
Kvačianská dolina - vodní mlýny Oblazy 
(Slovenská republika - Národní přírodní rezervace Prosiecka dolina ) 

 
 

Kvačianska dolina - výlet je vhodný i pro děti 
 
Kaňonovitá dolina zaříznutá hluboko mezi masivy Černé hory a vrchu Ostrý v Chočských 
vrších patří bezpochyby mezi nejhezčí slovenské doliny. Pěkná půldenní vycházka začíná hned 
za posledními domy obce Kvačany a dále protíná Chočské vrchy a ztrácí se na severu. Její 
krasový charakter modelovala říčka Kvačianka. Kvačianska dolina je známá díky Mlýnům 
nazývaných Oblazy, které se v této překrásné dolině nacházejí. Na cestě Kvačianskou dolinou 
na Oblazy narazíme na místo, které je označené dřevěnou směrovou tabulkou, která nás zavede 
až na Oblazy. Až dorazíme na mlýny Oblazy, tak si můžeme odpočinout, či navštívit nedaleké 
vodopády. Mlýny jsou nyní kompletně zrekonstruované, takže se můžeme pokochat principem 
těchto jedinečných staveb. 
 
Co lze vidět cestou: 
 

 Tiesňava Vráta protíná celý hřeben Chočských vrchů 
 Vodopád Červené piesky se nachází v překrásném prostředí Prosieckej doliny 

obklopeném Chočskými vrchmi. Je považovaný za jeden z nejkrásnějších vodopádů na 
Slovensku (pokud je v něm voda a to nejvíce na jaře nebo na podzim po deštích). Jeho 
výška je 15 metrů. 

 Vrchol Prosečné – 1372 m.n.m (pouze delší trasa). Prosečné je jeden z vrcholů 
Chočských vrchů ohraničený Prosieckou a Kvačianskou dolinou a na který vede zelená 
turistická značka. Monentálně výhled z vrcholu částečně zakrývají stromy, takže 
nejpěknější je výhled na Liptovskou Maru a Nízké Tatry. 

 Ráztocký vodopád (mírně ze stezky) - vodopád je ukrytý v kamenné štěrbině a padá z 
výšky asi 8 metrů. V létě bývá obrostlý bujnou vegetací, v zimě se mění na ledovou 
kaskádu. Nad vodopád je možné vyjít po dřevěném žebříku, je však potřebné být 
opatrný, protože voda z vodopádu způsobuje, že žebřík je kluzký. Kluzkost žebříku 
závisí na množství vodě ve vodopádu, jak je tomu na podzim (v říjnu) to nevím. K 
vodopádu vede modrá turistická značka z Veľkého Borového. 

 Vyhlídka Malý Roháč - dřevěná plošina postavená v roce 2013 na skále nad propastí 
poskytuje nádherné výhledy na Kvačianskou dolinu. 

 Vyhlídka Kobylyny - díky mezi turisty oblibené nedaleké vyhlídce Malý Roháč byla 
v roce 2016 vybudována druhá vyhlídková plošina nabízející dechberoucí výhledy do 
propasti Kvačianské doliny. 

 
 
To nejlepší z celého výletu ale téměř určitě nabídnou vodní mlýny Oblazy. Jde o jedny z 
posledních zachovaných mlýnů horského typu, navíc v až neuvěřitelně malebném prostředí. 
Od 80. let se o ně stará skupinka dobrovolníků, takže se dnes můžete podívat dovnitř a vidět, 
jak mlýny fungovaly. Oba vznikly v první polovině 18. století, jeden z nich byl o století později 
přestavěn na pilu. Právě pilu se podařilo zrekonstruovat se vším všudy a při prohlídce tak 
zjistíte, jak celý systém vodního náhonu a přenosu energie k pilám pracuje. Bez problémů navíc 
můžete vzít i děti, cesta není nijak náročná. 
 

