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Triglav is not just a mountain, 
Triglav is kingdom

ZÁKLADNÍ INFO pro MÍRU
Oddíl orientačního běhu SK Chrast poř�ádá zájezd do Slovinska, 
kde v Julských Alpách podnikneme několik vysokohorských 
túr s výstupem na nejvyšší horu Slovinska Triglav, dále pak 
navštívíme Bohinské a Bledské jezero, Bled, hlavní město 
Lublaň, slovinský kras se známými jeskyněmi a nakonec si 
uděláme čas i na krátkou relaxaci u moř�e.

Termín 
Odjezd 3.7.2009 v pátek v 18:00 hod z Chrasti náměstí
Příjezd 12.7.2009 v neděli v dopoledních hodinách

Program 
Noční přejezd Rakousko, Slovinsko, kemp Trenta (4 noci) – výstup na 
Pihavec (2.419 m), noc na horské chatě, Triglav (2.864 m), Visoki Ka-
nin (2.587 m), Prisojnik (2.547 m), kemp u bohinského jezera (2 noci) 
– údolí triglavských jezer, lázně Bled, katedrála Lublaň, slovinský kras 
Postojná jeskyn, kemp u moře, noční přejezd návrat do ČR.

Doprava 
Autobus M+H Slatiňany (http://www.mplush.cz/)

Stravování 
vlastní ze svých zásob, ve Slovinsku lze nakoupit za solidní ceny 
základní potraviny

Nocleh 
Při jízdě autobus, dále pak vlastní stany v kempech, k dispozici bude i 
oddílový tunel.

Cena 
Zahrnuje: doprava autobusem, 7x nocleh v kempu ve
vlastním stanu – 4.000,-K
Nezahrnuje: stravování, lanovku, přenocování na horské chat, vlastní 
připojištění, ostatní osobní náklady a vstupy.

Poznámka 
Zájezd se neuskuteční, pokud bude počet přihlášených méně než 40 
účastníků. Zájezdu se mohou účastnit i méně zdatné osoby, které 
nebudou podnikat výstupy na nejvyšší vrcholy, ale rádi si vychutnají 
překrásnou scenérii hor, horských potků, hlubokých údolí, řek a na-
konec i moře.
Kdo bude podnikat s první skupinou, např. výstup na Triglav musí mít 
nutně lezeckou výzbroj: sedák, smyci, karabinu a přilbu – vybavení pro 
„via ferrata“.

Nové informace budou průběžně doplňovány s podrobným programem 
zájezdu. Program zájezdu se může měnit s ohledem na počasí, 
výjimenčně i chuti většiny účastníků zájezdu.
Podmínkou účasti zájezdu je povinnost zajistit si připojištění!

Pihlášky 
Kdo má zájem, tak co nejdříve, nejpozději však do konce února se 
zaplacením zálohy 2.000,-Kč (přihláška bude brána jako závazná až 
po uhrazení vkladu) – upřednostní se členové oddílu a zájemci z řad 
orientaních běžců dle pořadí přihlášek.
V případě malého zájmu z řad orientaních běžců bude zbývající počet 
míst v autobuse doplněn běžnou populací.

Uhrazení vkladu buď hotově nebo na účet číslo 650749531/0100, 
VS:030709

Kontakt:
Jaroslav Matras, Tomáš Matras
Chrašice 632
538 51 Chrast
Mobil: 732425459 (Jarda), 604483897 (Tomáš)
E-mail: tomas.matras@seznam.cz
ICQ: 272-376-007, SKYPE: tomas.matras

Stránka zájezdu s informacemi: 
http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=501

Triglav (2 864 m) je nejvyšší hora Slovinska a celých 
Julských Alp. Nachází se v Triglavském národním 
parku. Je zobrazena též na slovinském státním znaku 
a vlajce. Poslední úsek výstupu je zajištěný ocelovými 

lany. Své pojmenování získala podle starodávného 
slovanského božstva, jehož tř�i hlavy zastupovaly v li-
dové mytologii nebe, zemi a podzemní ř�íši.



Triglav - 2864m

Slovinsko patří mezi tradiční a velmi oblíbené destinace 
českých turistů a milovníků krásných hor zvlášť. V týdnu od 
11. do 18. srpna 2007 se v pohoří Karavanky, které se táhne 
v délce 120km podél slovinsko - rakouských hranic, konal třetí 
závod české ligy v paraglidingu a jako doprovodná skupinka 
jsme se ho zúčastnili i my (Martin, Hanka). Stan jsme spolu s 
ostatními rozbili v kempu u malé obce Babni Vrt pod mohut-
nou horou Storžič (2132m) a odtud jsme vyráželi na výlety 
podle toho, co dovolilo počasí.

