
 

 

Ako sa dalo povoziť v huntíkoch bez povolenia. 

 

Tento príbeh mi vyrozprával človek, ktorý sa ako chlapec aj s kamarátom odvážil na adrenalínovú 

cestu vo vozíku nákladnej lanovky z lomu do cementárne. Bez povolenia a na vlastnú päsť. Bolo to 

pred pár desiatkami rokov, ale spomienky sú stále čerstvé.  

Prípravu na adrenalínový výlet mali chlapci poriadnu. Dlho sledovali huntíky ako odchádzajú z lomu 

a prichádzajú k cementárni. Hľadali miesto možného naskočenia do vozíkov a aj vyskočenia z nich. 

Podarilo sa im odsledovať, že na obidvoch stranách pri poslednom stĺpe každý štvrtý až piaty huntík 

zastane. A tak bolo rozhodnuté.  Vozenie v huntíkoch nadobudlo reálnu predstavu.  

Vyšplhali na stĺp pri lome, kde zastavovali huntíky. Trpezlivo čakali na ten, ktorý zastane a prepraví 

ich na druhý koniec mesta. Keď sa dočkali, huntík rozhojdali za závesné zariadenie a naskočili. Keď sa 

huntík pohol a obaja v ňom spokojne sedeli, dobrodružstvo začalo. Ani len netušili, čo ich onedlho 

čaká. Jediná vec, čo ich trápila bolo, či sedia v tom správnom huntíku, čo zastane pri stĺpe pred 

cementárňou. Ale verili že sú deti šťasteny a v duchu sa aj tak trochu modlili za dobrý koniec.  

Keď lanovka zastala a oni ostali visieť v huntíku vysoko nad zemou, nechápali čo sa deje. Keď sa stále 

lanovka neponýňala začali tušiť, že niečo nedomysleli. Nakoniec ich napadlo, že naskočili v nevhodnú 

dobu do hutníkov – pred koncom šichty. Robotníci vypli lanovku a spokojní odišli domov. Ani ich 

nenapadlo, že kdesi nad Sásovou visia dvaja chlapci, túžiaci za dobrodružstvom, na lanovke a sú 

bezradní.  

Strach a pud sebazáchovy velil: treba kričať. Tak chlapci kričali hlasno, ako len dokázali, až zaujali 

pozornosť človeka pod nimi. Samozrejme, v tej dobe takéto veci riešili príslušníci Verejnej 

bezpečnosti. Na zavolanie prišli pod lanovku. Zavolali si na pomoc hasičov. Tí pomocou plošiny 

chlapcov zložili na zem, kde ich čakal riadny výprask od policajtov. A samozrejme tí chlapcov aj  

odprevadili domov, aby rodičom vysvetlili, aké dobrodružné deti majú. Tu chlapci dostali výprask 

druhýkrát, tentoraz už rukou rozhnevaných otcov.  

Koniec dobrý, všetko dobré. Udalosť, ktorú si chlapci sami vymysleli, naplánovali a tak trochu 

nedokonale zrealizovali sa nedostala na žiadne ďalšie miesta. Ostalo to len medzi policajtmi, rodičmi 

a chlapcami, ktorí z toho mali zážitok na celý život. Nielen z vozenia sa v huntíkoch, ale aj z dvoch 

bitiek, pri ktorých ich nik nešetril. 

Ďakujem človeku, ktorý osobne zažil adrenalín z vozenia sa v huntíkoch, za možnosť napísať  príbeh, 

ktorý sa už nikdy nestane. Huntíky nad Banskou Bystricou už nepremávajú, ale spomienky na ne 

ostali. 

 


