
Mesto Martin

„Bicyklové mesto“. Mesto Martin sys-
tematicky a koncepčne rozvíja politiku 
cykloturistiky a cyklodopravy. Od roku 
2007 tu vznikli napr.cyklochodníky 
prepájajúce časť Martin Sever s po-
kračovaním na Košúty (ROP a mestský 
rozpočet), cyklochodníky po nábreží 
rieky Turiec (Nadácia SPP, Nadácia 
KIA a mestský rozpočet), vrátane atrak-
tívneho cykloturistického značenia 
a značených tematických cyklotrás. 
   
Nábrežie rieky Turiec – tematická 
cyklotrasa „Po stopách česko – slo-
venskej vzájomnosti“

V regióne Turiec vzniklo tiež niekoľko vyhľadávaných rozhľadní 
a oddychové zóny.
 

 

Rozhľadňa na Tankovej 
cykloceste.

www.martin.sk

Mesto Žilina
BikeKIA  - Cyklotrasa spájajúca dve dominanty Horného Považia – 
Hrad Budatín a Hrad Strečno. Celá sústava po dokončení bude merať 
33 km, v súčasnosti existuje v dĺžke 27 km. Na vybudovanie boli využi-
té vlastné fi nančné prostriedky Žilinského samosprávneho kraja ako aj 
zdroje z grantov (KIA) a projektov cezhraničnej spolupráce („Na bicykli 
k susedom“).

Cyklotrasa prechádza atraktívnym prostredím po nábreží Vodného 

www.youtube.com/watch?v=5WkgWxrSUsw diela Žilina

Dolný Liptov Rožnovsko

Opavsko

Vlkolínec
Slovenská živá obec v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu 
ľudovej architekútry. Účelom bolo trvalo chrániť kultúrne hodnotuy tejto 
lokality. Ako neporušený sídelný celok, ktkorý z hľadiska rovnorodosti 
nemá porovnateľný súbor domov v rámci stredoeurópskeho územia bol 
dňa 11. decembra 1993 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva.
http://www.vlkolinec.sk/

Čutkovo
Jedna z najkrajších dolín Veľkej Fatry, ktorá sa nachádza v národnom 
parku Veľká Fatra blízko mesta Ružomberok. Na začiatku doliny sa na-
chádzajú koliby, ktoré ponúkajú reštauračné a ubytovacie služby. 
https://www.udobrehopastiera.sk/

Salaš Krajinka
Nachádza sa v malebnom prostredí krásnej prírody dolného Liptova. 
Založený bol pre chov 1000 oviec v roku 1983 a v súčasnosti sa pre-
zentuje zachovaným pôvodným rázom a rokmi osvedčenými salašníckymi 
tradíciami. 
https://www.salaskrajinka.sk/sk/index.html

Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej
Odborným garantom tohto projektu je pán Juraj Toth. Jeho rodičia obaja 
pracovali v papierňach a susedom mu bol pán Decker starší, ktorý bol 
jedným z najväčších historikov ručného papiera na Slovensku. 

Kozí vŕšok
Je známy tým, že o svoje produkty sa od začiatku až po koniec stará tak 
starostlivo, ako naši predkovia. O svoje syry sa stará na každom kroku, 
teda až od zelenej lúky až ku spotrebiteľom. 
https://www.kozivrsok.sk/

PD Liptovské Revúce
Je poľnohospodárskym družstvom v obci Liptovské Revúce, ktoré sa 
nachádza na rozhraní Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry. Toto 
družstvo obhospodaruje 1300 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho 
16 ha predstavuje orná pôda. Družstvo sa radí medzi najväčších chova-
teľov oviec na Slovensku v prípade chovu plemena zošľachtená valaška.

www.pdliptrevuce.sk

„Medová záhrada“ – Lúčky
Tento projekt začal v roku 2014 a trvá až do dnes. Projekt je realizovaný 
pod hlavičkou Občianskeho združenia SLNKOTVOR. Cieľom tohto pro-
jektu je premeniť časť školského areálu na Lúčkach na permakultúrne 
pestovanie zeleniny, výsadmu medonosných rastlín a drevín a osadenie 
včelích úľov.                                                                      www.slnkotvor.sk

