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Sziklamászás és hegymászás

Síelés és síalpinizmus

Hegymászásra, sziklamászásra és jégmászásra kijelölt helyek (kizárólag
napkelte után egy órától a napnyugtát megelőző óráig engedélyezett):
•• a Dereše (2003 m) és Chopok (2024 m) magassági pontok közti
északi lejtők napkelte után egy órától a napnyugtát megelőző óráig
július 1 és december 31 között;
•• Demänovská Völgy, Machnatô – a Völgy bejáratától 500 méterig;
•• Jánska Völgy, Bielo Völgy
- a Völgy bejáratától 800 méterig
- Kanceľ – megkötés nélkül
-H
 orné skaly – Augusztus 1 és Január 31 közt megkötés nélkül használható. Február 1 és július 30 között , amennyiben a tevékenység
nem korlátozott vagy tiltott a Természet- és Tájvédelmi Hatóság
által.
•• Brankovský vízesés – jégmászás december 20-tól február 28-ig.
A túrázásra vonatkozó szabályok a hegymászásra és sziklamászásra
nézve is kötelező érvényűek.

Síelésre kijelölt területek

Siklóernyőzés és sárk ányrepülés
Siklóernyőzésre és sárkányrepülésre kijelölt helyek (december 15 és
március 1 között valamint július 1-től szeptember 15-ig engedélyezett
napkelte után egy órától a napnyugtát megelőző óráig):
•• Start Chopokról (siklóernyőzés légtere):
-A
 repülési folyosó leírása a fő csúcstól északnak a Lúčky landoló
területig megtalálható a Trangoška parkolóban. A nyugati és keleti
oldalon a sí lesiklásra kijelölt területek határvonalai körvonalazzák.
(pl. a létező lesiklópálya által);
•• Start Kráľova hoľáról (Siklóernyő és sárkányrepülő terep)
- start maximum 300 méterre a magassági csúcsponttól;
- A repülési folyosót keleten a piros TZT 0801 Telgárt – Kráľova hoľa
(1946 m) nyugaton a kék TZT 2610 Šumiac - Kráľova hoľa (1946 m)
körvonalazzák.
A túrázásra vonatkozó szabályok a siklóernyőzésre és sárkányrepülésre
is vonatkoznak.

•• Demänovská Völgy – Kijelölt lesikló útvonalak a meglévő hegyi felvonóeszközök mentén;
•• Bystrá Völgy – Trangoška – Kijelölt lesikló útvonalak a meglévő hegyi felvonóeszközök mentén;
•• Železné (Partizánska Ľupča területén) – a Senná kopa (1222 m)
északkeleti lejtőjén lévő sílift;
•• Magurka (Partizánska Ľupča területén) – a Ďurková (1750 m) északnyugati lejtőjén levő sílift;
•• Liptovská Porúbka – Capkovo (1244 m) északnyugati lejtőjén található síliftek;
•• Čertovica – a Čertová svadba (1463 m) északnyugati és északi lejtőin
található síliftek.

Sífutásra kijelölt területek

Kiadta a Štátna ochrana prírody SR (Szlovák Állami Környzetvédelmi Iroda), Správa
Národného parku Nízke Tatry (Alacsony-Tátra-i Nemzeti Park) az Ekopolis Alapítvány
közreműködésével és a Deutsche Bundesstiftung Umwelt támogatásával 2008-ban.

Hegygerinc

Utak
Turistaházak, épületek
Magassági pontok

A Látogatói Szabályzat előírásainak betartását a természetvédelmi intézmények jogosult hivatalnokai és alkalmazottai, a Nemzeti Park Igazgatóság őrei és a természetvédelmi őrök ellenőrizhetik. Ezen szabályok
megsértése pénzbírságot vonhat maga után.

Felvonók
Utak

Magassági pontok
Turistaházak,
épületek

Síterep
Síalpinista terep
Nemzeti
természetvédelmi terület

•• minden sí lesiklásra és sí alpinizmusra kijelölt helyszín

A vízi utak kijelölt szakaszai:
Jelzett
turista utak
- piros
- kék
- zöld
- sárga

A Látogatói Szabályzat
betartásának ellenőrzése

Snowboardozásra kijelölt területek

A síalpinizmusra és snowbordozásra meghatározott
területek – Kráľová hoľa

- fővonal
- mellékvonal

A túrázásra vonatkozó szabályok (ld feljebb) a síelésre és a sí alpinizmusra is vonatkoznak.

