
tip na výlet / turistika  

Na Žibrid 
Rajecké Teplice - Zbyňov - Žibrid - Rajecké Teplice 

Východiskový a cieľový bod: Rajecké Teplice, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko. 
Časový rozvrh: Rajecké Teplice - Zbyňov 3/4 hod. - Kamenný diel 3/4 hod. - Patúch 3/4 
hod. - Žibrid 1 hod. - Budzogáň 1/2 hod. - Kamenný diel 1/2 hod. - rekreačné zariadenie 
Zbyňov 3/4 hod. - Rajecké Teplice 3/4 hod. 
Spolu: 5 a 3/4 hod. 
Prevýšenie: 452 m 

Náročnosť: Viac ako poldenná trasa s velkým prevýšením pri výstupe na Žibrid. Pomerne 
nenáročná, treba pozorne sledovať turistické značky. Niektoré úseky trasy sú súčasťou 
náučného chodníka Rajecké Teplice - Žibrid. Krajinársky atraktívne časti ponúkajú výhľady 
zo Žibridu a prehliadku skalného útvaru Budzogáň. 

Základná trasa: Trasa sa začína v strede mesta (415 m). Od smerovníka pri hoteli Veľká Fatra sa po 
žltej turistickej značke (8680), miestnej modrej a zelenej značke náučného chodníka vydáme severným 
smerom k železničnej trati. Pred ňou odbočíme doľava na úzku asfaltovú cestu, ktorá vedie popod 
železničný a cestný most popri Rajčanke k budove záhradníctva kúpeľov. Od nich vedie už len 
chodník smerujúci proti toku Rajčanky. Pred chatovou osadou opustíme modré a zelené značkovanie a 
pokračujeme žlto značkovanou nespevnenou cestou okolo chát. Cesta onedlho smeruje po vrstevnici 
popod lúky do obce Zbyňov (430 m). Pri smerovníku odbočíme doprava a po žltej značke pôjdeme 
hore obcou po asfaltovej ceste k jej severozápadnému okraju. Za obcou mierne vystúpime najskôr 
nespevnenou cestou a neskôr lúčnou cestou, z ktorej sa ponúkajú prekrásne výhľady na východnú časť 
Súľovských vrchov. Vôjdeme do lesa a v miernom stúpaní onedlho prídeme k smerovníku Kamenný 
diel (520 m). Naďalej sledujeme žlté značky, ktoré z tohto miesta vedú spolu so zelenými značkami 
náučného chodníka. Mierne klesneme k vidlici dvoch lesných ciest s malým informačným panelom. 
Náučný chodník smeruje vľavo. My sledujeme žlté značky, ktoré vedú po lesnej ceste 
severozápadným smerom. V miernom stúpaní lesom a neskôr jeho okrajom prídeme ku križovatke 
turistických trás v sedle Patúch (621 m). Opustíme žltú značku, ktorá smeruje do Súľova-Hradnej, a 
pri drevenom kríži odbočíme doľava na zeleno značkovaný turistický chodník (E3,5650). 0 chvíľu nás 
čaká prudké stúpanie v lese k menšej skale, od ktorej je čiastočný výhľad na Súľovské skaly. Oveľa 
krajší výhľad na centrálnu časť Súľovských skál ponúka vrch Žibrid (867 m), ktorý je druhým 
najvyšším vrcholom Súľovských vrchov. Nádherné pohľady na Veľký Manín, Gotickú bránu, Bradu a 
na malú kotlinu, v ktorej leží Súľov-Hradná, sú odmenou za namáhavý výstup k mohutným skalným 
bralám. Na vrchole Žibridu opustíme zeleno značkovaný chodník a až do cieľa trasy sledujeme zelené 
značky náučného chodníka. Ten najskôr klesá k miestam ponúkajúcim pekný výhľad na Skalky, 
neskôr mierne stúpa a znovu pokračuje v klesaní okrajom lesa. Onedlho sa vetví na dva úseky. My si 
vyberieme ľavú vetvu, ktorá klesá malinčím do lesa. O chvíľu po nej prídeme k zaujímavému 
skalnému útvaru Budzogáň (720 m). Táto eróziou vypreparovaná skala do tvaru päste pripomína 
obrovský zbojnícky budzogáň, ktorý sa spomína aj v povesti zachytenej na informačnom paneli pod 
skalou. Z tohto miesta nás čaká už len klesanie lesom k známemu vetveniu ciest s informačným 
panelom č. 5 a návrat náučným chodníkom a žlto značkovanou lesnou cestou k smerovníku Kamenný 
diel (520 m). Náučný chodník tu odbočuje doľava a smeruje najskôr lesom a potom otvorenou 
krajinou cez lúky alebo okrajom lesa, kde vidieť aj lyžiarsky vlek, až k objektu rekreačného zariadenia 
Zbyňov (490 m). Po asfaltovej ceste sa dostaneme k chatovej osade a jej okrajom po lesnom chodníku 
zostúpime k Rajčanke. Prídeme na žlto značkovaný chodník, po ktorom sme šli na začiatku výletu a 
pohodlnou chôdzou onedlho prídeme do východiskového bodu túry - stredu kúpeľného mesta Rajecké 
Teplice (415 m). 
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