
FOVEFAT 2009 
 
Expedícia FOtíme VE ľkú FATru 2009. 
 
"Miro, nemôžem prísť, budete musieť ísť autobusom", takmer ma trafí šľak.  
Nahnevaný niečo zanadávam, a v tom len počujem smiech v telefóne: "Nie neboj sa, len si 
robím srandu, už som naceste". Takto ma dobehol kolega, s ktorým som sa ešte včera dohodol, 
že mňa aj Andyho cestou do prace zvezie na bratislavskú hlavnú stanicu, kde sa máme o 5:45 
stretnúť s ostatnými. 
 
Troška meškáme, na stanici nás už čaká horolezec Rasťo. Čakáme na ostatných. Kúsok pred 
6h zahliadnem skupinku horalov, ktorí pomaly vchádzajú do staničnej haly. Je to ako nástup 
gladiátorov do Kolosea. Roland, Rado, Ďuri a Slavo. Už chýba len Peter, ktorý prichádza v 
priebehu niekoľkých minút. Nateraz sme komplet. V dobrej nálade nastupujeme do vlaku. 
Tešíme sa ako malí chlapci. Na horskej expedícii sme boli naposledy v septembri minulého roka 
a po dlhej zime sme sa už nevedeli dočkať na tento moment. Vlak sa pohýňa. 
 
"Leopoldov", kričí vzápätí Rado. Je to jasný signál, vyberám nerezové štamprlíky, Rado fľašu 
domácej a pripíjame si na zdravie a úspech našej horskej akcie. Ej, tá píše. Zastavujeme na 
Vinohradoch, "Leopoldov" znova Rado. Musíme ho troška hamovať, veď domácu slivovičku 
budeme potrebovať na varenie hriateho. S Radom sme vymysleli novú tradíciu - varenie 
hriateho na horskom hrebeni. Touto akciou túto tradíciu začíname, bolo by to riadne faux paux, 
variť hriatô bez najdôležitejšej ingrediencie. 
 
V Trnave sa k nám pripája Rudo. Je to môj bývalý spolužiak zo základnej školy. Momentálne 
žije a pracuje v Dubline. Nevidel som ho 5 rokov, vtedy sme spolu zdolali Veľkú Fatru a Roháče. 
Teraz prišiel na Slovensko len kvôli našej expedícii, je to pre nás veľká pocta. "Leopoldov", 
ujíma sa žezla opäť Rado. Vítame Ruda, pripíjame na jeho počesť a zároveň ho zoznamujem s 
horalmi, ktorých ešte nepozná. 
 
Pre dnešok sme v kompletnej zostave: 9tich horalov. Zostáva mi predstaviť členov našej 
fotografickej expedície:  
 
Roland  - expedičný šachový veľmajster, srandista a pohoďák, nemá problém so žiadnou trasou, 
zdolá všetko. Fotí Canonom G7. 
 
Rado  - expedičný kameraman (je to prvýkrát, čo máme kameru na expedícii) a šéfkuchár 
hriateho. On môže všetko - zje všetko aj vypije všetko (okrem piva) a je za každú somarinu. 
 
Rasťo - horolezec, inak klasický vývojár. Nikdy nevie, ako sa to s ním vyvinie. Na tejto akcii je 
hlavný asistent šéfkuchára Rada, lebo poskytol a nosí svoj varič a ešus. Fotí Lumixom LX1, ako 
polarizačný filter používa svoje slnečné okuliare a stojí to za to. 
 
Andy  - expedičný nováčik a fotografický nadšenec. Čerstvý majiteľ digitálnej zrkadlovky Canon 
EOS 450D, zaujíma ho hlavne makrofotografia. 
 
Ďuri  - expedičný klasik, zatiaľ nevynechal ani jednu oficiálnu expedíciu, a to chodíme na hory od 
roku 2003, vtedy ho fotenie ešte nezaujímalo. Teraz je už z neho poriadny fotograf, fotí EOSom 
400D, teší sa na testovanie nového polarizáku. 
 