Hegygerinc
Hegygerinc
mellékvonal

•• a túraútvonalak sífutásra alkalmas részei;
•• jelölt téli sífutó útvonalak:
- A Za Lenivou – Lenivá gerinc;
- Panská hoľa – Heľpiansky vrch;
- Liptovská Teplička – Panská hoľa;
- Liptovská Teplička – Okrúhle.

Közlekedés a vízi utakon
•• A Hron folyó a Hel’pa Šalková szakaszon ( április 15 és szeptember
15 között reggel 9-től délután 4 óráig);
•• A Čierny Váh folyó a Nižný Chmelienec - Biely Váh folyó híd összefolyás szakasz (április 15-től szeptember 16-ig reggel 9-zől délután
4 óráig);
•• Starohorský patak (április 15-től szeptember 15-ig).

A Hegyi Mentő Szolgálat vagy a Lavina Megelőzési Osztály által jelzett
fokozott lavinaveszély idején (3., 4., 5. szint) a fentebb felsorolt kijelölt
területeken is tilos a sí alpinizmus.

A sípinizmusra, sielésre és snowbordozásra
meghatározott területek – Chopok

Síalpinista terület
Martalúzka
természetvédelmi
terület

Síalpinizmusra kijelölt területek
Sí alpinizmus december 15 és április 30 között engedélyezett napkelte
után egy órától a napnyugtát megelőző óráig az erre kijelölt helyeken:
•• Chopok sí alpinista terület a következő útvonal által határolt területen: Zadná voda – saddle Poľany - Dereše - Oblaz – Trangoška Völgy Halašova jama – a Veľký Gápeľ és Kozie chrbty közti gerinc– a Mlynná
Patak Völgy – Pod Králičkou gerinc– M.R.Štefánik faház - Ďumbier Krúpova hoľa - Široká dolina Völgy;
•• Kráľova hoľa síalpinista terület, a következő útvonal által határolva:
Kráľova hoľa –Snežná jama gerinc (a Tv torony felé vezető úton) Kráľova skala - a NAPANT határ (piros TZT mentén) - a NAPANT határ
- Vyšné Rovienky Csúcs – a Kráľová hoľa és Stredná hoľa közti gerinc
- Kráľova hoľa;
•• téli cölöppel jelzett utak és meglévő utak az útvonal 50 m-es folyosóján;
•• a “Jaskyňa mŕtvych netopierov” barlanghoz vezető út folyosója
(Halašova jama – Jaskyňa Mŕtvych netopierov Barlang –Veľký Gápeľ
és Kozie chrbty Mt. közti gerinc - M.R. Štefánik Faház) 50 méterig az
úttól;
•• a Mlynná dolina Völgy végétől a Veľký Gápeľ és Kozie chrbty közti gerincig és a Mlynná Patak Völgy.

Üdvözöljük
az Alacsony-Tátra
Nemzeti Parkban
Részletek a Park Látogatói Szabályzatából

•• A útvonalak és ösvények lezárására vonatkozó jelzéseket kötelező
figyelembe venni
•• Kempingezni vagy bivakolni a Nemzeti Park e célra kijelölt területein
kívül tilos
•• A parkba járművekkel, 3 vagy 4 kerekű quaddal, snowmobile-lal
vagy lóvontatta szállítóeszközzel belépni kizárólag a közutakon
és helyi utakon lehet, parkolni az erre kijelölt helyeken szabad, az
érvényes jogszabályok figyelembe vételével. A közutakról letérni,
a speciális célú utakat és a terepi útvonalakat használni ezen
járművekkel nem szabad.
•• Tilos a növények vagy bármely részük ill. terméseik szedése
a Nemzeti Park határán belül
•• Tilos szemetelni és a környezetet szennyezni
•• Tüzet gyújtani csak a szabadidős létesítmények és kempingek erre
kijelölt helyein szabad.
•• A Park területén a kutyákat pórázon kell tartani és szájkosarat kell
adni rájuk
•• Tilos a természetes anyagok, különösen a kőzetek eltávolítása, kövek
összegyűjtése.
•• A Nemzeti Park védett terlületein a látogatóknak kerülni kell
a növények és állatok valamint a környezet szükségtelen károsítását,
pusztítását.

