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Horolezec t vo a sk alolezec t vo

Lyžovanie a skialpinizmus

Vyhradené miesta pre horolezectvo, skalolezectvo a lezenie na ľade
(možné vykonávať na daných lokalitách iba v čase hodinu po východe
a hodinu pred západom slnka):
•• severné svahy medzi kótami Dereše (2003 m n.m.) a Chopok (2024
m n.m.) v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka
v období od 1.7. do 31.3.;
•• Demänovská dolina, Machnatô – do 500 m od ústia doliny;
•• Jánska dolina, dolina Bielo
- do 800 m od ústia doliny
- Kanceľ – bez obmedzenia
-H
 orné skaly – od 1.8. do 31.1. bez obmedzenia, od 1.2. do 30.7.
v prípade, že nie je činnosť obmedzená alebo zakázaná orgánom
ochrany prírody a krajiny
•• Brankovský vodopád – lezenie na ľade od 20.12. do 28.2.
Na horolezectvo a skalolezectvo sa vzťahujú aj uplatniteľné pravidlá
pre pešiu turistiku.

Miesta vyhradené pre zjazdové lyžovanie

Paragliding a závesné lietanie
Vyhradené miesta pre paragliding a závesné lietanie (lety možno vykonávať iba v období od 15.12. do 1.3. a od 1.7. do 15.9. v čase hodinu po
východe a hodinu pred západom slnka):
•• štart Chopok (letový terén pre paragliding):
- letový koridor je vymedzený od hlavného hrebeňa na sever až po
pristávaciu plochu na Lúčkach, od hlavného hrebeňa na juh až
po parkovisko na Trangoške a zo západnej a východnej strany je
ohraničený hranicou areálu vyhradeného pre zjazdové lyžovanie
(tj. nad existujúcimi zjazdovými traťami);
•• štart Kráľova hoľa (letový terén pre paragliding a závesné lietanie)
- štart maximálne 300 m od kóty;
- letový koridor od hrebeňovej časti je ohraničený na východe č.TZT
0801 Telgárt – Kráľova hoľa (1946 m n.m) a na západe modro
značkovaným turistickým chodníkom 2610 Šumiac – Kráľova hoľa
(1946 m n.m)
Na paragliding a závesné lietanie sa vzťahujú aj uplatniteľné pravidlá
pre pešiu turistiku.

Plavba na vodných tokoch
Vyhradené úseky vodných tokov:
•• Hron v úseku Heľpa – Šalková (od 15.4. do 15.9., v čase od 9. do 16.
hodiny);
•• Čierny Váh v úseku Nižný Chmelienec, most – sútok s Bielym Váhom
(od 15.4. do 15.9., v čase od 9. do 16. hodiny);
•• Starohorský potok (od 15.4. do 15.9).
Vydala Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Nízke Tatry v spolupráci
s Nadáciou Ekopolis a s podporou Deutsche Bundesstiftung Umwelt v roku 2008.

Miesta vyhradené pre skialpinizmus, zjazdové
lyžovanie a snowboarding – Chopok

Na lyžovanie a skialpinizmus sa vzťahujú aj uplatniteľné pravidlá pre
pešiu turistiku.

•• Demänovská dolina – povolené a vyznačené zjazdové trate pri exi
stujúcich horských dopravných zariadeniach;
•• Bystrá dolina – Trangoška – povolené a vyznačené zjazdové trate pri
existujúcich horských dopravných zariadeniach;
•• Železné (k.ú. Partizánska Ľupča) – pri existujúcom vleku na severovýchodnom svahu Sennej kopy (1222m n.m.);
•• Magurka (k.ú. Partizánska Ľupča) – pri existujúcom vleku na severozápadnom svahu Ďurkovej (1750 m n.m.);
•• Liptovská Porúbka – pri existujúcich vlekoch na severozápadnom
svahu Capkova (1244 m n.m.);
•• Čertovica – pri existujúcich vlekoch na severozápadnom a severnom
svahu Čertovej svadby (1463 m n.m.).

Miesta vyhradené pre bežecké lyžovanie
•• turistické chodníky a ich časti vhodné pre bežecké lyžovanie;
•• vyznačené zimné (lyžiarske) trasy:
- sedlo za Lenivou – Lenivá;
- Panská hoľa – Heľpiansky vrch;
- Liptovská Teplička – Panská hoľa;
- Liptovská Teplička – Okrúhle.