Peter  - bývalý kolega, IT špecialista ale hlavne expedičný navigátor. Má na starosti GPS 
tracking celej trasy expedície. Fotí IXUSom, má dobré oko hlavne na makro. 
 
Slavo  - tiež bývalý kolega. Maskot expedície, jeho špecifický humor nemôže chýbať na žiadnej 
akcii. Má dobré fotografické videnie, ale je až príliž lenivý na to, aby nosil fotoaparát a fotil. 
 
Rudo  - už som ho viac menej predstavil skôr, som rád, že ide s nami. 
 
Ja (Miro)  - pre mňa sú hory jediným miestom, kde duša dokáže nájsť pokoj. Fotografovanie hôr 
pre mňa znamená maximálny relax. 
 
Takže dnes nás bude 9, zajtra sa k nám v čase obeda, na Krížnej pridá stály expedičný člen 
Maťo.  
 
Maťo - je jediný z nás, ktorý ešte fotí na film. Tvrdí, že na digitál presedlá, až kež budú full frame 
stroje za rozumnú cenu. 
 
"Leopoldov", hučí Rado a ponúka mi ďalší štamprlík, práve sme zastali v Považskej Bystrici. 
Ešte, že nie sme v prvom vagóne hneď za rušňom, inak by bol strojvedúci z toľkých 
Leopoldovov po ceste úplne zblbnutý. Takto pokračujeme v cestovaní až do Ružomberka.  
 
Deň 1. – piatok 15.5.2009  
 
Trasa: 
 

Staré Hory - Turecká - Salašky - Ramžiná - Úplaz - Kráľova studňa (prameň) - Horský 
hotel Kráľova Studňa. 

 
V Ružomberku presadáme na autobus do Starých Hôr, kde sa ocitáme o 11:30. Po vystúpení z 
autobusu, robíme posledné úpravy nastavení batohov, niektorí sa prezliekajú a následne 
vyrážame na pochod asfaltkou do Tureckej. Je pod mrakom, v noci zrejme pršalo, vzduch je 
presiaknutý vodou, výborne sa dýcha. 
 
Dnes nás čaká zdolanie 900 výškových metrov zo Starých Hôr ku Horskému hotelu Kráľova 
Studňa. Trasu som naplánoval zaujímavým terénom, budeme traverzovať masív Krížnej. Z 
Tureckej vystúpime na Salašky, odtiaľ na Ramžinú. Hôlnu časť s výhľadmi budeme prechádzať 
od Úplazu, cez Malú Krížnu až ku Kráľovej skale. 
 
Asfaltový úsek zo Starých Hôr do Tureckej máme za sebou celkom rýchlo. Pred 12tou robíme 
prvú spoločnú fotku v centre Tureckej a tešíme sa na stúpanie na Salašky. Poniektorí by už aj 
obedovali, mňa od obeda odrádza 300metrové prúdké stúpanie na Salašky. Obed si dáme až 
tam. Stúpame zdolávaním zjazdoviek nad Tureckou, postupne sa nám otvárajú výhľady na 
Tureckú a hory nad dedinkou. Z okolitých lesov pomaly stúpajú opary hmly, ktoré sa plynule 
nadpájajú na nízku oblačnosť. Rado filmuje náš pomalý boj so zjazdovkou.  
 
Ani sa nenazdáme a stúpanie sa zmierňuje, prichádzame k jazierku na Salaškách. Zastavujeme 
sa pri rázcestníku a hľadáme miesto na obednú prestávku. O 12:40 obedujeme. Po obede 
chvíľu pátrame, kadiaľ ďalej, nezdá sa nám, že by sme mali ďalej pokračovať asfaltkou. Rado sa 
dáva na prieskum, potvrdzuje nám, že treba po nej ísť. Po chvíľke sa zelená značka odpája od 
asfaltky a vnára sa hlbšie do lesa, tu sa nám kráča lepšie. Miernym stúpaním neustále 
naberáme výškové metre. Počasie je ideálne. 



