Druhý najvyšší vrchol sveta K2, 8611 m z ľadovca Baltoro, Karakoram.

Foto: Vlado Linek.

Úvodník
Milan Mižičko
Všetkým čitateľom nášho horolezeckého spravodaja !

rešpekte v horolezeckej a športovej verejnosti.

Priznám sa, že by ma nebolo napadlo prihovoriť sa Vám touto cestou.
Ale máme v oddiely neúprosného strážcu poriadku a chrta, ktorý
naháňa lenivých kaprov (je ňou naša dobrá tajomníčka Jarka), ktorá
ma nepožiadala aby som niečo napísal, ale dala mi to rozkazom.
Vtedy som si uvedomil, že sa veru patrí, aby predseda z času na čas
oslovil členskú základňu najmä ak má možnosť urobiť tak v našom
oddielovom časopise. Som skôr muž činov ako písania a
spisovateľskej činnosti. Tomu sa u nás viac, alebo prevažne venuje
Vlado Linek. Pretože mám rád tento oddiel, a jeho členov, som si
povedal, že by bola hanba keď by som neurobil pokus Vladovi sa čo
len trošku priblížiť. A tak nasleduje moje oslovenie Vás všetkých:

Záleží od nás – celej členskej základne, aby vznikli väzby, kde budú
jednotlivé družstvá oddielu (začiatočníci, pokročilí ale aj výkonnostná
špica) spolupracovať , kontaktovať sa, navzájom si radiť, ale aj tráviť
spoločné chvíle na skalách, horách a v rámci spoločenského kontaktu
v meste. Vďaka niektorým obetavým jednotlivcom už zružoveli zore,
že toto nielen moje očakávanie sa naplní. Na potvrdenie tohto môjho
vyhlásenia poukazujem na úvodník autora Vlada Lineka (Kaza) kde
spomína na začiatky nášho klubu. Chcem Vás preto poprosiť, aby ste
prispeli svojou troškou do mlyna či už stredná generácia (Janka,
Darinka, Mišo, Marek Paulík, a mnohí ďalší, ale aj „staré vykopávky“
ako Ivan Kúdela, Šuter, Bonzo Trochta a podobne.

Od doby založenia nášho oddielu v roku 1977 spolu s dobrými
priateľmi (ktorých mená neuvádzam, lebo si ich môžete prečítať v
našej kronike a keď by som ich aj chcel uviesť bol by to veľa
stránkový elaborát a ja si myslím, že to nie je zmyslom tohto
príhovoru), sme prežili veľmi veľa pekných okamžikov, ale aj
komplikovaných úsekov v jeho činnosti tak, ako každý živý
organizmus za ktorý pokladám náš klub a Vy ste jeho jednotlivými
bunkami, tkanivami, ústrojenstvom. Všetci sa väčšou, alebo menšou
aktivitou podieľate na jeho úspechoch spoločenskom postavení a

Bolo by pekné ak na výročnej členskej schôdzi sa zúčastní 180 členov
horolezcov a nie 26, ak zahltia výbor tisícom návrhov (na ktorých sa v
prvom rade budú podieľať aj oni sami) a výbor bude pri realizácii
tohto všetkého plne napomáhať pri úspešnej realizácii. Ak táto
činnosť pritiahne svojou zaujímavosťou aj členov ktorí sa už roky na
práci horolezcov nepodieľajú. No uznajte nie je to pekná predstava?
Na záver Vás chcem poprosiť pouvažujte o mnou nanesených
námetoch a navrhnite aj vy váš nápad a ktorý horolezectvo vo
Filozofe dostane zase o kus cesty dopredu.
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Oddielové akcie na rok 2007
10. - 11. 11. 2007, Posledné zlanenie (spolu s AC Lokomotíva Bratislava a KH Malacky)

Reakcie na 2. číslo
Toš díky ti, už sem to aj skouknul, pěkné to máte, a jak sem se díval Tak teda k tomu časáku - je to super nápad - který chtěl hodně
na váš kalendář akcí tak se pravděpodobně někde potkáme :))) třeba odvahy, energie, času a pevné vůle. Každý nový počin chce spoustu
na THT JAMES a na filmovém festivalu v Teplicích ;-) - Broněk
bezhlavého optimismu a neutuchající energie. Na počátku nového
stojí vždy idea. A aby tato idea dostala podobu hmatatelnou i pro
Ahoj Jarko! Nemám moc času, ale přečetl sem skoro půlku časopisu a ostatní, je zapotřebí ji zhmotnit. Každý takovýto proces je velmi
je to paráda!!! Ač jsem se snažil tak jsem nenašel nic co bych mohl náročný- mnohdy i bolestný. Smekám před Vaši odvahou a ještě více
pohanit ;-) moc prima čtení! Laťku jste nasedili vysokou, teď vám před tím co jste dokázali. Z každé stránky Vašeho díla je cítit Vaše
přeju z celého srdce ať úsilí vydrží a časopis se dostane k co nejvíce nadšení, elán a pozitivní náboj, který jste do toho - všichni co jste se
na tom nějakým způsobem podíleli - dali. A to je to nejdůležitější. Pro
čtenárům! Myslím si, že máte našláplo solídně! - Jirka
Vás jsou věci obsažené v časopise věcmi konkrétními- věcmi co
Ahoj, len som chcela poďakovať za časopis a povedať, že je naozaj někdo z Vás prožil. Já jakožto cizí člověk mám možnost posoudit
geniálny :-)!! precitala som ho úplne celučičký celý a klobúk dolu. - obsah Vaší práce jinak. Je to poutavé čtení. Velmi dobře jazykově
Katarínka
zpracované (bohužel jsem měla trošku problémy ze slovenštinou- ale
slibuju, že dopiluju), obsahově vyvážené. Jestliže se tam nacházejí
Časopis je sentimentálne prečítaný – vážne, nejak je to dost fajn čítať drobné chybky, časem se sami odstraní. Klobouk dolů - je to super.
o tom čo sa tak všetko stalo. Dúfam, že mi pošleš ho aj naďalej,
chcem videť, že sa neflákate!!! - Esther
Držím palečky aby se mezi Vámi osmělovalo čím dál tím víc lidí, co se
podělí o své zážitky… A víš co se vám povedlo? Informovat, pobavit i
Jarka, ďakujem ti. Aj Kazovi. A všetkým okolo, ktorí to robíte. Najmä
zaujmout a to je fakt težké. Já jsem na psaní studovala 4 roky na
v tomto horku. Všetko dobré. Nech sa Vám darí. - Jozef Liptak
střední a totok bych fakt nezvládla. - Peťa
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Trek Karakoram 2005 - Ako som dovolenkoval v Pakistane
text: Peter Obdržálek

foto: Ondro Jančík, Vlado Linek

Prológ

Skardu

O expedícii Karakoram 2005 už vyšlo v predchádzajúcich číslach
JAMESÁKa niekoľko zaujímavých článkov zameraných najmä na
lezecký program. Nečudo, veď bolo čím sa pochváliť a vylezené cesty
hovoria samy za seba.

