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Dovoľte nám predstaviť Vám jeden z najkrajších kusov prírody 
nachádzajúci sa na území mesta Žilina. 

Je to lesopark Chrasť, ktorý je najvybudovanejšou časťou lesného 
parku mesta Žilina.  Spolu s ním do tohoto komplexu spadá sedem 
ďalších samostatných celkov (Dúbrava, Chrasť, Malchovica-Uhliská, 
Bánovský háj, Hradisko, Riviéra, Chlmecké hory, Dubeň-Straník), 
ktoré sú vo vzdialenosti 5 až 7 kilometrov od mesta a ich rozloha 
je približne 2700 hektárov. Celé toto územie vyhlásili v roku 1981
za prímestskú rekreačnú oblasť. 

V posledných rokoch prebehla komplexná revitalizácia lesoparku 
Chrasť vďaka ktorej môžu obyvatelia mesta Žilina naplno využívať 
služby detského ihriska, kaviarne, lanového parku, náučného chod-
níka, petangového ihriska a mnoho ďalších športových a oddycho-
vých aktivít.

Úvod a kúsok histórie





Do lesoparku Chrasť sa dá dostať viacerými spôsobmi. Pre obyvateľov 
Bôrika a sídlisk Solinky a Vlčince je určite najpríjemnejším spôsobom 
pešia prechádzka, či krátky výlet na bicykli. 

Obyvatelia vzdialenejších častí mesta môžu využiť bicykel alebo 
verejnú trolejbusovú dopravu.

Zo smeru Solinky sú Vám k dispozícii zastávky:
aJaseňová
aPod Hájom
aŽilinská univerzita

Zo smeru Vlčince sú to zastávky:
aFatranská
aŽilinská Univerzita

Pre návštevníkov prichádzajúcich autom je k dispozícii parkovisko 
pri vstupe do areálu detského ihriska v lesoparku. Má však obmedzenú 
kapacitu. Pohyb motorových vozidiel po areáli lesoparku Chrasť je 
prísne zakázaný. Ak máte podozrenie na neoprávnený pohyb mo-
torového vozidla, kontaktujte Mestskú políciu na telefónnom čísle 
159.

Priamo v lesoparku Chrasť sa nachádza turistické značenie. Nájdete tu 
značkové koly a smerovníky s miestopisnými názvami. Na tabuľkách 
sú zobrazené aj GPS súradnice. 
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Ako sa dostanete do lesoparku
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Detské ihrisko a kaviareň

Areál detského ihriska je ústrednou a najznámejšou časťou žilinského 
lesoparku Chrasť. Je prístupný pre peších po asfaltovom chodníku, 
ktorý spája sídliská Solinky a Vlčince alebo po cestnej komunikácii 
označenej ako „Pod hájom“. 

Areál je oplotený a má rozlohu cca. 1,5 ha. Nachádzajú sa v ňom 
lavičky, preliezačky, veľký hrad pre deti a nádherné drevené sochy, 
ktoré vznikli ako výsledok nultého ročníka podujatia Odklínanie 
dreva v roku 2008.

Návštevníci majú k dispozícii tiež budovu s toaletami a príjemnou 
kaviarňou. Táto časť lesoparku je v noci osvetlená.
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Vďaka finančnej podpore mesta Žilina boli v roku 2010 vybudované 
3 petangové ihriská nachádzajúce sa v hlavnom oplotenom areáli 
lesoparku Chrasť. Ihriská s rozmermi 3 x 12 metrov sú umiestnené 
vedľa seba a tvoria súvislý obdĺžnik s rozmermi 9 x 12 metrov. Pri hre 
sa rozdeľujú pomôckami na to určenými.

Vedľa ihriska stojí informačná tabuľa s pravidlami hry petang.
Ak nemáte vlastnú petangovú výbavu, nie je to problém. Môžete si ju 
za symbolický poplatok zapožičať v kaviarni vedľa ihriska, a to v čase 
prevádzky kaviarne.

Petangové ihrisko
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Lanový park Preles

Lanový park Preles je vonkajšie adrenalínové športovisko s vysokými 
lanovými prekážkami. Pozostáva z dvoch rôzne vysokých okruhov, 
ktoré sa nachádzajú v poschodiach nad sebou. Z celkového počtu 22 
prekážok je zlatým klincom parku obrovský zhup - skok odvahy. 

