
 

        Rajd „Ten Trzeci”  

    Mała Fatra 30.04.-03.05.2015 

 

 Mała Fatra to pasmo górskie na Słowacji, które jest czwartą co do wysokości 
częścią Karpat Zachodnich (po Tatrach, Niżnych Tatrach oraz Masywie Babiej Góry). 
Całość pasma ma kształt nieregularnej elipsy skierowanej z północnego zachodu na 
południowy wschód, jego długość wynosi 52 km, a maksymalna szerokość – 17 km. 
Rzeka Wag dokonuje przełomu Małej Fatry dzieląc ją na dwie części: Małą Fatrę 
Luczańską na południowym zachodzie, w której najwyższym szczytem jest Veľká lúka 
(1476 m n.p.m.) i Małą Fatrę Krywańską na północnym wschodzie, w której najwyższy 
szczyt to Wielki Krywań (1709 m n.p.m.). Swoją budową geologiczną Mała Fatra 
bardzo przypomina Tatry Zachodnie. Jest również zbudowana ze skał granitowych 
nakrytych czapą skał wapienno-dolomitowych. Na większości obszary Fatry 
Luczańskiej odsłaniają się skały granitowe tworzące trzon gór. W Fatrze Krywańskiej 
natomiast większość szczytów przykryta jest czapą skał wapiennych. W okresie 
panowania Bolesława Chrobrego tereny te (wraz z całą Słowacją) należały do państwa 
polskiego, utracił je jego syn Mieszko II. Od XIV wieku lokalni feudałowie zbudowali 
w Małej Fatrze kilka zamków i utworzyli wokół nich swoje lokalne państewka. 
W lepszym lub gorszym stanie ostały się: Zamek Strečno, Zamek Starý hrad i Zamek 
Kunerad. W jednym z przysiółków wsi Terchová urodził się Juraj Jánošík – legendarny 
zbójnik. 

TRASA CZTERODNIOWA 

Dojazd 

Jedziemy autokarem. Zbieramy się w środę 29.04.15r. o godz. 20:20 na parkingu przy 
Dworcu Letnim PKP (choć nie ma tam neonu ,,Kwiaty":)) Odjazd autokaru „Ali-Woj 
Trans” o godzinie 21:00.  

DZIEŃ I (30.04.2015r.)  

Trasa krótka (czas przejścia około 4,5 h – ok. 10 km)  

Autokar wysadza nas w miejscowości Bystrička. Kierujemy się szlakiem niebieskim na 
północny zachód. Po około 15 minutach zmieniamy szlak na żółty i kierujemy się nim 

przez szczyt Humience (1398 m n.p.m.) aż do spotkania ze szlakiem czerwonym na 
szczycie Vidlica (1466 m n.p.m.). Na Vidlicy wybieramy szlak czerwony i idziemy na 
szczyt Veľká lúka (1476 m n.p.m.). Ze szczytu kierujemy się dalej szlakiem czerwonym 
około 15 min, aby następnie skierować się na szlak żółty. Szlakiem żółtym idziemy 
około 30 min do Chaty na Martińskiej Holi gdzie mamy pierwszy nocleg. 

Trasa długa (czas przejścia około 8 h 40 minut – ok. 23 km) 

Autokar wysadza nas w miejscowości Valča razem z trasą namiotową. Kierujemy się na 
zachód szlakiem zielonym aż napotkamy odgałęzienie na szlak niebieski kierujący nas 
na Sedlo pod Uplazom. Z Sedla pod Uplazom kierujemy się szlakiem czerownym na 
szczyt Uplaz (1084 m n.p.m.) a następnie dalej szlakiem czerownym przez szczyt 
Hnilická Kýčera (1217 m n.p.m.), Sedle Marikova i szczyt Horna Luka (1299 m n.p.m.) aż 
na najwyższy szczyt Małej Fatry Luczańskiej Veľká lúka (1476 m n.p.m.). Ze szczytu 
kierujemy się dalej szlakiem czerwonym około 15 min aby następnie skierować się na 
szlak żółty. Szlakiem żółtym idziemy około 30 min do Chaty na Martińskiej Holi gdzie 
mamy pierwszy nocleg. 

