
RAJD „TEN TRZECI”
SŁOWACJA –

WIELKA FATRA/ TATRY NIŻNE
29.04– 05.05. 2013r

 Karpaty to rozległe pasmo górskie na kontynencie europejskim, które 
rozciąga się od przełomu Dunaju w Żelaznej Bramie, aż po Bramę 
Morawską, przez terytoria siedmiu państw, zajmując powierzchnię 210 

tys. Km
2
. Pochodzenie nazwy „Karpaty” nie zostało do końca 

wyjaśnione, gdyż może ona mieć swe źródło w nazwie dackiego 
plemienia Karpian lub też może pochodzić od słów „cara” – kamień, 
„1or pata”,”karpe” – góra, skała.

Podczas naszej wyprawy będziemy eksplorować i podziwiać ich 
zachodnią część.

Wielka Fatra, miejsce idealne dla miłośników Bieszczad. Rozległe łąki 
niczym bieszczadzkie połoniny, malownicze panoramy, żywego ducha 
w okolicy. Tak zazwyczaj opisywane są wrażenia przywiezione z 
Wielkiej Fatry. Góry te mają również coś z Tatr, każdy kto tam się 
znajdzie sam będzie mógł to ocenić.

Niskie Tatry, Niżne Tatry? Człowiek wytęża umysł i drapie się po 
głowie próbując zmobilizować szare komórki do działania- Gdzie one 
są? Jeśli spojrzeć ładnym porankiem z Czerwonych Wierchów na 
południe, wzrok zawadzi o wał górski na horyzoncie, ciągnący się 
równolegle, gdzieniegdzie pospiętrzany. To właśnie cel uczestników 
trasy długiej. Góry te mają nad wyższymi kuzynami z północy jedną 
przewagę, mimo że także są górami o rzeźbie alpejskiej nie są tak 
popularne jak Tatry.

Trasa długa i Trasa namiotowa
Wyjazd: 29.04

 Dojazd 
Zbieramy się w poniedziałek 29.04.2013r. o godz 20:45  na Dworcu 
Głównym w Poznaniu, przy KFC. Odjeżdżamy o godzinie 21:20 
pociągiem TLK do Zakopanego (planowy przyjazd 7:42). W 
Zakopanym przesiadamy się na podstawiony autokar który po ok 
2,5h dowiezie nas na Słowację. Trasa długa zaczyna marsz w 
Pustym Polu. Trasa namiotowa jedzie kawałek dalej do 
miejscowości Telgart.

Dzień 1 – wt 30.04 
TRASA NAMIOTOWA – ok 6h
Z Telgartu kierujemy się szlakiem czerwonym, po ok. 3h 
dochodzimy do Kralova Hola, kontynuujemy trasę szlakiem 
czerwonym przez szczyty Stredna Hola (876m), Orlova (1840), 
Bartkova (1790), Zdiarskie (1473). Ostatecznie dochodzimy do 
utulna pod Andrejcovou koło której rozbijamy namioty.



TRASA DŁUGA(ok 7h): 
Zaczynamy w Pustym Polu  szlakiem żółtym którym idziemy ok3h 
do dojścia do szlaku niebieskiego w Martaluzka. Następnie 
niebieskim po 1,5h dochodzimy do Kralova Hola (1946). Tutaj 
zmieniamy szlak na czerwony, który będzie nam towarzyszył przez 
większość wyprawy. Od tego momentu wędrujemy tak samo jak 
trasa namiotowa, a więc: przez szczyty Stredna Hola (876m), Orlova 
(1840), Bartkova (1790), Zdiarskie (1473). Ostatecznie pierwszy 
nocleg spędzamy w  Chata: Útulňa Andrejcová. 
(Niestety nie obowiązuje w niej rezerwacja miejsc, wszyscy 
powinniśmy się w niej zmieścić, ale nie wiadomo ilu turystów 
będzie poza nami. Tak więc jest dodatkowa motywacja do szybszego 
tempa. W razie czego gościnnie możemy się dołączyć pod dachy 
trasy namiotowej, która nocuje w tym samym miejscu oprócz tego 
będę miał dodatkowy pusty namiot w którym będzie można 
przenocować. Chata mieści 40 osób, na trasę długą zapisanych jest 
11 osób więc powinno nie być żadnych problemów, jednak w razie 
czego znajdzie się miejsce w namiotach.)