Nižší lanový okruh je postavený 
vo výške 4-6 metrov a obsahuje 11 
prekážok, kde sa návštevníci môžu 
zoznámiť s lanovými nástrahami, 
zabojovať so svojím strachom z 
výsky a zároveň si preveriť svoju 
rovnováhu. Každý klient začína 
(po oblečení sa do celotelového 
úväzu a absolvovaní inštruktáže) 
práve tu.

Vyšší okruh v 8-mich až 11-tich 
metroch s 11-timi prekážkami 
je potom pre naozajstných 
odvážlivcov. Na prekonanie vrch-
ného poschodia je totiž okrem 
odvahy potreba aj nemálo síl.   
Návštevu celého adrenalínového 
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centra môžu tí najodvážnejší 
zakončiť skokom z najvyššieho 
poschodia do voľného priesto-
ru, spomínaným skokom 
odvahy.

Lanový park ponúka možnosť 
zabaviť sa a otestovať svoje sily, 
či už sám, v skupine priateľov, 

alebo s rodinou. Pre školy sú pripravené špeciálne programy, netradičné 
branné cvičenia a iné pre mládež zaujímavé aktivity.

Lanový park Preles bol postavený v roku 2009 vďaka finančnej podpore 
Mesta Žilina. Prevádzkuje ho občianske združenie Preles. 

Otvorené je od apríla do októbra, vždy cez víkendy a štátne sviatky, v 
letných mesiacoch je otvorené každý deň. Otváracia doba je od 12:00 do 
zotmenia. Návštevu cez pracovný týždeň možno dohodnúť telefonicky.

Pri kúpe rodinného lístka je cena už od 2€ / osobu. Pre skupiny nad 6 
osôb je zľava 15%, pre školy platí zľava až 50%. 
Viac informácií a kompletný cenník nájdete na internetovej stránke 
www.preles.sk a telefónnom čísle 0949 754 146.
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Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Projekt Kaplnky vypracoval v roku 1928 
architekt František Edvard Bednařík 
(1902-1960). Kaplnku postavili z milo-
darov a zasvätili ju Sedembolestnej 
Panne Márii, ktorej  mramorovú sochu 
darovala vdova pani Chládecká.

Aby farský úrad umožnil sobáše aj 
párom, ktoré si nemohli dovoliť biele 
svadobné šaty, uskutočňovali sa sobáše 
v občianskych šatách v kaplnke. Najviac ich tu bolo v lete 1948 a v 
následujúcom roku. Táto činnosť pokračovala aj v nasledujúcom 
roku. V čase komunistickej totality kaplnka spustla. V roku 1991 ju 
zrekonštruovali a už dňa 15. septembra tu bola prvá svätá omša. 

Lurdská kaplnka
Pri ceste Pod hájom je ďalšia kaplnka - Lurdská. Nachádzajú sa tu dve 
lavičky, kde si modliaci sa pri soške Panny Márie môžu posedieť. 
Stavba má zaujímavú históriu. Po prvej svetovej vojne sa lesík Chrasť 
stal výletným miestom Žilinčanov. Medzi nimi bola i skupina, ktorá 
sem chodievala hrávať karty - holič, krajčíri, strojník, zámočník, me-
dovnikár a strojvodca. Hrali o neveľké sumy, ale vyhraté peniaze išli 
do spoločnej pokladnice. Z nej napokon kúpili sošku Lurdskej Panny 
Márie a stavebný materiál na kaplnku. Manuálne práce vykonali sami,  
sochu dali posvätiť a umiestili ju do zhotovenej jaskynky.
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Pamätník SNP
Len niekoľko metrov od asfaltového chodníka (po pravej strane) 
z detského ihriska na sídlisko Solinky je obnovený pamätník 32  
účastníkov Slovenského národného povstania (SNP). Stojí nad maso-
vým hrobom, kde boli 8. januára 1945 zavraždení. 

Cintorín sovietskych vojakov 
Vojenský cintorín na Bôriku bol otvorený 30. apríla 1946. Je na ňom 
pochovaných 1 786 sovietskych vojakov, ktorí padli v bojoch pri pre-
chode frontu v priestore od Liptovského Mikuláša po Žilinu v roku 

1945. Ústredný pamätník, masové 
hroby a hroby dôstojníkov Červenej 
armády boli naprojektované soviet-
skymi architektmi. V roku 2009 prebe-
hla rekonštrukcia cintorína, ktorú 
financovalo Veľvyslanectvo Ruskej 
federácie.
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Ohniská, opekanie, altánky pre verejnosť

V roku 2010 bolo v lesoparku upravených spolu osem ohnísk, ktoré 
sú teraz zabezpečené proti požiaru a vhodné na opekanie s rodinou
 a priateľmi. Aj napriek tomu Vás prosíme, aby ste ohnisko pri odchode 
skontrolovali, dôkladne zahasili oheň a nechali okolie ohniska čisté. 
Odpadky je potrebné zobrať so sebou.

