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V severnej časti súľovských vrchov sa 
nachádzajú pozostatky troch stredovekých
hradov: hrad lietava, hrad súľov a hrad

hričov. beskydský hradný triangel ich vzájomne
prepája do jedného turistického okruhu. Zo
skalného mesta súľovských skál, s monumentom
hradu, sa hradnou cestou môžete dostať na
hrady lietava a hričov.



Vľavo: Súľovské skaly a obec Jablonové (september 2011)

Jaonové
Listina Belu III. z roku 1193 je prvou priamou správou o osídlení horného okresu

Turčianskej stolice a prvou nepriamou správou o Jablonovom. Odzrkadľuje tu základné
sídlištné pomery na tomto území. Staršie listiny obsahujú najmä údaje o majetkovo-

právnom charaktere obce, ale chýba v nich zmienka o hospodárskom a sociálnom vývoji.
Potvrdzujú však doosídľovací proces.

Prvá priama písomná správa o Jablonovom je v listine z roku 1268, vydanej konventom
Krížovníkov Svätého Štefana v Ostrihome. Určujú sa v nej hranice chotára Hrabovského, ktorého
vlastníkmi boli Gurgus a jeho syn Bedech. V tejto listine sa vyskytujú aj údaje o menách 
a miestnych názvoch, ktoré svedčia o slovenskosti tohto územia a obyvateľstva, ktoré na ňom
žilo. Je tiež priamym dokladom o osídlení v okolí Bytče a Predmiera po páde a odchode Tatárov. 

Ďalší vývoj vlastníckych vzťahov sa zračí z písomností rodu Podmanickovcov, ktoré sú uložené
mimo územia Slovenska. Peter, syn Mikuláša – rečeného Bútora a Peter – rečený Horoš 
z Jablonového sa spomínajú v listine vydanej 22. septembra 1405 v Považskej Bystrici.

Na niekoľko desaťročí je vývoj v Jablonovom zahalený tmou. Dedinka znovu figuruje 
v dokumentoch až v polovici 15. storočia – zmienka sa týka Jablonového iba nepriamo, ilustruje
vlastnícke vzťahy na okolí. Podrobnejšie sa hovorí o obci Jablonové v listine sedmohradského
vojvodu Ctibora, vydanej v Trenčíne 8. septembra 1480. Ctibor bol županom Trenčianskej stolice
a pánom celého Váhu. Listina potvrdzuje majetkovú transakciu, ktorá znamená odovzdanie
Jablonového – Petrovi Bútorovi z Maršovej a jeho synom Blažejovi, Mikulášovi, Jánovi 
a Tomášovi. Peter Bútora bol vlastne jedným zo zakladateľov rodu Maršovský. Názov obce bol
Jablonowa.

V súčasnosti je Jablonové malebnou dedinkou s približne 900 obyvateľmi a je vstupnou
bránou pre turistov smerujúcich na hrad Súľov.

Obec Jablonové leží pod mohutnými
bralami súľovských zlepencov, ktoré

sú európskou raritou. Je vstupnou
bránou k hradu súľov.
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Povesť hovorí o Madlenke, sokoliarovej dcére, po ktorej zatúžil pán

súľovského hradu, a ktorý ju chcel dostať na hrad. Madlenku však

miloval mladý hájnik adam. aby sa súľovský pán zbavil soka, zosnoval

proti adamovi lesť a dal ho uväzniť na hrade. keď adamko zmizol,

Madlenka sa pobláznila sľubmi hradného pána a odišla na hrad. V

prepychu a hojnosti zabudla na svojho milého i starého otca, ktorý sa

kvôli nej veľmi trápil. 

adama z väzenia vyslobodí mladá dievčina, dorka, ktorá bola dcérou

hradného pána bieleka. adam, po oslobodení z väzenia, sa rozbehne za

Madlenkou, no zistí, že tá už žije s hradným pánom. Madlenke sa po čase

otvoria oči, pochopí, že hradný pán zo súľova ju mal len na potešenie. Jej

voľba bola nesprávna.

no cesta naspäť k adamovi je už nemožná.
(karl benyovszky: Považie - hrady, zámky a povesti)
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Vľavo: letecký pohľad na vrchol hradu Súľov (september 2011)
Vpravo: podhradie, obec Súľov-Hradná

Začiatkom 15. storočia, ako jeden 
z najmladších hradov na Považí, bol postavený

hrad súľov. leží vo výške 660 m n. m. a patrí 
k najneprístupnejším hradom na Považí.