Dzień 2 – śr -  01.05    ok 6,5h
TRASA DŁUGA I NAMIOTOWA:
Przez cały dzień trzymamy się szlaku czerwonego. Po drodze 
przechodzimy przez: Sedlo Priehybka (1468), Velka Vapenica 
(1691), Sedlo Priehyba, Kolesarova (1508), Oravcowa (1544), koło 
sztytu Homolka (który jednak omijamy) aż do chaty Ramza gdzie 
trasa długa nocuje i koło której namioty rozbije trasa namiotowa. W 
Ramza podobnie jak Andrejcova nie obowiązuje rezerwacja miejsc 
(nocleg różni się od pierwotnego planu!, pieniądze jakie miały  
zostać wydane uczestnikom trasy długiej na nocleg w okolicach  
miejscowości Bacuch zostaną im zwrócone)
Dzień 3 – czw – 02.05    (ok 5,5h)  

TRASA DŁUGA I NAMIOTOWA:
Cały czas szlakiem czerwonym przez Janov Grun (1388), Bacuskie 
Sedlo (1319), Sedlo za  Lenivou (1378), wieś Certovica (jedyna 
wieś przez jaką będziemy przechodzić aż do ostatniego dnia-warto 
zrobić zakupy), Lajstrouch (1602), Panska Hola (1635). Trasę 
kończymy w Chacie M. R. Stefianika (nazwanej od imienia 
słowackiego inżyniera, astronoma, pilota, polityka. Bohatera I WŚ) 
w której trasa długa ma zarezerwowane noclegi, a pod którą rozbije 
się trasa namiotowa.
Dzień 4 – pi – 03.05 - (ok 7 h)
TRASA DŁUGA I NAMIOTOWA::     
Prawie przez cały dzień podążamy szlakiem czerwonym. 
Dla chętnych jest możliwość zrobienia dodatkowej 
wycieczki i odbijając od głównego szlaku czerwonego 
zdobyć szczyt Dumbier (2043m) co według map zajmie 
dodatkową godzinę i 15minut w dwie strony. (W tym celu z 
Krupove Sedlo/Krupova Hola 1922 – idziemy dodatkową 
odnogą szlaku czerwonego, która prowadzi tylko na 
Dumbier). Niezależnie od Dumbira wszyscy wspólnie 
zdobywamy kolejne szczyty m.in. Chopok (2024 – znajduje 
się na nim schronisko Kamienna Chata), Derese (2004) 
Chabenec (1955m). Po zdobyciu Chabenca trzymamy się 
szlaku niebieskiego, który doprowadzi nas do schroniska 
Útulňa pod Chabencom (Ďurková). Znowu obowiązuje 
typowy dla Słowacji system bez  wcześniejszej możliwości 
rezerwacji miejsc.



Dzień 5 – sob – 04.05 (ok 6,5h)
TRASA DŁUGA I NAMIOTOWA:
Wracamy po własnych śladach (ok3h najpierw niebieskim 
potem czerwonym), aby połączyć się ze szlakiem żółtym. I 
tutaj 2 wersje w zależności od ambicji, sił i chęci walki o 
nagrody za wygranie trasy specjalnej. Można iść na metę 
odbijając na żółty w Sedlo Polana i zejść bezpośrednio do 
Demanovskiej Doliny (możliwość zrobienia zakupów) tutaj 
przy Mikulasska chata odbić na niebieski by dojść do 
Jaskyna Slobody, od tego momentu niestety czeka nas 
2,5km asfaltu do mety w Pensjonacie Kamienna Chata 
(Demanovska Dolina 22)

