
CYKLOTURISTICKÉ TRASY 
 
 

Územím mikroregiónu prechádza niekoľko cykloturistických trás, ktoré umožňujú prístup 
do jednotlivých obcí, ale aj ostatných pozoruhodných častí územia. 

Cykloturistické trasy sú v mapách značené takto:  
 
 
 
 
 
 

Cyklotrasa č.1.:    B.B. – RIEČKA, TAJOV, KRÁLIKY, KORDÍKY 
 

Dĺžky jednotlivých úsekov: 
 
Banská Bystrica – Riečka: 7 km 
Banská Bystrica – Tajov: 7 km  
Banská Bystrica – Králiky: 10 km 
Banská Bystrica – Kordíky: 14 km 
 
 

Táto trasa umožňuje prístup do 
jednotlivých obcí mikroregiónu po 
asfaltovej hlavnej ceste. Z Banskej 
Bystrice ideme po hlavnej ceste 
západným smerom popri Univerzite 
Mateja Bela cez Podlavice. Na 
križovatke za Podlavicami môžeme 
odbočiť vpravo a dostaneme sa do 
obce Riečka, alebo pokračujeme po 
hlavnej ceste priamo do centra obce 
Tajov k obecnému úradu. Oproti 
obecnému úradu sa nachádza 
Pamätný dom J.G.Tajovského.  
Z Tajova môžeme pokračovať na 
Králiky, alebo Kordíky stále po 
asfaltovej hlavnej ceste. V smere na 
Králiky odbočíme vľavo na križovatke 

za Pamätným domom J.G.Tajovského. Touto cestou sa najprv miernym, neskôr strmším stúpaním 
dostaneme do obce Králiky, odkiaľ môžeme ďaľšími cykloturistickými trasami pokračovať na 
Kordíky, alebo sa vrátiť späť do Banskej Bystrice.  
Ak chceme z Tajova pokračovať smerom na Kordíky, na križovatke za Pamätným domom 
J.G.Tajovského ideme stále rovno. Touto cestou sa najprv miernym, neskôr strmším stúpaním 
dostaneme do obce Kordíky, odkiaľ môžeme ďaľšími cykloturistickými trasami pokračovať na 
Králiky, alebo severovýchodným smerom do Harmanca. Z obce Kordíky sa tiež môžeme zjazdom 
vrátiť späť do Tajova, alebo Banskej Bystrice. 
 

 
 

Cyklotrasa č.2.:    B.B. - SUCHÝ VRCH - KRÁLIKY - KORDÍKY 
 
 

Dĺžky jednotlivých úsekov: 
 
Banská Bystrica – Suchý vrch: 3,5 km 
Banská Bystrica – Králiky: 8,5 km  
Banská Bystrica – Kordíky: 12, 5 km 

 



Trasa vedie z Banskej Bystrice 
časti Fončorda do obcí Králiky a 
Kordíky z južnej strany cez 
Suchý vrch. Z mestskej časti 
Banskej Bystrice Fončorda, 
Tulská ulica ideme po 
cykloturistickej trase západným 
smerom na Suchý vrch. 
Dostaneme sa k Pony-Farme, 
odkiaľ nezmeneným západným 
smerom pokračujeme na 
Mútne. Odtiaľto prechádzame 
severozápadným smerom k 
turistickému informačnému 
miestu Králiky-U Ruskov, kde 
sa trasa zatáča vpravo a 
pokračuje v smere Králiky, 
Kordíky. Z Králik sa môžeme 
severovýchodným smerom 
dostať zjazdom do Tajova a 

odtiaľ späť do Banskej Bystrice. Ak však pokračujeme severným smerom, dostaneme sa k Chate 
nad Tajovom a odtiaľ stále severným smerom do obce Kordíky.  
Od Chaty nad Tajovom aj z Kordík je možné po asfaltovej ceste dostať sa zjazdom cez Tajov späť 
do Banskej Bystrice. Z Kordík je tiež možné pokračovať severovýchodným smerom popri Holom 
vŕšku do Harmanca.  

 
 
 
 
 

Cyklotrasa č.3.:    TAJOV – CHATA NAD TAJOVOM 
 
 

Dĺžka trasy: 5,5 km  
 
Po tejto trase je možné dostať sa z 
centra obce Tajov k Chate nad 
Tajovom po asfaltovej ceste. V 
Tajove na križovatke za Pamätným 
domom J.G.Tajovského ideme stále 
rovno. Touto cestou sa miernym 
stúpaním dostaneme na križovatku 
pri futbalovom ihrisku, kde sa 
nachádza kemping. Na tejto 
križovatke odbočíme vľavo a stredne 
strmým stúpaním cez les sa 
dostaneme k Chate nad Tajovom. 
Odtiaľ môžeme ďaľšími 
cykloturistickými trasami pokračovať 
severným smerom na Kordíky, alebo 
južným smerom na Králiky. 
 

 
 
 


