Váh hovo-
rilo jednoducho Važec.

Spory a prekáračky o tom, kde 
je skutočný prameň Váhu, sa vždy 
končia úsmevne. V prospech Čier-
neho Váhu hovorí to, že jeho tok je 
dlhší a vodnatejší, v prospech Biele-
ho Váhu zas to, že v mieste sútoku 
je práve jeho tok priamejší. Spory 
pokračujú aj pri určovaní presného 
miesta prameňa.

Čierny Váh to má pomerne jed-
noduché – pramení jednoznačne 
priamo pod vrcholom Kráľovej hole 
v rozsiahlom pramenisku, kde sa 
spája niekoľko menších pramien-
kov. Pre turistov bol priamo pri 

turistickom chodníku vybudovaný 
symbolický domček prameňa, do 
ktorého priteká voda z niekoľkých 
pramenísk v kosodrevine nad ním.

Biely Váh to má trochu zložitej-
šie. Pod Kriváňom v lokalite Raky-
tovských pliesok sa spájajú dva po-
toky privádzajúce vodu z Važeckej 
doliny (Veľký Zlomiskový potok) 
a Furkotskej doliny (Furkotský po-
tok). Navyše skutočnú dĺžku po-
tokov je ťažké zmerať, pretože ich 
vody tečú aj pod kamennými moré-
nami. Pohodlne si teda na hocikto-
rom mostíku náučného chodníka 
Rakytovské plieska môžeme pove-
dať, že toto je pramenný tok Biele-
ho Váhu. Po sútoku týchto potokov 
však už popod Cestu slobody pre-
chádzajú ich spojené vody so spo-
ločným názvom – Biely Váh.
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Od Štrbského Plesa  
na Cestu slobody
Vyrážame zo stanice zubačky 

na Štrbskom Plese. Bicykel cez ozu-
bené koľaje za stojacou zubačkou 
radšej prenesieme. Hneď za koľaj-
nicami pokračuje pekná asfaltová 
cesta doľava a potom pravotočivou 
zákrutou klesáme okolo Nového 
Štrbského plesa. Na malom par-
kovisku sa pripájame k príjazdovej 
ceste na Štrbské Pleso. Obzretie sa 

späť nás donúti prvýkrát vytiahnuť 
z puzdra fotoaparát. Pohľad ponad 
vodnú hladinu na tatranské štíty je 
skutočne romantický. Potom už na-
sadáme na bicykel, dobre sa zaba-
bušíme a užijeme si v rannom tat-
ranskom chlade parádny zjazd na 
Cestu slobody.

Na pripojení k Ceste slobody 
plynule bez zastavovania odbočí-
me doprava smer Podbanské. Stá-
le mierne klesáme, áut výrazne 

1

Kriváň a Sedielková kopa z chodníka pri Rakytovských plieskach

Pohľad od Nového Štrbského plesa

Z pramennej oblasti Bieleho Váhu

Býva dobrým zvykom pripraviť sa na túru aj tým, že si o našom cieli čo-to prečíta-
me. Čím viac informácií však hľadáme o prameňoch Bieleho Váhu na internete, 
tým viac sa zamotávame do diskusií, kde vlastne ten prameň je. Biely Váh prame-
ní v Tatranskom národnom parku, neostáva nám teda iné, len sa disciplinovane 
prejsť po chodníčkoch vyznačených pre turistov a zlatokopecké výpravy nechať 
iným dobrodruhom. Našťastie tu máme náučný chodník Rakytovské plieska, kto-
rý nás do pramennej oblasti Bieleho Váhu zavedie.

Z pramennej oblasti  
Bieleho Váhu

(1. deň)
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ubudlo. Túto časť Tatier turisti už 
tak často nevyhľadávajú. Máme 
šťastie, že je len riedka vysoká ob-
lačnosť, takže hory sú pod ňou krás-
ne viditeľné. Pohodlne si užívame 
mierny zjazd prerušovaný len ob-
časnou terénnou vlnou a stihneme 
aj obdivovať siluety štítov nad nami 
a nízkotatranský hrebeň na proti-
ľahlej strane doliny. Odrazu sa oko 
oprie o zvláštny hranatý objekt na 
jednom z kopcov – práve sme zazre-
li jeden z našich dnešných cieľov – 
budovu pri hornej nádrži elektrárne 
Čierny Váh.