Hrad Súľov
Prvé zmienky o hrade sú z roku 1470,

kedy kráľ Matej Korvín dovolil, aby sa 
z hrádku Roháč stal hrad. Hrad slúžil k

pozorovaniu a stráženiu okolia. Jeho stavbu
ovplyvňovali talianski stavitelia. V roku 1550
vyhorel a vzhľadom na to, že terén nedovoľoval
hrad rozširovať a budovať prístavby, zachoval sa
predchádzajúci charakter hradu. Katarína
Bošaniová, majiteľka hradu, uskutočnila neskôr
jeho opravy a úpravy. V roku 1703 vyjadril
Žigmund Sirmiensis – Súľovský rozhorčenie nad
stavom budov hradu. Vzhľadom na nezhody členov
rodu Sirmiensis sa majetok roztrieštil medzi členov
rodiny a odvtedy sa stal hrad neobývaným. 

Zemetrasenie v roku 1763 hrad značne
poškodilo. Objekt bol ťažko poškodený,
neopravovaný a postupne chátral. Hrad sa prestal
strážiť v roku 1780 a odvtedy je opustený. 

Hrad bol postavený medzi troma mohutnými
skalnými útvarmi a hradný objekt bol prispôsobený
terénu. Hrad sa skladá z horného 
a dolného hradu, ktoré sú prepojené tunelovou
chodbou, tesanou do skaly. Vzdialenosť medzi
horným a dolným hradom je asi 25 metrov. Dolný
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Súľov-Hradná
Obec súľov–hradná leží uprostred malebnej

prírody súľovských skál.

Letecký pohľad na Súľovské skaly a obec Súľov-Hradná (september 2011)

Obec má svoje počiatky už na začiatku prvého tisícročia v ranom stredoveku. Prvá
zmienka o osídlení je z roku 1193 pod názvom Sulo. Prvou písomnou správou 
o obci Súľov je listina uhorského panovníka – kráľa Bellu III, ktorou daroval Súľov

Vratislavovi, svojmu služobníkovi na Trenčianskom hrade za zásluhy „v dalmatskej vojne“ v roku
1167. V roku 1898 sa administratívne zlúčili obce Súľov a Hradná, odvtedy tvoria jeden celok
pod názvom Súľov–Hradná. Zo stavebných historických pamiatok sa zachovali zrúcanina
stredovekého hradu, dva kaštiele, dva kostoly v Súľove, jeden kaštieľ a zvonica v Hradnej.
Najkrajšou budovou je zrekonštruovaný kaštieľ z roku 1592, vybudovaný v strede časti Súľov.
Ďalšie dva (v časti Súľov z roku 1603, v časti Hradná z roku 1600) čakajú na svoju
rekonštrukciu.

V centre Súľova sa nachádza rímsko–katolícky kostol postavený v roku 1616 a evanjelický
kostol z roku 1750. Okrem stavebných pamiatok upútajú pozornosť aj staré stromy – lipy.
Jedna z nich, pri dolnom kaštieli v Súľove, bola vysadená okolo roku 1603. Tento strom je
chránenou pamiatkou. V súčasnosti žije v obci vyše 940 obyvateľov v asi 400 domoch. 

Zľava: Pohľad z hradu, hradný oblúk, poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

Vstup do horného hradu

Kresba: Hrad Súľov – pokus 
o akademickú rekonštrukciu
hradu, stav začiatkom 
17. storočia (A. Zahradník, Ľ.
Rehárik, P. Jančula)

hrad tvorila veľká miestnosť 5 x 10 m so 4 oknami, 8
strieľňami. Múry dolného hradu boli hrubé 80 až 120 cm. 

Do horného hradu sa dalo vstúpiť cez veľmi úzky otvor 
v skale, široký sotva pre jednu osobu a navyše chránený ešte
padacím mostíkom. Dnes možno prekvapí poznatok historikov,
že v hornom hrade sa nachádzalo neuveriteľných 18 miestností.
V celom hrade boli okrem obytných a reprezentačných i tieto
miestnosti – kuchyňa, pekáreň, pracovňa, sklad obilia a múky,
zbrojnica, koniareň, klenotnica s rodinným archívom a pivničné
priestory. Na najvyššom bode horného hradu stála
pozorovateľňa s výborným výhľadom na okolie. 