 
Po 14h sme na Ramžinej (950m), chodník sa tu prudko stáča doľava, svah je kolmo rezaný 
potokom. Otvára sa nám výhľad do doliny. Potok je obsypaný kvitnúcim Záružlím močiarnym, 
zhadzujem batoh, vyberám statív a viete čo nasleduje. Rado zatiaľ vyberá ingrediencie, Rasťo 
štartuje varič a začínajú variť hriatô. Ja zatiaľ s Ďurim a Andym fotím vodu v pohybe, ostatní 
fotia Salamndru škvrnitú, ktorá im pekne pózuje. O 15 minút si pripíjame prvými dúškami 
expedičného hriateho. Na zdravie. Veru dodáva nám energiu a chuť na ďalší pochod. 
 
Stúpame vyššie, viditeľnosť sa postupne zmenšuje. Miestami vidíme, pomedzi chuchvalce hmly, 
vo svahoch nad nami stádo srniek. Mňa fascinujú kvety Horčinky horkej s trblietavými guľôčkami 
rosy. Les postupne redne, až sa vytratí úplne. V celkom hustej hmle sa dostávame na hranu 
hrebeňa. O 16h stojíme pri rázcestníku na Úplaze (1280m). Vítajú nás hôľne stráne porastnené 
nesmelou jarne zelenou trávou a veľké množstvo prvosienok. 
 
Skladáme batohy, Rudo si vybaľuje spacák, sadá si naň a nasáva pokoj. Podobne aj všetci 
ostatní. Vôbec nám nevadí, že v ďalekých výhľadoch nám bráni nizka oblačnosť, máme pokoj v 
duši. Vyberám flautu a hrám indiánsku pieseň lásky. Tóny padajú do dolín a dopĺňajú spev 
škovránkov. Zostávame tu takto asi hodinu. Už sa nemáme kam ponáhľať, na Horský hotel 
Kráľova studňa je len hodina chôdze nenáročným traverzom. 
 
Najprv zdolávame mierne stúpanie hrebeňom na Malú Krížnu (1319m), stále sme verní zelenej 
značke. Roland, Rado, Rasťo, Andy a Peter sú rýchlejši a postupne sa nám vzďaľujú. Ja 
zostávam v zadu s Rudom, za nami sú ešte Ďuri so Slavom. Traverz musel byť ešte pred 
týždňom pod snehom, o čom svedčia snehové polia a množstvo blata a vody na chodníku. 
Chodník sa postupne stáča doľava. Miestami cez hmlu zahliadneme horský hotel. Teším sa 
však na prechod okolím Kráľovej skaly. 
 
17:40 sme pri Kráľovej Studni, hľadíme na Kráľovu skalu chvíľkami úplne zahmlenú. Pri 
rázcestníku už z diaľky vidno našich so skupinkou iných pútnikov. Prichádzam bližšie a 
zisťujem, že turisti, s ktorými chalani konverzujú sú už pekne necenganí. Tiež majú namierené 
na horský hotel. Cestou k hotelu si ešte fotím šachovnice kosodreviny na úpätí Krížnej a hlad 
ma už ženie k hotelu.  
 
O 18h stojíme pred Horským hotelom Kráľova Studňa. Klobúk dolu, voči stavu v roku 2005, keď 
som tu bol naposledy, sa to tu veľmi zmenilo. Hotel je zvonka už komplet zrekonštruovaný aj 
jeho okolie je upratané, žiaden stavebný neporiadok. Vchádzame dovnútra cez terasu na 1. 
poschodí. Vnútrajšok je zrekonštruovaný len z časti. Stravocie služby poskytujú za bojových 
podmienok, ale teplú večeru mať budeme. Okrem nás sú tu, už spomínaní nacenganci a ďalšia 
skupinka turistov.  
 
Po celodennej námahe padne vhod dobre vychladené pivečko. Vyberáme si z ponuky 
flaškových pív. Slavo nám dáva prednášku o blahodarných účinkoch piva Plzeň na uvoľnenie 
svalového tónusu. Pol hodinke nám na terasu servírujú kurací vývar a my sa do neho púšťame, 
akoby sme týždeň nič nejedli. Radosť na nás pozerať. 
 