Trasa namiotowa (czas przejścia około 6 h 45 min – 19 km) 

Autokar wysadza nas w miejscowości Valča razem z trasą długą. Kierujemy się na 
północny zachód szlakiem niebieskim aż do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym na 
Sedle Marikova. Z Sedla Marikova idziemy szlakiem czerwonym na północny wschód 
przez szczyt Horna Luka (1299 m n.p.m.) aż na najwyższy szczyt Małej Fatry Luczańskiej 
Veľká lúka (1476 m n.p.m.). Ze szczytu kierujemy się dalej szlakiem czerwonym około 
15 min, aby następnie skierować się na szlak żółty. Szlakiem żółtym idziemy około 30 
min do Chaty na Martińskiej Holi, gdzie w najbliższym otoczeniu chaty rozbijamy 
namioty.  

DZIEŃ II (01.05.2015r.) 

Trasa krótka (czas przejścia około 5 h – ok. 13 km) 

Wstajemy rano wypoczęci i wracamy żółtym szlakiem do szlaku czerwonego [nie 
spieszy się nam więc tam możemy cofnąć się 15 minut szlakiem czerwonym na szczyt 
Veľká lúka (1476 m n.p.m.) aby pożegnać się z tą częścią Małej Fatry. Kierujemy się cały 
czas szlakiem czerwonym przez szczyt Minčol (1363 m n.p.m.), Sedlo Javorina aż do 
Zamku Strečno, gdzie warto spędzić trochę więcej czasu na zwiedzaniu zamkowego 
muzeum. Z zamku Strečno szlak czerwony prowadzi już bezpośrednio do miejscowości 
Strečno, w której śpimy na sali gimnastycznej. Sala jest nam udostępniona od 18.00. 

Trasa długa (czas przejścia około 7 h – ok. 18,5 km) 



Wstajemy rano wypoczęci i wracamy żółtym szlakiem do szlaku czerwonego [nie 
spieszy się nam więc tam możemy cofnąć się 15 minut szlakiem czerwonym na szczyt 
Veľká lúka (1476 m n.p.m.) aby pożegnać się z tą częścią Małej Fatry]. Kierujemy się 
cały czas szlakiem czerwonym na północ przez szczyt Minčol (1363 m n.p.m.), Sedlo 
Javorina aż do Zamku Strečno, gdzie warto spędzić trochę więcej czasu na zwiedzaniu 
zamkowego muzeum. Z zamku Strečno szlak czerwony prowadzi już bezpośrednio do 
miejscowości Strečno, gdzie przechodzimy przez rzekę i głodni zamkowych przygód 
kierujemy się szlakiem czerwonym na ruiny zamku Starý hrad. Z zamku wracamy tą 
samą drogą, szlakiem czerwonym do miejscowości Strečno, w której śpimy na sali 
gimnastycznej.  Sala jest nam udostępniona od godz. 18.00. 

Trasa namiotowa (czas przejścia około 7 h 45 minut – ok. 19km) 

Wstajemy rano wypoczęci i wracamy żółtym szlakiem do szlaku czerwonego. 
Kierujemy się na północ cały czas szlakiem czerwonym przez szczyt Minčol (1363 m 
n.p.m.), Sedlo Javorina aż do Zamku Strečno, gdzie warto spędzić trochę więcej czasu 
na zwiedzaniu zamkowego muzeum. Z zamku Strečno szlak czerwony prowadzi do 
miejscowości Strečno, gdzie przechodzimy przez rzekę i głodni zamkowych przygód 
kierujemy się szlakiem czerwonym na ruiny zamku Starý hrad. Z zamku czerwony szlak 
poprowadzi nas dalej na wschód do Chaty pod Suchym, przy której rozbijamy 
namioty na kolejny nocleg. 

DZIEŃ III (02.05.2015) 

Trasa krótka (czas przejścia około 5h 50 min – ok. 12 km)  

 (Uwaga dojazd autokarem do okolic Hotelu Branica na trasie Strečno – Terchová) 

Wstajemy wypoczęci i wsiadamy do podstawionego autokaru, który przewiezie nas na 
szlak trasy krótkiej. Trasę zaczynamy w okolicach hotelu Branica i kierujemy się na 
południe szlakiem zielonym aż do Sedla Bublen (1511 m n.p.m.). Tam  zmieniamy 
szlak na czerwony i wchodzimy na Pekelnik (1609 m n.p.m.) po czym kierujemy się 
nadal szlakiem czerwonym na Snilovskie Sedlo (1524 m n.p.m.) – jeśli mamy siły 
możemy na tym odcinku wejść na Wielki Krywań (1709 m n.p.m.), co jedank nieco 
wydłuży nam czas przejścia. Na Snilovskim Sedlu wybieramy szlak zielony na północ 
i idziemy do Chaty Vratnej. Tam wchodzimy na szlak żółty, który prowadzi nas do 
Chaty na Gruni na naszą metę.  