TRASA SPECJALNA – (Trasa specjalna omija 
większość zabudowań, a więc w celu zrobienia zakupów 
trzeba by od niej odbić lub zrobić je po zakończeniu trasy!) 
początek tak samo, a więc cofamy się do niebieskim i 
czerwonym do szlaku żółtego, jednak na żółty odbijamy 
trochę wcześniej  w Polana  i walcząc z kolejnymi zadaniami 
trasy specjalnej zdobyć Bór (1887) i Siną-1560m.npm 
(można ją zdobyć, albo ominąć prowadzi do niej odnoga 
szlaku żółtego-1h10min w dwie strony), dojść do Jaskini 
Wolności. Dalej asfaltem 2,5km do Pensjonatu Kamienna 
Chata (Demanovska Dolina 22) 
Dzień 6 – niedz – 05.05

- Opcja dla zmęczonych:
bezpośrednio 2km asfaltem pod hotel Bystrina skąd mamy 
bus powrotny.

– Opcja dłuższa 4,5h 
Cofnąć się ok 1km  drogą w stronę Jaskini Wolności, 
wejść na szlak zielony na Ilankovskie sedlo, tutaj 
zmieniamy szlak na żółty którym dochodzymy pod 
hotel Bystrina.

Powrót do Poznania:  

Autokar spod hotelu Bystrina odjezdża o15:30 
następnie czeka nas 2,5h podróż do Żywca skąd o 18:50 
mamy pociąg do Katowic. O 20:30 według rozkładu 
powinniśmy być w Katowicach by spokojnie zdążyć na 
przesiadkę o 20:52 która zawiezie nas do Poznania (czas 
przyjazdu 4:25)

Trasa krótsza
Wyjazd 30.04
Dojazd

Zbieramy  się  we  wtorek  30.04.2013r.  o  godz.  22:00  na  Dworcu 
Głównym  w  Poznaniu,  przy  KFC.  Odjeżdżamy  o  godzinie  22:45 
pociągiem TLK do Katowic. W Katowicach czeka nas przesiadka. W 
Katowicach jesteśmy o godz.  4:56,  skąd o  5:31  ruszamy do  Żywca 
pociągiem  Kolei  Śląskich.  W  Żywcu  przesiadamy  się  do 



podstawionego autokar który po ok 2 h dowiezie nas na Słowację. Trasa 
krótsza zaczyna się w Bystre koło Lubochny

Dzień 1 – śr 01.05 – ok 6:45 h

Zaczynamy  szlakiem  żółtym  wzdłuż  Bystrego  Potoku  -strumień 
(uwaga  z  tego  miejsca  wychodzi  szlak  żółty  w  dwóch  zbieżnych 
kierunkach zmierzając nie właściwym trasa ulegnie wydłużeniu o ok 
1h).  Po  ok.  2,5  h  dochodzimy  do  rozwidlenia  trzech  szlaków, 
wybieramy  czerwony  w  kierunku  Siprun  (1461  m)  Po  dojściu  do 
Niżnego  Siprunskiego  Sedla  kierujemy  się  szlakiem  zielonym  do 
Maline  (będąc  na  niżnym  sedle  możemy  nadłożyć  drogi  i  zdobyć 
Sirpun – dodatkowy calkowity czas ok 50 min).  Szlakiem zielonym 
zmierzamy aż do napotkania szlaku żółtego w kierunku Bialego Potoku 
(Wilkoniec). Z białego potoku czeka nas przejście ulicą  Slovenskiego 
Narodowego  Powstania  a  następnie  polną  drogą  w  kierunku  do 
Ludrova gdzie nocujemy (Ludrova 113)

Dzień 2 – czw 02.05

Wariant dłuższy ok 6:35 h

Z  Ludrova  kierujemy  się  czerownym  szlakiem  w  kierunku  góry 
Salatin (ok 1638 m) po drodze przechodzimy koło Ludrovskiej Jaskini 
(jest to dzika jaskinia - długość 144 m wysokość 10 m). Ze szczytu 
Slatin  kierujemy  się  dalej  szlakiem  czerwonym  do  miejcowości 
Liptovska  Luzna,  gdzie  szlakiem  żółtym  kierujemy  się  na 
południowy-wschód do  schroniska Baltazar  gdzie odbywa się drugi 
nocleg.

