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Dĺžka trasy: 17 km
Čas bez prestávok: 6:00 hod.
Prevýšenie: 855 m
Dĺžka trasy: 16,2 km
Čas bez prestávok: 5:10 hod.
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Označenie náročnosti v Rakúsku:
B - Mierne strmý skalný terén. Umelé
zaistenie sa tu nachádza v podobe
oceľových lán, kramlí, kolíkov a
rebríkov, slúži hlavne k postupu
vpred. Niektoré úseky sú už
namáhavé a vyžadujú silu. Bez
umelého zaistenia by sa jednalo o
horolezecký terén stupňa náročnosti
maximálne II. UIAA.
C - Strmý skalný terén. Umelým
istením (oceľové laná, kramle, kolíky,
rebríky) je opatrená prevažná časť z
celkovej dĺžky cesty. Niektoré
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Zaistená cesta (ľudovo aj fer(r)ata,
via ferrata, klettersteig [vyslov:
kleterštajg]; z tal. via ferrata železom opatrená cesta, resp. z nem
Klettersteig - horolezecký strmý
chodník) je cesta v náročnom
horskom teréne, ktorá je vybavená
istiacimi fixnými lanami, železnými
stúpačkami prípadne ďalšími
umelými pomôckami, ktorých cieľom
je zvýšenie bezpečnosti
prechádzajúcich osôb a
sprístupnenie ťažšieho terénu
návštevníkom, ktorí nemajú
skúsenosti s náročnými
horolezeckými výstupmi.
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pomôcky môžu byť horšie dostupné
pre nižšie postavy. Časté sú tu zvislé
steny s natiahnutým oceľovým
lanom pre zaistenie. Zaistené úseky
už vyžadujú určitú silu v pažiach a pri
dlhšej trase sú unavujúce a veľmi
namáhavé. Bez umelého zaistenia
by sa jednalo o horolezecký terén
najviac III. stupňa náročnosti UIAA.
zdroj Wikipedia
Ferrata Horskej záchrannej služby
Ferrata je jednosmerná a zasadená
do kaňonu Pivovarského potoka, v
súčasnosti začína chodníkom vo
výške 800 m. Pokračujeme ďalej až
do výšky 930 m, kde začínajú prvé
technické pomôcky a drevený rebrík.
Za rebríkom je krátky úsek (posledné
vhodné miesto na založenie
ferratového výstroja) a začína istená
časť. Istenie ferratovým setom je
odporúčané aj na ozname od HZS a
hlavne v časti s C obtiažnosťou je
vhodné. Spodná časť ferraty je na
úrovni obtiažnosti B (hodnotené na
úrovni ferrát v Rakúsku). Trasa
prechádza prevažne po ľavej strane
Pivovarského potoka, traverzom po
skalných stienkach, jedným

rebríkom a miestami, kde sú pridané
železné stúpačky. Pokračujeme do
výšky 1130 m, kde sa ferrata
rozdeľuje na dva varianty. V tomto
mieste sú dve drevené lavičky na
prípadný oddych.
Ľahší variant pokračuje priamo ďalej,
má obtiažnosť B. Ťažší variant C
pokračuje z odpočívadla vo výške
1130 m doprava. Je síce ťažší, ale
výrazne krajší a dlhší. Prechádza
okolo väčšieho vodopádu a pár
menších "riav" na potoku. Zaistené
úseky na tejto časti sú asi dvakrát tak
dlhé, ako v jej ľahšej obmene a
celkovo C-čko poskytuje viac
zaujímavých miest, je slnečnejšie a
suchšie. Obe trasy sa stretnú vo
výške 1250 m, kde sa z variantu C
dostaneme zatiaľ podľa červených
šípok na stromoch, miestami
blatistým chodníkom. Pokračujeme
starou lesnou cestou, ktorá prejde do
chodníka, kolmo smerom na hrebeň
Martinských holí, kde sa napojí na
modrú značku po asi 10 - 15 min
chôdze. Po modrej značke sa ľahko
dostaneme k chatám na Martinských
holiach.
zdroj: hiking.sk

