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T  U  R  I  E  C 
 Zápočtová cesta II. st. (III. st.) obtiažnosti PEŠIA, s vopred spracovanou dokumentáciou. 

 
 

CHARAKTERISTIKA ZC TURIEC. 
 

          
         Zápočtová cesta II. stupňa  obtiažnosti pešia „TURIEC“ má viac ako dvadsať ročnú tradíciu ZC s vopred 
schválenou dokumentáciou – prvý krát bola schválená KK VZT SÚV ČSZTV pod evidenčným číslom 40/86-P-SKK 
ešte v roku 1986. Následkom tohto počinu nastal vo vtedajšom OTTJ Dynamo Diviaky nebývalý rozvoj 
výkonnostnej turistiky.  Podmienky tejto ZC však splnili medzičasom stovky turistov z celej vtedajšej republiky. 
         Keďže za tie roky sa viackrát zmenili podmienky klasifikácie a tiež, naša organizácia prešla niekoľkými 
zásadnými premenami, predkladáme teraz na schválenie inovovanú dokumentáciu ZC TURIEC znova. Inšpiruje 
nás k tomuto kroku akútny úpadok výkonnostnej turistiky v rámci KST. Našim zámerom je ponúknuť 
záujemcom o výkonnostnú turistiku ten najjednoduchší spôsob, ako sa zapojiť do aktivít výkonnostnej 
turistiky. 
 
         Zápočtová cesta II. stupňa  obtiažnosti pešia TURIEC pozostáva zo šiestich turistických podujatí PKT 
Diviaky a to: 
1/ Prechod hrebeňom Malej Fatry - je trojdňové, jedno z hlavných podujatí vysokohorskej turistiky, 
s viacerými možnosťami nástupu  aj ukončenia, podľa toho sa pre účely výkonnostnej turistiky uznáva 1., 2. 
alebo 3. dňový variant. Podľa mnohých, je to najkrajšia hrebeňovka na Slovensku. 
2/  Výstup na Borišov 1510m, je veľmi obľúbené oddielové turistické podujatie. KST Turiec vlastní na úbočí 
Borišova chatu a ak k tomu pripočítame aj fantastické výhľady z Borišova, potom nie je čo dodať. 
3/   Výstup na Ostredok 1592m, najvyšší vrchol Veľkej Fatry je všeobecne pokladaný za „povinnú jazdu“ 
každého turčianskeho turistu. PKT Diviaky každoročne ponúka túru prakticky najkrajšou, ale zároveň aj 
najnáročnejšou časťou hrebeňa Veľkej Fatry + dve famózne doliny: Gaderská a Blatnická. 
4/   Výstupy na Tlstú 1373m a Ostrú 1247m sa tradujú medzi diviackymi turistami už viac ako mnoho rokov 
a majú svoju osobitú symboliku – na Tlstej sa totiž začala písať história PKT Diviaky. 
5/  Výstupy na Drienok 1268m členovia PKT Diviaky absolvujú každoročne niekoľko krát – je to „dvorný vrch“ 
diviackych turistov. Spomeniem len „Primátorský výstup“, či „Národné stretnutie plešatých turistov“ – čo sú 
„endemity“ medzi turistickými podujatiami na Slovensku. 
6/  Výstup na Lysec 1 381m n. m. a Kľak 1 394m n. m. Lysec a Kľak sú dve dominanty severnej časti 
Veľkofatranskej magistrály. Aj keď je Turčiansky hrebeň navštevovaný pomenej, tieto dva kopce s nádhernými 
kruhovými výhľadmi rozhodne stoja za námahu.  
 
         K dokumentácii tejto ZC PKT Diviaky vydáva Záznamník, ktorý si záujemci z radov členov KST vyžiadajú na 
adrese PKT.  
          
         Podľa  ponuky turistických podujatí, absolvovaním ktorých je možné splniť podmienky ZC II. stupňa, resp. 
III. stupňa obtiažnosti pešej TURIEC, je evidentné, že sa budeme v každom momente nachádzať na území 
regiónu Turiec. Úmyslom organizátorov diviackej turistiky totiž bolo, aby turisti pri plnení podmienok pobudli 
na tých najkrajších miestach v Turci – tam, kde členovia PKT Diviaky trávia chvíľky voľna najčastejšie 
a najradšej. 

