
 

 

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje v nedeľu 

30. októbra 2022 poznávací výlet v Liptovských Revúcach. 

Na jesenný výlet za spoznávaním okolia sa vyberieme do Liptovských Revúc. Náučný chodník 

Čierny kameň nás prevedie okolo Národnej prírodnej rezervácie Čierny kameň do najvyššieho bodu 

trasy v sedle Ploskej a vráti sa späť do Liptovských Revúc. Počas prechodu chodníkom sa dozvieme 

niečo o prírodných a historických zaujímavostiach oblasti okolo Čierneho kameňa a vychutnáme si 

pekné výhľady do okolia. 

Popis trasy: Z Vyšných Revúc nás bude viesť lesná cesta na podhorské lúky, ktorými prejdeme 

okolo salašov do lúčneho Sedla Ploskej. Pokračujeme hustým lesom poza Čierny kameň, za ktorým 

striedavo lesom a po lúkach schádzame do Strednej Revúcej. Trasa je stredne náročná v úsekoch 

za Čiernym kameňom a zostupová trasa zvykne byť blatistá a šmykľavá. Trasa svojou dĺžkou, 

prevýšením a terénom nie je vhodný pre malé deti a návštevníkov s pohybovými obmedzeniami. 

Časový harmonogram: Z Vyšných Revúc sa vyberieme po žlto značenom turistickom chodníku do 

Sedla Ploskej. Po krátkom odpočinku v turistickom prístrešku prejdeme zeleno značeným 

turistickým chodníkom poza skalný masív Čierneho kameňa. Za ním začneme schádzať späť do 

Liptovských Revúc po červeno značenom turistickom chodníku. Trasu absolvujeme pomalým 

vychádzkovým tempom a prejdeme ju asi za 4 až 5 hodín. 

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

Turistické palice odporúčané. 

Prevýšenie a vzdialenosť: cca 700 m / 10 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 15:10 alebo 17:30 hod. 

Peši 

Obtiažnosť: II 

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.  


