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1 POZVÁNKA DO TURČIANSKEJ ZÁHRADKY 

 

 

Príroda sa k regiónu Turiec zachovala mimoriadne 

štedro, keď na takom malom kúsku zeme 

zhromaţdila toľko prírodných krás, ţe podobných 

by ste len ťaţko hľadali v iných kútoch Slovenska. 

Preto dovoľte priatelia turisti, aby sme vás pozvali 

k nám, ako my domáci neţne hovoríme – do 

„Turčianskej záhradky“. Je obopnutá zo všetkých 

strán vencom hôr, na východe sa dvíha, ohurujúca 

malebnou krásou skalnatých končiarov a hôľnych 

grúňov Veľká Fatra, zo severu a západu ju ohraničuje Malá Fatra s jej 

dvoma časťami – krivánskou (snáď najkrajšou vysokohorskou hrebeňovkou na Slovensku) a 

lúčanskou (lyţiarske stredisko Martinské hole a majestátny Malofatranský Kľak). V juţnej časti 

spadajú do Turca severné svahy sopečných Kremnických vrchov a na juhozápade tvorí prirodzenú 

hranicu regiónu pohorie Ţiar. V týchto, priam ideálnych podmienkach na poznávanie prírody a jej 

krás, má turistika viac ako storočnú tradíciu. Čo dokazuje aj niekoľko významných turistických 

výročí v roku 2011. Históriu turistických aktivít a turistiky píšeme uţ 150 rokov. Jej prvopočiatky 

spadajú do obdobia memorandového zhromaţdenia v Martine v roku 1861. Počnúc týmto rokom 

vţdy na výročie memoranda organizovali jeho aktivisti turistické vychádzky do okolia Martina na 

Stráne, Škodovo, Osikovo, Lázky a Sklabinský Podzámok. Prvý turistický spolok Klub 

československých turistov bol v Martine zaloţený v roku 1921. A napokon v roku 1990 po dlhej 

odmlke klubovej činnosti, keď turistika po roku 1949 bola súčasťou kolektívnej telovýchovnej 

jednoty, bol v Martine zaloţený Klub slovenských turistov Turiec. V roku 2010 sme oslávili 

dvadsiate výročie jeho zaloţenia. Aj v tejto dobe, viac ako 900 turčianskych turistov, 

organizovaných v 16. kluboch a oddieloch, tak ako kaţdoročne pripravuje pre svojich členov a 

širokú turistickú verejnosť viac ako sto turistických podujatí, mnohé s dlhoročnou tradíciou, ktoré 

sú veľmi obľúbené a aj bohato navštevované. Spomenieme len  40. ročník výstupu na Lysec, 40. 

ročník Vianočného výstupu na Tlstú, alebo 33. ročník výstupu na Minčol. Viac ako 482 km 

turisticky značených chodníkov o ktoré sa starajú turčianski turisti vás zavedie do prekrásnych dolín 

ako sú Gaderská, Blatnická, Šútovská či Valčianska, ale aj na povestné vyhliadkové vrcholy Tlstá, 

Drienok, Lysec, Vyšehrad, Zniev či Minčol. V minulých desaťročiach turčianski turistickí 

organizátori pripravili viaceré vrcholové podujatia KST. Aj tentoraz sa svedomito pripravujeme na 

chvíľu, kedy prijmete naše pozvanie k účasti na 58. Slovenskom zraze turistov, ktorého centrom 

bude mesto Martin. Budeme mať pre vás pripravených niekoľko peších a cyklo turistických trás. 

