Lezení v Tatrách 2014 jako zamlada
aneb stále to ještě jde, ale více to bolí …

Häberlainova cesta stěnou – dolez na hřeben
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Motto: neříkejme, že to nejde, biologické hodiny tikají…, později to bude skutečnost a pravda

Dne 30.3. 2013 moje sestra Olga oslavila své šedesáté narozeniny a jako dárek si od svého
bráchy přála vyrazit jako zamlada do Tater a opětovně si přelézt nějaké ty vyhlášené cesty.
Vyhlášené nikoli obtížností, ale pohodovostí a krásou, lezeckou jasností a přímostí, i když to
pochopitelně nemusí být a ani nemají být direttisimy. Z toho jsme, pokud jsme k nim vůbec
někdy dorostli, už zase odrostli.

Vysoké Tatry z dálnice
Celý rok jsme se snažili najít společný vhodný termín a stále nám do toho přicházelo něco
důležitějšího ve spojitosti s rodinou, prací, zahradou nebo nemocemi a zdravotními problémy
vůbec.
Nakonec to přece jen v červnu klaplo. Vyjeli jsme ve čtvrtek, počasí bylo krásné a my se těšili
jako malé děti na dárky pod stromečkem na Štědrý večer. Bohužel vše bylo jinak. Páteční
ranní počasí na Popradském plese nebylo ani ryba ani rak, ale naše ambice byly relativně
malé a chtěli jsme vylézt zatím jen hranu Volovky. Vzpomínali jsme na rodiče, jak s námi
před mnoha lety tuto cestu taky lezli. Takže první zápis do našich lezeckých deníčků, bohužel,
tento víkend i poslední. Odpoledne se jdeme ještě projít na symbolický cintorín a
zavzpomínat při této příležitosti na spoustu známých jmen a uvědomit si, že pokora před
silami matky přírody je na místě a není vhodné tyto síly nikdy podceňovat a není vhodné
přeceňovat ani síly vlastní.
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Hrana Volovky III – i zde jsou štandy

Vstup na symbolický cintorín s vrtulí letadla havarovaného na zadním Gerlachu
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Další den ráno vycházíme opět velmi brzy (kolem šesté) do doliny Zlomisek s tím, že chceme
vylézt buď Puškášův pilíř na Ganek a nebo v případě horších podmínek hřeben na Ošarpance.
Počasí je jako na houpačce, chvíli slunce, chvíli mlha, vítr a asi půl hodiny před nástupem na
hřeben i déšť. Celá dolina nad Ladovým plesem je ještě pod sněhem, tak vybíráme lehčí
variantu, hřeben Ošarpanců s krásnou plotnou po vylezení nástupového komínu.

Koniklece ve chvilce, kdy svítilo slunce mezi dvěma dešti

Výhled z bivaku na delší vzdálenost
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Kapky deště na trávě v ústí bivaku
Déšt trval naštěstí jen chvíli a tak pokračujeme v cestě pod nástup. Sotva jsme tam ale došli,
dává se už nejen do deště, ale padá mokrý sníh a my trávíme více než půlhodiny v bivaku u
nástupu do cesty. Udělalo se sice opět skoro přijatelně slušně, ale komínem teče potok a tak
s těžkým srdcem dáváme zpátečku a sestupujeme dolinou.

Slunce u Ladového plesa – velkopočasí
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Počasí se stále vylepšuje a u Ladového plesa je už skoro velkopočasí.
I když máme plné batohy lezeckého materiálu, rozhodujeme se raději pro turistiku než pro
odpolední nudu na chatě a po sněhovém poli se vydáváme vzhůru na Lúčné sedlo a následně
na vrchol Tupé. To už je opět počasí jako pod Ošarpanci, naštěstí už aspoň neprší a nesněží,
stačí, že je mlha a dost nepříjemně fučí.

