
Malá Fatra, hrebeňovka 
 
Termín:    11-12.06.2016                                                                          
Miesto:     Malá Fatra, Vrátna – Nezbudská Lúčka 
Účastníci:  15 členov 
 
V sobotu ráno nám zo zamračenej oblohy prvé kvapky mrholenia padli na kabínku výťahu na 
Snilovské sedlo. Teplota bola príjemná na šliapanie, ani zima, ani teplo. Všetci nabudení, 

naštartovaní na hrebeňovku, sme za chvíľu vystúpali na 
Veľký Kriváň (1709m). Juh, Váh, Martin boli v hmle, na 
sever napriek oblačnosti bolo vidieť Kysusckú vrchovinu 
a až na Oravu. 
 
Mrholenie sa občas prestriedalo s ľahkým dáždikom, že 
sme občas aj pršiplášte a dáždniky nasadili. A ako sme si 
z Kriváňa užívali výhľady na klesajúci, hadiaci sa hrebeň 
pomaly sme sa spúšťali cez Pekelník do sedla Bublen 
(1510m). Odtiaľ zas výstup cez skalné ostrohy a výšvihy 

na Malý Kriváň (1671m). Tam sme v závetrí, v ľahkom mrholení dali turistický obed a oddych na 
polceste.  
Poobede hore, dole hrebeňom, trávnatým a skalkami zas dole, do sedla Vráta. Tam sa 4 
najdychtivejší oddelili a dali sa zliezať šmykľavé, miestami blatisté strmé výšvihy  hrotov, 
Bielych skál cestou na Suchý (1468m).  
 
Ostatní zo sedla Vráta zápasili na skratke popod Suchý so 
šmykľavými koreňmi na chodníku neustále strmo 
padajúcom a stúpajúcom v žľaboch zo Suchého. Pre 
unavené nohy a boľavé kolená bol náročný finálny zošup 
po padáku zjazdovky ku Chate pod Suchým (1075m). 
 
Na chate sme sa výdatne občerstvili z bohatého výberu 
veľmi dobých jedál. Na terase sme po vyčasení potom 
obdivovali západ slnka v teple jeho zanikajúcich lúčov. A do neskorej noci sme si všetci už 
uvoľnení a v pohode, vymieňali zážitky z celého dňa a aj z iných našich výletov.  
 
V nedeľu doobeda, po bohatých raňajkách, sme sa odpočinutí vydali na zostup na vlak do 
Nezbudskej Lúčky. Časť vyskúšala cestu, nepríjemnú, kamenistú a časť po modrej značke. 
Polovica príjemným lesným chodníkom rovnomerne klesá, no rúbanisko zarástlo takmer 
nepreniknuteľnou húštinou cez ktorú sa skoro polhodinu kľukatí dosť nepríjemný, miestami 
zradný chodník a na konci, v lese, nepríjemne ostro klesá k asfaltke v doline. Nakoniec sme sa 
v zdraví dostali dole a z terasy pri kompe pozorovali prevážanie áut cez Váh bez pomoci motora 
pri čakaní na vlak.   
 
Prespanie na chate nám umožnilo prejsť si hrebeň v kľude, bez ponáhľania, s užívaním si 
výhľadov, aj pre tých čo by si to za jeden deň už netrúfali (jedna premiéra), stráviť spoločný 
večer a v pohode zísť z chaty do doliny bez vyčerpania z hrebeňa a  bez stresu zo stihnutia 
vlaku.                
 
Žilina  12.06.2016  
 
Z. Sýkora 


