Vysoké Tatry – Popradské pleso
aneb „oslava“ 50-letého výročí internacionální pomoci spřátelených armád
Varšavské smlouvy

Z výstupu plotnou Štáflovky na Voliu vežu
Sepsáno 25. - 26. 8. 2018
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Konec srpna byl co do počasí skvělý, škoda být doma a nejet do Tater. Po rychlé domluvě volba padla na Popradské pleso - v sobotu ráno (zrovna jsem zaléval zahradu) odjíždím
tramvajkou někdy před čtvrt na 10 a před jedenáctou jsem už v Hranicích u Klvaňů, kde Olga
ještě trhala ovoce na zahradě a dochystávala. S Rudou se cestou z nádraží stavujeme nakoupit
chleba pro nás i pro něj a já ještě přikupuji i šest housek. Zbytek nechávám zcela na režii
Olgy, která je v plánování jídla opravdu dobrá a spolehlivá.
Cesta o nedělním odpoledni, sice ve vedru, klimatizace tedy zapnutá, proběhla až nadmíru
v klidu. V našem směru jsme nezažili ani jednu pohromu ve formě zácpy nebo nějakého
maléru na silnici. V opačném směru ale zácpy byly. Odjezd byl opravdu dobře naplánován.

Vysoké Tatry před námi
Při plánování naší cesty přišla Olga s jednou seniorskou vychytávkou, kterou už s Rudou
provozují na Roháčích i v jiných horách několik let, a to, že s sebou vezmeme kola a batohy
na nich vytlačíme na chatu. I zpátky takto ušetříme spoustu času a sil sjezdem po asfaltce
dolů. Původně jsem byl proti v obavách, co s koly na Popradském plese. Kola jsme však přece
jen vzali a za hodinu byli naprosto v pohodě bez otlačených ramenou z parkoviště na
Popradském zastávce na chatě. Vedle chaty jsme našli pro kola i to správné místo pod
stříškou, aby nás počkala a ani moc v případě nějaké přeháňky nezmokla.

Podvečerní nádhera

S koly jdeme na chatu
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O půl deváté se ale dovídáme nepříjemnou zprávu, že nás nemohou ubytovat na povale jako
obvykle, protože mají volnou kapacitu na (samozřejmě dražších) pokojích. Máme tedy postele
na pokoji č. 103. Slečna v recepci se nenechala obměkčit. Když jsme následně platili dva
noclehy (se slevou ČHS ve výši 18 EUR/osoba a noc), a chtěli ubytování protáhnout ještě o
jeden den, už jsme se museli vystěhovat z „našeho“ pokoje na poval, protože prý mělo být
plno. (Nebylo...) Nevadí. Vyměnili jsme silně vrzající kovové postele na pokoji za nové
postele na povale, které tam dali na letošní sezonu (i když zvedli cenu ze 7 na 8 EUR).
Neustále jsme upravovali plány na lezení, ve hře byla celá řada různých krásných
výstupových cest, ale nakonec jsme v pondělí ráno vyrazili do Zlomiskové doliny a došli jsme
od Ľadového plesa pod Ganky a opět zvolili klasiku, Puškášův pilíř na Velký Ganek,
obtížnost podle průvodce V. Už máme tuto cestu natrénovánu a víme, že nás v ní nic
nepřekvapí…

Rozcestník u chaty Popradské pleso

Puškášův pilíř V

Mostek v dolině Zlomiska je už minulostí

Výhledy z Ganku, jehož stěnu a pilíře jsem nevyfotil

Na túru odcházíme chvilku po šesté a zpět na chatu se vracíme před pátou hodinou. Vlastní
lezení nám zabralo tři hodiny, tedy přesně průvodcovský čas. Cesta zpátky Zlomiskovou
dolinou byla za trest, protože když jsme jí stoupali ráno, bylo příjemně chladno, ale když jsme
odpoledne sestupovali, bylo lepkavé dusno a vlhko.
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Peřeje a kytky v dolině Zlomisk
Tato zkušenost (včetně neudržovaného chodníku dolinou… ) způsobila, že už Olga nechtěla
jít znovu další den do této doliny na plánované Ošarpance. Nevadí, jsou zde i jiné cíle. Po
pivu a skvělé večeři jdeme brzy zalehnout, protože další den opět vstáváme před pátou
hodinou. Tentokráte padlo rozhodnutí pro opakování cesty Vlasty Štáflové („Štáflovka“) na
Voliu vežu.

