
 Jsou místa, kam se rád vracím,  jedním z nich jsou rumunské Fagarašské hory. V létě je toto 
pohoří relativně často navštěvované a přechod hlavního hřebene patří mezi klasiky vysoko-
horské turistiky. Ovšem v zimě se počet návštěvníků rapidně sníží a za poslední tři návštěvy 
mohu s klidem říci, že jsem zde nahoře nepotkal nikoho dalšího. 
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Letošní cíl padl na hlavní vrchol pohoří  
a současně nejvyšší horu Rumunska – 
Moldoveanu, 2544 m. Osobně mě zajíma-
lo, jestli to vůbec půjde a jaký bude onen 
exponovaný závěrečný úsek, který jsem si 
vybavoval z letních přechodů. Ale nebudu 
předbíhat a začnu pěkně od začátku naše-
ho týdenního mini dobrodružství.

Bez maček ani ránu
Po nočním přesunu vlakem a drobných 
komplikací v Budapešti se pomalu blíží-
me do výchozího místa  vesničky Ucea. 
Stopem se dostáváme až na úpatí hor  
a už stoupáme dolinou Sambetei ke stej-
nojmenné horské chatě. Ta je sice zavřená, 
ale dá se využít „winterraum“ – resp. celá 
chata je přístupná a nezamčená, takže 
máme k dispozici kompletní zázemí a pro-
story pro více než 50 osob. Dále pak už jen 
vaříme, roztápíme vodu ze sněhu a odpo-
číváme. Další den bychom se rádi dostali 
na hlavní hřeben a po loňské zkušenosti 

vím, že to nemusí být až tak jednoduchá 
záležitost. Na úvod máme lehce rozbředlý 
sníh, kdy se i se sněžnicemi boříme po ko-
lena a závěr je zpestřený prudkým svahem, 
kde poprvé přicházejí na scénu mačky  
s cepínem. Tuto součást výbavy si určitě  
v zimě na Fagaraš nezapomeňte. Obědo-
vou pauzu už máme na hlavním hřebeni, 
počasí jak z katalogu a letošní minusové 
teploty jsou k nám přívětivé. Je okolo -3 
stupňů, což je o přiblizně 15 stupňů více 
než jsem zde zažil loni touto dobou… 

Krušné ranní vstávání  
a polední bivakování

U první bivakovací boudy jsme moc brzy  
a k druhé to je zas daleko, takže dnešní noc 
nás čeká ve stanu. Výhodou Fagaraše je, že 
nabízí krásná místa pro stanování a vám 
stačí si jen vybrat. Po náročném dni vaříme 
a vcelku bez problému sním celou dvoji-
tou porci travellunche. Pokud si vezmete 
kvalitní péřový spacák, tak se vlastně na to 

nocování v zimě budete i těšit. Co už je hor-
ší, je ranní vstávání a obouvání do zmrzlých 
bot – tam už vám sebelepší vybavení nepo-
může. Dnes přichází výrazná změna počasí 
a o modré obloze si necháme zdát na jindy. 
Zčásti nám pomáhají tyče s turistickým zna-
čením, ale plně spoléhat se na ně nelze. Po 
třech hodinách pochodu dorazíme do bi-
vaku Portia Vistei v sedle pod nejvyšší ho-
rou a rozhodujeme se zde zůstat. Podaří se 
nám stáhnout aktuální předpověď počasí  
a ta slibuje na další den azuro. Po včerej-
ších skoro devíti hodinách pochodu dnes 
nikdo neprotestuje, že máme už v poledne 
vybalené spacáky. 

