
Celková trasa (čtvrtek 14. – neděle 17. července 2022) 

Trasa: https://mapy.cz/s/godopebudo  

Start: Žilina – vlakové nádraží (378 m n. m.) 

Cíl: Kraľovany (430 m n. m.) 

Počet km: 233,8 (součet jednotlivých etap 234) 

Nastoupané metry: 3613 (součet jednotlivých etap 4272) 

Naklesané metry: 3495 (součet jednotlivých etap 4173) 

Nejvyšší bod na trase: Pod kopcem Červený grúň (1054 m n. m.) – 93,8 km od startu, 140 km do cíle 

Nejnižší bod na trase: Žilina, řeka Váh (323 m n. m.) – 7 km od startu, 226,8 km do cíle 

Výškový profil celkové trasy: 

 



1. den – čtvrtek, 14. července 2022 

Trasa: https://mapy.cz/s/kozujozate  

Start: Žilina – vlakové nádraží (378 m n. m.) 

Cíl: Martin – penzion Maja (402 m n. m.) 

Počet km: 46,8 

Nastoupané metry: 878 

Naklesané metry: 811 

Nejvyšší bod etapy: Saračníky (1052 m n. m.) – 27,5 km od startu, 19,3 km do cíle 

Nejnižší bod na trase: Žilina, řeka Váh (323 m n. m.) – 7 km od startu, 39,8 km do cíle 

Zajímavá místa na trase: 

- Štadión pod Dubňom – fotbalový stadion MŠK Žilina: 1 km od startu, 45,8 km do cíle –  
- Budatínský hrad: 3,1 km od startu, 43,7 km do cíle – https://pmza.sk/expozicie/budatinsky-

hrad/  
- Považské muzeum: 19,2 km od startu, 27,6 km do cíle – https://pmza.sk/  
- Stredoveká dedina Paseka: 19,3 km od startu, 27,5 km do cíle – 

https://pmza.sk/expozicie/hrad-strecno/  
- Zřícenina hradu Strečno: 19,8 km od startu, 27 km do cíle – https://pmza.sk/expozicie/hrad-

strecno/  

Ubytování: 

- Penzion Maja: https://www.booking.com/hotel/sk/maja.cs.html  

Stoupání na trase: 

- Nezbudská Lúčka – Saračníky: (18,5. – 27,5. km), (9 km – 694 výškových metrů; 7,7 %) 

Zhodnocení trasy:  

- jedno velké stoupání 
- 18 km kolem Váhu, 10 km stoupání, 10 km sjezd do Vrútek a po rovině na ubytko 
- Tour de France – horská etapa (165,1 km, 3 kopce HC kategorie (1. Col du Galibier, 2. Col de 

la Croix de Fer, 3. Alpe d´Heuz = dojezd) 

Výškový profil etapy: 

 



2. den – pátek, 15. července 2022 ("Královská etapa") 

Trasa: https://mapy.cz/s/luruvorema 

Start: Martin – penzion Maja (402 m n. m.) 

Cíl: Ružomberok – horské chaty Liptovo (539 m n. m.) 

Počet km: 74,7 

Nastoupané metry: 2072 

Naklesané metry: 1879 

Nejvyšší bod etapy: Pod kopcem Červený grúň (1056 m n. m.) – 47,7 km od startu, 27 km do cíle 

Nejnižší bod etapy: Martin (387 m n. m.) – 4,7 km od startu, 70 km do cíle 

Zajímavá místa na trase: 

- Richtárka – U dobrého pastiera: 58,4 km od startu, 16,5 km do cíle – první hospoda po 38 km 
https://www.udobrehopastiera.sk/richtarka/  

- Vlkolínec: 18,3 km od startu, 68,6 km do cíle – památka UNESCO 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlkolínec  

Ubytování: 

- Horské chaty Liptovo: http://liptovo.sk/ubytovanie/  

Stoupání na trase: 

- Nolčovo – Sedlo Príslop: (24. – 32. km), (8 km – 510 výškových metrů; 6,4 %) 
- Salatín – Sedlo pod Grúňom: (37. – 43. km), (6 km – 482 výškových metrů; 8 %) 
- Medvedí brloh – Vlkolínec: (62,5. – 65,4. km), (2,9 km – 286 výškových metrů; 9,9 %) 

Zhodnocení trasy:  

- tři velká stoupání 
- 23 km rovina, část kolem Váhu, 8 km stoupání, 5 km sjezd, km stoupání 6 km, téměř 15 km 

klesání k Chatám Liptovo, 2,9 km stoupání do Vlkolínce, 5 km sjezd a na ubytko 
- 38 km bez hospody (alkohol s sebou) 
- možnost ukončení etapy na 62. km u Chaty Liptovo 
- možnost koupání ve vodní nádrži Hrabovo cca 500 m od ubytování 
- Tour de France – rovinatá etapa (192,6 km) 

Výškový profil etapy: 

 



3. den – sobota, 16. července 2022 

Trasa: https://mapy.cz/s/johagesopo  

Start: Ružomberok – horské chaty Liptovo (539 m n. m.) 

Cíl: Ružomberok – horské chaty Liptovo (539 m n. m.) 

Počet km: 89,5 

Nastoupané metry: 1129 

Naklesané metry: 1129 

Nejvyšší bod etapy: Rozhľadňa Pavčina Lehota (793 m n. m.) – 39,3 km od startu, 57,3 km do cíle 

Nejnižší bod etapy: Ružomberok – řeka Váh (468 m n. m.) – 87,2 km od startu, 2,3 km do cíle 

Zajímavá místa na trase: 

- Rozhľadňa Pavčina Lehota: 39,3 km od startu, 57,3 km do cíle – na trase 
- Liptovská Mara: 43,8 – 61,1 km od startu, 45,7 – 28,4 km do cíle – na trase 
- Bešeňovské prameny: 65,3 km od startu, 24,2 km do cíle – na trase  
- Vodný park Bešeňová: 66 km od startu, 23,5 km do cíle – na trase, otevřeno 09:00 – 20:00 

https://www.besenova.com/cs/  
- Lúčanský vodopád: 71,7 km od startu, 17,8 km do cíle, na trase 
- Kúpele Lúčky: 72,7 km od startu, 16,8 km do cíle – na trase, otevřeno 10:00 – 21:00 

https://www.kupele-lucky.sk/ 

Ubytování: 

- Horské chaty Liptovo: http://liptovo.sk/ubytovanie/  

Stoupání na trase: 

- Víc stoupání na trase, ale žádné extrémy 

Zhodnocení trasy:  
- kdo nechce jet celou trasu, odpojí se v obci Vyšný Sliač směr Bešeňová – 13,5 km od startu, 

76 km do cíle 
- Tour de France – kopcovitá etapa (192,5 km) 

Výškový profil etapy: 

 



4. den – neděle, 17. července 2022 

Trasa: https://mapy.cz/s/kanasomeso  

Start: Ružomberok – horské chaty Liptovo (539 m n. m.) 

Cíl: Kraľovany (430 m n. m.) 

Počet km: 23 

Nastoupané metry: 193 

Naklesané metry: 354 

Nejvyšší bod etapy: Ružomberok – Kalvária (614 m n. m.) – 2 km od startu, 21 km do cíle 

Nejnižší bod etapy: Kraľovany – řeka Váh (424 m n. m.) – 22 km od startu, 1 km do cíle 

Zajímavá místa na trase: 

- nic 

Stoupání na trase:  

- žádné 

Zhodnocení trasy:  
- odpočinková etapa po určitě náročné sobotě  

Výškový profil etapy: 

 