Skardu je hlavným mestom provincie Baltistan a turistickým centrom
pre oblasť ľadovca Baltoro. Leží vo výške 2438 m a pre horolezcov a
trekárov je čosi ako Chamonix pod Mont Blancom, či Poprad pod
Vysokými Tatrami. Je tu niekoľko športových obchodov hojne
predávajúcich použitý materiál, kde kupujeme karimatky. Počas obeda
v jednej z reštaurácií sa dozvedáme smutnú správu. Mladý Švéd nám
ukazuje pas svojej americkej priateľky Eriky Kutcher, ktorá záhadne
zmizla počas pobytu v Shipton base campe (základný tábor pod
Shipton Spire). Prosí o správu, ak by sme sa niečo o nej dozvedeli.
Ráno nakladáme do džípov najpotrebnejšiu batožinu. Cesta, ktorou
ideme, v nás zakrátko vyvolá spomienky na Karakoram Highway, ktorá
nám teraz pripadá ako perfektná diaľnica. V osade Khaplu
prechádzame jednou z kontrol vojenskej polície, kde sa zapisujeme do
akéhosi zošita, ktorý je evidenciou všetkých trekárov, ktorí tadiaľ
prešli. Po krátkom blúdení nájdeme smer do osady Machulu, kde
obedujeme. Netrvá dlho a naše džípy musia zastať. Prudký prítok
potoka odniesol kus cesty a domorodci operatívne lopatami a
krompáčmi vybudujú schodnú obchádzku. Druhé prerušenie cesty je
zrejme dlhodobé. Cez prítok vedie lávka pre peších a na druhej strane
čakajú iné džípy. Trvá dlho, kým sa všetci stretneme v campe Ibran v
Hushe.

Ako účastník trekingovej skupiny som celé podujatie vnímal a prežíval
v rámci svojich limitovaných fyzických možností, i keď ma pred
odchodom niektorí utešovali, že niet sa čoho báť, veď idú aj baby, a
tie „nie sú ani turistky“. Odvahu zúčastniť sa tejto akcie mi malo
dodať aj poznanie, že sa tam chystajú aj dvaja „starší“ páni – jeden
nad a druhý tesne pod 60 rokov, avšak vedel som čo-to o ich
pohybových aktivitách, čo vo mne následne vyvolávalo komplexy. Ako
na tom som skutočne, som sa mal presvedčiť o krátky čas.
Karakoram Highway
Paradoxne, v deň nášho odchodu dáva tuším STV 2 prvý diel
Barabášovho filmu o tejto impozantnej komunikácii vedúcej z
pakistanského Islamabadu do čínskeho Kashgaru. Trochu ma mrzí, že
to neuvidím, ale naživo to hádam bude autentickejšie. Skutočne,
cestovanie klimatizovaným mikrobusom poskytuje nielen slušný
komfort, ale najmä dych vyrážajúce scenérie. Veď v prvý deň sme
ukrojili 400 km dlhú trasu s najkrajšími miestami nie ďaleko od cieľa
tejto etapy - Chilasu. Úvodná časť cesty nás veľmi neohúrila, ale
zmena nastala, keď sme sa dostali do údolia rieky Indus. Zážitok z
cestovania spestrujú aj legendárne nákladiaky značky Bedford, každý
z nich, bez výnimky, pestro pomaľovaný ornamentmi. Napriek
divokému spôsobu jazdy po kľukatej ceste, často zarezanej v strmom
teréne, pri vyhýbaní sa na samom jej okraji nad priepasťou, sme za
celý čas videli len jedno auto mimo cesty a jedno s pošramotenou
korbou. Náš šofér je poriadny divoch – do neprehľadnej zákruty
pridáva plyn a ostošesť vytrubuje, naše zadky trpia neustálym
nadskakovaním. Obedujeme v Beshame, kde prvýkrát ochutnáme
čapáti. Za ním nasleduje asi najkrajší úsek cesty vedúci v úbočí vysoko
nad dnom doliny kopírujúc výbežky hrebeňov. Do Chilasu prichádzame
za tmy.
Na druhý deň prvýkrát na vlastné oči vidím osemtisícovku – Nanga
Parbat. Nie je ho bohvieako dobre vidieť, ale tento okamih viacerí
silne prežívame. Ďalšou atrakciou je vyhliadková terasa postavená na
mieste, kde sa stretávajú tri najmohutnejšie pohoria sveta – Himaláje,
Karakoram a Hindukúš. A vzápätí už prechádzame mostom cez rieku
Gilgit, čím definitívne opúšťame Karakoram Highway. Do Skardu, kde
vymeníme mikrobus za džíp, je to ešte 211 km.

Hushe
Je to východisko na trek cez Gondogoro La ležiace v nadmorskej výške
3050 m. Malá osada s ohradenými zelenými políčkami. Ráno dostane
každá dvojica sud na batožinu, ktorý, okrem ďalšieho nákladu,
ponesie konkrétny nosič. Nosiči majú typické miestne oblečenie –
voľné nohavice a dlhú blúzu. Sú sporne obutí, iba Takei, náš
sprievodca, má slušné topánky, ktoré zrejme získal od účastníka
niektorej z predošlých výprav. Z Hushe pokračujeme malebnou
dolinou Khaplu Valley, ktorej kraľuje majestátny Masherbrum. Po
prvej noci v stanoch nás čaká prvý deň treku. Našťastie najkratší.
Veľmi skoro prichádzame do Shaishcho, kde sa dá kúpiť nejaká tá
cola a sladkosť a kde budeme nocovať.
Shaishcho
Strávime tu dve noci. S Ondrom spávam v jedálenskom stane, kde
spáva aj Takei so synom a Ibrahim. Občas sa k nám pridá Juro
(Poděbradský), ktorý sa delí o dosť malý stan so Zuzkou (Belešovou).
Dodovci (t.j. Jožo a Katka (Káčatko) Kopoldovci), Kazovci (Kazo a Aňa
Linekovci) a Maťovia (Šperka a Kmeťo) majú svoje dvojmiestne stany.

Hore zľava Sher Ali, Kača Kopoldová, Ondro Jančík, Peťo Obdržálek, Hneď prvý večer na treku nám domorodci pod vedením Ibrahima Takei, Maťo Kmeťo, Zuzka Belešová, Maťo Šperka, dolu: šofér, Aňa Ibouša pripravili riadny zážitok, miestnu, muziku, tanec a spev.
Lineková, Dodo Kopold, Jirko Poděbradský.
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Ibouš tancuje chca v tábore Shaishcho.

Náš styčný dôstojník Takei.