Kontrola dodržiavania
návštevného poriadku
Dodržiavanie Návštevného poriadku môžu kontrolovať oprávnení zamestnanci orgánov ochrany prírody, Správy Národného parku Nízke
Tatry a členovia stráže prírody. Dodržiavaním návštevného poriadku sa
vyhnete možnému finančnému postihu.
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Miesta vyhradené pre snowboarding
•• všetky lokality vyhradené pre zjazdové lyžovanie a skialpinizmus
Miesta vyhradené pre skialpinizmus
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hrebene
hlavný
vedľajší
cesty
chaty, objekty
kóty

turistické
značené trasy
červená
modrá
zelená
žltá

skialpinistický
areál
PR Martalúzka

Skialpinizmus je v daných lokalitách povolený v čase hodinu po východe
a hodinu pred západom slnka, v skialpinistických areáloch len od 15.12.
do 30.4.:
•• skialpinistický areál Chopok, ohraničený líniou: Zadná voda – sedlo
Poľany – Dereše – Oblaz – dolina Trangoška – Halašova jama – sedlo
medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami – dolinkou potoka Mlynná
– sedlo pod Králičkou – Chata M.R.Štefánika – Ďumbier – Krúpova
hoľa – Široká dolina;
•• skialpinistický areál Kráľova hoľa, ohraničený líniou: Kráľova hoľa – sedlo Snežná jama (cestou k vysielaču) – Kráľova skala – hranica NAPANT
(po červenej TZT) – hranicou NAPANT – hrebeň Vyšné Rovienky – sedlo medzi Kráľovou hoľou a Strednou hoľou – Kráľova hoľa;
•• zimné tyčové značenie a existujúce chodníky v koridore do 50 m od
ich trasy;
•• koridor prístupového chodníka k Jaskyni mŕtvych netopierov (Halašova jama – Jaskyňa Mŕtvych netopierov – sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami – chata M.R. Štefánika) do 50 m od jeho trasy;
•• záver Mlynnej doliny po sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami a dolinka potoka Mlynná.
Vyhradenie areálov a miest pre skialpinizmus sa nevzťahuje na obdobie,
kedy Horská záchranná služba, stredisko lavínovej prevencie Jasná vyhlási zvýšené lavínové nebezpečenstvo (3., 4. a 5.stupňa).

Vitajte
v Národnom parku
Nízke Tatry
Výber z Návštevného poriadku NAPANT

•• návštevníci sú povinní rešpektovať vyznačené uzávery chodníkov
a trás;
•• na území národného parku je zakázané táboriť, stanovať a bivakovať
mimo vyhradených miest;
•• vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou alebo
štvorkolkou, snežným skútrom a záprahovým vozidlom je možný len
na verejné a miestne cesty a vyhradené miesta v súlade s platnými
právnymi predpismi, zakázaný je vjazd na účelové lesné a poľné
cesty, ako aj mimo komunikácií;
•• zber rastlín, ako aj ich častí a plodov je v národnom parku zakázaný;
•• znečisťovanie prírodného prostredia odpadkami je zakázané;
•• zakladať oheň je povolené len vo vymedzených priestoroch
rekreačných objektov a chát a na vyhradených táboriskách;
•• na území národného parku je možné vodiť psy len na vodiacom
remeni a s náhubkom;
•• premiestňovanie prírodnín, najmä skál a stavanie kamenných kôp
v národnom parku je zakázané;
•• v národnom parku a v jeho ochrannom pásme sú návštevníci
povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu,
alebo úhynu rastlín a živočíchov, alebo k poškodzovaniu a ničeniu
ich životného prostredia.

Vážení návštevníci,
pri návšteve národného parku a jeho ochranného pásma majte na pamäti, že sa pohybujete po území s vzácnymi prírodnými hodnotami, preto
je nevyhnutné, aby ste dodržiavali všeobecne záväzné právne predpisy
prijaté na ochranu jedinečných krás tohoto pohoria. Zásady pohybu
návštevníkov na území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a jeho
ochraného pásma záväzne určuje Návštevný poriadok, z ktorého dôležité
časti sú uvedené v tomto letáku. Kompletný náštevný poriadok, vrátane
výkladu pojmov, môžete získať na pracoviskách Správy NAPANT alebo na
internetovej stránke www.napant.sk (sekcia „Pre návštevníkov“).

Pešia turistik a
V Národnom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme je peším turistom k dispozícii viac než 840 km značených turistických trás (TZT)
a 15 náučných chodníkov.
Základné pravidlá pre pešiu turistiku:
•• na území národného parku sa návštevníci môžu pohybovať len po
turistických značených trasách, náučných chodníkoch a to v dennej
dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka;
toto obmedzenie sa nevzťahuje na okolie rekreačných areálov;

