
 

TATRY TOUR 22    23. – 25.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKOHORSKÁ  TURISTIKA   Chata pri Zelenom Plese Chata pri Zelenom Plese 1551m.n.m 

PROGRAM 

1. deň  23.9.2022 (piatok) Bratislava  smer Tatranská Lomnica  - zraz 11:30 hod na parkovisku lanovky 

Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso 

 A) možnosť prepravy  vlakom  IC z Bratislavy hl.st.  odchod 5:55 hod smer Poprad Tatry prích. 

9:38 hod – prestup na električku smer Tatranská Lomnica,  

 B) možnosť prepravy vlastným autom – parkovanie ( 20€/deň) v Tatranskej Lomnici až do 

25.9.2022 

Lanovkou  sa vyvezieme na Skalnaté pleso, pokračujeme zo Skalnatého plesa cez sedlo pod 

Svišťovkou 1826 m.n.m. Trvanie výstupu po červenoznačenom chodníku je približne 2 hodiny 45 

minút.  

Veľká Svišťovka 2037 m.n.m. je trávnato-sutinová kopa kúsok 

nad turistickým chodníkom cez sedlo pod Svišťovkou 2023 

m.n.m. vybudovaným už v roku 1930. Kto bol prvým na jej 

vrchole nie je známe, ale prvý známy, kto v jej masíve zanechal 

svoje odtlačky bol evanjelický farár Šimon Bilík (1613 – 1680) 

z Huncoviec, ktorý bol v čase protireformácie zbavený 

majetkov a vyhnaný z obce. Tento sa päť rokov 1672 -1677 

ukrýval v doline Zeleného plesa a v masíve Veľkej a Malej 

Svišťovky hĺbil štôlne, údajne hľadajúc zlato, potajme 

zásobovaný svojím synom. Pri súčasnom chodníku sa 

nachádzajú tri zachovalé štôlne, ktoré už len slabo rozoznať. 

Najhlbšia, ktorú vyhĺbil vraj merala 11m. 

Ubytovanie po 16:00 hod ,  večera a voľný program. 

http://kamnahory.sk/Vysoke-Tatry/Vysokohorske-chaty/Chata-pri-Zelenom-plese-Brncalka-1551m.html


2. deň 24.9.2022 (sobota) po raňajkách cca 

o 10:00 odchod na túru smer Jahňací štít 

(celodenná túra). Výstup na Jahňací štít 2229 

m.n.m. vedie úzkym strmým chodníkom cez 

kosodrevinu do vysoko položenej Červenej 

doliny. Prejdeme okolo Červeného a Belasého 

plesa a vystúpime do záveru doliny, odkiaľ sa 

šikmým traverzom dostaneme ku reťaziam pod 

Kolovým priechodom 2092 m.n.m. Naspäť sa  

                  vraciame rovnakou trasou. 

V popoludňajších hodinách návrat na chatu – 

večera, voľný program. 

3. deň 25.9.2022 (nedeľa) po raňajkách 

vypratanie izieb a návrat  do Tatranskej 

Lomnice cez rázcestie/ prístrešok Šalviový 

prameň 1100m smer  Biele vody (cca 3 hodiny).   

žltá značka – celou trasou zostup.   Obed 

v Tatranskej Lomnici,  návrat do Bratislavy. 

Ubytovanie na chate nie je hotelové, je to turistická chata, každý má zabezpečenú posteľ a prádlo.  

V prípade záujmu dopravy vlakom môžem zabezpečiť skupinový lístok na vlak .  

Vybavenie – obuv na vysokohorskú túru, pršiplásť a vhodné oblečenie aj do chladnejšieho počasia. 

Veci si nesieme so sebou  - ruksak.  

Cena pre zamestnancov SjF a členov VŠK Strojár : 80 € 

Ostatní: 110 € 

Cena zahŕňa:  2 x ubytovanie na horskej chate, 2 x večera, 2 x raňajky, vývoz lanovkou na Skalnaté 

pleso. 

Doprava  Ba – Tatranská Lomnica a späť, poistenie v horách , obedy a pitný režim  sú na vlastné 

náklady.  

Info: alena.cepkova@stuba.sk 

Tel.č.0908769899 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (ÚHRADA CELEJ SUMY) DO 25.8.2022 ! 

mailto:alena.cepkova@stuba.sk