Chystáme sa uspokojiť náročných aj menej náročných turistov, vrátane členov TOM. Zavedieme 

vás na miesta, odkiaľ určite pochopíte zmysel metafory „Turčianska záhradka“. Nepochybujte, 

prosím, o tom, ţe sa u nás tieţ zdravo unavíte. Aj v tomto prípade však nájdeme spoločne „zaručený 

liek“ v podobe sprievodných kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré pre vás pripravíme na 

kaţdý deň, aby ste pookriali na duchu a ráno znova vyrazili na Fatranské vrcholy v oblasti 

Martinských holí a krivánskej Malej Fatry. Milí priatelia, turisti. Ponúkame vám teda moţnosť 

navštíviť tento jedinečný región a vychutnať si čaro Turčianskej záhradky. Veríme, a sme 

presvedčení o tom, ţe naše pozvanie prijmete, ţe sa u nás budete cítiť príjemne, ţe si od nás do 

svojich domovov odnesiete celú nošu krásnych záţitkov, spomienok, nových priateľstiev, a ţe v 

našom regióne preţité chvíle budú pre vás trvalou inšpiráciou vracať sa k nám opäť aj v budúcnosti.  

 

Ing. Vladimír Povoda                                                             Štefan Hudák, majster turistiky 

 predseda KST Turiec                                                                    podpredseda KST Turiec 
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2 ORGANIZAĆNÝ ŠTÁB 
 

                              Ing. Vladimír P O V O D A                  predseda 

                              Štefan H U D Á K                                 podpredseda a klasifikácia 

                              Milan S T U CH LÝ                               hospodár 

                              JUDr. Mária P O V O D O VÁ             ubytovanie a stravovanie  

                              Ing. Ivana B O B R O V S K Á            evidencia a prezentácia 

                              Róbert F R I S                                       pešie turistické trasy 

                              Dušan K U B I Č K A                           cykloturistika 

                              Mgr. Martina B O Ţ E K O V Á           turistika mládeţe 

                              Ing. Igor Š T E I N E R                         propagácia 

                              Mgr. Lenka H A L I E N O V Á           kultúrny program 

                              Jela Ţ I A K O V Á                               doprava    

                              Mgr. Milan M A T U Š K A                 počítačové spracovanie údajov  

                              Jindrich R A C E K                               sekcia pešej turistiky KST  

                              Mgr. Ladislav  K A L A SZ                  ústredná rada mládeţe KST                    

                              MsP M A R T I N                                 poriadková sluţba 

                              MFN M A R T I N                                zdravotná sluţba        

                                 

Koordinátor spolupráce Organizačného štábu a Mesta Martin: 

 

Ing. Milan M A L Í K                        viceprimátor mesta M A R T I N 

 

 

3 P R O P O Z Í C I E 
 

 

ORGANIZÁTOR: 

Z poverenia Ústrednej rady KST  RR  klubu slovenských turistov Turiec a mesto Martin. 

 

TERMÍN a MIESTO ZRAZU a  STRETNUTIA TOM:   

 

 3.-10  júla 2011 – 42. Stretnutie TOM, 7. -10  júla 2011  58. SZT,  MARTIN 
 

ÚČASŤ NA ZRAZE:  

Členovia klubu slovenských turistov a neorganizovaní turisti, ktorý sa prihlásia v stanovenom 

termíne a uhradia príslušné účastnícke poplatky. Členovia TOM  len v sprievode vedúceho TOM 

(minimálny počet 6 detí + vedúci) alebo rodičov.  

 

PREZENTACIA:  

V ŠTÚDIU Slovenského komorného divadla - v Martine. Pri prezentácii je potrebné predloţiť 

platný členský preukaz KST, doklad o úhrade účastníckych poplatkov, poplatkov za ubytovanie 

a stravovanie (ak si tieto sluţby objednal). 

 

UBYTOVANIE:  

Ubytovanie zabezpečíme len účastníkom ktorý sa písomne resp. elektronickou formou v určenej 

dobe prihlásia a uhradia príslušné poplatky podľa druhu ubytovania, resp. stravovania (rozhodujúci 

je dátum na poštovej pečiatke). Turisti ubytovaní v školských zariadeniach si donesú vlastnú 

karimatku a spací vak.  

