
 
 

Výbor  Klubu slovenských turistov Ružomberok  Vás pozýva  na  1 - dňový autobusový 

zájazd spojený  s výstupom na Kráľovú hoľu alebo na prechádzku ku  prameňu Hrona 

s obhliadkou Chmarošského viaduktu.. 
 

 

Program výstupu na Kráľovú hoľu, ktorú poriada VKÚ Harmanec 

Trasa:    Šumiac – Predné sedlo – Kráľová hoľa 1946 m n.m.  a späť,  

celkové prevýšenie 1066 metrov 

Štart výstupu:    9,30 hod. 

Predpoklad. návrat:  15,00 hod. 

Doplnkový program:  Slávnostné uvedenie Turistického atlasu Slovenska do života 

 

Program prechádzky ku prameňu Hrona 

Prehliadka Šumiaca, účasť na zahájení a potom presun autobusom do Telgártu. 

Trasa: Telgárt - Chmarošský viadukt - prameň Hrona a späť, dĺžka cca 2 x 2,5 km  

(príp. už zo Šumiaca + 5 km s návratom do Telgártu k autobusu) 

Rieka Hron je druhá najdlhšia slovenská rieka, aj preto si zasluhuje patričnú pozornosť. Hron 

meria 298 kilometrov, preteká iba územím Slovenska a v malej obci Kamenica nad Hronom sa 

vlieva do Dunaja. Hron pramení v Horehronskom podolí na juhovýchodnom úpätí Kráľovej 

hole v nadmorskej výške približne 980 m n. m. Okolie prameňa je veľmi pekne upravené. 

Prameň je ohradený malým dreveným plotom a nad ním sa hrdo pýši drevený prístrešok. O 

tom, že sa práve nachádzate pri prameni Vás budú informovať aj všadeprítomné informačné 

tabule, z ktorých sa dozviete základné informácie o rieke Hron. Pri prameni si môžete chvíľku 

posedieť na tradičných brvnách alebo na lavičke pod prístreškom a potom už len nasávať 

čerstvý horských vzduch a kochať sa nádhernou okolitou scenériou. Z najbližšej obce Telgárt 

sa k prameňu dá dostať za približne 30 minút pešo.  

Charakteristickým znakom obce Telgárt nie je len očarujúca vysokohorská príroda, ale 

aj unikátny objekt zvaný Chmarošský viadukt. Ide o kamenný železničný most, ktorý sa týči 

nad Gregorovou dolinou. Most bol postavený v roku 1933. Týči sa do výšky 18 metrov a tvorí 

ho deväť oblúkov na dĺžke takmer 114 metrov. Svoje pomenovanie dostal podľa potoka 

Chmaroška, ktorý sa vinie popod ním. Z obce Telgárt k lokalite vedie cca 1 km dlhá značená 

trasa, ďalej sa pokračuje k prameňu Hrona. Ide o nenáročnú a veľmi príjemnú prechádzku. 



 

 

Vedúci zájazdu:  Otto Lučanský 

Zraz účastníkov: park Š.N.Hýroša (zo strany hotela Kultúra) o 6 30 hod. 

Odchod autobusu: o 6 45  hod. 

Predpokladaný odchod autobusu z Telgártu 15 45 hod. a zo Šumiaca  o 16 00 hod. 

Predpokladaný príchod do Ružomberka o 18 00 hod. 

Účastnícky poplatok: 

- členky a členovia KST Ružomberok s členstvom dlhším ako 1 rok 10 €/osoba 

- deti a mládež (členovia KST Ružomberok)      6 €/osoba 

- sympatizanti a nečlenovia KST Ružomberok    15 €/osoba 

- deti a mládež (nečlenovia KST Ružomberok)       8 €/osoba 

 

Prihlášky a informácie :   

Záujem je potrebné nahlásiť do utorka 23.8.2022 Dušanovi Mišíkovi, tel. 0905 297685 

alebo na klubový mail kstrk.sk@gmail.com.   

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na klubový účet  SK04 0900 0000 0000 5672 3494. 
 

S pozdravom 

Výbor KST odbor Ružomberok 
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