
Správa z turistickej akcie 
 

Ferrata HZS na Martinské hole 
 
 

štvrtok  01. 09. 2016 

účasť   3 členovia,  1 hosť  (4 osoby) 

 
Vo štvrtok ráno dňa 01.09.2016 sme uskutočnili  plánovanú akciu, prechod ferratou 
z Martina-Stráne na Martinské hole.  
Stretli sme sa v Žiline-Šibenice o 08:00 hod, nasledoval presun do Martina-Stráne, 
kde po malom občerstvení asi o 08:45hod začal náš pochod pod ferratu. Chodník 
(červená značka) je upravený, osadený informačnými tabuľami o faune a flóre, 
nechýba popis ferraty a jej vzniku, dozvedeli sme sa aj niečo o histórii oblasti. 
Pochod nám trval asi 1 1/2 hodinky, keď sme zastavili pri rozcestníku pod ferratou, 
časť ľahšia (v ľavo) a časť ťažšia (v pravo – absolvovali sme v roku 2014). 
Pokračovali sme v ľavo prekrásnym žľabom smerom na Martinské hole. Cesta je 
veľmi dobre zaistená v nebezpečných miestach všade prítomným oceľovým lanom 
v borhákoch, rebríkom a stupačkami, miestami s väčším rozstupom. Počas výstupu 
sme si vychutnávali krásne scenérie prírody (vodopády, skalné útvary...) a adrenalín 
z lezenia v skale.. Určite treba spomenúť aj priazeň počasia, ktoré nás sprevádzalo, 
bolo mierne oblačno miestami úplne jasno, bez dažďa a teplúčko. 
Na konci oboch ferrat sme sa stretli s kolegami z KST Stavbár Žilina (foto v galérii). 
Po úspešnom zdolaní ferraty, zápise do knihy účastníkov, sme sa presunuli po 
lesnom chodníku a po ceste na Martinské hole do chaty na občerstvenie. Odtiaľ sme 
pokračovali po žlto značenom turistickom chodníku (zo začiatku po ceste, potom 
lesom) do Martina-Stráne, kde sme sa všetci štyria dostavili bez ujmy na zdraví. Tu 
som poďakoval za účasť,  a akciu oficiálne ukončil so slovami, že celú ferratu HZS na 
Martinské hole sme týmto absolvovali. Odtiaľ sme pokračovali do Žiliny. 
Prežili sme krásny deň v kruhu priateľov turistiky (KST-Elektrovod Žilina, KST 
Stavbár Žilina ...), bola malá ale perfektná a veselá partia, pekné počasie ... 
 
 
 
 
V Žiline,  01. 09. 2016                                                                       
 
Jožo Baník - BaJo  
KST Elektrovod Žilina  