Jezdit bylo kam! Nejpopulárnější slovinské klimatické a termál-
ní lázně Bled na břehu Bledského jezera, jen o kousek dál po 
silnici vinoucí se podél řeky Sava Bohinjka je Bohinjsko jezero, 
největší ledovcové jezero ve Slovinsku vůbec, spousty skalek 
s perfektním jištěním a jako třešnička na dortu - mohutný 
Triglav (2864m) - nejvyšší slovinská hora a nejznámější turis-
tický magnet Julských Alp.

Ideálním dnem pro výstup se ukázalo být pondělí 13. sr-
pna 2007. Předpověď počasí sice slibovala nějaké dešťové 
přeháňky, ale nemělo se jednat o nic vážnějšího. Pro výstup na 
Triglav je dobré počasí zásadní. Vrcholové partie Triglavu jsou 
tak hustě osázeny zabezpečením v podobě ocelových zábradlí, 
že za bouřky je Triglav jeden velký hromosvod :-)

Př�íjezd
Českou republiku jsme opustili přes hraniční přechod Dolní 
Dvořiště/Wullowitz směrem na Linz a pokračovali po dálnici 
A1 na Salzburg a následně po A10 na Villach. Po průjezdu 
tunelem Karawanken jsme se ocitli ve Slovinsku. Cestou 

bylo potřeba dvakrát platit mýtné 
(Sankt Michael - 9,50 Euro; Kara-
wankentunnel - 6,50 Euro), ale s 
ohledem na rychlost a relativní klid 
se to celkem vyplatí.

Hned za tunelem je nutné z dálnice 
sjet - odbočka na město Kranjska 
Gora - a po přibližně 6km jsme se 
dostali do Mojstrany. Zde už nelze 
přehlédnout směrovky s nápisem 
“Vrata”, což je jméno doliny, která 
nás měla přivést k Triglavu ze 
severní strany. Autem je možné 
po kamenité uježděné cestě (cca 
10km) dojet až na parkoviště k 
Aljaževu domu (1015m). Poplatek 
za parkoviště činí snesitelných 2,5 
Euro (poplatek se vybírá od 15. 
června do 15. září, od 5:00 do 

17:00 - i mimo tyto hodiny je 
parkoviště normálně přístupné 
a bez závory).

Výstup
Náš výstup začal pozdě, ch-
víli před polednem. Po pár 
krocích od parkoviště jsme 
se dostali k obří karabině - 
Památníku padlých z druhé 
světové války. Asi 50m před 
ním je první rozcestník a je 
možné zvolit ze dvou směrů. 
Pokračovat dolinou Vrata rovně 

na cestu Prag či na Bam-
bergovu cestu ze sedla 
Luknja a nebo odbočit 
doleva a vydat se vzhůru 
Tominškovou cestou.

Jelikož cesty Prag a 
Tominškova jsou v 
podstatě stejné délky i 
obtížnosti a Bambergo-
va cesta by byla kolem 
poledního už příliš velkým 
soustem, zvolili jsme 
hned první odbočku na 
cestu Tominškovu. Žádná 
rozcvička se nekonala, 
začalo se pěkně zostra 
stoupat po úpatí hory 
Cmir (2393m). Velmi 

CESTOPIS

Bledské jezero a ostrůvkem Blejski otok s poutním kostelem Panny 
Marie, v pozadí hrad nad městem Bled.

Jištění během výstupu Tominš-
kovou cestou na horu Triglav.

Závěrečný výstup po bohatě 
odjištěném hřebeni. Pohled 
ve směru na Malý Triglav (2725m).

Triglavský národní park, pohled z doliny Vrata.



brzy se objevují první jištění v podobě ocelových tyčí a později 
na úzkých římsách s krásnými výhledy do údolí i ocelová lana. 
Nejobtížnější nebo chcete-li nejvzdušnější místa jsou přibližně 
ve výšce od 1700m do 2100m.

