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Milí návštevníci, vitajte v Rajeckej doline, 
v jednom z najčarovnejších kútov Slovenska a počas 

Vášho pobytu určite navštívte tieto 

Náučný chodník Okolím 
Rajeckého hradu a rozhľadňa

Nový náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ rozšíril turistickú in-
fraštruktúru v druhej polovici roku 2017. Jednotlivé informačné tabu -
le sú umiestnené postupne od budovy Mestského múzea v Rajci, pri
vstupe do termálneho kúpaliska Veronika a ďalej naprieč horským
masívom Dubová. Informačné tabule oboznámia návštevníka s miest -
nou flórou, faunou, históriou mesta Rajec a Rajeckej doliny. Na
vyhliad kovo atraktívnych mies tach sú pre turistov inštalované oddy-
chové zóny s lavičkami, stolmi a odpadkovými košmi, na zastávke 
č. 7 si môžu turisti vychutnať pohľad na Rajeckú dolinu z novovybu-
dovanej roz hľadne. Turistický chodník pokračuje po hrebeni kopca
Dubová až k miestu konania archeologického workshopu, kde je
situovaná i palisáda – replika obrany Rajeckého hradu. Turista na svo-
jej ceste pokračuje do obce Jasenové a odtiaľ až do Rajca po jestvu-
júcom turistickom chodníku popri potoku Čierňanka.

Viete, že?
Prvá písomná zmienka o Rajeckom hrade pochádza z roku 1299, no
postavený bol niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia, lebo existujú
správy, že pôvodným majiteľom hrad násilne zabral v roku 1297 Matúš
Čák Trenčiansky. Po jeho smrti hrad pripadol kráľovi. V rokoch
1392 – 1397 bol hrad záložným majetkom Kaplaniovcov. Potom ho
kráľ Žigmund Luxemburský dal zbúrať a opustený hrad prešiel pod
správu lietavského panstva. Archeologický pries kum potvrdil existen-
ciu kamenného objektu o rozmeroch 120 x 80 m chráneného zemným
valom s palisádou.

ako sa tam dostať? Náučný chodník začína pred Mestským múzeom
v Rajci a je značený červenou značkou. Jeho dĺžka je 5,2 km a turista
prekoná počas túry 307 metrové prevýšenie za približne 4 hodiny.

Kúpele Aphrodite, 
Rajecké Teplice

Exkluzívne kúpele Aphrodite ponúkajú dokonalý oddych v
priestoroch, ktoré dýchajú veľkolepou antickou architek-
túrou. Relax si môžete celoročne dopriať vo vnútorných a
vonkajších bazénoch Vodného sveta s liečivou termálnou
vodou s blahodarnými účinkami na pohybový a nervový
aparát, v Saunovom svete, či využitím množstva liečeb-
ných, wellness a beauty procedúr. V najnovšej zóne Natural
Spa, ktorá je vybudovaná v prírodnom duchu, môžete vy-
skúšať rôzne saunové rituály. Svojmu telu viete napomôcť
aj vnútorne využitím pitných kúr, ktoré v kúpeľoch existo-
vali už v 19. storočí a prispievajú k účinnej detoxikácii a od-
kysleniu organizmu.

Viete, že? 
V roku 1938 boli v priestoroch Hotela Veľká Fatra – v súčasnosti Hotel
Aphrodite Palace – ukryté české korunovačné klenoty. Hrubé trezo-
rové dvere si môžete pozrieť aj dnes, keď sa počas Vášho pobytu za-
stavíte na dobrý drink v priestoroch Cabaret Aphrodite.

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice
Osloboditeľov 131/4, Rajecké Teplice

Tel.: +421 41/5494 256 -7 (pobyty
+421 41/5494 832 (procedúry) 

