Vyšná Revúca

sedlo Ploskej

traverz Ploskej

chata pod Borišovom

Borišov

chata pod Borišovom

Ploská

sedlo Ploskej

sedlo pod Čiernym kameňom

Stredná Revúca

Akcia: Borišov
Lokalita: Veľká Fatra

A

Prevýšenie: 1382 m
Dĺžka trasy: 19,5 km
Čas bez prestávok: 7:25 hod.
A+ Prevýšenie: 1310 m
Dĺžka trasy: 21,6 km
Čas bez prestávok: 7:30 hod.
B Prevýšenie: 770 m
Dĺžka trasy: 11,5 km
Čas bez prestávok: 4:05 hod.
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Trasa A: Stredná Revúca - sedlo pod
Čiernym kameňom - sedlo Ploskej - Ploská
(1532m) - Chata pod Borišovom Borišov (1509m) - Chata pod Borišovom Sedlo Ploskej - Vyšná Revúca
Trasa B: Stredná Revúca - sedlo pod
Čiernym kameňom - sedlo Ploskej Vyšná Revúca
Veľká Fatra - je krajinný celok
geomorfologickej Tatransko-Fatranskej
oblasti. Patrí medzi najrozsiahlejšie jadrové
pohoria Slovenska, kde sa zachovalo
mnohotvárne a málo narušené prírodné
prostredie. Žulové jadro vystupuje na
povrch len v oblasti Smrekovice a
Ľubochnianskej doliny. Ostatnú časť
územia budujú najmä usadené horniny
druhohôr. Zo severu a východu ju
ohraničuje Liptovská kotlina, zo západu
Turčianska kotlina a z južnej strany sú to
výbežky Kremnických vrchov. Celé pohorie
má vysoký hlavný hrebeň, ktorý sa člení na
dve rázsochy - Liptovskú a Turčiansku. V
hlavnom hrebeni sa nachádza v minulosti
komunikačne významné sedlo Veľký
Šturec. Cestu cez Veľký Šturec dal
vybudovať Ján Turzo v roku 1496. Po ceste
putovali ťažké furmanské vozy naložené
starohorskou striebornou a
špaňodolinskou medenou rudou do huty v
Mogileve pri Krakove. Cesta cez Veľký

Šturec bola mimoriadne prudká, kľukatá
a nebezpečná. Táto cesta bola používaná
až do roku 1962, kedy bola dokončená
výstavba cesty cez Donovaly.

turistická značená trasa obchádza masív
zo severozápadu. Pri turistickej značke sa
nachádza niekoľko pomerne výdatných
prameňov pitnej vody.

Liptovské Revúce - Obec leží južne od
Ružomberka v prekrásnej prírode Veľkej
Fatry. Liptovské Revúce sa vyvinuli z osady
Hričkov, ktorá vznikla koncom 16. a
začiatkom 17.storočia na hornom toku
rieky Revúca. Historicky doložený je Dolný
a Horný Hričkov. Neskôr sa názov Revúca
preniesol na oba Hričkovy, pričom vznikla
rozsiahla komunita s názvom Tri Revúce,
dnes už Nižné, Stredné a Vyšné Revúce.
Okrem zrubových domov je významnou
kultúrnou pamiatkou obce
rímskokatolícky barokovo-klasicistický
kostol z roku 1819, ktorý stojí na mieste
staršieho dreveného z roku 1694.
Nástenné maľby a obraz sú dielom
známeho slovenského maliara Jozefa
Hanulu.

sedlo Ploskej Široká trávnatá priehyba
medzi masívmi Ploskej a Čierneho
kameňa. Dôležitá križovatkaturistických
značených trás. Neďaleko sedla je výdatný
prameň vody.

Čierny kameň 1477 m.n.m. Jeden z
najznámejších vrcholov VF, výrazná
krajinná dominanta. Izolovaná,
morfologicky výrazná troska chočského
príkrovu nad Liptovskými Revúcami,
pozoruhodný geomorfologický útvar. Na
juhovýchod spadá temer zvislými
stenami. Na temene skalného hrebeňa je
súvislý porast kosodreviny. Zelená

Ploská Jeden z najznámejších vrcholov
VF, leží na hlavnom hrebeni. Práve tu sa
hrebeň rozbieha na dve hlavné vetvy
turčiansku a liptovskú. Mohutný rozložitý
vrch s náhornou plošinou a strmými
úbočiami, nebezpečnými hlavne v
zimných mesiacoch - lavíny. Z vrcholu
kruhový výhľad.
Borišov 1509 m.n.m. Mohutný, pre VF
charakteristický výrazný vrch s
vynikajúcou kruhovou vyhliadkou.
Vrcholová časť je odlesnená. Na južnom
svahu sa nachádza jedna z najväčších
lavínových plôch v oblasti. V jeho úboči je
turistická Chata pod Borišovom s
celoročnou prevádzkou. Je to jedna z
mála pravých horských chát
nachádzajúcich sa na tomto území,
oznamovacia stanica HZS. Pod ňou
križovatka turistických trás.

