
1. 

Název túry VHT     SIVÝ VRCH 

2. 

Stát, pohoří, 

logický cíl 

Slovensko – Západní Tatry (Roháče) – Sivý vrch (1805 m) 

3. 

Čas a převýšení 

 Hutianské sedlo  (950 m) – Biela skala (1378 m) – 1:20 hod. - Sivý vrch (1805 m) + 1:40 

hod. – sedlo Pálenica (1573 m) + 2 hod. – Zuberec (768 m) + 3 hod.  

Celkový čas 8 hod. (z toho výstup 3 hod.) – 900 m  

4. 

Obtížnost túry 

lehká až středně těžká (viz. stupnice 1-2) - chodecký terén, na dvou místech řetěz, za 

mokra vápenec klouže. 

5. 

Doporučené 

období 

červenec - září 

6. 

Východisko 

Hutianské sedlo (950 m) 

7. 

Možnosti 

příjezdu 

 

Auto: z Liptovského Mikuláše po silnici č. 584 směr Zuberec, doporučuji zajet do Zuberce a 

odtud autobusem vyjet zpět do Hutianského sedla.  

Vlak: do Podbielu (trať Kralovany – Trstená). Z Podbielu autobusem přes Zuberec do 

Hutianského sedla. 

8. 

Popis túry –  

charakteristika, 

aktuální údaje, 

vlastní dojmy 

Sivý vrch je první výrazný vrchol v Západních Tatrách od západu. Rozhled z vrcholu je 

nádherný. Trasa vede skalním městem tvořeným vápencem.  

Z autobusové zastávky se vydáme severním směrem po asfaltové silnici. Po 400 metrech 

přijdeme k hájovně, kde narazíme na červenou TZ. Po ní se dáme vpravo. Stoupáme lesem 

a zhruba po půl hodině přijdeme k pramenu potůčku vody, kde je i lavička na odpočinek 

(jediná pitná voda cestou na vrchol). Cesta stoupá strměji, dostáváme se do pásma 

kosodřeviny, začínají první výhledy a vápencové skalní věže. Překonáváme Bielu skalu a 

Radové skaly. Všechny věže chodník obchází. Cestou na vrchol jsou dvě místa zajištěná 

řetězem (asi 20 minut od sebe). Závěrečný prudký stoupák končí na vrcholu Sivého vrchu. 

Krásný kruhový rozhled, vrcholové dřevěné značení je rozbito na třísky po zásahu bleskem. 

Z vrcholu pokračujeme stále po červené TZ směrem SV. Prudké klesání se pozvolna zmírní 

až nakonec přejde do roviny. Hustou kosodřevinou dojdeme do sedla Pálenica. Pro turisty, 

kteří pokračují dále po hřebenu – možnost nabrání pitné vody, která se nachází asi 5 minut 

směrem na Jalovec. V sedle se dáme doleva po žluté TZ. Sestupujeme nejprve po loukách, 

později lesní pěšinou, až se dostaneme na lesní cestu, která nás dovede až do Zuberce.  

Túry se může zúčastnit větší skupina turistů pod vedením vedoucího VHT. Za mokra 

opatrně! 

9. 

Výstroj a 

výzbroj  

Viz VYBVHT-1 ; doporučuji teleskopické hole  

10. 

Občerstvení, 

ubytování 

Pouze v cíli ve vesnici Zuberec - penziony, restaurace, obchod s potravinami.  

11. 

Mapy 

Mapa VKÚ č. 112 Západné Tatry – Roháče 1:50 000, lepší je č. 3 Západné Tatry 

– Podbanské – Zverovka 1:25 000 

12. 

Odkazy 

- 



 

13. 

Zpracovatel, 

datum absolvo- 

vání túry 

 Jiří Balcárek st., vůdce VHT,  6.9.2009, mobil: 773 094 291 

e-mail: bjuras@seznam.cz 


