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           Dátum: 2.7.2022

( Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 605 m
Dĺžka trasy: 15,1 km
Čas bez prestávok: 5:13 hod.

Prevýšenie: 203 m
Dĺžka trasy:  7,5 km
Čas bez prestávok: 2:21 hod.

Parametre trasy:

A

B

Lokalita:   Kozie Chrbty
                     
                

Akcia:        Vysoké Tatry 1. deň

Východná Okolie dnešnej obce vykazuje stopy osídlenia už 
v prvých storočiach nášho letopočtu, čo dokladajú nálezy 
pozostatkov opevnenia na pahorku Zámčisko na severnom 
brehu Bieleho Váhu. Údolím Váhu zrejme prechádzala 
významná spojnica Liptova a Spiša. V 8. - 9. storočí toto 
územie osídľujú Slovania a od polovice 13. storočia sa 
objavujú početné písomné zmienky o osadách. Tá na lúke 
medzi potokmi Bielanka a Hybica sa pod názvom Wihadna 
spomína v donačnej listine kráľa Bela IV. z roku 1269. Patrila 
pod hrádocké panstvo a obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom, najmä pestovaním obilia a kapusty, 
ako aj chovom dobytka a oviec. V 15. storočí Východnú 
osídľuje valašské obyvateľstvo. Postupne sa rozšírilo 
drevárstvo, vrátane jeho splavovania po Váhu. Od roku 
1784 sa v Liptove začali pestovať zemiaky a ďatelina, čo 
zlepšilo možnosti obživy. Silná tradícia ovčiarstva sa 
zachovala dodnes a premietla sa aj do erbu obce, 
znázorňujúceho barana.
Poloha obce na dôležitej komunikácii znamenala prosperitu 
v časoch mieru, no aj rabovanie a úpadok v časoch vojen a 
vojenských ťažení. Už v roku 1312 prechádzali Liptovom 
oddiely Matúša Čáka, ktoré sa zapojili do bitky pri 
Rozhanovciach. V nepokojnom 15. storočí to boli husitské, 
Huňadyovské a Jiskrove vojská, ktoré zanechali za sebou 
biedu. Rozvoj obce znamenalo zavedenie povinnej školskej 
dochádzky, čo v roku 1780 vyvolalo výstavbu katolíckej a 
neskôr aj evanjelickej školy. Z Východnej bol 16. augusta 
1841 organizovaný prvý národný výstup na Kriváň, ktorý 
zorganizovali Štúrovci.

Kozie chrbty Pohorie sa tiahne východozápadným 
smerom, od Jánoviec pri Poprade až po Kráľovu Lehotu pri 
sútoku Bieleho a Čierneho Váhu. Jeho severné svahy 
spadajú do Podtatranskej kotliny, južnú hranicu s Nízkymi 
Tatrami tvorí údolie Čierneho Váhu. Východnejšie je 
situovaná hlboká a výrazná Vikartovská priekopa, ktorou 
preteká horný tok rieky Hornád, patriaca Hornádskej 
kotline.
Hlavný hrebeň pohoria len málokde klesá pod hranicu 1 000 
metrov nad morom. Svoj vrchol dosahuje na Kozom kameni 
(1 255 m n. m.), ktorý má dva vrcholy spojené úzkym 
skalnatým hrebeňom. Potom mierne klesá cez Krížový vrch 
(1 102 m n. m.) a Krížovú (941 m n. m.) do hlbokého zárezu 
pri Kvetnici. Reliéf pohoria má prevažne charakter 
vrchoviny. Pohorie je sčasti tvorené Važeckým krasom, 
rozprestierajúcim sa južne od Važca na ploche približne 30 
kilometrov štvorcových. Vyskytujú sa tu najmä podzemné 
krasové javy, najznámejším z nich je sprístupnená Važecká 
jaskyňa.

Čierny Váh (rieka) je jednou z dvoch zdrojníc rieky 
Váh, nakoľko je dlhšia ako Biely Váh, zarátava sa do 
celkovej dĺžky Váhu. Meria 39 km a priemerná lesnatosť 
povodia dosahuje 80 %.
Čierny Váh pramení v Nízkych Tatrách na svahu Kráľovej 
hole (1 946,1 m n. m.) a z východu na západ preteká 
najdlhšou liptovskou dolinou, Čiernovážskou dolinou, 
ktorá zároveň oddeľuje Nízke Tatry na juhu a Kozie 
chrbty na severe.

Čierny Váh (vodná nádrž - elektráreň) bola 
vybudovaná na strednom toku rovnomennej zdrojnice 
Váhu v 2. polovici 20. storočia. Je súčasťou systému 
priehrad Vážskej kaskády. Nádrž má objem 3,7 mil. m³ 
vody.
Prečerpávacia vodná elektráreň je svojím inštalovaným 
výkonom 735,16 MW najvýkonnejšou vodnou 
elektrárňou na Slovensku. Elektráreň bola uvedená do 
prevádzky v roku 1981. Priemerná ročná produkcia 
elektrickej energie je 370,8 GWh.
Vodné dielo pozostáva z dvoch nádrží, horná nádrž bola 
vybudovaná na krasovej plošine Vyšné Sokoly v 
nadmorskej výške 1 160 m n. m., dolná nádrž je klasická 
údolná nádrž v nadmorskej výške 733 m n. m. Voda sa 
prečerpáva z dolnej nádrže do hornej a podzemnými 
prívodmi prechádza cez turbíny.