Náučný chodník 
Rakytovské plieska
Zastavujeme asi po 4,5 km od 

pripojenia k Ceste slobody na mies-
te, kde sú malé odstavné plochy po 
oboch stranách cesty. Vľavo, ne-
ďaleko altánku so strechou poras-
tenou trávou, stojí temer na brehu 
jazierka tabuľa náučného chodní-
ka Rakytovské plieska. Žltá značka 
ukazuje smer cez cestu do lesa. Po-
zornému oku neujde úzky chodník 

vinúci sa pomedzi stromy v podras-
te čučoriedok. Aby sme sa mohli po-
zrieť do pramennej oblasti Bieleho 
Váhu, musíme tu nechať jedného 
obetavca strážiť bicykle, alebo ich 
jednoducho zamkneme na druhej 
strane cesty v lese pár metrov od 
chodníka o nejaký strom. My vo-
líme druhú možnosť, ktorá nás pri 
našich potulkách zatiaľ ešte nikdy 

Na cyklotrase z Nadbanského do Hýb

Veľký Zlomiskový potok
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a brusničím, vedie chvíľu v pro-
tismere Cesty slobody, po ktorej 
sme prišli na bicykloch. Neskôr sa 
popod masív Rakytovca stáča doľa-
va a stúpa smerom k horám. Vchá-
dzame do oblasti patriacej urbáru, 
ktorý sa rozhodol oblasť postihnu-
tú vetrovou kalamitou nechať bez 
zásahu. Naokolo trčia sem -tam su-
ché pahýle stromov, ale všade vy-
rastá zložením pestrý mladý les. 
Ten nám ešte nebráni vo výhľadoch 
na tatranské štíty – priamo nad 
nami čnie Sedielková kopa a mier-
ne vľavo nezameniteľný Kriváň. Cez 
nádherné lúky s vysokou horskou 
trávou, zakvitnuté najmä fialovou 
kyprinou a bodliakmi, sa dostáva-
me k Rakytovským plieskam. Nižné 
je priamo pri chodníku, je pri ňom 

nesklamala. Po pár metroch modro 
značeného chodníka (kedysi, keď tu 
ešte stával autobus SAD, sa často 
využíval na výstup na Kriváň a poľ-
skí turisti ho využívajú dodnes) nám 
žlté šípky na rázcestí Jambrichovo 
prezradia, že náučný chodník sa dá 
absolvovať po okruhu za takmer dve 
hodiny. Chodníkom sa vydávame 
proti smeru hodinových ručičiek, 
ktorý je orientačne jednoduchší. 
Odbočujeme doprava a vzápätí pre-
chádzame v krátkom slede za se-
bou po niekoľkých mostíkoch – to 
je miesto, kde sa definitívne spájajú 
Veľký Zlomiskový a Furkotský po-
tok a ďalej tečú už pod spoločným 
menom Biely Váh.

Úzky chodník vo vysokej trá-
ve, miestami lemovaný čučoriedím 

1

Náučný chodník Rakytovské plieska
Náučný chodník Rakytovské plieska nám ponúka nenáročnú vychádz-
ku na podhorí Vysokých Tatier okolo najnižšie položených plies v Tat-
rách (1 307 m) s krásnymi výhľadmi na štíty nad nami. Trasa chodníka 
prechádza priamo okolo Nižného Rakytovského plieska, ktoré je väčšie 
(cca 95 x 34 m), Vyšné Rakytovské pliesko (55 x 33 m) je ukryté vo vy-
sokej tráve niekde naľavo nad chodníkom. Plesá patria k plytkým (do 
2 m) a najteplejším, v lete je teplota pri povrchu 15 až 16 °C. Po viace-
rých mostíkoch prechádzame ponad Veľký Zlomiskový potok a Furkot-
ský potok, ktoré sa neďaleko rázcestia Jambrichovo spájajú a vytvárajú 
Biely Váh.

Z pramennej oblasti Bieleho Váhu
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chôdze pomedzi ešte stojace po-
zostatky smrekov, ktoré prehra-
li boj s lykožrútom, a ocitne sa na 
červenej značke pri mostíku cez 
zlovestne vyzerajúci Veľký Zlomis-
kový potok, zasypaný popadaný-
mi vysušenými kmeňmi stromov.) 
Vraciame sa na rázcestie Jambri-
chovo, vydolujeme z lesa bicykle 
a po krátkom občerstvení z batohov 

aj výstupová kniha a na brehu mi-
moriadne fotogenický balvan. Vyš-
né Rakytovské pliesko je menšie 
a je zrejme skryté niekde vľavo hore 
nad chodníkom. Odbočku k nemu 
nevidíme a ako zodpovední turisti 
z chodníka neodbočujeme.

Prameň Bieleho Váhu
Prechádzame po mostíku po-

nad Furkotský potok. Toto je jeden 
z adeptov na pramenný zdroj Váhu. 
Skutočne, po ďalšom mostíku sa 
dostávame do oblasti označenej na 
informačnej tabuli ako Pramenná 
oblasť Bieleho Váhu.