Výstup na Lúčné sedlo – počasí se opět kazí

Chata pod Rysmi je otevřená

Volovec Mengusovský a Ladové pleso
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Koniklece

Než jsme došli na sedlo Ostrvy, tak už opět svítí slunce a my, po krátkém odpočinku
sestupujeme po serpentinách dolů na chatu na Popradském plese, kde jsme ubytováni v
„matracenlágru“ pod střechou za pouhých 7 EUR/noc a osobu. A to vše ve vlastním spacáku
na postelích nebo matracích s tekoucí a dokonce i teplou vodou v kohoutku umyvadla i ve
sprše. O takovém komfortu se nám v dávných dobách na horolezeckých tábořištích ani
nezdálo…Tekoucí voda sice byla vždy, ale ohřívaná jen našimi rozpálenými těly po návratech
z túr a lezení.

Naše současné a zítra už minulé působiště
Na oslavu naší dnešní úspěšné mise si dáváme náš oblíbený Birel z Nošovic (1,5 EUR),
„abychom zůstali ve hře“ a jdeme brzy spát, protože jsme už v naší spálni sami a nikdo nás už
nebude rušit chrápáním. Ráno, za slušného počasí scházíme na Popradské pleso zastávku, kde
máme zaparkované auto a za pár hodin jsme doma.
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Kout v našem teplém a suchém „bivaku“ na Popradském plese
I když lezecky se tento výlet do Tater příliš nevydařil, tak nás minimálně navnadil na
opakování, za lepšího počasí.

O prázdninách máme každý své aktivity, my dovolenou a zahradu, Olga ještě navíc hlídání
vnoučat, ale druhý víkend v září se ukázal jako ten vhodný termín se slušným počasím na náš
další společný výlet. V tomto případě přibíráme ještě i turistickou část naší lezecké výpravy,
moji ženu Evu a kamarády a bývalé spolulezce – Šárku a Rosťu Langovy (měli vlastní
turistický program, večer jsme poseděli společně při občerstvení).
Langovci odjíždějí z Ostravy již ve čtvrtek ráno, my až odpoledne. Do večera se dostáváme
na Popradské pleso i přes to, že víc jak hodinu čekáme v zácpě kvůli havarovanému kamionu
někde před Ružomberokem. I když vynáška na chatu už taky není to, co to bývalo dříve, asi je
dobře, že je příjezd aut na chatu značně omezen, ale asi jen pro tu méně majetnou klientelu.
Zadní parkoviště u chaty bylo plné. Tento večer jsme na ubytování skoro sami, ale má se to
změnit. Vycházíme kolem 6 ráno a míříme na Žabího koně. Již od Žabího plesa ale vidíme, že
nás předběhly asi 3 lezecké dvojky, které míří směrem na klasický hřeben, tak raději
upravujeme své plány a jdeme na Häberlainovu cestu stěnou.
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Žabák – hřeben III
Chvíli hledáme nástup a i začátek první délky je poněkud náročnější (ale to tak mám vždy u
první délky…), ale nakonec bylo lezení naprosto pohodové a ještě jsem mohl dělat záběry na
ty lezce na hřebeni.
Překvapuje nás sestup ze Žabího koně, kdy se v podstatě celý vrchol slaňuje. Dříve jsme byli
zvyklí jen na jedno dvacetimetrové slanění, zbytek se slézal. Sestupujeme k našim věcem,
zanechaným částečně pod stěnou a po svačině se vydáváme na plánovaný hřeben. Počasí se
sice lehce kazí, ale ne tak, aby to vadilo lezení nebo focení. Jen z Polska se valí mraky, které
jsou ale na druhou stranu docela fotogenické.
Po druhém slanění z vrcholu se chvíli vybavujeme s partou lezců z horoškoly, kterým jsme
pomohli uvolnit jejich zaseknuté lano a tím si získali jejich vděčnost, která byla večer
v hospodě i náležitě odměněna pivem pro každého z nás. Tentokráte to nebyl ani náš oblíbený
Birel, ale darovanému koni na zuby nekoukej, dobré bylo i alkoholické pivo. Sedíme na
verandě a povídáme si s účastníky horoškoly a jejich vedoucím, 65-letým Palom, který s námi
vzpomíná na staré lezce z našich lezeckých počátků (v letech sedmdesátých dvacátého století
). Vzpomínáme mimo jiné na Fera Ždiarskeho a hlavně na kreslíře a humoristu Ivana Baja.
Jeho publikace o horolezcích, patřičně doplněná obrázky, je stále nepřekonatelná (minimálně
v našich očích). Palo přidává k lepšímu jeden poměrně čerstvý zážitek s Ivanem, kdy se
bývalá parta horolezců - spolulezců chtěla sejít na nějaké vzpomínkové akci, ale když zavolal
k Ivanovi domů, tak se na druhé straně telefonního vedení ozval hlas jeho manželky s tím, že
Ivan odpočívá a že nikam nepojede. Inu, snaží se ho bránit před všemi špatnými svody života,
před horolezeckými kamarády obzvláště.
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Slanění z vrcholu

