
 

 

Od Zochovej chaty do Rače 

(Expedícia DOFE 2020) 

Utorok  23.6.2020, 19.00, parkovisko pred Zochovou chatou. 

Aj v tento veľmi zvláštny rok 2020 sme  mali študentov, ktorí sa zapojili do medzinárodného programu 

DOFE. Ochorenie covid19 spôsobilo nielen uzatvorenie škôl, ale obmedzilo aj podmienky konania 

expedícií. Tak (len čo to bolo možné), naši „dofáci“  čakali na termín expedície. A ako  naschvál, počasie 

v čase karantény bolo krásne a v čase, kedy sme mohli vyraziť za dobrodružstvom stále pršalo, pršalo 

a pršalo. Až nakoniec prišiel čas, kedy sme mohli vyraziť. Vďaka situácii sme tento rok spojili cvičnú 

expedíciu s kvalifikačnou. Stretli sme sa na parkovisku pred Zochovou chatou v počte dvaja 

„dofáci“  a jeden člen podporného tímu. 

 

 

 



 Dnes sa iba zahrejeme, rozchodíme nohy potrápime chrbát, aj keď ruksak na chrbte je niekedy nad naše 

schopnosti... postavíme stany, uvaríme večeru a užijeme si najmagickejšiu noc v roku -  svätojánsku. 

Na Čermákovu  lúku sme išli po žltej a okolo 20.00 sme dorazili na miesto.  Na lúke nás čakalo množstvo 

stanov – stredoškoláci na výlete. Bolo jasné, že v noci veľa pokoja nebude....:)  Zvládli sme za svetla 

postaviť stany.... 

    

 ....nájsť drevo a založiť oheň 

 

    
    

 

A konečne prišiel čas na povinné teplé jedlo denne, teda na expedícii. Na večeru sme opiekli slaninku, 

sendviče a zistili sme, že opečená horalka nechutí zle. Kulinársky zážitok pripravil Oliver s domácou 

polievkou, ktorú uvaril z doma pripravených ingrediencií. Po večeri sme upratali zvyšky jedla, aby sme 

neprovokovali líšku, ktorá behala okolo,  pofotili nočnú oblohu  a išli spinkať.  

 



Streda 24.6.2020 

Ráno sme vstali, pobalili stany, zjedli teplú kašu a polievku a vyrazili....čakalo nás 28 km počas ktorých 

sme plnil hlavý cieľ expedície – monitorovali sme výskyt a druh húb,  ktoré sa podľa množstva hubárov 

mali v lesoch vyskytovať.  

Z Čermákovej lúky sme ešte plní energie a oddýchnutí po noci 

vyrazili po červenej značke smerom na prvú výzvu dňa – 

Skalnatú. Strmý výstup sme zvládli, na vrchole sme prebudili 

bivakujúcich cyklistov, pokochali sa výhľadom a pokračovali 

ďalej. 

Pomaličky sme sa po hrebeni, chvíľu z kopca, chvíľu do kopca 

dostali až na Pezinskú Babu.  

                   

Boleli nás plecia, začínali sa ozývať nohy...takže prišiel čas rozhodnutia, či ísť ďalej, alebo zísť do Pezinka. 

Pokračovali sme. Výstup a Konské hlavy nás trošku vytrápili, ale na 

vrchu sme naozaj našli....tri konské hlavy 

 

 Po Konských hlavách sme si na Somárovi dali obed a dlho, predlho 

sme kráčali na Biely Kríž. Tam sme si oddýchli (na kofolu neprišlo, 

hrali sme celý čas podľa pravidiel). Odtiaľto je to už iba hodinka 

a máme to za sebou 

    

 

 

 



Nakoniec cieľ - Rača. Zvládli sme to. Aj za cenu otlakov, otlačených pliec  a  boľavých chrbtov. Zistili sme, 

že dokážeme oveľa viac, ako sme si mysleli. 

 

 

 

 

Hodnotiteľ: Mgr.Jana Hornychová 