Vrchol Rumunska  
a teplá sprcha 

Předpověď nelhala a další ráno slibu-
je nádherný den v horách. Rozhodujeme 
se jen na lehko v mačkách a s cepínem 
vylézt závěrečný výšvih na Viştea Mare  
a dále přes velmi exponovaný hřeben k na-
šemu cíli. Dnes jsme měli štěstí a byli jsme  
v pravý čas na spravném místě. A zimní vý-
stup na nejvyšší vrchol Rumunska – Mol-
doveanu, 2544 m se nám podařil. To jsou 
ty chvíle, kdy si říkám, že je fajn, že jsem 
vyměnil židli projektanta za batoh horské-
ho průvodce. 
Následuje sestup do bivaku po stejné cestě, 
dobalení věcí, uvaření čaje a v poklidu se 
vydáváme na celkový sestup. Dolina Viştea 
Mare je krásné místo a po úvodní strmé pa-
sáži, kde jsme chvíli museli jít na mačkách 
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Stát, oblast/pohoří: Rumunsko, Fagarašské hory
Mapy a průvodce: Lze zakoupit v ČR. Osobně jsem 
používal maďarskou mapu DIMAP v měřítku 1:60 
000“ + GPS
Roční období: Leden až březen. Případně velmi 
oblíbený je letní přechod (červenec až září).
Časová náročnost: Minimální doporučená délka 
výpravy včetně cesty vlakem je šest až sedm dní.

UBYTOVÁNÍ:
Horské chaty – některé fungují i v zimě, případně 
lze využít winterraumy. Na hřebenu jsou místy bi-
vakovací boudy v různém stadiu rozkladu. Dále je 
nutný vlastní stan – případně si lze vykopat záhrab.

VODA, JÍDLO:
Na přechod jsou nutné vlastní zásoby a funkční 
vařič. Nám bohatě vystačila jedna větší plynová 
bomba na osobu. Voda se roztápí ze sněhu.

DOPRAVA:
My jsme zvolili vlakové spojení přes Budapešť  
a dále lůžkovým vozem až do Sibiu. Zpáteční jízden-
ka vyšla na 2800 Kč/os. Pro přiblížení do hor funguje 
relativně dobře autostop - většinou placený.

NÁROČNOST: 
Náročná zimní akce vyžadující dobrou fyzickou 
kondici, vybavení a štěstí na počasí.

VYBAVENÍ:
Kromě sněžnic si přibalte určitě turistické mačky 
a cepín. A doporučuji péřový spacák. Co naopak 
neberte (vypozorováno v batozích u ostatních 
účastníků) – nafukovací polštáře, lovecký velký nůž, 
mačky - které si doma nevyzkoušíte na své boty, 
sedák, dvě karimatky (stačí jedna), extra podláž-
ku pod stan, spousty zbytečného jídla, konzervy  
a plastovou outdoorovou lžičku, kterou dříve nebo 
později zlomíte.

KAM DÁL:
Výchozí místo a cíl lze upravit dle zvolené nároč-
nosti. A je vcelku jedno, jestli půjdete z východu na 
západ nebo obráceně.

DALŠÍ TIPY:
Rumunská horská služba – SALVAMONT – tel.: (+4) 
0-725826668 (www.salvamontromania.ro)

čelem ke svahu, už pomalu klesáme a naše 
dobrodružství se chýlí ke konci. Respektive 
nás čeká pochod nekonečnou dolinou až  
k prvním známkám civilizace. Zde zafunguje 
chytrý telefon a přes google mapy nacházím 
nejbližší apartmán a po krátkém telefonátu 
jsme již očekáváni. Unavení a mokří sundá-
váme batohy, boty a další součásti výbavy. 
Paní domácí se o nás stará jako o vlastní 
– dokonce uzmula manželovi tři poslední 
piva a donesla plech s buchtou. Dnes to byl 
dlouhý den se šťastným koncem a teplou 
sprchou. Teď už jen přečkat asi 20 hodin ve 
vlacích a vše je u konce. 

Hodně muziky  
za málo peněz

Závěrem musím zhodnotit letošní ročník 
jako velice vydařený podnik. Kdy nám jed-

nak vyšlo počasí v kombinaci s nízkým la-
vinovým nebezpečím a k tomu všemu se 
sešla super parta. Další velké pozitivum 
celé akce je, že v podstatě skoro nic neu-
tratíte. Za cestu lůžkovým vlakem jsme ka-
ždý dali z Brna 2800 Kč a následovně jsme 
neutratili v přepočtu více než tisíc korun 
na osobu. 

 Text a foto: Standa Bartošek

STANDA 
BARTOŠEK   
(1983)
Lezecký instruktor a horský 
průvodce s mezinárodní li-
cencí UIMLA. Lezcem od roku 
2000 s výstupy v Yosemitech, 
Patagonii, Alpách i Vysokých 
Tatrách. 

38   

SNĚŽNICE


