XI. ročník výstupu veterinárnych lekárov
KVL SR na tatranské štíty.
Západné Tatry - Roháče

Vážené kolegyne, kolegovia.
Chcete si aktívne predĺžiť prázdniny v kruhu kolegov, priateľov v krásnej
prírody Západných tatier? Ak áno, prezídium KVL SR vás srdečne pozýva dňa
7. 9. 2019 (sobota) na už XI. ročník „Výstupu veterinárnych lekárov na
tatranské štíty“.
Tento rok prijalo pozvanie na túto úspešnú akciu KVL SR aj celé vedenie KVL
ČR.
Roháčske hrebeňovky sú úžasné a poskytujú scenérie, ktoré vás očaria. Trasy
stoja za to, sú plné nádherných výhľadov aj exponovaných miest, ktoré sa
dajú zvládnuť aj s pomocou technického zabezpečenia.
Trasa: Chata Zverovka – Adamcula, Ťatliakova chata, rázcestie v Zadnej
Látanej doline - sedlo Zábrať - Rákoň - Volovec - Jamnícke sedlo - Ostrý
Roháč – Plačlivô - Smutné sedlo - rázcestie v Smutnej doline - Roháčské
plesá - Roháčský vodopád - Adamcuľa - Chata Zverovka . Trasa ma 3 vrcholy
nad 2000 m.m. Túra patrí k vrcholným turistickým podujatiam na Slovensku.
Zahŕňa v sebe tri roháčsake dvetisícky a to najkrajšie a najatraktívnejšie z
bohatej turistickej ponuky Roháčov. Z Volovca, ktorý je na poľských
hraniciach je najkrajší panoramatický výhľad v Západných Tatrách. (20 km)
Náhradná trasa: Chata Zverovka - lanovkou pod hrebeň na Brestovu –
Salatín – Skriniarky- Spálená - Pachoľa - Banikovske sedlo - Rohačske Plesa ,
Adamcuľa, Chata Zverovka (17 km)
Nenáročná trasa: Chata Zverovka – Roháčska dolina – Ťatliakova chata – 4
Roháčske plesá – Spálená dolina – Roháčsky vodopád – Adamcuľa Zverovka.( 15 km)

Organizačné zabezpečenie :
Stretnutie účastníkov výstupu bude v sobotu, dňa 7.9 2019 od 7.00 do 7.30
hod. na parkovisku - Zverovka. Odchod na túru bude presne o 7.30 hod.
Predpokladaný návrat z túry sa plánuje o 18.00 hod.
Vzhľadom na náročnosť výstupu, upozorňujeme všetkých účastníkov na
dôležitosť vhodného oblečenia a vhodnej obuvi. Každý účastník sa zúčastňuje
výstupu na vlastnú zodpovednosť a preto odporúčame poistenie aj na zásah
horskej služby. Rodinní príslušníci, priatelia a sympatizanti veterinárneho
stavu sú na akcii srdečne vítaní. Okrem stravy a tekutín je dobrá nálada
povinnou výbavou. V prípade nepriaznivého počasia sa výstup odkladá.
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.
Z organizačných dôvodov, účasť na akcii je potrebné nahlásiť na
kvlsr@kvlsr.sk
Kto chce stráviť na tejto akcií celý víkend od 6.9.- 8.9. 2019 tak základný
tábor akcie bude v Penzióne a kolibe Josú v Zuberci. Ubytovanie individuálne,
prípadne sa informujte na kvlsr@kvlsr.sk , alebo L. Stodola 0907917497.
Po ukončení turistiky v sobotu sú všetci účastníci pozvaní na občerstvenie
v Kolibe Josu, kde každý účastník výstupu dostane certifikát o absolvovaní
výstupu a darček ako spomienku na túto turistickú akciu.
Tešíme sa na stretnutie s vami
Prezídium KVL SR

