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Rok 2020 – vzhůru na Slovensko 

 

V době koronavirové – v době přestávky mezi první a druhou vlnou  

 

 
Před výstupem ve Vysokých Tatrách – „Gross IV“ na Kežmarský štít 
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Lúčanská Fatra 20. - 21. 8. 
 

Trénink a příprava na Vysoké Tatry 
 

Čtvrtek 20. 8., v šest hodin ráno odjíždíme z Hranic na opakování přechodu Lúčanské Fatry 

ještě i se spolužákem Olgy ze základní školy, Vaškem Kovaříkem. Nechávám se rozhodit 

vynesením odpadků na kompost a do popelnice a zapomínám svůj mobil na nabíječce 

v kuchyni. Snad se mu nic dlouhým napojením na síť nic nestane a nezpůsobí nějaký 

následný problém… . Z Fačkovského sedla odcházíme už před devátou a jedinou mou 

časovou orientací jsou následně fotky, protože čas neodečtu už ani na hodinkách, protože 

došla baterka právě při odchodu. Ještě před odchodem jsme si dali kafíčko, co nachystala 

Olga a následně se zavodnili ještě melounem. Obé bylo skvělé… . Za mlžného oparu 

vycházíme a za chvíli jsem pochopil, že když to nebude o barevném podzimu, jako posledně, 

a ani o focení horských růží na přelomu května a června, tak to bude o focení kvetoucích 

krásných fialových bodláků. Cestou jich na lukách byla spousta a byly fotograficky velmi 

dominantní, zkrátka a dobře, nebylo možné je fotograficky ignorovat. V 11 hod jsme na 

vrcholu Klaku, kde si dáváme oběd a taky něco fotíme. Na vrcholu zde sedí, nebo za tu 

čtvrthodinu přišlo asi 15-20 lidí. Je léto, jsou prázdniny a hlavně je předpověď, že po 

včerejším vydatném lijáku budou 3 dny pěkného počasí… . V 12:15 hod jsme na Ostré 

skále, odkud je krásná vyhlídka do kraje … V 14:15 sedíme na vrcholu Skalky a Olga vaří pro 

všechny odpolední kávičku, tak to opravdu nemá chybu… . O půl 4 jsme na Janové a 

dáváme si opět občerstvení, cestou vpřed se ještě stavujeme u hrobu neznámého partyzána a 

ještě před pátou hodinou jsme na sedle pod Hnilickou Kyčerou, kde hodláme pro dnešní noc 

najít zasloužený odpočinek pod větvemi rozložitých smrků. Ihned po příchodu jdu pro vodu, 

následně se střídáme u pramene s mytím (někteří) a Olga vaří hrníčkovou polévku 

následovanou skvělou bramborovou kaší s klobáskou a na závěr, když jsme z lesa natahali 

dostatek dřeva na oheň i opečené klobásky jako závěrečný bonus tohoto krásného odpočinku 

na sedle ve výšce 1028 m. Dokonalé. Nechce se nám ale odcházet na kutě ještě před 

setměním a tak si chystáme spaní až kolem deváté večer, ale u hořícího ohně sedíme ještě 

skoro do desáté. Ještě je stále dost času k tomu, abychom se za dlouhého nočního ležení ve 

spacácích otlačili na obou kyčlích… . Prostě ležet na karimatce, i když na měkkém jehličí 

nebo na betonu, bez péřové rukavice pod kyčelním kloubem, je to vždy špatné…. Asi budu 

muset nosit péřové rukavice i v létě nebo vymyslet něco jiného… . 

