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Sobota 24. – sobota 31. Července 2019 

 
Odjezd: v sobotu 24. července – v 8:00 hod z Pardubic z parkoviště za Zimním stadionem 
Návrat: v neděli 31. července – do 18:00 hod 
Ubytování: Nižná Revúca 88, Liptovské Revúce 034 74 

            https://cz.megaubytovanie.sk/penzion-jana                                    

Ubytování ve 2lůžkových pokojích.   

Stravování: v penzionu polopenze, na trasách z vlastních zásob, omezeně na horských chatách. 

Nákup potravin bude možný v obchodě v Nižné Revúci. 

Přihlášky: od 1. ledna 2021. Po potvrzení přijetí přihlášky zaplatit zálohu 2000,- Kč. 

                  Dáša Ehrenbergerová, mobil 739 569 070, e-mail  egova@seznam.cz 

Cena: 22,- EUR / osobu a noc, včetně polopenze a poplatku obci 

 
Doprava bude doúčtovaná dodatečně, dle skutečně najetých kilometrů. 
Při odhlášení se 30 dnů před odjezdem nutno počítat se stornopoplatkem. 
 
Všeobecné pokyny: 
Všichni účastníci zájezdu by měli být ve vlastním zájmu oblečeni a obuti tak, aby je nepřekvapilo  
náhlé zhoršení počasí v horském terénu. K povinné výstroji do hor patří kvalitní obuv, čepice, 
nepromokavá bunda či pláštěnka, svetr a další dle vlastního uvážení. Stravování je zajištěno 
formou polopenze, během dne jsou nutné vlastní zásoby. Možnosti občerstvení na trasách jsou 
omezené, proto je nutné mít vlastní láhev s vhodným nápojem. Nezapomeňte na osobní 
lékárničku.  

Nezapomeňte na platné cestovní doklady. Před zájezdem doporučujeme absolvovat lékařskou 
prohlídku. Každý účastník se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí a během zájezdu musí 
dodržovat pokyny vedoucího.  

Všichni účastníci zájezdu jsou pojištěni proti úrazu na základě pojistné smlouvy mezi Českým 
olympijským výborem a pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
IČO 471 16 617, smlouva č. 4950050842.  

Nejvhodnějšími a nejskladnějšími zavazadly do autobusu jsou kufry. Autobus nás dopraví až na 
místo ubytování, nebalte proto své věci do krosen či batohů s kostrou. 

Každý účastník je povinen zařídit si cestovní pojištění pro cesty do zahraničí (pojištění 
léčebných výloh). Vzhledem k pohybu ve vysokohorském terénu je nutné, aby pojištění 
zahrnovalo i zásah horské služby. 

https://cz.megaubytovanie.sk/penzion-jana
file:///C:/Users/Petr/Documents/_Turistika/2019/Pěší/Vysoké%20Tatry/egova@seznam.cz
http://www.kct.cz/cms/urazove-pojisteni-kct
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Návrh tras: 

1. den - sobota 
Trasa autobusu: Pardubice – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou (175 km, zastávka, 
prohlídka města, okruh městem cca 3 km, oběd) – Hranice – Rožnov pod Radhoštěm – Bytča – 
Žilina – Vrútky – Ružomberok – Liptovská Osada – Liptovské Revúce, penzion Jana (380 km). 

2 den – neděle – Velká Fatra – Vápenná dolina, Ostrá, Konský dol 

Autobus: Liptovské Revúce – Liptovská Osada – Donovaly – Staré Hory – Harmanec – 
Turčianské Teplice – Blatnica (všichni vystoupí, autobus čeká na návrat všech). Stejnou cestou 
zpět (160 km). 

Trasa 1 - délka 16 km, stoupání 1033 m, klesání 1033 m, 8:00 hod. 

