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Dátum:6.6.2020

( Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 1182 m
Dĺžka trasy: 21,3 km
Čas bez prestávok: 7:33 hod.

Prevýšenie: 1202 m
Dĺžka trasy: 19,6 km
Čas bez prestávok: 7:30 hod.

Prevýšenie: 498 m
Dĺžka trasy: 9,8 km
Čas bez prestávok: 3:43 hod.
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Lokalita: Veľká Fatra
               

Akcia:    Krížna
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Veľká Fatra  -  je  kra j inný ce lok 
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. 

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.

Krížna - mohutný hôľny vrch je jedným z 
najznámejších a najvyhľadávanejších 
vrchov Veľkej Fatry. Je po Ostredku a 
Frčkove tretím najvyším vrchom Veľkej 
Fatry. Vrch Krížna je raritou, lebo sa na nej 
stretávajú tri červené turistické značky. 
Vyššie polohy Krížnej sú pokryté typickými 
horskými lúkami, miestami i porastmi 
kosodreviny. Na vrchole, v ktorom sa – čo je 
svojím spôsobom raritou – zbiehajú až štyri 
horské hrebene, sa nachádza neveľký areál 
s vojenskými objektmi. Z vrcholu sa naskytá 
prekrásny panoramatický výhľad. Za 
priaznivého počasia odtiaľto vidno bezmála 
polovicu Slovenska. Úbočia Krížnej sú v 
zime mimoriadne lavinózne, vďaka čomu sa 
tento vrch nazýva i „matkou lavín“. V roku 
1924 sa z neho uvoľnila jedna z najväčších 
lavín v našich dejinách, jej čelo dosahovalo 
výšku 35 m a jej sneh sa celkom roztopil až 
po troch rokoch. Lavína zasypala v osade 
Rybô 22 ľudí, 18 neprežilo.

Ostredok (1 595,6 m n. m.) je najvyšší, 
hôľny vrch Veľkej Fatry, zároveň v 
Národnom parku Veľká Fatra. Leží v 
hlavnom hrebeni pohoria. Má dva vrcholy, 
hlavný južný (1 595,6 m n. m.) a o pár metrov 
nižší severný (1 592,0 m n. m.). Vrcholy sú 
nevýrazné, poskytujúce nerušený kruhový 

výhľad. Svahy Ostredku sú hladko 
modelované, strmé, v zime hrozí nebezpečie 
padania lavín.
Vrcho lom prechádza 49 km d lhá  
Veľkofatranská magistrála vyznačená 
červená turistická značka červenou 
turistickou značkou. Na Slovensku je až šesť 
vrchov s názvom Ostredok. Relatívna výška 
Ostredku je 672 metrov, čo ho zaraďuje na 
14. miesto v rebríčku vrchov s najväčšou 
relatívnou výškou na Slovensku.

NCH J.D.Matejovie
Bol otvorený za prítomnosti majstra 
Ladislava Chudíka počas Lesníckych dní 
2008, pretože jedna z jeho zastávok je 
venovaná miestu, na ktorom bola 
nafilmovaná vrcholná scéna známeho 
slovenského filmu z roku 1948, Vlčie diery.
Návštevníci sa na ňom dozvedia o veľkom 
lesnom požiari v lokalite Kolomaznička, o 
autorovi najstaršej úpravy bystriny na 
Slovensku profesorovi Skatulovi, o mieste v 
dolinke Chytrô, na ktorom začínal extrémne 
náročný úsek stredovekej vozovej cesty z 
Pohronia na Liptov, o kaskáde vodných diel 
Motyčky – Dolný Jelenec – Staré Hory, o 
vzniku baníckych, uhliarskych a lesníckych 
osád v Starohorskej doline, o vychýrených 
smrekovcových porastoch génovej základne 
na Kohútovej, predchodcov ktorých tu 
zakladal legendárny štátny lesmajster J. D. 
Matejovie na začiatku 19. storočia. Ďalej o 
mimoriadne cennej prírodnej pamiatke 
Majerova skala, o historicky najväčšej 
lavínovej katastrofe v osade Rybô z roku 
1924 a o iných zaujímavostiach.


