Vysoké Tatry – Vidlový hřeben

Z výstupu – na hřebeni
Sepsáno 16.7.2015
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Prodloužený víkend na svátky v červenci se rozhodujeme s Olgou strávit v Tatrách a to opět
lezením. Olga se potřebuje zbavit „pytle“, který si pořídila ještě ve starém režimu (1988) a
nestihla ho sundat z Birkenmayera na Kežmarský štít, kde ji shozený kámen výše lezoucích
lezců zranil a po zásahu horské služby trávila jistý čas v nemocnici a trvalé následky (na těle i
na duši…) si nese dodnes. Já si zase potřebuji zvyknout na lezení a každý trénink před
Himalájemi je dobrý a potřebný.

Reklama na dálnici 

Tato situace trvala jen zlomek sekundy…

Jedu vlakem do Hranic a následně společně za nepříliš příjemného počasí do Tater. Ubytování
máme v Lomnici a večer, po vybalení se ještě jdeme podívat na odjezdy lanovek. Nejsou zde
jednoznačně nachystáni na horolezce ze staré školy, kteří obvykle vyrážejí na túry brzy ráno.
Lanovky jezdí až od půl 9 a v letních měsících dolů do 18.30. V pátečním ránu, jak jsme
pochopili, ani kasy nestíhají prodávat zájemcům lístky, zvláště těm, kteří si chtějí udělat výlet
na vrchol Lomnického štítu. Ani by mi nevadilo, že jsou tam fronty, ale to, že provozovatel
lanovky neumí dát viditelnou informaci o tom, že ten den mají volné jízdenky až na
odpoledne (aniž musím vystát frontu), to mi dost vadí. Už to není, co dříve a hlavně se
nominální cena lanovky na Lomničák zdvihla cca 1000x (info od našeho ubytovatele,
bývalého pracovníka lanovky).

I s takovou nohou se dá turistovat

Lanovkou to jde nahoru pohodlněji

Po zvážení situace se rozhodujeme pro výlet na Vidlový hřeben s tím, že lanovkami
dojíždíme v 9.20 do Lomnického sedla a následně jdeme na Lomnický štít už zajištěnou cestě
po svých….
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V noci mrzlo

Dokonalost tatranské květeny

Zajištěná cesta na Lomnický štít

V 11 hod jsme na vrcholu, dáváme si kávu v příjemném interiéru kavárny. Jen tak pro
zajímavost zjišťuji, co asi mohou očekávat lezci, kteří dolezou na vrchol „Západní Lomnicí“
do 18 hodin. Pokud v poslední dávce turistů bylo 5-6 dětí, tak obsluha může svolit s jeho
odvezením dolů, pochopitelně za cenu lístku v plné výši (tedy obousměrné). Není to moc
povzbudivé. Vzpomínám na svůj výlet se Zdeňkem Hrubým ještě za minulého režimu, kdy
jsme si vyžádali nocleh v prostorách observatoře a další den v poklidu sešli dolů. Co asi
následuje, když lezci dolezou za setmění, na to se raději už ani neptám….

Námrazy jsou ve stínu ještě v 1 hod před polednem

Člen HS na vrcholu

Po kafi jdeme necelou půlhodinu na nástup a začínáme lézt přesně v pravé poledne. Počasí
hmlisté, ale přijatelné, místy prosvítající modrá obloha a slunce s mraky dělají kouzelnou
atmosféru.

Pohled na Vidlový hřeben z Lomnického štítu
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Poslední SMS odeslaná v pravé poledne

Obrázky z hřebene
O půl čtvrté jsme na Velké Vidlové věži a začínáme tušit časové problémy. Po slanění
z poslední věže máme čas lezení 7 hodin (průvodcovský, „Kroutilův“ čas je 6 hod). Počasí se
opětovně horší a terén nás jednoznačně vždy zahnal až na vrchol Kežmarského štítu, kam
jsme došli chvíli před 20 hod.

Tu poslední věž jsme proslaňovali

Na vrcholu Kežmarského štítu

Je jasné, že cesta dolů bude dlouhá a náročná a vidina dosažení zaplacených postelí pod
střechou dostává povážlivé trhliny, zvláště, když se v mlze ještě 2x lehce ztrácíme na sestupu
z vrcholu a ztrácíme drahocenné minuty světla nebo spíše už šera. O půl desáté jsme pod
kopcem, ale ještě nás čeká strastiplná cesta skoro potmě Skalnatou dolinou. Zde aspoň
nehrozí volná šotolina, jako v sestupovém žlabu, ale skáčeme z jednoho balvanu na druhý a
tiše se modlíme, abychom si někde nezlomili nohu. Pružnost našich těl už není taková jako ve
dvaceti…. V deset hodin večer ale přestává veškerá legrace, když narážíme na všech
stranách směru našeho sestupu na kleč a s tou, kdo s ní měl někdy co do činění, není lehké
pořízení ani za dne. Proto se raději kousek vracíme a v kamenolomu si hledáme svá místečka,
kde strávíme dnešní noc s očima upřenýma na hvězdy a východní obzor, kdy už bude svítat.
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Po 22 hod večer si chystáme tvrdé „spaní“…

