
Klub slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička  

pozýva na turistické podujatie  

 

 

1. – 3. (príp. 15. – 17.)    februára 2019  

 Zimný „minizraz“ alias zimné sústredenie Nálepkovo 

Charakteristika: víkendové podujatie vo Volovských vrchoch pre vyznavačov bežeckého lyžovania a snežníc 
v krásnom prostredí Hnileckých vrchov. Priamo nad ubytovňou je lyžiarsky vlek Kružno (400 m). Hlavná sobotná trasa 
bude smerovať na atraktívny prevažne odlesnený hrebeň z horskej dedinky Závadka na vrcholy Holý vrch a Bukovec 
s krásnymi kruhovými výhľadmi do širokého okolia vrátane blízkych Tatier. Termín bude zvolený podľa aktuálnych 
snehových podmienok. Na podujatie je nutné sa záväzne prihlásiť do štvrtka 24. januára 2019! 

Ubytovanie: turistická ubytovňa Nálepkovo (Hámorská ulica) v areáli futbalového ihriska, 2- až 6-posteľové izby 
so spoločným sociálnym zariadením na chodbách, súčasťou ubytovne je jedáleň, bufet, spoločenská miestnosť 
a sauna. Cena nocľahu je 10,- € osoba/noc. Od železničnej stanice je ubytovňa vzdialená 20 minút chôdze 
cez námestie, skratkou po trati je to 10 minút chôdze. http://nalepkovo.sk/turisticka-ubytovna.php  

Stravovanie: v jedálni v objekte. Cena polpenzie (raňajky a večera) je 6,50 €/osoba/deň. V objekte nie je k dispozícii 
samostatná kuchynka pre ubytovaných, takže nemožno riešiť stravu individuálne. Prihlášky na stravu treba vopred 
nahlásiť vedúcemu podujatia. V obci nie je iná možnosť stravovania sa v reštaurácii.   

Program: budeme sa pohybovať vo Volovských vrchoch a v ich podcelku Hnilecké vrchy. V piatok pôjdeme 
poludňajším autobusom do dedinky Závadka (815 m), odkiaľ bez väčšej  námahy vyjdeme na vrch Sosničky (890 m) 
s krásnymi kruhovými výhľadmi. Ďalej hrebeňovými lúkami cez kaplnku na Hure na vrch Smrečina, odkiaľ si urobíme 
stopu zostupovou trasou priamo do Nálepkova. Trasa je mierne náročná a dominuje jej zjazd.  

V sobotu pôjdeme rovnaký nástup zo Závadky cez Sosničky, Smrečinu, Krivé pole, Holý vrch (1016 m) na Bukovec 
(Buchwald, 1127 m), odkiaľ sa opäť otvárajú úžasné výhľady doširoka. Po rovnakej trase sa vrátime ku Smrečine 
a cez Kamennú studňu sa zvezieme do Nálepkova. Večer bude sauna (v objekte) a zábava v spoločenskej miestnosti 
na ubytovni. Trasu si môžete pozrieť na https://mapy.hiking.sk/?trasa=jNTrU (21,5 km, hore 543 m, dole 839 m).  

V nedeľu pôjdeme na poldennú vychádzku do blízkeho okolia Nálepkova (kúpele Čierna Hora alebo horská osada 
Zahájnica).  

Doprava: doprava bude v piatok rýchlikom Horehronec s odchodom o 5.36 h z BB (BR o 6.25 h) alebo v piatok 
poobede rýchlikom Kráľova hoľa o 15.35 h z BB (BR o 16.24 h), prípadne individuálne vlastným autom. Návrat domov 
v nedeľu rýchlikom Horehronec o 15.30 h (BR 17.18 h; BB 18.14 h).  

Prihlášky: Tomáš Trstenský, tomas.trstensky@hiking.sk,  

0910 190 949, https://kremnicka.hiking.sk  
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