
TURISTICKÉ TRASY 

Územím mikroregiónu prechádza množstvo turistických trás vedúcich prostredím lesov a lúk. Tieto 
trasy spájajú zaujímavé oblasti mikroregiónu. Kombinácia jednotlivých úsekov trás umožňuje 
absolvovať aj celodenné túry a výlety. Pri popise jednotlivých turistických trás sú použité 
nasledovné skratky: 
 
TIM (Turistické Informačné Miesto) - miesto na turistickej trase, na ktorom sa nachádzajú 
smerovky s informáciami o ďalšom priebehu trasy a časovej vzdialenosti k najbližšiemu TIM. 
Turistické informačné miesto je na mape značené takto:  

 

ZT - Turistická značená trasa 
Ž - žltá  
Z - zelená 
M - modrá 
Č - červená 

 
 
 

Trasa č.1.:    KORDÍKY - KRÁLICKÉ SEDLO 
 

Dĺžka trasy: 7,8 km 
 
Značenie trasy:  
 
Priebeh trasy: Kordíky -> chata nad Tajovom 0:45 h -> rázcestie Ž, Z 1:15 h –> Chata 
nad Králikmi 2:00 h -> Králické sedlo (1185 m n. m) 2:45 h.  
Opačným smerom 2:25 h.  
 

Trasa skladajúca sa z dvoch rozdielnych častí. Úsek z Kordík po 
Chatu nad Králikmi je pohodlný a veľmi vyhľadávaný v letnom i 
zimnom období. Druhá časť, tzv. Zbojnícky chodník, je 
namáhavá, ale umožňuje rýchly prechod cez hrebeň. 
 
Z križovatky ciest v Kordíkoch ideme miestnou komunikáciou 
popri kostole do najvyššieho miesta (vpravo odbočuje žltá TZT 
do Kordíckeho sedla) a odtiaľ v klesaní stále cestou až k domu 
č. 22. Tu odbočíme vpravo a užšou cestou sa dostaneme na 
okraj obce ku kaplnke s dvoma lipami. Prejdeme lúkami 
zvlneným terénom a vystúpime k rekreačnej chate na okraji 
lesa. Pokračujeme lesnou cestou cez ihličnatý les na rázcestie, 
tu odbočíme vľavo na chodník a klesáme k okraju lesa. Na 
lesnej ceste vpravo, cez bočný hrebienok a v strmšom klesaní k 
rekreačnej osade. Popri elektrickom vedení až na štátnu cestu 
(zľava sa pripája Ž) a vpravo v stúpaní na parkovisko k Chate 
nad Tajovom. Odtiaľ ideme vpravo do lesa po ceste až na lúky 
s rekreačnými chatami. Okrajom lesa pokračujeme po rovine až 
na druhú stranu lúky, kde Ž odbočuje vpravo. My kráčame 
stále lesnou cestou, prechádzame po vrstevnici cez viaceré 
bočné doliny, až prídeme k lyžiarskym skokanským mostíkom. 
Lúkami vystúpime k Chate nad Králikmi, tu je TIM a križovatka 
s modrou TZT. Prejdeme popri vrcholovej stanici lyž. vlekov a 
vystúpime do sedla na horizonte k vodojemu. Lesná cesta 
pokračuje len v miernom stúpaní pod Zlatú studňu, ale my 
odbočíme do lesa nad oplotením vodojemu a strmým 
chodníkom vo svahu vystupujeme do Králického sedla. Tu 
máme možnosť pokračovať buď smerom na Skalku, Tunel, 
Vyhnatovú, prípadne opačným smerom na Zlatú studňu, sedlo 
Tri kríže, alebo sa môžeme vrátiť tou istou trasou späť na 

Kordíky. 
 
 



Trasa č.2.:    TAJOV – SUCHÝ VRCH 

Dĺžka trasy: 3,2 km 

Značenie trasy:  

Priebeh trasy: Tajov -> Kopanické rázcestie 0:30 h -> Pony-Farma 1:15. Opačným 
smerom 3:15 h.  
 

Historicky významná turistická trasa vedúca k Chate na Suchom 
vrchu (v súčastnosti mimo prevádzky), teraz k Pony-Farme, kde 
je možnosť jazdy na koňoch. Hodnotná je časť trasy v okoli 
rekreačného strediska, odkiaľ sú z lúčneho terénu pekné výhľady 
do okolia. Chodecký pohodlné okrem výstupu k turistickej chate.  
 
