Vysoké Tatry - Brnčalova chata
21. - 23. duben 2018

Martina dolézá na poslední štrbinu mezi Lomnickým a Pyšným štítem
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Toto panoráma se nikdy neomrzí
Je sobota brzy ráno a dnes začíná náš výlet do Tater. Vstávám ještě před pátou a v 5.19
odjíždím tramvají na Svinov a následně vlakem do Hranic, kde mě na nádraží vyzvedává
Ruda a veze mě k nim domů, kde už je Olga nachystaná na odjezd. Ruda nás oba veze ke
Spilkům, kde bydlí Petr se svou ženou Martinou a svými čtyřmi dětmi, které má hlídat
babička, moje třídní ze SPŠCH. Za chvíli jsme nabaleni, i když Petr s Martinou mají přímo
šílené batohy. Nenechali si vymluvit ani spacáky a rozhodli se s odjezdem až včera
v podvečer s tím, že pojedeme jejich autem. Petr je dobrý řidič a bez jakýchkoli problémů nás
dovezl na parkoviště u hotelů Hutník a Metalurg, kousek nad Tatranskou Lomnicí.

Úžasné panorama
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Poslední foto před vynáškou na Brnčalovu chatu

I jeptišky mají chuť vyrazit do hor, blíže Bohu

Jdeme se projít

Vybatolili jsme se z auta a patřičně přebalili a vyrážíme asi 20 m směrem dolů po žluté značce
a následně po modré za naprosto neskutečných podmínek, kdy je zcela modrá obloha bez
mráčku a navíc je asi 25 st. C. Až k Šalviovému prameni se držíme pohromadě, respektive na
naše společníky vždy čekáme, ale následně už jdeme nahoru na chatu sami a po 3 hod a 20
min, které inzeroval rozcestník, jsme dorazili na chatu naprosto mrtví. Dáváme si pivo,
dáváme věci na náš pokoj č. 5, když jsme nejprve vyplnili dotazník a zaplatili pokoj
s polopenzí s průkazem HO, tak nás dva dny stálo 44 EUR (máme 50 % slevu na ubytování se
snídaní). Následně se ihned vydáváme těm dvěma naproti a asi za čtvrthodinku už beru
Martině batoh. Je chudera zcela hotová a i když lehce zaprotestovala, tak ho ochotně předává
a za další čtvrthodinku jsme opět na chatě. Ubytováváme se společně, ale my si raději dáváme
výlet s tím, že oni asi taky půjdou na procházku. Máme celkem 2,5 hod a tak fičíme vzhůru,
co to dá do Velké Zmrzlé doliny. Když docházíme na vršek žlabu, odkud už jsou vidět
zasněžené pláně, tak se obracíme a stíháme dojít na chatu 5 min před šestou a ihned jdeme na
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večeři, na kterou jsou řízky s bramborem. Pořádná porce. Potom následuje sprcha a po
vybalení věcí z batohů si spočneme v postelích. Když je kolem půl osmé, tak poprvé
znervózníme, protože naše druhá dvojice stále nikde. Potom je osm, půl deváté a v devět to už
Olga nevydržela, zvláště když se jim nedovolala na Petrův mobil, který byl vypnut, tak
vyběhla před chatu a snažila se volat a blikat čelovkou, Pochopitelně, že marně a zbytečně.
V tom hluku, co dělala voda, stejně nebylo na 50 m nic slyšet. Je nám jasné, že nemá smysl
burcovat HS, musí si nějak poradit sami. Poradili si. Dorazili v 21:15 a Petr si lehce sypal
popel na hlavu. Věděl proč. Martina byla úplně hotová, protože došli od páté odpoledne do
půl osmé na sedlo u Jastrabie veže a následně to šli skoro 2 hod zpět dolů spodní část už ve
tmě.

Martina s Petrem večeří potom co dorazili za tmy na chatu
Ráno se na společné snídani (Švédský stůl) domlouváme, že půjdeme na Pyšný štít nebo
Lomničák přes Poslední štrbinu.
Kroutil 1977: Poslední štrbina z Měděné kotliny (bez udání časové i lezecké náročnosti)
Vlastně jsem tuto alternativu navrhnul já a na Petrovi bylo vidět, že byl potěšen, i když Olga
měla větší chuť na Karbunkulový hřeben. Vycházíme v 8,15 hod a přesně v jednu odpoledne
jsme na hřebeni. Cestou se na nás ještě ve spodní části společného žlabu vysypaly 3 laviny
z Pyšného štítu. Zvláště ta třetí lavina, i když nás už nemohla ohrozit, protože jsme byli zcela
mimo její dráhu, tak vyvolala svým duněním trochu paniku, nebyli jsme si v prvním
okamžiku jistí, jestli nám nepadá na hlavu něco ze strany Lomnického štítu.