Dnešný interiér hradu prakticky neexistuje. Z pôvodnej
stavby sa zachovalo len niekoľko nesúvislých múrov a do skaly
tesaných základov. Zo stavieb sa zachovali základy budov a
stopy po trámoch a kotveniach klenby, v dolnom hrade časť
paláca s plošinou a v hornom hrade klenba, stopy po
kamennom schodišti a skalný pylón. 



Po smrti rytiera lahara vlastnila hrad jeho

bezdetná manželka, o ktorú sa uchádzali

viacerí pytači. Všetkých odmietala. Zapáčil

sa jej až mladý František thurzo. Pre veľký

vekový rozdiel sa za neho nechcela vydať.

Požiadala kráľa o povolenie adoptovať si

mladého rytiera a urobiť ho svojim dedičom. 

Po nejakom čase František zatúžil po majetku

bohatej vdovy a pretože nechcel čakať, až

zomrie, uvrhol ju do žalára. nešťastná vdova

prekliala hrad aj thurzu, a od tej doby bolo

počuť v hrade vyčíňanie zlých duchov. raz sa

pred bránou objavil neznámy mních a vyzval

thurzu na pokánie. keď sa ho nepodarilo od

hradnej brány odohnať, dal ho thurzo

uvrhnúť do žalára. na druhý deň sa pred

bránou objavila kamenná socha mnícha. thurzo

dal sochu zbúrať, ale každé ráno sa znovu

objavila. 
rytier sa napokon rozhodol vdovu prepustiť,

bolo však už neskoro, v žalári ju našli mŕtvu. Od

toho dňa sa naplnila kliatba nešťastnej hradnej

panej. každú noc na hrade vyčíňali duchovia. V

deň výročia smrti hradnej panej stál rytier na

obvodovom múre, keď tu z hĺbky začul

preklínajúci hlas vdovy. rytier v hrôze spadol

do hĺbky. 
(karl benyovszky: Považie - hrady, zámky a povesti)

Vľavo: Letecký pohľad na
hrad Hričov (október 2011) 
a výhľad z hradu

Hrad Hričov
(Mgr. D. Majerčíková: Putovanie

po hradoch v okolí Žiliny)
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Hrad Hričov
nad obcou hričovské Podhradie sa týči

romantická zrúcanina hradu hričov, ktorý 
v minulosti strážil dôležitú obchodnú cestu.

Vpriebehu 8. a najmä 9. storočia širšie územie Bytčianskej kotliny
osídlili slovanské kmene. Slovanské sídlisko sa zistilo aj na území
súčasného Hričovského Podhradia. Na temene hradného vrchu bolo

veľkomoravské osídlenie a predpokladá sa, že tu bol aj drevený hrad. Dokazujú
to nálezy črepov a stredovekej keramiky. Sídliská z 8. – 10. storočia boli vlastne
zárodkami rano stredovekých dedín. 

Obec bola súčasťou hradu od počiatkov hradu, ale spomína sa v listine až
v roku 1469 ako possesio. Na mieste pravdepodobného dreveného hradu, po
tatárskom vpáde zrejme v rokoch 1254 – 1265, bol vybudovaný kamenný hrad
s opevnením, ktorý sa v listinnom materiáli prvý raz spomína v roku 1265.
Hrad pomerne malých rozmerov je stavaný do skalného nerovného terénu,
ktorého výškové rozdiely určili charakter stavby, riešenej blokovo bez
vnútorného dvora. Ťažil zo strategicky výhodnej polohy a umožňoval kontrolu
a ochranu obchodnej cesty. Patrí medzi najstaršie hrady na strednom Považí. 
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Obec Hričovské Podhradie sa rozprestiera v doline Závadského potoka. Dolina na
severozápade prechádza do Považského podolia a v juhovýchodnom smere zasahuje do
Strážovských vrchov, ktorých súčasťou je aj prírodný chránený výtvor Skalná ihla. Nad obcou

sa vypína zvláštny skalný útvar Farárova skala. Podobne ako je to pri hrade aj prvá písomná zmienka
o obci pochádza z roku 1265. Svedčí to o tom, že územie, na ktorom vznikla patrilo k hričovskému
panstvu a k hradu už od začiatku jeho jestvovania. Jej pôvodný názov bol Hrichow, v r. 1271 Hrychov.
Vlastná obec, ktorá vznikla pri hrade Hričov, je prvý krát doložená v roku 1469 ako possesio Waralya
a v roku 1598 ako Podhradie. Jej súčasný názov Hričovské Podhradie sa objavuje až v roku 1808.

