
 
 
 

 

 

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje v nedeľu 17. 

apríla 2022 prechádzku v okolí Stankovian. 

Na tretej jarnej (veľkonočnej) prechádzke sa vyberieme do obce Stankovany, kde sa prejdeme k viacerým 

minerálnym prameňom. 

Trasa bude viesť po spevnenej ceste, ktorá nás dovedie do chránenej lokality Močiar, odkiaľ budeme pokračovať 

ďalej do lesa. Na trase sa budeme pohybovať hlavne po spevnených cestách, ktoré môžu byť miestami blatisté a 

šmykľavé. Trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie. Trasa je za dobrých podmienok vhodná aj na kočík, 

v tomto období však bude pravdepodobne cesta rozmočená. Prevýšenie, ktoré vystúpime, je asi 100 metrov. Celá 

trasa má asi 6 km (tam a späť). Jedinými problémami na trase môže byť rozmočená a šmykľavá cesta. Cestou si 

porozprávame niečo o miestach, kadiaľ sa budeme pohybovať a o okolí, ktoré budeme vidieť. 

Popis trasy: Trasu začneme v Stankovanoch na železničnej zastávke (Stankovany), kam sa dopravíme vlakom z 

Ružomberka. Pokračovať budeme po ceste popri železničnej trati, ktorá nás dovedie, popri jaskyni nad cestou, do 

lokality Močiar. V Močiari sa nachádza množstvo výverov minerálnej vody, z ktorých si pár pozrieme. Pri jazierku 

s minerálnou vodou si urobíme krátku prestávku na prezretie výtvorov a jazierok, ktoré vytvára minerálna voda. 

Vrátime sa na cestu a budeme pokračovať do lesa k ďalšiemu minerálnemu prameňu, od ktorého sa budeme 

vracať rovnakou trasou späť. Pri návrate sa zastavíme pri upravenom minerálnom prameni vedľa železničnej trate, 

odkiaľ sa vrátime späť do obce. V prípade dostatku času sa prejdeme k ďalšiemu minerálnemu prameňu, ktorý sa 

nachádza na okraji obce. Späť do Ružomberka sa dopravíme vlakom. 

Časový harmonogram: Trasu absolvujeme pomalým vychádzkovým tempom asi za 3 hodiny. 

Vybavenie: Dobrá nálada a v prípade horšej predpovede počasia vhodné oblečenie a obuv. Turistické palice 

odporúčané. 

Prevýšenie a vzdialenosť: 100 m / 6 km 

Mapa: Malá Fatra, časť Vrátna 

Zraz: 10:05 hod. na vlakovej zastávke Stankovany. Odchod vlaku z Ružomberka o 9:45. (smer Vrútky) 

Predpokladaný návrat: 13:55 (Vlak zo Stankovian do Ružomberka o 13:35 hod.) 

Peši 

Obtiažnosť: I 

Informácie: Kolčák 0907 332 359 

Účastníkom akcie odporúčame 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!  Poistku si môžete uzavrieť aj v Informačnom centre Ružomberok. 