Klasický hřeben na Žabího koně

Palo a Eva na Popradském plese - vzpomínáme
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Na hřebeni Žabího koně
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Další den, opět v šest vycházíme do Zlomisek, abychom vylezli Puškášův pilíř na Ganek, což
se nám taky daří, i když skoro celý pilíř lezeme v mracích. Nevadí, lezení bylo krásné a jen
jsme vzpomínali, když jsme již jako samostatní elévové lezli tyto cesty v dobách našich
začátků, ale zejména, že se na tento a mnoho jiných kopců vyškrábali taky naši rodiče v rámci
VHT týdnů ve Vysokých Tatrách, společně s dalšími turisty. Museli jsme konstatovat, že ty
výstupové a hlavně následně sestupové partie z vrcholu nebo i kamenitým žlabem vůbec
nebyly jednoduché a nebezpečí bylo poměrně vysoké. My aspoň měli po celou dobu sestupu
z vrcholu až do údolí přilbu, takže v případě zasažení našich hlav menšími kameny řítícími se
z výšky jsme nebyli až tak moc ohroženi jako turisté, kterých navíc vždy chodila větší
skupina a riziko pádu kamení se tak patřičně zvyšovalo.
Poslední lezecký den vyrážíme, jak jinak, opět v 6 hod pod Volovku, abychom přelezli
Stanislawa a pokud to půjde i Štáflovku (cesta Wieslawa Stanislawského, který zahynul
v roce 1933 na Kostolíku a cesta Vlasty Štáflové, která zemřela při bombardování Prahy
v únoru 1945).

Vzpomínky na legendy tatranského horolezectví
Jak to tak vypadá, stále jsou ještě rannější ptáčata, než jsme my a ve Stanislawského koutě už
je nalezená jedna dvojka. Jak je tak ale pozorujeme už od Vyšného Žabího plesa, zrovna moc
rychle nepostupují a i když jsme již pod stěnou, jsou stále ještě na štandu před druhou délkou.
Pochopil jsem, že tudy cesta nevede a je lepší plán opět změnit a začít Štáflovkou.
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Dolézáni na střední rampu v cestě Vlasty Štáflové V– pod plotnou
I když už jsme tuto cestu lezli aspoň 3x, nevadí, je to krásné lezení, po těžším začátku a
jednom převisu se dostáváme na polici ve středu stěny a potom už začíná krásná 40 m plotna,
kterou si opravdu vychutnávám. Olga mi přenechává aktivity na tom prvním konci lana a já si
to náležitě užívám. Zakládám jednoho „přítele“ za druhým a lezení je právě takové, abych
z toho měl maximální požitek.
Na štandech od té spodní lávky komunikujeme se dvěma děvčaty z Brna, které lezou hranu a
jsou lehce pomalejší, ale na vrcholu se všichni potkáváme a vychutnáváme si chvíle pohody a
společné radosti. Potom společně scházíme z vrcholu až pod nástup a opět vzpomínáme, že
Volovka byl vrchol, na který vylezli i naši rodiče (jako druzí na laně s námi), ale na opětovně
poměrně náročném sestupu už museli sami za sebe. Cestou dolů si uvědomujeme, že
průměrný věk naší dvojky je skoro 60 let, v případě brněnských děvčat asi poloviční. Potěšilo
nás, když nám děvčata řekla své mínění, když zjistila, že jsme sourozenci, že něco takového
se moc často nevidí, aby se sourozenci byli schopni domluvit na lezení a ještě v našem
pokročilém věku. Ten „pokročilý věk“ jsme brali raději v kladném slova smyslu….