Mimo tieto platí v lesoparku Chrasť prísny zákaz kladenia ohňa. 

Všetci, čo radi oddychujú, pozorujú prírodu alebo si v nej radi čítajú, 
určite ocenia aj 5 drevených altánkov, ktoré sa v lesoparku nachádza-
jú. Pozývame Vás stráviť príjemné chvíle v prírode, len kúsok od mes-
ta. V každom altánku je k dispozícii drevený stôl a lavičky na sedenie.



Ohniská, opekanie, altánky pre verejnosť
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Bežecký okruh zdravia

Bežcov a iných športovcov určite poteší Bežecký okruh zdravia v dĺžke 
2 km. Okruh je vyasfaltovaný a nachádza sa na ňom aj 7 stanovíšť 
cvičenia v prírode. Každý, kto ide okolo, si môže tieto cvičebné 
pomôcky vyskúšať. 

Nájdete tu: 
ahrazdy a bradlá
atyč a lano na šplh

adrevené brvno na tlak ramien a bicepsový zdvih
aprekážkovú dráhu
alavičky na sed-ľah

adrevené schody pre beh do vrchu
ahorizontálne rebriny



Výstavba týchto pomôcok bola financovaná z grantového systému 
mesta Žilina v roku 2010.
Každoročne sa v januári a februári  na Bežeckom okruhu zdravia koná 
Bežecká liga Žiliny (v roku 2011 už 30. ročník).

Bližšie informácie o programe 
bežeckej ligy nájdete na 
www.janrun.sk.

17



18

Trasy pre bežkovanie, nordic walking

V zimných mesiacoch slúži lesopark Chrasť 
a okolité lúky milovníkom bežeckého 
lyžovania. Stopa je zokruhovaná podľa 
snehovej pokrývky od 1km až do 10 
km (až do okolia Rosiny, Turia, Bytčice).  
Trasy sú väčšinou neznačené, no ľahko 
identifikovateľné. 
Je nevhodné, aby ostatní návštevníci šliapali 
po bežeckej stope!

Nordic walking - severská chôdza je 
športom pre všetkých, bez ohľadu na fy-
zickú zdatnosť alebo vek. Je to nenáročná 
chôdza, najprirodzenejší pohyb človeka 
so špeciálnymi palicami. Lesopark Chrasť 
je miesto, ktoré je na túto aktivitu priam 
stvorené. V Turistickej informačnej kancelárii 
mesta Žilina ponúkajú záujemcom o nordic 
walking prenájom nordic walking palíc.
Viac informácií na tel. čísle 041 / 723 31 86 
alebo na webstránke www.tikzilina.sk.
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Geocaching

Geocaching je zábava, či určitý druh športu - geo znamená zem
a cache znamená skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, 
väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Každá skrýša má 
na internete svoju stránku, kde je popis miesta a súradnice GPS, podľa 
ktorých ju potom hľadači hľadajú. 
Geocacher - hľadač - teda potrebuje na nájdenie mať GPS prijímač
a prístup na internet. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, 
v ktorej je ceruzka, zápisník - logbook a rôzne iné predmety. Hľadač 
si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby 
skrýša ostala aj naďalej atraktívna aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení 
je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa podeliť o 
zážitky s ostatnými.

Najznámejšie skrýše v lesoparku Chrasť majú názov:
aQuercus rubra
aP.F.2010 Lanový park
aDryopteris
aLegoland
aVianočný stromček
aFarmVille
aWilliam Shakespeare a iné.

Viac informácií a presné súradnice skrýš nájdete na stránke 
www.geocaching.com.



20

Interaktívna náučná trasa 

V roku 2010 bola vybudovaná náučná trasa, ktorá zaujímavou for-
mou pojednáva o lese, stromoch, zvieratách a rastlinách ako aj o 
druhoch dreva a rôznych prírodných procesoch. 