Trasa długa „co – ja nie dam rady?!” (czas przejścia około 9 h 30 min – ok. 21 km) 

Wychodzimy ze Strečna wcześnie, ponieważ mamy długą trasę, a czasy przejść na 
szlakach słowackich nie są precyzyjnie podane, więc trasa może się okazać dłuższa 

niż to wynika z mapy.  W Strecznie przechodzimy przez rzekę Wag i kierujemy się 
szlakiem czerwonym na ruiny zamku Starý hrad. Z zamku czerwony szlak poprowadzi 
nas dalej na wschód do Chaty pod Suchym. Dalej szlakiem czerwonym kierujemy się na 
szczyt Suchy (1467 m n.p.m.) a potem przez Biele Skaly, Sedlo Priehyb, Mały Krywań 
(1670 m n.p.m.),  Sedlo Bublen na Pekelnik (1609 m n.p.m.). Z Pekelnika nadal szlakiem 
czerwonym idziemy na Snilovskie sedlo, po drodze wchodząc na Wielki Krywań 
(1709 m n.p.m.). Na Snilovskim Sedlu wybieramy szlak zielony na północ i idziemy do 
Chaty Vratnej. Tam zmieniamy szlak na żółty, który prowadzi nas do Chaty na Gruni na 
naszą metę.  

Trasa namiotowa (czas przejścia około 6 h 30 minut – ok. 13 km) 

Radośnie składamy namioty i kontynujemy naszą przygodę na Małej Fatrze. Szlakiem 
czerwonym kierujemy się na szczyt Suchy (1467 m n.p.m.) a potem dalej szlakiem 
czerwonym przez Biele Skaly, Sedlo Priehyb, Mały Krywań (1670 m n.p.m.),  Sedlo 
Bublen na Pekelnik (1609 m n.p.m.). Z Pekelnika nadal szlakiem czerwonym idziemy na 
Snilovskie sedlo, po drodze wchodząc na Wielki Krywań (1709 m n.p.m.). Na Snilovskim 
Sedlu wybieramy szlak zielony na północ i idziemy do Chaty Vratnej. Tam wchodzimy 
na szlak żółty, który prowadzi nas do Chaty na Gruni na naszą metę.  

DZIEŃ IV (DLA WSZYTSKICH 03.05.2015) 

Powrót do Poznania 

Do wyboru: 

Trasa krótka, krótka namiotowa (około 45 minut – ok. 2 km) 

Zbiórka 11.30;   Odjazd 12.00 

Szlakiem niebieskim kierujemy się do miejscowości Stefanova gdzie o godzinie 11.30 
jest zbiórka przy autokarze (parking po lewej stronie przy zakończeniu niebieskiego 
szlaku). O 12.00 ruszamy ze Stefanovej po drodze zabierając w Terchovej uczestników z 
trasy długiej.  W Poznaniu na Dworcu Letnim jesteśmy około godziny 22.30. 

Trasa długa, długa namiotowa (około 4,5 h – ok. 8 km) 

Zbiórka 11.50;   Odjazd 12.20 

Wstajemy wcześnie (trzeba wyjść około 7.30). Szlakiem niebieskim kierujemy się na 
Stary Dvor. Zmieniamy szlak na zielony i idziemy obok Chaty pod Sokolim. Kontynujemy 
marsz szlakiem zielonym aż do skrzyżowania ze szlakiem żółtym. Na skrzyżowaniu 
idziemy szlakiem żółtym na północ do punktu Male Noclahy. Tam zmieniamy szlak na 



niebieski i kierujemy się na wschód do Tiesňavy, a dalej na północ drogą aż do 
kolejnej miejscowości Terchova. Idąc główną drogą zobaczymy po prawej 
Supermarket COOP. (W niedzielę otwarty tylko do 12.00). Tam na parkingu 
supermarketu COOP mamy zbiórkę o 11.50. Odjazd autobusu 12.20. W Poznaniu na 
Dworcu Letnim jesteśmy około godziny 22.30. 