Na výlet k base campu pod K7 sa nevyberajú všetci, naši najmladší
účastníci sa ako prví trápia so zažívacími problémami. Kazo
upozorňuje, aby sme to s namáhavou aklimatizáciou nepreháňali a
radšej si šetrili sily na ďalšie dni. Rád ho poslúcham a spolu s Aňou a
zhovorčivým nosičom sa ako prví vraciame naspäť. Nosič nevie ani
slovo po anglicky, ale stále niečo melie. Keď sa večer vracajú ostatní,
dozvedáme sa, že pod K 7 to bolo ešte riadne ďaleko a preto tam
nedošli ani oni. Aj druhý večer v Shaishcho je veselý, rovnako ako ten
predchádzajúci, nechýba hudba, tanec a spev našich nosičov. Bokom
nezostávame ani my.
Daltsampa
Chodník do tohto campu vedie po pravej strane doliny. Najprv celkom
slušne naberá výšku, veď dnes treba prekonať poriadne prevýšenie.
Neskôr pokračuje pomerne mierne, prekonáva brod a dostáva sa do
nepríjemného kameňolomu. Neskôr sa trasa stáča doprava do
trávnatého terénu. Tábor leží na lúčke, ktorou sa vinie potôčik,
vpravo za hrebienkom sa skrýva jazierko, ktoré láka otužilcov ku
kúpaniu. Ľavú stranu údolia lemujú zasnežené štíty, ktorým kraľuje
Masherbrum. S Ondrom sem prichádzame, ako najpomalší, ešte
predpoludním. Dážď nás zaháňa do stanov. Debatujeme. Takei
obdivuje nahé baby v Brejku. Neskôr sa motáme po okolí a fotíme...
Xhuspang

Peťo po zostupe z Gondogoro La.

V campe strávime dva oddychové dni. V prvý deň si s Ondrom a
Jurom urobíme krátky výpad do doliny vedúcej pod Gondogoro La,
ostatní tiež úplne nezaháľajú. Druhý deň sa pripravujeme na prechod
cez sedlo. Pozorujeme prvú mohutnú lavínu, ale aj vrtuľník lietajúci
nad dolinou. Neustále obdivujeme smelé línie štíhlej šesťtisícovky –
Laila Peaku. Oddychujeme a zavčasu zalíhame, aby sme mohli vstať
ešte pred polnocou.
Gondogoro La
Toto sedlo ležiace vo výške 5650 m je hlavným cieľom našej akcie.
Preto sa po skorom budíčku s jedlom veľmi nezdržiavame. Vypijeme
čaj, zbalíme stany a aj tí poslední odchádzajú len krátko po polnoci.
Je spln, väčšinou netreba ani čelovky. Vysoko vo svahu vidíme svetlá
našich rýchlejších priateľov. Pod sedlom si pripevňujeme mačky.
Najprv stúpame priamo nahor, už za svetla traverzujeme vľavo k
fixnému lanu. Často sa musíme vyhýbať zostupujúcim nosičom a
japonským a ešte bohvieakým trekárom. Niektorí nosiči idú dosť
bezohľadne a nevadí im, že do nás udierajú svojím nákladom. Majú
klasické pakistanské oblečenie, na tom vetrovku, na nohách tenisky,
na ktorých majú navlečené ponožky namiesto mačiek. Preto ich
cestou vidíme toľko postrácaných. Teda ponožiek. Žiaľ, žiadne
mačky. Napokon s Takeiom prichádzame k provizórnej igelitovej
chatrči, pri ktorej postáva domorodec. Že by horská služba?
Stretávame trojicu ľudí prichádzajúcich z opačnej strany. Jednou z
nich je staršia pani, očividne šťastná z dosiahnutého výkonu. Odtiaľ
už len mierny tiahly zasnežený svah a zastaneme na najvyššom bode
sedla. Sú tu Zuzka, Juro, Ondro, Šmaťo (Martin Šperka) a Ibrahim.
Objímame sa. Nechýbajú slzy radosti. Je absolútne jasno. Viditeľnosť
je neuveriteľná. Fotografujeme na obidve strany sedla, iba pritom
riadne oziabajú ruky. Ako na dlani vidíme K2 (žiaľ, v spodnej časti
zakrytý zasneženým hrebeňom), Broad Peak a Gasherbrumy, vrátane
Hidden Peaku. Aj pohľad naspäť s dominujúcim Liala Peakom stojí za
to. Zostup na ľadovec Vigne je miernejší než výstup a tiež čiastočne
zabezpečený fixnými lanami. Slnko praží a visiace seraky nás
nabádajú k pohybu. Vo svahu vidieť spadnuté lavíny. Dolina sa stáča
najprv vpravo, potom vľavo. Obdivujeme známu Chogolisu, ale aj
snehovými žliabkami rozbrázdené zrázy Vigne Peaku pripomínajúce
už neviem ktorý juhoamerický vrchol. Kúsok pred Ali campom sa
zastavujem a asi polhodinu sa kochám výhľadom na ľadovec Vigne s
táborom na ľavom okraji, ale najmä K-dvojkou a masívom
Gasherbrumov na obzore.

Vo veľmi peknom prostredí situovaný tábor, ku ktorému treba z
Daltsampy prekonať iba neveľké prevýšenie. Mám však v živej
pamäti, že mi trasa pripadala dosť nekonečná. Opúšťame ríšu
Masherbrumu a stáčame sa doprava mierne stúpajúcou dolinkou, kde
fotím prvé plesnivce. Netrvá dlho a vstupujeme na pomerne plochý
ľadovec. Oproti schádza do údolia Ibrahim so skupinou našich
najmladších nosičov, ktorí splnili svoju úlohu. Zrejme by bolo
riskantné hnať 15-ročných chlapcov cez sedlo, ktoré má byť
vyvrcholením nášho podujatia. Občas treba obchádzať trhliny alebo
preskakovať ľadovcové potôčiky. Neskôr sa terén stáva
neprehľadným. Chodník nie je vždy zreteľný, resp. vôbec neexistuje,
vedie sutinou pokrytým ľadovcom. Ešteže je tu náš vodca Takei,
ktorý vždy uzatvára peletón. Konečne sme v úzkej roklinke, za ktorou
sa rozprestiera rovinka s viacerými stanmi. Preteká ňou potôčik,
vďaka ktorému je celá plocha podmáčaná. Na jej spodnom konci je
latrína, čiže ohrada z kameňov uprostred ktorej je kamenná „misa“,
to isté je na hornom konci, na úpätí hrebeňa vedúceho ku Gondogoro
Peaku. Väčšina obyvateľov campu však „chodí“ za jediný obrovský Ali camp
balvan alebo do úbočia nad ním. Podľa toho to tam aj tak vyzerá.
Paradoxne vyznieva nápis na skale vyzývajúci udržiavať čistotu.
Prichádzam sem niečo po desiatej ako posledný. Camp leží vo výške
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Mapka nášho treku z Hushe do Askole.
5010 m a je naším najvyššie položeným nocľažiskom.
Okrem jedálenského už stoja všetky stany, t.j. kuchynský a štyri naše.
Zdvorilý Jakub, pomocník kuchára Fidu, mi hneď prináša čaj a keksy.
Je to asi najstiesnenejší tábor, aký sme na treku použili. Dva z našich
stanov stoja dosť blízko strmého svahu, najmä ten, ktorý obývajú
Dodo s „Káčatkom“. Sú tu postavené kamenné ohrady, ktoré slúžia
nosičom na spanie. Prikryjú ich igelitom a navzájom sa zohrievajúc
vydržia noc aj bez spacáku a karimatky. Večer pred spaním si ešte radi
zaspievajú.