Po večeri je nám hej, rozohrávame expedičný šachový turnaj na 3-och šachovniciach. Ostatní 
hrajú karty a debatujeme, nálada je výborná. Dnes sme stávali ešte pred piatou, a tak sme už 
krátko po 21h zrelí na spánok. Postupne sa trúsime na izbu, kde na nových drevených 
poschodových posteliach ulíhame do vlastných spacákov. O 21:45 zhasíname a v priebehu pár 
minút zaspávame. 
 



Deň 2. – sobota 16.5.2009 
 
Trasa: 

 
Horský hotel Kráľova Studňa - Kráľova Skala - Krížna - Ostredok - Suchý - Koniarky - 
Chyžky - Chata pod Borišovom 

 
Stávame až po 8h ráno, konečne sme sa mohli dosýta vyspať. Dnes nás čaká putovanie po 
hôľnom hrebeni so zdolaním najvyššieho vrchu Veľkej Fatry - Ostredku - 1592m. Našim 
dnešným cieľom je Chata pod Borišovom. Predtým sa však naša partia rozrastie o ďalšieho 
člena, čím zaokrúhlime náš počet na rekordných 10 horalov.  
 
Martin cestuje zo Šurian už od 5h rána priamo do Tureckej. Odtiaľ ho čaká zdolanie vyše 1200 
výškových metrov na Krížnu (1574m), kde sa máme stretnúť. Veru nemáme mu závidieť. 
Predpokladáme, že by tam jeho tempom mohol doraziť okolo 13h, preto sa dnes z Kráľovej 
Studne veľmi neponáhľame. O 9h si dávame raňajky. Slavo vstáva z postele až potom, ako sa 
dozvie, že na stole ho čaká čerstvá praženica. 
 
O 10h, v prvej skupine, vyrážam spolu s Andym a Ďurim, plánujem fotoškolu pri prameni 
Kráľova Studňa. O 15 minút sme tam, rozkladáme statívy, montujeme na ne naše zrkadlovky. 
Začínam kurz, najprv troška teórie o hĺbke ostrosti a kompozícii, potom už fotíme. Kontrolujem 
histogramy nafotených záberov, vykazujú silné prepaly zamračenej oblohy. K slovu sa teda 
dostávajú prechodové filtre Cokin G1 aj G2. Ukazujem chalanom aké zázraky dokážu. 
Diskutujeme, robíme ďalšie zábery. V popredí prameň s napájadlami, v pozadí Kráľova Skala. 
Postupne k nám prichádzajú aj ostatní. Balíme foto-nádobíčko, odkladáme batohy pod Kráľovou 
Skalou a stúpame nahor. 
 
Cestou na Kráľovu skalu fotím 2 nádherné Horce Clussiove, na najvyššom bode robíme 
spoločnú  fotografiu. Andy sa vyžíva vo fotení skalných kvetov, makro to je jeho. Rado filmuje 
ako o dušu. Je 11:30, práve mi volá Martin, že je už na Líške. Musíme pridať aj my, aby nás 
nezahanbil a nebol na Krížnej skôr ako my. 
 
Pomaly šliapeme na Krížnu, ktorá sa postupne halí do hmly. O 12h mi volá Martin, že už je tam. 
Hanba veľká. 12:45 konečne prichádzame na Krížnu a vítame sa s Martinom. Teraz sme už 
komplet. Častujeme ho slivovičkou a ponúkame ju aj 3-om chlapom ktorí tu Martinovi robili 
spoločnosť počas čakania na nás. Dozvedáme sa, že su z Rádia Devín a na hrebeni natáčajú 
reláciu Génius loci - Túry podľa literatúry. Už stihli nahrať rozhovor s Maťom. Lúčime sa s nimi, 
nie však na dlho. Večer sa stretneme na Chate pod Borišovom, a tak sa už tešíme na večernú 
debatu pri pivku. 
 
