
Martinská ferrata má nové mostíky, 
staré drevené vymenili za kovové 
lávky. Budú trvácnejšie aj bez-

pečnejšie. Sumou 3 480 eur prispel aj Ži-
linský samosprávny kraj. Projekt Horskej 
služby Veľká Fatra sa o financie uchádzal 
v rámci výzvy z participatívneho rozpočtu 
ŽSK, kde je do rozhodovania zapojená 
verejnosť. Výmena mostíkov na ferrate  
patrila medzi tri TOP projekty s najväčšou 
podporou verejnosti.

„Z Ferraty HZS sa pomaly stáva teenager, 
onedlho oslávi svoje desiate narodeniny. 
Počas prvej dekády jej existencie sa uká-
zalo, že to bol zmysluplný projekt, ktorý 
nadchol ľudí z blízka aj ďaleka. Za tento 
čas sa však odkryli aj jej slabé miesta, 
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Aby sme spoločne podporili podnikavosť a rozvíjali budovanie SMART regiónu.

Aj vy môžete byť súčasťou inovačného ekosystému žilinského regiónu. A možno to bude práve váš nápad,
ktorý v budúcnosti zmení svet.

Dotácie ŽSK v praxi:
Výmena mostíkov na ferrate

sponzorských príspevkov a odpracovali 
tam tisíce brigádnickych hodín. Otvore-
ný bol v roku 2013. Ferraty sú zaistené 
chodníky, známe najmä z alpských kra-
jín. Sú zabezpečené oceľovými lanami, 
stupačkami a rebríkmi, ktoré umožňujú 
pohyb aj v náročnejších a strmších skal-
ných terénoch. •

medzi ktoré jednoznačne patria dreve-
né mostíky, po ktorých návštevníci na 
viacerých miestach križujú koryto poto-
ka. Vysoká vlhkosť, veľký jarný prietok a 
množstvo snehu v rokline spôsobili, že 
ich povrch sa stal klzký a technický stav 
nevyhovujúci,“ uviedol Ján Šimon z Hor-
skej služby Veľká Fatra.

Ferrata HZS patrí k najatraktívnejším tu-
ristickým trasám v Turci. Istená trasa ve-
die z Martina-Strání na Martinské hole, 
cez kaňon Pivovarského potoka, popri 
kaskádach, menších či väčších vodopá-
doch. Profesionálni a dobrovoľní horskí 
záchranári budovali ferratový chodník zo 
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Viac informácií sa
dozviete na www.hsvf.sk,
www.naferraty.sk
alebo po naskenovaní
QR kódu.

Výmena mostíkov na martinskej ferrate.
Zdroj: Horská služba Veľká Fatra. (3)
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