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Muráňska planina a Kráľova Hola 17. – 22.4. 2003 
 
Den první - tedy noc cestovní  
Začalo to všechno před pár týdny u Kance, kde jsme se po jednom piiivu usnesli na nějaké té 
seznamce na Ukrajinu a Marťasova Muráň prostě zvítězila. Přípravy byly veliké, dovolil bych si 
odhadovat desítky MB through ICQ. Bylo nebylo… Marťas to v Hranicích obrátil a naše 2 
nezávislé cestovní jednotky se staly ještě nezávislejšími a jedna (brněnská) dokonce nespací… 
Takže Mirčus, Arnie, Radek a Marťas valili Laborcem jižní cestou a Papr, Pavel Kaplan a já jsme 
zvolili delší noční Cassovií do Štrby a pak busem do Brezna… (Aleš) 
 
Den druhý – ztraceni a nalezeni 
…a tak jsme se sešli nezávisle na piivu u nadraží v Brezne. Cesta rudnou železnicí (zubačka) do 
Tisovce uběhla některým až velmi rychle – Arnie to zalomil a já se nažral. Kouzelná scenérie a 
fascinující stoupání. V Tisovci marně teleskopujeme moje teleskopy. První stoupání je až trochu 
drsný. Po 300m dáváme zastávku a Mirča s Arniem si rozdělávají tábor – resp. Mirčus rozďál bágl 
a vytáhl tatranku. My plni sil neodoláme strmým svahům. Značka neznačka ženeme se do těch 
největších dostupných kopců. Vytáhneme mapu, až když je nám to hodně divný. Zjišťujeme, že co 
se týče vzdušný vzdálenosti, tak zas tak odchýlení nejsme, ale ten 150m hluboký přesmyk před 
námi!?! Tak nějak naslepo jdeme nahoru a pak po hřebeni totální džunglí s propastí na levoboku. 
Po dalším zoufáním s mapou jsme došli k názoru, že prostě musíme dolů. Navíc netušíme jestli 
Arnolt s Mirčusem šli správně a tudíž jsou hodinku před námi, nebo šli stejně blbě a jsou hodinku 
za námi. Cesta je luxus oproti těm skalám, kde Mirča a Arnie hledaj jeskyni (jak jsme se večer 
dozvěděli). Jsme rádi, že jsme na žlutý. Vyzbrojeni mobilní telefonní technikou  řešíme tento 
problém během pár minut. Domluveno, jdeme dál. Hřeben je zprvu zajímavý později nekonečný. 



S menší pauzou na jídlo na průměrné vyhlídce pokračujeme na vytouženou nocležnu. (Radek+Aleš) 
Zelená je True hřebenovka, tzn. Perfektně kopíruje terén, i kdyby já nevím co. Dokonce jsme 
zahlídli snad i medvědí stopy, ale to mohla být i velká stará pohora. Konečně rozcestí s červenou a 
pak ještě půlhodinky a pár sněhových polí a jsme na krásný louce s útulňou. Už jsou tu nějaký 
mlaďáci ze Slovenska, ale jsou nějak mimo. Připravujeme oheň, vaříme a čekáme na kluky. Došli o 
hoďku pozdějc. Ještě přišla senza partička z Tisovce, takže jsme večer zbaštili dršťkovku  a docela 
se pokecalo. Jdu spát jako první, je tu docela těsno…(Aleš) 
 