Kedves Vendégeink,
Amikor az Alacsony-Tátra Nemzeti Park (NAPANT) védett területeire
látogat, kérjük, mindig gondoljon rá, hogy felbecsülhetetlen természeti
értékekkel rendelkező övezetben tartózkodik. A természeti értékek megőrzése érdekében a hegylánc védelmét szolgáló szabályok betartása
kötelező. A NAPANT természetvédelmi területeit és kiránduló helyeit,
valamint az ezek megközelítése során betartandó elveket a Látogatói
Szabályzat rögzíti, melynek kivonatát megtalálja ezen prospektusban is.
A teljes Látogatói Szabályzat, mely a szómagyarázatokat is tartalmazza a
NAPANT irodáiban igényelhető illetve elérhető a www.napant.sk weboldalon (a “For visitors” menüpont alatt, angolul).

Túrázás
Az Alacsony-Tátra Nemzeti Park területén összesen több mint 840 kilométernyi kijelölt útvonal (TZT) és 15 tanösvény várja a kirándulókat.
A Nemzeti Parkban való kirándulásra vonatkozó szabályok:
•• A Park területén a látogatók kizárólag a kijelölt túraútvonalakon és
a tanösvényeken túrázhatnak. Kirándulni nappal, vagyis napkelte
után egy órától a napnyugtát megelőző óráig lehet. Ezen szabály
nem vonatkozik a szabadidős létesítmények környékére.

A Nemzeti Park területén található, egy
éjszakás táborozásra igénybe vehető helyek
1 Z Predné sedlo gerinc (kék TZT 2610);
Z
2 Z Andrejcová gerinc a menedékhelynél (piros TZT 0801);
Z
3 Z Priehyba gerinc (piros TZT 0801);
Z
4 Z Ramža gerinc a menedékhelynél (piros TZT 0801);
Z
5 Z Čertovica gerinc a Hegyimentő Szolgálat épülete alatt (Horska
Z
zachranna sluzba) vagy a Čertovica Étterem mögött;
6 Z Ďurková a hegyi menedék mellett (kék TZT 2639, zöld TZT 5609);
Z
7 Z Magurka településen a Panská Lúka-i menedékhelynél;
Z
8 Z Hiadeľské gerinc (piros TZT 0801).
Z

Szezonálisan lezárt útvonalak
•• Kotliská – Žiar: Október 1-től Június 30-ig (sárga TZT 8447);
•• Poľana – Sinná gerinc: Október 1-től Június 30-ig (sárga TZT 8619);
•• Demänovské gerinc – Javorie gerinc– Krupovské gerinc: Október
1-től Június 30-ig (sárga TZT 8620);
•• M.R.Štefánika Faház – Ďumbier (a cölöpös jelzés mentén) – az út
lezárásra kerül amennyiban az állandó hómennyiség 15 cm-nél
alacsonyabb

Kerékpározás
Jelzett turista utak, tanulmányi ösvények és
éjszakázásra kijelölt helyek sematikus térképe

Kerékpározni a Nemzeti Park területén és a védett területeken kizárólag a közutakon, kerékpárutakon és kerékpározásra kijelölt útvonalakon szabad (lásd az alábbi listát).
Kerékpárutakra és kerékpározásra kijelölt útvonalakra vonatkozó behajtási és parkolási feltételek:

7

6
5

4

8

3

2

1

Ösvények szezonális lezárása

Turistaházak

Tanulmányi ösvények és helységek

A nemzeti park (3. fokozatú természetvédelem)

Ějszakázásra kijelölt helyek

A nemzeti park védett övezete
((2. fokozatú természetvédelem)

