Turistické trasy
1. Hrabeňovka cez masív Baranca – 7 hod.

2.
3.
4.
5.
6.

Cez Baranec do Žiarskej doliny – 9 hod.
Z Baranca do Jamnickej doliny
Z Jamnickej doliny na Ostrý Roháč
Z Jamnickej doliny na Baranec
Z Račkovej doliny na Jakubinú

7. Zo Studenej doliny do Vrát – 3 hod.
8. Zo Studenej doliny k vodopádu – ½ hod.

9. Zo Studenej doliny k minerá.prameňu – ¾ hod.
Východisko turistických trás Jakubovany – Studená dolina poskytuje 4 východiskové
varianty do Západných Tatier: cez Baranec, do Žiarskej , Račkovej a Jamnickej doliny. Z
ních v závislosti na čase a náročnosti zasa nespočetné množstvo kombinácii trás. Všetky
trasy okrem č. 7, 8 a 9 je možné absolvovať aj obrátene. Navrhovaný smer doporučujeme
len zdôvodu najkrajších zážitkov počas výstupu a tiež z dôvodu zníženia náročnosti.
1. Hrebeňovka cez masív Baranca
I. etapa: Jakubovany - Studená dolina – Holý vrch - Priehyba - Baranec = 4 hod.
II. etapa: Baranec – Štrbavý – Malý Baranec (Ostrý) – Mládky (Hrubý) – Pod
Barancom (Stolík) -Studená dolina – Jakubovany = 3 hod.
Náročnosť: Stredne náročná vysokohorská túra so strmým začiatkom zo Studenej doliny
a pred vrcholom Baranca. Ostaná trasa nenáročná.
I. ETAPA: Jakubovany /zastávka SAD/ po modrej značke asfaltovou cestou do ústia
Studenej doliny, resp.autom na parkovisko v Studenej doline. Potom vľavo cez mostík
ponad potok lesným chodníkom k Tatranskej magistrálekde nás smerovník navedie na
pomerne náročný stupák. Za ½ hodiny nám bude odmenou oddychové miesto s výhľadom
na Baranec a Trnovskú dolinu pod Barancom. Ďalej miernejším stúpaním po turistickom
chodníku najprv cez smrekový les potom už len kosodrevinu prídeme na hrebeň Holého
vrchu (1299m). Potešení výhľadom do Liptovskej kotliny a Nízke Tatry pokračujeme vo
výstupe hrebeňom žltou značkou , na ktorom sa strieda sutina s kosodrevinou. Vyššie sa
kosodrevina stráca a krajina sa mení na hole so vzácnou a chránenou kvetenou. Po celý
čas máme po ľavej ruke výhľad navodnú nádrž Liptovská Mara a na masív Roháčov,
Baníkova, po pravej ruke Trnovskú dolinu. Posledných asi 300 m od Priehyby na vrchol
Baranca (2184m) musíme prekonať strmé stúpnie. Jedinečný pohľad z tretieho
najvyššieho vrcholu Západných Tatier vysvetľuje, prečo ho vidieť praktický z celého
Liptova. Roháčske štíty (Baníkov, Tri kopy, Plačlivô, Ostrý Roháč, Jakubiná, Hrubý vrch či
Magury) sú akoby na dosah ruky. Nádherný pohľad je tiež úplne dolu do Trnovskej doliny
na pramenište potoka Trnovec s niekoľkými vodopádmi, do Studnej doliny z našou
neďalekou dedinkou Jakubovany, ale i do Žiarskej a Jamnickej doliny.
II. ETAPA našej túry vedie je po zelenej značke nenáročná hrebeňovka na Štrbavý, Malý
Baranec (2044m) a Mládky (1945m). Tu sa môžeme rozhodnúť pokračovať po zelenej
značke do Račkovej doliny a Tatranskou magistrálou sa vrátiť do Studenej doliny alebo
opustiť zelenú značku a ísť dole na Pod Baranec (1701m), u domácich nazývaný Stolík.
Odtiaľto je najkrajší výhľad na Baranec, Trnovskú dolinu, na romantické Vráta a dva
vodopády, ktoré za priaznivého počasia počuť až sem. Do Studenej doliny potom
zostúpime lesným chodníkom najprv cez kosodrevinu, neskôr smekovým porastom.

