
 

Vedoucí zájezdu Miloš Radoberský – termín 20.7.- 27.7.2013 
 

20.7.2013 - sobota odjezd jako každý rok v 6.00 hod. přes Bumbálku na východ. Nenaplnili 

jsme kapacitu autobusu, jelo nás i s panem řidičem pouze 44 účastníků. Cestou jsme 

absolvovali prohlídku zříceniny starého hradu v obci Strčeno a návštěvu salaše Krajinka. 

Dojeli jsme do obce Pribylina, kde byl v lesním porostu ukryt horský hotel Akademik. 

Ubytování bylo letos komfortnější -  max. 3 ubytovaní na pokoji s vlastním sociálním 

zařízením. Jídlo bylo ve stylu závodní jídelny, takže jsme si chodili každý pro svůj díl 

k okénku. Exkluzivita loňských snídaní a večeří byla v nedohlednu. Ale je-li po výkonech hlad, 

tak se sní vše. I buchty k večeři. 

 

 

21.7.2013 – neděle 

Vítalo nás pěkné počasí. Jelikož jsme byli všichni nažhaveni na výkony, rozeběhli jsme se 

hned v 8 hodin po modré Úzkou dolinou k rozcestníku. Zde první a druhá skupina měla zdolat 

Jakubinu. I někteří začínající turisté přehodnotili své rozhodnutí a přidali se k první a druhé 

skupině. Po zelené jsme stoupali pěkným převýšením z 944 m do výšky 1674,2 m na Ostredok 

v převážně lesnatém porostu s polomy, takže se trasa místy ztrácela, ale nezbývalo nic jiného 

než stoupat výše a výše. To, že to nebyl první špičatý a skalistý vrchol, jsme se dozvěděli až 

později. Protože po mírném sestupu a zase skalistém výstupu následovalo zdolání 1919,7 m na 

Nižné Maguře, dále Ostredok č. 2 ve výši 2049,7 m, Vyšná Magura ve výši 2095,2 m a 

KONEČNĚ Jakubina ve výši 2193,7 m. Bohužel tu nebylo po té námaze ani miniaturní 

oznámení, kde jsme a co jsme zdolali. Dále jsme již jen sestupovali a kochali se nádhernými 

výhledy. Cesta nás vedla přes Hrubý vrch a Končistou, kde jsme pozorovali kamzíky a tající 

sníh v úžlabině. Odtud jsme sestupovali po žluté okolo Račkových ples do Ráčkovy doliny a 

nechápali, jak jsme tu masu skal, která se nad námi tyčila, mohli dnes zdolat. Opravdu se po 

tomto dni účastníci zájezdu rozdělili samovolně do výkonnostních skupin. Jedničky dorazili již 

na 17 hodinu, dvojky na 18 hodinu. Ti co hledali „kešky“ na 19 hodinu a na 21 hodinu dorazila 

4 děvčata, která pokořila nejen Jakubinu, ale i sama sebe. 

Třetí skupina měla jít po modré do Ráčkovy doliny, ale vydali se omylem po zelené na 

Baranec 2184,6 m. Nezbývalo než ho zdolat, či se vrátit nebo to střihnout do Jamnické doliny. 

Každý se popasoval s prvním dnem, jak nejlépe uměl a naštěstí se vrátili všichni. 

 

 



 

22.7.2013 – pondělí 

Ráno již zase slunečné počasí. První skupina vyrážela na Baranec a pak po žluté do Žiarského 

sedla, dále po zelené do Jamnické doliny. Druhá skupina taktéž na Baranec, ale z něho na 

opačný směr po žluté na Holý vrch, po modré sestupovali do údolí a po červené se dostali 

k hotelu. Třetí skupina šla Jamnickou dolinou tj. po modré až k Jamnickým plesům. Cestou 

užívali sluníčka, osvěžovali se v potoku a sbírali sladké borůvky. I když byli někteří pěkně 

spálení, vrátili se všichni tentokrát včas na večeři. Večer pak bylo zpívání při kytarách pánů 

Radka Štaffa a Petra Kubálka. 

 

 
Obrázek 1 - Vrcholové foto - Baranec 

 

23.7.2013 – úterý 

V tento opět sluneční den jsme vyjeli autobusem do Štrbského Plesa. První skupina se vydala 

na Popradské pleso a po červené na Ostrvu 1984 m, prošli Tatranskou magistrálou až 

k Batizovskému plesu, po žluté sestoupili do Vyšných Hágů a „elektríčkou“ dojeli do 

Štrbského Plesa. Další skupina se nechala vyvézt lanovkou na chatu pod Soliskom a vyšli na 

Predné Solisko a zpět lanovkou. Další skupina vyšla po červené na Jamské pleso a dále ke 

Třem studničkám a zpět po zelené do Štrbského Plesa. 