Turistaházak

Kerékpárutak
kijelölt útvonalainak térképe

•• Rendkívüli esetekben (pl. katasztrófa, tűz esetén) vagy terület kezelési
tevékenység miatt (pl fakivágás, útépítés, szervezett vadászat, stb.) a
kerékpározást korlátozhatja az adott terület földtulajdonosa,kezelője
vagy bérlője
•• a kiránduló utakon a túrázókhoz igazodva, azokat nem veszélyeztetve
lehet kerékpározni
•• az erdei utakon a területkezelőkre és területhasználókra tekintettel, a területkezelési munkákat nem megzavarva szabad kerékpározni
•• kerékpározni a kerékpárutakon kizárólag saját felelősségre szabad
A kirándulókra vonatkozó szabályok a kerékpárosokra nézve is kötelező érvényűek.
A kirándulókra vonatkozó szabályok (ld feljebb)
a kerékpárosokra nézve is kötelező érvényűek.
•• sárga, no. 8551, 4 km: Dolná Lehota – Horná Lehota;
•• zöld, no. 5558, 85 km: a Brusno hurok (Hiadeľ);
•• zöld, no. 5552, 36 km: Chopok alatti hurok;

Települések, helységek
Kerékpárutak, kerékpározásra
kijelölt utak

•• zöld, no. 5423, 26 km: Ružomberok – Liptovská Štiavnica – Sliače –
Partizánska Ľupča – Liptovský Michal –Ružomberok;
•• kék, no. 2417, 16 km: Korytnica –Hiadeľské sedlo gerinc – Donovaly
(a Nemzeti Park területére eső részen– Hiadeľské sedlo gerinc–
Pod Babou gerinc- a kerékpározás napkelte után egy órától
a napnyugtát megelőző óráig szabad);
•• piros, no. 033, 27 km: Ružomberok – Donovaly;
•• kék, no. 2416, 58 km: Ružomberok – Liptovský Michal – Partizánska
Ľupča – Ľupčianska dolina Völgy – Železné – Liptovská Lúžna –
Liptovská Osada.
Egyéni megközelítésre rendelt kerékpáros útvonalak és
kerékpáros parkolásra kijelölt helyek listája a Nemzeti Park és
védelmi övezetének területén
•• Zelená stuha Pohronia: Telgárt – Brezinky – Stoličné – Šumiac –
Margetová – Dudlavá skala – Vaľkovňa – Nová Maša – Pohorelská
Maša – Pohorelá – Hrubý jaseň – Teplica – Heľpa – Závadka nad
Hronom – Vyšné rakytiny – Kuriakovo – Polomka – Bacúch;
•• Krpáčovo –Samo Chalupka forrás;
•• Motyčky – Liptovská Osada;
•• Liptovský Hrádok – Liptovská Porúbka – Vislavce – Borová Sihoť
– Liptovský Hrádok (Kizárólag szombaton, vasárnap és ünnepnapokon);
•• Šumiac – saddle Predné sedlo – Snehová jama –Kráľova hoľa;

A nemzeti park (3. fokozatú természetvédelem)
A nemzeti park védett övezete
((2. fokozatú természetvédelem)

•• Vikartovce -Brdárová – Liptovská Teplička;
•• Liptovská Teplička – Zlomené – Doštianka – 1214 m magasan található pont – Okrúhle – Kolesárky Völgy – Liptovská Teplička (a Nemzeti Park határain belüli v szakaszon – Okrúhle, a kerékpározás napkelte után egy órától a napnyugtát megelőző óráig megengedett);
•• Liptovská Teplička – Zlomené – Doštianka – vadőrház Kremeniny
– Benkovo Völgy – benkovo Völgy bejárata (a Nemzeti Park határain belüli v szakaszon – a Benkovo völgy bejáratától a kerékpározás napkelte után egy órától a napnyugtát megelőző óráig
megengedett);
•• Svit – Šuňava – vadőrház Biely potok – Benkovo Völgy bejárata – Brezová – Čierny Váh – Svarín – Kráľova Lehota (Kizárólag
szombaton,vasárnap és ünnepnapokon);
•• Heľpa – Krivuľa Völgy – saddle Priehyba – Driečna dolina Völgy –
Ráztoka Völgy – Ipoltická dolina Völgy – Čierny Váh (Kizárólag szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, napkelte után egy órától a napnyugtát megelőző óráig);
•• Malužiná – Malužiná Völgy – Tajch – The Chorupniansky potok Völgy
– Malužiná (Kizárólag szombaton, vasárnap és ünnepnapokon);
•• Liptovský Hrádok – Hlboké – The Boca patak Völgy – Malužiná –
Svídovo – Svídovské sedlo Rés – Púchalky – Pred Bystrou – Jánska
dolina Völgy – Liptovský Ján – Uhorská Ves – Liptovský Hrádok (Kizárólag szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, a Nemzeti Park határain belüli szakaszon – Svídovské sedlo Rés – Predbystrá, napkelte
után egy órától a napnyugtát megelőző óráig);