Den třetí – The True Muráň 
 Ráno vstávám jako první, venku je úžasně, bílý poprašek, ptáci a spoustu ocúnů – tedy 
krokusů, jak se později ukázalo, že jo Papr!!! Vstal jsem. To jsem byl ale já. Pak se vstávalo dál. 
Nakonec jsme vstali všichni a byli vzhůru. Ostatní skupiny spaly a časem taky vstaly. I jejich 
členové. Radek už klasicky začal rozdělávat oheň, Aleš mu helfnul a po chvíli se už vařila 
gulášovka s kolínkama. Časem si k našemu ohni přisedli i ostatní, ale nikdo už nevařil, nesmažil ani 
nepekl. Ani nevím, co se dělo, jedlo se a tlachalo. Časem se mi povedlo za výrazné Alešovy pomoci 
vytvořit skupinové foto bez „plachetek“. Postupně všichni odcházeli a loučili se, my navařili čaj do 
termosek a po 10.00 a po sbalení vyrazili po červené dál. Po chvíli jsme poznali, zač je toho sníh a 
s Alešem chválili Uzlovy návleky. Arnie s Radkem nasadili tempo, kterýmu jsme moc nestačili. 
Pavel si shodil nějaký svršky, Aleš tvořil umělecký fotky, pak jsem shazoval cosi já a pak už jsme 
dorazili na louku s Ľadovou jamou, kterou jsme si prohlídli, vedle napili u pramínku a klesali dál 
dolů. (Papr) Takhle jsme doklesali až k jedné myslivně, kde jsme si udělali essen pauze a Papr 
spáchal nějakou florofotku. Těše se na vyhlídku, vyrazili jsme kupředu. Zhruba po 1km jsme zjistili, 
že už jsme to dávno přešli. Jelikož se nám nechtělo s bágly zpátky a Arnoldovi se nechtělo vůbec, 
vyrazili jsme v pěti. Arnie hlídal. Samozřejmě i na druhý pokus jsme šli blbě. Nicméně jsme 
identifikovali cíl a naprosto neohroženě (pouze s Paprem – ostatní to vzdali) jsme se vydali roklinou 
přímo na ty vyhlídkový skály. Bylo to supr. Rozeklané skalní stěny, daleký pohled do údolí, ocúny 
(pro Papra)… Lehce jsme to tam ofotili a frčeli zpět. Posledních 100m jsme rádoby běželi, jelikož 
jsme zdrželi tým tak zhruba o 1hod. Pak už jsme frčeli dolů asf. Cestou až na Velkou lůku. Tam 
jsme měli little zastávku a kolem hřebčína valili dál. Už nás nečekal žádný velký výstup. Jen ujít pár 
km a najít ideální místo na spaní, které jsme po pár kilometrech našli stejně jako pěknou vyvěračku 
a následný nácvik potoční chůze. V mapě zcela neznačená útulňa pre turistov. Následující večer byl 
naprosto pohodový, dokonce to vypadalo i na koupání v tůňce, ale nakonec stačily zmrzlý nohy. 
Sežrali jsme celkem 2 balíky těstovin, 2 konzervy lanče, 6 sáčků rýže, kung pao… Tentokrát jsme šli 
spát až kolem 11, protože se krásně sedělo u ohně. Když už teda nebylo čím topit, šli jsme spát. 
Spaní bylo fajnovější než minule -> jiná sláma na zemi. Kromě toho, že na nás s Arniem jednou 
spadl Aleš z lavičky nad náma byla noc celkem poklidná. Takže pěkně mrazivá -> náš profi odhad –
5°C. 
 
Den čtvrtý – splněný sen   
Ráno jsme vstávali v 5.30, neďáli jsme nic a trvalo nám to 1,5h. Vyrazili jsme údolíčkem k vrcholu 
nejvrcholovatějšímu -> KRÁLOVCE. Asi za 6km (stále rovinka) si Mirča rozdělal batoh, takže 45 
min pauza. Volné chvíle jsme si zpestřovali lenošením a koulováním Papra krtinci z leže, později 
jsme podnikli i nálet.  Královka byla neustále majestátně na dohled.  Jasný cíl 50°stoupání (jen asi 
1100 výškových metrů). Poslední vesnička Šumiac  nám dala poznat něco z místních lidových 
tradic. Byla totiž Velikonoční neděle a právě začínala bohoslužba. Jen Arnolt masochista se chystá 
slézt vrchol naboso za účelem masáže nohou. Velice rychle jsme nabývali výškové metry. Šlo se po 
příjemné travnaté cestě skrz mladý smrkový les, přímo nahoru, nic se neuhýbaje. Jak jsme vždycky 
chodili pospolu, tak nyní jsme se nalézali v intervalu dlouhém asi 600 výškových metrů. Po velice 
skromném občerstvení na Predném sedle (zhruba v polovině) jsme Mirčovi nechali čokoládu, leč 
byla zcela nevyužita. Netrvalo dlouho a byli jsme z lesa venku (končil). Chůze byla najednou 100x 
příjemnější. Pohodová travnatá pláň (přesněji svah) nás provázela až hore. Na vrchol jsme došli 
v následujícím pořadí a časech: Aleš; dlouho, dlouho nic (Pavla vyjímaje) – odplata za potupu na 
Králičáku. Pak já s Paprem, za chvílu Arnolt. Aleš s Pavlem dokonce dostali velikonoční vejslužku 



