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Moja Milenka
text: Ján „Kado“ Mikuška, foto: Zuzana Belicová
Nazdar fešáci a fešandy. Jedného dňa mi prikvitla pošta od Igiho s
prosbou, či by som nezosmolil článok o buldrovaní v našich končinách.
Čakal som na osvietenie a neprichádzalo. Zato promptný Igi po týždni
môjho čakania sa ozýva ako som na tom s článkom. Namiesto
osvietenia prichádza pohárik s deckom bíleho. Žijem v monogamnom
vzťahu a mám asi tak dve milenky. Moja žena hovorí, že ich je viacej.
Ja jej na to argumentujem tým, že tá jedna má sestry, čiže stále sú to
iba dve. Prvá z nich je surfová doska, ktorá moju ženu oberá o miesto
na prednom sedadle. Keď nefúka tak je to lano alebo dvojičky alebo
buldermatka. A to sú tie sestry. Reč bude o tej poslednej z troch.
Čo to to buldrovanie vôbec znamená? Jednoducho keď fučím pod
šutrom nie vyšším ako môj vzrast a neviem odlepiť zadok od zeme.
Ďalší traja poučujú o zaberajúcej lište, ktorá netuším dôvod, nezaberá.
Kde sú nohy? Odpoveď je jednoduchá. Tam si niečo nájdi však je to
iba päťková línia. Čo vymýšľaš. Tak a máme to tu, ego v gatiach.
Zasraná päťka. Nuže uvoľním matrac a prizerám sa. Jednoducho to
vyzerá. Aha chuju vytoč pánvu doprava, dôraz daj na pravú nohu,
ľavú vystri nech ťa nevykotí dole brehom a na ľavej ruke zaber na tej
lište. Tak a odlepenie rite máme za sebou. Aj o tomto je boulder.
Niekedy lezieme šutre o dvoch či troch krokoch ale aj viackrokovky. A
aký je rozdiel oproti skalkárčeniu? Boulder lezieš stále na plné gule
tam, kde na prvý pohľad nič nie je a padneš pri ňom zopárkrát alebo
aj tridsaťkrát, kým nepopustí. V čase keď som nebouldroval, tak som
sa Jana Kresana (ak ho poznáte tak zrejme ako riadneho vtáka)
spýtal, čo na tom také úžasné vidí. Jeho odpoveď bola jednoduchá a
trefná: „Riešim problém hneď a nepotrebujem do neho naliezať metre
a už na neho nemusím mať. Posúva ma v technike míľovými krokmi.“
Pekným príkladom môže byť stropové lezenie. Zrejme by som ku
technike stropov tak skoro nečuchol na lane. Jedine ak na preglejke.
Kam chodievame v okolí Bratislavy?
Napočudovanie Malé Karpaty, čo do bouldrovania, ponúkajú pomerne
dobré možnosti. A množina šutrov je stále otvorená vzhľadom na to,
že o túto disciplínu nebol veľký záujem. Pozor na starých matadorov, tí
majú stále niečo v talóne. Za objavené a publikované kúsky v
Bratislave sa treba poďakovať hlavne chlapcom uverejňujúcich na
boulder.sk a tongba.sk.
Pekná cesta ponúka žulu nižšieho vzrastu ale kvalitnú na omak. Jedná
sa o obliaky, kde maličká lišta znamená madlo. Ponúkané trenie je
prinajmenšom výborné ale stále nie bolestivé. Šutre sú roztrúsené a
miestami vyžadujú slušné objaviteľské schopnosti. Použil som množné
číslo. Áno je ich viac ako jeden ale menej ako desať. Čiže žiadne veľké
oči. Ale ak si tam nájdete svoj problém tak sa tam radi vrátite. Na
konci, za Račou, nachádza sa ešte jeden osamelý skvost.
Devínska cesta je veľmi zaujímavá. Nájdete tam malé dvoj-troj
krokové prdy s neuveriteľným rajbasom, ktorý bolí. Keď tam idem,
beriem si skôr monterky ako gate. O tristo metrov vedľa, vykukla spod
zeme hladšia žula blokového charakteru. Ide o dva šutre. A jeden z
nich je ozaj klenot s ťažkými líniami. Niečo pre búchačov do chladného
počasia, kedy trenie pomáha.
Ďalej niečo ponúka Devín a dačo sa črtá nad Technickým sklom.
Nechajme sa prekvapiť. Do hodiny autom máme k dispozícii za
Modrou Dolnú Medvediu skalu a za Pezinkom, smerom na Babu
Rybníček. Ide o kremenec a na Rybníčku hodne ostrý. Tu si lezec príde
aj na dlhšie línie. Miestami aj vyššie, kde gate oťažievajú a chytači sa
modlia aby nemuseli chytať. A tu je možnosť si buchnúť aj strop. Od
ľahšieho po výdatnejší a trocha aj dlhší. Zrazu lezec zistí, že dobre
založená päta v strope drží ako čok za duňákom. Chvíľku. Ale zato
dobre, len to treba stihnúť. Medveďka a Rybníček patria medzi

Lezie Martin Harakaľ, pozoruje Kado.
obľúbené vo veľmi peknom lese pri potoku. Ak sa presunieme
severnejšie po oboch stranách Karpát, približne na tej istej úrovni sa
núkajú Rozbehy a Chtelnica. Oboje sú celkom kvalitný zlepenec s
dierkami a sú to celkom veľké oblasti. V jednom z nich by som vedel
zabiť aj víkend. Rozbehy zmapovali, prekefovali chalani publikujúci na
tongba.sk. Chtelnica koluje v povedomí búchačov dlhšie, lebo sa pýši
nádhernou strechou. Aby to neodradilo, Chtelnica schováva pomerne
dosť ľahkých línií, ktoré si treba odkefovať a vymyslieť.
Ďalej od Bratislavy
Asi najväčšie možnosti sa núkajú v Tatrách. Pre mnohých to znie ako
fantasmagória a pre ochranárov ako čierna mora. Uvidíme, čo prinesie
čas a možno švajčiarske Crescianno a Magic Wood budú zdravým
príkladom. Pozrime sa ale na reálnejšie destinácie. Vtáčnik pri
Novákoch. No, koho by napadlo, že priam skvostné bouldre sú 10
minút od Hrádku. A je ich ozaj veľa. Tu treba poďakovať Baníkom a
Kakovi, ktorý sa za svojho slobodného času po okolí často túlaval a aj
zakopol o kvalitný andezit. Neskôr andezit ukázal Malému Marošovi a
ten vytýčil prásk ako bič. Pri živom pozorovaní prelezu Kako zhltol viac
klobúkov ako mienil a legenda o preleze bola na svete. Výdatný je aj
Pukanec nad Levicami a na Morave je toho požehnane.
Bouldrovaniu treba dať šancu. Nielenže je to výborný tréning na silu a
techniku, ale má aj silný sociálny aspekt. Pri lezení zážitok zdieľajú
väčšinou dvaja, traja. Bouldering zažívajú všetci zúčastnení, keďže sú
súčasťou neho ako chytajúci. A netreba zabúdať aj na ostatné
disciplíny, respektíve milenky. Dobrá kombinácia bouldru, skaliek a
hôr, nemôže sklamať.
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Grónske krysy

Žulový raj na juhu Grónska.

text: Vlado Linek, foto: Vlado Linek, Ján Smoleň
Bol to náš šiesty deň v stene a už tri dni pršalo bez náznaku zlepšenia.
Do SZ steny severného vrcholu Ulamertorsuaq sme nastúpili v peknom
počasí a za 3 dni vyliezli 15 dĺžok. Tretí deň večer sa počasie pokazilo
a začalo popŕchať. Našťastie nám grónsky boh poslal do cesty
parádny previs, pod ktorým sme postavili portaledge. Poslednú noc
pršalo trochu menej, bolo príjemne teplo a ani nohy v spacáku
neoziabali. Ráno som vyzrel spod tropika, vonku mizerná viditeľnosť.
So Smolom, mojím spolubývajúcim na plošine, sme vstali o 9.30. Tom,
ktorý ležal vonku v spacáku pod previsom sa ani nepohol. Postupoval
presne ako raz napísal špecialista na veľké steny Duce - keď je zlé
počasie, netreba sa hýbať, treba šetriť energiou, zásobami potravín a
trpezlivo čakať. Boli sme pevne rozhodnutí čakať dovtedy, kým sa
počasie neumúdri. Prídel jedla bol zredukovaný na jednu čínsku
pomstu, jeden krajec chleba a jednu sladkú tyčinku na osobu a deň.
Pri tejto spotrebe tu vydržíme ešte 4 dni. Vody bolo našťastie naokolo
dosť. Prelial som nachytanú vodu do fľašiek a pristavil kanďák pod
tropiko, nech do neho kvapká. Zaľahli sme do spacákov a čakali. Tom
má zajtra narodeniny, Ula by sa mohol zľutovať a poslať aspoň jeden
deň dobrého počasia. Bol by to pre neho asi ten najlepší darček a
nielen pre neho. Tom nakoniec vstal o dvanástej a pustil sa do
raňajok. To naštartovalo aj nás so Smolom, uvarili sme polievku. Popri
„výdatnom jedení“ a ešte výdatnejšom daždi sme vyše hodinu sedeli
vonku na plošine pod previsom a kecali o lezení, o veľkých stenách, o
plánoch, kde spraviť ďalší prvovýstup, skrátka o všetkom možnom.
Plošina pod previsom bola dosť veľká na sedenie, varenie a aj na pár
krokov. Život v bigwalle, so všetkým, čo k tomu patri, je asi to
najkrajšie, čo som zažil. Tretí deň čakania mi vôbec nevadil, ani ten
chlad, či hlad. A vôbec som sa netešil na chvíľu, keď prestane pršať a
budeme musieť opusiť toto skvelé miesto. Začínal som mať pocit, že
sa pomaly meníme na grónske krysy.

O yosemitských krysách napísal kedysi výborný článok John Long: ,,
Stenové krysy boli vždy vzácnym artiklom. Ich hobby bolo priveľmi
nebezpečné a vyžadovalo si primnoho utrpenia. Vystavení slnku a
vetru a dlhým nociam hompáľania sa v hamakoch, visiacich vysoko
nad nami ostatnými, žili v akomsi uzavretom svete. Správna stenová
krysa sa po pár dňoch v stene ešte len dostávala do varu.“
J stena Ketilu.
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Ľadové kopce na fjorde.
Ďalšie dve hoďky poriadne chcalo. Vodopádik zo seraku pod nami sa
zmenil na potok a parádne hučal. K večeru dážď trochu ustal,
oblačnosť sa zdvihla a začalo pofukovať, ale nebolo to po prvýkrát.
Večer sa zase zatiahlo a spustil sa lejak. Spolu so Smolom sme zaliezli
na plošinu a zatiahli tropiko. Previs už nestíhal odolávať náporom
dažďa a cez tropiko sa nám valila voda. Po tyčke, ktorá napínala
tropiko mi pod spacák stiekla voda. Všimol som si to, až keď som
zacítil odspodu vlhkosť a chlad. Vysušil som to hajzlákom a dúfal, že
mi v noci nebude zima. Aj Toma pod previsom začalo vytápať. Smolo
mu pre istotu vyhĺbil miestečko priamo pod portaledgou, tam ho určite
nevytopí. Postupne dážď prešiel v dáždik. Mali sme so sebou
zariadenie spotsos, ktoré cez satelity vysielalo každých 10 minút
polohu, kde sa nachádzame. Poslali sme pár puntíkov, aby rodiny
vedeli, že sme v poriadku. (Doporučujem každému, výborná
vecička... )
V noci sa diali veci. Začal fúkať silný vietor a Tom bol za chvíľu
kompletne mokrý. Na portalegi sme sa tak už tlačili traja. Vypustili sme
stredné popruhy a ľahli si oproti sebe na striedačku. Vonku bolo úplné
peklo, cez nás sa valili potoky, tropiko zatiaľ zázračne držalo. Na
spanie sa nedalo ani pomyslieť. Bol som v strede a z každej strany
priľahnutý. Zrazu sa o jedenástej večer na minútu ukázalo slnko. Prvá
trhlina v mrakoch po takmer 4 dňoch. Žeby zajtra prišiel vrcholový
deň? Trápili sme sa na plošine a pokúšali sa aspoň na chvíľu zaspať.
Mal som tak čas rozmýšľať o našej expedícii.