TRASA TRZYDNIOWA 

Dojazd 

Jedziemy autokarem. Zbieramy się w czwartek 30.04.15r. o godz. 20:30 na parkingu 
przy Dworcu Letnim PKP (choć nie ma tam neonu ,,Kwiaty":)) Odjazd autokaru 
„Grzelak” godz. 21:15. 

DZIEŃ I (01.05.2015r.) 

Trasa krótka (czas przejścia około 6 h 40 minut – ok. 16 km) 

Wysiadamy z autokaru w miejscowości Vrútky razem z trasą namiotową, jednak 
idziemy innym szlakiem. Kierujemy się na szlak żółty i przez Raztoky, Kriva wchodzimy 
na  szczyt Minčol (1363 m n.p.m.). Dalej szlakiem czerwonym idziemy na Sedlo 
Javorina aż do Zamku Strečno, gdzie warto spędzić trochę więcej czasu na zwiedzaniu 
zamkowego muzeum. Z zamku Strečno szlak czerwony prowadzi już bezpośrednio do 
miejscowości Strečno, w której śpimy na sali gimnastycznej. Sala jest nam 
udostępniona od godz. 18.00. 

Trasa długa (czas przejścia około 7 h 30 min – ok. 20 km) 

Wysiadamy w części miejscowości Martin zwanej Podhaj. Kierujemy się szlakiem 
żółtym na Martińskie Hole. Potem idziemy żółtym szlakiem do szlaku czerwonego (nie 
spieszy się nam, więc tam możemy zboczyć 15 minut szlakiem czerwonym na szczyt 
Veľká lúka (1476 m n.p.m.). Następnie kierujemy się cały czas szlakiem czerwonym na 
północ przez szczyt Minčol (1363 m n.p.m.), Sedlo Javorina aż do Zamku Strečno, 
gdzie warto spędzić trochę więcej czasu na zwiedzaniu zamkowego muzeum. Z zamku 
Strečno szlak czerwony prowadzi już bezpośrednio do miejscowości Strečno, w której 
śpimy na sali gimnastycznej.  Sala jest nam udostępniona od godz. 18.00. 

Trasa namiotowa (czas przejścia około 6 h 30 min – ok. 18km) 

Wysiadamy z autokaru w miejscowości Vrútky razem z trasą krótką. Kierujemy się na 
szlak zielony przez Małą Kopę, który poprowadzi nas dalej do Sedla Javorina. Z sedla 
Javorina ciągle szlakiem czerwonym idziemy na Zamek Strečno, gdzie warto spędzić 

trochę więcej czasu na zwiedzaniu zamkowego muzeum. Z zamku Strečno szlak 
czerwony prowadzi do miejscowości Strečno gdzie przechodzimy przez rzekę Wag 
i głodni zamkowych przygód kierujemy się szlakiem czerwonym na ruiny zamku Starý 
hrad. Z zamku czerwony szlak poprowadzi nas dalej na wschód do Chaty pod Suchym, 
przy której rozbijamy namioty na kolejny nocleg i dołączamy do namiotowej trasy 
czterodniowej. 

DZIEŃ II (02.05.2015r.) 

Trasa krótka => patrz DZIEŃ III trasa krótka czterodniowa 

Trasa długa => patrz DZIEŃ III trasa długa czterodniowa 

Trasa namiotowa => patrz dzień III trasa namiotowa czterodniowa 

DZIEŃ III POWRÓT  (DLA WSZYTSKICH) (03.05.2015r.) 

Taki sam jak dzień IV trasy czterodniowej. 

Co należy zabrać: 

 wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska, 

 kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, 

 ciepłą odzież (czapka i rękawiczki wskazane) pakowaną do plecaka w workach 
foliowych, 

 śpiwór, karimatę (w Strečnie brak łóżek! na mecie tylko 30 łóżek!), 

 latarkę/czołówkę, element odblaskowy, 

 długopis na trasę specjalną, 

 jedzenie, kubek, termos, ew. menażki, 

 gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy, 

 kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło 
„Halny” macie rabat 10%), 

 dowód osobisty (jesteśmy za granicą), 

 doby humor! 

 oczywiście pakując się pamiętajmy że wszystko co zabierzemy trzeba będzie 
później dźwigać na własnych plecach :)  

 
 
Organizatorzy: 
Monika Szczepańska +48 508156837  
Adam Wojtkowiak +48 668778478 



Radek Duchant +48 605643093 
rajdtentrzeci2015@gmail.com 

Schroniska: 

 Radzimy zaopatrzyć się również w prowiant na drugi dzień trasy 4-dniowej. 

