
                                                Vlčí hory 2018

Návrh na návštěvu této lokality padl již před lety a nyní se mění ve skutečnost.
Dobrodružství začíná ve čtvrtek 11.10. 2018 ve 22:00 h kdy přijíždíme do Olomouce. 
Čekání na Chyldu si krátíme přechlazeným Radegastem v blízké hospůdce.
Po příjezdu posledního člena výpravy nasedáme v 0:07 h do lehátkového vlaku 
společnosti RegioJet. Tento způsob dopravy má zajistit využití dlouhé cesty k 
vyspání. Po vstupu do soupravy je nám jasné, že k řádnému odpočinku zde chybí to 
zásadní – postel. Dle místenek, které zajistil Bazi, se ukládáme do „polic“, kterých je 
v každém kupé šest. Většina míst je obsazená a proto v tichosti povlíkáme lůžkoviny 
a klademe své tělesné schránky do prostoru 1,2m2. Fanda své tělo pochopitelně  
nedokáže potřebně zkomprimovat a je nucen nohy umístit do prostoru určeného pro 
zavazadla. Během noci někdo spí a někdo se dívá jak jiní spí. Najednou se rozletí 
dveře a mladá stewardka nás budí v 05:30 h slovem „raňajky“ a každému strká 
croissant. Na moji poznámku, že jsem ještě nestihl usnout, nereaguje a pokračuje s 
pojízdnou pekárnou dál do vlaku. Za pár minut přináší kávu, kterou rozdává dle 
vlastního uvážení. Po tomto probuzení již nikdo nespí a všichni se stěhujeme do 
prázdného kupé, kde hodnotíme zvláštní pojetí cestování. Kromě pádu Baziho báglu 
na mou hlavu se nic zvláštního nepřihodí.
Je 08:30 h a náš vlak přijíždí do městečka Humenné, kde nás má nabrat místní TAXI,
který nás odveze do vesničky Runina. Po drobném zpoždění přijíždí sympatický 
taxikář s Fordem S max, který nás nakládá a odváží  cca 50km do výše uvedené 
vesnice. Na okraji Runiny vytahujeme svačiny a snažíme se odlehčit batohy před 
výstupem, který je před námi (bohužel je pěkně a je vidět celá trasa :-)). Při 
průjezdu vesnicí neunikne všímavým jedincům místní samoobsluha. S Markem 
vyrážíme pro ŠARIŠ , který má posloužit co by doping. V obchůdku o půdorysu  



menší garáže ŠARIŠ  sice  mají, ale v pokladně kromě několika centů nic není. 100 
éčkovou bankovku rozměňujeme u ochotného Čecha sedícího před obchodem  a 
nakupujeme pivo a musíme i Tatranky protože paní nemá nazpět ani z 10 EUR :-)).
Vychutnáme si pivo a vyrážíme na cestu. Zprvu pozvolné stoupání se mění v kopec, o
kterém Chylda prohlašuje, že nezná moc svahů, o které si lze za chůze odřít nos.
Konečně přicházíme na Poloninu (horská louka), která tvoří vrchol kopce Ďurkovec  
(1 189 m). Po dosažení Poloniny se nám otevírají výhledy na nekonečný obzor 
divočiny, pro který je tento kraj (pro někoho) tak atraktivní. Nyní se rozplývají 
veškeré pochybnosti některých účastníků o výběru  tohoto místa. Kromě 
nekonečných výhledů je možno vidět pozůstatky zákopů z II. světové války. Na 
vrcholu si vychutnáme druhý ŠARIŠ  a pokračujeme na Jarabí skálu. Tady lze díky 
vyhlídkové plošině obdivovat nádherné tvary místní krajiny, jejíž původ je prý 
geologicky velmi zajímavý. Pod Jarabí skálou využíváme  polský přístřešek „ Wetlina“,
kde obědváme. Do cíle to máme cca 2h, proto se zbytečně nezdržujeme . V 18:00 h 
přicházíme do Sedla pod Čierťažou, kde se nachází útulňa a místo určené pro veřejné
stanování. Z nedalekého zdroje získávame vodu a jdeme si najít místo k noclehu. 
Útulňa je obsazená  a my se stahujeme k nedalekému přístřešku, který není určený k
noclehu. Spíme pod širákem, proto využíváme pouze lavice a stoly k večerní hostině, 
které vévodí Fandův neuvěřitelný apetit.  Po vydatné večeři se jdeme na přilehlou 
mýtinu přesvědčit o kráse zdejší noční oblohy, která je na střední Evropu skutečně  
fascinující.
Místo pro nocleh volíme v lese kousek od přístřešku.  Zvoleným místem i pojetím 
noclehu porušujeme veškeré (pečlivě nastudované) zásady  bivakování v oblastech s 
výskytem velkých šelem.  Pro klid duše budujeme výstražný zátaras Grizzly I., o 
jehož efektu všichni předem pochybují...
Je říjen a přítomnost jelenů a vlků slibuje zajímavé noční zvuky, na které se někteří 
neskutečně těšíme. Naše očekávání okamžitě hatí Fanda, který ihned startuje a zákaz
nezákaz zahajuje těžbu. Po chvilce se přidává Bazi a Chylda, ležící mezi těmito 
dřevorubci, v záchvatu smíchu usíná. Chvilku se marně pokouším mezi nádechy 
vnímat okolí, ale únava vítězí.

