Batizovská dolina 2016

Z výstupu „Martinkou“ na Gerlachovský štít
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Poměrně narychlo (je jasné, že bude superpočasí) jsme se s Olgou domluvili na lezení v
Tatrách – po roce opět v Batizovské dolině. Loni jsem zde byl s Davidem, mým společníkem
v indickém Himaláji v roce 2015, teď se vracím ke spolehlivé a trvalé spolulezkyni.
Po 12. hodině končím s prací v Opavě a jedu do Hranic. Cesta je dost hrozná – dvoje
semafory a ještě nějaká pomalá vozidla k nepředjetí…. Z Hranic vyjíždíme něco kolem půl
druhé a do Vyšných Hágů přijíždíme po zoufalé cestě v 19.15 hod., takže skoro 6 hod cesty.
Byla ucpaná nejen Žilina na příjezdu i výjezdu z města, ale i Ružomberok (křižovatka
s odbočením směr Jasná dolina v Nízkých Tatrách). Ve chvíli, kdy už jsme měli uléhat někde
v Batizovské dolině do spacáků, jsme teprve vycházeli za stmívání vzhůru z Vyšných Hágů.

Vycházíme z Vyšných Hágů od nádraží

Odpočinek cestou k Batizovskému plesu

Nad pleso v Batizovské dolině přicházíme někdy před půl jedenáctou a v 23 hod už ležíme ve
spacácích a já tuším, že bude dost chladná noc, protože jsem si flísku zapomněl v práci. A
opravdu jsem celou noc proklepal. Vstáváme před půl šestou a za hodinu jsme už na cestě na
Východní Batizovské sedlo, odkud lezeme po hřebeni na Zadný Gerlach. Následuje sestup na
Tetmajerovo sedlo a výstup krásnou částí Martinky na vrchol Gerlachu (chvíli po poledni).
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Hřeben z Batizovského štítu na Zadný Gelach

Kytky rostou všude

I na hřebeni je třeba se zajistit

Na vrcholu Zadního Gerlachu

Následuje oběd na vrcholku a tím dáváme fóra průvodci se třemi děvčaty, kteří začínají
sestupovat Batizovskou próbou dolů. I když se neustále zastavujeme a ve výhni popíjíme
z naší již omezené 3,5 l zásoby vody, docházíme celou skupinu na kramlích, kde to děvčata už
nezvládají a vůdce je musí spouštět na laně dolů. Horský vůdce, (co nesmí být současně i
svůdce) na náš dotaz suše odpověděl, že je to jeho práce, dnes jen trošku obtížnější...Prostě
profesionál.

Společné foto u kříže
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Vrcholová kniha

Kytky na sestupu Batizovskou próbou

Spodní úsek sestupu

Pohled do Batizovské próby po sestupu

Nabereme vodu a současně se okoupeme...

Dnes končíme už kolem 16 hodiny, aspoň máme dostatek času na regeneraci na neděli. Jdeme
spát už před osmou, do půlnoci je ještě stále teplo, ale potom už opět klepu kosu, i když mi
Olga ještě půjčila jednu šusťákovku.

Ranní siesta

U horního plesa v Batizovské dolině

Vstáváme opět před půl šestou a dnes vycházíme za necelé 2 hod na nástup na Batizovský štít.
Zvolili jsme klasickou cestu - Kuttovy plotny VI. První tři délky lezeme ještě ve stínu, ale
následuje dalších 6 délek na sluníčku, které nás opravdu nenechávají zrovna suchými. Lije
z nás pot a Olga ještě navíc potí krev, protože lezeme, stejně jako před rokem s Davidem,
horní variantu ploten, která je opravdu těžší než celá předchozí cesta. Jen ten povinný traverz
byl dost těžký, ale Olga našla jiný klíč k výstupu než já. Traverz lezla o něco níže, ale bylo to
velmi elegantní a já byl rád, že neupadla, protože ten pendl by asi vůbec nebyl příjemný. Jak
to lezli prvovýstupci bez našich lezeček, to si neumím nějak představit. Traverz ani lépe nešlo
zajistit. Lezeme celkem 4 hodiny, „honíme“ se s nějakou místní smíšenou lezeckou dvojkou,
4

která leze variantu Kuttových ploten a dolézání volí opět trošku jinak. V těch plotnách se to
dá lézt celkem jakkoli a to je na celém lezení to nejlepší. Po svačince na vrcholu další dvě
hodiny jdeme po hřebeni a u věcí v místě našeho spaní jsme až po čtvrté hodině.

Kuttovy plotny – spodní 3 délky

Kuttovy plotny – klíčový traverz

Kuttovy plotny – vrcholové partie – varianta ploten
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Naši spolulezci ve stěně a fotografové

Další kopretina na sestupu z Batizovského štítu

Jdu se vykoupat do plesa, což udělalo značně dobře mým nohám a vlastně i celému tělu,
potom si dáváme kafíčko a nějakou svačinku, kterou zatím nachystala Olga. Odcházíme dolů
k plesu, kde si koupel dopřává při právě zapadajícím slunci i ona. Fotografování je mi ale
striktně zakázáno. Činnost pararazziho se prostě nekoná. Je fakt, že těch 18 let nám už bylo a
těch 30 jsme těsně minuli předchozí měsíc...:).

Odkvetlý koniklec u plesa

Odpolední siesta před odchodem do Vyšných Hágů

Potom následuje skoro dvouhodinový sestup do Vyšných Hágů k našemu autečku, které na
nás vzorně počkalo, celí se otřeme mokrými ručníky, nasedáme a na střídačku dojíždíme
právě o půlnoci do Hranic, kde zůstávám už na noc a snídani a v pondělí v sedm odjíždím
opět do práce do Opavy.

Ještě poslední pohled zpět na Batizovský štít

Před jízdou domů na parkovišti

Celá akce byla (až na to mé noční klepání kosy) velmi pohodová. Čas jsme využili na 100 % a
určitě se nemusíme za naše sportovní výkony stydět. Tak snad příští rok opět vyšetříme
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některý letní nebo třeba i zimní (raději prodloužený) víkend na opáčko pěkných klasických
cest, které jsme už někdy před 40 lety vylezli...:).
Olga dodává:
Děkuju bráškovi, že mě protáhl nádhernou tatranskou klasikou. Jaké obavy jsem měla před
pověstným traverzem, je z jedné z fotek docela dobře vidět. Hlavní myšlenka byla, že tak
stará seniorka tu už nemá co pohledávat. Ale radost a dobrý pocit, když se zdařilo a my
koukali z vrcholu, znají jen lezci. A noci pod hvězdami, v úžasném tichu a vůni kosodřeviny,
s někým, s kým je příjemně - tohle vám nezařídí žádná cestovka.
Tak zas někdy, těším se!
Protože jsme se při lezení Kuttových ploten nejen „ofocovali“ navzájem, ale taky si tyto fotky
i poslali mailem, tak je možno jich pár (přímo dva) ukázat z pohledu, který člověk sám
nevyfotí...:).

Krásná horní stěna, kterou lezeme variantou „koutem“

Olga při jištění v širokoúhlém podání, v pozadí hřeben Končistých
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Lezecká dvojka pamětníků...

Lezecká dvojka mladých...
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Slanění z Batizovského štítu
Foto: Olga Klvaňová, Jiří Hon a Josef (trubanjoe@aol.com)
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