13

Ve

Ve stěně a na vrcholu Volie veže s děvčaty z Brna
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Polední siesta na nástupu pod stěnou Volovky
Po svačině nenechávám Olgu moc dlouho odpočívat a ihned říkám, že je třeba nalézt do
Stanislawa, zvláště když v cestě už nikdo není (jen tam jedna dvojka slaňuje). Olze se už moc
nechce, navíc se zdá, že se blíží bouřka, ale přesto společně nastupujeme.

Druhá délka Stanislawa V – nález do komínu
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Hlavní proti argument Olgy byl ten, že v druhé délce si moc dobře pamatuje na tři převisy,
které nejsou zrovna lehké, když je lezla před mnoha lety se svými dcerami – Lenkou a Evou.
Je fakt, že jsem si taky vzpomněl na obtížnosti této cesty, ale lezl jsem ji jen 2x a jednou ještě
společně s Olgou jako Puškášovo narovnání (přímo nahoru komínem místo uhnutí doprava do
plotny), kde si Olga tehdy dokonce v praxi a naostro vyzkoušela klasické prusíkování. Kdo
z dnes lezoucích mladíků kdy klasicky prusíkoval pomocí tenkých smyček v horách?
Narovnávací varianta byla opravdu obtížná a já se tam tenkrát opravdu hodně zapotil. Při
lezení druhé délky Stanislawského cesty mi navíc jeden slaňující řekl, že právě mluvil
mobilem se svou ženou na Popradském plese, která mu sdělila, že tam řádí bouřka s průtrží
mračen a lije jako z konve. Musím se přiznat, že jsem v tomto okamžiku lehce zaváhal. Na
druhou stranu, štěstí přeje odhodlaným a připraveným a tak raději, než bych chystal slaňák,
jsem uháněl vzhůru. Když Olga dolezla, sdělila mi, že stále čekala na těžce lezitelné převisky,
ale v podstatě ji nic nezastavilo a přeběhla délku za necelých 10 min.

V horní části Stanislawského cesty
Z komína potom začíná traverz doprava do plotny a opět si vychutnávám krásně ukloněnou
plotnu a dávám jednoho frienda za druhým. Celou cestu jsme vylezli za čas, za který bychom
se nemuseli stydět ani před 30 lety, ale je fakt, že vědomí bouřky, která je velmi blízko, to byl
ten hlavní důvod, proč jsme byli tak rychlí…Stejně rychlí jsme byli i na sestupu, ale jakmile
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jsme byli pod stěnou, tak se bouřka někde v prostoru rozplynula a Volovku s jejím okolím
zcela vynechala. Ze sedla si ještě odskakuji na vrchol Žabí veže, protože si jen tak intuitivně
myslím, že jsem na tomto vrcholu možná ještě ani nebyl. I kdybych už byl, tak nevadí, každý
vrchol dobrý …. Obě vylezené cesty – Štáflovka a Stanislawski - měly dokonalé zajištění
na štandech, takže stačilo dávat jen své vlastní postupové jištění a hlavně, že již není
nezbytné, jako za starých časů, brát s sebou kladiva a skoby pro budování veškerého jištění.

