
 
KST Ružomberok v nedeľu 15.1.2023 organizuje túru  

„Krásy Čutkovskej doliny“. 
 

 
Trasa: Čutkovská dolina (Koliba u dobrého pastiera) – Červená skala – Rázcestie k Jeleniemu 
vodopádu – Rázcestie k Jamišnému vodopádu – Tiesňava za dierou,  

(možnosť pokračovať ďalej po modrej turistickej značke cez Sedlo pod Vtáčnikom na Vlkolínske lúky 
a Medveďou cestou do Hrabovskej doliny). 
 
Čutkovská dolina - vyše 7 km dlhá dolina Čutkovského potoka – ústiaceho zľava v Ružomberku-
Černovej do Váhu – v severovýchodnej časti Veľkej Fatry. Neďaleko parkoviska pri Kolibe u dobrého 
pastiera sa nachádza pstruhový rybník, ovčí salaš, zberná vodná nádrž (priehrada) a detský zábavný 
park Obrovo. 
Červená skala (aj Čutkovský travertín) - travertínový skalný útvar v strednej časti Čutkovskej doliny vo 
Veľkej Fatre. Je tu bohato pokrytý machorastami a prímesami sfarbený do hneda a červena. 
Jelení vodopád - kaskádovitý dvojetážový 24 m vysoký vodopád na Jeleňom potoku, pravostrannom 
prítoku Čutkovského potoka, jeden z najväčších na území Veľkej Fatry. Predstavuje deštrukčný 
vodopád, ktorého výška i sklon sa v priebehu času pôsobením vody zmenšuje. Najkrajšia je jeho 
horná časť. Množstvo vody vo vodopáde v priebehu roka kolíše – najvodnejší býva na jar a po väčších 
dažďoch. Náročnejší úsek prístupového chodníka na odbočke z Čutkovskej doliny pred vodopádom je 
vybavený 84 schodmi. 
Jamišné vodopády - sú rozdelené na Nižný Jamišný vodopád pýšiaci sa výškou 12,1 m a Vyšný 
Jamišný vodopád s výškou 5,5 m obohatený o niekoľko kaskád. 

Čutkovský kaňon alebo Tiesňava za dierou - ide o úzku roklinu, ktorá je dlhá približne 68 m v 
nadmorskej výške 850 m. Je situovaná v závere Čutkovskej doliny a vznikla prerezaním sa 
Čutkovského potoka cez vápence a dolomity. Nájdete tam zaujímavé skalné steny, kaskády či rôzne 
vzácne druhy machov a papradí. 

 
Vzdialenosť: cca 15,0 km, čas – 4:30 hod. + prestávky
Vybavenie: Zimná turistická výstroj - pevná obuv, turistické mačky (stúpacie retiazky na gume), 
turistické palice  
Obtiažnosť: Peši I-II. 
Zraz: Čutkovská dolina - parkovisko pri Kolibe u dobrého pastiera 9:00 hod.  
Predpokladaný návrat: 14:00 hod.  
Informácie: Mária Hatňanková, tel. 0908 943 658, e-mail: maria.hatnankova@gmail.com 
 
Účastníkom akcie odporúčame mať poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej služby, ak nemajú 
idú na turistickú akciu na vlastné nebezpečenstvo a všetky náklady na záchranné akcie Horskej služby 
si budú hradiť z vlastných zdrojov.  
 
 