Miesta vyhradené pre jednorázové prenocovanie
na území národného parku
1 Z Predné sedlo (modrá TZT 2610);
Z
2 Z sedlo Andrejcová pri útulni (červená TZT 0801);
Z
3 Z sedlo Priehyba (červená TZT 0801);
Z
4 Z sedlo Ramža pri útulni (červená TZT 0801);
Z
5 Z sedlo Čertovica (pod chatou Horskej záchrannej služby alebo
Z
za objektom motorestu Čertovica);
6 Z Ďurková v prípade naplnenia kapacity útulne
Z
(modrá TZT 2639, zelená TZT 5609);
7 Z osada Magurka pri turistickej chate na Panskej lúke;
Z
8 Z Hiadeľské sedlo (červená TZT 0801).
Z

Sezónne uzávery chodníkov
•• Kotliská – Žiar – 1.10.- 30.6. (žltá TZT 8447);
•• Poľana – sedlo Sinná – 1.10.- 30.6. (žltá TZT 8619);
•• Demänovské sedlo – sedlo Javorie – Krupovské sedlo – 1.10.- 30.6.
(žltá TZT 8620);
•• Chata M.R.Štefánika – Ďumbier (po zimnom tyčovom značení) –
v období bez súvislej snehovej pokrývky s hrúbkou minimálne 15 cm

sídla, obce
národný park (3. stupeň ochrany prírody)
cyklotrasy a vyhradené trasy

C yklistik a
Schématická mapa turistických značených trás, náučných
chodníkov a miest. vyhradených pre prenocovanie

Pohyb s bicyklom na území národného parku a jeho ochranného
pásma je možný len po štátnych a miestnych komunikáciách, cyklotrasách a po účelových komunikáciách, ktoré sú vyhradenými trasami
(pozri zoznam nižšie).
Podmienky pre vjazd a státie bicyklom na cyklotrasy a trasy
vyhradené pre individuálny vjazd a státie bicyklov:
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Prehľadná mapa cyklotrás a vyhradených trás
pre vjazd a pohyb bicyklov
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•• pohyb na jednotlivých trasách môže byť obmedzený vlastníkom,
správcom alebo nájomcom pozemkov v prípade mimoriadnych
udalostí (spracovanie kalamity, požiar) alebo podľa potreby pri obhospodarovaní nehnuteľností (ťažba dreva, výstavba cesty, spoločná poľovačka);
•• na úsekoch, ktoré vedú po turistických chodníkoch je cyklista povinný prispôsobiť jazdu tak, aby neohrozil pešieho turistu;
•• na úsekoch, ktoré vedú po lesných cestách je cyklista povinný prispôsobiť jazdu tak, aby neobmedzil vlastníkov a užívateľov pozemkov pri obhospodarovaní pozemkov;
•• pohyb cyklistov na trasách je výlučne na ich vlastné nebezpečenstvo;
Na pohyb s bicyklom sa vzťahujú aj uplatniteľné pravidlá pre pešiu turistiku (pozri vyššie).

sezónne uzávery chodníkov

chata

náučné chodníky a lokality

národný park (3. stupeň ochrany prírody)

Cyklotrasy na území NAPANT a jeho ochranného pásma:

miesta vyhradené na prenocovanie

ochranné pásmo národného parku
(2. stupeň ochrany prírody)

•• žltá, č. 8551, 4 km: Dolná Lehota – Horná Lehota ;
•• zelená, č. 5558, 85 km: okruh Brusno (Hiadeľ);

turistické značené trasy

•• zelená, č. 5552, 36 km: okruh pod Chopkom;
•• zelená, č. 5423, 26 km: Ružomberok – Liptovská Štiavnica – Sliače –
Partizánska Ľupča – Liptovský Michal – Ružomberok
•• modrá, č. 2417, 16 km: Korytnica – Hiadeľské sedlo – Donovaly
(v úseku hranica národného parku – Hiadeľské sedlo – sedlo pod
Babou je pohyb možný v čase hodinu po východe a hodinu pred
západom slnka);
•• červená, č. 033, 27 km: Ružomberok – Donovaly;
•• modrá, č. 2416, 58 km: Ružomberok – Liptovský Michal –
Partizánska Ľupča – Ľupčianska dolina – Železné – Liptovská Lúžna
– Liptovská Osada.
Zoznam trás vyhradených pre individuálny vjazd a státie
bicyklom na území národného a jeho ochranného pásma
•• 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 – prameň Sama Chalupku;
•• Motyčky – Liptovská Osada;
•• Liptovský Hrádok – Liptovská Porúbka – Vislavce – Borová Sihoť –
Liptovský Hrádok (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného
voľna);
•• Šumiac – Predné sedlo – Snehová jama – Kráľova hoľa;

ochranné pásmo národného parku
(2. stupeň ochrany prírody)