Hričovské Podhradie bolo začiatkom druhej polovice 18. storočia malou dedinou 
a vyskytovalo sa iba málo príležitostí zárobku. Miestni obyvatelia boli lesní a poľnohospodárski robotníci.
V období panovania Márie Terézie a Jozefa II. bol zemepánom Hričovského Podhradia knieža Mikuláš
Jozef Esterházi. Esterháziovci poskytli Podhradčanom dostatok pasienkov pre ich živobytie. Prešlo veľa
rokov od zrušenia poddanstva, kým sa Hričovskému Podhradiu podarilo vykúpiť od všetkých bývalých
urbárskych povinností a zbaviť sa pozostatkov starého feudálneho spoločenského poriadku. 

V roku 1770 pracovali v dedine dva vodné panské mlyny. Chov oviec umožňoval výrobu
súkna na obuv a ošatenie. Všetky základné časti odevov sa zhotovovali doma z vyrobeného
zrebného plátna a súkna. Na začiatku 19. storočia sa na území obce spomína aj vápenka 
a okolo roku 1830 sa v obci robili pokusy aj o ťažbu uhlia.

V roku 1912 bol zachytený prameň „Z pod hradu“, z ktorého obec zriadila vlastný vodovod.
Jeho výstavba prebiehala vo viacerých etapách, po napojení ďalších prameňov. V 30-tych rokoch
20. storočia bola v obci zavedená elektrifikácia. V tom období sa datuje aj zriadenie základnej
školy, ktorá sa v 60-tych rokoch premiestnila do novovybudovaného kultúrneho domu. Táto však
svoju činnosť skončila v roku 1977 a v jej priestoroch bola zriadená materská škola.

Od roku 1973 bolo Hričovské Podhradie súčasťou Dolného Hričova. V roku 1990 sa obec
odčlenila a bol vytvorený samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec Hričovské
Podhradie sa tak stala právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a vlastnými príjmami. V obci je vybudovaná plynofikácia, ktorá bola začatá v roku 1989 ešte 
v spolupráci s Dolným Hričovom a ukončená až v roku 1997. Nachádza sa v nej kaplnka
zasvätená Božiemu Milosrdenstvu, ktorá bola vysvätená v roku 2003. Tá slúži zároveň ako Dom
smútku. Obci patrí športový areál, ktorý je vybudovaný ešte v akcii „Z“ a nachádza sa 
v katastrálnom území obce Dolný Hričov.

Hričovské Podhradie
archeologické nálezy poukazujú na to, že

dnešné územie hričovského Podhradia 
a jeho okolia bolo osídlené už v období

staršej doby železnej.

Hrad prechádzal z rúk do rúk a do sporov
o jeho vlastníctvo sa zamiešali viacerí
feudálni páni. Hričov sa ocitol v nemeckých
rukách, neskoršie ho znova získali
Podmanickí, keď im celé hradné panstvo
daroval roku 1536 kráľ Ján Zápoľský. Roku

1563 kúpil hradné panstvo
predseda kráľovskej

komory František Thurzo. Obec Hričovské Podhradie bolo súčasťou
panstva Hričov, ktoré po smrti Františka Thurzu syn Juraj pripojil k
panstvu Bytča. Zrúcanina hradu je v súčasnosti národnou kultúrnou
pamiatkou a tvorí ju celkovo 7 objektov: hradný palác, dva hradbové
múry, obranná veža, parkan, hradné nádvorie a hospodárska stavba. 

Na hrad je prístup z obce Hričovské
Podhradie smerom na vrch Roháč alebo
Brada. Z Hričovského hradu je možné
pokračovať ďalej smerom na obec

Súľov alebo hrad Súľov. 

Hore: Letecký pohľad na hrad Hričov 
a obec Hričovské Podhradie (október 2011)



Lietava patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku a počas siedmich storočí svojej
existencie prešla dlhým stavebným vývojom. Hrad postavili po roku 1241 ako
administratívne a obranné centrum. V rokoch 1300 – 1321 ho ovládal Matúš Čák

Trenčiansky. Hrad sa po prvý raz spomína v roku 1318, keď bol kastelánom hradu Andrej.
Tento bol prívržencom Matúša Čáka a spomína sa v listine v roku 1321. 

