
 
 

 

 

 

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje v nedeľu 

13. marca 2022 prechádzku do Komjatnej. 

Na prvej jarnej prechádzke sa vyberieme do obce Komjatná, kde sa prejdeme na stret štyroch 

chotárov (katastrov obcí). 

Trasa bude viesť spočiatku po asfaltovej ceste a následne po lúkach a poľnej ceste v závislosti od aktuálnych 

podmienok (či bude blato). Je možné ju absolvovať s nosičom malých detí. Väčšie deti terén zvládnu aj samé. 

Prevýšenie, ktoré vystúpime, je asi 150 metrov. Celá trasa má asi 5,5 km (tam a späť). Svojou dispozíciou je trasa 

vhodná aj pre rodiny s deťmi, prípadne starších ľudí, ktorí nie sú až takí rýchli, ale zase im nerobí problém prejsť uvedenú 

vzdialenosť. Tiež sa môžu pridať tí, ktorí by s turistikou chceli začať, prípadne sa chcú len prejsť. Jediný problém na 

trase môže byť blatistý terén. Cestou si porozprávame niečo o miestach, kadiaľ sa budeme pohybovať a o okolí, ktoré 

budeme vidieť. Z trasy je za pekného počasia množstvo výhľadov do okolia, ktoré robia trasu atraktívnejšou. Pre malé 

možnosti dopravy budeme musieť náš prechod absolvovať až poobede, a v cieli sa rozhodneme, či sa vrátime rovnakou 

trasou alebo zídeme do inej obce, čo nám trasu predĺži asi o 1,5 km. 

Popis trasy: Trasu začneme v Komjatnej na autobusovej zastávke (Komjatná,,Pod Stráňou), kam sa dopravíme 

autobusom z Ružomberka. Pokračovať budeme po asfaltovej ceste smerom k družstvu. Pred ním odbočíme na 

spevnenú cestu, ktorou zídeme do dolinky. Z dolinky pokračujeme po lúkach a poľnej ceste paralelne s vedením 

vysokého napätia do cieľa našej trasy, kde sa nachádza drevená vežička. Späť sa vrátime rovnakou trasou alebo po 

dohode do inej blízkej obce, napríklad Valaskej Dubovej, odkiaľ je lepšie spojenie do Ružomberka. 

Časový harmonogram: Trasu absolvujeme pomalým vychádzkovým tempom asi za 2 hodiny. 

Vybavenie: Dobrá nálada a v prípade horšej predpovede počasia vhodné oblečenie a obuv. Turistické palice a termoska 

s čajom odporúčané. 

Prevýšenie a vzdialenosť: 150 m / 5,5 km 

Mapa: Veľká Fatra / Malá Fatra: podľa vydavateľa 

Zraz: 12:10 hod. na autobusovej stanici v Ružomberku. 

Odchod autobusu do Komjatnej je o 12:20 hod. 

Predpokladaný návrat: autobus z Komjatnej do Ružomberka 

o 15:04 hod. 

Peši 

Obtiažnosť: I 

Informácie: Kolčák 0907 332 359 

Účastníkom akcie odporúčame mať poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej služby, ak nemajú, tak idú na akciu 

na vlastné nebezpečie a všetky náklady spojené s nákladmi na záchranné akcie Horskej služby si budú hradiť z 

vlastných zdrojov!   Poistku si môžete uzavrieť aj v Informačnom centre Ružomberok.  