Grónsky príbeh pokračoval minulý rok. Smolo (Ján Smoleň) vyrazil do
Tasermiut Fjordu s českou partičkou Romanom Kamlerom a Ivanom
Foltýnom. Hneď na úvod pobytu sa im podarilo preliezť nekonečnú Z
stenu Ketilu, 1470 m, Katalánskou cestou, 8 A2, ktorá má 36 dĺžok. Po
54 hodinách stáli na konci západnej steny a so sklamaním zistili, že
ďalej sa bez zimného výstroja nedostanú. Na hlavný vrchol Ketilu bolo
treba ešte pretraverzovať 800-900 metrov po hrebeni. V zhoršujúcom
sa počasí sa rozhodli zlaniť. Ten vrchol ich všetkých mrzel, ale asi
najviac Smola, ktorý si v stene oddrel najviac. Do konca pobytu už
toho veľa nenaliezli a tak Smolo chodil pod stenami, slintal a hľadal
línie na prvovýstupy.
V septembri minulého roka sme sa so Smolom dohodli, že si zalezieme
na pieskoch v Ádri. Večer v krčme sme sa rozprávali o Grónsku. Smolo
podhodil návrh na spoločný podnik v J stene Ketilu. Prehovárať ma
dlho nemusel, pretože túto stenu som mal v hlave od roku 1998. Na
jeseň pribudol do partie ako tretí Tomáš Brt Brťák,

... Celý grónsky príbeh začal v roku 1998. Vtedy Duško Beránek
vymyslel, že by sme mohli skúsiť voľne preliezť cestu Moby Dick 9+
A2 v JZ stene Ulamertorsuaq z roku 1995, ktorej autormi boli známi
nemeckí horolezci Kurt Albert, Stefan Glowcz a spol. Cesta má 31
dĺžok, mrte osmičiek a deviatok a jedinou technickou je tá 29. tesne
pod vrcholom. Do Tasermiut fjordu na juhu Grónska, kde sa Ula
nachádza, sme vyrazili v trojici aj s Ivanom Doskočilom. Po
problémoch s cestovaním, ľadovcami na oceáne a zlom počasí sa nám
Moby Dicka podarilo preliezť voľne, aj keď nie na jeden záťah. Duško
podal famózny výkon, keď v posledný možný deň pred odchodom
voľne preliezol o deviatej večer na prvý pokus 29. dĺžku. Oklasifikoval
ju 9+. Duško, ešte raz klobúk dole. Z vrcholu Uly bol parádny výhľad
na obrovskú J stenu Ketilu. Vedel som, že kvôli nej sa sem budem Grónske krysy.
musieť vrátiť.
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Bouldering pri základnom tábore.
mladý talentovaný lezec z Ádru. Potom to už malo rýchly spád. V
januári sme kúpili letenky, dali dokopy matroš, zbalili sa v Trutnove,
premiestnili sa autom do Kodane a 19. júna odleteli do Grónska.
Z expedície v roku 1998 som si pamätal, že v tejto krajine je veľa ľadu
a snehu, zlé počasie, sú tam problémy s cestovaním a obrovské
množstvo komárov. Ale čo bolo, bolo. Tento rok sme po 4 –
hodinovom lete hladko pristáli v Narsarsuaqu, komáre len kde tu,
počasie nádherné. Po piatich hodinách čakania sme nasadli do
helikopotvory a za chvíľu sme boli v Nanortaliku.
Na letisku nás už čakal Niels, majiteľ cestovky Nanortalik Travels
Tours, u ktorého sme prespali a zabezpečil nám čln do fjordu. U Nielsa
v sklade si Smolo minulý rok nechal v sudoch laná, čo nám veľmi
uľahčilo balenie. Nakúpili sme si potraviny, plynové bomby a
nasledujúci deň sme za hodinu a pol vystupovali z člna pod Ulou,
vyhádzali mátro na breh a vynosili ho do tábora.
Nasledujúci deň sme nedočkaví vyrazili na obhliadku terénov, na
bočný svah pod SZ stenu Uly. Napozerali sme líniu na S vrchol Uly ako
aj J stenu Ketilu. Rozhodnutie bolo jasné: „Zajtra ideme na Ketil.“
O J stene nebolo veľa dostupných informácií, dokonca ani svetový
horolezecký kronikár Lindsay Griffin nám toho veľa neporadil. Jediné,
čo sme zistili bolo, že niekde stenou ide stará Rakúska cesta z roku
1974, ale kadiaľ, to sme len hádali.
V tábore bolo treba zbaliť veci a stravu na týždeň a nasledujúci deň
večer sme boli pod Ketilom. Na tretí deň, v krásnom počasí, po dvoch
komfortných bivakoch, sme stáli o 12.30 na jeho vrchole. Kričali a tešili
sme sa ako malí chlapci. Tu na vrchole asi nebolo veľa ľudí. Cesta
dostala názov Turbo, klasifikácia 8+ A2. V spodnej časti sme
postupovali rampou doprava, kde boli dva štandy z Rakúskej cesty. Vo
výraznom ypsilone sme z rampy pokračovali priamo svojou línou. V
ôsmej našej dĺžke nás opäť križovala Rakúska ceste, ktorá išla rampou
zľava doprava. Na štande 12. dĺžky boli, na naše prekvapenie, nity.
(Po návrate sa nám podarilo zistiť, že sa jedná o Francúzsku cestu z
roku 2004).
Až na vrchol naša línia viac–menej pokračovala buď spoločne s touto
cestou, alebo vedľa nej. Jediné technické miesto bolo v 18. dĺžke mokrá špára, ako alternatíva potoka v komíne. Celou stenou sme
zlanili po štandoch Francúzskej cesty, čo bola veľmi vítaná pomoc,
pretože v našej línii zostal po nás len jeden nit.
Ketil bol dobrou rozvičkou pred naším ďalším cieľom, prvovýstupom v
SZ stene S vrcholu Uly, ktorá je vysoká 1100 metrov. Podľa našich
zistení je to panenská stena a z dostupných zdrojov vieme iba o
jednom tíme na vrchole, ktorý liezol z opačnej strany...

...Medzitým prestalo pršať. O štvrtej to Smolo vzdal a išiel si ľahnúť
von. Prestalo fučať, a tak som konečne zaspal, ale len na chvíľu.
Vstávali sme o 7.30. Bolo polooblačno a nepršalo. Stačilo pár pohľadov
a hneď nám bolo jasné, že teraz prišiel náš čas. Rýchle raňajky a
ideme na to. Boli sme celkom slušne vyžmýkaní z toho čakania a
kvalitnej stravy a vyžumarovať jednu zafixovanú dĺžku, ktorú sme stihli
vyliezť medzi dažďami prvý deň čakania, nám dalo celkom

Pvé metre v stene Ketilu.
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Druhý deň lezenia na Ketile, Tomáš lezie jedinú technickú dĺžku v celej stene.
zabrať. Skala bola mokrá a hrubá vrstva lišajníkov šialene šmykľavá.
Postupne sme sa však zohrievali na lezeckú teplotu. Smolo bol taký
nabudený, že hneď vyrazil do 17. dĺžky. Po 40 metroch lezenia po
klzisku za 7- sa mu šmykla noha a chytil sa friendu. To bolo nadávok,
že máme po onsajte. My s Tomášom sme boli radi, že sa nešmykol 5
metrov nad friendom, ale tesne pri ňom. To by bola iná sranda. Za
chvíľu už tĺkol nit na štande. Voľný prelez tejto dĺžky si necháme na
zostup. Teraz len čím skôr hore. Čaká nás ešte 400 metrov lezenia.
Ďalšími dvoma dĺžkami sme sa dostali pod previs, nad ktorým bola 20metrová, mokrá širočina. Smolo riadne zabojoval, zachránil ho camalot
5, ktorý si celú špáru posúval. Náladu nám spravilo až slnko, ktoré sa
prehuplo do severnej steny. Ani sme si neuvedomili, ako ten čas rýchlo
letí. Bolo už päť hodín poobede a vrchol v nedohľadne. Sklon sa však
zmierňoval a to náš postup urýchľovalo. O 20.30 sme boli na štande
20 metrov pod vrcholom. Čakala nás už len ľahká dĺžka a za chvíľu
boli všetky tri grónske krysy na vrchole. Paráda. Za 2 týždne sme
spravili dva pekné prvovýstupy v dvoch viac ako 1000-metrových
stenách. Tom si vrchol užíval, lepšie miesto na oslavu 22. narodenín si
ani nemohol vybrať. Cestu sme nazvali Zachovajte paniku, prosím,
klasifikácia 8. A teraz rýchlo dole. Zlaňáky sme mali pripravené a o
druhej ráno sme boli na portaledgi. Dali sme si večeru a pred treťou
zaľahli. Na oblohe svietila jedna hviezda a okolo nej sa mi zdalo, že
vidím círy. Žeby dobré počasie vydržalo len jeden deň? Ďalej som nad
tým nerozmýšľal a hneď zaspal. O šiestej som otvoril oči a bolo jasno,
to ma ukľudnilo a opäť som zaspal. O siedmej to však už bolo iné,
úplne sa zatiahlo. Círy nikdy neklamú. Hneď sme zachovali paniku. Do
Smola akokeby udrel blesk, vyskočil a začal sa pripravovať na lezenie.
Sedemnásta dĺžka čakala ešte na voľný prelez. Vyšplhal som po fixe a
kým som pripravoval laná, bol na štande už aj Smolo. Dĺžku v poho
vyliezol. Keď ku mne zlanil, spadli prvé kvapky. Jednoducho povedané,
šťastie stálo pri nás. Zlanili sme k Tomovi, zbalili veci a pustili sa do
nepríjemného zostupu v daždi. Dobrý test našich goráčok od adidasu a
Tilaku. O tretej poobede sme boli šťastne pod stenou na ľadovci a o
piatej pri rozbesnenej rieke. Ešteže Smolovi napadlo cestou hore,
nechať cez rieku prehodený fix, pomocou ktorého sme sa dostali sa na
druhú stranu. Za ďalšiu hodinu sme boli v našom tábore. Až tu z nás
opadlo napätie z posledných dní. Začalo

hodovanie a dokonca aj pivo uskladnené v potoku odolalo prívalom
vody a počkalo na nás. V noci sa spustil silný vietor a nasledujúce tri
dni fučalo a lialo ako z krhly. Grónske krysy to však netrápilo. V suchu,
pod stanom, spriadali ďalšie lezecké plány.
Sponzori: TILAK, adidas, TENDON, OK sport, HUDY sport, Sport
Mates Trutnov, Irissh spotsos, Treksport, HK Filozof Bratislava, HK
JAMES Dolný Kubín
Vylezené cesty
- Ketil, J stena, prvovýstup Turbo (nástup Rakúskou cestou, od 12.
dĺžky čiastočne spoločne Francúzskou cestou), 8+ A2, alpský štýl,
1450 m, 25 dĺžok, 23. – 25. 6. 2012, v stene je dostatočné množstvo
políc na dobré bivaky, použitý materiál: 2 sady friendov, camaloty 4,
4.5 a 5, čoky, skoby, veľa slučiek, v ceste sme osadili 1 nit na štande,
2x60 m laná, zostup Francúzskou cestou priamo z vrcholu J stenou.

Grónske krysy na vrchole Ketilu.
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Tomáš, 3. deň v S stene Uli.
- S vrchol Ulamertorsuaq, SZ stena, prvovýstup Zachovajte paniku,
prosím (prvý priestup stenou a celkove druhý výstup na vrchol), 8 RP,
26 dĺžok, (prvé 4 dĺžky porenčované, všetky dĺžky vylezené OS, okrem
17. - pád prvolezca, kvôli úplne mokrej skale, vylezená RP pri
zostupe), 1270 m, 1. – 7. 7. 2012, náročná cesta fyzicky, ale hlavne
psychicky, dlhé odlezy, ťažké miesta vysoko nad založeným istením,
použitý materiál: portaledge, 2 sady friendov, camaloty 4, 4.5 a 5,
čoky, skoby, veľa slučiek, v ceste sme osadili nity len na štandoch,
2x60 m laná, zostup cestou, od 10. po 13. štand vľavo od línie cesty.
- J vrchol Ulamertorsuaq, JZ stena, pokus v ceste War and Poetry, 9,
vylezených 15 dĺžok OS do klasifikácie 9- po policu Srdce v strede
steny, 13. 7. 2012, bivak v Srdci, zlanenie kvôli únave
- Ketil Pyramid, J stena, South Swiss Pillar, 7 OS, 10 dĺžok, 4 hodiny,
18. 7. 2012

Tasermiut fjord začína pri najjužnejšom meste Grónska, pri
Nanortaliku. Názov mesta znamená v preklade miesto medveďov,
pretože sa tu tieto veľké cicavce často vyskytujú. Doplavia sa sem zo
severu na ľadových kryhách. Ťažko hovoriť o Nanortaliku ako o meste,
lebo s okolitými dedinami vzdialenými do 50 km má 2700 obyvateľov,
z čoho iba 1200 býva priamo v ňom. Tasermiut fjord sa tiahne od
mestečka na sever a má dĺžku 75 kilometrov.