Jižní stěna - Volia veža, zvaná „Volovka“ v celé kráse ranního slunce
Už jsme tuto cestu lezli mnohokrát a patří opravdu k horolezecké tatranské klasice. Navíc je
to moje první tatranská pětka, kterou jsem vylezl na oddílovém táboře v roce 1973. Je ale
pravda, že mě první délka opět překvapila svou obtížností. Včera na pilíři Ganku jsme lezli
vždy délky po půlhodinách s plným jištěním (cca 5-7 jištění v délce), ale tato první délka
Štáflovky nám zabrala ¾ hodiny Poněkud jsem po včerejšku zredukoval naši „kovárnu“ a na
štand jsem dolezl bez volného materiálu. Naštěstí na dobré a bezpečné jištění materiál stačil.
Čtvrtá délka byla naše oblíbená plotna, takového lezení by mohlo být klidně i 1000 m a
nezlobil bych se.
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Čtvrtá délka cesty Vlasty Štáflové V – krásné plotnové lezení už na slunci
Celé lezení nám zabralo opět tři hodiny (od devíti do dvanácti) i s dolezem na vrchol, kde
svačíme. Scházíme k našim věcem na nástup pod stěnu, kde mi Olga navrhuje, že se už vzdá
původně navržené hrany Volovky, abych si ji vylezl sám, sólo. Volím pohorky a nalehko
hranu vybíhám za cca 20 min i s focením dvou mladíků, které fotím v plotně. Škoda jen, že
jsem si nevyžádal mailové adresy, mohl jsem jim poslat celkem zdařilé obrázky. Vždy se lépe
fotí z boku než při jištění…

Vrchol Rysů z Volovky 21.8.2018
Za 40 min jsem opět na nástupu u své spolulezkyně a můžeme začít sestupovat. Olga opět
plánuje, zítra bychom mohli ještě vylézt hřeben na Žabího koně, když jsme ho už nezvládli
dnes, taky jsme o něm uvažovali (místo hrany, ale tento výstup hranou Volovky byl
pohodlnější, než se dostat na nástup Žabího koně… ).
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Lezec v plotně, foceno v souladu s GDPR, není vidět, o koho jde…a navíc jsem si nenechal
písemně potvrdit, že s focením souhlasí… 

Informační materiál o právě proběhlém 94 srazu IAMES
Na Popradském si dáváme náš již oblíbený Staropramen desítku ve venkovní restauraci a
sledujeme cvrkot kolem chaty. Jak včera z vrcholu Ganku, i dnes z Volovky jsme viděli
zástupy turistů na výstupové trase a i na vlastním vrcholu Rysů. Pamatujeme časy, kdy jsme
z chaty Váha chodili na vrchol Rysů „poklonit“ se památce velkého revolucionáře, posléze
placeného německého agenta, který byl vyslán z Německa do Ruska, aby zde destabilizoval
situaci a pomohl tak Vilémovi vyhrát válku na západní frontě. Co se stalo, je všeobecně
známo a své vyvrcholení to mělo právě před 50 lety, kdy nás pět spřátelených armád o síle
250 tis vojáků „osvobodilo“, nyní podruhé od kontrarevoluce a ještě na dalších 21 let udrželi
komunisté svůj režim. Dříve se tomuto aktu říkalo „internacionální pomoc“, nyní se to už
nazývá pravým jménem, okupace.
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Na chatě Popradské pleso přišlo pivo k chuti

