
Klub slovenských turistov 

Ružomberok 
organizuje 20.3.2022 (nedeľa) 

výstup na Zbojnícku chatu 1960m 

(Vysoké Tatry). 
 

Popis trasy: Začiatok trasy zo Starého Smokovca stálym stúpaním na Hrebienok, príjemným traverzom Nad 

Rainerovou chatou pokračujeme vľavo stúpaním po modrej značke Veľkou Studenou dolinou – dolina 

s najväčším počtom plies. V závere doliny najvyššie položené 

Ľadové pleso 2057m. Vodu z plies odvádza Veľký Studený potok, 

ktorý po spojení s Malým Studeným potokom vytvára vodopády 

Studeného potoka, prístupné od Bilíkovej chaty a Hrebienka. 

V doline sú dva významné turistické značené priechody a to cez 

Prielom 2298m do Bielovodskej doliny a jednosmerný priechod cez 

Priečne sedlo 2352m z Malej Studenej doliny do Veľkej studenej 

doliny. Schodné len v lete. Stúpame zo začiatku lesným chodníkom, 

ktorý vyššie vchádza do kosodreviny a neskôr do otvoreného terénu. 

V závere strmo stúpame ku Zbojníckej chate 1960 mnm, ktorá je turistickým centrom doliny – záchranná 

stanica THS. V júni 1998 chata vyhorela, v zapätí sa však začala jej rekonštrukcia, v súčasnosti je obnovená. 

Späť sa vraciame tou istou trasou do Starého Smokovca. 

Časový harmonogram: Starý Smokovec (995) – zelená 0:55 Hrebienok (1275) – červená 0:20 Nad 

Rainerovou chatou (1305) – modrá 2:05 Zbojnícka ch. (1960) – modrá 1:30 Nad Rainerovou ch. (1305) – 

červená 0:20 Hrebienok (1275) – zelená 0:40 Starý Smokovec (995). 

Prevýšenie:     stúpanie 1055 m, klesanie 1055 m.  
Spolu:              vzdialenosť 17.4 km, čas 5:50 hod. 

Vybavenie:  Zimná turistická výstroj (trekové palice, mačky, retiazky na gumke). 

Obtiažnosť:  Peši III., VhT 

Mapa:              č.113 Vysoké Tatry z edície VKÚ Harmanec. 

Zraz:  Ružomberok, Karola Salvu, Adamsport, odchod   06:30 hod. Treba sa vopred 

            prihlásiť a zároveň nahláste kto je ochotný pomôcť osobným autom, 

            preprava Ružomberok – Starý Smokovec a späť. Vodičom aut sa budeme skladať na prepravné. 

            Starý Smokovec, pri dolnej stanici Lanovej dráhy na Hrebienok o 07:30 hod. 

Predpokladaný návrat: Ružomberok 16:00 hod. 

Informácie: Koštial Karol, tel.0905 453 950,       e-mail: karol.kostial@gmail.com 

 

Účastníci musia mať poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej služby, ak nemajú idú na akciu na vlastné 

nebezpečie a všetky náklady spojené s nákladmi na záchranné akcie Horskej služby si budú hradiť z vlastných 

zdrojov! 
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