                Teta HUSQVARNA                                      Strejda DOLMAR



Ráno nás probouzí výr velký, jehož hlasový projev lze přiřadit čemukoliv kromě 
ptáka. Snídáme a Marek nás překvapuje svým náhlým a nikým nečekaným 
přechodem na tekutou stravu z kuchyně NASA. Než vyrazíme po hřebeni směrem na 
východ, doplňujeme zásoby vody, kterou mě kamarádi nechají, pro mou radost, 
přefiltrovat. 



Cesta po hřebeni nás dovede na Kamennou lúku, kde odkládáme batohy a svačíme. 
Opět se těšíme z úžasných výhledů do krajiny, která byla ušetřena všech nešetrných 
zásahů člověka.
Okolo 14h přicházíme na trojmezí Kremenec (1 221m). Tady je díky nádhernému 
počasí velké množství lidí. Fanda s Chyldou se na okamžik zastavují se skupinkou 
místních, kteří nalévají vodku každému, kdo je pozdraví. Mezi davy lidí je 99% 
Poláků, krajany nepotkáváme žádné. Čeká nás ještě kus cesty, a proto maskujeme 
batohy za ukrajinskou hranicí a nalehko stoupáme na Wielkou Rawku (1 304m), kde 
se otevírá nejhezčí výhled z celého výletu. Nekonečný pohled na divočinu vedoucí do 
třech států nelze popsat.



Z Wielke Rawky se vracíme pro batohy a po krátké zastávce na trojmezí se noříme 
do Stužického pralesa, přes který vede cesta do nejvýchodnější vesnice Slovenska - 
Nové Sedlice. Dle mapy by nad vesnicí měla být Útulňa. Pralesem, díky blížícímu se 
soumraku, prakticky běžíme a po opuštění lesa marně hledáme značenou Útulňu. 
Nezbývá, než využít tábořiště na okraji Nové Sedllice.
U tábořiště stojí turistická chata, kterou toho času obsadil mužský pěvecký soubor 
RUSINIA. Ano, jedná se o „dobré lidi“ z vrcholu Kremenec. Na otázku, jestli můžeme 
přespat na paloučku za chatou, je nám odpovězeno otázkou, kdo si dá guláš.
Než si stačíme vybalit, je na stole výborný guláš a ještě lepší vodka. U ohně se hraje 
a zpívá, po chvilce se stěhujeme k ohni a zažíváme nezapomenutelný večer ve 
společnosti našich nových rusínských přátel. Díky blížícímu se výročí vzniku ČSR je 
atmosféra u ohně velmi přátelská a dojemná. Dozvídáme se o smutné historii 
rusínského národa, jehož kulturu se snaží zachovat vlastenci sedící okolo nás. Naši 
noví přátelé nás prosí, abychom o tomto ráji nikde nemluvili a nikoho sem neposílali. 
Proto všem, kdo budou číst tyto řádky : 
nejezděte do těchto míst - bo jsou tam samí „chu... vy...“ :-)
Probuzení je, i přes značný obsah vodky v krvi, lepší, než jsme čekali. Snídáme, 
balíme a najednou se objevuje náš taxikář, který nás má vrátit do civilizace. 
Vzhledem k časové rezervě nám taxikář zastavuje u největší zásobárny pitné vody na
Slovensku vodní nádrže Starina. Jdeme se podívat k průzračné vodě a v tom nás 
Chylda šokuje svým nápadem na dárek pro manželku - plavené dřevo co by dekorace
ke krbu. 



Udivený výraz taxikáře při pohledu na Chyldu smýkajícího kládu k autu nám dává 
jistotu, že jeho nápad skončí tam, kde začal. Nevíme jakým kouzlem, ale taxikář s 
pobavením kývne a Groot se stává naším spolucestujícím až domů.

Po příjezdu do Humenného si Chylda v místním Tescu
opatřuje smršťovací folii a cenovku a tím si připravuje
dokonalou kamufláž dřeva z vody pro cestu vlakem.
Až na pobavené pohledy cestujících probíhá cesta bez
komplikací.

Rekapitulace a poděkování

Celkem jsme nachodili cca 30 km
Počasí jsme měli dokonalé.
Poděkovat bychom chtěli :
Taxi službě – Maťo Taxi za pomoc s Grootem :-)
Mužskému pěveckému souboru Rusinia za pohoštění a
nádherný večer.

„ Kdo jednou vodu z karpatské studánky zkusí, ten brzy navrátit se musí“  


