
Čerenová skala 
 
Termín:    18.08.2018                                                                         
Miesto:     Liptovská Anna, Liptovská Mara – Havránok, Lúčky 

Účastníci: Klanica, Ondík, Sýkora, Šupejová 
 
Vyrazili sme včaššie lebo predpoveď bola 
naďalej na horúce dni.  V Liptovskej Anne 
(Svetáne podľa predošlého názvu Svätá 
Anna) sme si pozreli zvyšky jedného 
z najstarších kostolíkov na  Liptove, ktorý bol 
neobvykle širší ako dlhší. Chodili tam cez 
hory až z Oravy. Má dobre zachované 
kamenné portály vchodu a priechodov.  A aj 
vedľa stojace starú aj novú drevenú zvonicu.  
 
Potom sme po pár sto metroch hore dolinou odbočili na zvážnicu. Na nej, asi po 500m, nás 

tabuľa poslala doľava, do lesa na strmý chodník, 
značený červenou značkou. Po cca 250m 
stúpania sme sa dostali na kamennú plošinu – 
polkruhový stôl, vystupujúci z úbočia Čerenovej. 
Odtiaľ je  panoramatický výhľad na Liptovskú 
kotlinu od Ružomberka po Liptovský Mikuláš, 
Liptovskú Maru, okolité dedinky naľavo aj 
napravo od priehrady, Nízke aj Vysoké Tatry 
a Roháče. Pod nohami sme mali Liptovskú 
Annu, Ižipovce a Prosiek. Dobre je vidieť aj ústie 
Sestrčskej doliny s cestou z Malatinej do 

Bukoviny s Pravnáčom nad nimi. Pekný výhľad je aj na Prosečné nad Prosiekom a Prosieckou 
dolinou. Cestou späť sme si vo Svetáne pozreli pôvodný zachovaný nápis Štátna ľudová škola 
a emailovú tabuľu Národná škola so starým znakom ČSR.     
 
Po doplnení deficitu tekutín na križovatke na začiatku Bukoviny sme mrkli neďalekú Marinu so 
svadbou na móle a plnou plážou. Na Mare sme hádali prečo je zvyšok kostolíka, veža 
s viacerými informačnými tabuľami bez info o možnosti vstupu. Zvyšok z neho preniesli do 
skanzenu Pribylina, kde jeho kópia.  
 
Poobedňajšiu páľavu sme využili na výstup na Archeoskanzem Havránok s náznakovými 

rekonštrukciami obytných, obranných a kultových 
objektov z mladšej doby železnej a staršej doby 
rímskej. Pekný výhľad na horné Považie okolo 
Ružomberku. 
 
Ďalšiu prehliadku sme dali v Lúčkach (5km pod 
Chočom), kde pribudli betónové múriky  
a chodníčky po oboch stranách až tesne 
k najkrajšiemu kaskádovitému, travertínovému 12m 
vodopádu na Slovensku. Jazierko je s čistou vodou 

– teplicou je s možnosťou kúpania a ďaľšou svadbou v parčíku pred ním. Je skoro uprostred 
dediny. 
 
 
 
Žilina  19.08.2018, Z. Sýkora 


