Expedícia FOVEFAT (Fotíme Veľkú Fatru) 2009
Termín:
15. - 18. máj 2009
Počet dní expedície:
4 dni
Miesto:
Hrebeň Veľkej Fatry zo Starých hôr do Ružomberka.
Teoretický úvod:
Cieľ expedície je prejsť hlavný hrebeň Veľkej Fatry a nafotiť tie najkrajšie zábery
Fatranskej prírody. Expedícia je plánovaná na 4 dni. Každú noc prespíme v
horských chatách alebo horských hoteloch, spať vonku je nebezpečné kvôli
medveďom a okrem toho, je to zakázané. V horských chatách budeme spať na
riadnych posteliach bez posteľného prádla (kvôli tomu je potrebné si zobrať
spacák), kto chce prádlo môže si priplatiť.
Moto:
Veľká Fatra odhalí svoje premeny a skvosty len tým,
ktorí sem vstúpia s úctou a pokorou.
Mapa:
Veľká Fatra, mierka 1:50 000, list 121, VKÚ a.s. Harmanec.
Východiskový bod:
Staré hory
Cieľový bod:
Ružomberok
Výročie:
Tento rok oslavujeme 5 rokov od prvého zdolania hrebeňa Veľkej Fatry našim
expedičným jadrom. Odvtedy je Veľká Fatra našou srdcovkou a vraciame sa sem
každý rok apoň raz.
Moja pocta Veľkej Fatre – Premeny a skvosty Veľkej Fatry
(Power Point Prezentácia – cca 14MB na stiahnutie):
www.appliedp.com/~/users/kosik/VelkaFatra.pps
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Spoje:
Cestovanie tam:
Bratislava – Staré Hory

Pre Martina a Ruda: Šurany - Staré Hory

Cestovanie domov:
Ružomberok – Bratislava

alebo
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Deň 1.
Rozpis trasy podľa mapy (list 121 – VKÚ Harmanec):
Miesto
Stare Hory
Turecká
Salašky
Ramživá
Úplaz (Malá Krížna - 1319m)
Kráľova skala (1377m)
Horský hotel Kráľova studňa
Spolu

Čas
0:00
0:30
0:30
0:50
1:15
0:45
0:15
4:05

Rozpis trasy podľa mapy (Hikeplanner @ hiking.sk):
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Výškový profil trasy pre Deň 1 (Staré Hory – Horský hotel Kráľova studňa):

Detaily trasy na webe:
http://hiking.sk/hk/li/sluzbyhikeplanner.html?id=cfd1799660639c006d19f3ca7ebd518a1d6e6ca2
Nocľah:
Horský hotel Kráľova studňa – 1300 m.n.m.
Cena za nocľah je 10 EUR na posteli vo vlastnom spacáku.
Horský hotel je momentálne v rekonštrukcii, vyzerá to tam troška ako na stavenisku,
ale ubytuju nás aj najesť a piť nám dajú.
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Deň 1 – 3D vizualizácie by Google Earth.
Začíname v Starých Horách, po asfaltke si mákneme do Tureckej.

V Tureckej nastúpime na turistické chodníky. Stúpanie bude strmšie až po Salašky, kde sa
troška zmierni, ale len na chvíľu.
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Zo Salašiek budeme traverzovať masív Krížnej, neustále budeme naberať výškové metre.

Na Ramžinej si opäť trocha oddýchneme a vydáme sa do ďalšieho stúpaku na Úplaz.
Cestu nám budú zľahčovať nádherné výhľady.

Postupne sa dostaneme až na plošinu s dominantnou Kráľovou skalou a prameňom
Kráľova studňa pod ňou.
Na Horský hotel Kráľova studňa nás už privedie pivný autopilot.
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Deň 2.
Rozpis trasy podľa mapy (list 121 – VKÚ Harmanec):
Miesto
Horský hotel Kráľova studňa
Kráľova skala (1377m)
Krížna (1574m)
Ostredok (1592m)
Koniarky (1400m)
Chyžky (1340m)
Chata pod Borišovom
Spolu

Čas
0:00
0:15
1:00
0:50
0:45
0:20
1:00
4:10

Rozpis trasy podľa mapy (Hikeplanner @ hiking.sk):
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Výškový profil trasy pre Deň 2 (Horský h. Kráľova studňa – Chata pod Borišovom):

Detaily trasy na webe:
http://hiking.sk/hk/li/sluzbyhikeplanner.html?id=3341b16b2e02679ecb3d3fccb14a5667fa751d0d
Nocľah:
Chata pod Borišovom – 1260 m.n.n
Cena za nocľah je 6.4EUR na posteli vo vlastnom spacáku.
Na chate sa varí, takže raňajky a večera nie sú problém.
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Deň 2 – 3D vizualizácie by Google Earth.
Z Horského hotela Kráľova studňa sa vrátime ku Kráľovej skale, kde si zároveň z prameňa
načapujeme pitnú vodu. Budeme pokračovať stúpaním na Krížnu. Pôjdeme po hôlnom
hrebeni s báječnými výhľadmi na celé Slovensko.