 

 
Fačkovské sedlo – před odchodem  Vrchol Klaku samospouští (skoro nastal problém 

– doběhnout včas) 
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Fialové bodláky hrají fotografický prim 

 

 
A když jsou bodláky doplněny ještě o motýlí krásu, tak záběry nemají chybu 

 

 
Pochod po hřebeni, kdy si předem komponuji záběr 
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V pátek se budíme do dne slavného 52. výročí, (tedy internacionální pomoci spřátelených 

armád Varšavské smlouvy), už před šestou hodinou. Po procitnutí a načerpání vody 

z pramene Olga chystá snídani a po této opětovně skvělé krmi (nyní už bez masečka… ) 

vyrážíme ještě před sedmou hodinou rozehřát se za ještě chladného rána náročným výstupem 

na Hnilickou Kyčeru. Na jejím vrcholu se nacházíme už v 7:15 hod., tedy ještě dříve, než by 

odpovídalo času na rozcestníku, který uváděl čas výstupu ze sedla na 40 minut. Před půl 

desátou jsme na sedle Majbíková ve výšce 990 m n. m. Zde se dohadujeme, jak postupovat 

dále. Olga nám doporučuje pokračovat až na Velkou lúku s tím, že odtamtud můžeme dojít po 

modré značce až do místa našeho setkání, sama že sejde obvyklou trasou po modré k zámku 

Kunerad. I když ve hře byl přechod na Strečno, tak nakonec zůstalo při této variantě, kdy jsme 

se rozdělili (i když jsem měl trochu obavy opustit Olgu samu před náročným sestupem). Asi 

za hodinu přišla Vaškovi první SMS, že bezpečně a bez úrazu sešla prudké klesání na asfaltku 

a když jsme se ozvali z Velké lúky před půl jednou, tak nám odpověděla, že se už opaluje u 

zámku Kunerád. Na Veterném (1442 m) vystupujeme z milosrdného stínu lesa a postupujeme 

už travnatým hřebenem přes vrchol Vidlica a bahnitou cestou potom docházíme před ¼ na 1 

na hlavní vrchol Martinských holí k vysílači. Zde se z rozcestníku dovídáme, že do Kuneradu 

po plánované modré značce to nejsou odhadované dvě hodiny, ale 3,5 hod. Tak to jsme byli 

opravdu nepříjemně překvapeni. Kdybych nezapomněl svůj mobil v Hranicích, tak bychom to 

věděli zcela jistě ještě v okamžiku rozdělení se… . Nyní je naprosto jasné, že cesta do 

Kuneradu bude hodně bolet… . To, co se mělo scházet do doliny cca 1,5 hod, jsme ale 

zvládli za ¾ hod a lze se domnívat, že místo oficiálního času setkání ve vesnici (16 hod) 

bychom zde mohli být už ve tři. Pohorky v 13:15 měním za sandály, což už je samotné velmi 

příjemná změna. Nakonec je to ještě lepší, protože nám Ruda s Olgou dojeli vstříc do středu 

vesnice, takže poslední čtvrthodinu chůze po asfaltu jsme si už s Vaškem mohli odpustit. A 

ještě navíc nám dovezli pivo z obchodu. I když toto nebylo vychlazené, jen se po něm 

zaprášilo… . Ještě před odjezdem využívám dobrodiní Stráňanského potoka a celý se do něj 

ponořím a ochladím tak, jak je jen v čase několika minut možné. Po odjezdu si ještě dávám 

mokrý ručník na krk a za chvíli usínám spánkem spravedlivých… . Vůbec jsem 

nezaznamenal jízdu Žilinou, opravdu jsem tvrdě usnul a pochopitelně jsem nebyl sám. I když 

mi byl Vašek představen jako dost velký borec, tak toho měl asi taky plné zuby (nohy) a usnul 

společně se mnou. Takže žádná velká konverzace se na zpáteční cestě, tak jako tomu bylo na 

cestě včera na Fačkovské sedlo, nebyla.  
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Naše dokonalé spaní na sedle     V pozadí Velká lúka 

 

 
Jak jsem rád, když si mohu obout sandály  Pivo po celodenní chůzi opravdu chutná… 

 

Porovnáním obou map jednoznačně vyplývá, že jsme tedy neprohloupili, že jsme se vydali 

z Velké lúky do Kuneradu po modré značce, dojít do Strečna na nádraží by bylo ještě delší a 

taky větší převýšení (a to i v případě, že bychom došli jen k hlavní silnici, 17:17 h – 42,8 km). 

