
56. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 

na Kráľovej studni vo Veľkej Fatre 

24. – 26. máj 2019 

 

 

 

 Pozvánka – Propozície podujatia   

 

                    



               
                 

            56. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska 

Klub slovenských turistov, redakcia časopisu Krásy Slovenska, Horský hotel Kráľova 
studňa a Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica Vás pozývajú na 56. 
Stretnutie čitateľov Krás Slovenska. 
 
Piatok 24. 5. 2019 

20.30 hod.    pozorovania hviezd v Parku tmavej oblohy Kráľova studňa s astronomickými 
ďalekohľadmi a odborným výkladom pod záštitou Slovenského zväzu 
astronómov 

 
Sobota 25. 5. 2019 
 výstup na Krížnu a k Horskému hotelu Kráľova studňa 

9.30 - 13.00 hod.   prezentácia účastníkov v Horskom hoteli Kráľova studňa (účastnícke listy, 
propagačné materiály a produkty vydavateľstva DAJAMA) 

13.00 – 13.45 hod.   slávnostné otvorenie  stretnutia v Horskom hoteli Kráľova studňa, príhovory hostí, 
prezentácia turistických noviniek vydavateľstva DAJAMA, odovzdanie štafety 
stretnutia 

13.45 – 16.00 hod.   voľný program (občerstvenie, guláš, hudba),  poznávanie kveteny Veľkej Fatry 
v okolí Kráľovej studne s odborným výkladom NP Veľká Fatra a SAV 

15.00 hod.  beseda s redaktormi Krás Slovenska v jedálni Horského hotela na Kráľovej studni 
20.30 hod.    pozorovania hviezd v Parku tmavej oblohy Kráľova studňa s astronomickými 

ďalekohľadmi a odborným výkladom pod záštitou Slovenského zväzu 
astronómov  

 

Nedeľa 26.5.2019    program podľa vlastného výberu výletov a turistiky v okolí 
 
Prístupové a zostupové pešie trasy 

1. Staré Hory, pri kaplnke – Majerova skala 1 283 m (2.15 hod.) – Krížna 1574 m (3.15 hod.) –  
Kráľova studňa, prameň (3.55 hod.) – Kráľova studňa, hotel (4.10 hod.) 

2. Turecká – Salašky (0.30 hod.) – Pod Líškou (2.20 hod.) – Krížna 1 574 m (2.55 hod.) – Kráľova 
studňa, prameň (3.35 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.50 hod.) 

3. Turecká – Ramžiná (1.10 hod.) – Úplaz (2.15 hod.) – Kráľova studňa, prameň (3.00 hod.) – 
Kráľova studňa, hotel (3.15 hod.) 

4. Staré Hory, pri kaplnke – Pivová (1.10 hod.) – Japeň 1154 m (2.05 hod.) – Úplaz (2.55 hod.) – 
Kráľova studňa, prameň (3.40 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.55 hod.) 

5. Horný Jelenec – Rybô (0.45 hod.) – Rybovské sedlo (2.15 hod.) – Krížna 1 574 m (3.05 hod.) – 
Kráľova studňa, prameň (3.50 hod.) – Kráľova studňa, hotel (4.00 hod.) 

6. Sedlo Malý Šturec 890 m n. m. – Pod Krásnym kopcom (1.50 hod.) – Košarisko (2.25 hod.) – 
Kráľova studňa, hotel (2.50 hod.) 

7. Horný Harmanec, parkovisko – Veľký Tunel (0.40 hod.) – Nad Túfnou (1.40 hod.) – Pod 
Krásnym kopcom (2.15 hod.) – Košarisko (2.50 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.15 hod.) 

8. Dolný Harmanec, Kohút – Boboty (1.10 hod.) – Panská koliba (2.20 hod.) – Kráľova studňa, 
hotel (3.30 hod.) 

9. Čremošné – Čremošnianske lazy (0.15 hod.) – Kôpka (0.50 hod.) – Veľká Skalná, ústie (1.30 
hod.) – Kostolec (2.30 hod.) – Košarisko (3.30 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.55 hod.) 