Koncom 14. storočia patril hrad kráľovi Žigmundovi. Prechádzal z rúk do rúk a do sporov
o jeho vlastníctvo sa zamiešali viacerí feudálni páni. Najrozsiahlejšiu prestavbu hradu však
vykonal v 15. storočí Pavel Kiniži, ktorý na ňom vykonal viaceré stavebné úpravy. Opravil
opevnenie prvého predhradia a veľkú obytnú vežu, ako aj vstupnú vežovú bránu.

V roku 1369 stal sa držiteľom Lietavy Ladislav Bebek – komorný pokladník kráľovnej Márie,
ktorý pôvodnú stavbu rozšíril. Ladislav Bebek umrel roku 1401. Hrad Lietava po ňom zdedil
jeho syn Ján. Strýc Jána Bebeka Emerich zorganizoval sprisahanie proti Žigmundovi, vtedajšiemu
panovníkovi. Po rozbití sprisahania bolo celé panstvo a hrad Lietava zhabané Bebekovcom. 

Vľavo: Letecký pohľad na hrad Lietava (október 2011)
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Hrad Lietava
Predpokladá sa, že hrad lietava stojí na mieste

staršieho hradišťa z prehistorickej doby, ktoré
bolo obývané. dokazujú to predmety bronzovej

kultúry, ktoré boli na tomto mieste nájdené.

dávno pred založením hradu na úpätí kopca sídlil slovanský kmeň,

ktorý si na vrchole postavil svätyňu zvanú bosnica. svätyňu

ozdobovali drevené vyrezávané a pomaľované sošky slovanských

bôžikov. V jej strede sa nachádzal voz z rýdzeho zlata, do ktorého bol

zapriahnutý pár labutí a holubíc. Vo voze stála očarujúca dievčina s

bohatými zlatistými vlasmi, na nich mala trblietavú korunu obrúbenú

ružami a myrtou. Zo srdca jej vystreľovali žeravé ohnivé lúče. V pravej

ruke držala tri jablká, v ľavej diamantový glóbus. Za ňou stáli štyri

dievčenské postavy – lada, dzeva, siva a krásna pani, tzv. Milostky. na brehu

potoka tečúceho v blízkosti svätyne sídlili kňažky božstiev, ktoré za

horúceho leta obetovali bohyniam medovú vodu, zrelé pšeničné a ražné

klasy a kvetinové vence. na mieste pohanského chrámu postavili neskôr

katolícky kostol.
(karl benyovszky: Považie - hrady, zámky a povesti)
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Obec Lietava leží asi 12 km juhozápadne od svojho krajského mesta Žiliny 
v nadmorskej výške 429 m. Stred obce je vystavaný po obvode lúčnej kotliny, ktorou
preteká potok Lietavka, prameniaci na východných svahoch Súľovských vrchov. 

Najstaršie ľudské osídlenia, aké máme v katastrálnom území obce Lietavy doložené,
pochádzajú zo strednej doby bronzovej (približne od 1500 až po 700 rokov pred n. l.). Vtedy
žili na hradnom hrebeni ľudia s lužickou kultúrou. 

Najstarší písomný záznam o Lietave ako osade je z roku 1300. Už začiatkom  14. storočia
bola v Lietave fara a určite aj osada tohto mena. Až v roku 1393 sa spomína „villa Lytva“ 
a roku 1395 „possesio Lytwa“. V oboch prípadoch sa o tejto osade hovorí ako o príslušenstve
hradu Lietava. V držbe tohto hradu ostala potom nepretržite až do zániku Lietavského panstva. 

Obyvatelia Lietavy sa zaoberali z väčšej časti poľnohospodárstvom, žili teda z jeho výnosu,
venovali sa chovu dobytka, najmä oviec a veľký výnos im plynul aj zo včelárstva. Podaktorí slúžili
na hrade alebo pracovali v panskom majeri. Ani po vybudovaní priemyselných podnikov v Žiline
a cementárne v Lietavskej Lúčke sa na tomto stave v Lietave nič nezmenilo až do roku 1918. 

V súčasnosti žije v obci asi 1000 obyvateľov. V dolnej časti obce zaujme na vŕšku vzácny gotický
rímsko-katolícky kostol z 15. storočia. Uprostred obce vyviera nezamŕzajúci prameň so stálou teplotou
10-12 °C. Prameň sa nazýva „Morské oko“ a je využívaný ako zdroj pitnej vody pre široké okolie. 