ľadovci sme si užili len v úseku od sedla do údolia ľadovca Vigne,
niečo pod Ali campom. Inak to bol tvrdý holý ľadovec. Ten nám
onedlho znepríjemňuje chôdzu. Buď sú tam napadané kamene, alebo
tvrdý ľad tvorí ihličky, na ktorých sa dobre namáhajú členky. Tušíme,
kde má byť Concordia, ale je to ďalej, než to vyzerá. Panoráma je
neskutočná. Fascinuje ma lichobežníková „žiarivá“ stena Gasherbrumu
IV, ktorá zatieňuje aj majestát K-dvojky. Onedlho sa vynorí aj známy
Mustagh Tower vysoký 7284 m. Aspoň, že ho vidíme dnes, inokedy už
nebudeme mať to šťastie. Stretávame niekoľko skupiniek trekárov,
väčšinou Francúzov. Jeden si ma dokonca pamätá z lietadla. Cesta sa
Concordia
stáča doľava, aby postupne prekonávala niekoľko sutinou obsypaných
ľadovcových hrebienkov na pravej strane. Ešte dlho potrvá, kým
Ráno štartujeme pomerne skoro, aby nás nebrzdil topiaci sa sneh. dosiahneme Concordiu, dívajúc sa na ňu z poslednej morény.
Stopa najprv vedie veľkým oblúkom, aby sme sa vyhli obrovskej Concordia je miesto na sútoku ľadovcov Baltoro, Godwin Austen,
trhline končiacej priamo pri tábore. Treba povedať, že snehu na
Abruzzi a Vigne vo výške 4720 m. Panoráma okolitých kopcov je

Aňa a Vlado Linekovci skoro ráno v sedle Gondogoro.

Liala Peak, 6660 m, nad táborom Xhuspang. Foto: Vlado Linek.
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Pohľad na masív Gasherbrumov.

Good evening breakfast ready a Ibrahim pod expedičným dáždnikom.

vskutku impozantná. Začínajúc vrcholom pripomínajúcim náš Gerlach
na začiatku ľadovca Godwin Austen pokračuje cez K2, Broad Peak,
Gasherbrumy, Golden Throne, Snow Dome, Vigne Peak, Mitre Peak až
k vrcholom v diaľke nad ľadovcom Baltoro. „Tam prídeme za tri dni“,
hovorí Kazo ukazujúc na vrcholy masívu Trango na obzore.
Je tu veľa stanov rozložených na veľkej ploche. Dá sa tu kúpiť aj cola,
ale za nekresťanské peniaze. A „záchodový“ problém sa tu prejavuje
azda najvypuklejšie. Navyše tu ani nie je veľa možností na strávenie
intímnych chvíľ.
Zostaneme tu dve noci. Voľný deň chceme využiť na návštevu K2
base campu. Vyštartujeme dosť neskoro, preto sa musíme otočiť už v
základnom tábore pod Broad Peakom. Tu nás pohostia českí horolezci,
z ktorých dvaja vystúpili na jeden z vrcholov tejto osemtisícovky. V
zhoršujúcom sa počasí sa nám veľmi nechce vyraziť na spiatočnú
cestu.

dostali pod úpätie masívu Trango a vstúpili do doliny vedúcej k
Shipton base campu (BC). Rozhodujeme sa prekrižovať túto ľadovú
rieku hneď oproti nášmu táboru. Cesta je označená skalnými mužíkmi,
ktoré kladú naši rýchlejší priatelia. S Ondrom až popoludní
prichádzame na chodník vedúci po opačnej strane doliny, z ktorého
odbočujeme doprava. Neskôr kráčame takmer vodorovne po moréne
ľadovca po pravej strane, ale je zrejmé, že budeme musieť zostúpiť,
lebo ďalšia cesta sa stráca v strmých skalných stenách. Naozaj,
musíme sa odhodlať spustiť nadol strmým sypkým žľabom až na dno
doliny. Poteší nás malý pramienok vody, ktorý nám v tej horúčave
dodá aspoň trošku vlahy. Trasa sa najprv kľukatí po sutinou
posypaných ľadovcových hrebienkoch hore-dole a až po výstupe na
súvislú morénu sa to zlepší. Neskôr kráčame širokou pláňou s
gýčovitým pohľadom na Nameless Tower v masíve Trango. Pred
treťou popoludní prichádzame k jazeru pred Trango BC. V tábore nás
očakávajú naši. Prívetivý Pakistanec nám v stane ponúka čaj, langoše
a čokoládovú tyčinku. Do Shipton BC sa nám už veľmi nechce, ale
treba sa prekonať. Ďalšia cesta je pestrá. Najprv strmo k hrane svahu,
potom cez snehové pole, popri smelých skalných platniach masívu
Trango, neskôr späť na ľadovec, kde sa trasa pekne zamotáva. Trhlín
a ľadovcových jazierok pribúda. Pozorujeme lavínu padajúcu z masívu
Uli Biaho, po ktorej bude počas nášho pobytu v Shipton BC nasledovať
nespočetné množstvo ďalších. Napokon sa stáčame doprava k
sutinovému žľabu, ktorým vystupujú nosiči veselo zhadzujúc veľké
kamene. Žľab končí na trávnatej terase, na ktorej si radi oddýchneme.
Prejdeme ňou doľava, potom ešte cez snehové pole a potokom
podmáčanú plošinu, za ktorou stojí Shipton BC.
Zvítame sa s lezeckou časťou expedície, ktorá dorazila pred
niekoľkými hodinami. Prvýkrát večeriame za stolom a s Ondrom
prvýkrát spíme v malom stane. Stretnutie je dôvodom na zmenšenie
našich skromných zásob alkoholu.

Goro I
Ráno odchádzame z Concordie s dáždnikmi v ruke. Ani terén nám
nepridáva na nálade. Ľadovec pokrytý sutinou, trhliny občas
preklenuté „mostíkmi“ pozostávajúcimi zo zviazaných troch – štyroch
polien, kaša z blata a kamenia, pod ktorou je číry ľad. Práve na
takomto mieste sa pošmykne Ondro a padá na batoh a chrbát.
Následky sa prejavia až neskôr. Dnes šliape ako na diaľkovom
pochode, najmä pred táborom Goro II, kde nás čaká celá naša
skupina. Dávame si ľahký „obed“ – čapáti, čokoládovú tyčinku a
keksy. Žiaľ, výhľad na Mustagh Tower zahaľujú mraky. Poldruha
hodinka do campu Goro I je o niečo príjemnejšia, než doterajší úsek
cesty. Tábor sa nachádza kúsok od strmého svahu končiaceho v
ľadovcovom potoku.
Urdukas a Khoburtse
Ráno si dávam Zuzkin Reasec, lebo včerajší Ondrov Endiaron nezabral.
Ondro začína vážne doplácať na včerajší pád. Zbalí si síce spacák, ale
o karimatku sa mu postarám ja. Vyrážame na ďalšiu cestu. Camp
Urdukas je príjemným miestom na oddych. Je to naozaj ako oáza v
púšti. Zeleň, pekná poloha terás na stany v strmom svahu, kabínky –
WC a sprchy, osvetlenie stojanovými guľovými lampami napájanými
solárnou energiou, vodovod – všetko postavené MGPO – Mountain
and Glacier Protection Organisation z prostriedkov UNDP (Rozvojový
program OSN). Oproti sa týči masív Cathedrals, vľavo masív Trango,
vpravo Lobsang Spire. Úplne vľavo vykúka Uli Biaho, čiže „Stará
sliepka“, pod ktorou strávime týždeň v Shipton base campe. Začiatok
ďalšej cesty vedie okolo ľadovcového jazierka s pekným pohľadom na
camp. Do Khoburtse je ešte dosť ďaleko, ale trasa je stále zaujímavá.
V campe si s Kazovcami dávam kalvados a pri lúčoch zapadajúceho
slnka fotografujem vrcholy Paiju a Uli Biaho.
Shipton BC
Dnes musíme prekonať cestu naprieč ľadovec Baltoro, aby sme sa