E-mail: spa@spa.sk, Web: www.spa.sk

Slovenský drevený betlehém 
a Kalvária, Rajecká Lesná

(Frivald)
Toto monumentálne rezbárske dielo o rozmeroch 8,5 m x 2,5 m
x 3 m tvoril majster Jozef Pekara 15 rokov a neznázorňuje iba
Kristovo narodenie, ale i dejiny slovenského národa a obrazy zo
života slovenského ľudu. Nájdete tu takmer 300 figúrok,
z ktorých polovica sa hýbe a určite aj kúsok z Vášho domova, pre-
tože Betlehem zachytáva naozaj celé Slovensko. Rajecká Lesná
je však aj vyhľadávaným mariánskym pútnickým miesto, kde
Baziliku Minor s  milostivou sochou Panny Márie z  roku 1498,
navštevuje ročne množstvo veriacich. Občerstviť sa tu môžete
liečivou vodou s obsahom magnézia a vápnika v tzv. Lurdskej
kaplnke a zároveň si pozrieť 14 kaplniek (zastavení) krížovej cesty
– Kalváriu. Tá  bola postavená v rokoch 1920 – 1921 z milodarov
frivaldských rodákov žijúcich v Amerike, ktorí sa uchránili od
prvej svetovej vojny. 

Viete, že? 
K prameňu Lurdskej kaplnky sa viaže legenda, ktorá hovorí o tom, že
istá žobráčka prišla na Zelený štvrtok na kalváriu. Bola nevidomá,
avšak keď si pretrela oči vodou z prameňa, vzývajúc Pannu Máriu o
pomoc, vrátil sa jej zrak. Vo vnútri lurdskej kaplnky je mnoho
ďakovných tabuliek za uzdravenie a vyslyšanie prosieb od vďačných
ctiteľov.

Slovenský drevený Betlehem, Rajecká Lesná
Tel.: +421 41/548 81 34  

E-mail: betlehem@rajeckalesna.org,  
Web: www.betlehem.rajeckalesna.org

Mestské múzeum 
a Radnica, Rajec

Mestské múzeum sa nachádza priamo na námestí v budove bývalého
mestského pivovaru a  sú v  ňom umiestnené dve expozície:
národopisná a prírodovedná. Práve v národopisnej expozícii sa dozvi-
ete, že Rajec bol v minulosti oveľa významnejší ako Žilina, a že to bolo
mesto s jarmočnými privilégiami, mesto remeselníkov. Rajec sa v 18.
storočí preslávil po celej Európe výrobou „rajčoviny“, z ktorej sa šili
červené kožené čižmy „kordovánky“. V strede námestia - „rínku“ - stojí
renesančná radnica zo 16. storočia, ktorej otvorené arkády v minulosti
slúžili ako trhovisko a  na poschodí boli administratívne priestory
mestskej rady.

Počas návštevy Rajca si môžete pozrieť tiež Kostol sv. Ladislava, ktorý
sa nachádza excentricky od námestia, v juhovýchodnej najstaršej
časti mesta pod cintorínskym kopcom. Prvá zmienka o kostole
pochádza z roku 1368 a medzi najvzácnejšie a najstaršie pamiatky
kostola patrí oltárny obraz. Olejomaľba od Jozefa Zanussiho z roku
1777 znázorňuje kráľa Ladislava, ktorý kľačí pred Matkou Božou. Na
južnej strane kostola boli obnovené staré slnečné hodiny z roku 1770,
kde latinský nápis pri hodinách hovorí: "Keby nebolo Slnka, hodiny
by neukazovali čísla."

Viete, že? 
Renesančná budova múzea je typickou ukážkou architektúry 
17. storočia. Je to typ remeselného domu, ktorý je situovaný za líniou
uličnej čiary, aby sa pred ním získal priestor pre vozy.