Moţnosti ubytovania:  

základná škola účastníci z TOM (telocvičňa, triedy)                                      2,00,- eur osoba/noc 

Internáty stredných a vysokých škôl (dospelí účastníci)                                 8,00,- eur osoba/noc 
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Ubytovanie v internátoch je limitované počtom 700 lôţok !!! 

 

Ďalšie moţnosti ubytovania sú v miestnych penziónoch a hoteloch a to v cenových reláciách od 

10 eur osoba/noc, zabezpečujú si účastníci SZT individuálne. Ubytovanie v ATC Turiec (stany, 

chaty, chatky, karavany) zabezpečuje prevádzkovateľ ATC toto ubytovanie je moţné si objednať 

cez tieto kontakty (nie cez organizátora zrazu): Autocamping Turiec, Kolónia Hviezda 92, 036 01 

Martin, telefón: +421(43)4284215, www.autocampingturiec.sk  mobil: +421(907)539178,  

 e-mail: recepcia@autocampingturiec.sk 

 

STRAVOVANIE:                                                                Dospelí         TOM 

V internátoch a v škole (TOM) formou polpenzie v cene               6,50-              5,00-      €/deň  

Raňajky – výdaj 6,30 aţ 8,00 hod (piatok, sobota, nedeľa)            2,50-              2,00-      €/deň 

Večera – výdaj 17,00 aţ 18,30 hod (štvrtok, piatok, sobota)           4,00-              3,00-      €/deň  

Obedový balíček  pri raňajkách                                                        2,50-              1,50-      €/deň     

Účastníci zrazu  môţu vyuţiť aj početné stravovacie zariadenia v meste Martin, počnúc bufetmi 

rýchleho občerstvenia, jedálňami a reštauráciami rôznej cenovej úrovne. 

 

PRIHLÁŠKY:  

Správne vyplnenú prihlášku v tlačenej forme so zoznamom účastníkov a kópiou dokladu o úhrade 

účastníckych poplatkov, poplatkov za ubytovanie a stravovanie zasielajte na adresu :  

Klub slovenských turistov Turiec, Kmeťova 26, 036 01 Martin 

Prihlásiť sa je moţné aj elektronickou formou cez www.kst-turiec.sk, kde je uverejnená prihláška 

v elektronickej podobe, a na adresu turiec@kst-turiec.sk, avšak úhradu je potrebné potvrdiť 

písomne na vyššie uvedené adresy v prípade e-mailu zoskenovaním potrebných údajov.  Platby za 

vami objednané sluţby a účastnícke poplatky uhraďte na účet:  

 

Klub slovenských turistov Turiec, Kmeťova 26, 036 01 Martin 
Číslo účtu:  61330353/0900 Slovenská sporiteľňa–pobočka Martin, ŠS: 3100711, VS: DDMMRRRR 

VS – dátum narodenia, v prípade skupiny dátum narodenia vedúceho skupiny Do správy pre 

prijímateľa zreteľne uveďte za koho vykonávate úhradu. Pri individuálnych platbách menovite, pri 

platbách spoločných, názov klubu tak aby platba bola identifikovateľná. 

 

Uzáver prihlášok na 58. SZT je 10.6.2011 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). 

Po tomto termíne sa síce ešte môţete prihlásiť na SZT, ale usporiadatelia uţ negarantujú ubytovacie 

a stravovacie sluţby !!!!!  

Vaša prihláška bude evidovaná aţ po uhradení zrazových poplatkov!!!  