Týždeň v Shipton BC
Tábor sa nachádza na peknej kvetmi posiatej lúčke, ktorou sa vinú
dva potôčiky. Stoja tu dva jedálenské stany, jeden kuchynský stan a
viacero dvojmiestnych stanov. Okrem nás tu táborí trojčlenná kórejská
expedícia. Naši nosiči odchádzajú. O naše žalúdky sa okrem Fidu stará
Jawed, ktorého mohutná postava vo mne vyvoláva otázku, ako sa sem
vôbec dostal. A samozrejme je tu úslužný Jakub a náš guide Takei.
Tu má treková skupina stráviť celý týždeň. Počasie nám od začiatku
nepraje. Často popŕcha alebo oblačnosť neveští nič dobré. Preto sa
oddávame sladkému ničnerobeniu. Deväťčlenná skupinka sa však
odhodlá zrealizovať všeobecne avizovaný plán vystúpiť normálkou na
Great Trango. V prvý deň chcú dosiahnuť sedlo, kde prenocujú a na
druhý deň vystúpiť na vrchol a vrátiť sa do Shipton BC. Kvôli počasiu
svoj zámer posúvajú o deň. Dopadnú však horšie, než sa
predpokladalo. Po krutej noci pod sedlom sa rozhodujú zostúpiť.
Stretávame ich v Trango BC, keď sa o deň neskôr vyberieme po ich
stopách. Potom ešte navštívime stan poľskej expedície, ktorej cieľom
je Nameless Tower. Po štyroch hodinách oddychu sa vraciame do
nášho tábora.
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Ďalšie dni ubehnú ako voda. Väčšinou sa ponevierame okolo tábora,
fotíme kvietky i okolité kopce, pozorujeme lavíny padajúce
predovšetkým z masívu Uli Biaho. Je to majestátny 6417 m vysoký
štít s úzkym vodorovným zasneženým hrebeňom padajúci do údolia
kolmými stenami. V elegancii nezaostáva ani susedná „Zrkadlová
hora“ – Hainabrakk. Pravý okraj masívu lemujú „Mačacie uši“. V
diaľke sa vyníma Flame – ihla v tvare plameňa sviečky. A priamo do
tváre sa nám pozerá mohutná stena Shipton Spire, cieľ časti lezeckej
skupiny. Pekný je aj pohľad dolu údolím. Väčšinou vidíme len hrebeň
nad ľadovcom Baltoro. Keď však vyjde počasie, objaví sa nad ním
oveľa vyšší obor – Masherbrum.
Kúsok nad táborom je ďalšia lúčka s ešte bohatšou a rozmanitejšou
kvetenou. Ako sa hneď po príchode do tábora dozvedáme, niekde v
týchto miestach skončila pozemská púť mladej Američanky Eriky
Kutcher. Stačila neveľká lavína, ktorá spadla z nevinne vyzerajúceho
žľabu.
Na svoj výstup na Hainabrakk sa začínajú pripravovať Andy (Kollárik)
a Erik (Rabatin). Šmaťo im pomáha s vynáškou, zatiaľ čo my s
Ondrom uvažujeme o výlete do ABC. Idú tam totiž Kazovci, Igor
(Koller), Juro a Paľo (Pekarčík), aby tam postavili stany. My dvaja
skončíme opäť ako poslední. Vedie nás Takei, ktorý tu ešte nikdy
nebol a cestou tam trochu blúdime a vďaka veľkým trhlinám takmer
skončíme v slepej uličke. Keď tam dorazíme, Aňa nás ihneď ponúkne
čajom, no Kaza musíme k vytiahnutiu fľaše slivovice trochu
povzbudiť. Spiatočná cesta je bez problémov. Deň pred naším
odchodom prídu nosiči. Ako si neskôr všimneme, už to nie sú takí
makači, ako tí od Hushe. Zrejme je oblasť Baltora a Askole viac
poznačená a skazená civilizáciou než údolie Khaplu, odkiaľ sa začalo
chodiť na treky len nedávno. Veď od prvovýstupu na K2 už uplynulo
vyše 50 rokov.
Paiju

zarezanými žliabkami s vodou. Som úplne zničený. Aňa mi podáva
fľašu s Tangom, čo mi veľmi pomôže. Zvalím sa na karimatku a
oddychujem. Camp Paiju má vybudovanú sústavu terás na
postavenie stanov. Okrem toho je tu rovnaké vybavenie ako v
Urdukase. Aj tento tábor vďačí za svoju existenciu MGPO a UNDP.
Jhola
Včera sme sa definitívne rozlúčili s ľadovcom Baltoro. Ešte stále mám
pred očami mohutný prúd vody vytekajúci spod jeho čelnej morény.
Aj charakter krajiny sa mení. Kopce sú nižšie, profil trasy je miernejší.
Občas sa vyskytne nejaká tá prekážka, napr. brod cez potok. Často
kráčame bezprostredne popri hlavnom toku, inokedy po širokých
pieskom pokrytých pláňach. Je podstatne teplejšie, čo v otvorenom
teréne pod páliacim slnkom obzvlášť pociťujeme. Posledný oddych si
dávame v tieni obrovského balvana
Camp Jhola je tretím a posledným táborom v údolí, ktorý bol
vybudovaný MGPO. Prichádzame sem ako poslední pol hodinu po
poludní. No vlastne nie celkom. Chýbajú nosiči. Nemáme svoje veci,
ani len karimatky, máme hlad... To by sa s prvými nosičmi nemohlo
stať. Stojí tu iba kuchynský stan. Musíme byť trpezliví a vydržať ešte
poldruha hodiny.
Askole
Cesta z campu začína prechodom cez visutý most cez prítok rieky
Braldu. Nasleduje veľmi pekný úsek zarezaný v strmom svahu, ktorý
si rád vyfotím. Počasie sa postupne pomaly ale isto zhoršuje. Oproti
idú trekingové skupiny a vôbec im nezávidím dlhú cestu, ktorú majú
pred sebou. Prejdeme cez most na druhú stranu rieky a konečne
prichádza v skalách vysoko nad riečiskom vedený chodník, ktorý
poznám z internetu.
Oproti kráčajú malí chlapci, patriaci zrejme chlapovi ženúcemu nahor
kozy ako obživu pre neviem akú výpravu. Nemajú hádam viac ako
desať rokov (teda chlapci, vek kôz si netrúfam odhadnúť). Ešte nás
čaká dlhá cesta. Občas sa ešte objavia nečakané prekážky v podobe
prítokov, ktoré si vymleli hlboké a strmé korytá. Do Askole
prichádzame za dažďa. Prvýkrát v Karakorame zažívame búrku. Naša
vychádzka po obci nás vôbec nepoteší. Agresívne deti zvierajú v
rukách kamene, čo nesľubuje nič dobré. Nachádzame miestnu
mešitu, ale aj nemocnicu budovanú talianskym tímom z Lecca a
novostavbu školy. Obydlia sú biedne, zbudované z kameňov a raždia.
Všetko dookola skrášľujú výkaly. Večer sa lúčime s Fidom, ktorý sa
skoro ráno vracia do Shipton BC.

