
Chata Kľačianska Magura 
 
Poloha 
                Chata Kľačianska Magura 

Chata Kľačianska Magura je ďalšia horská chata, ktorá sa 
nachádza v Malej Fatre. Stojí na južnej strane v nadmorskej 
výške 1115 m.n.m. pod Kľačianskou Magurou (1367 
m.n.m.), z toho vychádza aj názov.  
 
Chata nestojí priamo na hrebeni Malej Fatry ale na južnej 
strane od hrebeňa. Za pekného počasia sa spred chaty 
ponúkajú pekné výhľady. Priamo pred chatou je vidno Veľkú 
Fatru s jej vrcholmi. Na západ je vidno Martinské hole. 
Pekne vidno aj celý Turiec, mesto Martin a okolité dediny. 
 
 
Prístup z hrebeňa 
 
V ľavo je rozcestník, hore smer hrebeň 

Z hrebeňa sa tam dostanete po zelenej značke z vrchu Suchý 
(1468 m.n.m.). Zo Suchého zídete dole do Sedla pod 
Suchým (1330 m.n.m.), táto časť je veľmi strmá, je to krátky 
ale náročný úsek. Zo sedla pokračujete po zelenej značke, 
ktorá vás zavedie do lesa smerom na juh. Tu sa ide mierne 
dole kopcom a po chvíli už takmer po rovine, skoro po 
vrstevnici priamo na chatu. Tento chodník vlastne obchádza 
vrch Kľačianska Magura, ktorý je pri ceste dole po vašej 
pravej strane. Tento vrch je zalesnený, takže ho ani 

nemožno nejako presne určiť a vidieť. 
 
 
Prístup zdola 
                Prístrešok a studnička v Repištskej doline 

Prakticky najlepší a priamy prístup je z dediny Turčianske 
Kľačany (410 m.n.m.). Na severný koniec dediny (450 
m.n..m.) sa dá prísť autom a odtiaľ už peši po značenom 
turistickom chodníku (zelená značka). 
 
Ide sa kúsok rovno a cez mostík ponad potok, vľavo na lúku. 
Chodník vás z lúky zavedie do lesa a tu sa už ide mierne do 
kopca. Chodník po chvíli križuje cestu, ktorou sa na chatu 
dostanete v lete aj na bicykli. Ďalej sa ide rovno hore popri 
potoku. Asi tak po 30 minútach sa dostanete ku miestu, kde je na ľavej strane prístrešok 
a studnička (Repištská dolina – Prístrešok 700 m.n.m.). Odtiaľ sa ide priamo hore a po chvíli 
chodník opäť križuje cestu. 
 
Kúsok nad cestou už začína bývalá zjazdovka, tu ide chodník smerom do lesa vľavo. Týmto 
lesným chodníkom sa obchádza zjazdovka a v hornej časti sa chodník opäť vracia na 
zjazdovku. Ďalej pokračuje po jej pravej strane. No po chvíli chodník opäť vchádza do lesa 
a o pár metrov vyššie križuje zjazdovku a vedie vás do lesa na jej ľavej strane. Tu sa ide 
chvíľu lesom a opäť sa dostanete na zjazdovku o niečo vyššie. Potom sa už ide len priamo 
hore po zjazdovke a chata je už na dohľad. 
 
 
 
 



Možnosti na skialpinizmus v okolí 
                Zjazdovka 

Samotný výstup je menej náročnou skialpinistickou túrou. 
Prevýšenie zo severného konca dedina Turčianske Kľačany 
na chatu je 665 výškových metrov. 
V zime sa v hornej časti nemusí ísť po chodníku ale po 
vysnežených zjazdovkách priamo hore. Je to lepšie pretože 
tento turistický chodník je celoročne dosť frekventovaný. 
 
Obľúbený je výstup na Suchý (1468 m.n.m.), kde sa ide dosť 
dlho po takmer rovine a lesom, až zo Sedla pod Suchým sa 
začína náročný výstup. Svah zo Suchého do Sedla pod Suchým je dosť strmý, skôr pre 
zdatnejších lyžiarov. Podklad je trávnatý takže pri zvýšenom lavínovom nebezpečenstve tam 
je riziko pádu lavíny. 
 
Z chaty sa často robí skrátená verzia prechodov hrebeňa Malej Fatry. Zo Suchého sa ide už 
priamo po hrebeni. Takisto je chata východzím miestom pre rôzne kombinované túry ako 
napr. na Suchý a po hrebeni na Malý Fatranský Kriváň (1671 m.n.m), odtiaľ lyžovanie 
smerom do Sučianskej doliny a podobne. 
 
Pred každou túrou odporúčam zhodnotiť stav lavínového nebezpečenstva a zistiť si aktuálny 
stupeň a podmienky u Horskej záchrannej služby vo Vrátnej  +421 41/569 52 32 alebo mobil 
+ 421 903 624 028. 
 
Služby na chate 
                Pred chatou je terasa aj s posedením 

Chata Kľačianska Magura je otvorená celoročne 
a návštevníkom poskytuje ubytovacie a stravovacie služby. 
Na spanie je k dispozícii 26 lôžok. V prípade plného 
obsadenia sa dá prespať na zemi na matracoch, ale tu je 
nevyhnutný vlastný spací vak. 
 
Na chate je bufet na prízemí, kde si môžete zakúpiť rôzne 
nápoje a sladkosti. Jedáleň je na poschodí, kde ponúkajú 
rôzne studené aj teplé jedlá. 
 
Na chate je elektrina a je tu aj signál pre mobilné telefóny. 
 
Cenník 
 
Ubytovanie: 
1 noc na lôžku 250,- Sk 
1 noc na matraci 200,- Sk (vlastný spací vak) 
 
Základná strava a nápoje: 
Polievka: 35,- Sk 
Hlavné jedlo: od 70,- Sk 
Čapované pivo: 25,- Sk 
Čaj: 20,- Sk 
 
Kontakt 
 
Telefón:  +421 907 33 88 71 
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