Poctivý štand ve stěně – začátek plotny

Vrchol Volovky
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Hřeben Bašt od Žabího plesa
I když jsme uvažovali i o variantě, že dnes vylezeme jen jednu cestu a ještě večer odjedeme
domů, tak po vylezení obou cest jsme usoudili, že zas až tak nikam spěchat nemusíme a
vlastně vůbec nemusíme přijet domů někdy o půlnoci z neděle na pondělí. Tak jsme si
vychutnali krásný večer, kdy jsme si vybrali z nabídky teplou večeři a taky pivo a ještě jsme
pozorovali stále přicházející dobrovolné horoslužebníky z krkonošské Jilemnice, kteří
tentokráte vyrazili na túru dokonce dříve než my (někteří) a měli naplánován svůj výlet na
Gerlach a zpět. Takže délkově něco na ten způsob, co jsme pořešili v červnu, když nám
nepřálo počasí na hřeben Ošarpanců. Odcházeli na výšlap mezi 4 a 7 hod ráno a přicházeli
mezi 19-23 hod večer, poslední mokří jako myši, protože venku docela fest lilo. Vrátili se
všichni, i když promočení a v poměrně velmi „vysmátém“ stavu. O to bouřlivější bylo vítání s
jejich kolegy, kteří už déle než 3 hodiny zaháněli svou celodenní žízeň nikoli Birelem.
Evidentně nechtěli zůstat ve hře.
Ráno balíme v plné pohodě, i když někteří kluci zaléhali v poněkud podroušeném stavu až
v brzkých ranních hodinách, ale po takovém výkonu si nějakou oslavu určitě zasloužili. To lze
tolerovat i respektovat. Navíc špunty do uší tuto toleranci docela úspěšně řeší. Potichu si
vynášíme všechny své věci z noclehárny na chodbu, kde balíme, aniž bychom kluky po
náročném výletu i náročné oslavě nějak rušili cinkáním našeho horolezeckého materiálu.
Nakonec, jaké jiné krásnější probuzení si přát, než cinkotem všech druhů jistících prostředků?
Pro horolezce rajská hudba .
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Oslava úspěšného lezeckého víkendu

Poslední „Mohykán“

Odcházíme někdy kolem osmé hodiny a cestou na Popradské pleso – zastávka potkáváme celé
zástupy turistů, kteří vycházejí směrem nahoru. Skoro nás bere smutek, že odjíždíme
v krásném počasí, ale to už trvalo jen jeden poslední den.
Cesta je už jako obvykle poněkud nezáživná, já si užívám možnosti podle chuti pozorovat
okolí (na trase se staví dálnice) a jsme oba moc zvědaví, jestli ještě za našeho života někdy
pojedeme do Tater po dálnici z Bytče až po Poprad.
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Výstavba dálnice je v silně rozpracovaném stavu
Snad se toho do 5 let dočkáme a potom už třeba pověsíme i lezení na pomyslný hřebík a
budeme jen vzpomínat. Do hor se však budeme jistě vracet, pokud nám budou především
dolní končetiny sloužit a dokud nám jeden z těch Němců (Alzheimer nebo Parkinson)
nesebere jakékoli vzpomínky na to, že je třeba vyrazit do hor.
Pro zvídavé je možno se podívat na další foto z popisované doby na internetu:
https://plus.google.com/photos/100865167747465726514/albums/5754950786585304977?ba
nner=pwa
https://plus.google.com/photos/100865167747465726514/albums/6031534451752442753?ba
nner=pwa
https://plus.google.com/photos/100865167747465726514/albums/6031534044354033969?ba
nner=pwa
https://plus.google.com/photos/100865167747465726514/albums/6057372794742321185?ba
nner=pwa

Děkuji všem, kteří dočetli. Snad můj článek pomůže někomu dalšímu k rozhodnutí si své
zážitky z dávného lezení v Tatrách taky zopakovat a vyzkoušet na vlastní kůži.
Jiří
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Hrana Volovky
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Memento
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