
 

 

 
 

Vedoucí zájezdu Miloš Radoberský – termín 14.- 21.7.2012 

 

14.7.2012 - sobota odjezd jako každý rok v 5.00 hod. přes Bumbálku na východ.  

 

Cestou prohlídka hradu Strečno. Ubytování v Zuberci – chatky hotelu Tatrawest.  

Rozpis ubytovaných: (dalo to ale práci, nakombinovat vše ke spokojenosti): 

1. Radoberský, Horáček, Kováčovi, Rejmontová, Loudová, Trybenekr, Nedomlel, Jebavý a Kubánkovi 

2. Kynčlovi, Suchardovi, Mošna, Jeníková, Bezdíčková, Plachá, Kopecká, Melicharová, Koliáš, Louda, 

Gotvald 

3. Sudek, Borovička, Babáková, Kubálek, Kubíčková, Vojíková, Štampochová, Ocásková, Kubíčková, 

Kocourková, Rejhole, Novák, Štafl 

4. Sálovi, Geigrovi, Nová, Háková, Domesová, Tomášková, Vaníčková, Vaníček, Jiřičková, Neslerová, 

Kovářová  

 

15.7.2012 – neděle 
Vítalo nás pěkné počasí. Již od počátku jsme improvizovali s výběrem tras, nakonec trasa z Oravice, kam 

nás dovezl autobus. Vydali jsme se po červené na sedlo Umrla a dále po modré na Bobrovecké sedlo 1351m. 

Stoupali jsme po modré na Lúčnou 1652 m, zde I. skupina po zelené k Osobité a do Zverovky. II. skupina 

šla z Lúčne po zelené na Zadnů Látanů a pak po žluté Látanou dolinou do Zverovky.     

 
Rada starších přemýšlí: „Kudy jen dál ?“ 

 

16.7.2012 – pondělí 

Ráno již v autobusu déšť, který po chvíli přestal. Vyrazili jsme z Habovky po modré. Nad studenkami jsme 

po červené šli lesem a blátem na Skorušinu, kde nás kolem 12 hod. zastihl déšť. V Oravici nás vyzvedl 

autobus, ale to odpoledne pršeno s mírnými přestávkami pořád. 

 

17.7.2012 – úterý 

Ráno nás budilo sluníčko, ale jen co jsme vyjeli, tak se zatáhlo. Měli jsme odpočinkový den, takže jsme 

zavítali do Muzea Oravské dědiny dále na Oravský hrad a na závěr jsme okusili koupání v Aquaparku 

v Dolním Kubíně. 

 



 

 
Výstup na Lúčnu 

 

18.8.2012 – středa 

Ze Zverovky jsme vyšli Roháčskou dolinou na rozcestí Adamcula, Spálenou dolinou okolo Roháčských 

vodopádů jsme se dostali k Roháčským plesům. Nádherná krajina obklopená majestátnými horami, 

průzračnými a ledovými jezery. Zde již trochu foukalo a vrcholky hor se ponořovali do tmavých mračen. 

Po zelené jsme se dostali k Tatliakové chatě a po červené zpět do výchozího bodu. Tentokrát jsme se sešli 

v chatě Zverovka a dopřávali jsme si lahodných nápojů a čekali na naše nejudatnější a nejaktivnější členy 

a to členy I. skupiny, která se vydala pokořit Baníkov 2178m. 

 

 
Nejkrásnější, trochu prošedlý svišť jičínský 

 

19.8.2012 – čtvrtek 

Opět vycházíme ze Zverovky k Tatliakové chatě do sedla Zábrat. Tady začíná poměrně dost foukat, takže se 

oblékáme. Po žluté se vydáváme na Rákon 1876m a dále na náš cíl Volovec 2063 m. Zde po přehodnocení 

počasí ustupuje I. skupina z předsevzetí pokořit Ostrý Roháč. Vítr byl tak silný, že jsme měli již na Volovci, 

co dělat, abychom se udrželi, neboť poryvy byly místy tak silné, že slabší jedince to nadzvedávalo. Udělali 

jsme společné foto a vrátili se zpět na Rákon a odtud hřebenovkou na, námi již známou, Lúčnou a po zelené 

na Zadnů Látanů a do Zverovky. Cestou zpět jsme se kochali krásnými výhledy a i III. skupina pokořila 

Roháčské jezera a zdolala značné převýšení. 

 



                                

 
Maskovaní pokořitelé VOLOVCE 

 

 

20.8.2012 – pátek 

Po silném dešti, který celou noc a i v ranních hodinách zaplavoval okolí Zuberce, jsme ráno vyrazili na 

poslední túru. Autobus nás dovezl k Horárni pod Bielou skalou. Stoupali jsme po červené a blátivé cestě 

vzhůru na Bielou skalu 1377 m. Nádherný výhled nám byl odměnou za náročný výstup. Počasí jako by 

vědělo, že to je již náš poslední den v horách, tak si pro nás připravilo slunečný a bezvětrný den.  Stoupali 

jsme stále výše na Sivý vrch, cestou jsme zdolávali krásné skalní prolézačky, ferátky a jistili jsme se řetězy. 

Pro někoho to byl ten pravý adrenalin, ale pro někoho to bylo pokoření sama sebe. Dále jsme sestupovali do 

sedla Pálenice, zde se I. skupina vydala dále po červené na Brestovou a Přední Salatin. II. skupina 

sestupovala po žluté přes Ostrý grúň do Zuberce.  

 
Adrenalinové výstupy a sestupy na Sivém vrchu 

 

Takže i poslední den jsme zvládli všichni na jedničku. Vytvořila se tu skvělá parta lidí, která si nejen užívala 

zdolávání krásných hor, obdivovala nejen krásnou přírodu, ale dokázala se i úžasně bavit při večerních 

koncertech. Tady patřil velký dík našim pánům kytaristům a to jmenovitě panu Radku Štaffovi a panu Petru 

Kubálkovi, kteří hráli jak do zpěvu, tak i k tanci. 



 

Byli jsme jako každý rok spokojeni s perfektním zajištěním ubytování a jídla v hotelu Tatrawest. 

I přes nepříznivou předpověď počasí jsme ze západních Roháčů viděli opravdu to nejkrásnější, co 

nám tato lokalita mohla nabídnout a to vše protože jsme měli našeho šikovného, obětavého Miloše 

Radoberského, který nám tento úžasný týden zajistil a do poslední tečky zrealizoval. Již se všichni 

těšíme za rok na viděnou a to v jižní části Roháčů.   

 

                                      


