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Vysoké Tatry – Červený žlab 
 

 
Z výstupu  

Sepsáno 16.7.2015 
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Po delších domluvách, z důvodu pro ne zcela jisté počasí, odjíždíme na sv. Jiří v pátek 

z Hranic (před tím ale absolvuji delší štrapáci s batohem po nádražích v Opavě, kde jsem si 

nepromyšleně nechal batoh v úschovně a musel jsem ho vyzvednout půl hodiny před 

odjezdem svého vlaku, protože potom paní z úschovny byla obsloužit nějaký jiný vlak a měla 

přestávku na oběd…). Jsem na příště poučen, že je lepší mít batoh na vlastních zádech 

celou dobu.  

 

 
Vyfešákovaný Trabant  Reklama u pumpy, kde odpočíváme… 

 

Cesta proběhla bez jakýchkoli neobvyklostí a před osmou večer jsme už na chatě Popradské 

pleso a ubytováváme se za 7 EUR /osobu a noc „na povale“ ve společné noclehárně. Mysleli 

jsme si, že chata bude plná a zejména ta nejlacinější část ubytování, ale jsme zde v pátek 

večer sami.  

 

 
Odbočka na Rysy 

 

Ráno vycházíme, jak nám velí zvyk, už v šest ráno, vzhůru Mengusovskou dolinou. První 

pohled na námi vybranou cestu nám říká, že nahoře Červený žlab vypadá velmi úzce, bude 

tam ten pověstný skalní práh? Vzpomínám na něj z lezení s Petrem Tomáškem, někdy 

z počátku devadesátých let, kdy jsme ho lezli někdy v lednu a vysněžení žlabu nebylo zrovna 

ideální. Pamatuji si to i proto, že mi tam můj spolulezec nechal frienda s karabinou, který 
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v boji o vylezení skalního prahu, zapomněl vybrat. Nevadí, už jsme si pořídili spoustu 

jiných….  

 
Nad námi slunce a hřeben Kopek Červený žlab se ukázal skoro v celé kráse… 

 

Před osmou hodinou už nastupujeme na výstup suťovým kuželem, který ale není nijak 

problematický a navíc zde ještě i svítí slunce, ale nahoře je zataženo. Než se dostaneme na 

vrchol, tak to bude ještě chvíli trvat a počasí se může ještě výrazně změnit k lepšímu i 

k horšímu. Ani se zde nenavazujeme, není k tomu důvod a stoupáme stále vzhůru s tím, že se 

chvílemi střídáme ve vyšlapávání stop, protože sníh není ideálně nosný, ale v žádném případě 

se ve většině kroků neboříme po kolena.  
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Místo ve žlabu s největším sklonem    Br…zde by nebylo dobré ujet… 

V horní části žlabu se stále netrpělivěji díváme vzhůru, jestli se zde skalní výšvih koná a nebo 

ne. Vydechujeme s uspokojením, že se nekoná a nám jen stačí vyměnit při vyšším sklonu 

terénu naše hole za cepíny, se kterými se zde člověk cítí podstatně bezpečněji. Lano ale stejně 

nesu celou dobu v batohu na zádech, i když jsme se v horní části podstatně více bořili (nyní 

většinou až po kolena), tak se výstup poněkud zpomalil, protože už prošlapávám jenom já. 

Oba se začínáme povážlivě trápit, ale hlavně proto, že jsme si mysleli (hlavně já, protože Olga 

tento žlab ještě nelezla…), že se terén za skalním výšvihem rychle položí a za chvíli už 

budeme na hřebenu. Těžce stoupáme, počítám vždy 12 kroků vzhůru, dýcháme oba jako parní 

lokomotivy, ale naše fyzické, ale hlavně psychické trápení se krátí a po 4 hodinách jsme 

konečně na hřebenu a svítí na nás i sluníčko. 

 

 
Po čtyřech hodinách ve stínu konečně slunce… 

 

Dáváme si svačinu, pijeme teplý čaj z termosky a čteme průvodce, kam půjdeme po našem 

odpočinku. Nemáme ambice už vystupovat dále po hřebenu směr Koprovský štít, ale 

rozhodujeme se pro sestup Širokým žlabem, tedy nejkratší cestou směrem k našemu 

ubytování. Nemáme zájem nepřipraveně bivakovat, když jsme si zaplatili ubytování v suchu, 

teple pod střechou.  
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Hluboký sníh na hřebeni  Stovky hlubokých stupů 

 

Počasí je velmi vstřícné a my prošlapáváme hluboké stopy po hřebeni a skoro nekonečné 

stopy na sestupu. Někdy máme pocit, že cestu před námi někdo šel, respektive sestupoval 

stejným směrem. Ale má to háček, náhle nás sestupový žlab zavádí ke slanění. Nevadí, 

konečně aspoň použijeme naše 50 m lano, aspoň ho neponeseme zbytečně nebo jen pro 

jistotu. Ouha. Slanění nás vede do tajícího ledopádu, takže se koupe nejen naše lano, ale i my. 