  



Termín:  12.10.2019 
 
Cena:   

 200 Kč členové PSK Přerov (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek) 
 400 Kč ostatní  

- v ceně je zahrnuta autobusová doprava tam i zpět  
 
 

Odjezd z ČR:  12.10.2019 v 05:00 hodin od budovy ÚO Přerov, U Výstaviště 18  
Příjezd do SR: 12.10.2019 v 09:00 hodin - obec Prosiek, okres Liptovský Mikuláš, 

Žilinský kraj, Slovensko (cca 215 km – 250 km, podle uzavírek a dalších 
trablů) 

 
 
Odjezd z SR:  12.10.2019 v 18:00 – 18:30 hodin z obce Prosiek 
Návrat do ČR:  12.10.2019 v 22:00 – 22:30 hodin k budově ÚO Přerov, U Výstaviště č. 

18 (cca 215 km – 250 km, podle uzavírek a dalších trablů) 
 
 
Doprava: 1x autobus – autobusová doprava Konečný 
 
 
 
  



Trasa A – méně náročná:  délka: 16,4 km  čas průchodu: 6:30h 
 

 
 

 



Vysvětlivky: 

Popis trasy: 
 
Po vysednutí z autobusu na Parkovišti Prosiek, okres Liptovský 
Mikuláš, Žilinský kraj, Slovensko se vydáme po modré turistické 
značce k turistickému rozcestníku (START) a následně po 
modré turistické značce k turistickému rozcestníku (bod 2) 
před Vodopádem Červené piesky. Následně dále po modré 
turistické značce k Vodopádu Červené piseky (bod 3). Dále 
stále po modré turistické značce dojdeme až k turistickému 
rozcestníku „Veľké Borové“ (bod 4). Dále po modré turistické 
značce projdeme kolem Ráztockého vodopádu k Hornímu a 
Dolnímu mlýnu (bod 5 a bod 6). Nejspíš tou samou trasou se zpět 
vrátíme na stezku značenou modrou turistickou značkou a dál 
po této značce pokračujeme vpravo směrem na obec Kvačany, až 
dojdeme k turistickému rozcestníku „Oblazy – rázc.“ (bod 7). Zde 
se dále vydáme směrem na obec Kvačany, ale už po červené 
turistické značce. Projdeme kolem vyhlídky „Malý roháč“ (bod 
8) a pokračujeme stále po červené turistické značce, která vede 
kolem „Vyhlídky Kobyliny“ (bod 9). Dále pak budeme pokračovat 
po stezce značené červenou turistickou značkou až 
k cykloturistickému rozcestníku „Kvačianská dolina – ústie“ (bod 
10). Z tohoto místa se dále pokračuje již po stezce značené žlutou 
turistickou značkou, a to až do místa startu našeho výletu, kde 
se napojíme zpět na stezku značenou modrou turistickou 
značkou a dojdeme zpět do obce Prosiek, kde na parkovišti (CÍL) 
„by měl “ čekat náš autobus na cestu zpět domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Další zajímavosti na trase: 

  

  

 

 

 

Občerstvení na trase: 

   

Otevírací doba: Sobota 10h – 20h  Sobota 11h – 21h 
V blízkosti bodu „4“    V blízkosti bodu „4“ 
 

  

V cíli - na parkovišti, kde bude stát autobus 

 

 
 
 
 
 
 



Trasa B – více náročná:  délka: 20,4 km  čas průchodu: 8:30h 
 

 
 

 



Vysvětlivky: 
Popis trasy: 
 