Prišiel deň odchodu. Je krásny deň. Ťažko sa nám lúči s lezcami, ktorí
tam strávia ešte mesiac. Zdá sa mi, že by sa aj chceli pridať. Domov
je domov...
Je takmer hodina po poludní, keď s Ondrom prichádzame na bočnú
morénu pri sútoku ľadovcov Trango a Baltoro. Čaká nás tu čaj a ryža.
Nejem. Je mi zle, zrejme som podcenil pitný režim. Takei nás naháňa.
O chvíľu prichádzame k zemľanke, kde čaká Jakub s čapáti a rybími
konzervami. Opäť si dám len čaj. Ďalšiu cestu spomaľujú najprv
balvany, potom ústie ľadovca Paiju. Sú tu trhliny, ktoré treba
obchádzať. Keď prichádzame k hornému okraju čela ľadovca Baltoro,
Takei ukazuje zelenú oázu v diaľke – cieľ dnešnej etapy. Potrvá ešte
2 hodiny, kým tam prídeme. O chvíľu sa naša trasa spojí s chodníkom
vedúcim z Concordie, po ktorom uháňajú nosiči. Zostúpime sutinou Opäť Skardu
takmer na úroveň riečiska, no na záver nás čaká nekonečné mierne
Ráno s pobavením sledujeme zvracajúcich trekárov, ktorí len včera
stúpanie po širokej plošine prerušovanej hlboko

Na Concordii pod K2.

Pohľad na GIV.

Kvietky na Baltoro.
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prišli z údolia a výška tesne nad 3000 m im nerobí dobre. Čo budú asi
robiť o dva výškové kilometre vyššie? Cesta džípom potvrdzuje
Dodove slová, keď povedal, že bude ešte veselšie, než keď sme
cestovali džípom do Hushe. Sklon je neuveriteľný. Zákruty
prechádzame na dvakrát s cúvaním, pod nami zráz. Neskôr je to
lepšie, ale radšej sa nepozeráme nahor, kde z hlinitých svahov trčia
len zázrakom držiace obrovské balvany. Dozvedáme sa, že len
nedávno taká skala zabila v džípe cestujúceho trekára. Miestami
brodíme prítoky rieky Braldu. Posledné zasnežené kopce už majú
tatranský charakter. V osade Shigar, kde sa na chvíľu zastavujeme,
začína asfaltka, ale aj pekný úsek s výhľadom na Skardu v diaľke.
Tam sa dozvedáme, že kvôli zlému počasiu boli pozastavené lety do
Islamabadu a preto radšej volíme cestu mikrobusom. Ešte obed v
našej známej reštaurácii, posledné nákupy a noc v hoteli. Večer sa
lúčime s Jakubom, ktorý sa vracia do Shipton BC.

už bol najradšej doma. Do Islamabadu prichádzame v poriadnom
lejaku. Vidíme zopár nabúraných áut. Pri štýle jazdy miestnych
vodičov to ani neprekvapuje.
Islamabadu venujeme dopoludnie voľného dňa. Bodkou za akciou je
večera v čínskej reštaurácii v Islamabade.
Skoro ráno odchádzame mikrobusom na letisko, kde dlho čakáme na
zmeškané lietadlo z Londýna. Potom už len krátka zastávka na letisku
Heathrow a vytúžená Viedeň. Kmaťov kamarát z Nitry ma odvezie do
Bratislavy a Ondra ešte do Trnavy. Naša akcia definitívne končí.
Epilóg

Skoro ráno sa nakladáme do Toyoty Hiace. Cestou tankujeme (nafta
za 32 rupií, benzín za 42 rupií – násobiť tak 0,6 krát a bude to v
našich korunách) a Takei nám kupuje miniatúrne banány, podľa nášho
názoru nie veľmi zrelé. Opäť zastávka na mieste, kde sa stretávajú
Himaláje, Karakoram a Hindukúš. Niektoré miesta nespoznávame kvôli
lejakom, ktoré počas nášho treku spôsobili záplavy. V Chilase spíme v
hoteli Panorama a kupujeme si niečo na pamiatku. Ďalšia cesta po
Karakoram Highway nás už tak nefascinuje ako cestou tam. Každý by

Čo povedať na záver? Azda len to, že okrem pár známych som mal
možnosť stretnúť ďalších, dovtedy neznámych, ale veľmi dobrých
ľudí. Boli ochotní podať pomocnú ruku, ak to situácia vyžadovala, a to
úplne samozrejme, i keď ma predtým vôbec nepoznali. Za to by som
sa im chcel touto cestou všetkým (i tým predtým známym)
poďakovať.
Rovnako by som sa chcel podeliť o svoje dojmy z domorodcov. Viacerí
známi považovali túto akciu za riskantnú, najmä z hľadiska
bezpečnosti (kvôli ľuďom). Či pred expedíciou alebo po nej. Pakistan v
preklade znamená „krajina čistých ľudí“. Napriek ojedinelým
negatívnym zážitkom by som chcel potvrdiť opodstatnenosť tohto
pomenovania. Netýka sa to len tých, s ktorými sme boli v
bezprostrednom kontakte, ale aj Pakistancov ako takých. Takže,
dovidenia v Pakistane, priatelia.

Trango Base Camp, tesne pred výstupom do sedla Trango.

Naši nosiči v kempe Paiju.

Cesta domov

Osem krížikov Ivana Kluvánka - 16. 4. 1927
pripravili Milan Mižičko a Vlado Linek

foto: archív Ivan Kluvánek

Málokedy sa vyskytne príležitosť napísať článok o lezcovi, ktorý sa
stal legendou už počas svojho života. Naviac, ak je to pri príležitosti
jeho osemdesiatych narodenín, ktorých sa dožil v plnej výkonnosti,
čoho dôkazom sú aj jeho súčasné aktivity.