 Chata na Martynských Holiach Tel.: + 421 (0)905 661 441  → łóżka, namioty 
                Śniadanie w cenie – nie dotyczy trasy naiotowej. Brak sklepów. 

 Chata pod Suchým Tel.: + 421 (0)918 523 200 → namioty. Możliwość posiłku 
w bufecie. 

 Strečno – Športová hala ul. Školská 462 → brak łóżek – potrzebne karimaty! 
 Dojście – po zejściu z czerwonego szlaku do miejscowości Strečno kierujemy 
 się na północ ulicą SNP. Po ok. 500 m skręcamy w lewo – w ul. Sokolską, 
 którą idziemy 350 m. Następnie skręcamy w prawo w  ul. Školską. 
 Możliwość zaopatrzenia się w sobotę np. w markecie Coop. od 6:00 – 19:00. 

 Chata na Grúni Tel.: +421 (0)903 524 200 : +421 (0)904 367 434 → 30 łóżek, 
podłoga (KARIMATY), namioty (Bufet czynny od 8.00 do 22.00 (śniadanie w 
cenie noclegu – nie dotyczy trasy namotowej)). 

 
Numer ratunkowy: 
SŁOWACKA HORSKÁ SLUŽBA tel. +421 (41) 569-52-32  
 
Uwaga zapisy! 

Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie halny.org. 

Przy zapisach podajemy : imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, wybór wariantu –
czterodniowy/trzydniowy, sposób rozliczenia – przelew/gotówka, fakt lub nie bycia 
studentem tudzież członkiem „Halnego”, a także zabierania ze sobą na rajd gitary. 
Ponadto prosimy o podanie daty urodzenia oraz PESEL. Dane te są wymagane przy 
zawieraniu polisy ubezpieczeniowej.  

Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 28 kwietnia. 

Osoby jadące z nami po raz pierwszy prosimy o osobisty zapis na spotkaniu klubu 21 
kwietnia, 28 kwietnia od godziny 19:00 oraz po pokazie slajdów 23 kwietnia o 19:30.   

Osoby, które dojeżdżają we własnym zakresie proszone są o poinformowanie o tym 
fakcie organizatorów. W przypadku wybrania tras, które nie zostały zaplanowane 
prosimy o informację o jej przebiegu oraz podanie planowanej godziny dojścia do 
schroniska. 

UWAGA! 

Dla uczestników lubiących modyfikować sobie trasy ważna informacja! Na terenie 
Parku Narodowego Mała Fatra od 1 marca 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku trzy 
odcinki na szlakach są zamknięte dla turystów z powodu ochrony przyrody: 
•  Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce 
•  Obšívanka – Malé nocľahy 
•  Vendovka - Malý Kriváň 
 
Koszty: 

  

 4 dniowa 3 dniowa Namiotowa 

4 dni 

Namiotowa 3 

dni 

Studenci 275,00 zł 215,00 zł 165,00 zł 165,00 zł 

Nie studenci 295,00 zł 235,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 

Halniacy 

studenci 

234,00 zł 185,00 zł 140,00 zł 

 

140,00 zł 

 

Halniacy nie 

studenci 

250,00 zł 

 

200,00 zł 155,00 zł 155,00 zł 

 
Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego i innych 
materiałów oraz obowiązkowego ubezpieczenia. 

Radzimy zaopatrzyć się w Europejską Kattę Ubezpieczenia Zdrowotnego  

Zamek Strečno (wstęp dla chętnych) – ostatnia grupa wchodzi o godz. 17.00.  
cena studenci – 3 €, niestudenci – 5 € 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy  
i Klub nie zapewniają usług przewodnickich. 

SPONSOREM NAGRÓD na mecie jest ścianka wspinaczkowa „avana”: 

 

mailto:rajdtentrzeci2015@gmail.com