Je dosť hlboký a má zvláštnu mikroklímu, je tu o dva-tri stupne
teplejšie ako v okolí. V auguste tu možno často vidieť veľryby.
Priemerná teplota v Nanortaliku je najvyššia v júli - okolo 13 stupňov.
Od októbra do apríla tu však nonstop mrzne. K najzaujímavejším
miestam fjordu patrí Klosterdalen - údolie pod Ketilom. Nachádza sa tu
kláštor - ruina starých vikingských usadlíkov. Bol určený pre mníchov
augustiánskeho rádu a stál skutočne vo fantastickom prostredí. Idylku
ruší len obrovské množstvo komárov, ktoré sa liahnu v močiaroch pod
Ketilom. V závere fjordu sa vlievajú ľadovce Sermeq a Sermitsiaq.
Pevninský ľadovec padá z výšky 1400 metrov na dĺžke 3 km do fjordu.
Zaujímavosťou je aj lesík, ktorý sa nachádza asi v strede fjordu na
brehu jazera Tasersuaq v rezervácii Qinnguadalen. Vraj je to jediný
lesík v celom Grónsku. Ak by ste tam však hľadali vysoké stromy, asi
by ste nepochodili. Je to len zakrpatená spleť brezy a vŕby, ktorá
nepresiahne 3-4 metre. Napriek tomu, že je to prísna rezervácia,
táborenie povolené je. V celom fjorde nie sú chodníky a chôdza v
hustom poraste je veľmi náročná a postup pomalý.
Veža Ulamertorsuaq s 1100 metrov vysokou Z stenou sa nachádza asi
dvoch tretinách celej dĺžky fjordu. Najväčšou je však SZ stena Ketilu,
vysoká 1470 metrov. Ku skvostom údolia patria aj tri piliere veže
Nalumasortoq. Na druhej strane fjordu je kopec Church Spire, kde je
niekoľko vylezených ciest. Nachádza sa tu veľké množstvo obrovských
stien, nehovoriac o možnostiach na nové cesty. Tasermiut fjord je
jednoducho pre stenové krysy raj na zemi.

Pod týmto previsom sme strávili 4 dni.

Smolo v ťažkej širočine v hornej časti steny.

Pár faktov a zaujímavostí o Grónsku
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Nedbalé alpské soirée

Jeho veličenstvo Matterhorn.

text a foto: Tomáš Kováč
Nielen lezením je človek živý. A preto, keď sa naskytla príležitosť
vyraziť na chvíľu poturistikovať do Álp, dlho som neváhal. Hlavne, ak
môžem nazbierať prvé cenné skúsenosti s výškou máličko väčšou, ako
v našich milovaných Tatrách. Zostava vyzerá zaujímavo - tri baby,
ktoré sa chceli rozchodiť pred výpravou na vyšší kopec, chalanisko čo
pracuje kdesi vo Švajci a náhodný okoloidúci - ja.
V utorok popoludní teda naskakujem do auta ku trom dievčatám a
vydávame sa v ústrety nášmu dobrodružstvu. Cesta ubieha, v Rakúsku
si to valíme klasicky po diaľnici, ktorú však pred Lichtenštajnskom pre
kruté poplatky opúšťame. Obligátne pivečko však pomáha skracovať
vzdialenosti, ako vždy. Ako je dobre nešoférom... Na jeden záťah to
však pre neskorý štart nevyjde, preto odstavujeme auto pri ceste v
nejakom kľukatom horskom priechode vo Švajčiarsku a zaliezame do
spacákov takzvane "na hulváta" rovno pri aute. Málokto si asi vie
predstaviť klasickú fialovú alpskú kravu bez typického zvonca. Bolo ich
tam veľa. Síce neboli fialové, za to ale zvonec mala každá. Romantické
cinkanie sa postupne menilo na nočnú moru. Vybrali sme si vskutku
zlé miesto na spanie. Ráno, jemnúčko pokrčení, pokračujeme v ceste
smer dedinka Täsch. Posledná zastávka pred Zermattom, kam sa so
svojim dopravným prostriedkom na fosílne palivá nedostanete. Tu sa
stretávame ešte s Peťom, ktorý prichádza zároveň s nami. Z Täschu
pokračujeme uzučkou, strmou, miestami rozbitou cestou na usadlosť
Täschalp, kde je krčma a free parkovisko.
Odtiaľto to už autom naozaj nepôjde a tak sa nedá nič robiť, len
zobrať batohy na chrbát a odkráčať smerom na Täschhütte. Tu sa tiež
nachádza krčma a posledný civilizovaný záchod v blízkom okolí, lenže
náš zámer je kempovať niekde pod sedlom Alphubeljoch, preto sme sa
zastavili len na rýchle občerstvenie (pivo). Tábor nakoniec zakladáme
pri malom pliesku vo výške asi 3200m, kúsok pod hranicou snehu a
ľadu. Rovno nad nami sa týči Alphubel, oproti cez dolinu vidíme
Weisshorn a samozrejme aj známy Matterhorn. Zvyšok dňa trávime už
len poflakovaním a pasívnym oddychom.
Na alpské túry sa vraj vychádza strašne skoro ráno, preto sme si
nastavili budík až na šiestu. Chceme ísť na Allalinhorn, čo je podľa
průvodčíkov asi najľahšia štvortisícovka. Tak uvidíme... mám mierne
obavy, ako budem zvládať výšku. Štartujeme v dobrej nálade, na
ľadovci sa naväzujeme na lano a postupujeme vpred vo formácii
hadíka. Zakrátko sa ukazuje, že Allalinhorn môže byť najľahšie

dostupný veľký kopec, ale nie z tejto strany. Stojíme na nevýraznom
vrcholku Feekopf a pred nami je krátky, síce rozbitý, ale za to aspoň
pekne exponovaný hrebienok v hornej časti tak za II. Vyzúvame teda
mačky, keďže to vyzerá byť bez snehu či ľadu a zliezame. Sojka sa
trochu bojí a tak vyťahujem lano a chystám zlaňák.
Po prekonaní hrebienka stojíme už pod stúpaním na samotný
Allalinhorn, je teda čas znova sa naviazať a "zaútočiť". Začíname
znova naberať výšku, nejde sa mi zle, ale ani dobre. Cítim, že sa niečo
deje a nejde to tak, ako som zvyknutý a mám pocit, že ma jemnúčko
pobolieva hlava. A možno ani nie... Stúpame však v slušnom tempe a
po niekoľkých mohutných serpentínach, míňajúc početné družstvá s
guidami, stojíme na vrchole. Celkom tu fučí, tak sa dlho nezdržiavame,
robíme nejaké fotky a prášime dole. Vraciame sa tou istou cestou späť
do kempu, tentokrát bez problémov.
Večer v kempe zisťujeme, že nikto nezobral pálenku. Každá expedícia
sa končí, keď sa minie alkohol alebo toaletný papier... ale my sme sa
hecli. Zajtra ideme na Rimpfischhorn, sympatický asi 4200m kopec.
Keďže je to ďalej a asi to hore bude aj technicky náročnejšie,
posúvame budík o hodinu a pol skôr.
Vstávame za šera, hlceme raňajky, okolo už prechádzajú skupinky s
guidami smerujúce na neďaleký Alphubel. Takto sa to asi v Alpách
naozaj nerobí...

Náš kemp s výhľadom na nezaplatenie.
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Sojka, hrebienok a Allalinhorn.
Od Rimpfischhornu nás delí tiahlejšia štreka po ľadovci, ktorý už
vyzerá vážnejšie ako to, čo sme zažili včera. Dokonca tam tušiť
zasnežené trhliny. Postupujeme preto opatrne a tešíme sa, keď
nachádzame jemnúčko prešliapaný chodníček, ktorý nás dovedie až do
sedla pod vrcholom. Cestou si užívame geniálne výhľady, vládne
vynikajúce počasie, aj keď nás ofukuje celkom svieži vetrík.
Stretávame aj dvoch vodcov, jeden s Belgičanom, čo veľmi dobre
pozná Bratislavu, druhý s jeho synmi (ktorí za tatkom výrazne
zaostávajú). Vodca nám v družnej debate radí, aby sme si nechali
mačky, ostali naviazaní a vraví, že sú vynikajúce podmienky.
V sedle nechávame batohy, keďže sa opäť vrátime tou istou cestou.
Kopec sa tu výrazne dvíha a vyzerá to na peknú VHTčku, idem preto
prvý. Strmé snehoľadové polia sa striedajú s ľahkými skalnými úsekmi,
užívam si pohyb, prostredie a aj ten krásny studený vietor, ktorý stále
naberá na intenzite.
Najkrajšia je asi položená popukaná platnička možno aj za III-. Výstup
nám celkom trvá, je nás veľa, ale krátko popoludní stojíme na vrchole.
Je tu málo miesta, fúka riadny studený vetrík, ale je tu nádherne. Vrcholovka na Rimpfischhorne.
Fotíme vrcholovku pri kríži a opäť sa dlho nezdržiavame.
Cestu späť nám trochu komplikuje popoludňajšie slnko, ktoré natopilo
sneh a ten sa trochu lepí na mačky. Ale dá sa to prežiť. Horšie je, že v
brečkosnehu vyzerá všetko rovnako a na ľadovci strácame stopu.
Párkrát sa zamotáme medzi trhlinky, vraciame sa a hľadáme inú cestu,
ale nakoniec sa darí a prichádzame na okraj ľadovca pod rebro, za
ktorým je už naša dolinka s táborom. Večer spokojní a unavení skoro
zaspávame.
Ráno niekto asi vylial mlieko a vysypal práškový cukor... nič sa nedá
robiť. Jedine tak zájsť do krčmy na pivo. Pleskli sme sa po vrecku a na
chate zadelili aj nejaké teplé jedlo - celkom príjemná zmena po
pojedaní dehydrovanej stravy.
Popoludní sa vyčasí, možno by sa dalo ísť na Alphubel, ale už je asi
neskoro a nikomu sa asi ani nechce. Napriek tomu, že je to posledný
deň krátkeho výletu, len tak sa voľne povaľujeme po kempe a
nasávame horskú atmosféru.
Na druhý deň ráno už len búrame kemp a s monumentálnym
Weisshornom pred nami zostupujeme do doliny. V kútiku duše sa na
neho usmievam a hovorím si... snáď niekedy nabudúce... a aj
Skala a sneh, tu je už dobre.
Täschhorn... a...
-9-

Ako sa dvaja lezci paplónistami chceli stať (Bor, 25. 8. – 3. 9. 2012)

Aňa v traverze na Monstrum, 6B+, Bor.