CYKLOSTEZKA BEČVA v délce 160 km zahrnuje 3 úseky:
• Rožnovská Bečva - Část cyklostezky sledující tok Rožnovské Bečvy 
vede z obce Horní Bečva do Valašského Meziříčí a měří téměř 31 kilo-
metrů. 
• Vsetínská Bečva -Úsek kolem Vsetínské Bečvy začíná ve Velkých Kar-
lovicích a končí ve Valašském Meziříčí. Na téměř 57 kilometrech se mů-
žete těšit na krásnou přírodu Hornovsacka,valašské dřevěnice a jedno z 
center Valašska – město Vsetín.
• Bečva - Úsek mezi dvěma soutoky – Vsetínské s Rožnovskou Bečvou 
a Bečvy s Moravou – začíná ve Valašském Meziříčí a končí v Tovačo-
vě (65km).  Cyklostezka Bečva je páteřní trasa v údolí. Na ní navazu-
je celá další síť cyklostezek a cyklotras v přilehlých kopcích Beskyd, 
Vsetínských a Hostýnských vrchů. Krásné výhledy a síť rozhleden, trasy 
lesním terénem. 

www.cyklostezkabecva.cz
Kousek od cyklotrasy je možné (kromě pondělka) navštívit Valašské 
muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm.

Národní muzeum v přírodě
Valašské muzeum v přírodě  
v Rožnově pod Radhoštěm 
a je největším muzeem svého 
druhu v České republice. Je te-
maticky rozčleněno na tři are-
ály Dřevěné městečko, Valaš-
ská dědina a Mlýnská dolina, 
v nichž v přirozené krajině stojí  
originální roubené stavby přenesené z terénu, rekonstrukce historických 
budov, případně kopie těchto staveb. Muzeum rovněž spravuje areál 
dřevěné secesní architektury Dušana Samo Jurkoviče na Pustevnách, 
který je národní kulturní památkou.                                     www.nmvp.cz

Těšínské Beskydy -  mají ide-
ální profi ly pro cykloturistiku 
na horských kolech. 12 tras 
v Těšínských Beskydech, 
410km, zajímavosti a dopro-
vodné služby, napr. série zá-
vodů na MTB do vrchu pro 
všechny (UphillMTB Beskydy), 
více na: www.mtbbeskydy.cz

Rožnovské pivní lázně s.r.o.
Sídlo: Pivovarská 6, Rožnov pod 
Radhoštěm, 756 61
Historie vaření piva v Rožnově 
sahá do roku 1712, kdy bylo 
v rukou významných šlechtických 
rodů Žerotínů, Fürstenberků, 
Kinských, Rothschildů.  Zdi pi-
vovaru však pamatují již dobu 
Přemysla Otokara II., za jehož 
panování byl vybudován Rožnovský hrad, z jehož zdiva byl následně pod 
kopcem vystaven pivovar. Kromě výroby piva mají Rožnovské pivní lázně 
široký záběr dalšího působení. Jedním z nich jsou Rožnovské pivní lázně, 
kde jsou nabízeny různé procedury, jako například i pivní koupel v luxus-
ních měděných nebo dřevěných vanách.      www.roznovskepivnilazne.cz

ZERLINA s.r.o.
Sídlo: Hážovice 2070, 
Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61
Kozí farma Zerlina je ro-
dinná ekologická farma 
s produkcí kvalitních do-
mácích certifi kovaných 
bio produktů z kozího 

mléka. Funguje na principu eko-farmy s cílem dosáhnout soběstačnosti 
ve všech fázích produkce, bez použití chemie. Obhospodařuje 45ha po-
zemků v CHKO Beskydy, z nichž získává krmivo.              www.zerlina.cz

FARMA-ZPZ s.r.o.
Sídlo: Valašská Bystřice 483, 
Valašská Bystřice, 756 27
FARMA-ZPZ s.r.o. je mladá 
rodinná rozvíjející se zeměděl-
ská farma, jejíž tři zakladatelé 
se v roce 1993 rozhodli využít 
budovy a prostor chátrajícího 
zemědělského družstva, k zahájení zemědělské činnosti. S láskou k ze-
mědělství, dobytku a krajině kolem vytvořili Sdružení podnikatelů a začali 
budovat zemědělskou farmu se zaměřením na chov holštýnského skotu 
a produkci mléka.                                                             www.farmazpz.cz

