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PÁTEK  

V pátek odpoledne jsme odjeli rychlíkem do Kralovan. Ještě při nastupování bylo 
počasí slušné, pršet začalo, až když jsme přejeli hranice se Slovenskem. „Rychlík“ měl 
zpoždění, proto nám v Kralovanech odjel přípoj. V místním pohostinství alespoň nepršelo. 

Do Tvrdošína jsme přijeli o 2,5 hod později než se plánovalo. Potmě a v dešti jsme 
procházeli městečkem a kupodivu našli modrou značku vedoucí na hřeben Oravské 
Magury. Na prvním trochu ucházejícím místě jsme postavili stany a honem usnuli. 

SOBOTA  

Ráno déšť ustal a dovolil mám sbalit stany. Na chvíli se ukázaly i čerstvě zasněžené 
Roháče. Krápat začalo až v okamžiku, když jsme si nahazovali batohy na záda. Stoupali 
jsme trávou i bahnem na hřeben, ze kterého by za jiného počasí byly hezké výhledy. Po 
hodině a půl jsme došli na Javorový vrch, kde místní turisté postavili hezké, velké a kryté 
odpočívadlo. 

 
Počasí se zlepšilo. Přestalo pršet (už jen kapalo ze stromů) a mlha se zvedla takže jsme i 

něco viděli (100-200 metrů). Střídavě lesem a loukama se došlo na hlavní hřeben do sedla 
pod Magurkou. a dál po červené na Budín, nejvyšší vrchol východní části. 

S blížícím se polednem jsme se blížili na sedlo Príslop. Jediné místo na hřebeni, kde 
je se možné občerstvit. Zmrazilo nás oznámení: „Máme uzatvorené, čakáme svatbu.“ 
Nakonec jsme vyškemrali (lahvové) pivo a kávu na terasu. Návrh: „Vytáhneme vařiče, 
začneme vařit polévku a když přijede svatba, tak se nad námi možná smilují.“ neprošel. 



 
Začalo se objevovat slunko a my začali stoupat o 500 m výš na Kubínskou holu 

(cestou jsme si uvařili tu polévku). Vábení chaty bylo silné. Proto jsme sešli (25 min. 300 výškových 

m.) dolů na Chatu na Kubínské holi. Po občerstvení v chatě, kde jsme byli sami, jsme 
znovu vystoupali  zpět na Kubínskou holu ( ¾ hod - co by turista neudělal pro pivo). Protože se 
počasí stále lepšilo, rozhodli jsme se pro nocleh v budkách na sjezdovce. 

    

NEDĚLE 

Po větrné noci, kdy se (v boudách) postavené stany třepaly ve větru (alespoň uschly), se 
ráno ukázaly nádherné výhledy na Roháče, Choč, Rozsutec i Velou Fatru. Na vrcholu 
Min čolu (1398 m.n.m.) byl nejvyšší bod tohoto přechodu.  

 
 



Pokračovali 
jsme už za 
slunečného počasí 
na další Min čol 
(1139m.n.m.), Paráč, 
Okrúhlicu  
(1161m.n.m.), ještě 
jednu Okrúhlicu  
(1076 m.n.m.). Cestou 
byly výhledy hlavně 
na Rozsutec a další 
vrcholy Malé Fatry.  

 
Na hřebenu 

oddělujícím 
Terchovou a Novou 
Bystricu jsme se 
rozdělili. Dva pro 
puchýře sešli do 
Šípkovej (část Terchové) 
a tři jsme pokračovali 
kolem přehrady do 
Nové Bystrice.  

 