Dávame ešte spoločnú fotku (prvýkrát v počte 10) v úplnej hmle a opúšťame Krížnu. 
Pokračujeme smerom na Ostredok hôľnym hrebeňom takmer po vrstevnici. Hmla by sa dala 
krájať, poriadne fúka. Len miestami sa hmla trhá, chvíľkami môžeme nahliadnuť do dolín, vidíme 
zvyšky snehu z odtrhov lavín. Šliapeme ako rakety, fotím len povinné dokumentačné momentky, 
o 14h stojíme na streche Veľkej Fatry - Ostredku (1592m). Čakáme sa, robíme spoločné foto a 
prášime ďalej. 
 
Blížime sa k Suchému vrchu, ktorý je typický vápencovými bralami na vrchole. Pre nás, ktorí 
sme tu už boli v minulosti, bol Suchý vždy nádherným vyhliadkovým miestom, v apríli obsypaný 
Šafranmi, v júni Horcami a Veternicami narcisokvetými. Dnes sa výhľady nekonajú, no šafranov 



je tu neúrekom. Opatrne zaujímam miesto medzi šafranmi a vľahu robím zopár záberov. Chalani 
mi zatiaľ miznú v hmle, dobieham ich až na klesaní zo Suchého. 
 
Na zostupe zdolávame striedavo blato a snehové polia. Rado sa asi v polovici klesania predsa 
len rozhoduje prezuť z botasiek do vibram. Pod Suchým odbočujeme z chodníka, mierime k 
Salašu pod Suchým, ktorý je často využívaný hrebeňovkármi na nocľah, my si tu plánujeme dať 
pauzu a navariť hriatô. Na nocľah máme zajednanú obľúbenú Chatu pod Borišovom. Je 15h, 
času máme neúrekom. Kým Rado s Rasťom varia hriatô, ja sa venujem foteniu Prvosienok a 
Soldaneliek karpatských. Začína popŕchať, hmla je stále hustejšia. 
 
Hriatô je výborné, zahrieva a dodáva energie. Opúšťame salaš a vraciame sa na značenú trasu. 
Prechádzame Koniarkami, v hustej hmle sa držíme spolu, aby sa nikto v rozhľahlom teréne 
nestratil. Idem vpredu, párkrát si nadbehmen a fotím zástup 9tich horalov vystupujúcich z hmly. 
O 16h stojíme na Chyžkách, ukazujem chalanom imaginárne výhľady. Zostupujeme z Chyžiek, 
prechádzame lúkou smerujúcou k Ploskej. Už nás čaká len traverz Ploskej.  
 
Občasné mrholenie sa mení na súvislý dážď. Nie však natoľko hustý, aby sa oplatilo vyberať 
pončá. Traverzujeme, kĺžeme sa po blatistom chodníku, miestami prekonávame snehové polia. 
Asi v polovici traverzu som nútený zbaliť takmer premočenú brašňu s foťákom do batohu. Batoh 
zaťiaľ vodu pustiť nemieni, aspoň ho poriadne pretestujem.  
 
Po 17h sa nám konečne z hmly vynára Chata pod Borišivom, Roland s Ďurim nás čakajú na 
lavičke pod prečnievajúcou strechou chaty. Za mnou sú ešte niekde v hmle Rado, Maťo a Slavo. 
Ostatní sú už na chate. Vstupujeme aj my, víta nás dobre známa jedáleň chaty. Dávame si 
klasickú večeru: pivo a kapustnicu. Zvítame sa aj s kolegami z rohlasu a dávame sa s nimi do 
reči a večer plynie. 
 
