
0
:3

5

A+

A1

A2

A1

L
u
d
ro

vs
ká

 d
o
lin

a

Ludrová

Brankovský
vodopád

Podsuchá

Salatín 

Bohúňovo

pam. SNP

Hučiaky, ústie 

Ráztocké sedlo

Železnô

K
ur

uc
ká

 s
ka

la

Roklina HučiakyB2

B1

A1, A2

A1

A2,A+

A+

A+A+
A2
B2

B2

Legenda:

zrúcanina

výhľad

)(  sedlo

vrchol 

jaskyňa 

čas úseku0:45

1:15

1:25

1:45

2:50
2:05

1
:1

5
1
:5

5
2
:3

5

1
:1

0

1
:1

0

0:35 0:20

0:15
0:25

prístrešok

 chata

Zdroje: 
trasa, časy: mapy.hiking.sk
 
           

Dátum: 9.6.2018

( Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 250 m
Dĺžka trasy: 4,0 km
Čas bez prestávok: 1:35 hod.

Prevýšenie: 664 m
Dĺžka trasy: 14,7 km
Čas bez prestávok: 4:55 hod.

Prevýšenie: 990 m
Dĺžka trasy: 15,9 km
Čas bez prestávok: 5:45 hod.
Prevýšenie: 700 m
Dĺžka trasy: 16,7 km
Čas bez prestávok: 5:25 hod.
Prevýšenie: 1290 m
Dĺžka trasy: 21,6 km
Čas bez prestávok: 7:15 hod.
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Lokalita: Nízke Tatry
               

Akcia:     Salatín
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Železnô 
je malá osada v Nízkych Tatrách, súčasť obce 
Partizánska Ľupča, v okrese Liptovský 
Mikuláš.
Nachádza sa v hornej časti dlhej Ľupčianskej 
doliny, v nadmorskej výške 990 m n. m., pri 
ceste z Partizánskej Ľupče (16 km) do 
Liptovskej Lúžnej (5 km). 
Nachádza sa tu alkalicko-zemito-železitá 
kyselka s liečebnými vlastnosťami. Podporuje 
trávenie a používa sa pri poruchách 
zažívacieho ústrojenstva.
Železnô často navštevovali aj hostia z 
Rakúska, Nemecka a Maďarska, najmä pre 
peknú polohu a romant ické okol ie .  
P.O.Hviezdoslav napísal v Železnom časť 
Hájnikovej ženy a často tu hrával aj slávny 
cigánsky primáš Jozef Piťo. 
Neskôr  sa v  Železnom vybudovalo 
preventórium TBC pre školskú mládež, jediné 
svojho druhu u nás. O výstavbu Železného sa 
najviac zaslúžil MUDr. Ivan Stodola, známy 
vedec a spisovateľ. 

Salatín
Na vrchol vedie červeno značkovaný chodník z 
Ludrovej a Liptovskej Lúžnej, zeleno 
značkovaný chodník po hrebeni Bohúňova a 
Malého Salatína z Ludrovej a zeleno 
značkovaný chodník zo Železného v 
Ľupčianskej doline. Na hrebeni Malého 
Salatína sa nachádzajú krasové útvary a 
menš ie  jaskyne.  Vrcho l  je  pokry tý  
kosodrevinou, smerom na východ a západ 
spadajú strmé lavinózne svahy. V Ludrovskej 
doline sa nachádza kaňon Hučiaky s malými 
jaskyňami v skalách. Z vrcholu je kruhový 
výhľad na Nízke Tatry, Veľkú Fatru a Chočské 
vrchy. V okolitých dolinách žije množstvo zveri - 
medvede, diviaky, vlky.