Prichádzame späť k modrej 
značke vedúcej na Kriváň. Sme-
rovka náučného chodníka ukazuje 
nadol a uvádza text Biely Váh 22 
minút – máme to teda geograficky 
potvrdené – na Ceste slobody je to 
už skutočne Biely Váh. (Ak by nie-
kto chcel zo zvedavosti vybehnúť 
ešte po modrej značke pozrieť si silu 
jednej zo zdrojníc Bieleho Váhu – 
Veľkého Zlomiskového potoka, 
stačí cca 25 minút intenzívnejšej 

Kostol všetkých svätých  v Hybiach

Lávka cez Biely Váh
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v príjemnom altánku pri jazierku 
pokračujeme už na bicykloch sme-
rom na Podbanské.

Dolinou Hybice
Po asfaltke už ideme temer 

10 km, nastal čas na zmenu. V loka-
lite Nadbanské v prudkom klesaní 
pred tiahlou pravotočivou zákru-
tou spozornieme a tam, kde cestu 
križuje úzka komunikácia, zazrie-
me modrú cykloznačku a opatrne 
odbočíme doľava. Prechádzame na 
pekne označenú modrú cyklotrasu 
(2431) vedúcu do doliny Hybice. 
Značenie nie je časté, ale v každom 
potrebnom mieste odbočiek alebo 
krížení ciest nám smerovník či ma-
ľovaná značka jasne ukážu smer. 
Trasa nie je fyzicky náročná, ide 
skôr o klesanie spestrené len malý-
mi terénnymi vlnami. Povrch však 
vyžaduje technickejšie jazdenie, 
strieda sa tu lesná cesta so šotoli-
nou, aj krátky skalnatý úvoz, všetko 
však ľahko zvládnuteľné. Odmenou 
nám budú nádherné pohľady na 
Kriváň nad nami, na hrebeň Níz-
kych Tatier na druhej strane doliny 
a neopakovateľné scenérie strieda-
nia lesíkov a horských lúk. Po pr-
votnom kratšom strmšom klesaní 

pokračujeme v doline potoka Hybi-
ca. Cyklosmerovka nás upozorní, že 
sa nachádzame nad Hybickou ties-
ňavou, ktorá zatiaľ nie je pre turis-
tov sprístupnená.

Na záver sa lúkami a popod 
diaľničný most už po úzkej asfalt-
ke dostaneme do dediny Hybe. Po 
občerstvení v miestnom pohostin-
stve (pizzeria otvára až v neskorších 
popoludňajších hodinách) sa na 
námestí pozdravíme so sochou le-
gendárneho Pacha, ktorého vytvoril 
miestny umelec.

Na obecnom úrade je pamätná 
tabuľa oznamujúca, že sa tu na-
rodil známy slovenský herec Ivan 
Rajniak. Obyvatelia boli pôvodne 
baníkmi, ale ložiská zlata boli málo 
výdatné. Niektorí sa odsťahovali do 
oblasti Vyšnej Boce a tí, čo ostali, 
sa preorientovali na iné remeslá. 
Hybskí murári boli chýrni remesel-
níci a v Budapešti postavili nejeden 
panský dom.

Okolo kostola odbočíme do-
prava po modrej cyklotrase (2432) 
a stúpame na hrebienok. Pri hno-
jovej jame treba odbočiť doľava 
v miernom klesaní. Prechádzame 
priamo pomedzi stádo pasúcich 
sa kráv. Pastier nás ubezpečuje, že 

Hybe
Hybe dostali mestské práva už v polovici 13. storočia od Bela IV. 
V 16. storočí sa stali centrom reformácie a kultúrneho života. Na hlavnú 

ulicu obce sa dostávame okolo opevnené-
ho katolíckeho Kostola všetkých svätých 
(ranogotický, renesančne prestavaný). Je 
v ňom pochovaný barón Valentín Balassa, 
slávny turkobijec 16. storočia, renesančný 
básnik, jeden z majiteľov hradu v Liptov-
skom Hrádku. Písal po maďarsky, turec-
ky a niekoľko básní napísal aj po sloven-
sky. Považujú sa za prvé básne napísané 
v slovenčine a boli náhodne objavené až 
v roku 1949 vo Viedenskej národnej kniž-
nici. Zo slávnych rodákov spomeňme spi-
sovateľa Dobroslava Chrobáka (pamätná 
izba prístupná na požiadanie) či herca 
Ivana Rajniaka. Hybe preslávil spisovateľ 
Peter Jaroš vytvorením postavy zbojníka 
Pacha.

1Z pramennej oblasti Bieleho Váhu
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