text: Aňa Lineková, foto: Vlado Linek, Aňa Lineková
Koncom júla sa Kazo vrátil z úspešného výjazdu do Grónska. Robota si
naňho počkala a tak najbližšie chvíle musel stráviť za počítačom. Kým
bol Kazič preč, na skaly som sa dostala len sporadicky a kým bol v
pracovnom opojení to vyzeralo podobne. A tak moja chuť niekam
vyraziť bola koncom augusta už takmer nevydržateľná. Dlhší pobyt v
BA mi totiž nerobí dobre.
Posledný augustový týždeň sa v Teplicích nad Metují koná každoročne
kultový festival, prešpikovaný lezeckou atmosférou, aká sa len tak
nezažije. Kazo mal ešte nejaké nevybavené účty s domácim Tomášom
Brťákom ešte z Grónska, dohodli si stretnutie a nič nám nebránilo
vyraziť.
V našom spacom vozni sme sa tlačili o trochu viac, ako inokedy,
pretože v kufri si trónil náš nový paplón. Pripadalo mi to divné ísť do
blízkosti Teplic a Ádru a brať si paplón, kopu mádža a na lezecký
matroš ani nepomyslieť (aj keď samozrejme, že sme ho zobrali). Ale
raz treba začať… každopádne musím povedať, že sme sa na túto
zmenu celkom tešili.
Cesta nezačala najlepšie. Večer pred odchodom sa ma zmocnila
Pažravka Všemocná a za obeť padol postarší kompót. Pravdepodobne
bol výrazne postarší a ďalší deň som mierne priotrávená Kazovi
spestrovala nekonečnú cestu do Teplic nad Metují niekoľkými
zastávkami na znamenie – rýchlo zastav, lebo… S mierne nazelenalou
farbou ma večer nikto neprehováral ísť sa pozieť do centra diania a
tak som veľmi rýchlo zaľahla. Ráno mi bolo už fajn, v bruchu vyhrávali
cigáni. Našťastie sucháre v miestnych potravinách ešte mali. Pozreli
sme preteky, stretli sa s kamarátmi, vybehali psov, chalani si za
Grónsko prevzali čestné uznanie a vyrazili sme hľadať Ostaš. Našli
sme to rýchlo a už sme sa videli, ako sa rozliezame v tých ľahkých a
skúšame tie ťažšie...
V noci popršalo, ale ráno už slnko bučalo na skaly, takže nebolo prečo
váhať…a už sme rozkladali paplón pod takým malým kameňom s
niekoľkými päťkami. Začiatok bol teda rozpačitý… to tu? Také malé?
Ale keď prvá päťka na tom MALOM nepustila na OS, zbystrila som
pozornosť. Asi to nebude také ľahké. Preliezli sme asi 7-8 bouldrov do
6b, občas OS, občas nie, ale nakoniec kvôli vysokej citlivosti kože sme
sa radšej dali na ústup. Dostali sme pozvanie na návštevu od Toma
Brťáka a tak sme vyrazili hľadať Janovice. Dedinka je to vskutku
Aňa, Na ostří nože, 6B+, Turban v Bore.
krásna, samá drevenica a staré domy ešte po Sudeťákoch.
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Náš hostiteľ Tom pri boulderingu v Bore.
V predzáhradkách krásne kvety starých vidieckych záhrad, všetko
pekne upravené, na veľkých ohradených lúkach roztratené kone… no
skrátka romantika ako blázon. Zvyšok dňa sme sa už len kochali.
Ešte večer nás Tom ukecal, aby sme vyrazili zajtra s jeho partičkou na
Bor. Vraj, ak chceme zažiť naozajstný raj paplónistov, máme ísť s
nimi. A tak sme išli. Bor sa nachádza na česko-poľských hraniciach,
južne od Teplic n. Metují. Z českej strany je tam prístup z dediny
Machov. Boli sme však poučení, že ak chceme splynúť s paplónistami,
tento prístup NIKDY nevyužijeme – SMRŤ DLHÝM NÁSTUPOM!!! Znie
predsa heslo správneho paplónistu. Takže sme nasledovali
skúsenejších a na prístup sme využili obchádzku cez Poľsko, trošku
komplikovaný, ale za ten krátky a pohodlný prístup to stálo (popis
prístupovej trasy na záver). Oproti Ostaši to boli teda mega šutry
rozhádzané všade okolo, veľa z nich ešte len čaká na svojho objaviteľa
a čističa. My sme sa zložili tam, kde sa borci chodia rozliezať –
Monstrum. Skvelý balvan, samá diera. Trochu vlhko, výlezové obliny
mokré a okorenené mláčkami na tých najpríhodnejších miestach.
Chvíľu mi trvalo, kým som sa odhodlala vytrepať sa až hore. Dali sme
okolo 7 bouldrov, tentokrát ale o niečo výživnejších a dlhších. Piesok
sa však podpísal na našich prstoch a zvýšil citlivosť našich brušiek na
maximum. Mala som pocit, že ešte raz zavadím o skalu a v prste bude
diera. Najvyšší čas sa pobrať…
Voľný deň sme strávili malým výletom z Janovic do Teplických skál.
Nádherné výhľady na trávnaté kopce s koňmi a za chvíľu sme boli
medzi pieskovcovými vežičkami. Tom to má z domu do skál približne
15 minút. My sme sa však nenechali zlákať Chrámovkami, ale vyrazili
sme na Čap, odkiaľ boli krásne výhľady do celého okolia. Odtiaľ sme
už zbehli dole do skál a s Kazovým výkladom (kde kto a kedy hodil 1015-20 m držku) sme prešli takmer celé Teplické skály.. Matne som si
spomínala na tieto miesta – tu niekde som sa prvýkrát naviazala na
lano. Nakoniec, mierne uchodení sme prchli pred čiernymi mrakmi do
Janovickej hospody na fajnú česnečku. Heslo dňa a vlastne aj výjazdu
– Janovice jsou nééééjvíce.
Prsty si aspoň trochu oddýchli a kašleme na Ostaš, hor sa opäť na Bor.
Trochu sme mali problém sa tam zorientovať, ale na Monstre sme
stretli poľského paplónistu, ktorý mal vytlačného celého sprievodcu a
tak sme boli zachránení. Utrpenie paplónistov začiatočníkov však
pokračovalo. Svaly ok, aj by liezli, ale prsty na šrot. Po 7 bouldri sa na
mňa z prostredníka škerí diera.
Ďalší deň našťastie prší. Hráme karty, mažeme prsty, jeme, pijeme,
mažeme prsty, karty, ….

Večer párty s Tomem a Karlem Jávou a zázračnou bylinkou, ktorá na
niektorých členov kompánie pôsobila… no povedzme, že zaujímavo.
Stalo sa vám už niekedy, že sedíte pri stole s 2 týpkami, ktorí si
vystačia sami? Kazo dal niekoľko významných pokusov zapojiť sa do
debaty, ale márne. „Hele a lez si támdlencto? No já sem to lez ty vole
a málem sem se posrál ty vole. Sem tam nalez vole a tam taková
vosolená lišta ty vole, sem myslel vole, že tam naložím…“ Chlapci,
zapálení to lezci, posilnení zázračným dymom, sa pravdepodobne
preniesli na inú planétu. Nezostalo nám iné, len popíjať vínko, kopať
sa pod stolom a v miernom kŕči sledovať dvoch Marťanov.
Po takom intenzívnom daždi sa neoplatí ísť ani na Bor, ani do Teplic a
na Ostaš už vôbec nie. Panťák vraj bude suchý. Trochu nedôverčivo
nasadáme do auta ku Karlovi Jávovi so žvárom v hube a skleneným
pohľadom. Snáď už vyprchal zo včera. Za oknami sa nám mihal český
vidiek, trochu ošuntelý, ale oku lahodiaci. Malú Skálu som spoznala
hneď a Panteón tiež. Oněhdá som tu strávila nejaký ten deň na
skvelom seminári, netušiac, že sa sem ešte vrátim. Chalani mali
pravdu, skala vyzerala celkom sucho. Lezieme jednu cestu za druhou.
Niečo odspodu, niečo TR, skala nie je zatečená, ale vlhkosť cítiť. V
rýchlom slede sme vyliezli 8 ciest, bola to rýchla smrť a tak sme radšej
zbehli dole do dediny pozrieť miestne remeselné trhy. Dobre sme si
zaliezli. Prešli sme sa smerom ku Suškám, dali si dobrú pizzu a s
Karlem odfrčali späť do Janovic.
Predposledný deň na písku sme venovali Teplickým skalám. Herinek –
to je vežička, kde som prvýkrát liezla na lane – som si vybrala na
rozlez. Kazo mi navešal na sedák všakovaké slučky, 3 expresy a že
choď. Skala bola stále mierne vlhká a nepríjemné otvorené špáry mi
vôbec nepridávali na odvahe. No proste nič som si nezaložila a so
slučkami hompáľajúcimi sa na sedáku som si v miernom kŕči
vysólovala svoju prvú cestu na piesku. Na ďalšiu cestu na prvom konci
som už odvahu nenašla. Zostala všetka na tom krpatom Herinkovi.
Kazov výber nevyzeral zle, ťažký začiatok nebol taký ťažký ako sa
javil, na odvážnu pieskarku došlo až vyššie. Stála som na malom
námestí, kde sa zdola javiaci sa kompaktný masív zrazu delil na
samostatné vežičky, ktoré boli nejako divne od seba vzdialené. Mala
som chuť tam radšej zabivakovať ako sa súkať rozkročená o niečo
menej ako je špagát a dostávať pritom kŕče do hamstringov. Kazo sa
potichu na mne zabával a počúval moje bláboly, pripravený utekať,
keď sa ocitnem hore. Bola som rada, keď som sa zaborila po členky
do piesku pod vežou. Ďalšia luxusná špára ma dobre preverila a
nakoniec šílená Hrana Kaľamárky. Zajtra má Igor narodeniny –
okrúhliny, tak na jeho
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Najlepší prístup do Boru je cez Poľsko.
počesť. Začiatok dá zabrať aj Kazovi. Lezie pomaly, zakladá hodiny
vzdialené pol metra od seba. V duchu si ťukám na čelo a
povzbudzujem ho k rýchlejšiemu lezeniu. Slnko už zapadá, bude kosa
a tma. Po prvom cvaknutom kruhu, Kazič zapína turbo. Idem ja –
samozrejme TR. Jemné delikátne lezenie, vôbec nie ľahké. A tie
hodinky? Neviem, či by ich aj silnejšie kýchnutie nezničilo. Boli to čisté
morálovky. Kazovi skladám poklony a pomaly sa šiniem hore. Skala
solí a ani tie madlá v previse nie sú také dobré ako vyzerajú. Skladám
pokony aj pred autormi cesty. Super dlhý deň za nami.
Posledný deň využívame na prelezenie rozrobených projektov na Bore.
Cítime sa tam už ako doma, akurát tie projekty zostávajú projektami.
Tretí deň lezieme, hlava by chcela, prsty trpia. Je čas ísť domov,
zregenerovať a zužitkovať motiváciu, ktorou sme v tomto nenormálne
zvláštnom prostredí nasiakli.
Na záver ešte stručné vysvetlenie, prečo miesto bouldermatka a
bouldrista, používam výrazy paplón a paplónista. Vlani, pri príležitosti
90.výročia spolku JAMES, Ivan Bajo vytvoril štýlom jemu vlastným,
pamätný list. Pozorný pozorovateľ si hneď zaisto všimol, že Ivan kráča
s dobou a sleduje nové trendy v lezení. Aby vystihol dnešný JAMES a
jeho členov, vytvoril novú postavičku – bouldristu, driapajúceho sa cez
previs 9-ky. A podľa jeho slov: „Nenakreslil som tam paplón zámerne,
aby mali trošku morálu, dal som mu pod zadok pár kaktusov.“ U nás
doma sa tento výraz aj po počiatočnom odpore silne zakorenil a viac
slová ako bouldering, bouldrista a bouldermatka nepoužívame…
Na úplný záver, sľúbený prístup na BOR
Do Náchoda sa musíte prepracovať sami. V Náchode sledujte tabule
na Poľsko (Kudowa Zdrój, Wroclaw). V Kudowe Zdrój, na svetelnej
Chrámové námestie v Tepliciach.
križovatke, odbočíte na Karlów (doľava). Idete po ulici s retardérmi a
približne po 900 m odbočíte znovu doľava (odbočka nie je označená,
ale nájdete tam informačnú tabuľku, ktorá vás navedie na St. George
Hotel – je relatívne malá a nie veľmi nápadná, tak sa oplatí ísť
pomaly). Odbočka sa nachádza tesne pred Kudowským parkom. Po
zabočení, máte park po P strane a pokračujete 6,2 km stále po hlavnej
(neodbočiť na Malú Čermnú). Po ceste miniete aj St. George Hotel a
za ním na križovatke do P, smer Bukowina. Serpentínami cca 1,5 km k
detskej ozdravovni, kde sa dá na P strane parkovať. Parkovať sa dá aj
o niečo ďalej – pokračujete po asfaltke, na P dom a za ním lúčka s
turistickými tabuľami – tam parking. Neviem ale aké sú tam pomery,
domáci parkujú pred detskou ozdravovňou. Už s paplónom na chrbte
vstúpite do Parku Narodowego Gór Stolowych a šiniete sa po
značenom chodníku. V mieste, kde sa vaša značka stretne s druhou
(myslím, so žltou) a to ste už v ČR, opustíte chodník a vydáte sa do Ľ
dole, po nevýraznom chodníčku medzi čučoriedkami. Po ceste
nachádzate prvé šutre a môžete sa vrhnúť na ne! Kompletného
paplónistického sprievodcu nájdete na www.purebouldering.cz - sú
tam aj GPS súradnice.
Pred usadlosťou v Janoviciach.
Web na Tomovu usadlosť je www.usedlost-janovice.cz.
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Dovolenka ala Maledivy

Janka a Miško si užívajú leto na vrchole Širokej veže.