Blatnica (510 m) – po žluté „V“ – Ústie Konského Dolu – Odb. hrad 
Blatnica – Ústie Vápennej doliny (2 km, 540 m) – po modré „JV“ 
Vápennou dolinou – Jaskyňa Mažarná – Tlstá (5,7 km, 1373 m) – dále po 

zelené – Ľubená (6,4 km, 1414 m) – Bágľov kopec (1280 m) – Veľká Hubná – rozc. Zadná Ostrá 
(8,8 km, 1220 m) – po žluté „SZ“ – Sedlo Ostrej – Ostrá (9,4 km, 1247 m) – zpět do sedla Ostrej – 
po žluté „SV“  – Muráň (1101 km, 1070 m) – po modré „JZ“ později „“SZ“ – Konským dolem – 
Ústie Konského Dolu (15 km, 530 m) – po žluté „JZ“ Blatnica (16 km, 510 m). 

Trasa 2 - délka 13 km, stoupání 880 m, klesání 880 m, 5:40 hod. 

Blatnica (510 m)  – po žluté – Ústie Konského Dolu – Odb. hrad Blatnica – Ústie Vápennej doliny 
(2 km, 540 m)  – po modré „JV“ Vápennou dolinou – Jaskyňa Mažarná – Tlstá (5,7 km, 1373 m)  
– stále po modré – Muráň (7,9 km, 1070 m) – po modré Konským dolem – Ústie Konského Dolu 
(11,7 km, 530 m) – po žluté „JZ“ Blatnica (13 km, 510 m). 

3. den – pondělí – Chočské vrchy – Prosiecká a Kvačanská dolina  

Autobus: Liptovské Revúce – Liptovská Osada –  Ružomberok – Bešeňová – Prosiek (všichni 
vystoupí) – Brnice – Kvačany (čeká na obě skupiny) – Brnice – Bešeňová – Ružomberok – 
Liptovské Revúce, penzion Jana (100 km). 

Trasa 1 - délka 16 km, stoupání 1240 m, klesání 1183 m, 7:15 hod). 

Prosiek, parkoviště (615 m) – „S“ po modré – Ústie Prosieckej Doliny – 
Turistický přístřešek Vidová – rozc. Svorad (4,2 km, 930 m) – „JV“ po 
zelené – Prosečné (7,2 km, 1372 m) – Dolina Borovianky, rázc. (12 km, 

810 m) – „V“ po modré – Horný mlyn – Kvačianská  Dolina, Oblazy (13 km, 790 m) – „V“ po 
červené – Malý Roháč, vyhlídka – Roháč, vyhlídka – Kobyliská, vyhlídka – Kvačany, bufet pod 
Kvačanskou dolinou (16 km, 650 m). 

Trasa 2 - délka 12 km, stoupání 756 m, klesání 721m, 4:40 hod). 

Prosiek, parkoviště (615 m)  – „S“ po modré – Ústie Prosieckej Doliny – Turistický přístřešek 
Vidová – rozc. Svorad (4,2 km, 930 m ) – stále po modré – Velké Borové (6,8 km, 810 m) – Dolina 
Borovianky, rázc. – „V“ po modré – Horný mlyn – Kvačianská  Dolina, Oblazy (9 km, 790 m) – „V“ 
po červené – Malý Roháč, vyhlídka – Roháč, vyhlídka – Kobyliská, vyhlídka – Kvačany, bufet pod 
Kvačanskou dolinou (12 km, 650 m). 

4. den – úterý – Nízké Tatry – Chopok, Ďumbier, Čertovica  

Autobus: Liptovské Revúce – Liptovská Osada – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Demänovská 
dolina, Jasná (56 km, všichni vystoupí, autobus čeká na skupinu 2) - Liptovský Mikuláš – 
Liptovský Hrádok – Čertovica, parkoviště Jarabá (110 km, čeká na skupinu 1) – Liptovský Hrádok 
– Ružomberok – Liptovská Osada – Liptovské Revúce (190 km). 

Trasa 1 - délka 16 km, stoupání 675 m, klesání 1426 m, 6:40 hod. 

Z Jasné lanovkou na Chopok. 