Den čisté dopravy Hradec nad Moravicí
Doprava je dlouhodobě jedním z vel-
kých znečišťovatelů ovzduší. Zejmé-
na v obcích, přes které vedou silnice 
první třídy jako je Hradec nad Mora-
vicí trpí občané zplodinami a hlukem. 
Den čisté dopravy je propagační 
akce pořádaná pro širokou veřejnost 
a nadšence do bezemisní dopravy. 

Krajina břidlice a Raabova štola
Krajina břidlice se nachází v centru kruhu 
tvořeného Olomoucí, Hranicemi na Mora-
vě, Ostravou, Opavou, Bruntálem, Štern-
berkem a Olomoucí s centrem v Budišo-
vě nad Budišovkou. Jednou z největších 
zvláštností Nízkého Jeseníku je tajemství 

země. Hlubinné břidlicové doly – dílo člověka, které vznikalo po dobu ně-
kolika staletí. Můžete navštívit Muzeum břidlice v Budišově nad Budišov-
kou, které dokumentuje těžbu břidlic nářadím, vzorky různých druhů ne-
rostů, výrobky z břidlic anebo historickou dokumentaci a fotografi e. www.
opavske-slezsko.cz/to-nejlepsi-z-opavskeho-slezska/turisticke-noviny/
krajina-bridlice/

Regionální značka Opavské Slezsko
Každý region v České republice má svůj vlast-
ní neopakovatelný charakter, daný přírodním 
bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi 
jeho obyvatel. Také výrobky a produkty po-
cházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vlože-
na práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše. Návštěvní-
kům pak nabízí specifi ckou pohostinnost a neopakovatelné zážitky.     

www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko

Mobilní turistický průvodce umožňuje majitelům chyt-
rých mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem 
Android, Windows Phone a iOS zobrazovat turistickou 
mapu s aktuální polohou a zobrazovat v ní turistické zají-
mavosti v podobě bodů zájmů. Poskytuje informace o tu-
ristických atraktivitách v textové, obrazové a především 
v hlasové podobě v několika jazykových mutacích.
Aplikace vznikla v projektu česko-polské spolupráce na 
podporu cestovního ruchu na území MAS Opavsko a LGD 
„Plaskowyž Dobrej Ziemi“. 

www.masopavsko.cz/projekty/mobilni-pruvodce/

Moderní energetická řešení na venkově
Malá lokální síť pro distribuci elek-
třiny a tepla propojuje tři objekty 
v majetku města Budišov nad Bu-
dišovkou. Základní škola, kulturní 
dům a radnice byly nejen propojeny, 
ale také vybaveny prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systé-
mem a řízením spotřeby. V systému je  kombinováno několik druhů 
zdrojů energie – kotel na biomasu (štěpku), mikrokogenerační kotel 
TOTEM na zemní plyn s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, fotovol-
taické panely na střeše kulturního dmu s bateriovým úložištěm. 

V obci Mikolajice je provozován typově podobný projekt. Energetické pro-
pojení obecních budov (obecní úřad, kulturní dům, hasičská zbrojnice, 
prodejna smíšeného zboží), inteligentní řídicí systém a řízení spotřeby, 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla, instalovaná fotovoltaická elekt-
rárna, bylo provedeno s podporou z Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost.                             www.budisov.eu

Mlékárna Hlavnice
V roce 2012 byla nově otevřena malá 
mlékárna, ve které se vyrábí kvalitní vý-
robky pouze z čerstvě nadojeného mlé-
ka od dojnic. V mlékárně se opět vrátili 
k tradici ruční výroby. Zaměřují se pře-
devším na výrobu sýrů, jogurtů, jogurto-

vých a kysaných nápojů. Mléko se zpracovává pouze šetrnou pasterizací 
bez používání homogenizace.                   www.zodhlavnice.cz/mlekarna