text: Michal Spišiak, foto: Tomáš Kováč
Naplánovať si dovolenku dva mesiace vopred s tým, že ju chcete
stráviť v horách, nie je jednoduché. Hlavne kvôli počasiu, ale nám sa
to podarilo a počasie vyšlo skoro na jedničku. Celý týždeň svietilo
slnko, občas sa schovalo za nejaký mráčik a kde tu sa ozval aj vietor.
Ale čoby to boli za hory, v ktorých by bolo ako na Maledivoch?
17.8. piatok - Štartujeme z Pezinka smer Starý Smokovec. Na víkend
ide s nami aj Janka. Cesta nám ubehla v pohode. Zo Smokovca, už za
tmy, vyrážame smer Zbojnícka chata. Hneď za Hrebienkom prvýkrát
oblepujem svoj nezahojený otlak. Okolo jednej zaľahneme do
spacákov na terase vedľa chalanov, ktorí už majú skoro týždeň lezenia
na skalkách aj v Tatrách za sebou.
18.8. sobota - Na rozlez sme si vybrali Keleho pilier na Javorový štít za
IV+/V-. Vytiahne nám ho Janka, je to jej prvá vážnejšia cesta v
tatrách. My s Tomášom sa len vezieme na druhom a konečne sa
môžeme ulievať obaja naraz. Bola to relatívne ľahká cesta, ktorá na
nás nezanechala bohvieaký dojem. Cestou zlaňujeme a utekáme sa
ubytovať do luxusného apartmánu pod Ostrým štítom.
19.8. nedeľa - Čerešňový pilier V+ na Širokú vežu. Môžem smelo
povedať, že to bola asi najkrajšia cesta, akú som liezol v Tatrách, aj
keď iba na druhom konci. Boli sme traja a cestu si vybral Tomáš a tak
si ju celú vyliezol. Po zostupe na chodník sme sa ešte rozlúčili s Jankou
a my sme vyrazili v špičke a v protismere cez Priečne sedlo na Téryho
chatu. Tu sme sa ubytovali, poriadne najedli a napili pred naším
hlavným záťahom. Spali sme v jedálni spolu s dvoma borcami Slavom
Drlíkom a Milom Neumannom.
20.8. pondelok - Deň D, krásne počasie, ako na objednávku. Obaja
sme boli správne naladení. Ráno o pol šiestej nám dali starí páni lekciu
z efektivity. Vstali sme rovnako, ale oni vyrazili asi o desať minút skôr.
Čaká nás náš dlho plánovaný prechod. Začína JZ rebrom na Pyšný štít,
pokračuje hrebeňom na Lomnický štít, skadiaľ treba preliezť Vidlový
hrebeň na Kežmarský štít a zostúpiť cez Svišťové sedlo na Brnčalku.
Pôvodne sme mysleli, že to bude na viac ako jeden deň. Preto sme si
pribalili jednu karimatku a jeden spacák. Veď by sme sa nejako
potlačili :)
O šiestej sme nastúpili najvýraznejším, druhým rebrom, čo nebola
celkom dobrá voľba. Zdržalo nás, museli sme zlaniť na pôvodný
nástup ktorý je schovaný asi 100m v žľabe, za pilierom. Z rebra sme
ale vytraverzovali iba do Bachledovej štrbiny. Hrebeňom sme okolo
obeda prišli na Lomnický štít, cestou nás na reťaziach ešte viac zdržala

početná vystrašená skupina s vodcom. Oddýchli sme si a zadelili
pivečko a kávičku ako páni. Skoro sme rezignovali kvôli nedolezenému
Pyšnému štítu, ale Redbull nás tak nakopol, že ani neviem kedy a ako
sme boli pri prvom zlaňáku na Vidlovom hrebeni. Liezli sme sólo. Ja
som trošku spomaľoval pri zliezaní. Je to predsa len niečo iné, keď
nevieš kam pcháš nohy. Hrebeň sme preliezli za štyri hodiny s
krásnym a emotívnym výlezom priamo na vrchol Kežmarského štítu.
Odtiaľ nás čakal už iba známy, dlhý a nudný zostup na Brnčalku.
Unavení, ubolení a trochu dehydrovaní, sme si o deviatej dali
zaslúžene pivo (a iné pochutiny) na chate. Ako sme tak podriemkavali
po večeri, ktorú sme dostali skoro zadarmo, zhodli sme sa, že to
"vôbec nebolo zlé!".

Blúdenie na začiatku JZ rebra na Pyšný štít.
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Tatry v letnom opare.
21. 8. utorok - Zaslúžený oddych. Rest day sme strávili polihovaním a
opaľovaním na Brnčalke. Na chate sme stretli kamarátku Peťu, ktorá
tam bola ako inštruktorka na Jamesáckom kurze tatranského lezenia.
Zúčastnili sme sa teda praktickej ukážky na balvane za chatou.
22. 8. streda - Skoro zregenerovaní sme sa ráno vybrali do Červenej
dolinky liezť Cestu cez knihu na Žeruchy. Klasická cesta, ktorá nám
dobre padla pred obedom, na ktorý sme sa vrátili na chatu. Väčšina
normálnych ľudí má po obede tendenciu zaspávať, ale my nie. My sme
si to znova vyšľapali do Červenej dolinky pod Koziu kôpku, kde sme
ešte preliezli novú dvojdĺžkovku Kútom za 6. Kľúčik vyliezol Tomáš RP
po tom, ako v peknom avšak mokrom kútiku pred časom bojoval na
druhom konci za Igorom.
23. 8. štvrtok - Čas nám zrazu začal veľmi rýchlo ubiehať. Čakal nás
ešte presun na Téryho chatu, kde sme mali odložené batohy. Ale ráno
sme sa ešte znova skúsili preliezť „môj“ projekt, ktorý zas nepustil.
Čepelova cesta cez platňu VI.
Kľúčové miesto som už ale preliezol voľne, hákol som to za kľúčovým
miestom. Snáď nabudúce...
Ionťáčik na vrchole padne vždy dobre :-).
Poobede sa teda presúvame cez Baranie sedlo na Téryho chatu.
Chatár nás víta so slovami "Chlapci, veď vy sa tu mocete azda už
týždeň".
24. 8. piatok - Záver dovolenky sme si chceli užiť, tak sme vybrali
klasickú cestu na Malý Ľadový štít, Cestu k slnku variantom za VI.
Nemyslím si, že ešte chcem niekedy túto cestu liezť. Pekné boli dve,
možno tri dĺžky. Žiadne užívanie sa teda nekonalo. Po zostupe na
chatu sa začalo nejako zaťahovať, ale my sme dostali bláznivý nápad
vrátiť sa späť na Brnčalku.
Búrka nás len lízla, keď sme prechádzali cez Baranie sedlo. Na
Brnčalke sme ešte v príjemnom prostredí v spoločnosti známych
dooslavovali to, čo bolo treba.
25. 8. sobota - Ak by sme mali ešte ostať dlhšie, tak tento deň by bol
určený na oddych. Rozhodli sme sa teda, že je čas odísť. Veľmi sa
nám nechcelo, ale veď komu by sa aj chcelo. Veď v Tatrách je ako na
Maledivoch. Je tam krásne, teplo a aj voda tam je :)
Ďakujem Tomášovi za parádnu dovolenku, trpezlivému
chatárovi na Térynke, ktorý nám postrážil batohy dlhšie, ako
Vrcholovka po našom vysnívanom (skoro) prechode.
sme sa dohodli a ešte trpezlivejšiemu personálu na Brnčalke,
ktorý nás tam musel trpieť.
- 14 -

Oddielová akcia na Kalamárke (28. - 30. 9. 2012)
text: Janka Šimková, foto: Tomáš Kováč, Braňo Štrba
Nemal to byť jeden z tých klasických víkendových lezeckých výjazdov.
Toľko plánovaná akcia roka bola pred nami. Pár dní pred odchodom sa
ešte v Lúčnici zisťoval počet účastníkov, i keď inštrukcie Mareka
Paulíka boli veľmi jasné a zrozumiteľné – potvrdená účasť emailom.
Ale každý vieme, ako to chodí, na poslednú chvíľu sa rozprúdi najživšia
diskusia, ľudia dosiaľ vyčkávajúci, sa konečne rozhýbu. Môj obdiv
smerom k organizátorovi :-).

odhodlanie sa pozbieralo a podarilo sa nám rozhýbať a udržať na
skalách do skorého poobedia. Potom už nastal čas odchodu…
Žiaľ, akcie sa nezúčastnil náš predseda Mižo, prezieravo si naplánoval
výlet do Londýna. Je to veľká škoda, minulý rok sa podobnej akcie na
Kaľamárke zúčastnil, dokonca si aj zaliezol s Vladom Paulíkom. Ten si
však tento rok musel nájsť spolulezca z mladších ročníkov.
Čo na záver? Jedno veľké želanie, nech je podobných klubových akcií
stále viac, hádam zážitok z tohto úspešného víkendu presvedčil
každého. Pre mnohých z nás sa Kaľamárka pomaly stáva druhou
domácou lezeckou oblasťou :-).
A ešte veľké ĎAKUJEM všetkým zúčastneným a osobitne Marekovi za
skvelú organizáciu.
Akcie sa zúčastnili títo členovia HKF + pár našich lezeckých
priateľov z iných klubov: Adamko Lukáš, Barnová Monika, Belicová
Zuzana, Bukový Peter, Devečka Pavol, Garafová Katarína a jej priateľ
Juraj, Glindová Saška Alexandra, Hejnus Martin, Katka a Juraj (obaja
Lokomotíva), Kováč Tomáš, Kravcová Kika, Kubík Jožko a jeho
priateľka Renátka, Kuzma Rado, Kianička Jano so ženou Majkou,
Ľuptáková Lenka, Majerčák Jano, Malay Jakub, Marks Igor, Mišo
(Lukášov spolulezec), Paulík Marek, Paulík Vlado (metodicky dozor) s
vnukom Adamom, Samaš Juraj, Šimková Jana, Spišiak Mišo, Štrba
Braňo, Zdobinský Tomáš...

Piatkové gitarové songy z Janovej dielne.
Tak dočkali sme sa aj piatku poobedia, pracujúci sa ponáhľali z práce,
autá aj pasažieri rozplánovaní a vyráža sa smer Kaľamárka. Náš
“vedúci” Marek zabezpečuje cestou ingrediencie na guláš a k večeru sa
schádza v chate už dobrá dvadsiatka ľudí, v sobotu sa majú pridať
ďalší cca desiati.
Keďže predpoveď na víkend nebola úplne najpriaznivejšia, zvlášť na
nedeľu, ako keby sme si toho boli všetci vedomí, nádeje sa vkladali
aspoň do soboty. Tomuto sa prispôsobil aj piatkový večer, ktorý sa
niesol v duchu pohodovej atmosféry s trochou gitarky ala Jano
Kianička.
Nasledujúci deň bola väčšina z nás sústredená na horných skalách,
našťastie pre nás bolo málo “cudzích” (ale o.i. sa zjavil neplánovane aj
“náš” Martin Heuger), takže sme si mohli cesty vyberať, skúšať a
opakovať.
Sobota bola vskutku v znamení úctyhodného počtu prelezených ciest a
to si myslím, že vyjadrujem názor väčšiny. Možnože to neboli tie
najúžasnejšie výkony, ale liezlo sa veľa, panovala výborná nálada a Sobotňajší guláš.
každý sa snažil vyťažiť maximum z pekného dňa.
Okrem spomínanej kvantity, padli z hľadiska kvality aj nejaké
sedmičky, sedem plusky, čo je podľa mňa na Kaľamárku celkom
slušné.
Nuž a kým my sme si takto pobehovali po skalách, iná skupinka mala
nemenej dôležitú misiu – uvariť guláš. Ku koncu dňa už bolo počuť z
každej strany rozprávanie len o guláši. A veru, len čo prvý zahlásil, že
hlad volá, netrvalo dlho a začali sme sa všetci vytrácať spod skaly. Asi
sa niektorí zľakli, že sa im neujde :-). Bol fantastický a kebyže presne
viem, kto všetko priložil ruku k dielu, tak menovite poďakujem! (Jožko,
Saška, Renátka a spol.) Postupne prichádzali ďalší hladoši, ale
našťastie sa ušlo každému.
K večeru sa začalo zaťahovať, jemne, avšak vytrvalo mrholiť. Vyzeralo
to, že zlá predpoveď na nedeľu sa naplní. Čo bol samozrejme signál,
že zábavu nebude treba držať na uzde a skorý spánok nehrozí. Janova
hra na gitare ľudí lákala, avšak zdá sa, že naše chabé pokusy o
počúvateľný spev pôsobili opačne, takže zábava sa sústredila na dvoch
miestach: v chate a pod prístreškom :-).
Nedeľné ráno muselo byť pre niekoho istotne kruté, zvlášť, keď sa
ukázalo nádherné slnečné a úplne ideálne počasie na lezenie. Koľká
irónia! Presun pod skaly nám trval máličko dlhšie a odvaha, sila a
Jana Šimková po dolezení cesty Ponad šindľovinu na horných skalách.
odhodlanie liezť boli silne podlomené. Napriek tomu aké-také
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Kolový štít na otočku (24. 7. 2012)
text: Igor Marks, foto: Tomáš Kováč
Pôvodný plán znel, do Tatier na dva dni a vo dvojici. Zmenený plán
znel, do Tatier na jeden deň, s odchodom o druhej ráno a s tým, že si
každý pospí vo svojej posteli aspoň 3 hodiny. A v trojici. Ako to
nakoniec dopadlo?