Od zastávky SAD v Tajove vystúpime popri TIM do protiľahlého 
svahu do úzkej uličky (nie na chodník). Pokračujeme vľavo cestou 
pomedzi staré rázovité domy až k potoku, do doliny Jabríková. Tu 
sa vydáme vpravo po ceste hore dolinou. Na konci obce sa 
nachádzajú po obidvoch stranách rekreačné chaty. Za nimi na 
lúke sa na kratšom úseku dolina otvorí. Pokračujeme zase lesom, 
na Kopanickom rázcestí priamo dolinou popri telefónnom vedení. 
Odbočíme vpravo na lúku, strmšie stúpame popri telefónnom 
vedení a neskôr traverzom po lúke k Pony-Farme (možnosť jazdy 
na koni) na asfaltovú cestu po ktorej vyjdeme popri parkovisku a 
popri odbočke k Chate na Suchom vrchu (mimo prevádzky). Tu 
môžeme odbočiť popri chate a po zelenej trase vyjsť na Skalnú 
vyhliadku na Trávnom Ždiare, odkiaľ je pekný výhľad (výstup a 
zostup doporučujeme vyznačeným smerom).  

 
 

 
Trasa č.3.:    KORDÍKY – KRÁLIKY – BANSKÁ BYSTRICA 

Dĺžka trasy: 16,1 km 

Značenie trasy:  neskôr  

Priebeh trasy: Kordíky -> Chata nad Tajovom 0:45 h -> rázcestie pod Tunelom 1:15 h -> 
Chata nad Králikmi 2:00 h -> Králiky-U Ruskov 2:30 h -> Mútne 3:20 h -> Pony-Farma 
3:50 h -> rázcestie Želiarec 4:10 h -> Banská Bystrica - Tulská 4:50 h. Opačným smerom 
5:00 h. 

Pohodlná trasa, vhodá aj pre rodiny s deťmi, 
nazývaná aj cestou „Cez tri chaty“. Chatu na 
Suchom vrchu, ktorá je v súčastnosti mimo 
prevádzky nahradila chata Irisa, prípadne ďalšia 
vhodná zastávka na Pony-Farme s možnosťou 
občerstvenia, ubytovania a jazdy na koňoch. 
 
Z križovatky ciest v Kordíkoch ideme miestnou 
komunikáciou popri kostole do najvyššieho 
miesta (vpravo odbočuje žltá TZT do Kordíckeho 
sedla) a odtiaľ v klesaní stále cestou až k domu 
č. 22. Tu odbočíme vpravo a užšou cestou sa 
dostaneme na okraj obce ku kaplnke s dvoma 
lipami. Prejdeme lúkami zvlneným terénom a 
vystúpime k rekreačnej chate na okraji lesa. 
Pokračujeme lesnou cestou cez ihličnatý les na 
rázcestie, tu odbočíme vľavo na chodník a 
klesáme k okraju lesa. Na lesnej ceste vpravo, 
cez bočný hrebienok a v strmšom klesaní k 
rekreačnej osade. Popri elektrickom vedení až na 
štátnu cestu (zľava sa pripája Ž) a vpravo v 

stúpaní na parkovisko k Chate nad Tajovom. Odtiaľ ideme vpravo do lesa po ceste až na lúky s rekreačnými 
chatami. Okrajom lesa pokračujeme po rovine až na druhú stranu lúky, kde Ž odbočuje vpravo. My kráčame 



stále lesnou cestou, prechádzame po vrstevnici cez viaceré bočné doliny, až prídeme k lyžiarskym skokanským 
mostíkom. Lúkami vystúpime k Chate nad Králikmi, tu je TIM a križovatka s modrou TZT. 
Od Chaty nad Králikmi sa vydávame juhovýchodným smerom po modrej turistickej značenej trase. 
Pokračujeme k TIM Mútne a odtiaľ smerom na Suchý vrch. Ideme ďalej nezmeneným smerom a modrou 
turistickou trasou sa dostaneme do mestskej časti Banskej Bystrice - Fončorda.  

 
Trasa č.4.:    BANSKÁ BYSTRICA – RIEČANSKÉ SEDLO – KORDÍKY 

 

Dĺžka trasy: 13,4 km 

Značenie trasy:  
 
Priebeh trasy: Banská Bystrica - Hámor -> zákruta pod vysielačom 1:00 h -> Ostrý vrch, 
Ravasky 2:15 h -> Riečanské sedlo 2:45 h -> Dedkovo 3:15 h -> Pod Holým vŕškom 4:00 
h -> Kordíky 4:30 h. Opačným smerom 3:30 h. 
 

Veľmi obľúbená trasa, 
používaná v obidvoch 
smeroch a umožňujúca 
zostup do Riečky a 
východnou stranou do 
Harmanca a Uľanky. Po 
vysielač mierne namáhavé, 
ďalej pohodlné. Pekné 
výhľady na celé okolie, 
orientačne nenáročné. 
 
