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Parametre trasy:
A Prevýšenie: 1136 m

Dĺžka trasy: 15,1 km
Čas bez prestávok: 6:30 hod.
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Trangoška

Chopok - Ďumbier

Lokalita: Nízke Tatry

hotel Srdiečko
Chata Trangoška
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Prevýšenie: 645 m
Dĺžka trasy: 10,0 km
Čas bez prestávok: 3:50 hod.
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Nízke Tatry
Označenie pohoria zaviedol slovenský geológ
Dionýz Štúr v roku 1860, pôvodne ako Nižné
Tatry. Neskôr tento názov Ján Hunfalvy
nesprávne preložil do maďarčiny ako Nízke
Tatry. Toto znenie sa používa dodnes.
Pohorie Nízke Tatry sa tiahne v dĺžke 95 km
smerom zo západu na východ medzi údoliami
Váhu a Hrona. Hlavný hrebeň dosahuje štyrmi
vrcholmi výšku vyše 2 000 m. Najvyššie vrcholy
Ďumbier (2 043 m), Štiavnica (2 025 m),
Chopok (2 024 m), Dereše (2 004 m), Chabenec
(1 955 m) a Kráľova hoľa (1 948 m) sú
jedinečnými výhľadňami na pohoria a údolia
Slovenska.
Nízke Tatry zo severu obmedzuje Liptovská a
Popradská kotlina, od Kozích chrbtov ich na
severovýchode oddeľuje Vikartovská priekopa.
Na juhu oddeľuje Horehronské podolie pohorie
od Slovenského rudohoria a Bystrických vrchov.
Od Starohorských vrchov delí pohorie Hiadeľské
sedlo. Od Slovenského raja sú oddelené
Vernárskym, Kopaneckým sedlom a
Vernárskou dolinou.
Hotel Srdiečko
Sezónny zimný hotel, cez leto zatvorený.
Chata Kosodrevina
Celoročne otvorená, možnosť občerstvenia v
bufete.
Kamenná chata
vysokohorská chata tesne pod Chopkom, v
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občerstvenie, chata
vrchol
jaskyňa
prístrešok

nadmorskej výške 2000 m. Možnosť
občerstvenia, špecialita - Kamienkovská
kapustnica a „Buchta Chopok“.
Chata M.R. Štefánika
Základný kameň chaty M. R. Štefánika pod
Ďumbierom bol položený 20.7.1924. Táto
chata mala nahradiť útulňu, ktorá bola
postavená na vrchole Ďumbiera v roku 1902.
Útulňu nazvali Karlova ochranná chata ale dnes
je to už len hŕba kamenia.
Celoročne otvorená, možnosť občerstvenia.
Ponúkajú najvyššie čapované nosičské pivo na
strednom Slovensku.

Tiesňové volanie:

112
Vedúci akcie:
0905 643 890
Autobus:
0905 343 613

Vo svahoch sa v minulosti intenzívne ťažila
železná ruda, zlato a antimonit. Pozostatky
tejto činnosti sú viditeľné takmer vo všetkých
údoliach.
Počas 2. svetovej vojny prebehli na svahoch boje
medzi slovenskými partizánmi a sťahujúcimi sa
Nemcami. Na pamiatku týchto bojov a ťažkého
prechodu Nízkych Tatier partizánmi v zime roku
1944 postavili pri neďalekej chate M. R.
Štefánika pomník padlým partizánom.

Celoročne otvorená chata pri parkovisku.

Národná prírodná rezervácia Ďumbier bola
vyhlásená v roku 1973 s rozlohou 2 043,76 ha.
Rozprestiera sa na vrchole Ďumbiera v hlavnom
hrebeni a na severnom svahu v záveroch dolín.
Územie tvorí glaciálny reliéf na žulovom
podklade.

Ďumbier

Jaskyňa mŕtvych netopierov

je najvyšší vrch Nízkych Tatier, ktorý má výšku 2
043,4 m n. m. a nachádza sa v hlavnom hrebeni
medzi Krúpovou hoľou (1 927,5 m n. m.) a
Králičkou (1 785 m n. m.).

Relatívne drobný, hlboko zvrásnený vápencový
masív Kozích Chrbtov s dĺžkou 2 km a šírkou len
300 m obsahuje vo svojich útrobách množstvo
chodieb v doposiaľ známych 14 poschodiach a
dvoch paralelných vetvách. Medzi jedinečné
zaujímavosti jaskyne patrí výskyt vulkanických
hornín kriedového veku vyvrásnených do
vápencového súvrstvia. Ďalšou zaujímavosťou
sú nálezy netopierích kostičiek, nachádzajúcich
sa temer všade. Podľa nich dostala jaskyňa aj
pomenovanie. Ich vek sa odhaduje na 6000
rokov. Jaskyňa je prístupná iba pre vopred
objednané osoby formou jaskynného trekingu.

Chata Trangoška

Na severe sa javí ako mohutný
vysokohorský masív s 500 m vysokými stenami,
piliermi a žliabkami do ľadovcových kotlov v
koncoch Bystrej a Ludárovej doliny. Miernejšie
južné svahy pokrýva pole žulových balvanov. V
severných kotlinách sa vyskytujú kamzíky a
svište.
Z vrcholu Ďumbiera je veľmi dobrý veľký
kruhový rozhľad na prakticky všetky pohoria
stredného a severného Slovenska.

Zdroj: sk.wikipedia.org, www.jmn.sk a weby
chát