Kolový štít so zástavkou na kávu na chate. S Paťom sme si už dlhšie
chceli preliezť Korosadowiczovu cestu, vraveli sme si, že by sa patrilo
mať túto klasiku prelezenú. Na začiatku júla sme s Tomášom na
Kolovom štíte preliezli cestu Šádek-Zlatník, veľmi sa nám páčila, užívali
sme si ju a to isté sme si mysleli aj o Korosadowiczovej ceste.
Obzvlášť po infe zo sprievodcu: „V minulosti najpopulárnejšia cesta na
štít.“ Realita však bola úplne iná. Napriek krásnemu počasiu a zábave
počas nástupu a na štandoch, zo štyroch lezeckých dĺžok stála za to
možno jedna dĺžka (cca 50m). Inak rozbitá skala, trávy, pofidérne
štandy...
A vraj, že klasika nikdy nesklame. Hold, nie každý deň je nedeľa. V
zálohe sme mali ešte plán vybehnúť na Belasú vežu, únava, čas, ako
aj Peťova práca nás donútili utekať späť do Bratislavy.
Napriek tomu, že sme si dobre nezaliezli, že sme boli unavení, boli
sme radi, že sme v Tatrách, že bola sranda. Ale máme istotu, že v
Tatrách sa dá toho stihnúť dosť aj za cca 24 hodín. Možno to bol
šialený nápad, nám sa však páčil a už len čakám, kto navrhne niečo
podobné. A možno opäť na Kolový štít, povráva sa, že cesta
Birkenmajerových pokusov je veľmi pekná...
Btw. takéto nápady nám nie sú cudzie ani v zime, keď sme si len tak
na otočku vybehli cez týždeň na hrebeňovkový skialp do Malej Fatry.

Peťo Bukový a Igi Marks na druhom štande a ich „nevyspaté“ pohľady.
V júli sme si vymysleli rýchly výlet do Tatier. Myslím, že pôvodne som
bol dohodnutý len s Paťom, nakoniec sme oslovili aj Tomáša, ktorý
Tatry nikdy neodmietne. S chalanmi je sranda, ale predsa len, ak sa
dá nájsť ešte niekto do páru, prečo ho neosloviť. Zavolal som Peťovi,
ktorý síce spomínal, že na druhý deň musí byť o 19:00 v práci a nevie
či stihne odchod, lebo sa túla niekde na bicykli v Malých Karpatoch.
Peťo nakoniec prišiel a išli sme štyria s tým, že z Bratislavy vyrazíme
niečo po 20:00, okolo polnoci sme na parkovisku na Bielej vode, do
štvrtej-piatej čo to zdriemneme a hor sa šliapať smer Kolový štít. Na
šlapanie na Brnčalku som sa celkom tešil, keďže sme celý matroš mali
na chate (čo sa nakoniec ukázalo ako nevýhoda, keďže nám dievčatá
veci dali k dispozícii až po raňajkách hostí a z chaty sme vyrážali až
pred ôsmou) a mohli sme ísť pekne na ľahko.
Z Bratislavy sme podľa plánu vyrazili. Doprial by som vám vidieť tie
neveriace pohľady členov HKF, ktorí sedeli v Malom Ríme na pive, a
ich otázky, či fakt ideme do Tatier na jeden deň, na otočku? Aj na
Bielu vodu sme dorazili podľa plánu. Ale keďže namiesto spania a
driemania sa na parkovisku rozbehla zaujímavá a poučná debata (o
čom asi?), nikto ani oka nezažmúril. Čakal nás teda cca 10 km nástup
pod
Zľava: Paťo, Peťo, Igi a Tomáš Kováč po dolezení cesty.

Ľadový štít pri zostupe z Kolového štítu.

A trošku netradičná vrcholová foto .
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Slnečno zahmlený Mattstock, 17. 6. 2012

text a foto: Jarka Šárniková
Po necelých troch rokoch sa vraciam do tesnej blízkosti kopčeka
Mattstock, 1935m, ktorý sa nachádza v švajčiarskom kantóne St.
Gallen nad mestečkom Amden. Oblasť ponúka tri sektory s pomerne
ľahkými cestami po vodou vymytom šedom vápenci. V sektore
Juhovýchodných platní nás čakajú cesty 5. – 6. stupňa obťažnosti, s
dĺžkou cca 180 m. Sú skrášlené píšťalami, občas trávou a výhľadom
na Walenské jazero a kopce v diaľke.
Ráno sa stretávam s Markusom na hlavnej stanici v Zürichu. Cestu
vlakom sme využili na diskusie o lezeckých zážitkoch a plánoch. Vďaka
lanovke to máme pod nástup už len hoďku. Je jún a slnko pečie.
Občasné prívaly bielej chladivej hmly nám veľmi spríjemňujú bytie.
Napriek tomu, snažiac sa hrdinsky udržiavať rezké tempo môjho
švajčiarskeho spolulezca mi sfarbuje pleť na paradajkovo červenú.
Nižšie pod nástupom nachádzame zaujímavý prírodný úkaz, na kameni
oddychujúcu prilbu. Na prvý pohľad vyzerá nepoškodená. Praštil tu
niekto s lezením, alebo lezenie praštilo s ním? Kúsok od snehového
poľa už skladáme z chrbtov ruksaky a vešiame prívesky na sedák. Sme
vo výške asi 1700 m, pod stenou, na ktorej sú už v rôznych výškach
akoby prilepené postavičky na špagátiku.
Keďže je toto naša prvá spoločná viac-dĺžková túra, z výkladu si na
skúšku vyberáme ľahkú cestu „Die Gelbe", 180 m, s jednou dĺžkou
5c+. Príležitostne z nej trčia z dier trsy tráv, ale naša línia je viacmenej čistá a tak sa tešíme hlbokým píšťalám a píšťalkám so slnečnozahmlenými výhľadmi. Cesta je to pekná, vápno drží úžasne na trenie
a spestruje ju pár malých brušiek a záverečný hladší previštek. Slnko
je zradné (povedali si opäť večer moje spálené ramená). Nenápadne
pečie a večne prichádzajúca a odchádzajúca hmla mu chladne kryje
tvár. Hore sme celkom rýchlo. Dávam si svoju vrcholovú sójovú
tyčinku a 10m vľavo od cesty využívame krásny zlaňáčik 7x25 m.
Namotivovaní sa po rozlezení v prvej ceste vrháme bez pauzy do
druhej s názvom "Variante", 180m, 6a. Už prvá dĺžka, 5b nás
presviedča o tom, že táto cesta nebude mať až tak veľa spoločného s
tou predošlou. Píšťalky sú akési delikátnejšie, hladšie, miestami skoro
žiadne. Namiesto nich vystupujú zo skaly akési milé hrbolčeky. Rýchlo
si však zvykáme, však čo iné nám ostáva. Trochu sa obávam miesta,
kde položená platňa zrazu stúpa viac než kolmo do neba. Človek si to
uvedomí až keď tam stojí a jediné, čoho sa dá držať, sú dve trochu
vyšmýkané ostrejšie píšťaly. Dávam pokus, hľadám chyty vyššie a
vraciam sa krok späť. Nohy mi vyhadzuje, nevidím si na ne. Spolulezec
ma povzbudzuje, mádžujem a skúšam znova. Držím sa ako kliešť,
pritiahnem sa, fixujem a snažím sa nájsť miesto, kde opriem nohu a
potom druhú. Nie som si dvakrát istá tým, čo robím, ale idem.
nemusel ťahať on.
V ceste je zdanlivo ešte jedno podobné strmšie miesto pred nami.
Markus vylieza nasledujúcu platňu 5c a na mňa čaká platňa s previsom

5c+, ktorý je nakoniec obohatený nejakým tým prítulným madlom a
tak úplná brnkačka :-). Ešte záverečná päťka a šup dole k batohom s
jedlom. Hlad nás už dlhšie prenasleduje. Okolo piatej obedujeme pri
batôžkoch a šmykotom cez snehové políčko dávame sa na zostup do
dediny.
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V tieni Rumaňáku
text a foto: Martin Smatana
Hlásia dva až tri dni bez búrok, tak prijímam ponuku mladého by mal viesť relatívne ľahký 3-4 UIAA terén asi 8 dĺžok do štrbiny
považskobystrického lezca Paťa Slaninku vybehnúť niekam do našich tesne pod SZ vrchol.
Tatier. Nakoľko som sa do dlhých stien Rumaňákov dáko uplynulú
zimu nedostal, chcel som sa tam pozrieť aspoň v lete.
Počasie sa zatiaľ drží, aj keď slnko už nesvieti, búrka nás zrejme
obíde. Dopíjame vodu, pár tyčiniek a chvíľka oddychu príde vhod.
S ťažkými batohmi sme prechádzali pod stenu z juhu cez Železnú Súbežným postupom si urýchľujeme výstup po pilieri a od Vyšného
bránu, keďže sme sa chceli rozliezť na Tilleho hrane a aj počasie bolo Rumanovho priechodu nás od vrcholovej štrbiny delia už len dve či tri
v ten deň ešte nestále. Hranu na Východný Železný štít v pohode dĺžky. Z automatiky súbežného postupu nás však preruší strašne
rýchlo vybiehame, zlaníme a v jemnom mrholení schádzame slušne povedané – rozje…ná skala. Ako malý chlapec som miloval
nekonečnou suťou do Kačacej doliny. Večer mám akosi problém lego, ale to aby mi každý druhý chyt skoro zostal v ruke je aj na mňa
zaspať. Jednak zato môže poobedňajší spánok po príchode do bivaku, dosť.
jednak spln mesiaca, a tiež aj jemná nervozita pri pohľade smerom do
severnej steny Rumaňáku. Hoci Tatarkova cesta nie je lezecky moc Stará dobrá pevná Galéria Ganku. Skalnato – trávnatý previsnutý
ťažká (lezenie s pár miestami za 6 UIAA), celková dĺžka aj s dolezom krátky úsek, kde sa okrem nádychu aj pomodlím držiac na sokola,
na hrebeň je okolo 18 dĺžok a temný sever s nie príliš vyberavou dúfajúc, že je to aspoň trochu pevný blok a som na malej poličke.
Mikrofriend a nožovka ma ešte nikdy nesklamali a tak kričím dole kvalitou skaly bude tiež dobrodružným faktorom zajtrajšej túričky.
štáááááánd. Paťo ďalšiu dĺžku spokojne prenecháva mne a nakoľko
Vzhľadom na dĺžku cesty je štýl výstupu jasný – naľahko a rýchlo. nado mnou to vyzerá na typický tatranský previsnutý wimbledon,
Budík zvoní 4:30 ráno. Okrem matrošu berieme do steny malý batoh s utekám doprava za exponovanú hranu. Ešte sa párkrát vybojím držiac,
3/4 litrom vody, pár tyčinkami a dáku bundu na prípadný núdzový stojac a istiac za lokre, zanadávam si závidiac vedľa skáčucemu
bivak. Krátko po 6-tej hodine sa konečne prezúvame z nonstop vtáčikovi schopnosť lietať, nielen smerom dole a ocitám sa 20m pod
mokrých topánok do suchých lezečiek, naviažeme sa a vyrážame v vrcholom v pevnej skale.
ústrety ranným slnečným lúčom opierajúcim sa do steny. Keďže O chvíľku to máme už obaja za sebou, za čosi viac, ako 10 hodín. Ani
orientácia je pomerne jasná – stále priamo hore pilierom a Paťo je rýchlo, ani pomaly, tak akurátny čas. Pri pomyslení na návrat pod
chalan, ktorý menej kecá a viac lezie, darí sa nám nebyť moc pomalý. stenu do bivaku cez Železnú bránu, si spomínam na pivo v aute na
Prvé miesto za cca 6, je mierne previsnutá, úplne rozbitá z blokov Popradskom plese a tak volíme tento omnoho menej namáhavý
naskladaná skalná bariéra, kde istenie stráca na význame. Radšej sa variant. I keď sa bez spacákov moc v aute nevyspíme, ráno sa
ponáhľam cez ňu do pevnejšieho terénu pod hornú časť veže, kde sa presúvame do Lysej Poľany, kde nás čaká 6 hodinová prechádzka hore
naša cesta napája na pravý pilier. Nad nami sú asi tri kúty. - dole Bielovodskou po veci. Zase raz je tá dolina nekonečná. Ale nie
Rozmýšľame kade by asi cesta mala ísť. Nakoniec to nechávame na je to prvý a ani poslednýkrát...
inštinkt a dve skoby nám výber potvrdzujú. Kúsok pekného lezenia v
tomto mohutnom múre. Doliezame na spomínaný pravý pilier, odkiaľ
Horám zdar
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Dva lezecko-turistické dni s Michalom v Alpsteine
text a foto: Jarka a Michal Šárnikovci
Hrebeňovka Wildhuser Schafberg, Alpstein