 

Účastnícke poplatky: 

 

Člen KST, KČT, PTTK, MTSZ –                                                                8,00   eur za osobu  

Nečlen                                                                                                            10,00   eur za osobu 

Mládeţ do 18 rokov, člen KST, KČT, PTTK, MTSZ –                              4,00   eura za osobu 

Mládeţ do 18 rokov neorganizovaná –                                                            5,00   eur za osobu 

Vedúci TOM minimálne 7 členov –                                                              4,00   eura za osobu  

Účastnícke poplatky pri prihlásení po uzávierke prihlášok a pri prezentácii:  

Všetci jednotne                                                                                             10,00   eur za osobu  

 

STORNO POPLATKY:  

Stornovanie prihlášky je moţné len písomnou formou a doporučene :  

Pri stornovaní prihlášky do 10. júna 2011 (dátum na poštovej príjemke) vracia sa turistovi celá 

uhradená platba, skrátená o manipulačný poplatok 1,- euro/osoba. 

Pri stornovaní prihlášky do 20. Júna 2011 sa vracia turistovi 50% uhradenej platby, pri 

stornovaní prihlášky po 20. Júni 2011 sa úhrada nevracia. 

 

http://www.autocampingturiec.sk/
mailto:recepcia@autocampingturiec.sk
http://www.kst-turiec.sk/
mailto:turiec@kst-turiec.sk
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DOPRAVA:  

Do Martina je vzhľadom na jeho polohu v strede Slovenska, veľmi dobre spojenie ţeleznicou ( 

rýchlikové stanice Vrútky – zo smeru Košice a Bratislava  Martin – zo smeru Nitra, Banská 

Bystrica a Zvolen). Účastníkom slovenského zrazu turistov a stretnutia TOM Ţelezničná 

spoločnosť Slovensko, a.s. ( ZSSK ) odporúča vyuţiť pri ceste do/z Vrútok, resp. Martina 

zákaznícke ponuky a tak lacnejšie cestovať na zraz: JUNIOR RAILPLUS<26, KLASIK 

RAILPLUS, SENIOR RAIL PLUS. Pre skupiny cestujúcich do 5 osôb tieţ ponuka SKUPINA 

MINI, pre skupinu nad 6 osôb zvýhodnená ponuka SKUPINA. Cestovné  doklady spolu 

s miestenkami si môţu cestujúci účastníci vlakom zakúpiť v predpredaji na konkrétny deň aţ 60 dní 

dopredu. Ţelezničné spojenia  hľadajte na www.slovakrail.sk, www.zsr.sk, príp. zašlite info na 

Kontaktné centrum ZSSK mailom na: info@slovakrail.sk, aj telefonicky na čísle: 18 188. Do 

Martina moţno docestovať aj verejnou diaľkovou autobusovou dopravou zo všetkých smerov. 

Medzi Vrútkami a Martinom premáva mestská hromadná doprava najčastejšie linka č. 10. 

Centrum SZT sa nachádza cca. 1 km od ţelezničnej a autobusovej stanice diaľkovej dopravy. 

Podrobnejšie informácie k doprave nájdete na www.martin.sk alebo www.mojmartin.sk  

  

KLASIFIKÁCIA: účastníci SZT môţu v priebehu zrazu plniť podmienky výkonnostnej 

turistiky po línii zápočtových ciest. Priebeţné plnenie podmienok potvrdzujú v účastníckom 

preukaze vedúci trás a na záver klasifikačná komisia. KST Turiec ponúka aj plnenie pešej 

zápočtovej cesty druhého stupňa obtiaţnosti v regióne Turiec (viac informácií k tejto ponuke na 

www.kst-turiec.sk pod heslom na ľavej strane - kalendár podujatí). Počas SZT bude umoţnené 

splniť (s bonifikáciami) podmienky obnoveného OTO Turiec.  

 

INFORMÁCIE:   

                       KST Turiec, Kmeťova 26, 036 01 Martin 

  Mobil: 0905 449 122 (do 19:00 hod) 

  www.kst-turiec.sk  

pod heslom 58. SLOVENSKÝ ZRAZ TURISTOV  

                       a 42. STRETNUTIE TOM 

  turiec@kst-turiec.sk 

 

UPOZORNENIE:  

Kaţdý účastník sa SZT zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo !!! 