Wariant krótszy ok 5:10 h

Z Ludrova kierujemy się  zielonym szlakiem  w kierunku góry  Maly 
Salatin  (ok  1443  m)  a  następnie  kontynuujemy  marsz  szlakiem 
czerownym  do  Salatinu.  Ze  szczytu  Slatin  kierujemy  się  szlakiem 
czerwonym do miejscowości Liptovska Luzna, gdzie szlakiem żółtym 

kierujemy się  na  południowy-wschód do  schroniska  Baltazar  gdzie 
odbywa się drugi nocleg.

Dzień 3 – pt 03.05 ok 6:15 h

Ze schroniska Baltazar wyruszamy żółtym szlakiem w kierunku sedla 
pod  skalka  (kontynuujemy  drogę  na  południowy  wschód).  Z  sedla 
zmieniamy szlak na czerwony i kierujemy się w stronę  Latiborskiej 
Holy  (ok 1643 m).  Następnie zmierzamy dalej  szlakiem czerwonym 
poprzez  szczyt  Drukova  (ok  1749  m)  dochodzimy  do  szlaku 
niebieskiego  którym  schodzimy  do  schroniska  Útulňa  pod 
Chabencom (Ďurková). W schronisku spotykamy się z trasą dłuższą.

Dzień 4 – sb 04.05

Dzień 5 – nd 05.05

Trasa takie sama jak dla dłuższej trasy. Trasy opisane na poprzedniej 
stronie.

Koszty: (W CENIE ZAWARTE JEST UBEZPIECZENIE)
długa namiotowa krótka

Osoba bez 
zniżek 

490 (470) 270 (240) 390 (370)

student 410 (390) 185 (165) 330 (310)

- (W nawiasach cena dla klubowiczów)
E-mail: 
tentrzeci2013@gmail.com 



Zapraszamy do udziału w rajdzie gitarzystów, którzy zatroszczyliby 
się o dobrą atmosferę podczas noclegów 

Co należy zabrać: 
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do 
schroniska 
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież 
- śpiwór oraz karimatę 
- latarkę/czołówkę 
- jedzenie (trasy nie obfitują w wioski), kubek, termos 
- instrumenty muzyczne oraz śpiewnik 
- kompas, mapy (ciężko znaleźć jedną która obejmuje cały teren)! 
(polecamy odwiedzić sklep Grupa18 w Pasażu Apollo, na hasło 
"halny" macie rabat 10%) . Słyszeliśmy informacje, że gdzieś w 
internecie można znaleźć mapy – organizatorzy potępiają pirackie 
ściąganie map, które godzi w prawa autorskie.
- dużo optymizmu i dobrego humoru  
- pakując się pamiętajmy, że wszystko co zabierzemy trzeba będzie 
później dźwigać na własnych plecach, więc nie zabieramy zbędnych 
rzeczy! Najważniejsze jest jedzenie i suche ubranie 

Sponsor rajdu:

- Chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom
Brezno 977 01 tel:  +421 /0/48 619 5120
 
- Penzion Kamenna Chata 
 Demanovska dolina 22 tel. +421 948 044687

- Útulňa pod Chabencom (Ďurková) tel. +421-944-165853 

– Pensjonat Baltazar: 00421908917359

Asia (trasa namiotowa) +48 783 477 343

Tomek (trasa długa): +48 602 435 995

Łukasz (trasa krótka) +48 792 888 578