Lietavaoc
nad obcou sa týči hrdý svedok dávnej

minulosti – hrad lietava.

Letecký pohľad na hrad a obec Lietava (október 2011)

Začiatkom 16. storočia hrad získal Mikuláš Kostka, ktorého
dcéru Barboru si vzal za manželku František Thurzo. Nový
majiteľ opevnil ďalšie, druhé predhradie a opravil existujúce
budovy; z nich viaceré ukončil oblúčikovou atikou podľa nového
výtvarného smeru – renesancie. Po smrti Imricha Thurzu (1621)
sa tunajšie panstvo rozdelilo medzi dedičov, ktorí nejaký čas
hrad spoločne udržiavali. Začiatkom 17. storočia bol posledným
žijúcim pánom na Lietave uhorský palatín Juraj Thurzo. 

U opisu hradu z 1698 je zrejmé, že hrad nebol obývaný 
a nachádzal sa v ňom archív, ktorý v rokoch 1760 – 1770
previezli na Oravský hrad. Lietavský hrad sa už potom
nevyužíval 
a neudržiaval, a tak postupne chátral. V rokoch 1870 – 1873
tunajšie majetky kúpil barón Popper.

Hradné zrúcaniny tvoria: hranolová veža, kaplnka, piata
brána hradu, obytné budovy a palác, predhradie je ukončené
podkovovitou vežou a valcovou delovou baštou. Rovnobežne 
s prvým predhradím sa tiahne druhé predhradie ukončené
vstupnou bránou. Posledných dvestopäťdesiat rokov je hrad
opustený a jeho stav je alarmujúci.

Uhorský palatín Juraj Thurzo,
posledný pán hradu Lietava

Kresba: Hrad Lietava v roku
1615 (J. Hochel)
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Región Beskydy, z.p.o.
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Tel.: +421 41 723 55 64, +421 917 333 739 
Email: sekretariat@regionbeskydy.sk
Web: www.regionbeskydy.sk 

Obec Jablonové
Jablonové 92, 013 52 Súľov–Hradná
Tel.: +421 41 557 00 06  
Email: jablonove@stonline.sk
Web: www.jablonove.sk

Obec Súľov–Hradná
Súľov–Hradná 65, 013 52 Súľov–Hradná
Tel.: +421 41 557 40 16
Email: sulov-hradna@stonline.sk
Web: www.sulov-hradna.sk

Obec Hričovské Podhradie
Hričovské Podhradie 98, 013 41 Dolný Hričov
Tel.: +421 41 557 21 86
Email: obechr.podhradie@mail.t-com.sk
Web: www.hricovskepodhradie.ocu.sk

Obec Lietava
Lietava 146, 013 18 Lietava
Tel: +421 41 597 10 27
Email: oulietava@mail.t-com.sk
Web: www.obeclietava.sk

Euroregión Beskydy je združenie miest a obcí troch prihraničných území Slovenska,
Poľska a Česka, ktoré vzniklo v roku 2000 podpísaním Zmluvy o slovensko – poľsko – českej
spolupráci pod názvom EUROREGIÓN Beskydy. Prirodzenými administratívnymi centrami 
a zároveň sídlami euroregiónu v členských štátoch sú Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek.

Región Beskydy, slovenská časť euroregiónu, ponúka na relatívne malom území zachovalé
prírodné bohatstvo a zmes niekoľkých kultúr. Viac ako polovicu územia krajiny tvoria horské
oblasti, čo dáva dobré predpoklady pre rozvoj horskej turistiky a zimného cestovného ruchu 
a vidiecky charakter ponúka takmer ideálne podmienky pre agroturistiku. Benefitom sú aj
termálne a minerálne pramene, ktoré vytvárajú podmienky pre celoročný rozvoj kúpeľného 
i zdravotného cestovného ruchu. 

Hlavnou činnosťou združenia je čerpanie finančných prostriedkov EÚ formou projektov na
cezhraničnú spoluprácu z Operačných programov, z fondov mikroprojektov ako aj zo Systému
podpory euroregionálnych aktivít príslušného ministerstva.

Projekt Beskydský hradný triangel vznikol v spolupráci s obcami Jablonové, Súľov-Hradná,
Hričovské Podhradie a Lietava, za finančnej podpory Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a združenia Región Beskydy.
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