Chopok, lanovka sever (2000 m) – Chopok, rozc. – po červené – Chopok, 
vrchol (2024 m) – zpět na rozc. – Kamenná chata – po červené „JV“, Cesta hrdinov SNP – 
Demänovské sedlo (3 km, 1770 m) – Krúpovo sedlo – Krúpova hola (3,9 km, 1922 m) – zpět do 
sedla – Ďumbier (4,9 km, 2043 m) – zpět do Krúpova sedla – „JV“ po červené společně se 
zelenou – Rázcestie na Krúpové sedlo – Chata Generála Miroslava Rastilava Štefánika (7,9 km, 
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1722 m) – „JV“ po červené společně se žlutou – Králička (9,9 km, 1693 m) – „V“ po červené – 
Panská hola – Kumštové sedlo (12,1 km, 1549 m) – Rovienky – Sedlo Čertovica, motorest (16 
km,1235 m) 

Trasa 2 - délka 10 km, stoupání 826 m, klesání 826 m, 4:50 hod. 

Z Jasné lanovkou na Chopok. 

Chopok, lanovka sever (2000 m) – Chopok, rozc. – po červené – Chopok, vrchol (2024 m)  – zpět 
na rozc. – Kamenná chata – po červené „JV“, Cesta hrdinov SNP – Demänovské sedlo (3 km, 
1770 m) – Krúpovo sedlo – Ďumbier (5 km, 2043 m) – zpět do Krúpova sedla –„S“ po zelené – 
Krúpova hola (5,8 km, 1922 m) – Pod Krupovou hoľou – „JZ“ po žluté – Dämenovské sedlo – „SZ“ 
po červené – Chopok, lanovka sever (10 km, 2000 m). 

5. den - středa – Velká Fatra – Rakytov nebo Zvolen 

Autobus má volný den 

Trasa 1 - délka 20 km, stoupání 1359 m, klesání 1359 m, 8:00 hod. 

Liptovské Revúce, penzion Jana (670 m) – po silnici na rozc. Hájovňa pod Teplou dolinou (2,5 
km, 658 m) – „SZ“ po žluté Toplou dolinou – chata Limba – Severné 
rakytovské sedlo (8,3 km, 1415 m) – „JZ“ po zelené – Rakytov (8,8 km, 
1597 m) – Južné rakytovské sedlo (9,9 km, 1295 km) – Sedlo pod 

Čiernym Kameňom (12,5 km, 1266 m) – „JV“ po červené – Liptovské Revúce, Stredná Revúca – 
po silnici (16,7 km, 733 m) – Penzion Jana (20 km, 670 m). 

Trasa 2 - délka 9 km, stoupání 859 m, klesání 536 m, 4:00 hod. 

Liptovské Revúce, penzion Jana (670 m) – po žluté – Pod Končitou – po žluté, společně se 
zelenou – Malý Zvolen (3,3 km, 1372 m) – Zvolen (5,3 km, 1402 m) – po červené, společně se 
žlutou – Nová Hoľa (1361 m) – po červené – Donovaly, centrum, bus (9 km, 982 m). 

Linkovým autobusem zpět do Nižné Revúce, zastávka Jednota 

6. den - čtvrtek – Nízké Tatry – Chopok – Siná  

Autobus: Liptovské Revúce – Liptovská Osada – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Demänovská 
dolina, Jaskyňa Slobody (vystoupí skupina 2) – Demänovská dolina, Jasná (60 km, vystoupí 
skupina 1) – Demänovská dolina, Jaskyňa Slobody (čeká na obě skupiny) – Liptovský Mikuláš – 
Ružomberok – Liptovská Osada – Liptovské Revúce (120 km) 

Trasa 1 - délka 16 km,stoupání 727 m, klesání 1922 m, 6:05 hod. 