 

DOPLŃUJÚCE INFORMÁCIE: 

Ubytovanie v ATC Turiec www.autocampingturiec.sk : Po počiatočnom súhlase majiteľov ATC 

s ubytovaním účastníkov zrazu v tomto zariadení nám v priebehu mesiaca február toto bolo 

vypovedané s tým, ţe majiteľ ATC bude ubytovávať ţiadateľov o stanové a chatové (chatkové, 

karavany) ubytovanie individuálne vo vlastnej réţii podľa moţností ATC (cca 100 dvojlôţkových 

stanov a 80 postelí v chatách a chatkách rôznej úrovne). Z tohto dôvodu odporúčame záujemcov 

o takýto druh ubytovania priamo kontaktovať  recepciu ATC recepcia@autocampingturiec.sk. 

Takto ubytovaný účastníci zrazu budu mať zrazové výhody, keď  organizátorom zrazu cez 

prihlášku na 58. SZT  uhradia účastnícky poplatok alebo úhradu vykonajú pri prezentácii.     

Upresnenia pre kaţdý zrazový deň a časový harmonogram v priebehu kaţdého dňa zrazu budú 

zverejnené priebeţne na informačnej tabuli v priestoroch prezentácie a v ubytovacom mieste.  

Dopravu na trasy v priebehu SZT zabezpečí usporiadateľ, cestovné si hradia účastníci 

individuálne. Na jednotlivé túry sa prihlasujte deň vopred v priestoroch prezentácie. 

V ubytovacích priestoroch dodrţujte pokyny ubytovateľa a ubytovacieho poriadku. Zachovajte 

nočný kľud v dobe od 22:00 do 6:00 hod. Organizačný štáb 58. SZT si  vyhradzuje právo vylúčiť 

z ďalšej účasti na zraze účastníka zrazu, ktorý hrubo poruší zásady spolunaţívania, poškodí dobré 

meno KST verejný či súkromný majetok a ţiadať od neho náhradu škody, ktorú svojím 

neprimeraným chovaním  spôsobil.  

 

 

http://www.slovakrail.sk/
http://www.zsr.sk/
mailto:info@slovakrail.sk
http://www.martin.sk/
http://www.mojmartin.sk/
http://www.kst-turiec.sk/
http://www.kst-turiec.sk/
mailto:turiec@kst-turiec.sk
http://www.autocampingturiec.sk/
mailto:recepcia@autocampingturiec.sk
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4 P R O G R A M 
 

3. júl 2011 nedeľa   

14:00 – 21:00   Prezentácia 42. stretnutia TOM v ZŠ Hurbanova Martin 

09:00 – 14:00   Preteky turistickej zdatnosti /PTZ/ - majstrovstvá Slovenska 

10:00 – 10:30   Odchod účastníkov stretnutia TOM na trasy – individuálny program 

17:00 – 18:30   Večera  

19:00 -  20:30   Slávnostné otvorenie 42. stretnutia TOM -  ZŠ Hurbanova Martin  

 

4. júl 2011 pondelok  

07:30 – 08:30   Raňajky 

08:00 – 21:00   Prezentácia TOM v ZŠ Hurbanova Martin 

09:00 – 10:00   Odchod účastníkov stretnutia TOM na trasy – individuálny program 

17:00 – 18:30   Večera  

19:00 -  20:30   Športové, zábavné súťaţe a spoločenské hry  

 

5. júl 2011 utorok  

07:30 – 08:30    Raňajky 

08:00 – 21:00    Prezentácia TOM v ZŠ Hurbanova Martin 

09:00 – 10:00    Odchod účastníkov stretnutia TOM na trasy – individuálny program 

17:00 – 18:30    Večera  

19:00 -  20:30    Športové, zábavné súťaţe a spoločenské hry  

 

 6. júl 2011 streda 

07:30 – 08:30    Raňajky 

09:00 – 10:00    Odchod účastníkov stretnutia TOM na trasy – individuálny program 