Mestské múzeum, Námestie SNP 15, Rajec
Tel.: +421 41/542 47 03, 910/909 049

E-mail: muzeum@rajec.net    Web: www.rajec.info

Objekty ľudovej architektúry,
Čičmany

Vzácna národopisná lokalita bola v roku 1977 vyhlásená za pamiat -
kovú rezerváciu ľudovej architektúry. Zrubové domy s  bielymi
geomet rickými ornamentmi sa nachádzajú najmä na dolnom konci
obce. V  Rade novom dome a dome č. 42 sú nainštalované expozície,
ktoré dokumentujú všedný i sviatočný život obyvateľov obce, ich
rodinné zvyky a bývanie veľkorodiny, ktoré bolo pre Čičmany typické
do začiatku 20. storočia. 
Nenechajte si ujsť tiež návštevu barokového kostola, ktorý je
zasvätený Nájdeniu sv. Kríža. Kostol bol postavený na základoch
staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, o čom svedčí
správa o zvone z roku 1588. Z pôvodného zariadenia sa zachoval
hlavný oltár z roku 1798. Čičmany v minulosti zaujali aj také osobnosti
ako Karol Plicka, či Dušan Jurkovič, v súčasnosti si čičmanské orna-
menty užívajú „slávu“ na oblečení našich olympionikov. V septembri
sa tu pravidelne koná celoslovenské stretnutie fujaristov. Turisti môžu
pokoriť vrch Strážov (1 213 m n.m), lyžiari zas vyskúšať zjazdovky
lyžiarskeho strediska Javorinka. Obdivovať možno aj citlivo
zrekonštruovaný zemepanský kaštieľ postavený v barokovo-klasici-
stickom štýle z konca 18. storočia. Jeho posledným vlastníkom bol
gróf Leopold Berchtold, minister zahraničia Rakúsko – Uhorska.
V súčasnosti sa využíva ako penzión s reštauráciou.

Viete, že? 
Ornamentálna výzdoba domov má korene vo funkčnej ochrane
dreva vápenným náterom pred nepriaznivými prírodnými vplyvmi.

Objekty ľudovej architektúry Čičmany, Čičmany 137
Tel.: +421 918/187 683 

E-mail: cicmany@pmza.sk,  Web: www.pmza.skE-mail:
spa@spa.sk, Web: www.spa.sk

Zrúcanina gotického kostola 
sv. Heleny, Stránske

Výstavba kostola začala v  roku 1368 povolením ostrihomského
arcibiskupa, ktoré bolo odpoveďou na list miestneho šľachtica Do-
minika Baloga. Ten písomne žiadal o povolenie postaviť kostol v
Stránskom, lebo pre obyvateľov bolo najmä počas zimy a dažďov
náročné chodiť na bohoslužby do kostola v  Rajci.  Koncom
15. storočia dostal kostol neskorogotické úpravy (podporné múry,
gotické okná), v  18.  storočí bol zbarokizovaný. Zásadná zmena
prichádza 15. januára 1858, kedy seizmické otrasy dovtedy neví-
daných rozmerov s epicentrom pri vrchole Minčol v Lúčanskej Malej
Fatre drasticky zničili tento vzácny kostolík. Kostol bol v roku 1877
kvôli narušenej stabilite uzavretý. Sochy boli prevezené do farského
kostola v Konskej, zvony sa počas 1. svetovej vojny použili na zbro-
jársku výrobu. Napriek oprave zrúcaniny je možné si ju  pozrieť (obh-
liadka na vlastné nebezpečenstvo). Opravné práce realizuje OZ
Obnova Slovenskej zeme. Z Rajeckých Teplíc sa ku kostolu dostanete
náučným chodníkom Cesta 14. storočím, ktorý začína za Hotelom
Diplomat.

Viete, že?
Dodnes sa zachovali obvodové múry, kamenná veža, valcové prípory
a niektoré gotické architektonické články ako úzke štrbinové okná,
detaily okien a južného portálu zo 14.-15. storočia. Na triumfálnom
oblúku sú pozostatky renesančných nástenných malieb.

Zrúcanina gotického kostola sv. Heleny, Stránske
Tel.: +421 41/5493 745, +421 911 211 991

E-mail: ocustranske@stonline.sk;
obnovaslovenskejzeme@gmail.com

Web: www.stranske.sk

Hrad Lietava,
Lietava, Lietavská Svinná

Patril počas feudalizmu k jedným z najvýznamnejších hradov na
celom Považí. Je postavený na vrchu Cibulník (635 m n. m.) so
strmými svahmi z viacerých strán. Vďaka tejto polohe bol  prak-
ticky nedobytný. Podľa svojej celkovej rozlohy sa radí na 
2. miesto na Slovensku, hneď za Spišským hradom. Najväčší roz-
mach zažil za vlády palatína Juraja Turza, ale od konca 
17. storočia už nebol obývaný. Návštevníkom poskytuje dokon-
alé výhľady na Súľovské vrchy, masív Skaliek, Malú Fatru, Ky-
suckú vrchovinu a Javorníky. Prístup je možný buď z  obce
Lietavská Svinná (zelená značka), alebo Lietava (modra značka)
za cca 45 minút. 

