
Roháče, Univerzitné stredisko Zuberec Brestová 

štvrtok 1.10. – nedeľa 4.10.2015 

účasť  12 členov, 4 hostia  (15 osôb, 1 psík) 

Po predchádzajúcich prípravných a organizačných prácach vedúceho akcie, sme sa stretli vo 
štvrtok 1.10. 2015 podvečer až večer, v Univerzitnom stredisku v Zuberci-Brestová, za účelom, 
uskutočniť plánovanú akciu Roháče 2015. 
No a ako sme sa mali ?  
 
Štvrtok 1.10.2015 

- Ubytovanie v chatkách 
-  Večera 
- Zahájenie akcie, privítanie účastníkov, zhodnotenie predpovede počasia, plánovanie CT, 

PT, VHT na piatok 
- Kultúrny program individuálny 

 
Piatok 2.10.2015 

- Raňajky 
- Odchod na naplánované akcie: 

*CT   UNIZA – Chocholovská dolina (3 účastníci) 
*PT1    turistické trasy v blízkom okolí ubytovacieho zariadenia UNIZA, zbieranie hríbov (3 úč.) 
*VHT 1   penzion Šindľovec – Adamcuľa – Baníkovske s. – Pachoľa – Spálená – Salatín – 
Brestová – Šindľovec (1 úč., dĺžka 16,1km, prevýšenie ↑1450m, ↓1450m) 
*VHT 2   Horáreň Biela skala - Sivý vrch – sedlo Pálenica – Pálenica – Zuberec – Brestová – 
Predný Salatín – penzión Šindľovec  ( 11 úč., prevýšenie ↑1345m, ↓1215m ). 
Celý deň jasno. 

-  Večera 
- vyhodnotenie dňa, zhodnotenie predpovede počasia, plánovanie CT, PT, VHT na sobotu 
- posedenie pri ľudových muzikách z Oravy, Terchovej, Trenčína a z Poľska, individuálny 
kultúrny program 

 
Sobota 3.10.2015 

- Raňajky 
- Odchod na naplánované akcie: 

*CT    Trstená – Rogožník (Polsko), nová cyklotrasa po starom železničnom násype (3 účastníci) 
*PT1   Oravice - Tichá dolina - Juráňová dolina - Bobrovecká dolina – kúpanie na Oraviciach  
(2 úč., dĺžka 9,6km, prevýšenie ↑250m, ↓250m)  
*PT2    turistické trasy v blízkom okolí ubytovacieho zariadenia UNIZA, zbieranie hríbov (2 úč.) 
*VHT1    penzion Šindľovec – Adamcuľa – Ťatliaková chata – Smutné s. – Tri kopy – Hrubá kopa - 
Baníkov – Baníkovske s. – Adamcuľa – Šindľovec (3 úč. Dĺžka 22,6km, prevýšenie ↑1896m, 
↓1896m). 
*VHT 2   penzion Šindľovec – Adamcuľa – Baníkovske s. – Baníkov – Príslop – Jalovecké s. – 
Žiarská ch. – Pod Homôlkou – Smutné s. – Ťatliakova ch. – Adamcuľa – penzión Šindľovec  (1 
úč., dĺžka 21km, prevýšenie ↑1832m, ↓1832m). 
*VHT 3   penzion Šindľovec – Adamcuľa – Baníkovske s. – Baníkov – späť  (2 úč., dĺžka 13,6km, 
prevýšenie ↑1108m, ↓1108m). 
*VHT4    penzion Šindľovec – Adamcuľa – Ťatliaková chata – Smutné s. – späť (2 úč., dĺžka 
14km, prevýšenie ↑892m, ↓892m)  
Celý deň jasno, miestami vietor, silný vietor na hrebeni. 

-  Večera 
- vyhodnotenie dňa, zhodnotenie predpovede počasia, plánovanie CT, PT, VHT na nedeľu 
- posedenie pri ľudových muzikách z Oravy, Terchovej, Trenčína a z Poľska, 
 individuálny program 

 



 
 
Nedeľa 4.10.2015 

- Raňajky 
- Poďakovanie od vedúceho akcie za účasť, za bezproblémový priebeh bez zranení  
- Odovzdanie ubytovania 
- Oficiálne ukončenie akcie po spoločnom foto, rozlúčka  
- Odchod domov, alebo na naplánované akcie: 

Dvaja účastníci využili teplé slnečné lúče na relax a kúpanie na Oraviciach, traja účastníci strávili 
posledný deň pobytu prechádzkou v blízkom lese zbieraním hríbou, večšina navštívila obec Klin 
a neďaleký monument – najvyššiu sochu Krista na Slovensku (na kopci Grapa v nadmorskej 
výške 686 metrov je vysoký 9, 5 metra, rozpätie rúk má šírku 7 metrov, hmotnosť aj s podstavcom 
23 ton) 
Celý deň prevažne jasno, slabý vietor. 
 
*CT – cyklo turistika, 
*PT – pešia turistika 
*VHT – vysokohorská turistika 
↑  -  stúpanie 
↓  -  klesanie 
 
 
V Žiline,  21. 10. 2015                                                                       Jožo Baník - BaJo  
          KST Elektrovod Žilina  