počiatkoch myšlienky a zásady budúcej činnosti a života spolku. Po
jeho ustanovení pracoval ako vedúci Horolezeckej školy JAMES.
Horolezci, ktorí sa stretli v Tatrách v roku 1987 si spomenuli práve na
jeho šesťdesiate narodeniny. V liste vyjadrili všetko to, čo bez jedinej
pripomienky a úpravy textu pociťuje horolezecká verejnosť k osobe
Ivan „Kluvoš“ Kluvánek začal s horolezectvom v roku 1951 ako 24 Kluvoša aj dnes.
ročný. Už o tri roky preliezol v Tatrách viaceré významné cesty. V
roku 1955 sa aktívne zúčastnil, ako člen vrcholovej skupiny, prvého Milý náš Ivan!
kolektívneho zimného prechodu hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. V
nasledujúcich rokoch preliezol ďalšie letné a zimné cesty na vysokej Zišli sme sa na Sliezskom dome taká partia horolezcov z viacerých
úrovni. Jeho výstupy mu zabezpečili miesto v slovenskej (1954 -1956) kútov republiky a z viacerých generácií. Spomínali sme na rozličné
udalosti a kamarátov. A zrazu ktosi povedal: viete, že Kluvoš mal
a neskôr aj v československej reprezentácii (1956 – 1961).
Svojimi nápadmi a skúsenosťami pomáhal pri obnovení JAMESu v práve 60 rokov? Všetci si uvedomujeme plynutie času a predsa nás to
roku 1968, keď bol horolezecký zväz v predchádzajúcich rokoch zaskočilo - preboha už?! Na to sa rozprúdila téma debaty, v ktorej si
zrušený a bola ustanovená iba horolezecká sekcia pri ÚV ČSZTV v bol ústrednou postavou, lebo Ťa tu všetci poznáme a každý sa snažil
Prahe.
povedať niečo, čo začínalo "a pamätáte sa...?" A tak tu pomaly plynul
Rovnako sa podieľal na obnove JAMESu v roku 1990 keď vytváral v
film spomienok na udalosti a miesta, chvíľu sme boli
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Fanské vrchy 1986, z výstupu na pik Energia, 5113 m.

v Tatrách, Poľsku, Alpách, Hindukúši. Bolo to milé, príjemné a záver vidíš píšeme Ti list.
Milý náš Ivan, chceli by sme Ti povedať, že sme radi tomu, že sa
môžeme považovať za Tvojich horolezeckých kamarátov. Niekomu si
nám bol učiteľ, niekomu tréner alebo proste spolulezec na lane, na
tom ani tak veľa nezáleží, všetci Ti chceme pri Tvojom životnom
jubileu stisnúť ruku, pravdaže zaželať ešte veľa krásnych chvíľ na
horách a tak trochu neskromne zaželať sebe, aby sme pri tom mohli
byť s Tebou, lebo kde je Kluvoš, tam je vždy fajn a veselo a aj múdro.
Nesmieš sa hnevať ale šesťdesiatka, to už je predsa len vhodná
chvíľa na obzretie sa aj dozadu, my sme tiež hodili oko na tú stranu a
musíme Ti povedať, že Ťa celkom jasne vidíme ako veľkú osobnosť
nášho horolezectva. Nemrač sa a neboj sa, to nie je žiadny nekrológ,
Ty musíš a budeš ešte veľa chodiť medzi nás. Ale keby sme ti to
nepovedali teraz, tak potom už kedy!? Áno, my vieme, čo si pre nás,
pre naše horolezectvo urobil a chceli by sme sa Ti za všetky rady, za
všetky žarty, za všetky chvíle, ktoré sme s Tebou prežili poďakovať.
Poďakovať s nádejou, že to všetko bude pokračovať' ďalej. Tak teda
drahý náš kamarát Kluvoš, pripíjame na Tvoje zdravie, na Tvoje
horolezecké úspechy, na Tvoju záslužnú prácu, ktorú si pre nás urobil.
Sme hrdí že sme Tvoji kamaráti. No a čo, keď šesťdesiat? Tvoj
optimizmus a veselá myseľ nech Ťa stále sprevádza - sem do hôr,
medzi nás. Veľa zdravia, veľa šťastia a
Hore zdar!

Vedel si niečo o horolezectve predtým ako si s ním začal?
Mal som informácie z kníh. Považoval som to za niečo neskutočné a
nedosiahnuteľné, podobne ako archeológiu. Tej som sa vzdal, ale
svoj horolezecký sen som si uskutočnil. Horolezectvo ma začalo baviť
hneď od začiatku.
Čo hovoríš na to, že teraz je na Sološnici zakázané liezť z
dôvodu ochrany prírody?
Viem o tom, ale nedávno som sa tam bol pozrieť a zaspomínať.
Veľmi tým ochranárskym pravidlám nerozumiem. Viem však, že Sokol
Rároh je vzácny vták, bol tam už aj vtedy keď sme na Sološnicu
chodievali liezť my a naša prítomnosť mu nevadila.
Mali rodičia námietky, keď si začal liezť?
Samozrejme. Považovali to za čudný a nebezpečný šport.
Nezakazovali mi to však radikálne, ale viem, že mama sa vždy za mňa
modlila ruženec. Nerobil som pred nimi žiadne tajomstvá. Otcovi sa to
hádam, mám dojem, aj páčilo. Otvorene to nikdy nepovedal, lebo sa
bál že ho mama bude hrešiť.
Aký si mal na začiatku lezecký materiál?

Ti želajú Zeman, Mižičko, Heržo, Šajnoha, Halás, Wojczik, Brych, Mojím prvým materiálom bolo staré točené mlynárske lano. Bolo
Knor, Cerman, Fiala a dva nečitateľné podpisy. (Archív Ivana veľmi dobré ale nesmel si doňho spadnúť. Uväzovali sme si ho len
Kluvánka)
okolo pása a istili cez plece. Neskôr som zohnal skoby od kamarátov,
karabíny vtedy neboli žiadne. Potom prišli karabíny z Poľska, do
Ivan, začal si liezť ako 24 – ročný. Venoval si sa dovtedy ktorých sa tiež neoplatilo padať. Československé prišli trochu neskôr,
nejakým iným športom v prírode?
mali dobrú nosnosť ale zle sa s nimi liezlo. Cvaknúť lano sa dalo akotak ale vycvaknutie bolo problematické a okrem toho sa na nich zle
Od malička som chodieval s rodičmi do Jánskej doliny a vyrážali sme priťahovalo pri technickom lezení. Kamarát Laco Turiansky, ktorý bol
do hôr na túry. Raz do roka sme zabehli do Vysokých Tatier. Prvú zamestnaný v Zváračskom ústave nám vyrábal horolezecké rekvizity.
tatranskú túru som urobil ako osemročný, z Popradského Plesa cez A Lojzo Kuchárik sa špecializoval na skoby. Ostatná výstroj bola
Ostrvu na Sliezsky Dom. V tom roku som bol aj na Térynke a na to si zúfalá. Sami sme sa snažili ušiť si spacáky so striedavými úspechmi.
veľmi dobre pamätám. Mal som premočené topánky a na chate mi do V 50-tich rokoch, v čase studenej vojny, nám zo západnej Európy
nich pchali noviny. Aj neskôr som sa chodil tárať do Tatier. Prvýkrát posielali diverzné padáky s protikomunistickými letákmi. Naši vládny
ma kamaráti zobrali liezť na Sološnicu na Záhorie a mojou prvou predstavitelia urobili veľkú proti kampaň. Ale my sme sa tešili,
cestou bola Hrebeňovka.
pretože pár spadlo v Tatrách a z toho sme si šili fantastické ždiaráky.
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Osemdesiatnik Ivan.

Lezenie na Sološnici.

V S stene Olpereru, Zillertalské Alpy 1963,
prvovýstup. Na snímke Ďuro Wincziller.

V Tatrách urobil 429 výstupov z toho v zime 190. (Dieška, 1989, s.
154).