Rozhledna U Šibenice (Stěbořice)
Monolitické opevnění, to připomíná stěbořická rozhled-
na U Šibenice, která byla otevřená v březnu roku 2019. 
Stojí na kopci Šibenice, který je nejvýše položeným mís-
tem v obci. Elegantní linie stavby připomínají výstavbu 
bunkru Šibenice v období před 2. světovou válkou.
www.steborice.cz/rozhledna-sibenice

Choltický větrný mlýn
Choltický větrný mlýn je celodřevěný, tzv. beraní-
ho, nebo též kozelčího typu. Celková výška objek-
tu je 12,50 m, v půdorysných rozměrech 5,90 x 
6,50 m, průměr otáčky křídel je 16 m.
Mlýn lidově také zvaný větřák byl postaven roku 
1833 v nedalekém Sádku Augustinem Foltýnem. 
Roku 1878 byl rozebrán a prodán Františkovi 
Romfeldovi, po částech převezen do Choltic a zde 
postaven na nynějším místě.

www.litultovice.cz/mestys/pametihodnosti/vetrny-mlyn-na-cholticich/

Weisshuhnův papírenský náhon 
Na unikátní technické dílo, které zásobova-
lo dřevem žimrovickou papírnu a vyrábělo 
elektrický proud, narazíte cestou po čer-
veném turistickém značení z Hradce nad 
Moravicí do Vítkova-Podhradí. Zde je mož-
no vidět splav pro vzdutí Moravice, vstupní 
česla a regulaci výšky hladiny, dále také 
první tunel a samotné vedení kanálu. 
http://www.opavske-slezsko.cz/turisticke-informace/vyletni-cile/
technicke-pamatky/weisshuhnuv-papirensky-nahon-30_93.html

Veřejné fórum jako způsob zjištění názoru obyvatel
Místní akční skupina Opavsko je koordiná-
torem zdravých měst na území opavského a 
vítkovského venkova, které zahrnuje 52 obcí. 
Jako způsob zjištění, jak se lidem v obci žije, 
používá metodu veřejného fóra.
www.masopavsko.cz/aktuality/zpravy-a-informace/

Mesto Ružomberok

Mesto Ružomberok - cyklotrasa „Cyklokorytnička“ vedie vo väčšej časti 
po pôvodnej trase železnice a ponúka návštevníkom krásy a zaujímavosti 
Revúckej doliny zo sedla bicykla. Cyklotrasa sa začína na konci ulice Šolté-
sovej (smer BB), je rovinatá a svojím charakterom určená hlavne pre rodiny 
s deťmi. Napriek tomu je prejazd odporúčaný na horskom bicykli, keďže cyk-
lotrasa nemá väčšinou asfaltový povrch. Trasa križuje na troch miestach cestu 
1. triedy, preto je potrebné zosadnúť z bicykla a dodržať zvýšenú opatr-
nosť. Cestou návštevník prechádza malebnými zákutiami tvorenými riekou 
Revúca a prostredníctvom infotabúľ sa dozvedáme o histórii železnice 
a zaujímavostiach krajiny popri trati. Z cyklotrasy vedú odbočky k viacerým 
prírodným lokalitám Revúckej doliny (napr. Vlkolínec, Brankovský vodo-
pád, Smrekovica atď). Trasa je značená a sú na nej aj odpočinkové miesta. 
Vstupná brána Bystrická cesta

www.ruzomberok.bike/cyklokorytnicka/

Turček
Vodné dielo Turček  je vodná nádrž s plochou 54 ha, ktorá je situo-
vaná nad obcou Turček okrese Turčianske Teplice na sútoku dvoch 
riek Turiec  a Ružová,  severovýchodne od Horného Turčeka. Slúži na 
akumuláciu vody na výrobu pitnej vody pre okresy Prievidza, Žiar nad 
Hronom a Martin.

www.obecturcek.sk/o-nas
www.turciansketeplice.sk

Horný Liptov
SMART CITY – Třinec

Farma Východná
Farma vo Východnej je príkla-
dom prerodu zoslabnutého 
poľnohospodárskeho družstva 
na fungujúcu biofarmu. Farma 
sa zameriava predovšetkým na 
chov oviec a kráv a na pestova-
nie krmiva pre vlastnú potrebu.

www.farmavychodna.sk
Včelnica MAJKA Hybe
Včelnica Majka je  ukážkovou 
včelnicou. Jej majiteľ Martin Pi-
ovarči ju budoval 3 roky, kon-
krétne od roku 2013 do roku 
2015. V areáli včelnice je vy-
budovaný včelársky náučný 

chodník, prijímacia a prednášková hala a včelársky domec. Návštevní-
ci si môžu prezrieť vybavenie medárne, ktorá spĺňa všetky hygienické 
a veterinárne požiadavky na prácu s medom a ostatnými výrobkami.
 
