
OSTRÝ ROHÁČ , Západné Tatry, nedeľa 19.6.2022 

KST Ružomberok organizuje v nedeľu 19. júna 2022 výstup na Ostrý Roháč v západných 

Tatrách. 

 

Popis trasy: Trasa začína od chaty 

Zverovka (1030 m.n.m.) po žltej značke. 

Na rázcestí Zverovka (1015 m.n.m.) 

odbočíme stále po žltej do Látanej 

doliny. Miernym stúpaním popri potoku 

„Látaná“ sa dostaneme na Zadnú Látanú 

(1325 m.n.m). Ďalej budeme pokračovať 

už prudším stúpaním cez sedlo „Zábrať“ 

(1655 m.n.n.) na „Rákoň“ (1879 m.n.m.). 

Po modrej značke , kopíruje slovensko–

poľskú hranicu sa dostaneme na vrch 

„Volovec“ (2063 m.n.m.). Napojíme sa na červenú značku,  prudko zostúpime do 

„Jamníckeho sedla“ (1908 m.n.m.)  a prudko vystúpime  na  „Ostrý Roháč“ (2084 m.n.m.). Tu  

využijeme aj ruky a technické zabezpečovacie pomôcky (reťaze) , podobne i pri zostupe. 

Stále po červenej značke v skalnatom teréne sa dostaneme na najvyšší bod celej trasy, vrch 

„Plačlivé“ (2125 m.n.m.). Odtiaľ už bude trasa len klesať, po červenej značke do „Smutného 

sedla“ (1962 m.n.m.), ďalej modrou značkou cez „Rázcestie v Smutnej doline! (1525 m.n.m.) 

ku „Taliakovej chate (1375 m.n.m.).  Zvyšok trasy pôjde po červenej značke (asfaltkou) 

Roháčskou dolinou  cez „Adamcuľu“ , rázcestie „Šindlovec“ k rázcestiu „Zverovka“ a odtiaľ po 

žltej k chate „Zverovka“ (1030 m.n.m.) 

Vzdialenosť: 21,2 km, čas 9:40h + prestávky = 12 hod. 

Prevýšenie: stúpanie 1533m, klesanie 1533m 

Vybavenie: letná turistická výstroj (pevná obuv, turistické palice, dostatok tekutín,..) 

Obtiažnosť: náročná VHT III. 

Zraz: 5:30, stanica Ružomberok (parkovisko pri vláčiku) 

Návrat: cca 19:00 

Prosím nahláste kto môže poskytnúť auto na prepravu Ružomberok – Zverovka a späť. 

Vodičom sa účastníci budú skladať na „cestovné“.  

Prihlasovanie a informácie: Fabian Martin, 0903 450 923, 

Túra sa uskutoční len za priaznivého počasia. 

Účastníkom akcie sa odporúča poistenie, ktoré zahŕňa náklady na záchranné akcie Horskej 

služby. Ak sa nepoistia, idú na turistickú akciu na vlastné nebezpečenstvo a všetky náklady 

na záchranné akcie Horskej služby si budú hradiť z vlastných zdrojov. 



 