 

Do Hranic nás bezpečně dovezl Ruda ještě před ¾ na 6 a po rozloučení se s Vaškem se Olga 

pouští do vaření a já do focení zahrady a následně přebalování batohu a sběru padaných 

jablek. Večeře (uzené, červené zelí a topinky) byla moc fajn, přece jen jsme toho od rána moc 

nesnědli. Do mě padlo ještě další pivo. Olga se ještě rozhodla mě upravit tak, abych vypadal 

opět slušně a ne jako lesní muž. Zpožděný Ostravan jede něco kolem ¾ na 8 večer (tak jsem 

si stačil koupit další nealko pivo) a ještě 10 min před SMS avizovaným časem příchodu domů 

jsem dorazil (20:50).  

 

 
Zahrada u Klvaňů v podvečerním slunci 

 

  



6 

 

Vysoké Tatry – Zamkovského chata 27. - 30. 8. 
 

48. výročí našeho prvního lezení ve Vysokých Tatrách 
 

27. 8. vyjíždíme z Hranic někdy kolem půl šesté a už v deset hodin vycházíme z Hrebionku na 

chatu vzhůru. Cestou z Hranic do Tater je stále krásné počasí. Chvíli po půl 12 jsme na místě 

a jdeme se ubytovat a přebalujeme na naše první odpolední lezení. Mám sice špatný pocit 

z toho, že pod Žlutou stěnu jdeme nějakou oklikou, ale první to vyřkla Olga, že jdeme, místo 

do Malé Studené doliny na Skalnaté pleso a je to tak, došli jsme zhruba do poloviny cesty a 

obracíme se zpátky. Protože je stále ještě nějaká šance, že pod stěnu dorazíme do druhé až 

třetí hodiny, pokračujeme v našem dnešním výletu. Po těch dlouhých letech jsme si ani 

neuvědomili, že se do Malé Studené doliny jde kolem naší chaty, kde jsme ubytováni. Tak 

toužebně si oba přejeme být už pod stěnou, že uhýbáme pod domnělou Žlutou stěnu ještě 

z výstupového hangu, což byla zásadní chyba. Na to, že je Žlutá stěna vyhlášená svým 

krátkým nástupem z Teryho chaty, tak zde není žádný chodník a hlavně nemůžeme nalézt tu 

nástupovou rampu. Nakonec, po dlouhém hledání a váhání, nastupuji do něčeho, čemu by se 

mohla říkat rampa, ale po odlezení cca 20 m se dostávám do nelezitelných, hladkých ploten a 

to nevypadá v žádném případě na klasickou pětku, kterou jsme už před lety navíc i lezli a to 

v roce 1974 v pohorkách, protože bylo čerstvě nasněženo… . Vzdávám tedy výstup s tím, 

že aspoň stihneme v čas na večeři, která se podává od 18 hodin (my si ji nahlásili před 

odchodem na 19 hodin). Když přicházíme, už z dálky vidíme naši partu vedenou našimi 

mladšími kolegy z Hranického oddílu – Pepana a Michala, kteří sem měli přijet se svou 

partou v počtu 11 lidí, a my dva jsme zřejmě náhradníky za dva jejich členy. Následně si 

dáváme večeři, popíjíme pivo a sdělujeme si společně zážitky z naší cesty z Moravy na 

východ. Protože se chata naplnila až po strop a do „našich“ prostor se nastěhovali ještě 4 nebo 

6 Poláků, tak my dva, co jsme si našli místo u okna se stěhujeme do 11 místné spálni a bude 

zde jistě hustý vzduch, protože dohromady asi nemáme pro všechny více než 20-30 m
3
 

vzduchu. Ještě jsme se shodli na programu zítřejšího dne, kdy se společně v sedmi lidech 

hodláme vydat pod stěnu Kežmarského štítu. Vstávat budeme tak, abychom vyšli kolem páté 

hodiny.  