Následně se v místě zvaném Begunjski studenec naše ces-
ta opět spojila s cestou Prag, aby společně pokračovaly po 
náhorní planině až k dalšímu ukazateli (2200m) pod horou 
Begunjski vrh (2461m). Nalevo je možné jít si odpočinout do 
35 minut vzdálené chaty Dom Valentina Staniča (2332m). My 
jsme však pokračovali rovně směrem k 1 hodinu a 15 minut 
vzdálené chatě Triglavski dom na Kredarici (2515m). Zde 
při přechodu orientačně náročnějších úseků náhorní vápen-
cové pouště, která zde zbyla po jediném slovinském ledovci, 
nás dostihlo špatné počasí. Urychleně jsme na sebe navlékli 
pláštěnku, lehkou bundu Tilak Attack a zbývající tři čtvrtě 
hodinu jsme pospíchali schovat se do chaty.

Triglavski dom (2515m) je nejvýše položenou slovinskou 
chatou. Cena ubytování pro členy Alpenvereinu je o 30% 
snížena na 9,80 Euro, pro nečleny pak 14 Euro. K tomu je 
nutné přičíst ještě ekologický poplatek ve výši 1,25 Eura a daň 
(taksa) ve výši 1,01 Eura.

My jsme se na chatě zdrželi jen chvilku, protože počasí se opět 
zlepšilo a tak jsme se rozhodli dotáhnout náš výstup ještě 
téhož dne až do konce. Od chaty jsme vyrazili v 16:30. Ukaza-
tel před nástupem do stěny Malého Triglavu (2725m) sliboval 
pouhých 60 minut chůze po úzkém hřebenu. Chvílemi jsme šli 
hustou mlhou, po přechodu úzkého hřebínku Malého Triglavu 
se v mlze objevilo nalevo skalní okno a pak červená značka - 
posledních 30 metrů! V 17:45 jsme konečně stáli na hlavním 
vrcholu Triglavu (2864m). Počasí se nádherně vybralo a my 
jsme si vychutnávali “letecké” pohledy do všech stran a po 

vrcholku, kde jsme byli úplně sami, jsme radostně pobíhali 
kolem plechového válce tzv. Aljažev stolp.
Sestup

V 19:00 jsme byli zpět na chatě Triglavski dom. Jedno bylo 
jasné, že cesta dolů nebude z nejlehčích. Obava ze značné 
expozice cesty bránila Haničce v rychlejším postupu.

Stáli jsme před rozhodnutím, zda přespat na chatě a sejít až 
druhý den nebo využít dokonalého počasí a jít rovnou dolů s 
tím, že minimálně polovinu cesty půjdeme po tmě pouze s 
jednou čelovkou.
Rozhodli jsme se jít. Před osmou jsme stihli projít náhorní 
planinu a dostat se na cestu, kterou jsme měli ještě v živé 
paměti. Chvíli jsme přemýšleli, zda nezkusit sejít cestou Prag, 
která je přeci jen o něco snadnější, ale raději jsme zvolili ces-
tu, kterou jsme již jednou prošli. Kus Tominškovy cesty se 
nám podařilo sejít ještě za šera, ale přibližně dvě třetiny byly 
pořád před námi.
Chvílemi jsme museli cestu hledat, určité obtíže způsobovalo 
i to, že jsme měli pouze jednu čelovku, ale ve chvíli, kdy 
jsme dosáhli lesa a blátivé stezky, která je místy zpevňována 
dřevěnými kládami, věděli jsme, že jsme v pohodě. Přesto 
pomalý postup způsobil, že jsme se na parkoviště pod 
Aljaževovým domem dostali až krátce před půlnocí.

Co si vzít
Výstup na Triglav (převýšení 1850m) a sestup během jedno-
ho dne je fyzicky dosti náročnou záležitostí, která si vyžádá 
kolem 10 až 12 hodin, a proto je vhodné výstup zahájit již 
brzy po ránu.
Za dobrého a stabilního počasí není potřeba žádné zvláštní 
vybavení. Takže jen malý batůžek s jídlem, pitím a dobré boty. 
Když však zaprší a skála se začne smekat, je dobré mít s sebou 
sedák, feratový set a helmu. Veliké množství zajištěných úseků 
nabídne mnoho příležitostí k jejich využití zejména těm, kteří 
by se mohli cítit trochu nejistě nad “bezedným” údolím Vrata. 
Hůlky považuji na této cestě spíše za přítěž.

Značení - zbývá posledních 30 metrů na vrchol Triglavu (2864m).
Vrcholová fotografie - Martin, Hanka - 13.8.2007, 17:40.

‘Letecký’ pohled z vrcholu.

Zapadajícím sluncem nasvětlený Begunjski vrh (2461m) během sestupu.
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T r i g l a v  i s  k i n g d o m

2864m