Z Krížnej budeme pokračovať ďalej po hrebeni na Ostredok – najvyšší bod Veľkej Fatry.
Zastavíme sa na bralnatom Suchom vrchu, kde sa poriadne vybláznime vo fotení
vápenco-milnej kveteny a výhľadov na hrebeň Nízkych tatier. Chatu pod Borišovom už
budeme mať na dohľad.
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Zo Suchého zostúpime do krajinnej scenérie Koniarok a Chyžiek. Chýbať tam budú už len
Winnetou s Old shatterhandom na koňoch.

Na koniec len traverzneme Ploskú a sme pri chate. Večer si dáme fotenie západu Slnka
na vrchu podľa, ktorého dostala chata meno.
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Deň 3.
Rozpis trasy podľa mapy (list 121 – VKÚ Harmanec):
Miesto
Chata pod Borišovom
Ploská (1532m)
Sedlo Ploskej
Grúň (1266m)
Južné Rakytovské sedlo (1295m)
Rakytov (1567m)
Severné Rakytovské sedlo
Horský hotel Smrekovica
Spolu

Čas
0:00
0:45
0:20
0:30
0:45
0:45
0:15
1:30
4:50

Rozpis trasy podľa mapy (Hikeplanner @ hiking.sk):
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Výškový profil trasy pre Deň 3 (Chata pod Borišovom – Zotavovňa Smrekovica):

Detaily trasy na webe:
http://hiking.sk/hk/li/sluzbyhikeplanner.html?id=89a1c105a4720482e52ae423839ed97c693201ca
Nocľah:
Horský hotel Smrekovica – 1320 m.n.m.
Cena za nocľah je cca 15 EUR.
Varí sa, večera nie je problém.
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Deň 3 – 3D vizualizácie by Google Earth.
Opustíme Chatu pod Borišovom, z rána si dáme stúpačik na Ploskú.

Z Ploskej zostúpime do sedla Ploskej, neskôr traverzneme bralo Čierneho kameňa zo
severu, prejdeme obrovskou lúkou, ktorá nás privedie na rakytovskú vyhliadku.
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V Južnom rakytovskom sedle budeme stáť pred zdolaním 270m prevýšenia – stúpanie na
Rakytov.

Po zdolaní Rakytova to už bude veget až na Horský hotel Smrekovica. Pod Skalnou Alpou
budeme vegetiť až do tmy.
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Deň 4.
Rozpis trasy podľa mapy (list 121 – VKÚ Harmanec):
Miesto
Horský hotel Smrekovica
Nižné Šiprúnske sedlo
Sedlo pod Vtáčnikom
Malinné
Kalvária
Ružomberok
Spolu

Čas
0:00
1:45
1:00
0:45
0:50
0:15
4:35

Rozpis trasy podľa mapy (Hikeplanner @ hiking.sk):
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Výškový profil trasy pre Deň 4 (Zotavovňa Smrekovica - Ružomberok):

Detaily trasy na webe:
http://hiking.sk/hk/li/sluzbyhikeplanner.html?id=0026476a20bfbd08714155bb66f0b4feb2d25c1c
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Deň 4 – 3D vizualizácie by Google Earth.
Z Horského hotela Smrekovica vystúpame lúkou Močidlo k Vojenskej zotavovni
Smrekovica, ktorej len zamávame. Následne začneme stúpať Jánošíkovou kolkárňou na
Malú Smrekovicu, čo nám dá z rána trocha zabrať, odtiaľ však už budeme len klesať.

Poslednou čerešničkou na torte bude Malinné, kde opustíme velkofatranský hrebeň
a postupne začneme zostupovať do civilizácie.
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Zostup do civilizácie.
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Výškový profil celej trasy

Celá trasa Staré Hory - Ružomberok
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Čo si so sebou zobrať (moje odporúčania):
Technická výbava:
Batoh
Spacák
Karimatka
Pršiplášť alebo poncho
Čiapka na hlavu alebo klobúk (oceníte na hrebeni ak bude piecť Slnko)
Slnečné okuliare
Opaľovací krém
Mapa
Nôž
Čelovka alebo hociaké svietidlo
Sáčky do koša (na zabalenie vecí, ak by pršalo)
Zábava:
Sedmové a žolíkové karty
Prenosný šach
Flauta (zobcová, altová)
Prvá pomoc:
Balzam na pery
Náplaste
Obväz
Elastický obväz
Základné lieky: panadol, ibalgin, hylak
Hygienické potreby:
Zubná kefka+pasta
Toaletný papier
Vlhké obrúsky
Uterák
Mydlo
Hrebeň
Oblečenie:
Obuv s pevnou podrážkou (vibram)
Tričká (ideálne termo) 2ks
Ponožky (ideálne termo) 2páry
Spodné prádlo
Dlhé nohavice
Krátke nohavice
Niečo na spanie v spacáku
Vrchná bunda
Stredná bunda alebo pulóver
Papuče na pohyb v interiéroch chát/h.hotelov
Strava:
Večere si dáme na chatách
2x 1.5l flaša na nosenie vody, bude teplo
3/4chleba
Paštéky 4ks
Suchá saláma ½ štangle
Syry 1 balenie
Cibuľa 3ks
Fit tyčinky 8ks
Sušené ovocie
Slané arašidy
Šumienky 4ks
A kto čo má rád
Fotovýbava:
Fotoaparát
Statív
Filmy/pamäťová karta
filtre
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