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Volovských vrchů, Muráňské 
planiny a Slovenského ráje. 
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Sobota: 
Po cestě jedním vlakem a třemi autobusy začínáme v 

Čiernom Balogu. Procházíme kolem lesní 

železničky a pak stoupáme na 
hřeben Veporských Vrchů. 
Dál pokračuje mírně zvlněná 
hřebenovka. Vlevo jsou 
medvědí lesy kolem Čierného 
Balogu, vpravo většinou 
louky a výhledy na Rudohoří. 
Pokračujeme přes sedlo Tlstý 
Javor na sedlo Tri Chotáre. 
Kousek za nimi si nacházíme 
místo na postavení stanů a 
ohníček. Nedaleko je chalupa 

a u ní pramen. 
Neděle: 

Stoupáme pralesem na Klenovský Vepor. Cesta vede 
většinou lesem a hřebenovkou nahoru dolů, výhledů 
už je méně. Docházíme na sedlo Zbojská. 

 



Tady děláme polední přestávku. 
Za sedlem Zbojská, kudy vede 
ozubnicová železnice z Brezna 
do Tisovce, začíná Muráňská 
planina. Výstup na Fabovu holu 
(nejvyšší vrchol 1439 m.n.m.) po 
polední přestávce dává zabrat. 
Sestup ještě víc. Mladší část 
skupiny tento vrchol částečně 
obchází úbočím. Po menším 
bloudění docházíme na Nižnou 
Klakovou. Zde je útulna, která 
je obsazená, proto je nocleh ve 
stanech. K vodě je to 30 min po 
žluté značce hóóódně dolů 
z kopce 

 

 
V pondělí 
jsme pokračovali přes 
Studňu a Velkú Lúku na 
Muráňský hrad 
. Pak únava (to máme jít na ty 
kopce vzadu když se ukázala 
Stolica), puchýře a dusno 
rozhodlo - jedeme 
autobusem do Červené 
Skaly a vlakem na Dědinky. 
 
 
 
 



 
Koupání v přehradě rozhoduje. Mladší část (kluci chataře na Ostrém) tady zůstává a zbytek jde směr 

Slovenský ráj. Stoupá Zemiarskou roklinou na Geravy. Tady nás chytla bouřka, naštěstí jsme u 
horní stanice lanovky kde je bufet s pivem i gulášem. Za hodinu je po dešti. Kousek dál v lese 
jsme přespali. 

Úterý: 
Sestupujeme roklinou Velký Sokol. Už brzo 

ráno (v 6 hod.), protože směrem dolů se 
to nesmí. Nechceme překážet 
vystupujícím a vysvětlovat to výběrčímu 
vstupného. S velkým batohem a dolů je to 
"zajímavé", balancujeme na kluzkých 
dřevěných lávkách. „Feráty“ v Alpách 
jsou lehčí než „dřeváty“ ve Slovenském 
ráji. Teprve dole si děláme snídani. 
Výstup roklinou Piecky je pěkný, ale 
nahoře začalo pršet. V chatě na 
Kláštorisku nacházíme naštěstí ještě volné 
místo. Čekáme tak dlouho, až přestane 
pršet, jenže už nemáme čas jít do 
prielomu Hornádu Proto scházíme rovnou 
do Hrabušic, autobusem do Popradu a 
rychlíkem domů. 