Ludrová 
Prvá priama prísomná zmienka o obci 
pochádza z 9. júla 1376, kedy sa spomína v 
ktorej kráľ Ľudovít I. nariaďuje platiť 
obyvateľom obcí ležiacich v chotári mesta 
Ružomberok miestnu daň. Prvá nepriama 
zmienka však pochádza z zo 14. novembra 
1340 z listiny uhorského kráľa Karola Roberta z 
Anjou, v ktorej udelil Ružomberku mestské 
výsady a ohraničil jeho chotár Štiavnickým 
potokom (Ludrovianka). Spomínaný potok bol 
aj hranicou medzi rozdelenou obcou. Na 
pravom brehu sa nachádzala obec Zemianska 
Ludrová, ktorá patrila zemianskemu rodu 
Tholtovcov, z ktorého pochádzal aj zakladateľ 
obce Rudolf (Rudlinus z Ludrovej a Štiavnice). 
Okrem iného sa spomínajú aj rody Rakovských 
a Štiavnických. Na ľavom brehu sa nachádza 
Villa Ludrová, ktorá bola na základe listiny 
uhorského kráľa Karola Roberta z Anjou 
súčasťou Ružomberka ako jedna z jeho ulíc 
(spolu s Bielym Potokom, Vlkolíncom a 
Černovou). K zjednoteniu oboch obcí 
dochádza v auguste roku 1953.

Mimoriadne vzácny ranogotický kostolík z 
druhej polovice 13. storočia na návrší neďaleko 
dolnoliptovskej obce Ludrová je opradený 
množstvom legiend a záhad. Podľa tej 
najstaršej ukrýva starobylý kostol pod oltárom 
templársky poklad. Starobylý kostolík má za 
sebou rôzne obdobia. V priebehu vekov chátral 
a v polovici 19. storočia bol mimoriadne 
zničený. Zachránila ho vtedy rodina donátorov 
z rodu Rakovských pochádzajúcich z 
Liptovskej Štiavnice. Legenda hovorí, že po 
jeho komplexnej obnove opäť zakvitla stará, v 
súčasnosti približne 350-ročná lipa, ktorá už 
bola v tej dobe úplne vyschnutá.

Interiér gotického kostola Všetkých svätých v 
Ludrovej je cenným svedectvom stredovekej 
nástennej maľby. Na severnej stene pôvodnej 
lode sa nachádza figurálny triptych s postavami 
Panny Márie Ochrankyne, Krista Trpiteľa a 
svätého Jána Krstiteľa, vytvorený okolo roku 
1400. Svätyňu kostola zdobí unikátny 
christologický cyklus, ktorý vznikol okolo roku 
1420. Je zaujímavým príkladom miestnej 
podoby internacionálneho gotického slohu, 
ovplyvneného vzormi knižnej, nástennej a 
tabuľovej maľby a českého krásneho slohu. 
Maliarska výzdoba radí ludrovský kostol medzi 
najvýznamnejšie sakrálne pamiatky regiónu i 
celého Slovenska. 
Kostolík stojí v poli asi kilometer od 
Ružomberka mimo samotnej obce Ludrová, 
neďaleko obce Štiavnička. Ako expozícia 
Liptovského múzea je počas letnej sezóny 
voľne sprístupnený, vstupné je 1 euro pre 
dospelého a 50 centov pre dieťa, príplatok je za 
fotenie a natáčanie. Je otvorené vždy v sobotu a 
nedeľu od 13. do 17. hodiny.

Brankovský vodopád 
sa nachádza na západnom okraji Nízkych Tatier 
prí ústí do Revúckej doliny. Výškou 55 m je 
najvyšším vodopádom v Nízkych Tatrách.
Vodopád bol vytvorený prepadom horského 
potôčika na vápencovom skalnom stupni, ktorý 
je výrazne viditeľný. Jeho prietok je relatívne 
stabilný, približne 3 l/s. Vodnatosť toku je však 
ovplyvnená výdatnosťou zrážok v jednotlivých 
ročných obdobiach. Povrch skalnej steny 
vodopádu je mierne členitý, čo vytvára mnoho 
menších plošiniek (tzv. políc) a kaskád. V roku 
1980 bol vyhlásený za národnú prírodnú 
pamiatku.
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