Náučný chodník má 9 stanovíšť s týmito názvami:
1. Sme v lese, čo tu ešte je?
2. Les a lykožrút
3. Význam lesa v krajine
4. Druhy stromov a dreva
5. Strom a jeho život
6. Ako žije les?
7. Kam miznú lesy našej planéty?
8. Ako chrániť prírodu v našom okolí
9. Národný park Malá Fatra
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Pri každom stanovišti (okrem č. 2 a 9) sa nachádza interaktívny 
drevený prvok určený na lepšie zapamätanie danej témy, zamysle-

nie ale aj pre zábavu a 
potešenie detí i dospe-
lých. Dĺžka trasy je cca. 
1,5 km a dá sa prejsť aj 
za hodinku. Jej začiatok 
je vedľa areálu detského 
ihriska na križovatke 
chodníkov, priamo pri 
vstupe do Lanového 
parku Preles. 

Projekt zrealizovalo ob- 
čianske združenie Preles v spolupráci s mestom Žilina a Štátnou 
ochranou prírody Varín. 

„Spoznaj seba, spoznaj les“





23

Hvezdáreň Žilina

Kúsok od centrálnej časti lesoparku 
leží veľmi zaujímavá inštitúcia, 
pozorovateľňa Považskej Hvezdárne 
v Žiline na Malom Dieli. Považská 
Hvezdáreň v Žiline je príspevko-
vá organizácia Žilinského samo-
správneho kraja. Sídli síce v centre 
mesta, v Makovického dome, no 
svoju pozorovateľňu má na Bôriku. 
Nachádza sa medzi objektom SE-
VAKu (vodáreň) a cintorínom soviet-
skych vojakov.

Za priaznivého počasia sa v nej ko-
najú večerné pozorovania oblohy 
pre verejnosť. Aktuálne informácie 
o  možnostiach pozorovania nájdete 
na ww.hvezdaren.zilina.net, prí-
padne na telefónnych číslach 
041/763 43 71, 041/564 32 00.
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Mesto Žilina

Mesto Žilina je centrom severozápadného Slovenska a s 84 604  
obyvateľmi (k 31.12. 2010) je štvrtým najväčším mestom Slovenskej 
republiky. Leží v Žilinskej kotline, na sútoku Váhu s riekami Kysuca a 
Rajčianka. Nadmorská výška je 333 m n.m. (Námestie Andreja Hlinku).

Turisti tu môžu navštíviť Považské múzeum v Žiline, Považskú galériu 
umenia v Žiline, Múzeum židovskej kultúry, výstavné priestory Kraj-
ského kultúrneho strediska v Žiline ako aj kultúrneho centra Stanica 
Žilina-Záriečie.
Významnou pamätihodnosťou mesta je tiež Budatínsky hrad a v blíz-
kom okolí sa nachádza aj druhý najväčší hrad na Slovensku, Lietava.

V regióne sú vhodné podmienky pre turistiku, agroturizmus, zimné 
a vodné športy. Len na skok od Žiliny sa nachádza prírodne vzácne a 
turisticky atraktívne územie Národného parku Malá Fatra s najvyšším 
vrchom Veľký Kriváň (1709 m n.m.).

Kontakt:
Mestský úrad v Žiline
Nám. obetí komunizmu 1
011 31  Žilina
tel.: +421 / 41 / 70 63 111
web: www.zilina.sk
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Preles

Občianske združenie Preles je komunitná nezisková organizácia 
zo Žiliny, ktorá bola založená v roku 2008. Jej hlavným cieľom je 
napomáhať rozvoju a dozrievaniu osobností vytváraním harmónie 
medzi ľuďmi a prírodou.

Aktivity združenia  sú zamerané na rozvoj komunity v meste Žilina, 
zahŕňajú spoluprácu so školami v oblasti neformálneho vzdelávania, 
propagáciu cykloturistiky, organizáciu letných a zimných táborov pre 
deti a mládež a ďalšie.

V spolupráci s mestom Žilina sa združenie venuje aj rozvoju 
lesoparku Chrasť. Postavilo a začalo prevádzkovať Lanový park Preles, 
nainštalovalo informačné tabule, vytvorilo interaktívny náučný chod-
ník a Bežecký  okruh zdravia. Komunitu sceľujú aj rôzne akcie, ako je 
čistenie lesoparku či športové hry v prírode.

Združenie je činné aj v rámci medzinárodnej spolupráce a každý rok 
organizuje mládežnícke výmeny a iné projekty na Slovensku aj v 
zahraničí so svojimi partnermi z 30 krajín Európy.

Kontakt:
Preles, o.z.
Gaštanová 48, 010 07 Žilina
tel: +421 / 949 754 146
e-mail: preles.oz@gmail.com
web: www.preles.sk
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