Z Jasné lanovkou na Chopok  

Chopok, lanovka sever (2000 m) – Chopok, rozc. – po červené – Chopok, vrchol (2024 m) –zpět 
na rozc. – „Z“ po červené – Děreše (2,1 km, 2004 m) – Sedlo Poľany – po červené, společně se 
žlutou – Poľana (4,9 km, 1890 m) – po žluté – Zakľuky (5,8 km, 1914 m) – Bór (7 km, 1888 m) – 
Havrany (9,3 km, 1452 m) – Sedlo Sinej (10,5 km, 1300 m) – „S“  po žluté – Repiská (1406 m) – 
Siná, vrchol (11,5 km,  1560 m) – zpět do Sedla Sinej – „SV“  po žluté – Demänovská dolina – po 
modré – Demänovská jaskyňa Slobody, parkoviště (16 km, 840 m).  

Trasa 2 - délka 8 km, stoupání 895m, klesání 895 m, 4:15 hod. 

Demänovská dolina, parkoviště (840 m – z parkoviště přejít most přes Demänovku – po modré 
podél potoka – rozc  Dämenovská jaskyňa Slobody – „Z“ po žluté, proti proudu Radovského 
potoka – Sedlo Sinej (2,8 km, 1300 m) – zde doprava „S“ po žluté – Repiská (3,3 km, 1406 m) – 
Siná (4 km, 1560 m) – stejnou cestou zpět do Dämenovské doliny na parkoviště (8 km, 840 m). 

Po návratu možnost navštívit Demänovskou jaskyňu Slobody. 

Trasa 3 - délka 8 km, stoupání 450m, klesání 450 m, 3:30 hod. 

Demänovská dolina, parkoviště (840 m) – z parkoviště přejít most přes Demänovku – po modré 
podél potoka – rozc  Dämenovská jaskyňa Slobody – pokračujeme po modré podél potoka Zadná 
Voda – Vrbické pleso (3,4 km, 1127 m) – zde doleva po žluté – Biela Púť – Rozhledna na 
Ostredku (4,6 km, 1170 m) – Symbolický cintorín (5,7 km, 1178 m) – Stodôlky (6 km, 1212 m) –
 rozc  Dämenovská jaskyňa Slobody – Demänovská dolina, parkoviště (8 km, 840 m). 

Po návratu možnost navštívit Demänovskou jaskyňu Slobody. 
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7. den – pátek – Chočské vrchy 

Autobus: Liptovské Revúce – Liptovská Osada – Ružomberok – Likavka – Jasenová (vystoupí 
skupiny 1 a 2) – Valaská Dubová (čeká na skupiny 1 a 2) – Ružomberok – Liptovská Osada – 
Liptovské Revúce (70 km) 

Trasa 1 - délka 12 km, stoupání 1059 m, klesání 939 m, 5:15 hod. 

Jasenová (550 m) – po červené (Chodník Martina Kukučína) – rozc. Drapáč (4,6 km, 1155 m) – 
stale po červené – Velký Choč (6,7 km, 1611 m) – „Z“ po zelené – rozc. Stredná Poľana (8,3 km, 
1250 m) – „SZ“ po modré – Jánošíkov stôl – Valaská dubová, Jánošíkova krčma (12 km, 640 m). 

Trasa 2 - délka 9 km, stoupání 717 m, klesání 587 m, 3:50 hod. 

Jasenová (550 m) – po červené (Chodník Martina Kukučína) – rozc. Drapáč (4,6 km, 1155 m) – 
„JV“ po zelené – rozc. Stredná Poľana (5,6 km, 1250 m) – „SZ“ po modré  – Jánošíkov stôl –
Valaská dubová, Jánošíkova krčma (9 km, 640 m). 

8. den - sobota 

Autobus: Liptovské Revúce – Liptovská Osada – Ružomberok – Martin – Žilina – Bytča – Rožnov 
pod Radhoštěm – Hranice – Olomouc – Mohelnice – Pardubice (380 km) 

Trasy připravil a zájezd povede: ing. Petr Dračínský, mobil 732 959 402. Trasy mohou být 

upraveny dle počasí a fyzických dispozic účastníků. 

 

Velká Fatra 

 

Chočské vrchy 

 

Nízké Tatry 