 

 
Štand nad ledopádem    Pohled na ledové slanění 
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 Jaký máme pocit, si asi každý umí představit. Udělal jsem si na konci slanění štand a když 

přijede „lehce navlhá“ Olga, tak ji odjistím s tím, že vybuduje další slanění a já slezu následně 

s použitím cepínu a zimního kladiva. I když pomalu, tak se tuto představu podařilo naplnit a 

to tak, že Olga ani další slanění nemusela chystat, protože už bylo založeno. Evidentně ale 

naši předchůdci měli minimálně dvě 40 m lana.  

 

 
Konečně končíme se slaňováním  Za chvíli už budeme u potoka na dně doliny… 

 

Další slanění nás už zavádí poměrně blízko nad sněhové pole pod sestupovým žlabem. 

Zakládám si zde vlastní slanění s pomocí smyčky a jako druhý pevný bod používám jeden ze 

sady svých stoperů. Za chvíli jsme pod žlabem, ale další ouvej. Mysleli jsme si, že už budeme 

mít vyhráno, ale místo toho se zoufale boříme, nyní mnohdy až po rozkrok do hlubokého a 

hlavně studeného a mokrého sněhu. Mám to opět lepší, protože mám své skelety a na rukách 

goretexové rukavice, na rozdíl od Olgy, která má klasické kožené pohorky, i když 

impregnované nějakým „udělátkem“ a rukavice jen kožené a na nich šusťákové. Dají se 

pochopitelně ždímat. Taky mám pocit, že mi rukavice poněkud ztěžkly, ale necítím aspoň 

chlad, takže goretex v nových rukavicích opravdu funguje. Razím cestu dolů a snažím se trasu 

optimalizovat. Když se dostaneme na dno doliny, staví se nám do cesty kleč a potok a tak 

místo nejkratší cesty dáváme výhybku a snažíme se držet se stop nějakých skialpinistů. 

Vsazení na tuto kartu vyšlo 100 % a my se poměrně jednoduše (proti předpokladu) dostáváme 

na turistickou cestu vedoucí Mengusovskou dolinou. I když je už konec dubna s delším dnem, 

přesto nás už zachytává soumrak a na chatu přicházíme chvíli před setměním a máme toho až 

po krk, pokud ne přímo až nad hlavu…. Po příchodu na náš poval následuje teplá sprcha a 

jdeme na jídlo ale hlavně na pivo do restaurace.  
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Čím to je, že většina cest končí vždy stejně?   Konečně rozumná reklama… 

 

I když bychom se měli asi s kým pobavit, tak raději volíme dobrovolný ústup na naše matrace 

do svých spacáků a protože jsme si dali své mokré věci do sušárny za recepcí, tak se nám 

krásně zdá o suchých a teplých krajích až do rána. Bohužel i v těchto snových krajích se 

počasí občas zvrtne a i v reálu naše věci moc neuschnuli. Oblečení je OK, ale problém je 

v kožených pohorkách, které do suchých mají opravdu hodně daleko. I když se až tak moc zle 

necítíme a večer jsme si udělali představu, že po letech navštívíme Viktora Beránka na chatě 

pod Rysy, tak si říkáme, že nám chata neuteče a můžeme si ji nechat na příště. Pokud tedy 

nějaké to příště bude.  

 

Rádi totiž vzpomínáme na krásné lezecké i společenské zážitky, každý druhý týden v září, 

kdy se na této chatě konaly srazy horolezců z přerovského okresu, dokud je alespoň pro mou 

osobu neukončily pravidelná vojenská cvičení na katedře VŠCHT v Praze. A ještě raději 

vzpomínáme na týden v červnu roku 1975, kdy jsme zde na chatě byli sami dva s chatařem 

Pavolem Rajtárem (chatař před Viktorem) a dvěma nosiči – Jožem a Marianem. Počasí 

tenkrát bylo pro lezení ideální, ale Olga si při nechtěném ujetí ve žlabu Vysoké vymkla 

kotník, přesto jsme lezli celou dobu (mimo jiné i trojkombinaci Štáflovka, Stanislawski a 

Puškáš na Volovku) a skvěle si ten výlet užili. I když jsem si tenkrát s sebou vezl učení na 

zkoušky na VŠ, tak jsem se k nim nedostal. 
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Odjez z chaty v neděli dopoledne    Devětsil  

 

Ráno se tedy rozhodujeme k odchodu a máme štěstí, právě když jsme odcházeli z chaty, tak 

nám nabídli svezení autem pár skialpinistů ze Zlína. Jízda autem nebyla vůbec nepříjemná a 

ještě jsme si stačili sdělit své zážitky ze včerejšího dne (byli na Rysech…). Vysazují nás u 

našeho auta na Popradském plese – zastávka a za dalších 5 hodin jsme doma. 

 

 
Pohled na nejmenší velehory ze slovenské dálnice  

 

A jak praví stará pražská (horolezecká) píseň o Aničce Bömové, „z toho horolezci poučení 

mějte, s ženskejma povětrnejma, nic si nezačínejte…“, je dobré vozit dvě lana pro případ 

lezení, ale zejména pro slaňování, zvláště, když se ustupuje ze stěny… 
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Pohled do Červeného žlabu z hřebene, už nikam nemusíme dále stoupat  