Moje sedátko a izolace v jednom…

Noc byla nejenom studená, ale dokonce i mrazivá, ráno byla všude jinovatka. Ještě, že příliš
nefoukalo. Nad ránem na východním obzoru vyšel nejprve srpek ustupujícího měsíčku a po
půl 4 už začal obzor šednout.

Konečně svítá (4.04 hod)

Vychází slunce (4.49)

Když jsme se konečně odhodlali rozhýbat svá zmrzlá a bolavá těla, tak jsme uviděli, jak
relativně lehce se dá klečí prokličkovat, ale v noci i s čelovkama to byl neřešitelný problém.
Na snídani máme každý stylově 1,5 sušenky BeBe Dobré ráno a hlt dobře vychlazeného
iontového nápoje, každý hlt je jako bodnutí nožem do břicha . Před půl 5 jsme na chatě, ale
v tuto dobu zde už nikdo nenalévá nejen štamprdle něčeho ostřejšího, ale dokonce ani teplý
čaj. O půl šesté se vytrhávám z letargie nevyspání a jdu se podívat už v hřejícím, ale stále
ještě nerozmrazujícím sluníčku na Skalnatou chatu, která je podle cedulky jen 2 minuty směr
Lomnice. Tu zde provozuje nosič a chatař Laco Kulanga s tím, že otevírá už v 7 ráno. To je
příjemné zjištění a tak si zde po další hodině čekání dáváme fazolovou polévku. Ta nás
konečně trošku rozehřívá a nadále toužebně očekáváme, až se odzkouší lanovky a rozjedou
se.

Skalnatá chata nosiče a chataře Laco Kulangy
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Vidlový hřeben s kytkami

Lanovka se chystá na denní provoz

Sezobnu tě …

Zde musím lanovkáře zase pochválit za to, že to přímo nekřesťanské jízdné neplatí jen na
jeden kalendářní den, ale až do předplaceného využití, takže už nemusíme za cestu dolů
opětovně platit. Chvíli po půl deváté nastupujeme a za půl hodinu jsme dole v Lomnici. Stále
máme na sobě vše, co jsme si večer na sebe oblékli (tedy vše, co jsme měli v batozích…), ale
je fakt, že už se začínáme přehřívat. Z lanovky to máme na ubytování slabých 10 minut a po
teplé sprše (ta civilizace má něco do sebe…) a jídlu zaleháme a spíme až do půl 4
odpoledne. Konstatujeme, že návrhy z rána, že bychom mohli vyrazit přímo na Birkenmayera
na Kežmarský štít, byly více než úsměvné. Po probuzení nás chytají křeče do nohou a sotva
jsme schopni vstát z postele.
Odpoledne se po dobré a teplé předčasné večeři jdeme projít jako turisté do Lomnice a
součástí procházky, která nás stála hodně bolesti, je i odměna – kopeček zmrzliny.

Pohled na panoráma Tater I

Pohled na panoráma Tater II (je vidět hotel Panorama na Štrbském plese)
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V neděli ráno se ráno stále ještě necítíme být zcela fit a tak se jedeme vyhřát do termálních
vod ve vesnici Kalameny u lázní Lúčky pod vrcholem Choče, což je moc příjemně strávená
půlhodina.

Termální vody ve vesnici Kalameny u lázní Lúčky pod vrcholem Choče
Následně jsme dostali telefonní avizo, že se v sobotu otevřel úsek dálnice kolem Martina a
jízda po nové dálnici byla opravdu přepychová. Neradi vzpomínáme na ty komplikované
průjezdy po staré silnici v zástavbě a mnohá zdržení, která jsme zde zažili.

Nový úsek dálnice u Martina
Byl to super výlet, ale poznání je jednoznačné, Musíme plánovat s ohledem na současný stav
a stáří svých tělesných schránek a pokud už zvládneme v jeden den dva šestihodinové výlety,
tak se na druhou stranu nesmíme divit, že nás odměna v podobě křečí v nohách nemine.

Starý hrad

Strečno
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Květy a observatoř na Lomnickém štítu
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