 

 
Hřebeny Vysokých Tater na levoboku  Před Zamkovského chatou  
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Tlaková výše je opravdu vysoká (1040 mbar) a rozsáhlá 

 

Budík mi zvoní jako prvnímu po půl páté a asi za půl hodiny postupně všichni odcházíme 

ještě do tmy tak, že někteří používají i své čelovky, aby na chodníku nezakopli. Po chodníku, 

který máme ze včerejška z poloviny „prošláplý“, tak se nám dobře jde a kolem ¾ na 6 fotím 

zcela úžasný východ slunce. Úžasný je ostatně kdykoli, kdy ho fotím… . O půl sedmé jsme 

na Skalnatém plese, kde se ještě stále opravuje hotel Encián, kde jsme spali před dvěma lety a 

navíc stále nám nad hlavou létá helikoptéra. Až při odjezdu z Tater se dovídáme, že nešlo o 

cvičení, ale že někoho zbloudilého měli snášet pomocí helikoptéry. Původně jsme sice chtěli 

nalézt do Puškáše V (pravého), ale nakonec jsme se vydali až na pravý pilíř a lezli jsme 

Grosse IV. Když jsme měli rozhodující část stěny vylezenou (12 poctivých 50 m délek), tak 

Olga shodila nechtíc kámen a ten nám seknul její cca rok staré lano zhruba v půlce tak, že obě 

části byly spojeny jen opletem. Tak to bylo opravdu nepříjemné a my dále lezli jen s tou o 

něco delší půlkou („nožík rybku na odrezanie vozíme vždy s sebou“…). Naštěstí, už to nebylo 

na vrchol až tak daleko, ale dolezli jsme kolem 16 hod až na samotný vrchol, kde jsme se 

vyfotili s Polákem z Krakova, který běhal stěnou free, celkem od rána přelezl 3 cesty nahoru a 

dvěma slezl dolů (i tím naším Grossem). Nejsme nijak nadšeni, že nyní už cesta povede jen 

dolů a to ještě docela slušným terénem na sedlo, ale potom nepříjemným žlabem až do doliny. 

Ve ¾ na 7 odcházíme z liduprázdného Skalnatého plesa a bohužel netušíme, co je s našimi 

kluky, kteří nalezli do levého Puškáše, ale protože lezli i ve trojce, tak byli dost pomalí a 

netušíme, jestli slanili dolů nebo se ještě snažili dolézt na vrchol. S Olgou přicházíme na chatu 

cca o půl osmé a jsme rádi, že si dáváme sprchu a večeři. Ani nevím, co mě více potěšilo. Po 

večeři jsme se dověděli, že kluci dali zprávu, že by měli být o půl osmé na Skalnatém plese, 

ale protože ani ve ¾ na 9 po nich ještě nebylo vidu ani slechu, tak navrhuji jít jim naproti 

s nějakým pitím. Vyšli jsme ve trojici a nesli pro každého plechovkovou Plzeň. Po necelé 

hodině pochodu jsme se konečně potkali a bylo vidět, že jim pivo opravdu přišlo vhod. Již 

pomalou chůzí jsme se dostali kolem desáté na chatu a kluci měli před sebou sprchu s večeří. 

Dnešní den byl opravdu dlouhý. Od půl páté ráno na půl jedenácté večer a zvládli jsme 

převýšení 1250 m nahoru i dolů a ještě vylézt 15 délkovou cestu. Dobrý počin. Protože 

předpověď je na další den je nejistá, tak jsme rozhodnuti nikam nespěchat a zajít si ráno na 

klasickou snídani (tedy ne balíček na cestu) a potom se uvidí, co podnikneme. 
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Východ slunce z cesty na Skalnaté pleso Zvuk helikoptéry nás poněkud znervózňoval  

 

 
Ve stěně Kežmarského štítu 

 

 
Při focení mám vždy problém, jednou rukou nemohu fotit a ani jistit…( Kežmarský štít) 
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Po příjemném pozdním vstávání jdeme na sedmou hodinu na snídani a po ní se dnes 

domlouváme jen s Pepanem a jeho spolulezcem na společném lezení a to naši chtěnou cestu 

z prvního dne na Žlutou stěnu. Nyní už aspoň víme, jak se dostat pod tu správnou stěnu. 

V cestě je už ale jedna dvojka, takže musíme dost dlouho čekat, ale nevadí, aspoň si můžeme 

pořádně společně povykládat a děláme si lehce srandu z toho, jak se chtěl Pepan pobavit 

s děvčicou na druhém konci lana, ale na štandu našel jejího fousatého přítele, spolulezce. 

