
Klub slovenských turistov 

Ružomberok 

organizuje 26.2.2023 (nedeľa) 

výstup na Ďumbier 2043m 

(Nízke Tatry). 
 

Popis trasy: Začiatok trasy od parkoviska pri chate Trangoška (1120) – po zelenej značke zo začiatku lesným 

zľadovateným chodníkom kráčame na Halašovu jamu a s tadiaľto začíname strmo stúpať zľadovateným žľabom 

na sedlo – rozbočku ku chate. My pokračujeme stálym stúpaním v ľavo zimným tyčovým značením na vrch 

Ďumbier 2043,4m – najvyšší vrchol Nízkych Tatier. Mohutný žulový masív so severnými strmými stenami, 

piliermi a žľabmi spadajúcimi do ľadovcových kotlov. Najviac upúta jeho ľadovcový kotol pri pohľade od severu. 

V najvyšších polohách alpínske pásmo s výskytom vzácnych rastlín a živočíchov. Vo svahoch Ďumbiera sa 

v minulosti intenzívne dolovali železné rudy a zlato, ako pozostatok sú doposiaľ viditeľné haldy, štôlne a banské 

cesty. Na vrchole je vybudovaná betónová pyramída a veľký kríž. Z Ďumbiera krásny výhľad na všetky pohoria 

stredného a severného Slovenska. Z Ďumbiera schádzame tou istou cestou, ale v sedle odbočíme  na Chatu 

generála M.R.Štefánika. Tu sa môžeme občerstviť, chata je celoročne prevádzkovaná s možnosťou ubytovania. 

Z chaty po dobrom občerstvení sa vrátime na sedlo a schádzame strmím žľabom – tou istou cestou späť na 

Trangošku k autám.  

Časový harmonogram: Trangoška (1120) – zelená Halašova jama 1:10 – zelená 0:50 sedlo, rozbočka (1728) – 

v ľavo zimné tyčové značenie 1:10 Ďumbier (2043,4) – schádzame do sedla 0:40 - prejdeme na Chatu generála 

M.R.Štefánika 0:05 – späť sedlo 0:05 – zelená Halašova jama 0:35 – zelená Trangoška 0:40. (Časy letné – len 

orientačné).                                                                    

Prevýšenie:  stúpanie 923 m, klesanie 923 m. 

Spolu:   letný čas 5:25 hod.   

Vybavenie: Zimná turistická výstroj, mačky povinné. 

Obtiažnosť:   Peši II. - III. 

Mapa:            č.122 a 123 Nízke Tatry z edície VKÚ Harmanec. 

Zraz:  Ružomberok, parkovisko pri Fullovej galérii, odchod 07:00 hod. 

           Treba sa vopred prihlásiť a zároveň nahláste kto je ochotný pomôcť  

           osobným autom preprava Ružomberok – Trangoška a späť. Vodičom aut sa budeme skladať na prepravné. 

Predpokladaný návrat:  16:00 hod. 

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

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! 
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