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MOHYLA M.R.ŠTEFÁNIKA NA BRADLE – SOBOTIŠTE – HRAD BRANČ – HALUZICKÁ TIESŇAVA 
 
Program: 
 

O 06:00 hod odchod zo Žiliny do Brezovej pod Bradlom, fotostop pri symbole samostatnosti a slobody 

nášho národa, Mohyle Milana Rastislava Štefánika. 
Na realizáciu bielo skvejúcej sa stavby z travertínových blokov podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča 

bola vypísaná národná zbierka, v ktorej sa vyzbieralo dva milióny vtedajších korún. 
Mohylu slávnostne odhalili 23. septembra 1928.  

 

Pokračovanie do Sobotišťa, kde sa na pozvanie grófa Nyáryho v roku 1546 usadili Habáni, náboženskí exulanti 
z Moravy, kam prišli z územia Rakúska a Nemecka a vytvorili tu najstarší bratský dvor na Slovensku. 

Najzaujímavejšou stavbou, ktorá sa dodnes v Habánskom dvore zachovala, je zvonica. 
V centre obce stojí Nyáryovský kaštieľ, v ktorom sa nachádza múzeum, knižnica, obecný úrad a obradná sieň. 

Park za kaštieľom v minulosti navštívili významné osobnosti družstevníctva a vysadili v ňom pamätné stromy. 

Po prehliadke presun autobusom pod hrad Branč, pol hodinový výstup na zrúcaninu hradu  

(830 m = 22 min., prevýšenie 79 m ) , odkiaľ je krásny pohľad na okolitú krajinu a široký kruhovitý výhľad  
na Myjavskú pahorkatinu a Biele Karpaty. Osobné voľno na obed z vlastných zásob. 

 

Popoludní presun do Haluzickej tiesňavy, ktorú vymodeloval Haluzický potok a neustále ju mení. 
O niekoľko rokov, tiesňava vyhlásená za prírodnú pamiatku so štvrtým stupňom ochrany, bude úplne iná.  

Po nenáročnej turistike okolo vodopádov a iných prírodných úkazov v dĺžke cca 1,2 km a prevýšením 40 m 

si nenechajte ujsť pohľady z rozhľadne Hájnica, ktorá bude poslednou zastávkou na našom výlete 
(výstup cca 20 min. v dĺžke 621 m, prevýšenie 77 m). 

16:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 18:00 hod. 

CENA: 27 € /os. za zájazdový autobus, sprievodcu CK 

 
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 1 €/ osoba 

 
Možný výdavok na mieste: vstupné na zrúcaninu hradu Branč 0,80 €/dosp.os, 0,30 €/dôchodca 
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