17:00 – 18:30    Večera  

19:00 -  20:30    Športové, zábavné súťaţe a spoločenské hry  

 

7. júl 2011 štvrtok 

08:00 - 20:00 Prezentácia účastníkov 58. SZT - Slovenské komorné divadlo - ŠTÚDIO 
10:00 - 10:30 Odchod účastníkov na trasy - individuálny program 
17:00 - 18:30 Večera 
19:00 - 20:00 Slávnostné otvorenie 58.SZT – Divadelné námestie (pred Národným domom) 
20:30 Slávnostné zasadnutie štábu 58. SZT – Slovenské komorné divadlo – ŠTÚDIO 
 
8. júl 2011 piatok 

06:30 - 08:00   Raňajky 

08:00 – 08:30 Prezentácia účastníkov 58. SZT - Slovenské komorné divadlo - ŠTÚDIO 
08:00 -  08:30 Odchod účastníkov na trasy - individuálny program 
17:00 -  18:30 Večera 
19:00 -  20:30 Premietanie filmov s turistickou tematikou – MsÚ Martin – veľká zasadačka 
 

9. júl 2011 sobota 
06:30 - 08:00   Raňajky 
08:00 - 08:30 Odchod účastníkov na trasy - individuálny program 
17:00 - 18:30 Večera 
19:00 - 20:00 Slávnostné ukončenie 58. SZT a 42.stretnutia TOM – Divadelné námestie  
20:30 - 22:00   Zasadnutie štábu 58. SZT – Slovenské komorné divadlo – ŠTÚDIO 
 
10. júl 2011 – nedeľa 
 06:30 - 08:00    Raňajky 
 07:00 - 09:00    Odchod účastníkov na trasy – individuálny program 
 do      - 12:00    Uvoľnenie ubytovacích priestorov 
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 5 TURISTICKÉ  TRASY          

Pešie trasy - 58. Slovenský zraz turistov Martin 

Cykloturistické trasy - 58. Slovenský zraz turistov Martin 

P.č. Názov túry 
Trasa 

 

Prevýšenie 

/m/ 

dĺţka 

/km/ 

Čas túry 

/hod/ 
Náročnosť 

 

1. 

 

Veľký 

Fatranský 

Kriváň 

1708,7 

mnm 

ATC Trusalová 494 m – po ţltej  Zajacová 

720 m, 0.45 h – Ploštiny 1112 m, 1.10 h – 

chata pod Chlebom 1415 m, 2.15 h – 

Snilovské sedlo 1524 m, 2.45 h – po 

červenej Veľký Kriváň 1708,7 m, 3.30 h. 

Späť tou istou trasou 2.30 h. 

 

1214,7 

 

17,4 

 

 

6 :00 

 

 

 

ťaţká 

 

 

2. 

 

Minčol 

1364  m 

– 

Kríţava 

1456,7 m 

 

ATC Turiec 462 m, po ţltej – Ráztoky 909 

m, 0.40 h, - Dlhá Lúka 1304 m, 2.30 h,-

Minčol 1364 m, 3.10 h , - po červenej 

Zázrivá 1394.2 m, 1 h, - Kríţava 1456.7 m, 

0.15 h, - Veľká Lúka 1475.5 m, 0.15 h, - 

zostup po ţltej chata na Martinských 

holiach, 0.30 h, - Podstráne /bus/ 1.15 h, - 

Frimelová cesta - ATC Turiec 1 h. 

 

1013,5 

 

27,0 

 

 

7:30 

 

 

 

ťaţká 

 

 

3. 

 

Horná 

Lúka 

1299 m 

 

Bystrička 436 m - po zelenej Zákľučie 1 h, - 

Turatínske sedlo 1139 m, 1.10 h- Horná 

Lúka 1299 m, 1h - po červenej Veterné 

1441 m, 1 h - Vidlica 1466 m, 0.20h -  

zostup po ţltej Humience 1398 m, 0.30 h - 

Vrchstudienka 0.45 h - Lázky 1 h. 

