
Chata pod Chlebom 
 
Poloha 
               Chata pod Chlebom, v pozadí VF Kriváň 

Chata pod Chlebom je horská chata, ktorá sa nachádza 
v Malej Fatre. Stojí v nadmorskej výške 1420 m.n.m. pod 
Chlebom (1646 m.n.m.), z toho vychádza aj názov. Chata 
nestojí na hrebeni Malej Fatry, ale na južnej strane pod 
hrebeňom. Za pekného počasia sa spred chaty ponúkajú 
nádherné výhľady. Za chatou je vidno Chleb a Veľký 
Fatranský Kriváň. Na východ vidno Západné Tatry a 
Veľký Choč, priamo pred chatou je vidno časť hrebeňa 
Nízkych Tatier a Veľkú Fatru a vpravo Martinské hole.  
 
Prístup z hrebeňa 
 
Pohľad na Západné Tatry 

Z hrebeňa, konkrétne zo Snílovského sedla sa tam dostanete 
po zelenej značke a ste tam za 20 minút. V zime je táto cesta 
zapadnutá snehom a preto sa používa zimná cesta. Ide sa po 
červenej značke, po tyčovom značení smerom na Chleb, no 
v polke cesty je odbočka vpravo na Chatu pod Chlebom 
a pokračuje sa tyčiach až na Chatu. 
 
Zo Sedla za Hromovým sa tu tiež dostanete. Zo sedla treba 
ísť po žltej značke, ktorá sa napojí na modrú, ktorá vedie 

priamo na chatu. Túto trasu neodporúčam v zime, hlavne keď hrozí lavínové 
nebezpečenstvo!!! Juhovýchodné svahy Chlebu a Hromového patria medzi najlavinóznejšie 
v Malej Fatre. 
 
Prístup zdola 
 
Zo Zajacovej na Trusalovej sa ide po zelenej značke, ktorá ide po lesnej ceste, neskôr 
chodníkom v lese (Skratky) a záverečný výstup vedie po bývalej zjazdovke (Generál). Toto je 
najpoužívanejšia výstupová trasa na Chatu pod Chlebom. V zime tu okrem turistov nájdete aj 
veľa skialpinistov. 
 
Ďalšia možnosť výstupu je zo Šútova cez Šútovský vodopád a Mojžišove pramene. Ide sa po 
modrej značke. Je to veľmi pekná trasa, no v zime je aj veľmi nebezpečná. Od Mojžišových 
prameňov sa ide traverzom cez juhovýchodné svahy Hromového a Chlebu, ktoré patria medzi 
najlavinóznejšie v Malej Fatre. 
 
Možnosti na skialpinizmus v okolí 

           Veľký Fatranský Krivá ň 
Už samotný výstup alebo prístup na chatu je dobrou 
skialpinistickou túrou. Prevýšenie zo Zajacovej na chatu je 
685 m. Na chatu sa dá ísť aj zo severu, a to z Vrátnej doliny. 
Od údolnej stanice lanovky do Snílovského sedla po 
lyžiarskej zjazdovke, potom kúsok po hrebeni smerom na 
Chleb a od odbočky na Chatu pod Chlebom už zlyžujete. 
Prevýšenie je tu okolo 800 m. 



Chata pod Chlebom je výborným miestom pre začatie menej 
náročných, ale aj náročných skialpinistických túr. Výstupy na 
Veľký Fatranský Kriváň (1709 m.n.m.) a Chleb (1646 
m.n.m.) sú veľmi obľúbené. Po hrebeni sa môžete dostať aj 
na Malý Fatranský Kriváň (1671 m.n.m.), Poludňový Grúň 
(1459m.n.m.) a Stoh (1607 m.n.m.). 
 
Okrem týchto skialpinistických výstupov a túr je to ešte 
mnoho ďalších. A výhodou je, že sa dajú veľmi dobre 
kombinovať   výstupy   na   vrcholy  s hrebeňovými  túrami  a   Chleb 
dlhými lyžiarskymi úsekmi. 
 
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 
               Chata v zajatí snehu 

Chata pod Chlebom je otvorená celoročne a návštevníkom 
ponúka ubytovacie a stravovacie služby. Na spanie sú 
k dispozícii 2 deväťlôžkové a 1 šesť lôžková izba. V prípade 
plného obsadenia môžete prespať na povale alebo 
v miestnosti, kde sa stravuje, ale to musíte mať vlastný spací 
vak a odporúčam aj karimatku.  
Na chate je samozrejme bufet, kde si okrem rôznych tekutín, 
jedla a sladkostí môžete zakúpiť aj pohľadnice a tričká. 
Na chate je elektrina a signál pre mobilné telefóny je v chate 
slabý, no pred chatou je už dobrý. 
 
Cenník                
 
Ubytovanie: 
1 noc bez prádla  150,- Sk (vlastný spací vak) 
1 noc s prádlom  230,- Sk 
2 - 5 nocí s prádlom  210,- Sk 
5 a viac nocí s prádlom 190,- Sk 
 
Základná strava a tekutiny: 
Polpenzia  170,- Sk 
Plná penzia  270,- Sk 
Polievka:  28,- Sk 
Hlavné jedlo:  od 55,- Sk  
Čapované pivo: 30,- Sk 
Čaj:   10,- Sk 
 
Kontakt 
 
Telefón: +421 905 861 042 
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