
1:
35

1:15

1:
25

1:25

0:15

0:25

0:10

0:
20

0:50

Zliechov

Zliechov,
vyše dediny

Strážov

1213 m

Pod Hrádkom

sedlo Samostrel

Vrábľová

Žiar

Čierny vrch

Kudlajov vrch
Lúka
pod Strážovom

Rázcestie
pod Strážovom

Sokolie

Čičmany

Legenda:

zrúcanina

výhľad

)(  sedlo

vrchol

jaskyňa
čas úseku0:45 prístrešok

chata

Zdroje:
trasa, časy: www.turistickamapa.sk
Texty: web

Dátum: 24.9.2016

� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 1073 m
Dĺžka trasy: 19,2 km
Čas bez prestávok: 6:10 hod.

Prevýšenie: 608 m
Dĺžka trasy: 9,5 km
Čas bez prestávok: 3:40hod.

Parametre trasy:

A

B

Lokalita: Strážovské vrchy
Akcia:     Strážov
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Popis trasy A:

Popis trasy B:

Strážovské vrchy

Z obce Zliechov sa vydáme po zelenej až
po smerovník Pod Hrádkom. Odtiaľ vpravo
po žltej do sedla Samostrel. Ďalej vpravo
po zelenej k smerovníku Rázcestie pod
Strážovom. Pokračujeme rovno po
červenej na vrchol Strážov. Vrátime sa
späť po červenej na Rázcestie pod
Strážovom a pokračujeme po červenej do
Čičmian.

Zo Zliechova po červenej cez Strážov do
Čičmian.

Ľavobrežná časť stredného toku Váhu
medzi mestami Trenčín a Považská
Bys t r i ca je lemovaná hrebeňmi
Strážovských vrchov. Pohor ie je
charakteristické výraznou členitosťou
terénu - od zvlnenej pahorkatiny /do 100
m.n.m./ cez vrchoviny /do 310 m.n.m./,
hornatiny /do 420 m.n.m./ až po vysočiny.
Najvyšším vrcholom je Strážov /1213
m.n.m./ , podľa ktorého je celé horstvo
pomenované. Geologicky sú Strážovské
vrchy jadrovým pohorím budovaným
premenenými horninami, väčšiu časť
územia však pokrývajú usadené horniny -
hlavne vápence a dolomity. Geologická
rozmanitosť bola predpokladom pre
vytvorenie bohatej tvarovej členitosti

územia - nad krajinu sa dvíhajú mohutné
vápencové bralá a rôzne bizardné skalné
útvary - veže, bašty, skalné ihly, potoky
lemujú skalné tiesňavy. Vodné toky
rozbrázdili pohorie množstvom dolín.
Strážovské vrchy netvoria jednotnú
morfotektonickú štruktúru, ale niekoľko
veľmi odlišných čiastkových štruktúr.
Podstatnú časť pohoria tvoria príkrovovo -
vrásové mezozoické komplexy s veľmi
menlivou odolnosťou hornín. V mäkkých
horninách vytvorili erózno – denudačné
procesy erózne brázdy a kotl iny
(Čičmianska, Zliechovská, Belianska
kotlina, Porubská, Butkovská, Slatinská
brázda) s pahorkatinným reliéfom.
Vápence a dolomity miestami tvoria celé
horské skupiny (Basky, Rokoš). Pohorie
klimaticky patrí do mierne teplej, vrcholové
časti do chladnej oblasti. Hydrologicky
patrí do povodia Váhu a Nitry. Je bohaté na
minerálne vody (Trenčianske Teplice,
Bojnice). Strážovské vrchy predstavujú 3
základné typy krajiny: hornatinná a
vrchovinová, brázdová predhorská a
vrchovinná až planinová krajina.

Horská obec v Zliechovskej hornatine na
rozvodí Nitrice a Podhradského potoka.
Obec sa prvý raz spomína v roku 1272,
patrila opátstvu na Skalke. Zachovalá
ľudová kultúra čičmianskeho typu.
Pôvodný gotický kostol z 15. stor. ,
vnútorné vybavenie z 18. stor., plastika
madony z roku 1500. Zachovali sa zrubové
a murované trojpriestorové omazané

Zliechov

domy so sedlovou strechou, so štítom a
podlomenicou. Na okraji obce sa
nachádzjú chránené stromy. Jaseň - 300
rokov starý, 27 m vysoký s obvodom
kmeňa 720 cm. Vŕby 150 ročné, 15 m
vysoké s obvodom kmeňa 490 a 550 cm.

Celý komplex piatich vrcholov obsahuje
zaujímavosti a krasové javy ako jaskyne a
priepasti (najznámejšia je jaskyňa v brale
pod vrcholom - Jánošíkova, dĺžka 200
metrov, verejnosti neprístupná), ako i dva
nevysoké vodopády v severovýchodnom
svahu. Okolie Strážova je aj bohaté na
náleziská skamanelín. Hlboké lesy
poskytujú útočište a ochranu rôznorodej
zveri. Medzi pozoruhodnosti patrí
pravidelný výskyt niekoľkých párov
medveďa či rysa.

Obec leží v kotline Strážovských vrchov,
takmer pri prameni rieky Rajčianky. Je
najvyššie položenou obcou v Žilinskom
okrese. Prvé zmienky o nej pochádzajú z
roku 1272 (…ad quandam viam novam
qua itur ad possessionem Cziczman… –
listina z roku 1272). Obec je známa
starobylou a unikátnou architektúrou –
maľovanými zrubovými drevenicami. Pre
ich záchranu bola jej dolná časť v roku
1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu
ľudovej architektúry. Obec je zaujímavá aj
miestnym ľudovým krojom a výšivkami s
geometrickou ornamentikou. Nachádza sa
tu národopisná expozícia, kaštieľ a kostol.

Strážov - vrch a okolie
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