1030 21.2  6:45 

 

Stredne 

ťaţká 

 

 

4. 

 

Drienok 

1267,6 m 

 

Diviaky -  Rakša 507 m, 0.30 h - po modrej 

- dol. Mača 0.20 h - dol. Do Lúčok 1.15 h - 

sedlo pod Drieňkom 2.15 h - Drieňok 

1267.6 m, 0.45 m. 

Späť tou istou trasou 2,30 h. 

760 m 22  6:00 

 

Stredne 

ťaţká 

 

 

5. 

Minčol 

1364 mnm 

- 

Strečno 

360 mnm 

Piatrová 481 m - po modrej Minčol 1364 m, 

2.40 h, -  po červenej Saračníky  -Strečno 

360 m, 3 h 

883 17,8 5:40 ľahká 

 

6. 

 

Suchý 

1468 m 

 

Turčianske Kľačany 410 m - po zelenej 

chata na Kľačianskej Magure 1200 m, 1.45 

h - sedlo pod Suchým 1300 m, 0.45 h - 

Suchý 1468 m, 0.30 h - zostup po červenej 

sedlo Príslop 1202 m, 0.20 h - Chata pod 

Suchým 0.20 h - Starý hrad 1.30 h - 

Nezbudská Lúčka 0.45 h - Strečno 432 m / 

vlak/ 0.15 h. 

1058 

 

16.7  

 

6:10 

 

ľahká 

 

P.č. Názov túry Trasa 
Prevýšenie 

/m/ 

dĺţka 

/km/ 

Čas túry 

/hod/ 
Náročnosť 

 

1 

 

Sedlo 

Javorie 

- 

Strečno a 

späť 

ATC Turiec 429 m po zelenej /C 5431/ – 

Saračníky 950 m – sedlo Javorie 967 m – 

po zelenej /C 5431/ hrad Strečno – obec 

Strečno 360 m - späť po tej istej trase 

1205 

 

 

42 

 

 

6:00 

 

 

 

ťaţká 

 

 

2 

 

Stredným 

Turcom 

 

 

Martin 395 m – po modrej /C 2415/ 

Bystrička 450 m – Valča 450 m – Brčná 

650 m - Kláštor p. Znievom 500 m – 

Socovce  440 m – po ţltej /C 8414/ - 

Blatnica /Gader/ 500 m – po červenej /C 

032/ /cesta Hrdinov SNP/ - Dráţkovce 430 

m – po zelenej /C 5415/ Martin 395 m 

 

528 

 

 

57 

 

 

5:00 

 

ľahká 
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Odporúčané pešie  trasy  pre  42. stretnutie TOM v Martine        

 

 

 

 

P.č. 
Názov 

túry 
Trasa 

Prevýšenie 

/m/ 

Dĺţka 

/km/ 

Čas túry 

/h/ 
Náročnosť 

 

1. 

 

Hradište 

677 mnm 

 

 

ATC Turiec 462 m – po ţltej sedlo 

za Hradišťom 1.05 h – odbočka na 

zelenú Hradište 677 m, 0.20 h – 

ATC 0.35 h 

 

215  

 

 

6 

 

 

2:00 ľahká 

 

2. 

 

Šútovský 

vodopád 

753,3 

mnm 

 

 

Šútovo - Rieka 514 m /bus/ -po 

modrej Šútovskou dolinou - chata 

Vodopád 556.7 m, 0.40 h  - 

Šútovský vodopád 753.3 m, 1.45 h. 

Späť  tou istou trasou  1.30 h. 

 

239 9 3:55 ľahká 

 

3. 

 

Zniev 

985,4 

mnm 

 

 

 

Kláštor pod Znievom 490 m – po 

zelenej  Kláštorska vyhliadka 1.20 

h – Zniev 985.4 m 0.30 h. 

