
 

 

 

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje v nedeľu 

2. októbra 2022 prechádzku k vodopádu v Lipt. Revúcach. 

Na jesennej prechádzke sa vyberieme do obce Liptovské Revúce, kde si pôjdeme pozrieť jeden 

z mnohých vodopádov v jej okolí.  

Vodopád nebudeme menovať, pretože to, ku ktorému sa pôjdeme pozrieť, je prekvapením. 

Môžeme však povedať, že terén bude o niečo náročnejší ako minulý rok, no prekoná ho každý, 

kto nemá značné pohybové ťažkosti. Budeme preskakovať potok, miestami pôjdeme korytom 

potoka, po kameňoch, zväčša však pôjdeme nevýrazným nevychodeným chodníčkom po okraji 

lesa v svahu nad potokom. Neprejdeme viac ako 5,5 km (spolu tam a späť) a prevýšenie bude 

menšie ako 200 metrov. Pridať sa k nám môže každý, od malých detí, ktorým na ťažších úsekoch 

pomôžu rodičia, až po dôchodcov. Jedinou podmienkou je schopnosť prejsť danú trasu a nemať 

problém preskočiť potok či chodiť po kameňoch v potoku. Keďže aktuálne je daždivé počasie, 

treba rátať s tým, že bude mokro a šmykľavo. 

Popis trasy: Trasa pôjde spevnenej ceste a následne asi jeden kilometer striedavo popri potoku 

lesom a kúsok v koryte potoka. 

Časový harmonogram: Trasu absolvujeme pomalým vychádzkovým tempom a prejdeme ju asi 

za 3 hodiny. 

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

Turistické palice odporúčané. 

Prevýšenie a vzdialenosť: do 200 m / do 5,5 km 

Mapa: Veľká Fatra 

Zraz: 9:40 hod. na autobusovej stanici v Ružomberku. Odchod autobusu do Liptovských Revúc je 

o 9:45 hod. 

Predpokladaný návrat: autobus z Liptovských Revúc do Ružomberka o 13:05 alebo 15:10 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.  