10. Blatnica – Ústie Juriašovej doliny (1.15 hod.) – Spoj Rakytovských dolín (1.50 hod.) – Pražená 
dolina (2.25 hod.) – Priezory (3.40 hod.) – Sedlo pod Smrekovom (4.15 hod.) – Kráľova studňa, 
prameň (4.50 hod.) – Kráľova studňa, hotel (5.05 hod.) 

11. Blatnica – Ústie Konského dolu (0.25 hod.) – I. horáreň (0.40 hod.) – Dedošová, II. horáreň 
(1.55 hod.) – Horáreň Škap (2.50 hod.) – Drobkov (3.25 hod.) – Veterné (3.45 hod.) – Kráľova 
studňa, prameň (5.05 hod.) – Kráľova studňa, hotel (5.20 hod.) 

12. Chata pod Borišovom – Ostredok –  Krížna – Kráľova studňa (4.45 hod.) 



Cyklotrasy 
Zalámanou dolinou – Horský hotel Kráľova studňa  14 km 
Banská Bystrica  (Martin) – sedlo Malý Šturec – Kráľova studňa  
Bystrickou dolinou – Horský hotel Kráľova studňa 12 km 

 
Osobné autá s povolením Mestských lesov Banská Bystrica za poplatok 4 € na recepcii hotela 

1. Zalámanou dolinou – Horský hotel Kráľova studňa (14 km) 
 
Autobusy 

1. Dolný Harmanec – Bystrickou dolinou – Panská koliba (12  km) a pešo za 1.00 hod. k 
Horskému hotelu Kráľova studňa  

2. Turistický autobus priamo na Kráľovu studňu, odchod z BB 8.30 hod. (viď cestovný poriadok 
na www.kralovastudna.com) a možnosť objednania samostatnej dopravy na 
www.zutobus.sk, 0918 792 746 

 
Zaujímavosti v oblasti Kráľova studňa 

 Prameň Bystrica pod Kráľovou skalou – prítok do Hrona  

 Prameň Kráľova studňa pod Kráľovou skalou – prítok do Váhu  

 Pamätník SNP – partizánska nemocnica pod Smrekovom  

 Symbolický cintorín obetiam Veľkej Fatry pod Smrekovom 

 Park tmavej oblohy Veľkej Fatry (vznikol v roku 2015 ako 76. park tmavej oblohy na svete, 30. 
v Európe a 3. na Slovensku). 

 
V blízkosti 

 Staré Hory – Banský náučný chodník, Súkromné banské múzeum, torzo šachty v doline 
Richtárová 

 Harmanecká jaskyňa 

 Horná Túfna a Dolná Túfna – jaskyne v závere Harmaneckej doliny 

 Harmanecká tisina 

 Funkčný vodný žľab na splav dreva (2 450 m) – Dolný Harmanec – dolina Rakytovo 

 Čremošniansky tunel – najdlhší železničný tunel na Slovensku (4 697 m) 

 Mesto Banská Bystrica 
 

Horský hotel Kráľova studňa  poskytuje ubytovanie v 15 hotelových izbách s kapacitou 54 lôžok  
a  v turistickej časti 24 lôžok v 3 turistických izbách so spoločnými sociálnymi zariadeniami. 
Pri  hoteli je možnosť stanovania a kempovania. Cena 5 € na osobu zahŕňa použitie wc, sprchy 
a ostatných priestorov Horského hotela Kráľova studňa.  
 
 
KST LOKOMOTÍVA 

tel.: 0905 804 821 
turistika.loko.bb@stonline.sk  
www.turistikalokobb.sk 
 

 
Horský hotel Kráľova studňa 

tel.: 0911 827 079, 0903 827 079, 0948 039 705 
info@kralovastudna.com 
www.kralovastudna.com 

 
 
 
 
 
 
 

Informačné centrum Banská Bystrica 

Námestie SNP 1 (budova historickej Radnice) 
974 01 Banská Bystrica 
tel.: 048 415 50 85, 0907 846 555, 0850 003 004 
ic@banskabystrica.sk 

www.icbb.sk 
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