Gerlachovský štít 2019
Dlouho nebyl žádný výlet, protože mí parťáci Alda a Pavel buď budují barák či se věnují, tak
jsem oslovil kamaráda ze studií Tomáše. Tomáš leze často na písku, já občas s ním a tak byl
logický kandidát na můj cíl - Gerlach. Sice tolik na vrcholky hor neleze, ale nebál se to změnit a
tak jsme si někdy na jaře plácli. Pak jsme na plánování nějak zanevřeli, ale v Červenci jsem byl
“naštestí" chvíli nemocný a ve volné chvíli vše naplánoval.
Plán byl se přesunout z Prahy lůžkovým vozem do Popradu ze čtvrtka na pátek, pátek nástup
na Sliezský dom, sobota nahoru na Gerlach a sobotu večer opět lůžkovým vozem do Prahy.
Cesta z Prahy vlakem proběhla hladce, tedy až na to, že jsem toho moc nenaspal a následně
byla únava znát. Z Popradu jsem se ještě přiblížili do Starého Smokovce a odtud již pěšky. Viz
https://connect.garmin.com/modern/activity/3932946610
Protože času bylo nazbyt a na ubytovnu nás zatím nepustili, nechali jsme si bágly na recepci a
šli jsme prozkoumat terén, hlavně nástup. A to až z Poľského hřebenu (viz
https://connect.garmin.com/modern/activity/3932948471 - GPS trochu zlobila), odkud je
nádherný výhled na Dlhé pleso. Nástup i celá linie byla krásně rozpoznatelná, takže jsme
usínali s dobrým pocitem, že víme kudy kam.

Budíček v 5 jsme oba už stejně nemohli dospat. Během půl hodiny jsme i po snídani a ready na
odchod. Zbytečné věci jsme opět nechali na recepci Sliezského domu.

Nástup na Gipsyho ferratu bylo jednoduché trefit. Za Dlhým plesem do doliny s nástup v do
žlebu zahajujeme v 06:50. Pak vracečka pohodovým terénem k zelenému nýtu, který zahajuje
výstup komínem. Rozhodujeme se výstup odjistit, protože chybka by mohla znamenat dojezd až
k plesu. Cestu razí lepší lezec Tomáš. Až na jednu uvolněnou kramli z části, kde začína
“ferrata”, na žádný problém nenarazil. Nutno ale podotknout, že ve vysoké obuvi se stupy
hledají hůř.

Po komínu stoupáme chvíli zase po dvou než dorazíme ke spádnici z Tetmajerova sedla. Tato
část trasy se mi velmi líbila. Krásné jednoduché lezení vzhůru pravou stranou žlebu.
V sedle začíná foukat, tak se ještě na chvíli schováme za skálu a dáváme pauzu. Řešíme jestli
lano ano či ne… Neznáme to a trochu fouká. Na druhou stranu by obtížnost měla být cca za 2.
Na 2 to ale vypadá docela ostře, tak lano nakonec vytahuju. V tom nás dožene vůdce se dvěma
klienty. Říkame mu, ať jde před námi, protože se budeme jistit. Borec na nás mrkne, zeptá se
jestli jsme se doteď jistili a po negativní odpovědi (kromě toho komína) nám říká, ať to rovnou
sbalíme. Pak už povídá historku jak šel poprvé Martinku taky s lanem a jak ho předběhli pánové
s rukama v kapsách. Skončil stejně jako my, s lasem baťohu.

A byla to dobrá volba. Na finální stoupání nám opravdu nechybělo. Lezení to bylo vzdušné a
bohaté na výhledy. Tady už člověk nesmí mít strach z výšek. Tomášovi se jednou zastavio
srdce, když chytil velký hranatý kámen, na který dost spoléhal a ten se pohnul. Naštěstí jen
trochu. Bylo to dobré připomenutí, že nic není jísté. V létě se něco podobného stalo na
Matterhornu. Pevný jistící bod se zmizel kdesi v dolině s velkým kusem skály.
Na vrcholu už to byla trochu tlačka. Normálkou přišlo cca 25 lidí. Takže jsme na vrcholovku
chvíli čekali. Že jsme se tam všichni sešli v jeden moment mě docela překvapilo. Buď byli dost
pomalí nebo my moc rychlí. No, A je spíš správně. Všichni dávali pauzu na jídlo, včetně nás.

Pak jsem si uvědomil, že dolů máme všichni cestu společnou. No, krásný zážitek z výstupu
jsme si nechtěli kazit čekáním na klienty, tak jsme vzali nohy na ramena a valili dolů. Cesta byla
v pohodě, jen jsme museli dávat bacha na volné kamení. A to čekání v zácpě nás nakonec taky
neminulo. Dvě soudružky se sekly na kramlích, tak jsme si 20 minut počkali než těch 20 metrů
dají. Vůdce, co nás dohnal by tak hodný jak my nebyl, a dle jeho slov by jim vlezl na záda. Ale
chápu, když to má jako denní chleba, vidí to trochu jinak. Časy apod. sosejte zde
https://connect.garmin.com/modern/activity/3935172617.

Obecně jsem docela mile překvapen místními vůdci. Bál jsem se, že budou lustrovat naše
ČHSky, které samozřejmě máme, nebo budou mít aspoň kecy. Ale nic. Spíš naopak. Docela
dobře se s nima i povídalo. A musím uznat, že mi to omezení přistupu na Gerlach dává trochu
smysl. Někteří lidi jsou až moc sebejistí, nalezou do míst, odkud neví jak dál a pak zdržují a kazí
to všem okolo. Ostrý Roháč by mohl povídat.
Na Sliezském domu jsme si dali jedno za odměnu, opálili se a po pár hodinách pokračovali do
Smokovce (viz https://connect.garmin.com/modern/activity/3936332588), do koliby na další.
Nočního vlaku jsme se nemohli dočkat, protože únava byla dost znát. Lůžkový vůz nás provezl
bouřkou a v 6 ráno jsme se probudili do krásného dlouhého dne v Praze.
Z nejzajímavějších pasáží Tomáš natočil na prehistorické GoPro video zde
https://youtu.be/s6IjdlpKvdk.
Ostatní fotky zde https://photos.app.goo.gl/on3UHxHYftH1UdsX8
Kam příště? Zalíbila se nám Velická stěna. Tak uvidíme. Hoře zdar