od SkiAlpLady. S Alou jsme obdivovali konstrukční provedení zajištění stability věže vysílače, 
nicméně hlad a touha po teplu zvítězila. Nahoře na Královce poskytují drazí slovenští 
telekomunikační pracovníci vskutku skromně malou místnost vzhledem k rozměrům celého 
objektu. Nicméně však tam bylo teplo a voda. Také něco na sezení. Na plynu jsme ihned začali 
něco vařit. Byl z toho plnej kotlík rajské, řádně zahuštěné vrtulkami. Vaření jsme měli zpestřeno 
oku lahodícím lehkým aktům docela pěkné Slovenky (měla pěknou červenou podprsenku, které se 
více méně nešikovně snažila zbavit, aniž bysme cokoli viděli). (Radek) Já zatím místo  sledování 
erotických scén šel zachraňovat Mirču do údolí. Je úplně v prdeli s botama (úplně new), slušně se 
pobil a remcá, takže dál jde v teniskách. Pořádná porce rajský s kolínkama fakt bodla a po 
vrcholových prémiích a focení vyrážíme dále po hřebeni na Andrejsovu chatu. Cestou se jenom 
rozplýváme , travnatý hřeben, sněhová pole, sem tam skála, to je prostě duševní i oční pochoutka. 
Několikrát fotíme a s Radkem dokonce závodíme v pádech do závějí. Tatry se ztratily, aspoň 
zůstaly jejich duchové, které tušíme na pravoboku. Zastavujeme pod zdálky fotogenickým 
slovenským křížem a čekáme na Mirčuse. Zcela evidentně nějak změknul. Pavel s Arnoldem 
šlapou napřed. Už jsou to jenom dva body na druhým hřebenu. Radek spí, kde může. Další stopka 
je na „Menhirce“, kde s Paprem stavíme i náš soukromý menhir a Mirča nás fotí, Radek kritizuje. 
Další totální sestup je úplně vychytanej, skáču do závějí jako pako. Papr mě a Radka dokonce i 
vyblejsknul. V sedle potkáváme 2 maniaky, kteří jdou z Demanovské doliny – uppps. Andrejsovka 
nás vítá rozcestníkem, chata nikde. Volíme variantu Jelení studánka . Andrejsovka je úplě 
luxusní, prostě *hotel – jsou tu kamínka, voda, palandy, jenom dřevo nějak chybí. A tak jsme se 
s Paprem a Radkem spustili dolů pro dřevo . Je to docela hustý, boříme se po kolena, místama po 
pás a paběrkujem nějaký větvičky. Vytáhl jsem nahoru 2 kupy a beru Pavla dolů. Prej tam je něco 
BIG. A tak jsme vynesli nahoru docela kvalitní půlku stromu – Radek přesekával – takže topiva 
bylo dost. Arnie topí a kuchtí chilli con carne – mexický guláš, který je fakt mňam a taky pěkně 
ostrý. Večer je totální pohoda, hrajou se karty a Pavel si jen tak lehnul na celou noc. Radek se večer 
stará o oheň, takže je krásný vedro. Všichni smrdíme jako správný cigoši, prostě senza.  
 