V družnom rozhovore mám zrazu vnuknutie, pozrieť sa okna: "Andy, Ďuri berte foťáky a poďme 
von". Po ďaždi a hmle je vonku odrazu báječné svetlo kreslené zapadajúcim Slnkom. Obloha sa 
postupne čistí, hory fajčia. Neváham, beriem brašňu a statív, Andy podobne. Ďuriho ešte chvíľu 
nechce pustiť pečená klobása. Vychádzame von a fotíme ostošesť. V okolí chaty hľadáme 
správne miesta pre naše zábery. To, že je tráva úplne mokrá od rosy a predchádzajúceho 
dažďa, si uvedomujem až, keď mám úplne premočené topánky. Fotíme asi hodinu. Som 
spokojný s čerstvo nafotenými zábermi, aj keby som nasledovné 2 dni už nič nenafotil, vôbec by 
mi to už nevadilo. Neskôr pri krbe a pivku hráme zopár šachových partií a debatíme. Pred 23h 
ideme spať. 
 
Deň 3. – nedeľa 17.5.2009 
 
Trasa: 
 

Chata pod Borišovom - Ploská - sedlo Ploskej - Rakytov - Skalná Alpa - Horský hotel 
smrekovica. 

 
"Chlapi ja nevstanem", reagujem na Radove pokusy o budíček o 4:30, s cieľom ísť fotiť východ 
Slnka na Borišov. "Veď je už svetlo", klincuje to Roland. A fakt, už by sme to na Borišov nestihli. 
Dávame logout a spíme ďalej.  
 
Vstávame až o 8h, trúsime sa z izby do jedálne a objednávame si raňajky. Vonku nás víta 
obloha bez oblakov. Opäť sa potvrdzuje pravidlo, ktoré na našich hrebeňovkách Veľkej Fatry 
pozorujem už 5 rokov: deň, ktorý začíname raňajkami na Chate pod Borišovom je vždy v 



znamení nádherného počasia, oblohy bez oblakov a výborného polarizovaného svetla. A to bez 
ohľadu na to, aké je ročné obdobie, a ktorým smerom hrebeňovku robíme. Budeme tento 
fenomén sledovať aj naďalej. 
 
Po výdatných raňajkách sa balíme a páskujeme von z chaty. Po 9h robíme klasickú skupinovku 
pred chatou. Nasadzujeme batohy na plecia a vydávame sa na ďalšie putovanie. Náš najbližší 
cieľ je Ploská (1532m). Chlapi z rozhlasu vyštartovali asi hodinu pred nami, niekde na trase 
chcú so mnou urobiť rozhovor o horách, tak verím, že ich doženieme, aj keď veľmi dobre viem, 
ako to s nami chodí: v takto krásny deň budeme veľa fotiť a kochať sa, takže náš postup bude 
veľmi, veľmi pomalý. 
 
Na stúpaku na Ploskú si prvýkrát uvedomujeme nevýhodu slnečného dňa. Pražiace Slnko z nás 
vysáva energiu, kúpeme sa vo vlastnom pote, funíme ako lokomotívy. Po 10h zdolávame 
Ploskú. Dávame si oddych, kocháme sa báječnou viditeľnosťou, krásne je vidieť ešte stále 
zasnežené Vysoké a Západné Tatry. Robíme spoločnú fotku a pokračujeme ďalej, zostupujeme 
do sedla Ploskej. 
 
Na zostupe útočí na naše foťáky nádherný výhľad na Čierny kameň a Rakytov. Rozkladáme 
statívy a vo štvorici ja, Andy, Ďuri a Maťo fotíme. Ostatní zatiaľ zostupujú až do sedla, Rado 
samozrejme s kamerou prilepenou k oku. My tam prichádzame až 11:50, už z diaľky vidíme 
chalanov povyvaľovaných v tráve okolo rázcestníka. Dopíjame posledné zásoby vody zovčera. 
Novú vodu načapujeme kúsok pod sedlom. Po pár minútach v sedle Ploskej, neverím vlastným 
očiam, je tu ľudí ako na Václaváku, snáď 50 turistov. 
 
Najvyšší čas pohnúť sa. Pokračujeme smerom k Čiernemu kameňu, pri prameni dopĺňame vodu 
na zvyšok cesty. Mňa zaujme Záružlie močiarne, ktorým je obsypaný prameň, opäť absolvujem 
známu procedúru: statív, foťák, cvak. Chalani mi zatiaľ miznú v traverze Čierneho kameňa. 
Aspoň chvíľami sme v tieni stromov, kráča sa nám výborne. Pri rázcestníku Grúň sa čakáme, 
Rasťa s Rudom však už nestíhame. Nasadili svoje klasické tempo a sú ďaleko pred nami, 
možno až na Rakytove. 
 