Nová výzdoba chaty

Ale pojďme raději opět k plánování lezení. Hřeben Žabího koně necháváme na zítra a to
včetně jízdy domů, i když v tomto případě asi přijdeme o další zamýšlený výlet
Lubochnianskou dolinou na kolech. Odpoledne se věnujeme mimo vaření a jídla i čtení
materiálů, které jsou umístěny na stole v našem ubytování na povale. Jedná se o tiskoviny
k 93. a právě ukončenému 94. tradičnímu týdnu IAMES, kdy byl hlavním hostem Slávo
Drlík, který byl s Nikotinem z Přerova první, kdo navázal Olgu na lano v roce 1971. Toto se
stalo „osudným“ i mně a lezení nám vydrželo už 47 let. Na společné fotce z loňského roku
jsem objevil naši loňskou vedoucí zájezdu Alpina do NP Ecrins ve Francii, Mirku
Valáškovou. Byla dokonce mezi vyhodnocenými lezci, že společně s dalšími děvčaty vylezla
klasické cesty na Čierny štít.
Když jsem se ale ráno, za rozednění, zeptal Olgy na to, jak se cítí, sdělila mi, že by raději jela
tu Lubochnianskou dolinu, že už má turistiky i lezení opět asi tak na měsíc dost. To ale
neznamená, že už neplánuje pro své vnuky lezení a další sportovní akce na horách i kolech
hned příští týden, kdy je bude mít doma na prázdniny. Zůstáváme tedy ještě hodinu
v horizontální poloze a vstáváme až kolem půl sedmé (většina ubytovaných už odešla) a po
jídle balíme a chystáme se na cestu. Kola jsou stále v pořádku, nikdo nám je neznárodnil, tak
své "miláčky" batohy opětovně uvazujeme pomocí gumicuků na nosiče kol a za necelou
čtvrthodinu jsme dole u auta. Proti nám proudí téměř nepřetržitě davy turistů, kteří asi ve
velké míře míří opět na Rysy.
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A pojedeme směr západ…
Připevnit kola na zadní nosič auta je otázkou chvíle a již odjíždíme (po zaplacení 12 EUR za
dva dny parkování, bez dokladu) za svým novým sportovním cílem, Lubochňou a její
dolinou. Na místě, na náměstí v Lubochni jsme ještě před desátou hodinou a za chvíli už
šlapeme do pedálů po velmi dobré asfaltce. Asi po 4-5 km je u cesty dopravní značka „zákaz
vjezdu motorových vozidel“ a my si vychutnáváme skvělý asfalt, jen občas s nějakou tou
dírou od těžké lesácké techniky na svážení dřeva. Cestou mineme rozcestí, kdy je na námi
zamýšlené dojezdové místo ještě dvě hodiny pěšky. Zde si dáváme malé občerstvení a
pokračujeme kolem malé přehrady s čistou horskou velkofatranskou vodou plnou pstruhů až
na rozcestí se žlutou značkou, odkud se jde na chatu pod Borišovem. Zde máme přestávku na
jídlo a taky čas na hlavní porci focení.

Přehrada v Lubochnianské dolině

Pstruh v přehradě
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Jedeme vzhůru po dobrém asfaltu a hlavně s mírným¨(ale trvalým) stoupáním… 

Přehrada na zpáteční cestě
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Zamlžené panoráma Vysokých Tater z dálnice

Místní fauna a flóra
Nasedáme opětovně na kola a za hodinu a čtvrt jsme opět dole v Lubochni. V místní
restauraci si dáváme malé občerstvení na cestu (Birel, Kofola – jako doma a 2x preso), a po
třetí odjíždíme domů do Hranic.

Končí nám příjemná jízda po dálnici kolem Martina

Starý hrad/Starohrad
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Portál budoucího tunelu

Strečno

Hranická cementárna ukrajuje území a současně se zavrtává do hloubky země
Cesta byla opět zcela pohodová. V Hranicích si Olga nedá říci (že nemusí chystat hned
večeři… ) a vaří hned pro všechny skvělé švestkové knedlíky. Následně se už po západu
slunce vydáváme ještě zaplavat si do lomu v Olšovci. Prostě skvělý den, skvělá akce, která
neměla chybu.

Cestou na Slovensku jsme několikrát potkali tento plakát, bez komentáře…

Tak kdy a kam vyrazíme příště?

11