 
 

 



 
 

TRASY  TURISTICKEJ ZÁPOČTOVEJ CESTY. 
 
01. Prechod hrebeňom M. Fatry – 1.deň „A“ Kraľovany – Stoh - Snilovské sedlo - chata pod Chlebom.   24,5 km 
02. Prechod hrebeňom M. Fatry – 1.deň „B“ Šútovo – Zajacová – chata pod Chlebom.      9,0 km 
03. Prechod hrebeňom M. Fatry – 2.deň        Chata p. Chlebom – Veľký Kriváň  - Príslop p. Suchým – Chata Kľač. Magura. 23,0 km 
04. Prechod hrebeňom M. Fatry – 3.deň        Chata Kľačianska Magura – Chata pod Suchým – Strečno.   19,0 km 
05. Výstup na Borišov  1.510m n. m.         Necpaly – Balcierovo – Borišov – Havranovo – Belá.   34,0 km 
06. Výstup na Ostredok  1.592m n. m.             Blatnica – Drobkov – Ostredok – Krížna – Blatnická dolina – Blatnica.  42,0 km                                   
07. Výstup na Tlstú 1.373m a Ostrú 1.247m   Blatnica – Muráň – Tlstá – Ostrá – Juriašova dolina – Blatnica.                   24,0 km 
08. Výstup na Drienok  1.268m n. m.                      Diviaky – Mača – Sedlo Drienka – Drienok – Rakša – Diviaky.  25,0 km                                             
09. Výstup na Lysec1.381m a Kľak 1.394m     Belá – Lysec – Kľak - Krpeľany.     38,0 km             
                             

                               

POKYNY  PRE  ÚČASTNÍKOV: 
 
Výňatok z Klasifikácie výkonnostnej turistiky KST platnej od 01.01.2005: 
Podmienky výkonnostnej turistiky po línii zápočtových ciest môžu plniť LEN členovia KST. 
Norma pre ZC II. stupňa obtiažnosti pešo, je absolvovať v rozmedzí šiestich až jedenástich dní min. 200 km. 
Zápočtovú cestu II. stupňa obtiažnosti je možné rozdeliť na DVA úseky, napríklad: 1 + 5 dní, 2 + 4 dní, 4 + 4 
dní, alebo 7 + 3 dní a podobne. 
Norma pre ZC III. stupňa obtiažnosti pešo je absolvovať v rozmedzí troch až šiestich dní minimálne 100 km. 
Zápočtovú cestu III. stupňa obtiažnosti je možné rozdeliť na TRI úseky, napríklad: 1 + 1 + 1 dní, 2 + 1 deň, 1 + 2 
+ 2 dni a podobne. 
Túry je možné absolvovať v minimálne trojčlennej skupine. 
V jeden deň je možné započítať maximálne 50 km. 
 
Dokumentáciu tejto ZC spracovali a zabezpečili jej schválenie KK KST organizátori PKT Diviaky s cieľom pomôcť 
a zjednodušiť klubom  plnenie podmienok výkonnostnej turistiky, prioritne v regióne Turiec.  
Výber jednotlivých túr a poradie ich absolvovania si určia účastníci individuálne. 
Dátum absolvovania jednotlivých túr nahláste poverenému klasifikátorovi PKT Diviaky aspoň dva dni vopred. 
Absolvovanie jednotlivých túr, po overení potvrdí do Záznamníka ZC poverený klasifikátor PKT Diviaky LEN 
v deň jej absolvovania a za prítomnosti všetkých členov skupiny, ktorá túru absolvovala.  
Splnenie podmienok celej ZC potvrdí poverený klasifikátor po absolvovaní poslednej túry ZC. 
                             

 
POZNÁMKA: 
Záznamník, potrebný k plneniu podmienok ZC TURIEC, si môžete objednať na adrese:  
Štefan Hudák, majster turistiky, Teplická 888 / 10, 039 01  Turčianske Teplice.  
Cena Záznamníka je 1.- € + priložiť ofrankovanú obálku s adresou.  
 
INFO: 0905 479001; www.turistikadiviaky.sk ; Email: stevohudak@azet.sk 
 
 
                             

Spracoval  Štefan Hudák, majster turistiky                                                        
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