UKÁZK
A
Martin Pánek

TÚRY NA

SLOVENSKU
32 výstupů a hřebenových túr

Velká Fatra

29 | Šíp

30 | Hřebenovka

27 | Rakytov
28 | Tlstá a Ostrá

25 | Krížna a Ostredok
26 | Ploská a Borišov
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7:30

23 km

1 080 m
Velká Fatra

25 Krížna a Ostredok

1 596 m
(Ostredok)

Krásná túra, která vás zavede na travnatý hlavní hřeben Velké
Fatry a její nejvyšší vrchol Ostredok. Odpočinout si budete
moct u nejhezčí velkofatranské salaše – u salaše pod Suchým
vrchom.

Salaš pod Suchým vrchom
Předchozí strana: Pohled z Krížne směrem na Ostredok
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Trasa
Vyšná Revúca Hajabačka (0:30) Rybovské sedlo
(2:40) Krížna (3:25) Ostredok (4:15) Ostredok, rázcestie
(4:20) Koniarky (5:00) Chyžky (5:20) Vyšná Revúca
(7:30)

Voda/občerstvení
Potok u salaše pod Suchým vrchom, pramen u salaší
nedaleko rozcestí Chyžky

Doprava
Autem: Jeďte do Ružomberku a odbočte na Donovaly.
V Liptovské Osadě odbočte vpravo na Liptovské
Revúce. Auto se parkují, kde se dá.
Vlakem: Jeďte vlakem do Ružomberku. Naproti vlakové
stanici je autobusové nádraží, odkud jezdí každou hodinu
nebo dvě autobus do Vyšné Revúce. Vystupte na konečné.

Uzávěry
– Nejsou –
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Vyšná Revúca, Krížna
Sledujte zelenou značku, která vás vyvede z vesnice do
Suché doliny na rozcestí Hajabačka. Odtud budete velmi
pozvolna stoupat dolinou po široké cestě ještě asi 3 kilometry.
Pak z cesty odbočíte vpravo a začnete prudšeji stoupat lesem
pod mohutné svahy Krížné. Pěšina pod nimi je ještě strmější
a dovede vás do Rybovské sedla (1 317 m).
V sedle se dejte vpravo a po červené značce vystoupejte
travnatým svahem přes 200 výškových metrů na rozcestí pod
Krížnou (1 530 m) a pokračujte vpravo posledních několik
desítek metrů k vojenskému objektu na vrcholu Krížné (1 574
m).

Ostredok, salaš pod Suchým vrchom
Pokračujte po červené značce krátkým klesáním a následně
téměř rovnou cestou malebným, travnatým hřebenem k
vrcholu Frčkov (1 585 m), na který je potřeba vystoupat
několik desítek výškových metrů. Odtud je to ještě asi
kilometr chůze lehce zvlněnou pěšinou na nejvyšší vrchol
Velké Fatry – Ostredok (1 596 m).
Stále sledujíc červenou značku sestupte mírným, asi půl
kilometrovým klesáním, následovaným krátkým stoupajícím
traverzem do nevýrazného sedla před skalnatým Suchým
vrchem (1 550 m). Značená cesta nevede přes jeho vrchol,
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Cesta z Krížne na Frčkov a Ostredok

nýbrž v sedle uhýbá vlevo a klesá po jeho zalesněném svahu
asi 150 výškových metrů.
Na konci sestupu uvidíte pěšinu vedoucí vlevo od značené
cesty k salaši pod Suchý vrchom. Salaš je otevřená veřejnosti
a tak můžete pod její střechou přečkat nepřízeň počasí,
případně strávit noc na jedné z postelí v přízemí nebo na
podlaze půdy. V salaši je i funkční pec, nemusíte mít tedy
strach, že vám bude v noci zima. Asi 300 metrů od chaty si
můžete nabrat vodu z horního toku potoka.

Chyžky
Po červené značce pokračujte téměř rovnou pěšinou
na rozcestí Koniarky (1 377 m) a dále mírným klesáním
se strmějším koncem na rozcestí Chyžky (1 310 m). Tady
odbočíte vpravo a po žluté značce začnete pozvolna klesat
loukou k nedaleké salaši, kde je také možné strávit noc. Na
hliněné podlaze je několik dřevěných lavic s matracemi a malá
kamna. Oproti salaši pod Suchým vrchom je zde ubytování o
mnoho skromnější.
O kousek níž je ještě jedna, stále používaná salaš, kde se dá
nabrat voda z pramene. Žlutá značka vede nejprve směrem
k ní, ale za skupinkou stromů uhýbá ke skaliskům vpravo a
velmi pozvolna klesá loukou. Po 200 metrech odbočí vlevo,
napojí se na lesní svážnici a za chvíli už prudce klesá lesem.
Svážnici v lese křižuje několik dalších cest, je tedy potřeba

pozorně sledovat značení, abyste nesešli ze správné cesty.

Zelená dolina
Prudký sestup končí ve výšce okolo 900 metrů na louce u
soutoku potoků z několika dolin, kde si můžete odpočinout
na lavičkách pod přístřeškem. Odtud vás čeká již jen pozvolné
klesání Zelenou dolinou po asfaltové lesní cestě podél
potoka. Po třech kilometrech se objeví první domy Vyšné
Revúce a žlutá značka vás spolehlivě provede přes několik
křižovatek zpět ke konečné stanici autobusu.

Alternativy
• Zkombinovat s túrou na Ploskou a Borišov.
Možnost noclehu na salaši pod Suchým vrchom
nebo o něco dál na chatě pod Borišovom (info:
kstturiec.sk/...).
• Nocleh na chatě pod Borišovom a druhý den pokračovat
po turčianské větvi hlavního hřebene po červené značce
na Malý Lysec (3:00) a dále po modré na Lysec (4:45).
Sestup do Turčianské kotliny.
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Krížna

Borišov (vpravo), Lysec a hřeben Malé Fatry za svahů Ostredku
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Sestup z Ostredku
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Salaš pod Kýškami

297