Važec (nem. Waagsdorf, maď. Vázsec) je obec na 
Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš. V obci sa 
nachádza evanjelický kostol a obecné múzeum, 
pamätný dom Jána Hálu.
Okolie Važca bolo osídlené už v kamennej dobe, čo 
dokumentujú nálezy v lokalite Slamenná, o niečo mladší 
je nález bronzového noža z brehu Váhu v centre obce, 
pochádzajúci z obdobia halštatskej kultúry. Z 
poveľkomoravského obdobia (okolo r. 960) sa zachovali 
správy o existencii misijnej stanice a pôsobení 
pustovníkov a z roku 1222 pochádza vizitácia o farnosti 
Važca a Štrby. Pravdepodobne išlo o osadu Šoldov, ktorú 
zničili vojská Mongolov počas vpádu do Uhorska v roku 
1241. V nasledujúcich desaťročiach nastáva obnova 
zničeného územia a vznik mnohých osád i v Liptove. 
Važec sa nepriamo spomína v roku 1267 v donačnej 
listine kráľa Bela IV., ktorý daroval šľachticovi 
Bohumírovi územie medzi Hybicou a hranicou Spiša. V 
roku 1273 sa spomína farnosť a samotná obec je 
písomne doložená v roku 1280, kedy už existovala aj 
susedná Východná a Hybe. Obyvatelia boli slobodníci a 
na ich čele obce stál dedičný richtár.

Vojská Husitov, tiahnúce obcou v 15. storočí ovplyvnili 
jej vývoj a v roku 1545 bol Važec čisto reformátorský. 
Bola vybudovaná škola, podporovalo sa vzdelávanie a 
nastal rozvoj obce. V roku 1600 bol vo Važci majer a 72 
domov s asi 900 obyvateľmi. Salaše v okolí boli 
útočiskom pre zbojníkov, búriacim sa proti poddanstvu, 
medzi inými Šablika a Jánošíka. V roku 1773 vykonali z 
obce J. Cirbesz a J. Bucholtz zo Spiša prvý 
zdokumentovaný výstup na Kriváň. Počas revolučných 
rokov tu pôsobil evanjelický farár Michal Šoltýs a učiteľ 
Daniel Ferienčik, ktorí organizovali kultúrnu činnosť, ako 
aj národné výstupy na Kriváň.

Važecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Liptovskej 
kotline pri Važci. Nachádza sa na okraji obce Važec, vo 
výške 784 m n. m. Jaskyňu objavil študent Ondrej Húska 
v roku 1922 a o šesť rokov ju provizórne sprístupnili. 
Neskôr jaskyniari objavili ďalšie priestory v podzemí a v 
roku 1954 ju sprístupnili už definitívne. Celková dĺžka 
jaskyne je 530 m, z čoho je sprístupnených 230 m 
pohodlnou prehliadkovou trasou.Važecká jaskyňa je 
vytvorená v zaujímavom type kotlinového krasu v 
šedomodrých vápencoch stredného triasu, ktoré sa 
striedajú so svetlými dolomitmi. Podzemné priestory 
vznikli v pleistocéne erozívnou a korozívnou činnosťou 
vôd Bieleho Váhu, ktoré vnikali pod povrch tektonických 
puklín hlavne na vrstvových plochách vápencov. Preto 
majú priestory jaskyne tvar nízkych priestranných sál, 
sčasti vyplnených riečnymi nánosmi. Podzemné 
priestory zahŕňajú chodby, dómy a siene, ktoré vznikali 
na miestach tektonických puklín a mnohé majú rútivý 
charakter. Priestory jaskyne skrášľuje pestrofarebná, 
sklovito-modrá, modro-biela alebo voskovo žltá sintrová 
výplň. Zo stropu visia tenké brčká, stalaktity, záclony, na 
podlahe sú hrubšie stalagmity a podlahové náteky. 
Jaskyňa je do značnej výšky vyplnená riečnymi 
usadeninami v ktorých sa zachovali kosti medveďa 
jaskynného (Ursus speleus).

Jan Antonín Hála (* 19. január 1890, Blatná – † 17. 
máj 1959, Važec) bol český maliar, kresliar, ilustrátor a 
dokumentarista folklóru, žijúci väčšinu života na 
Slovensku. Po celý život vo svojej tvorbe čerpal námety 
zo života obyvateľov Važca. Od roku 1925 sa stáva 
členom Spolku slovenských umelcov, v roku 1928 
Umeleckej besedy slovenskej, od roku 1948 Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov. 
Zdroje: wikipedia
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