Prechádzame rozsiahlou lúkou smerujúcou k traverzu Minčola, ktorý nás očakáva. Oproti nám 
ide stále viac jednodňových turistov. Na oblohe už plávajú drobné fotogenické oblaky. Fotíme 
pohľady do dolín, v ktorých sú Liptovské Revúce, horizontu dominuje hrebeň Nízkych Tatier. O 
13:30 prichádzame na rakytovskú vyhliadku. Do Južného rakytovského sedla to máme už len 
kúsok, plánujeme si dam tam dať obed. Prichádzame tam o 14:40.  
 
Obedujeme, potom hrám na flaute. Hypnotizujeme strmé stúpanie na Rakytov, veľmi sa nám do 
neho v tomto teple nechce. Predsa len, zdolanie 270 výškových metrov dá zabrať. Rudo s 
Rasťom sú už dávno hore, opaľujú sa na vrchole. S Ďurom, Slavom a Maťom sa rozhodujeme 
vyskúšať traverz Rakytova po žltej značke. Roland, Rado, Peter a Andy si to poctivo vyšľapú na 
Rakytov. Stretneme sa v Severnom rakytovskom sedle. 
 
Lúčime sa, odchádzame, každá skupinka svojim smerom. Traverz je pohodový, otvárajú sa nám 
výhľady na Ploskú a Borišov. Chodník stúpa len mierne. Prekonávame občasné snehové polia, 
fotím šafrany, ktoré narástli cez snehovú škrupinu. Kráčame po značne zerodovaných 
chodníkoch, ktoré sa môžu pri väčšom zaťažení kľudne utrhnúť. Do Severného rakytovského 
sedla prichádzame 16:30. Rakytovčania tu zatiaľ nie sú, čakáme v sedle. Chvíľkami fotíme 
výhľad na hrebeň Nízkych Tatier. Ďalšie čakanie si krátime krátkym výstupom na protiľahlú 
Tanečnicu, pre zopár záberov. 
 



Konečne o 17h prichádza rakytovská misia. Zostáva nám už len zdolanie Skalnej Alpy a krátky 
prechod k Horskému hotelu Smrekovica. Prechod hrebeňa v opačnom smere ako doteraz, je 
veľmi zradný. Úseky, ktoré sa mi zdali pohodové a po rovine, sú pri prechode opačným smerom 
až príliž do kopca. Výstup na Skalnú Alpu mi dáva poriadne zabrať, je to takmer 200 výškových 
metrov. K triangulačnému bodu za Skalnou Alpou ma navádza už len autopilot. Navyše som už 
hladný ako vlk. 
 
Po 18h a krátkej zastávke pri Skalnej Alpe, sa vydávame na posledných 10 minút dnešnej trasy. 
Po chvíľke sme pred horským hotelom, v priebehu ďalšej máme veci na izbách a do tretice, už 
sedíme na terase hoteľa a dopĺňame tekutiny pivom. Neskôr čakáme na objednané jedlá. 
 
Po večeri pokračujeme v šachovom turnaji. 6 účastníkov turnaja (Roland, Rado, Andy, Maťo, 
Ďuri a ja) sme ešte nemali. Dnes musíme odohrať všetky zostávajúce partie. Po včerajšom pate 
s Rolandom, hráme rozhodujúcu partiu, ktorá buď všetko úplne zamieša, alebo jednoznačne 
určí poradie turnaja. Zázrak sa nekoná, Roland obhájil víťazstvo z minulej akcie, Ďuri skončil 
druhý, ja tretí.  
 
Dohodujeme si stratégiu na zajtra. Ďuri potrebuje byť zajtra skôr v Bratislave, aby ešte za svetla 
prišiel do Prahy, tak plánujeme stať skôr a nasadiť svižnejšie tempo. Raňajky si dohodujeme na 
7:30. 
 