Krásny deň s prekvapením, Bollenwees, Alpstein

Je streda, prvého augusta, vo Švajčiarsku je sviatok a tak využívame
deň voľna aktívne, ako sa patrí. Nazerám do sprievodcu Plaisir
(ktorého po viacerých nie najlepších skúsenostiach v blízkej dobe už
isto vymeníme za iného/iných). Hľadám niečo dlhšie, ľahšie alpínske a
hľa tu to je: vápencová hrebeňovka s viacerými kolmými miestami Schafbergkante, 400m (4a,6a,4a,5a,5c+,4c,2c,4a a asi 4 choďákové
dĺžky medzi nimi) s možnosťou variant v druhej a tretej a odistenou
kľúčovou dĺžkou.
Parkujeme v mestečku Wildhaus a krátkou lanovkou si skracujeme
nástup. V zelenej krajine sa pred nami rozprestiera pár skalných
masívov a my sa pri lese odkláňame od turistickej značky. Popri
kravkách stúpame úzkou cestičkou pod našu skalu, ktorá nás vedie
viac vľavo ako sme mali v pláne a tak sa na nástupovú vežičku
dostávame z opačnej strany po strmšom skalnom zostupe a výstupe. V
ceste počujeme štrngať jednu lezeckú dvojicu. Pozeráme topo, delíme
si dĺžky a už sa aj Michal naväzuje. Prvú krátku vybehol veľmi rýchlo,
so slovami, že to ani štvorka nebola. Ďalšie sú už zaujímavejšie a
náročnejšie. Odliezam od štandu na policu, naliezam do mierne
položeného členitého terénu a vyberám si kolmú variantu cesty
vpravo. Špára v platni púšťa na sokola, ale nie je mi všetko úplne
jedno. V malom brušku mi uletela noha, ale ruky držia a vzápätí
nachádzam stratenú stabilitu. Ešte pár metrov a vpravo sa na mňa
škerí štand. Ďalšia dĺžka spočíva vo výleze do širokej špáry, či skôr
úzkeho kominíka vpravo a následne špárou na sokola po platni hore.
Deficit madiel a prepínanie z komínového mačkania sa do kolmej
platne nám upravujú názor na 4. stupeň obťiažnosti. Doliezam za
Michalom, šúchajúc ruksak o drsnú skalu. Ďalej nás čaká ľahší terén
položený až kolmý, neskôr cez skalného koňa, či skôr stoličku a
zliezanie do štandu 2. kľúčovej dĺžky. Najbližšie metre sú nečakane
vyšmýkané a viac do kopca ako sa z diaľky zdalo. Ešte pár dĺžok, ktoré
lezieme súbežne, až na pár miest, kde sa vraciam a vyslobodzujem
zaseknuté lano. Zostup je možný z vrcholu dvomi spôsobmi - severne
kúsok zliezť 3a terénom a smer turisticky chodník, alebo 100m pred
vrcholom 2x18m,1x22m zlaňák k chodníčku. My si vyberáme variant č.
2, keďže na vrchol to bolo po kosodrevinou prerastenom hrebeni nie
práve lákavé. Bez problémov zlaňujeme, vyzdvihujeme ruksak a v čare
zapadajúceho slnka si vykračujeme smer dolina.
Pár slov na záver. Nie vždy sme sa stotožnili so sprievodcom a pár krát
sme mali dokonca pochybnosti, či sme na správnom hrebeni. Cesta
nám svojimi kolmými miestami od druhej dĺžky pripomínala skôr
vyrovnané päťkové lezenie s dvoma kľúčovými miestami a pár
choďákmi medzi dĺžkami, čo ma celkom potešilo. Zachovala v nás
dobrý dojem z pevnej skaly. Tým myslím, počet nechtiac zahodených
lokrov do doliny 0, čo sa väčšinou na ľahkých hrebeňkách často
nestáva. V ceste je v prvej klúčovej dĺžke možný variant za 5a a pred
druhou klúčovou možný únik z cesty 20m zlanákom do rokliny a
následne výstup do sedla.

Dva dni v práci za nami a je tu opäť víkend. Na nedeľu hlásia búrky,
tak sa nám užívanie si prírody redukuje na slnečnú sobotu. Vraciame
sa do Alpsteinu, preskúmať ďalší nový kút s názvom Bollenwees.
Skladá sa z viacerých sektorov, s nástupmi hodinu až dve od hostinca
Bollenwees, s cestami od 25 po 220m, obtiažnosti 3-6c. Vyberáme si
sektor „zástavkový vrchol“. Náš plán znie 2x200m vápna a ísť domov.
Googlemaps mi nachádza cestu autom Zuerich - Berggasthaus
Bollenwees, hodina a pol a Topo mi prezrádza, že odtiaľ po skalu to
máme hodinku nástup. To znie fajn. Až na parkovisku Brülisau, pri
značke vjazd povolený len vyvoleným, nám začína byť jasné, že nie
hodina, ale 2+1 nás delí od našej skaly. Zo začiatku nás čaká strmšie
stúpame po asfaltke hore lesom a po pár zákrutách sa dostávame k
pár domčekom. Tam našťastie asfalt končí a široká, ale aspoň poľná či
prílesná cesta sprevádza naše kroky ďalej. Otvára sa nám zelená
krajina, slnečné jazero a zvony kravských zvoncov. Zabúdame na
predošlú nespokojnosť a užívame si krásy prírody. Pomaly sa nám
otvárajú výhľady na hmlou obklopené kopce pred nami. Prichádzame
k horskej reštaurácii Bolenwees, ktorá pripomína veľký hotel s
príjemnou veľkou terasou. Sme vo výške 1452 m, pred nami turistické
smerovníky do všetkých možných strán a Fählensee, tretie najväčšie
jazero kantónu Appenzell. Odráža sa v ňom šedo šedá obloha a
Alpsteinský masív. Je poloslnečno, teplo, vyzerá, že z toho šeda tak
skoro pršať nebude, ale aj tak už radšej mierime smer chata
Hundstein a skaly.
Po hodine hľadania a informáciách od jediných dvoch lezcov v okolí,
na ktorých z dola kričím, čo lezú a oni kričia späť že netušia, ale že sú
v sektore Südplattli...zisťujem napokon, že sa mýlia a s veľkým
časovým posunom nastupujeme naľavo od nich do cesty
Südwestkante, sektor Fähnligipfel (5b,5b,5b,5c,4a,5b) 220m. Michal
ťahá prvú, lezieme pohodovo, sledujeme počasie a v ťahaní sa
striedame. Prvá a piata dĺžka sú viac botanické, ale pekné. V tretej a
štvrtej skôr píšťalové lezenie. Štvrtá je spestrená traverzíkom a ako
všetky povahou podobné cesty v okolí, drží skala výborne na trenie.
Posledná má zaujímavý výlez do štandu. Hore nás čaká vrcholový
krížik, knižka, malá zástavka a krásne výhľady. Po pol hodine na
vrchole sa začínajú v diaľke ozývať hromy a my šmýkame dole. Po
dozlaňovaní a zbalení lana sa pridávajú blesky a začína pršať. Z diaľky
sa k nám valí hlučná čierňava a tak pred ňou utekáme kým sa dá.
Tesne pred chatkou nás dohnala a voda prudko bubnuje na naše
prilby, ktoré nám držia hlavu v suchu. Bundy proti dažďu som snáď
prvý raz nechala doma, však tutová predpoveď počasia, slnko a nič
než slnko a čo večer príde? Prekvapko. Takže nabudúce tých pár deka
zbalím ako vždy predtým a neriešim. Dážď sme na chatke pri polievke
prečkali, mokré tričká vymenili za suché a za šera večera kráčali k
autu. Bol to nakoniec pekný, ale viac turistický ako lezecký výlet.
Sprievodca odporúča doistiť, ale my sme nepoužili ani jedného
frienda/vklínenca, takže tak. Pekná, ľahká, vyrovnaná cesta.
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Dva horské behy

text: Jano Kianička, foto: Jozef Hudáč, Jano Kianička
Po dvoch rokoch rekonvalescencie som sa konečne dostal aj na pár
bežeckých podujatí. Prvý bol pre mňa po všetkých stránkach dosť
náročný Beh do Choča, memoriál Jožka Čajku. Často na neho myslím,
ako sa asi má a ako neľahko sa majú jeho blízki a starí kamaráti. Ako
sa hovorí, zíde z očí, zíde z mysle, ale pre niektorých sa prázdnota ešte
viacej prehĺbi. Ktovie ako to bude s nami keď sa pominieme, či si po
pár rokoch na nás ešte niekto spomenie. Tiež som sa teraz na jeseň
díval na zasnežené Západné Tatry od severu, aké veľké a
monumentálne sú tie vrchy, v zime nebezpečné, ale neskutočne
krásne. Pozeral som na tie obrovské lavínové svahy a na to ako môže
človek neustále žiť na hrane, neustále ohrozený na živote. Veď
kedykoľvek stačí chybný krok, zlé rozhodnutie, zlé podržanie volantu,
podcenenie podmienok alebo svahu, chyba pri orientácii, zvrat počasia
pri zostupe, únava a na rýchlo urobený štand, zle zatlčená skoba alebo
voľný loker, ktorý sa pri zaťažení odtrhne. Je to osud, alebo máme
všetko vo vlastných rukách my?
Z takýchto myšlienok ma prebralo zistenie, že nemám poriadne
bežecké gate, iba riadne hrubé tepláky. Kvôli dosť vysokej teplote som
si ich musel pristrihnúť a závistlivo som pozoroval ostatných bežcov.
Kubínčania budú namakaní. Mne ale stačí ak v zdraví vybehnem hore
na vrchol. Počasie bolo krásne, tak som sa veľmi tešil. Princíp je ten,
že pod strminu treba bežať rýchlo a potom strmé úseky kráčať,
vlastne rýchlo kráčať až na vrchol. Celú cestu som nevedel dobehnúť
také malé 12-ročné dievča, určite nejaká budúca šampiónka. K tomu
ma ešte na druhej poľane predbehla taká postaršia teta priamo od
šporáka. Ja som na šťastie nemal ambície a dával som pozor, hlavne
neprehnať tempo. Veď som dole predbiehal chudákov chalanov ktorí
sa kvôli kŕčom v nohách ledva plazili. Ušetril som sily a vo vrcholových
partiách som predbehol aj dievča aj tetu a vychutnal som si nádherný
výhľad. Čas som mal slabý, hodinu aj sedemnásť minút, ale cítil som
sa skvele a bol to pekný zážitok. Pre chlapa je primeraný čas tak okolo
hodiny. Na budúci rok si to zopakujem.
Druhým výborným podujatím je Memoriál Joža Psotku konaný na
jeseň s trošku dlhšou tradíciou a aj je to veľké podujatie. Priznám sa,
že pre mňa je horský beh asi oveľa väčší športový zážitok ako
vylezenie nejakej cesty na skalkách. Ešte na vysokej škole, čo je už
teraz viac ako desať rokov, som sa zúčastnil tohto behu. Vtedy bolo
nádherné babie leto, bežalo sa v trenírkach a v celých Tatrách bolo
úplne suchučko. Dali sme si to v trojke s Vladkom Fejdim a Mišom
Launerom. A bol to neskutočný zážitok. Za päť hodín úplne na ľahko si
človek prebehol tri údolia Tatier. Potom sme vypili kopec vody, trochu
vína a tancovali sme až do rána. Na druhý deň sme si naľahko vybehli
na Gerlach, jednou próbou hore, druhou dole. Nasledoval nocľah v
kosodrevine a hneď v pondelok sme si dali s Ďurkom Michalkom
diretisimu na Malý Kežmarák. Nasledoval nočný presun do staničného
bufetu v Štrbe a pivo, a borovička, a pivo. Na robotu

