
Túlačka 2017 
(14.-16. august 2017, Javorníky) 

1. deň 

Žilina – Púchov      R 608 Spišan 15:19-16:07 

Púchov,,žel.st. – Lazy p.Makytou,,Čertov   autobus 16:26-17:26 

Čertov (515) – Portáš, hot. (915) – vzdialenosť 3,3 km, čas 1:15 h – zelená značka 

Nocľah v horskom hoteli Portáš (http://www.hotelportas.cz/) – k dispozícii je aj vonkajší bazén 

 

 

  

http://www.hotelportas.cz/


2. deň 

Portáš, hot. (915) – Malý Javorník (930) – Stratenec, s. (1013) – s. Gežov (1030) – Kasárne (955) 

Vzdialenosť 12,2 km, čas 3:35 h – červená značka, žltá značka 

Na nocľah je niekoľko možností – predpokladá sa turistická chata lyžiarskeho klubu Javorník – 

(http://www.kasarna.com/index.php), ale v stredisku Kasárne je niekoľko penziónov a horských hotelov 

(penzión Javorník, horský hotel Fran, horský hotel Hájenka, chata Bačkárka) 

 

 

  

http://www.kasarna.com/index.php


3. deň 

Kasárne (955) – Butorky (982) – S. pod Hričovcom (999) – Pod Čerenkou (915) – Melocík (790) 

Vzdialenosť 11,7 km, čas 3:10 h – zelená značka, červená značka, modrá značka 

Kolárovice,,Javorník – Bytča,,aut.st.   autobus 15:15-15:40 

Bytča,,aut.st. – Žilina,,AS    autobus 15:45-16:20 

(skoršie autobusy – 11:55, 12:45, 14:45) 

Alternatíva pre 3. deň 

Kasárne (955) – Butorky (982) – S. pod Hričovcom (999) – Pod Soliskom (930) – Prm. Kysuce (970) – Pod 

Soliskom (930) – S. pod Lemešnou (797) – Makov, Kopanice (675) 

Vzdialenosť 7,8 km, čas 2:25 h – zelená značka, červená značka, žltá značka 

Makov,Kopanice,križovatka – Turzovka,,Beskydská autobus 11:59-12:38 

Turzovka,,Beskydská – Žilina,,Kysucká   autobus 13:35-14:50 

(neskoršie spoje – 15:24 s prestupom na vlak v Makove a potom v Čadci – v Žiline o 17:13, resp. autobus 

o 16:19 s prestupom v Turzovke na autobus do Žiliny – v Žiline o 17:55) 

 

 

 

Možnosť skrátenia z troch na dva dni: 

 odvoz autom z Makova-Kasární po druhom dni 

 

Poznámka: 

 časy chôdze sú uvádzané podľa turistickej mapy z portálu Hiking.sk 

 na obrázkoch sú časy uvádzané na Freemap.sk 

 

Organizátor: 

Peter Márton, marton_tud@hotmail.com, 0905647876 

Ak sa chcete pridať, ozvite sa 

Ubytovanie si rezervujte prosím sami 

mailto:marton_tud@hotmail.com