Späť tou istou trasou 1. 10 h. 

 

495 

 

9.4 

 

3:00 
stredne 

ťaţká 

 

4. 

 

Sučiansky 

hrad 

890 mnm 

 

 

Podhradie 480 m - po zelenej 

Hradskou dolinou studnička 

Vápenica 0.45 h -Sučiansky hrad 

890 m, 0.40 h. 

Späť tou istou trasou 1 h. 

 

410  7.2 2:25 
stredne 

ťaţká 

 

5. 

 

Katova 

Skala 901 

mnm 

 

 

Podhradie 480 m- po červenej 

Dolné Dvorisko 1.10 h - Katova 

skala 901 m, 0.30 h. Zostup po 

červenej- Sklabinský Podzámok  

550 m, 1 h. 

 

421  8 2:40 
stredne 

ťaţká 

6 

 

Minčol 

1364 mnm 

- 

Strečno 

360 mnm 

 

 

Piatrová 481 m - po modrej Minčol 

1364 m, 2.40 h, -(moţnosť 

pokračovať aj bez výstupu na 

Minčol do Strečna) po červenej 

Saračníky  -Strečno 360 m, 3 h 

 

883 17,8 5:40 ťaţká 

7 

 

Suchý 

1468 m 

 

 

Turčianske Kľačany 410 m - po 

zelenej chata na Kľačianskej 

Magure 1200 m, 1.45 h - sedlo pod 

Suchým 1300 m, 0.45 h - Suchý 

1468 m, 0.30 h (na chatu pod 

Suchým moţnosť traverz Suchého 

ţltá)- zostup po červenej sedlo 

Príslop 1202 m, 0.20 h - Chata pod 

Suchým 0.20 h - Starý hrad 1.30 h - 

Nezbudská Lúčka 0.45 h - Strečno 

432 m / vlak/ 0.15 h. 

 

1058 

 

16.7 

 

6:10 ťaţká 
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6             POZNÁVAME REGIÓN TURIEC A OKOLIE                                            
 

ODPORÚČANÉ MIESTA NÁVŠTEV: 

 

MARTIN: Turčianska galéria (Ţupný dom), Národný cintorín, Slovenské národné múzeum, 

múzeum Martina Benku, Slovenské komorné divadlo (Národný dom), Múzeum Slovenskej dediny 

(Jahodnícke háje), Matica slovenská, Slovenská národná kniţnica, Slovenské Národné literárne 

múzeum, Kostol sv. Martina,  

TURČIANSKE TEPLICE: kúpeľné mesto (SPA a Aquapark), termálne kúpalisko, galéria 

Mikuláša Galandu, kúpeľný park,  

VRÚTKY:  pamätná izba Hany Zelinovej, letné kúpalisko 

BELÁ–DULICE: Jasenská a Belianská dolina (cez Havranovo na chatu pod Borišovom) 

BLATNICA:  múzeum Karola Plicku, Gaderská a Blatnická dolina,  

DIVIAKY:   renesančný kaštiel 

KLÁŠTOR pod ZNIEVOM:   Slovenské gymnázium – pamätná izba 

MOŠOVCE:  barokový kaštiel, pamätná izba J. Kollára, Mošovské aleje 

PRIEKOPA:   partizánsky cintorín 

SKLABINSKÝ PODZÁMOK:   zrúcanina hradu Sklabiňa, Kantorská a Sklabinská dolina 

SUČANY:   pamätná izba Ď. Langsfelda  

ŠÚTOVO:   Šútovsky vodopád 

TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA:   Révayovský park, Teplické jazierka  

VALĆA:  SNOWLAND,  Valčianska a Slovianska dolina 

STREČNO:   Strečniansky hrad, Stárhrad (Starý hrad), plavba plťami po Váhu  

 

 

Mesto Martin 

  Malý Fatranský Kriváň/1671 mnm./ v pozadí Martinskej pešej zóny 
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