24.7.2013 – středa 
Probudilo nás opět azurové nebe. Cestou na Štrbské Pleso se nám zdály vrcholky hor nějak 

ostřejší a nějak méně vzdálené. Skoro všichni jsme začali stoupat po žluté Mlýnickou dolinou 

k vodopádu Skok. Zase nás vítaly vrcholky majestátných skalistých hor v kontrastu s modrou 

oblohou bez jediného mráčku. Převážně členové první a druhé skupiny se vydávali dále okolo 

Kozích ples k Capiemu plesu až do výše 2300 m do sedla Bystrá lávka. Zde jsme okusili 

výstup za pomoci řetězů, bylo trochu adrenalinu, ale když to dala paní Jiřičková, tak jsme se 

nemohli nechat zahanbit, i když se nám kolena pěkně klepala. Zasloužený pohled do Furkotské 

doliny a na protilehlé vrcholky nás ve výšce 2300 m přenesl do úplně jiného světa. Užívali 

jsme si pozdní oběd, sluníčka a pohody. Při sestupování jsme míjeli Wahlenbergova plesa a 

někteří stavěli sněhuláka. Na posledním rozcestníku, kde jednička měla sestupovat do 

Štrbského Plesa po svých a dvojka odbočit na modrou k chatě pod Soliskom, nás došli dva cizí 

turisti s nepříjemnou zprávou, že někdo za nimi měl úraz a zda není z naší skupiny. Všichni, 

kteří s námi v sedle obědvali, byli tu, či již před námi. Tak jsme tuto myšlenku opustili, ale 

zvuk vrtulníku nad hlavami nás přeci jen trochu děsil. U autobusu nás zastihla nemilá 

informace, že ten úraz se opravdu naší skupiny týkal. 

 

25.7.2013 – čtvrtek 
Po smutném večeru, kdy náš zraněný byl v popradské nemocnici operován, jsme do poslední 

chvíle nevěděli, co se bude dít. Jestli i další den budeme na túře, či půjdeme poznávat i jiné 

zajímavosti kraje. Počasí se mělo v poledne měnit a sluníčko měly vystřídat mraky. Nakonec 

jsme 6 účastníků vyložili v Podbanké, kde se vydali zdolat kopec Bystrá 2248,4 m. Někteří 

zůstali na hotelu, či zdolali Baranec. Tři hledače „kešek“ jsme vyložili v Liptovském Jánu. Cca 

15 účastníků užívalo od 9 hod. ozdravné prameny s chutí Běloveské kyselky v termálních 

kúpelech v Liptovském Jánu. Ve 13 hod. se poprvé za náš pobyt na Slovensku zatáhlo, ale 

teplo bylo stále. Autobusem jsme se přemístili do Liptovského Hrádku, kde jsme nemohli najít 

hledaný cíl. Za pomoci městské policie jsme byli dovedeni k národopisnému a ovčáckému 

muzeu v Liptovském Hrádku. Konec poznávacího dne završila návštěva Múzea liptovskéj 

dediny v Pribylině. 

 

Obrázek 2 - U lanovky na chatu pod Soliskem 



26.8.2013 – pátek 
Ráno opět krásné počasí a tak jsme ráno vyráželi na poslední túru. Autobus nás dovezl pod 

Popradské pleso, kde část lidí vystoupila, a vzali útokem zdolání Rysů. Autobus se zbylým 

osazenstvem odjel do Starého Smokovce s tím, že je autobus vyzvedne v 16:45 hod. a na 

17 hod. vyzvednou druhou skupinu v Štrbském Plesu. Cestou k Popradskému plesu vedoucí 

zájezdu posunul čas odjezdu skupině zdolávající Rysy na 18 hodinu. Opět to byl kouzelný den, 

kdy nám počasí přálo a Tatry odhalovaly svoji krásu v plné parádě. Ti co nechtěli zdolat Rysy, 

se vydali na Symbolický cintorín a Velkému Hincovu či k Žabiemu plesu. Autobus ze Starého 

Smokovce byl skoro přesný (jak jsme zjistili, informaci o posunutí doby odjezdu jim nikdo 

nepodal) a dojel na parkoviště v Štrbském Plesu v 17.10 hod.. Méně přesní a výkonní byli 

účastníci výstupu na Rysy. Poslední dorazil v 18.30 hod. Na večeři jsme šli rovnou z autobusu 

a to kolem 19.15 hod. Večer jsme se unavení nejen výkony, ale i čekáním v autobusu sešli u 

kytary. Na tancování již ale energie nebyla, čekalo nás balení a ranní vstávání. Takže i poslední 

den, byť s organizačním faux-pas (fópa), jsme zvládli.  

 

27.7.2013 - sobota 
Ráno byla snídaně ve stejném čase a odjezd v 8 hod. Následovalo poslední focení před hotelem 

a ujížděli jsme k salaši Krajinka. Pak se po několikaletém slibování konečně konala 

dvouhodinová túra do Sulovských skal na skalní hrad. V tomto vedru a dusnu to byl opravdu 

výkon. Pak jsme již jen uháněli přes kraje moravské a české k domovu, kam jsme dorazili na 

19.00 hod.  Poděkování patřilo Miloši Radoberskému, hlavně za počasí, které objednal. 

           Takže za rok na viděnou zase na Slovensku …..????? Někteří již mají jasno!!   

 

Obrázek 3 - Odjezd - před hotelem 