Povykládat si s ní se mu ale nakonec stejně podařilo na dalším štandu, když její prvolezec 

bojoval v nějaké spáře, která vedla přímo nahoru (ze stejného štandu). Díky tomu, že jsem 

stále čekal, tak jsem aspoň mohl nafotit a nafilmovat toho tolik, jako už dávno ne. Po půl třetí 

děláme samospouští společnou fotku na hřebeni a pokračujeme vzhůru a dolů se dostáváme 

pomocí dvou 50 m slanění, které zakládá Pepan, já jedu poslední a stahuji lana. O půl páté 

balíme pod stěnou své nádobíčko a začínáme scházet za ještě stále dobrého počasí dolů na 

chatu. Nyní jdeme na večeři včas, ale stejně už nemají (a asi ani neměli) avizovaný řízek, 

takže si pochutnáváme na guláši (potřetí, 2x klasický, jednou Segedín). Večer je u chaty 

hudební vystoupení muzikantů, na které jsme se ale neodhodlali jít a udělali jsme chybu, 

protože jsme si mohli ještě řádně zazpívat. Srandiček jsme ale na pokoji užili dost a dost. 

Nejvíce všechny pobavil Michal, když se chvíli před odchodem na večeři pustil do balíčkové 

snídaně z předchozího dne, kterou jsme dostali ještě den předem. Nevadilo by to v případě, že 

by byl náplní chleba suchý salám, ale náplní byl měkký salám, o kterém jsem pochyboval už 

druhý den ráno, když byl celou noc v teple našeho pokoje. Michal neměl čas celý včerejšek 

chleba sníst, nechápal jsem, že ho nesnědl ještě před vstupem do stěny Kežmarského štítu… 

. To my jsme s Olgou v žádném případě jídlo nepodcenili, jedli jsme pod nástupem i během 

lezení a těsně pod vrcholem před vlastním sestupem… . 

 

  
Pepan před zahájením lezení a jeho spolulezec u prvního štandu - Žlutá veža, cesta 

Koroszadowicz V 
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Štábní cvičení na štandu Olga a její dokonalý štand před lezením plotny - Žlutá veža 

 

 
Společné foto samospouští po dolezu cestou Koroszadowicz V   Slanění do údolí  

 

 
Pohled z místa slanění na Pyšný a Lomnický štít    Pod stěnou Žluté veže 

 

 
Zasloužili jsme si dobrou večeři  Pohoda na našem plně obsazeném pokoji  

 



11 

 

Poslední den v Tatrách. Na jak dlouho asi? Při odchodu jsme si přestávku představovali na 

nějakých 10-14 dní, ale brzy nastala taková situace, že nám politici opět ztížili přeshraniční 

pohyb (pouze s negativním testem na koronavir a to jsme odmítli platit skoro 2000 Kč). Ráno 

v pohodě balíme, jdeme na snídani a následně dostáváme od chatařky ještě drobné dárečky ve 

formě čelenek nebo šátků. Nastává okamžik loučení a začínáme scházet dolů a na Hrebionok. 

Počasí je stále krásné, slunce svítí, v restauraci si dáváme kávu se smetanou a posléze 

nacházíme naše auto v pořádku, jen lehce špinavé od padajících částí stromů, což nás ale nijak 

neovlivňuje v jízdě domů. Vyjíždíme kolem 11 hod a po druhé hodině už míjíme Starohrad a 

Strečno. Někdy před půl šestou jsme v Hranicích, kde Olga rychle chystá večeři a následně 

mě odváží ještě na nádraží a já jsem někdy kolem půl deváté doma. Snad bude ještě lépe a 

ještě se do Tater letos jednou dostaneme. Jsem optimista . „Optimismus je metla lidstva“. 

Nikam jsme už nevyjeli… 

 

 
Chystáme se k odchodu   Dostáváme drobné dárečky 

 

 
Závěrečné foto samospouští před chatou Koupeme se a chladíme se před cestou domů 

 

 

V Ostravě dne 1. 3. 2021      Text a foto : Jiří Hon 