Viete, že? 
Pri príležitosti 450. výročia narodenia pána Lietavy, uhorského
palatína a veľmoža Juraja Thurza, bola v  septembri 2017 v novo
zrekonštruovaných priestoroch na hrade slávnostne otvorená stála
expozícia venovaná histórii Lietavského hradu, archeologickým nále-
zom a palným zbraniam na hrade.

Hrad Lietava, Lietava
Tel.: +421 905/515 330

E-mail: zdruzenie@hradlietava.sk, 
Web: www.hradlietava.sk

Kľak a Skalky, strážcovia regiónu
majestátne týčiaci sa vrch kľak
(1351 m n.m.) je výrazný hôľnato-
skalnatý vrchol na hlavnom hrebeni
južnej časti Lúčanskej Malej Fatry.
Nachádza sa v centre rovnomennej
národnej prírodnej rezervácie Kľak,
v  ktorej sa chráni vzácna a za-
chovalá vápencová vegetácia a za-
chovalé lesné spoločenstvá okolo
vrcholu. Je to výborný vyhliadkový
bod s  kruhovým výhľadom na
okolité pohoria, vďaka čomu je
hojne navštevovaný turistami.
V roku 1813 tu zbieral, skúmal a po-
zoroval rastliny významný švédsky
botanik Göran Wahlenberg. Na
vrcho le je umiestnený dvojkríž, pod
vrcholom vo výške 990 m n.m. je
Kľacký vodopád.

Viete, že?
Pod vrcholom, na súčasnej zelenej
turistickej trase, bola v minulosti
umiest nená horská chata. Dôkazom
sú ostatky základov a dobová fo-
tografia z roku 1947 umiestnená na
skale. 
ako sa tam dostať? Na Kľak je
možné vystúpiť napr. modrou
značkou z obce Fačkov za 2,45 hod.,
alebo z  Fačkovského sedla žltou
značkou za cca 2 hod.. Po náročnom
výstupe sa môžu turisti chutne na-
jesť v  reštaurácii Salaš Kľak. Tá je
súčasťou lyžiarskeho strediska
Skiarena Fačkovské sedlo, ktoré
poskytuje vynikajúce podmienky
nielen pre zjazdové a bežecké lyžo-
vanie, ale aj pre sánkovanie.

K Rajeckým Tepliciam patria neod-
mysliteľne skalky (778 m n. m.). Ide
o výč nelok Súľovských skál, ktorý
zasahuje do Rajeckej doliny. Skalky
sú dostupné z Rajeckých Teplíc, z
parkoviska od kúpaliska Laura do
45 min. pohodlnej chôdze po čer-
venej značke. Poskytujú výhľad na
mesto Rajecké Teplice v celej svojej
šírke. Ak však návštevník podstúpi
cestu ďalších približne 15 min. str-
mým svahom do najvyšších par -
tií  vápencových skál, naskytne sa
mu veľkolepý výhľad na celú Ra-
jeckú dolinu. Od Turia cez Stránske
do dolín Kuneradu a  Kamennej
Poruby, na hlavný hrebeň Lúčanskej
Malej Fatry, Rajec až po Kľak a v di-
aľke Strážov – dva mohutné vrcholy
v  závere zvlnenej Rajeckej doliny.
Táto fascinujúca krajinná scenéria
dokáže aj napriek svojej relatívne
nízkej nadmor skej výške konku -
rovať aj tým najkrajším výhľa dovým
vrcholom na Sloven sku.

Viete, že? 
Ak budete pokračovať ďalej zelenou
značkou, uvidíte neskôr na pro-
tiľahlom svahu priamo pred sebou
majestátny Lietav ský hrad.
ako sa tam dostať? V  Rajeckých
Tepli ciach z parkoviska od kú-
paliska Laura červenou značkou za
cca 45 minút  alebo za železničným
priecestím zelenou alebo modrou
značkou za cca 1,15 hod..

