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Snilovské sedlo – Chleb- 
Poludňový Grúň -  Stoh- 
Medziholie - Štefanová 
 
Sobota: 9.7.2016 
 
Účastníci : 4 členovia klubu, 6 hostí 
 
Za oblačného počasia, ktoré neodradilo 10 nadšencov turistiky, sme sa kabínkovou 
lanovkou vyviezli do Snilovského sedla. Po červenej turistickej značke sme pokračovali 
východným hrebeňom Malej Fatry smerom na Chleb. 
Cestou sa počasie neustále menilo, chvíľami hmlisto 
a oblačno, občas sa ukázali aj výhľady na Turčianskú 
aj Žilinskú kotlinu. Nepršalo, vietor však fúkal pomerne 
silný, a to nás držalo v nádeji, že rozfúka mraky, ktoré 
sa rýchlo prevaľovali cez hrebeň. Tak sa aj stalo. Keď 
sme opúšťali Hromové a smerovali k Poludňovému 
Grúňu počasie sa vylepšilo, ukázalo sa slniečko 
a nám sa naskytli krásne výhľady na cieľ našej trasy  Stoh a v plnej kráse sa ukázal aj Veľký 
Rozsutec. V závetrí kosodreviny sme si urobili krátku prestávku na občerstvenie, potešili 
sme sa pohľadmi na krásnu kvetenu Malej Fatry a pokračovali sme do Stohového sedla, 
odtiaľ strmým stúpaním na Stoh. Po nočnom daždi bola obava, že chodník bude premočený 
a blatistý, ale tým že fúkal silný vietor chodník bol obschnutý a dobre schodný. Za silného 

vetra, ktorý nás miestami poháňal, 
miestami brzdil, sme vystúpili do cieľa 
našej trasy na vrchol Stohu. V plnej 
kráse sa nám naskytol spätný pohľad na 
celú našu trasu, Chočské vrchy a 
vrcholy Veľkej Fatry V závetrí 
kosodreviny sme  dali krátku prestávku 
na oddych . Pekným výhľadom na Veľký 
Rozsutec , bez vetra  a v slnečnom 
počasí, sme zostúpili do sedla 
Medziholie, odtiaľ nás zelená turistická 
značka priviedla  do obce Štefanová. Tu 
sa pri chladenom pivku  naša túra aj 
oficiálne skončila. 
Bola to pekná ,celodenná,  mierne 



náročná  túra .Pretože celú trasu  v pohode zvládla aj sedemročná účastníčka, myslím , že 
zvládli by ju aj menej zdatní turisti. 
Minulý rok sa uskutočnil prechod Malej Fatry zo Strečna do Snilovského sedla, terajšia nás 
doviedla až pod Veľký Rozsutec a na budúci rok mám v pláne pokračovať cez Veľký a Malý 
Rozsutec do Bieleho Potoka, čím by sme mali prejdený celý hrebeň Krivánskej Malej Fatry. 
 
 
                                            Ľudo Hubočan 
  
 
 
 
 
 