a zodpovedný život som vtedy nemyslel ani som neplánoval myslieť.
Najradšej by som vtedy strávil aj mesiac v Tatrách. Ako veľa sa od
vtedy zmenilo, ale trasa memoriálu bola ta istá aj teraz. Aj ksichty boli
tie isté aj keď trošku posunuté v čase. Aby som bol úplný, bol som
ešte raz na memoriáli, pred pár rokmi, meter snehu, zmenená trasa,
po chorobe, úplná katastrofa. Skončil som vtedy síce na peknom
dvadsiatom mieste, len škoda, že z dvadsiatich pretekárov. Tentokrát
boli podmienky a počasie iné, nie úplné zlé ale ani ideálne. V Tatrách
nasnežilo a práve prechádzal studený front takže bol silný vietor,
mraky a okolo nuly. Na behu sme boli dohodnutí s Helmutom, ktorý
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teraz žije v Štôle a práve sa mu narodil tretí syn. Povedal som si pred
tým, ak neochoriem a nebude sneh, tak pobežím. Trochu snehu bolo,
ale na šťastie sa dalo bežať v teniskách a o to mi šlo. Ukázal sa aj
Braňo Hinca, starý parťák. Ráno sme sa nechali vyviezť na Sliezky
Dom a tam sme sa ešte stihli zaregistrovať. Pohybovalo sa tam okolo
90 pretekárov a pretekárok. Našťastie sa v teplúčku hotela dalo
pohodlne prezliecť a zohriať, lebo vonku bolo naozaj nepríjemne,
vietor a dážď. Len čašníkom nejako vadilo toto teraz už na Sliezky
dom neobvyklé osadenstvo a tvárili sa kyslo. Helmut si spomenul na
scénu z filmu Dědičství, kde čašník Bohoušovi oprášil omrvinky na
nohy. „My jsme první cenová skupina!“ Štart bol kvôli snehu posunutý
o pol hodinu a aj časový limit bol predĺžený na 5,5 hodiny. Poradil som
parťákom stratégiu, nesmiete bežať prvý hang ináč vám stuhnú nohy
ako mne minule. Helmut mal očividne viac natrénované, ale ja som to
zase prišiel iba prebehnúť a pokiaľ sa dá nebyť posledný. Štartovali
sme medzi poslednými v našej kategórii, muži horolezci. Na prvej
časovke ma tým pádom poriadne tlačili vedúci z iných kategórii. Boli to
chlapi nad 50 rokov, tí ma niektorí predbehli a tiež tri baby, riadne
kobyly so stehnami s obvodom osemdesiat centimetrov. Tak to ma
moc nemrzelo. Hore sa normálne vyčasilo a slnko sa silno odrážalo od
snehu. Na severe ale bolo čerstvo a krásne výhľady na olepenú
severnú galériu Rumanovho štítu a Ganku. Helmut mi ukazoval kade
liezli cez zimu a ako utekali z Rumaňáku za už dosť nebezpečnej
lavínovej situácie. V teniskách sme sa poriadne na snehu šmýkali.
Horskáči nám ponaťahovali fixy v najstrmších miestach tak sme po
nich rúčkovali. Za Poľským Hrebeňom nám dokonca horskáči aj zahrali
na gajdy a pripravili pohostenie so slaninkou. Druhá časovka bola v
celku náročná, pretože bola dlhšia a nešli sme cez Priečne sedlo kvôli
ľadu. Nakoniec bol normálne problém stihnúť aj ten 5.5 hodinový
limit, začali sme mať na mále. Chcel som si nechať na poslednú
časovku aspoň jednu celú hodinu ale postupne som si uvedomoval, že
nemám žiadnu rezervu na oddych, ktorý som si chcel dať na
Hrebienku. Minúta, dve stačili tak akurát na napitie sa čaju od Majky a
Zuzky, trošku natiahnutie a pomasírovanie šliach na nohách. Boli sme
už úplne medzi poslednými a ostali tam už len namakaní chalani, čo si
nechali na poslednú časovku 40 minút. Helmut spomínal, že túto trasu
behal tréningovo za 52 minút. To je zlé. Helmut mi ušiel a ja sa rýchlo

ponáhľam na štart tretej časovky, zhodou náhod aj s mladým
chalanom z horskej služby s ktorým som štartoval celý pretek a je
evidentne lepší ako ja. Vyrazili sme do hmly a mrholenia, čo nám ale
vôbec nevadilo lebo to príjemne chladilo. Za chvíľu nás začali dobiehať
a predbiehať mlaďasi, rýchly šprint do kopca, skákali z kameňa na
kameňa ako kamzíky a zmizli v hmle. Ja som už mal stratégiu a vedel
som, že treba cez veľké šutre a strmo do kopca iba rýchlo kráčať.
Postupne som normálne dobehol svojho parťáka zo štartu a spolu sme
sa dosť dlho ťahali a tlačili. Potom na rovinke a z kopca som zozbieral
všetky rezervy a začal som prudko bežať. Obidvaja sme to nakoniec
stihli v limite, ja o 1.5 minúty a kolega len o 40 sekúnd pred
diskvalifikovaním.
A potom už len obed, rozhovory, tekutiny, pivá a zostup nočným
lesom domov. Psotkov memoriál je naozaj športová akcia, kde
stretnete ľudí rovnakej krvnej skupiny a zabudnete na všetky prízemné
pozemské starosti a oddáte sa Tatrám.
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Letný kurz vo Vysokých Tatrách 2012

text: Peter Bukový, foto: Zuzana Belicová, Peter Bukový, Tomáš Kováč
Najdôležitejším dátumom tohto roka pre každého HKF nováčika bol
bezo sporu 7.- 14. júl. Vtedy sa totiž konal každoročný záverečný kurz
v našom najkrajšom vreckovom veľhorstve, vo Vysokých Tatrách.
Partia novopečených aj skúsenejších, lezeniachtivých dobrodruhov sa
opäť stretla pod Jastrabou vežou v Doline Bielej vody na Brnčalovej
chate, aby si pričuchli ku skutočnému, tradičnému lezeniu v horách.
Pre mňa sa všetko začalo v sobotu ráno v Žiline, kde som sa vo vlaku
pridal ku Kadovi, Hrašovi a Janovi, aby sme my štyria mohli spolu
okupovať batožinový priestor určený pre minimálne ôsmich
pasažierov. Keďže sme išli neskorším vlakom ako väčšina účastníkov,
nestíhali sme sľúbený odvoz batožiny na chatu. Celú cestu nás teda
sprevádzala nepríjemná vidina vláčenia ťažkých báglov hore dolinou.
Dokonca som doma vyhodil polovicu jedla, no aj tak som tú marhu
ledva odlepil od zeme.
Skracujúc si cestu pivkom, debatovali sme o výstupoch a štítoch, ktoré
by sme radi zažili nasledujúci týždeň. Hovorí sa, že opitým ľuďom
šťastie praje (záchranári a pracovníci na pohotovostiach by mi to
určite vedeli veľmi rýchlo vyvrátiť). A asi na tom niečo bude, pretože
auto, ktoré malo vyviezť batožinu na chatu, meškalo dostatočne dlho,
aby sme mohli byť otročiny ušetrení.
Po príchode na chatu nás Igi a Mižo spolu s ostanými inštruktormi
Tomášom, Paťom, Lukášom, Braňom, Emkou a Peťou, nahnali na
neďaleký balvan. Reku že si preveria, či skutočne vieme so špagátmi a
železom aspoň do tej miery narábať, aby nasledujúce dni nemali naši
inštruktori pri nás niečo ako free solo lezenie. Našťastie, no nie
náhodou, sa ukázalo, že istiť a štandovať vieme a tak sme sa
presunuli do najobľúbenejšej miestnosti chaty – baru. Tam sme
vytvorili hviezdne družstvá a naplánovali si prvé výstupy. V
nasledujúcich dňoch sme fungovali (väčšina) vo vskutku vojenskom
režime. Počasie bolo neúprosne „tatranské“ a s takmer železnou
pravideľnosťou sa poobede s hukotom valili dole stenou Malého
Kežmaráku hektolitre vody. Ak sme chceli liezť, museli sme si privstať.
Inými slovami ráno, už pred šiestou hodinou sa popred chatu tmolila
skupinka neveselých jedincov, ovešaných lanami a všakovakým

horolezeckým materiálom, snažiacich sa spamätať z predošlého večera
a aspoň ako-tak prebrať. Niektorí viac, iní menej pokrčení skláňali sme
sa nad ešusmi, poprípade chlebom. Teda až na Tomášove družstvo
tvorené Virgom a Gabikou, ktorí vždy ako prví, vyzerajúc plní energie,
stáli pripravení na odchod. Možno aj preto, že dokázali večer odolať
lákadlám baru a pobrať sa včasne spať. Teda až na vedúceho
Tomáša, ktorý nikdy nechýbal v skupine zatváračov.
Takto sa päť dní začínali naše výjazdy do okolitých blízkych aj
vzdialených stien na Jastrabiu vežu, Kozí štít a ich kôpky, Žeruchy ale
aj Čierny a Kolový štít. Liezli sa prevažne lezecky ľahké cesty. Nešlo o
športový výkon. Dôraz bol kladený hlavne na to, vštepiť nám do hláv
veci ako základy orientácie v teréne, čítanie a hľadanie výstupovej
cesty, zakladanie istenia a štandovanie, pohyb v suťovisku s ťažkým
batohom, identifikovanie lokrov a iné radosti spojené s lezením v
horách, na ktoré človek na skalkách ani nepomyslí.

Milan a Marko Mižičkovci.
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Prechod do Malej Zmrzlej.

Z lezenia.

Z tých najviac lezených ciest si matne spomínam na Knihu v
Žeruchách, nejaký pilier na Kozom štíte a tiež čísi žľab na Kozej kôpke
(alebo to bolo naopak? :) ), Klasická cesta na Jastrabku a tiež
hrebeňom na túto dominantu doliny. Nepôsobili sme však len v
najbližšom okolí chaty. Treba spomenúť aj viaceré výstupy na Kolový
a Čierny štít, na ktorý sa nášmu ročníku dokonca podaril zlomiť
neoficiálny nováčikovský rekord v rýchlosti nástupu: 65 minút z chaty
pod Puškášov pilier.
Počas lezenia sa mi akosi najviac páčili debaty na štandoch, kde sme
spolu s Igim snívali o veciach v tej chvíli nedosiahnuteľných. Ako
napríklad pečené zemiačiky v šupke s maslom, domáci slepačí vývar,
čerstvý chlebík s domácou masťou a cibuľkou a iné, už
nezverejniteľné, s jedlom nesúvisiace slasti tohto sveta ;)
V stredu večer dorazila hviezdna zostava starších absolventov kurzu,
takže zábava vo večerných hodinách pokročila do druhého levelu.
Testovala sa pevnosť starých prilieb, sila prstov na trámoch a aj Igiho
schopnosti hriešneho tanečníka ála Patrick Swayze zdvíhačka.
Empiricky sme zisťovali, koľko štamperlíkov sa zmestí na plechovú
tácku (12) a samozrejme živo diskutovali o našich aj cudzích
výstupoch, štítoch, stenách a zážitkoch z nich.
Mňa osobne veľmi tešila aj prítomnosť predsedu Miža, ktorý do
neskorých hodín s prehľadom ukazoval mladým, kedy sa chodí spať a
ako sa zúfalo hľadá v bare mobil, ktorý ostal na izbe.
Ani sme sa nenazdali, a týždeň, na ktorý sme sa počas kurzu nevedeli
dočkať preletel ako tá voda v Bocekovi. V sobotu sme už len vegetili
na nových lavičkách pred Brnčou, ktoré sme tam pomohli chatárom
vyterigať a pomaly, jeden po druhom odchádzali domov sa
zregenerovať.
Verím, že tohtoročný kurz napiekol viacero nových lezcov, ktorí sa s
radosťou budú driapať hore veľkými stenami po stopách pánov
Pochylých, Psotku, Stanislawského, Puškáša, Tatarku a iných veľkých
Z výcviku..
horolezcov.