Klíčové místo – ledový schod - ve výstupu na Poslední štrbinu
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Možnost vylézt ještě na jeden ze zvolených vrcholů se jeví zcela časově nereálný a tak jediná
cesta vede opět dolů a to se slaněním přes ledový práh asi 50 m pod sedlem. Už cestou nahoru
jsem si vyhlédl možnost založení popruhu. Přišel jsem k tomuto místu a založil slanění. První
odjel Petr, potom děvčata a já jako poslední i stáhnul obě lana, naštěstí zcela bez problémů.
Petr Martinu jistí po celý sestup, my se s Olgou po sestoupení první části žlabu, kterou jdeme
čelem ke stěně, otáčíme a už lehce sbíháme dolů. Na chatě jsme kolem páté, takže máme dost
času na sprchu a taky na rozložení našich mokrých věcí na věšáky. Hlavně aby uschnuly dost
namočené boty, mokro jsme v nich ale jednoznačně neměli. Naši parťáci přicházejí těsně před
šestou a tak se snaží vydýchat současně s večeří i dnešní zážitky.
Spát jdeme celkem brzy, po osmé, když jsme rozhodnutí, kam půjdeme zítra, pokud vůbec
půjdeme, nechali na ráno.
Ráno je opět krásně modrá obloha, tak se ani nechce věřit, že se počasí má pokazit už kolem
poledne a má spadnout asi 5 mm srážek. Platíme si ještě jeden den pobytu a my v osm
vyrážíme do Červené dolinky s tím, že absolvujeme Olgou vysněný a už několikrát přelezený
Karbunkulový hřeben.
Kroutil 1977 - Karbunkulový hřeben od Jastrabího sedla po Belasou štrbinu , 1,5 hod, II
Jdeme zcela na lehko, jen s helmami a za dvě hodiny jsme na Jastrabím sedle. Další dvě
hodiny jdeme hřeben a chvíli po dvanácté začínáme scházet. Je načase, protože se už delší
dobu smráká a v dáli je vidět, že i prší, ale spíše lije. Nejprve slabě, ale později, když už jsme
bezpečně na sestupovém chodníku se žlutou značkou, tak lije i s kroupami tak, že na nás
nenechává nic suchého. Nevadí. Ještě než dojdeme na chatu, tak už opět svítí místy sluníčko a
všude se brodíme v potocích vody. A to mělo napadnout jen 4-5 mm srážek. První jdeme do
sprch a následně si děláme pohodu a díváme se směrem k Německému žebříku, kdy už z něj
začnou scházet Martina s Petrem. I to se stalo skutkem, i když významně později, než jsme
s Olgou očekávali.
V každém případě ale zvládáme společnou večeři po 18. hodině. Posedíme u pivka a vínka
ještě asi do osmi hodin a potom se odebíráme na svá lože.

Na Karbunkulovém hřebeni bez lana

Tady padala lavina
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Čekáme na opozdilce

Martina a Petr při příchodu na chatu – nyní ještě za světla.

Ráno máme další z dobrých snídaní formou švédského stolu, mně osobně nejvíce chutná
jogurt s chrupinkama, ale beru si i šunku a sýr. I když se připravujeme na možnost dalšího
zmoknutí při zpáteční cestě k autu, tak nakonec celá sestupová cesta proběhla v suchu a ve
slunci. Dokonce je nám tepleji, než by se nám líbilo, a když kolem jedenácté přicházíme
k autu, tak jsme už pěkně zavlhlí potem. Nevadí. Převlékáme se a kolem půl 12 odjíždíme
směrem na západ. Stavujeme se ale ještě v obci Kalameny na koupačku nebo spíše posezení
ve vlažné minerální vodě. Vůbec to není nepříjemné…. Ještě před příjezdem ke Klvaňům se
jedeme podívat na jejich neoplocenou zahradu o výměře cca 2000 m2. Krásný pozemek, ale
nechtěl bych ho ani zadarmo. Těch mých 320 m2 mi bohatě stačí a udržím na tomto pozemku
jakýs takýs pořádek.

Pampelišky u přírodní vyvěračky u obce Kalameny
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Koupačka byla skvělá

Pohodové posezení u kafíčka s nádherným, výhledem na Zelené pleso a vrcholy nad ním…
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Pohled na naši trasu na Poslednou štrbinu z Karbunkulového hřebene
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