
Správa z exkurzie z fyzickej geografie 2022 

„K vrchu štyroch riek“ 

 

Termín:  25. 05. - 30. 05. 2022 

Vedúci: RNDr. Dušan Barabas, CSc., Mgr. Imrich Sládek, PhD. 

Trasa (podčiarknuté sú lokality, ktoré boli navštívené): 

1. deň: (25. 5.): Košice – Prešov – Fintice – Lipany - Kamenica – Levočské vrchy – Levoča – 
Danišovce 

2. deň (26. 5.): Danišovce – Spišský Štiavnik – Liptovská Teplička (prameň Hornádu) – Šuňava – 
Kvetnica – Besnícke sedlo (prameň Hrona) – Telgárt  

3. deň (27. 5.): Telgárt – výstup na Kráľovu hoľu (prameň Hnilca) – Šumiac – Banská Bystrica – 
Tajov 

4. deň (28. 5.): Tajov – Harmanec – Kremnické Bane (stred Európy) – Kremnica – Vyhne 
(kamenné more) – Banská Štiavnica (kalvária) – Počúvadlianske jazero 

5. deň (29. 5.): Počúvadlianske jazero – Sitno – Banská Štiavnica (tajch Klinger) – Zvolen – Vígľaš 
– Kriváň – prameň Ipľa – Rimavská Sobota – Čoltovo – Krásnohorská Dlhá Lúka 

6. deň (30. 5.): Krásnohorská Dlhá Lúka – Kováčová – Lúčka – Zádielska planina – Zádiel – Košice 

 

 

Trasa exkurzie 

 



Exkurzia z FG, ktorá sa uskutočnila v  termíne od 25.05.2022 do 30.05.2022, začala už tradičným 

výstupom na jeden z geomorfologických vulkanických exotov v okolí Prešova, konkrétne na vrch 

Stráž. Pri prechode cez obec Kanaš boli spomenuté sprašové sedimenty východného Slovenska. 

Následne sme vystúpili na hrad Kamenica, kde sme sa oboznámili s bradlovým pásmom, tektonickou 

jednotkou oddeľujúcou vonkajšie a vnútorné Západné Karpaty. Pri prechode Levočskými vrchmi sme 

sa oboznámili so smrekovcovými parkovými lesmi a pseudokrasovými formami.  

Druhý deň pokračovala exkurzia Hornádskou kotlinou, ktorá je od Kozích chrbtov oddelená 

vikartovským zlomom. V Kozích chrbtoch sme uskutočnili aj vychádzku k prameňu Hornádu a mali 

sme výhľad na ľadovcový reliéf Vysokých Tatier. Ďalšou zastávkou bola Šuňava, kde sme si pozreli 

Park dvoch morí, keďže práve tadiaľ prechádza hlavné európske rozvodie. Navštívili sme aj mestskú 

časť Popradu - Kvetnicu, kde študenti mohli vidieť najvýraznejšiu tektonickú štruktúru Vikartovského 

chrbta s ukážkou využitia ťažobných priestorov. Cesta exkurzie pokračovala ďalej na Vernár a cez 

Besnícke sedlo na Telgárt. V Besníckom sedle sme sa zastavili pri prameni Hrona, ktorý je jednou 

z riek prameniacich pod Kráľovou hoľou. Poslednou zastávkou bol známy Chmarošský viadukt.       

Tretí deň sme venovali výstupu na Kráľovu hoľu, pod vrcholom ktorej pramení rieka Hnilec 

a Čierny Váh. Trasa smerovala z Telgártu cez Kráľovu skalu, zostupovali sme do Šumiaca. Sprevádzal 

nás Dr. Miloš Bačík so Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorý nás oboznámil 

s geografickými pomermi Horehronia, ktorým sme následne prechádzali. 

Počas štvrtého dňa sme sa oboznámili s vodným sklzom v doline Rakytovo. Potom nasledovala 

vychádzka k vodárenskej nádrži Turček, ktorá leží na sútoku dvoch riek – Turiec a Ružová. Slúži na 

akumuláciu vody pre okresy Prievidza, Žiar nad Hronom a Martin. Zastavili sme sa aj pri kostole 

v Kremnických Baniach, ktorý je považovaný za jeden zo stredov Európy. Následne sme sa venovali 

stredoslovenským neovulkanitom (ryolitové kamenné more vo Vyhniach, výstup na banskoštiavnickú 

Kalváriu – vypreparovaný sopečný kužeľ). 

Piaty deň exkurzie sme dopoludnia vystúpili na Sitno – najvyšší vrch Štiavnických vrchov. Po 

zostupe sme absolvovali prehliadku tajchu Klinger. Po presunutí sa do oblasti Slovenského rudohoria 

sme si po krátkej vychádzke zo sedla Prašivá ukázali prameň Ipľa, v blízkosti ktorého sa nachádza 

i prameň Rimavice (1030 m n. m.). Posledná zastávka bola venovaná unikátnej vodnej turbíne pri 

Čoltove (Archimedova skrutka), ktorá je súčasťou MVE na rieke Slaná. 

Počas záverečného dňa exkurzie bol najprv navštívený vodný mlyn a vyvieračka v obci Kováčová, 

následne sa poslucháči oboznámili s krasovými javmi Baksovej doliny a Zádielskej planiny. Veríme, že 

exkurzia bola pre účastníkov obohatením ich teoretických znalostí a prispela k lepšiemu pochopeniu 

javov v FG sfére. 

 

Správu vypracovali: D. Barabas a I. Sládek 

 



Fotopríloha: 

 

Pohľad z hradu Kamenica na bradlové pásmo  

oddeľujúce Vonkajšie a Vnútorné Západné Karpaty 

 

 

Pri „nepravom“ prameni Hornádu v Kozích chrbtoch 



 

 

Pod Besníckym sedlom pod Kráľovou hoľou pri prameni Hrona 

 

 

Kráľova hoľa (1946 m n. m.) – najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier.  

Pramenia pod ňou významné slovenské rieky Hron, Hnilec a Čierny Váh 



 

Študenti s Dr. Bačíkom pri prameni rieky Hnilec tesne pod vrcholom Kráľovej hole 

 

 

Hrádza vodárenskej nádrže Turček, ktorá zásobuje pitnou vodou  

okresy Martin, Prievidza a Žiar nad Hronom 

 



 
Ryolitové kamenné more vo Vyhniach –  

najväčšie kamenné more vo vulkanickej časti Karpát 

 

 

Dominanta oblasti Banskej Štiavnice využitá ako Kalvária –  

vypreparovaný sopečný komín Štiavnického stratovulkánu 

 



 

Vígľaš – Pstruša – pamätné miesto najnižšej nameranej teploty na Slovensku  

 

 

Prameň rieky Ipeľ vo Veporských vrchoch neďaleko obce Látky (1030 m n. m.) 



 

MVE Čoltovo na rieke Slaná s atypickou turbínou (Archimedova skrutka) 

 

 

Zádielska dolina oddeľujúca Zádielsku planinu (vpravo) od planiny Horný vrch (vľavo) – 

ukážka krasového reliéfu Slovenského krasu 


