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Z histórie Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa (ďalej CTM MR) 
 

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa začalo svoju činnosť dňom registrácie na Ministerstve 
vnútra Slovenskej republiky, teda 28. februára 2002. Ustanovujúce valné zhromaždenie sa 
uskutočnilo v rodnom dome Martina Rázusa 29. apríla 2002.  
Hneď prvé veľké podujatie spolku, s cieľom priblížiť život a dielo významného slovenského básnika 
a spisovateľa, evanjelického kňaza, politika Martina Rázusa (1888 – 1937)  malo veľký úspech 
a stalo sa tradíciou, ktorá už presiahla hranice Slovenska. Spolok Martina Rázusa, Mesto Liptovský 
Mikuláš a  Športový klub Cyklosun 96 Liptovský Mikuláš usporiadali v sobotu 24. augusta 2002 
prvý ročník podujatia  Cyklomaratón (neskôr zmena na Cykloturistický maratón) Po stopách 
Martina Rázusa na trase Liptovský Mikuláš, časť Vrbica (rodisko) – Brezno (pôsobisko a miesto 
úmrtia) – Banská Bystrica (miesto pochovania) – Liptovský Mikuláš. Trasa merala 182 km, pričom 
cyklisti museli prekonať 1233 m vysokú Čertovicu a Donovaly v nadmorskej výške 960 m. Štart bol 
pri rodnom dome Martina Rázusa vo Vrbici (časť mesta Liptovský Mikuláš), zastávky  v Brezne 
s občerstvením na farskom dvore, kde pôsobil Martin Rázus v rokoch 1930 – 1937), v Banskej 
Bystrici s pietnym aktom pri jeho hrobe (zomrel 8. augusta 1937, pochovaný bol  10. augusta 1937) 
a cieľ v Liptovskom Mikuláši pri mestskom úrade. Prvého ročníka sa zúčastnilo 52 aktívnych 
cyklistov.   
 

Tu sú aktualizácie doterajších informácií o priebehu CTM MR, ako ich prinášali 
jednotlivé ročníky:  
 

Miesto štartu Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa (CTM MR) sa nemení 
a nezmení: rodný dom MR vo Vrbici (narodený 18. októbra 1888) 
Trasa: nemení a nezmení sa 
Brezno: Stretnutie cyklistov so zástupcami partnerov podujatia, teda Mesta Brezno, Klubu MR-
Maroško, Evanjelického cirkevného zboru, Matice slovenskej býva od roku 2006 pri pomníku 
Martina Rázusa v mestskom parku. Miesto občerstvenia – dvor evanjelickej fary sa nemení.   
Banská Bystrica: na pietnom akte pri hrobe Martina Rázusa sa zúčastňujú zástupcovia mesta 
Banská Bystrica. Tohto roku je partnerom podujatia aj Európske mesto športu Banská Bystrica.  
Liptovský Mikuláš: cieľ CTM je od roku 2005 pri pamätníku Martina Rázusa v parku s jeho menom  
Pribudli dve súťažné etapy: horská z Kráľovej Lehoty na vrch Čertovice (18 km) a rovinatá 
z Liptovského Michala do Andíc (16 km), a to v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad 35 rokov 
s finančnými cenami. 
Počet účastníkov stále rastie a už presahuje 100 cyklistov (od roku 2015 napevno niekoľkí účastníci 
z Česka, jeden z Holandska), pričom počet je limitovaný vzhľadom na priebeh CTM MR pri plnej 
premávke. 
O bezpečnosť cyklistov sa počas celej trasy stará sprievodné vozidlo Mestskej polície z Liptovského 
Mikuláša, ďalšie sprievodné vozidlá, záchranári Horskej služby, zberný autobus a na všetkých 
zastávkach domáci spoluorganizátori s pomocou mestskej polície. 
Záujem o cykloturistický maratón stále rastie, každý rok víta nových aj mladších účastníkov, čo je 
dobrým prísľubom do budúcnosti. Spája sa zdravý duch v zdravom tele, s načúvaním odkazu 
Martina Rázusa. 
Veľkú zásluhu na úspechu tohto športovo-kultúrneho podujatia má pán Ján Bether, predseda ŠK 
Leader Fox Bike, ktorý sa mu, so svojim partnermi naplno venuje počas celých šestnásť rokov. 
Významným spoločníkom podujatia je mesto Liptovský Mikuláš, vecný, organizačný aj finančný 
podporovateľ. Podujatie už tradične významne podporujú aj ŠK Leader Fox bike, Vitalit s. r. o. 

http://www.razus.sk/


Mesto Brezno, Klub Martina Rázusa Maroško Brezno, CZ ECAV Brezno, tohto roku aj Európske 
mesto športu Banská Bystrica. O nápoje sa postará KORYTNICA, od prírody dokonalá. 
Mediálnym partnerom podujatia je www.maratony.eu. 
 

