
Západní Tatry - Roháče 9.9.2020-13.9.2020 

 

1.den 9.9.2020(středa) a 2.den 10.9.2020(čtvrtek) 

Odjezd vlakem z Turnova do Liptovského Mikuláše na noc,ráno 10.9.2020 odjezd autobusem z 

Liptovského Mikuláše do Žiarské doliny a poté pěšky na Žiarskou chatu, kde máme ubytování. Po 

ubytování a malém odpočinku výstup do Žiarského sedla a dále po žluté značce na Smrek (2089 m n.m.) 

a Baranec (2184 m n.m.), kde byl odpočinek a vzpomínka na kamarády, se kterými jsme tu stáli v září 

1989 (Minďa, Drahoš, Mirek Hendrych, Vladimír Bartoš). Ti už se na nás dívali z nebe. Vzdali jsme jim 

vzpomínku našim oblíbeným "SIGY-SAGA...". Poté sestup. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První se 

vracela zpět po cestě nahoru, druhá pokračovala po žluté do ústí Žiarské doliny, kde jsme si na salaši dali 

výbornou kapustnicu a sehnali jsme montážníky, kteří kousek vedle pracovali na novostavbě budovy HS.  

Poprosili jsme je, aby nás za úplatu vyvezli nahoru na chatu, protože jsme už byli hodně utahaní. Počasí 

bylo pod mrakem na  vrcholu Barance dost foukalo. Obě skupiny dorazili ve zdraví na chatu. Večer 

proběhl tradičně při pivu a destilátech. 

3.den 11.9.2020(pátek) 

Ráno v 8,30 hod.byl stanoven odchod po zelené na Jalovské sedlo kolem Sarafiového vodopádu a dále na 

Príslop (2145 m n.m.) a Baníkov (2178 m n.m.), kde byl odpočinek. Z Baníkova pokračovala cesta po 

červené na Hrubou kopu a Tri kopy, kde jsme šli po řetězech. Cesta byla dost náročná, protože na trase už 

bylo dost turistů. Poté jsme sešli do Smutného sedla a po modré značce se vrátili na Žiarskou chatu. 

Počasí bylo už o něco lepší a semtam se ukázalo i sluníčko. Večer byl při kytaře, takže jsme pobavili nejen 

sebe ale i další ubytované hosty. 

4.den 12.9.2020(sobota) 

Odchod opět v 8,30od. směr Žiarské sedlo, potom po žluté pod Plačlivo, kde jsme se rozdělili na několik 

skupin. Po červené na Ostrý Roháč (2084 m n.m) jsme došli jenom v šesti lidech. Bacil ml. a Martin Blažek 

šli směr Volovec (2068 m n.m.), Rákoň (1879 m n.m.) do Smutné doliny, po modré na Smutné sedlo a 

přes Plačlivo (2126 m n.m.) na Žiarské sedlo a na chatu. Já, Láďa, Hafik a Bacil nejml. jsme kvůli velkému 

návalu turistů a čekání na řetězech zvolili zpáteční cestu přes Ostrý Roháč na Plačlivo, kde jsme se také 

rozdělili, já a Láďa, Hafik a Bacil nejml. Já s Láďou jsme došli na Smutné sedlo, po cestě jsme potkali 

Romana, Alenu a Vildu, kteří šli po neznačené pěšině mimo Plačlivo na Žiarské sedlo a dolu na chatu. My 

jsme šli ze Smutného sedla na chatu. Tam jsme se všichni ve zdraví sešli. Večer byl opět vydařený. 

5.den 13.9.2020(neděle) 

Ráno odjezd na vypůjčených koloběžkách do ústí Žiarské doliny. Na salaši Žiar jsme se výborně najedli 

(kapustnica, halušky s bryndzou a pivo) při čekání na autobus do Liptovského Mikuláše. Vlakem z LM  

jsme jeli přes Púchov, Pardubice, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav, odkud jsme se domů vraceli každý na 

vlastní pěst. 



Poděkování za nádherný zájezd patří všem a zvláště Petru Šulcovi za bezchybnou organizaci. 

Seznam účastníku: 

Petr Šulc 

Petr Kasal + dcery Vendulka a Šárka 

Dan Veselý + synové Vilda a Tobík 

Matěj Trejtnar + syn Jonáš 

Michal Palounek alias Hafik 

Vláďa Fencl + syn Vincent alias Motorová myš 

Honza Štěpánek + syn Kryštof 

Láďa Pecháček 

Zděnda Kasal + syn Honzík(Bacil ml. a nejml.) 

Bohouš Kasal alias Bacil 

Vilda Glógr 

Roman Šimon + manželka Alena 

Martin Blažek 

 

Zážitky se snažil zachytit (opět po 31 letech) Bacil st. 

 



 

Žiarská chata, 1992 (Ola Č., Monika a Zdenda K.) 

 

Žiarská chata po přestavbě, 2020 