Po vysednutí z autobusu na Parkovišti Prosiek, okres 
Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, Slovensko se vydáme po 
modré turistické značce k turistickému rozcestníku 
(START) a následně po modré turistické značce 
k turistickému rozcestníku (bod 2) před Vodopádem Červené 
piesky. Následně dále po modré turistické značce 
k Vodopádu Červené piseky (bod 3). Dále stále po modré 
turistické značce dojdeme až k turistickému rozcestníku 
„Svorad“ (bod 4) a zde odbočíme vpravo po stezce značené 
zelenou turistickou značkou směr „Ostruky“ (bod 5).  
Následně dojdeme k turistickému rozcestníku Borovianka 
(bod 6), kde odbočíme vpravo na stezku značenou modrou 
turistickou značkou, kterou projdeme kolem Ráztockého 
vodopádu k Hornímu a Dolnímu mlýnu (bod 7 a bod 8). 
Nejspíš tou samou trasou se zpět vrátíme na stezku značenou 
modrou turistickou značkou a dál po této značce 
pokračujeme vpravo směrem na obec Kvačany, až dojdeme 
k turistickému rozcestníku „Oblazy – rázc.“ (bod 9). Zde se 
dále vydáme směrem na obec Kvačany, ale už po červené 
turistické značce. Projdeme kolem vyhlídky „Malý roháč“ 
(bod 10) a pokračujeme stále po červené turistické značce, 
která vede kolem „Vyhlídky Kobyliny“ (bod 11). Dále pak 
budeme pokračovat po stezce značené červenou turistickou 
značkou až k cykloturistickému rozcestníku „Kvačianská 
dolina – ústie“ (bod 12). Z tohoto místa se dále pokračuje již 
po stezce značené žlutou turistickou značkou, a to až do 
místa startu našeho výletu, kde se napojíme zpět na stezku 
značenou modrou turistickou značkou a dojdeme zpět do 
obce Prosiek, kde na parkovišti (CÍL) „by měl “ čekat náš 
autobus na cestu zpět domů. 
 
 
 
!!! U této trasy vynechává turista bod 4 z trasy A, okolo 
kterého se nachází obě dvě občerstvení  
 
1. Bufet Goral, 
2. Hostinec Borovec, 
 
popřípadě by se musel kousek vrátit po modré stezce !!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Bonus – online služba: 
 
Účastník zájezdu si může do svého chytrého telefonu nainstalovat aplikaci „Mapy.cz“ od 
Seznamu.cz (dostupné v aplikaci „Google Play“) a přes whatsapp je možné mu zaslat obě 
naplánované trasy nebo jen tu, o kterou bude mít zájem a kterou chce absolvovat, přičemž při 
zapnutí mobilních dat a určování pozice GPS na jeho mobilním telefonu může na svém 
mobilním telefonu sledovat, zda jde správně a kudy se má dále vydat k dalšímu bodu trasy. 
Fakticky bude online sledovat, kudy jde, aby se popřípadě nezatoulal. 
 
Přihlášky:  
 
!!! výhradně na email: zajezdmalafatra@email.cz závazně do 13.09.2019 !!! 
 
V přihlášce uveďte: 
 

1. vždy vaše jméno a příjmení 
2. počet míst v autobusu – kolik jich chcete rezervovat 
3. uveďte kolik míst je pro člena PSK Přerov (členů) a kolik míst je pro tzv. nečleny PSK 

Přerov, u členů PSK Přerov uveďte název organizační skupiny 
4. telefonní kontakt 

 
  
VZOR:  
 

1. Filip Polák 
2. počet míst 2 
3. 1 člen PSK Přerov (1.OOK) + 1 nečlen PSK Přerov 
4. 777 093 130 

  
Úhrada: do 14:00 hodin dne 27.09.2019 na podatelně 1.OOK 
 
Pojištění: Zajišťuje si a hradí každý sám. Doporučujeme ! 
 
Kapesné: Dle vlastního uvážení. Vstupné na plánovaný okruh nebylo zjištěno, resp. by nemělo 
být, ale ať nejsme překvapeni  
 
V PŘÍPADĚ MALÉHO ZÁJMU (NERENTABILITY DOPRAVY) BUDE VÝLET ZRUŠEN 
– O TOMTO BYSTE BYLI VYROZUMĚNI. 
 
Filip Polák 
mob.: 777 093 130 