A tu je pozvánka na XVI. ročník CTM MR: 
 
Tohto roku sa podujatie koná v rámci Letokruhu Martina Rázusa, ktorý vyhlásil Spolok Martina 
Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš pri príležitosti 80. výročia smrti a 130. výročia narodenia 
významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, 
Martina Rázusa ako cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom 
rozpätí od 8. augusta 2017 (80. výročie smrti v Brezne) do 18. októbra 2018 (130. výročie 
narodenia v Liptovskom Mikuláši – Vrbici). 
 
Kontaktné osoby a podrobné informácie pre záujemcov: 
Ing. Ján Bether, predseda ŠK Leader Fox Bike,  0903 510 246, vitalit@vitalitsport.sk 
Mgr. Vladimír Ferenčík, člen predsedníctva a emeritný predseda Spolku Martina Rázusa, 
0918 828 153, vladifek@gmail.com 
 
Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a ŠK Leader Fox bike Liptovský 
Mikuláš organizujú 16. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to 
v sobotu, 5. augusta 2017 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša cez Čertovicu (1233 m n. m.), 
Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (960 m n. m.) do Liptovského Mikuláša. 
Štart a priebeh podujatia 
Registrácia od 7.45 hod. na mieste štartu – turisti aj pretekári. 
Štartovné  6 € (zahŕňa aj občerstvenie na trase, obed v Banskej Bystrici a služby súvisiace 
s podujatím, najmä zdravotnícku starostlivosť). Štartovné platia aj účastníci, ktorí sa pridajú 
k pelotónu na trase, ak majú záujem o občerstvenie a obed. Prihlásiť sa však musia do štvrtka 4. 
augusta. 
Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši-Vrbici 
Prvá zastávka v Brezne pri pomníku Martina Rázusa (cca o 11.00 h), položenie venca, 
občerstvenie.  
V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia kyticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na 
dobrom obede.  
Cieľ maratónu bude pri pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.30 hod. 
Súťažné etapy 
Spestrením podujatia sú dve súťažné etapy a to z Kráľovej Lehoty na vrch Čertovice (18 km) 
a z Liptovského Michala do Andíc (16 km), a to v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad 35 
rokov s finančnými cenami. Účasť na súťažných etapách je pravdaže dobrovoľná. 
2 vekové kategórie: 1. kat. do 35 rokov, 2. kat. nad 35 rokov. 
Ceny pre víťazov súťažných etáp 
1. miesto 35 eur, 2. miesto 20 eur, 3. miesto 10 eur v obidvoch kategóriách 
Vyhlásenie výsledkov súťažných etáp sa uskutoční na záver podujatia v Liptovskom Mikuláši. 
Dĺžka trás 
Celá trasa maratónu má dĺžku 182 km, účastníci si však môžu vybrať aj kratšie etapy (Liptovský 
Mikuláš – Brezno: 54 km, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km, Brezno – Banská Bystrica: 
45 km, Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km). 
Zdôrazňujeme celodennú prítomnosť „zberného“ autobusu, ktorý môžu využiť menej zdatní 
cyklisti na prekonanie extrémnych častí cykloturistického maratónu. Organizátori zabezpečujú aj 
zdravotnú službu, nápoje a obed v Banskej Bystrici. 
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Podujatie už tradične významne podporujú Mesto Liptovský Mikuáš, ŠK Leader Fox bike, mesto 
Brezno, Klub Martina Rázusa Maroško Brezno, CZ ECAV Brezno, tohto roku aj Európske mesto 
športu Banská Bystrica. O nápoje sa postará KORYTNICA, od prírody dokonalá. Mediálnym 
partnerom podujatia je www.maratony.eu. 
 