•• Liptovský Ján – Liptovský Ján (spa) – Závažná Poruba – Iľanovo –
Iľanovská dolina Völgy – the saddle Pod Kúpeľom (a Nemzeti Park
határain belüli v szakaszon – Kúpel alatti rés csak napkelte után egy
órától a napnyugtát megelőző óráig);
•• Demänová – Demänovská dolina Völgy – Záhradky – Vrbické pleso
Lake – Demänovská dolina Völgy;
•• Bystrá – Diel – Pohansko – Mýto pod Ďumbierom;
•• Mlynná dolina Völgy szája – Hviezda – Stupka;
•• Jasenie – Lomnistá dolina Völgy – Asmolovova Chalet;
•• Jasenie – Jasenianska dolina Völgy – Kyslá;
•• Špania dolina – Šachtička (Panský diel északkeleti pályájának alsó
sílift állomása) – M.Diel – Čachovo (sípálya) – Lukáčová dolina Völgy
– Selce;
•• Selce – Breziny- Skalka – Plesnice – Raveň – Brvnište – vadőrház
Píla;
•• Slovenská Ľupča – Ľupčica Patak Völgy- Priechod – Beniač – Podkonice;
•• Slovenská Ľupča –Istebník Patak Völgy – Priechod – vadőrház Píla –
Dlhá Podkonice – Moštenica – Na Mlynčeku;
•• Selce – Lukáčová dolina Völgy- Čachovo – Kejda – Diel – Rovne –
Kajchiar – Podjancová – Nemce;
•• Moštenica – Moštenická Kyslá – Hiadeľská dolina Völgy – Prostredný
Grúň – Hiadeľské sedlo Rés (Prostredný grúň – Hiadeľské sedlo Rés
szakaszon napkelte után egy órától a napnyugtát megelőző óráig);
•• Baláže –Markova dolina Völgy előtti útkereszteződés- Kalište, iskola
– Hrivkov – Polianka – Donovaly;
•• Kalište, iskola – Príslop Rés – Pleše Chalet (Drndáč-on keresztül vagy
a kék TZT 2612 mentén) – Podkonice;
•• Moštenica – Švarcova dolina Völgy – Príslop Rés – Kalište – Hrivkov
– Polianka – Donovaly;
•• Podkonice – Moštenica – Hiadeľ;
•• Motyčky – Veľký Šturec Rés – Vyšná Revúca;
•• Staré Hory – Richtárová – Piesky – Obernaverová – Katrenka;
•• Špania Dolina – Uľanka vasútállomás;
•• Korytnica – Lúžňanské sedlo Rés – Patočiny – Liptovská Lúžna;
•• Sásová / Jakub – Sásovská dolina Völgy (Ratková – az aszfaltút végéig);
•• Tajch (Veľký Oružný Patak) – Magurka;
•• Šumiac, kék TZT 2610 – Havrania skala – Zúber – Zbojnícka – Pusté
pole (kizárólag napkelte után egy órától a napnyugtát megelőző
óráig);
•• Jasenie – Suchá dolina Völgy – saddle Kopcová – Ráztocké lazy –
Pohronský Bukovec;
•• Demänová – Demänovská Völgy – Lúčky – hotel Liptov – Repiská
(kerülőutak: Zadná voda Völgy felé és a Široká Völgy felé fel a piros
TZT 0855 keresztútig Široká dolina Völgy – Luková -Tri vody) ;
•• sípályák:
- A Rovná hol’a ülőlift felső állomásától a sípálya mentén a Záhradky
ülőlift alsó állomásig;
- a Záhradky ülőlift alatt végig – Rovná hoľa;
- A Rovná hol’a ülőlift felső állomásától Priehyban keresztül a Jeleni
grúň sípályán a Záhradky ülőlift alsó állomásig