Deň 4. – pondelok 18.5.2009 
 
Trasa:  
 

Horský hotel Smrekovica - Malá Smrekovica - Nížné šiprúnske sedlo - Sedlo pod 
Vtáčnikom - Vlkolínske lúky - Ružomberok 

 
Stávame podľa plánu. Raňajky máme pripravené presne na 7:30. Po 8h vyrážame. 
Prechádzame areálom Vojenskej zotavovne Smrekovica, kde na nás rekreujúci sa vojaci 
pozerajú ako puci. Stúpame na Malú Smrekovicu. Myslel som, že to bude horšie, ale už o 9:15 
ju máme zdolanú. 
 
Dnes som si povedal, že budem fotil hlavne ľudí. Nasadzujem preto môj super sveteľný objektív 
50mm/f1.8 a fotením obťažujem úplne všetkých. Každý sa nájde na fotke aspoň raz. Klesáme 
zo Smrekovice, o chvíľku zasa stúpame a blížime sa k Nižnému šiprúnskemu sedlu, kde robíme 
spoločnú fotku. Tentokrát bez Ruda a Slava, ktorí sa utrhli z reťaze a prášia ako s nasolenými 
zadkami. 
 
V sedle pod Vtáčnikom si dávame krátku horalkovú pauzu a rozhodujeme sa obísť Malinné 
traverzom po zelenej. Radovi sa to veľmi nepáči, ale nič nevraví, dá sa to čítať len z jeho 
pohľadu. Klesáme na Vlkolínske lúky, kam prichádzame po 12h. Fotíme výhľad na Haliny a lúky 
posiate púpavami.  
 
Niekam sa nám stratil Slavo. Čakáme ho, no stále nič. Zrazu ho zahliadneme, ako si vykračuje 
po asfaltke smerujúcej z Malinného popod Haliny. Nechce sa nám veriť, že by šiel cez Malinné. 
Stretávame sa pri zrube pod Halinami. Slavko má svoje vysvetlenie na zjavenie sa tu. Proste na 
traverze sa stratil a improvizáciou našiel chodník, ktorý ho priviedol až sem. 
 
Dávame si obed. O 13h balíme a nahadzujeme brutálne temto, aby sme stihli vlak 
z Ružomberka. 



Záver 
 
Myslím, že expedícia sa podarila a všetci boli spokojní.  
 
Rozhlasákov sa nám tretí deň nepodarilo dohnať, reláciu Genius loci z Veľkej Fatry je však 
možné stiahnuť z webu a vypočuť si ju. Odporúčam. Spojenie s literatúrou dáva putovaniu po 
horách ďalší rozmer. Môžeme byť hrdí, nie len na prírodné skvosty našeho Slovenska, ale aj na 
jeho kultúrne dedičtvo. Klobúk dolu aj pred ľudmi, ktorí nám obyčajným smrteľníkom, dokážu 
sprostredkovať dary zanechané predchádzajúcimi generáciami. 
 
Po fotografickej stránke hodnotím expedíciu za jednu z najlepších. Naozaj sa nám podarilo 
nafotiť báječné zábery hodné zväčšenia aspoň na A3 formát. Potvrdilo sa pravidlo, že každá 
námaha na horách, môže byť odmenená peknými zábermi, ak človek neprapasie ten správny 
okamžik. 
 
Po zhliadnutí expedičného videa, ktoré Rado poctivo natočil a zostrihal, viem, že v tejto tradícii 
budeme pokračovať. Verím, že aj Rado. Padne to vhod, s odstupom času si pozrieť nielen fotky, 
ale aj živé zábery s pohybom, slovom a hudbou. 
 
A ešte jedna tradícia, ktorú sme začali a budeme v nej pokračovať aj naďalej: varenie hriateho. 
 
Už kujem pikle na ďalšiu expedíciu, latka je nasadená vysoko, ale tak to má byť. Stretneme sa 
už v septembri v nadmorských výškach nad 1000m. 
 
 