Hotel - Koliba Strachanovka
Hotel Koliba Strachanovka bol 
postavený v roku 2007. Nachá-
dza na začiatku Jánskej doliny, 
v malebnom kraji horného Lipto-
va. Dolina je celoročne navšte-
vovaná všetkými vekovými kate-
góriami turistov. 

www.strachanovka.sk

Vyšná Boca – baníctvo
K pamiatkam baníckej minulosti 
obce Vyšná Boca patria aj počet-
né zasypané štôlne, haldy, pre-
padliská, cestičky a ďalšie baníc-
kou históriou dýchajúce miesta 
v Starobocianskej doline.  Návštev-
níci obce môžu so sprievodcom 
nahliadnuť do 300 m dlhej stôlne 
Salvator, ktorú odkryli a upravili 
dobrovoľníci z rovnomenného ob-
čianskeho združenia. 
www.vysnaboca.sk/banictvo.html

Výchova a vzdelávanie profesionálnych tanečníkov v Liptovskom Hrádku 
Súkromná základná umelecká škola a následne Súkromné tanečné 
konzervatórium v Liptovskom Hrádku vznikli ako reakcia na absenciu 
profesionálneho umeleckého vzdelávania na Liptove. Konzervatórium 
poskytuje komplexné umelecko-pedagogické vzdelanie.  

Koncept inteligentního města
Čistá doprava je jednou z priorit 
konceptu chytrého města. Do-
prava se v Třinci významně podílí 
na prašnosti a kvalitě ovzduší. 
Dvanáctimetrové elektrobusy 
Škoda Perun provozuje společ-
nost Arriva, která se tak stala 
největším provozovatelem elek-
trobusů v Česku. Kromě deseti 
nových elektrobusů pro Třinec 
provozuje dva v Praze a další dva 
v Krnově a jeho okolí.

Integrované výjezdové centrum 
Třinec v sobě integruje pracoviště 
a zázemí pro hasiče, policii a stráž-
níky. Výstavba IVC v Třinci vyšla 
z akutní potřeby vyřešit nevyhovující 
podmínky pro výkon služby všech tří 
bezpečnostních složek. Díky tomu 
jsou výjezdy snazší a především 
rychlejší. Centrum přispívá ke zvýše-
ní bezpečnosti nejen na území města 
Třince, ale i v navazujících vnitrostát-
ních i příhraničních oblastech.

www.trinecko.cz/
 

WERK ARENA není jenom název zimního stadionu a domácího stánku 
extraligových hokejistů Třince. Nová moderní víceúčelová hala se stala 
sportovním a kulturně-společenským centrem města. Halový prostor je 

realizován tak, aby zde 
mohly probíhat i jiné 
sportovní aktivity  a růz-
norodé kulturní a spole-
čenské akce (koncerty, 
výstavy, veletrhy, kon-
gresy apod.).
 

www. werkarena.cz

Cyklověž BIKETOWER v Třin-
ci, moderní kolárna, je unikát-
ní automatický samoobslužný 
skladovací systém pro kola. 
Uvnitř cyklověže cyklisté mo-
hou uskladnit kola v bezpečném 
a suchém prostředí bez přístu-
pu jiných osob. Na kolo neprší 
ani se na něj nepráší a je celou 
dobu monitorováno kamero-
vým systémem. Uschovat jízdní 
kolo nebo elektrokolo je mož-
no  již za pouhých pět korun. 
Uschovaná kola jsou  pojištěná 
a pod stálým dozorem kvalitního 
kamerového systému.

Skládka TKO Horná Štubňa

www.szuslh.sk
www.stklh.sk
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