 
Den pátý – Objevení Vysokých Tater 
 Ráno bylo studený, ze spacáku se mi vůbec nechce, ale nakonec Radek vstal, zatopil a hned 
tu bylo zakouřeno a teplo. Takže jsme se tak nějak vytrousili a začali předstírat činnost. Daly se 
vařit kolínka a moje racionální strava – pytlíková svíčková a rajská. Dopadlo to docela obstojně, i 
když tomu chybělo maso. Sušíme boty. Venku je nádherně jasno a mrzlo, takže se neboříme, ale 
hlavně jsou vidět Tatry. Pavel s Mirčou pro sicher vyráží o hoďku dřív, zatímco my se spokojeně 
neorganizovaně balíme (jen Papr lehce narušuje). Cesta pod Velkou Vápenicu je úplný labúžo. Jde 
se po umrzlým sněhu, neboří se to a občas na nás juknou Tatry. Velká Vápenica (1691 m n.m.) – 
hlavní vrchol dnešního putování – je taky pěknej krpál, ale pěkně jsme se zakousli do zasněženého 
prďáku, takže jsme za chvílu na travnatém vrchu, kde na nás čekají Mirčus s Pavlem a hlavně 
úžasný panorama Roháčů a Tater. Až jsme se z toho s Radkem složili do křoví a ani jsme nedutali. 
Jak jsme tu nádheru hltali. Notnou chvíli blbnem na vrcholu a užíváme si poslední chvíle nahoře. 
Mirča s Pavlem opět razí do sedla Priehyba jako první a my UK tradičně v závěsu. Je to díra dolů 
jako blázen, takže se tak nějak protloukáme zasněženým lesem a ztrácíme výškové metry 
nebývalou rychlostí. Prostě klasickej sněžnej lesní offroad sestup. Máme docela strach, abychom 
nesešli z hřebene, protože značek ani stop už není. Sedýlko je pohodový, až na běžně používanou 
asfaltku, skládku dřeva a děsnej bordel. Dáváme žrádlo, teda všichni kromě mě, protože nemam 
chleba a hraju si na Arnolda, Radek stávkuje, Papr nefotí zpoza buku a Mirča nemění boty. Další 
pořádnej hup dolů (žlutá) skrz pásmo totální těžby není nic příjemnýho, ale co se dá dělat. Na 
rozcestí pod velkou jedlí se Papr vydává nalehko nazpět pro místní kyselku. Mají tam z toho asi 
docela business… PET lahvemi hrnky, střepy… a malej čůrek. Kyselka je dobrá – železitá s CO2 a 
Papr dokonce sebral i vzorky vyloučeného železa. Údolí se rozšiřuje a stává se velmi malebným. 
Kluky zláká voda (splav) a já s Mirčou a Pavlem razíme do Helpy do hospody. Mám hlad a žízeň. 
Místní cigán nás poslal do Annapolisu, docela vpoho, pivo OK, jídla málo, obsluha pomalejší, ale 
jsou velikonoce, tak je to OK. Mobil opět řeší problém ztráty části týmu, tak jsme se tu nakonec 



sešli všichni. Za zmínku stojí rozmluva s opilými spolubratry a tvrdými zápaďáky (my) – Pavel 
přišel o 2 cigára. V Helpě kupujeme lístky na vlak (včetně rychlíkového příplatku) a taky blbnem 
na skále nad řekou. V Bánský Bystrici couráme po městě, je tu mrtvo, ale podařilo se nám koupit 
bagety, takže jsme docela happy.V Žilině máme zase pěknou pauzu, takže chvílu luštím šifru od 
Verunky a pak jdem s Paprem obdivovat nasvíceny střed města. Cesta domů je vpoho, jen Pavel 
s Paprem maj trochu problém se starší paní a Paprovejma smradlavejma nohama. Zakončení akce 
se tentokrát odehrálo naprosto netradičně v České Třebové, kam jsme dojeli v cca 5h ráno. Dali 
jsme bágly k Pavloj do prodejny a na 1,5h se šli rozvalovat, všeobecně očisťovat a svaly i duši 
regenerovat do plavečáku. Nechyběla pára, vířivky, tobogán a samozřejmě prázdný bazén. Celá 
akce se velmi vydařila, hlavně díky ideálnímu počasí, atraktivnímu terénu a pohodový partě. 
(Aleš) 
 

Sepsal Aleš, Radek & Papr 