Kuneradský zámok, Kunerad
Bývalý lovecký kaštieľ vo Svitačovej doline v katastrálnom území obce
Kunerad vo výške cca 600 m n. m. Zámok v duchu modernej secesie podľa
vzoru francúzskej architektúry dal v  rokoch 1914 – 1916 postaviť gróf
Ballestrém a pôvodne mal slúžiť na rekreačné účely pre vtedajších cisárov
Rakúska – Uhorska. Tento zámer však prekazila I. svetová vojna. Pôvodne bol
kaštieľ na svoju dobu moderne zariadený a pripojený na vlastnú vodnú elek-
tráreň.  V období II. svetovej vojny sídlila v zámku 2. partizánska brigáda M. R.
Štefánika a preto ho 25. septembra 1944 nemecké jednotky vypálili. Dnes tu
je osadená pamätná tabuľa. Po rekonštrukcii  slúžil ako liečeb ňa. V roku 2010
a 2018 ho zasiahol požiar. 

Viete, že?
Ballestrémovci sa na zámku schádzali dvakrát ročne – na jar  a jeseň – a svoj
pobyt využívali okrem prehliadky lesov spojených s poľovačkou aj na obozná-
menie sa s prácou lesníkov a zamestnancov zámku. Boli známi svojou vzde-
lanosťou, priateľ skosťou a nábožnosťou.

Múzeum dopravy, Rajecké Teplice
Najmladšia expozícia Považského múzea sídli v železničnej stanici Rajecké Teplice
a umožňuje prechádzku dejinami dopravy od praveku po súčasnosť. Jej vznik je
výsledkom spolupráce Považského múzea a nadšencov historických motocyklov
– Slovenského Arielklubu. Modelové koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytáva v
zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia  a určite
zaujme aj najmenších návštevníkov múzea. Obdivovať môžete tiež traťmajstrov -
skú drezinu, historickú dopravnú kanceláriu a  ďalšie iné exponáty. Múzeum
pravidelne organizuje obľúbené podujatia ako napr. „Rajecká Anča“, či „Mikuláš
v Múzeu dopravy“.

Viete, že? 
Môžete si tu pozrieť aj motocykle značky Ariel, najstaršie českosloven-
ské motocykle Jawa, či prvý typ motocykla z Považských strojárni
Manet 90.

Múzeum dopravy, Kúpeľný park 189/3, Rajecké Teplice, 
Tel.: +421 905/602 582, E-mail: rajteplice@pmza.sk, Web:

www.pmza.sk 

l kúpele aphrodite, Osloboditeľov 131/4, rajecké Teplice, 
+421 41/5494 256 -7 (pobyty), +421 41/5494 832 (procedúry),
www.spa.sk

l activity park Hotel skalka, Rajecká cesta 133, rajecké Teplice, 
+421 41 5175 100,  www.skalkahotel.sk

l Hotel encián, Osloboditeľov 89, rajecké Teplice, 
+421 917 102 079, www.hotelencian.com

l Wellness Hotel diplomat, 1. mája 14/460, rajecké Teplice, 
+421 41 5555 333, www.hoteldiplomat.sk

l Penzión a reštaurácia mlynárka, Pri Rajčianke 1, rajecké Teplice,  
+421 41 5493 164, www.mlynarka.sk

l meritto restaurant & apartments, R. Súľovského 101, rajecké
Teplice, +421 911 669 966, www.meritto.sk

l ubytovanie Gateau, Osloboditeľov 8, rajecké Teplice,
+421 948 071 271

l Golf Park rajec, Bystrická 66, rajec, +421 917 477 235, 
www.golfparkrajec.sk

l kofola, a.s., rajecká lesná 1, +421 41 507 23 11, www.firma.kofola.sk
l kaštieľ Čičmany, Čičmany 1, +421 917 997 229,

www.kastielcicmany.sk
l skiarena Fačkovské sedlo, Fačkovské sedlo – salaš kľak 146,

+421 918 397 949,  www.skiarena-fackovskesedlo.sk
l mesto rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, Rajecké Teplice, 