Od ZK Slovenka v Banskej 
Bystrici - Hámri kráčame 
Laskomerskou ulicou popod 
cestný most a za ním 
vpravo cestou, potom 
chodníkom k ceste na 
Vysielač SNP. Pokračujeme 

asfaltovou cestou až ku vchodu dobývacieho priestoru, kde odbočíme na lúku a popri plote si skrátime trasu k 
záhradkárskym chatkám. Prejdeme cez cestu a chodníkom po lúke vedľa poľnohospodárskeho objektu 
prídeme znovu na cestu. Po nej vľavo k zákrute pod vysielačom. Pokračujeme priamo poľnou cestou cez lúky 
(pekné výhľady na B. Bystricu) a mierne vpravo vystupujeme k oploteniu Vysielača SNP na Laskomeri, ktorý 
obchádzame zľava po rovnom trávnatom chrbte. Pokračujeme dlhým hrebeňom až na najvyššie vybiehajúce 
lúky a nevýrazným chodníkom cez ihličnatú mladinu vystúpime na Ostrý vrch - Ravasky. Oblúkom vľavo 
mierne klesáme na severné svahy Ostrého vrchu a neskôr úzkym chodníkom po vrstevnici až na lesnú cestu 
(sprava sa pripája žltá TZT z Uľanky do Riečky). V krátkom výstupe do Riečanského sedla (Ž priamo) a po 
lúkach priamo k okraju lesa. Po lesnej ceste ideme západným úbočím striedavo lesom a lúkami k chate 
Dedkovo. Ďalej cestou striedavým terénom najskôr lesom, potom Riečanskými lúkami až na ich horný okraj. 
Tu odbočíme z cesty vľavo ku skalnému vápencovému hríbu a skracujeme si trasu chodníkom, ktorý prudko 
klesá po svahu do miernej úvalinky. Prekrižujeme pôvodnú cestu (v zime na lyžiach je vhodnejšie ísť po 
ceste), chodníkom cez ihličnatú mladinu zídeme do dolinky na cestu, po ktorej klesáme až na rázcestie Dolná 
Očková (vpravo cesta klesá spolu so Ž do Uľanky). Odbočíme vľavo a stúpame cestou lesom do sedla pod 
Holým vŕškom. Sprava sa k nám pripája žltá trasa z Harmanca. Spolu s ňou sa dostaneme po ceste do Kordík.  

 
 

Trasa č.5.:    TAJOV – SKALKA 
 

Dĺžka trasy: 7,8 km 

Značenie trasy:                            neskôr  
 
Priebeh trasy: Tajov -> križovatka 0:30 h -> Chata nad Tajovom 1:30 h -> rázcestie 2:00 
h -> Tunel 3:00 h -> Chata na Skalke 3:30 h. Opačným smerom 2:45 h.  

 



Prvá časť, po Chatu nad Tajovom, je prechádzkového charakteru, vedie po asfaltovej ceste územím s 
rekreačnými objektmi. Ďalšia časť - vyhľadávaná trasa, ako najvhodnejší peší a lyžiarsky výstup na hrebeň 
Kremnických vrchov do rekreačného strediska Skalka. Otvoreným terénom pohodlné, cez les stredne obťažné, 
orientačne nenáročné. 
 
Z Tajova od zastávky SAD ideme po ceste hore za most a doprava smerom na Kordíky. Za futbalovým 
ihriskom vľavo asfaltovou cestou popri autokempingu do lesa. Pokračujeme v strmšom stúpaní, míňame po 
pravej strane rekreačné objekty, na križovatke s el. vedením sa k nám sprava pripája zelená TZT. 
Pokračujeme spolu s ňou k parkovisku povyše Chaty nad Tajovom, kde odbočíme vpravo na lesnú cestu.  

 

Potom pokračujeme okrajom 
lesa po rovine až na koniec 
lúky. Tu na rázcestí (Z priamo) 
stúpame vpravo do lesa 
serpentínami zvlneným, 
členitým terénom. V 
hrebeňovej časti je obnovený 
Tunel, ktorým prejdemem na 
druhú stranu hrebeňa, kde sa 
pripojíme k červenej TZT 
„Ceste hrdinov SNP". Odtiaľ 
spolu s ňou cez mladý porast, k 
pamätmej tabuli SNP a ku krížu 
na „Zlatej ceste". Ďalej po 
vrstevnici cestou (z rúbanísk 
pekné výhľady), neskôr v 
miernom stúpaní k el. vedeniu 
a vpravo popri ňom do 
rekreačného strediska Skalka.  

 
 
 

Trasa č.7.:    KORDÍKY – HARMANEC 
 

Dĺžka trasy: 6 km 

Značenie trasy:  
 
Priebeh trasy: Kordíky - Pod Holým vŕškom 0:30 h - Harmanec 1:30 h. Opačným smerom 
2:00 h. 
Stredne namáhavá trasa. Krásne výhľady na Krížnu a Harmaneckú dolinu. Možnosť 
občerstvenia na Kordíkoch a v Harmanci. 
 

Na začiatku obce Kordíky pri kríži sa otočíme 
na SV a po žltej a zelenej TZT prejdeme 
takmer po vrstevnici, lúkou, v závere popri 
lese obchádzame Malý vŕšok po spevnenej 
ceste až k TIM Pod Holým vŕškom. Tu zelená 
trasa pokračuje na Dedkovo, my stále po 
spevnenej schádzame do údolia popri kyselke 
Veľké Cenovo, míňame dolinu Matanová, 
Racvalová a dole Cenovom zídeme pohodlne 
do Harmanca.  

 
 
 
 
 
 

 