•• Vikartovce -Brdárová – Liptovská Teplička;
•• Liptovská Teplička – Zlomené – Doštianka – kóta 1214 m n.m. –
Okrúhle – dolina Kolesárky – Liptovská Teplička (v úseku hranica
národného parku – Okrúhle len v čase hodinu po východe a hodinu
pred západom slnka);
•• Liptovská Teplička – Zlomené – Doštianka – horáreň Kremeniny –
dolina Benkovo – ústie doliny Benkovo (v úseku hranica národného
parku – ústie doliny Benkovo len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka);
•• Svit – Šuňava – horáreň Biely potok – ústie doliny Benkovo – Brezová – Čierny Váh – Svarín – Kráľova Lehota (len v dňoch pracovného
pokoja a pracovného voľna);
•• Heľpa – dolina Krivuľa – sedlo Priehyba – Driečna dolina – dolina
Ráztoka – Ipoltická dolina – Čierny Váh (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna v čase hodinu po východe a hodinu pred
západom slnka);
•• Malužiná – dolina Malužiná – Tajch – dolina Chorupnianskeho potoka – Malužiná (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna);
•• Liptovský Hrádok – Hlboké – dolina potoka Boca – Malužiná – Svídovo – Svídovské sedlo – Púchalky – Pred Bystrou – Jánska dolina
– Liptovský Ján – Uhorská Ves – Liptovský Hrádok (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna a v úseku hranica národného
parku – Svídovské sedlo – Predbystrá len v čase hodinu po východe
a hodinu pred západom slnka);

•• Liptovský Ján – Liptovský Ján (kúpele) – Závažná Poruba – Iľanovo –
Iľanovská dolina – sedlo pod Kúpeľom (v úseku hranica národného
parku – sedlo pod Kúpeľom len v čase hodinu po východe a hodinu
pred západom slnka);
•• Demänová – Demänovská dolina – Záhradky – Vrbické pleso – Demänovská dolina;
•• Bystrá – Diel – Pohansko – Mýto pod Ďumbierom;
•• ústie Mlynnej doliny – Mlynná dolina – Hviezda – Stupka;
•• Jasenie – Lomnistá dolina – Asmolovova chata;
•• Jasenie – Jasenianska dolina – Kyslá;
•• Špania dolina – Šachtička (dolná stanica vleku na severovýchodnom
svahu Panského dielu) – M.Diel – Čachovo (lyžiarska zjazdovka) –
dolina Lukáčová – Selce;
•• Selce – Breziny- Skalka – Plesnice – Raveň – Brvnište – horáreň Píla;
•• Slovenská Ľupča – dolina potoka Ľupčica – Priechod – Beniač – Podkonice;
•• Slovenská Ľupča – dolina potoka Istebník – Priechod – horáreň Píla
– Dlhá Podkonice – Moštenica – Na Mlynčeku;
•• Selce – dolina Lukáčová – Čachovo – Kejda – Diel – Rovne – Kajchiar
– Podjancová – Nemce;
•• Moštenica – Moštenická Kyslá – Hiadeľská dolina – Prostredný grúň
– Hiadeľské sedlo (v úseku hranica – Prostredný grúň – Hiadeľské
sedlo len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka);
•• Baláže – rázcestie pred Markovou dolinou – Kalište, škola – Hrivkov
– Polianka – Donovaly;
•• Kalište, škola – sedlo Príslop – chata Pleše (cez Drndáč alebo po
modrej TZT 2612) – Podkonice;
•• Moštenica – Švarcova dolina – sedlo Príslop – Kalište – Hrivkov –
Polianka – Donovaly;
•• Podkonice – Moštenica – Hiadeľ;
•• Motyčky – sedlo Veľký Šturec – Vyšná Revúca;
•• Staré Hory – Richtárová – Piesky – Obernaverová – Katrenka;
•• Špania Dolina – železničná stanica Uľanka;
•• Korytnica – Lúžňanské sedlo – Patočiny – Liptovská Lúžna;
•• Sásová / Jakub – Sásovská d. (Ratková – po koniec asfaltky);
•• Tajch (Veľký Oružný potok) – Magurka;
•• Šumiac, modrá TZT 2610 – Havrania skala – Zúber – Zbojnícka –
Pusté pole (len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom
slnka);
•• Jasenie – Suchá dolina – Kopcová, sedlo – Ráztocké lazy – Pohronský Bukovec;
•• Demänová – Demänovská dolina – Lúčky – hotel Liptov – Repiská
(odbočky: do doliny Zadná voda a Širokej doliny po rázcestie s červenou TZT 0855 Široká dolina – Luková -Tri vody) ;
•• zjazdovky:
- od vrcholovej stanice sed.lanovky Rovná hoľa po Turistickej zjazdovke po dolnú stanicu sed.lanovky Záhradky;
- popod sedačkovú lanovku Záhradky – Rovná hoľa;
- od vrcholovej stanice sed.lanovky Rovná hoľa cez Priehybu po zjazdovke Jelení grúň po dolnú stanicu sed.lanovky Záhradky.