+421 41 509 90 60, www.rajecke-teplice.sk
l mesto rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec, +421 41 507 65 19, www.rajec.sk
l Obec Fačkov, Fačkov 69, +421 41 5491 128, www.obecfackov.sk
l Obec rajecká lesná, Rajecká Lesná 82, +421 41 5424 748, 

www.rajeckalesna.info
l Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, +421 41 5422 194, www.obecdurcina.sk
l Obec stránske, Pod Stráň 168, Stránske, +421 41 5493 745,

www.stranske.sk
l Obec kunerad, Kunerad 60, +421 41 5493 713, www.obeckunerad.sk
l Oz akurad (Aktivity Kuneradu a Rajeckej doliny), Kunerad 57,

+421 910 274 576, www.akurad.sk
l rescue systém s.r.o., Hlboká cesta 42, Žilina, +421 41 500 66 66,

www.rescuezilina.com

Mapu vydala OOcr rajeckÁ dOlina© 2018
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Tel.:  +421 948 620 661, Web: www.rajeckadolina.sk

s finančnou podporou ministerstva dopravy 
a výstavy slovenskej republiky   

Foto: marek jančúch, richard kőhler, ján Ďuriga, 
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Náučný chodník 
Rajecké Teplice –

Porúbka

náučný chodník „rajecké Teplice –
Po rúb ka“ prechádza cez malebné
územie rajeckej doliny a to popri
prírodnej pamiatke Poluvsianska
skalná ihla do prírodnej rezervácie
slnečné skaly až k prírodnej pamiat -
ke Turská skala. Poluvsianska skalná
ihla, ktorá je vysoká približne 15 m,
vznikla oddelením eróznymi procesmi
ako mráz a voda od masívu Slnečných
skál. Tie sú vzhľadom na výskyt veľkého
množstva vysokých vertikálnych
vežovitých a  stĺpovitých úlomkov vy-
hľadávaným miestom skalolezcov a za-
čínajúcich horolezcov. Turská skala je
zas vzorovým príkladom tzv. obtočníka,
pretože vznikla oddelením od Slneč -
ných skál vplyvom me an dro vania rieky
Rajčanky.

Viete, že?
V prírodnej rezervácii Slnečné skaly sa
vyskytujú chránené druhy kveteny ako
napr. horec Clusiov, poniklec slovenský,
podkovka chochlatá, či smrečinec
plazivý. Skalné štrbiny sú zas priro -
dzeným miestom výskytu netopierov,
ako napr. večernice tmavej.
ako sa tam dostať? Trasa s dĺžkou 5,6
km a 300 m prevýšením začína v Rajec -
kých Tepliciach na parkovisku oproti
kúpalisku Laura. Nenáročná až stredne
náročná prehliadka pri miernom tempe
trvá 3 – 4 hod. Náučný chodník je
značený zelenou značkou.

Skalný budzogáň
Zbyňov

skalný budzogáň je jedinečný skalný
útvar, ktorý má podobu zovretej
päste a je vysoký približne 12 m. 
Z geolo gického aj geomorfologického
hľadiska ho možno považovať za ne -
uve riteľný a fenomenálny prírodný
úkaz. Z vedeckého aspektu sa jedná o
skalnú trosku vypreparovanú erozív-
nou činnosťou mrazu a vody. Dovedie
vás k nemu náučný chodník, ktorého
tabule detailne popisujú prírodné
prostredie okolia  a tiež zaujímavú le -
gendu. Tá hovorí, že v minulosti na mi-
este, kde dnes stojí Budzogáň rástlo
mohutné stromisko Hromodub. Jed-
ného dňa okolo neho prechádzal obor
a ten sa rozhodol, že si z neho vyrobí
budzogáň. Keď si una ve ný zdriemol,
miestni obyvatelia mu natreli nohy
miaz gou, ktorú si vždy zbierali do zá-
soby. Keď obor zistil, že sa nemôže
hýbať, veľmi sa nahneval, z celej sily za-
pichol budzogáň do zeme, preklial ho a
z bu dzo gáňa sa stala skala, ktorá tam
stojí dodnes.

Viete, že?
Tento výtvor prírody sa zaradil medzi 
7 naj  krajších prírodných krás Sloven-
ska.
ako sa tam dostať? K Budzogáňu vás
dovedie zelená značka náučného chod-
níka o dĺžke cca 7 km a prevýšení 450 m
priamo z  Rajeckých Teplíc. Pomalou
a  pohodlnou pešou chôdzou dosiah-
nete cieľ za asi 2 hodiny.
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