Postupne sa situácia s materiálom zlepšovala aj u nás.
Absolvoval si na začiatku horolezecký výcvik?
Áno, ale absolvoval som ho až po dvoch rokoch na Popradskom
Plese. Inštruktorom bol Igor Fábry. V tých časoch James nebol a
situácia nebola jasná, takže som nebol organizovaný. Mojím prvým
učiteľom bol Žeňo Vrabec. Zo začiatku som bol taký poslušný
chlapček, ale ako som začal liezť ťažšie veci, urobili zo mňa “enfant
terrible”. Obviňovali ma, že zabúdam na krásu prírody a len sa
ženiem za lezením. Starý klasici vyzdvihovali Kugyho, ktorý bol
známym horolezeckým obdivovateľom prírody. Ja som vychutnával
prírodu tak isto, ibaže len pri nástupe a zostupe.
V roku 1954 si spravil jednu z prvých ciest na Pajštúne, kto
bol tvoj spolulezec?
V ľavej časti sme vyliezli cestu komínom. Teraz sa to volá Štvorkový
komín. Mojim spolulezcom bol Róbert Merganz. Na Pajštún sme
chodili málo. Našou hlavnou skalkou bola Sološnica. Pajštún sme brali
ako kondičku, chodili sme tam pešo z Rače. Pretekali sme sa kto
vylezie viacej metrov za deň.
Aký máš vzťah k Tatrám?
Tatry som mal vždy rád a strávil som tam veľa času. Teraz sa tam
bojím ísť, lebo by ma chytali nostalgické spomienky a som si vedomý,
že na lezenie už nemám. Keď tam raz za čas idem, potĺkam sa po
chodníkoch a občas aj švacnem. Z toho dôvodu, radšej chodím do
Nízkych Tatier. Tak ako vravieval Kugy, obdivovať prírodu. Moja
zamilovaná dolina je Jánska. Zažil som tam fantastické príhody.
Viedol si si horolezecký denník?
Áno, mám zdokumentované všetky výstupy až dovtedy, kým som
horolezectvo bral vážne.
Čo považuješ za svoj najlepší letný a zimný tatranský
výstup?
Bolo ich viacej a neviem povedať, ktorý bol najlepší. V lete je to
Lapinského komín a 3. priestup Orlowského cesty na Galérku (J.
Psotka, Z. Zibrín) a v zime prvý zimný priestup Motykovou cestou v
SV stene Zlobivej, ktorú sme vyliezli v zostave Oľga Zibrínová, Juzek
Psotka a Zdeno Zibrín z Kačacej doliny, Delovka a Birkenmajer na
Ganek, Stanislawského cesta na Galérii, S stena Vysokej a zimné
prechody hrebeňa s Jožom Psotkom.

Kto bol tvojím najlepším spolulezcom?
Nemal som stabilného spolulezca. Každý rok som sa pridal k niekomu
inému. Liezol som aj s Čechmi a Poliakmi. Ale najradšej som liezol s
Jožom Psotkom. Bol to stopercentný chlap v horách.
Ako si sa dostal k trénerstvu?
Od roku 1954 som bol členom slovenskej reprezentácie,
československej od roku 1956. Po čase ma oslovili, či by som nechcel
byť trénerom slovenskej reprezentácie. Túto funkciu som prijal, ale s
aktívnym lezením som neskončil. Zo začiatku som kvalifikáciu nemal a
tréningové plány som zostavoval z vlastných skúseností. Neskôr som
spolupracoval s Ivanom Dieškom, ktorý bol vtedy predsedom
československej trénerskej rady. Spolu s ním sme vymysleli systém
oblastných družstiev, ktoré mali vlastných trénerov a s nimi sme
spolupracovali. Veľmi sa to ujalo a dlho to takto na Slovensku
fungovalo. Osvedčilo sa nám to aj z toho hľadiska, že sme dostávali
presné informácie kto, kedy a čo vyliezol. S nikým sa mi tak výborne
nespolupracovalo ako s Ivanom Dieškom. Mal veľmi dobré nápady.
Bol lezcom modernej generácie, ja tej staršej a navzájom sme sa
dopĺňali. Vďaka Ivanovi sa od roku 1971 začali vyhlasovať výstupy
roka na Slovensku a neskôr aj v Čechách a pre celé Československo.

Ďalšou aktivitou, ktorá ho umiestnila na Olympe horolezeckého neba,
je jeho trénersko - metodická činnosť. Pôsobil ako predseda
Trénerskej Rady Horolezeckého Zväzu (TR HZ) SÚV ČSZTV (1966 1977), predseda TR HZ ÚV ČSZTV (1968 - 1972), predseda športovo
- technickej komisie HZ ÚV ČSZTV, tréner slovenského
reprezentačného družstva (1960 - 1977). V tejto práci si veľmi
pochvaľuje spoluprácu v TR štátneho družstva s R. Antoníčkom.
Obdobne sa vyjadruje o spolupráci s I. Dieškom, ktorý pôsobil ako
predseda TR HZ ÚV ČSZTV a I. Kluvánek v tom čase pôsobil v
podobnej funkcii na Slovensku. I. Dieška o tom píše: "Dva efektívne
pracujúce národné horolezecké zväzy (slovenský pod vedením J.
Oškvarka, český na čele s M. Vítekom) boli pevne skĺbené
organizačne, ideovo a odborne jednotným federálnym ústredím s
predsedom T. Šurkom. Vo sfére vrcholového horolezectva sa častá
bezradnosť a rôzna kvalita práce zmenila pod metodickým vedením
Ústrednej trénerskej rady (predseda I. Dieška, predseda STR I.
Kluvánek, predseda ČTR J. Mašek) na systematickú činnosť. Poprední
horolezci sa stali svojim mladším kolegom trénermi a priateľmi na
lane. Striedanie stráži prebehlo hladko a zakrátko sa objavili nielen
nové mená a výstupy, ale aj veľmi vyrovnaná široká špička."
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Bezengi – Bašcha – auz – baši, Nebeský rebrík. Pohonič mulíc (Ďurana) s kravatou pri ľadovci
Bezengi, 1964.

(Horolezectvo zblízka, Šport STV Bratislava, 1984, str. 137) Kluvánek
patrí medzi zakladateľov československého skalolezectva (1971), keď
sa československá delegácia zúčastnila na majstrovstvách
Sovietskeho zväzu v skalolezení.
Ktorá zahraničná oblasť sa stala tvojou najobľúbenejšou?
Jednoznačne je to Kaukaz, kde som bol osemkrát.

Jeho osudovým horstvom bol Kaukaz, kde urobil významné výstupy
na Džangitau, Elbrus, Koštantau, Šchara, Šchelda, štít Ščurovského,
Tichtingen, Ullutau Čana a Ulluauzbaši. Pôsobil tu v rokoch 1959,
1961, 1962, 1964, 1965, 1985 a 1989. Pre úplnosť musíme ešte
uviesť aj ďalšie hory kde liezol: Alpy - 1963, 1966 a 1970, Pamír 1967, Dolomity - 1969, Fagaraš - 1969, Pyreneje - Sierra Gredos 1971, Lofoty - 1972, Romsdal - 1973, Hindúkuš - 1974. Lezecky
pôsobil aj v d'alších horách - Rila, Krymské hory, Zillertalske Alpy,
Vysoké Taury, Julské Alpy, Waliské Alpy, skupina Mont Blanc, Fanské
vrchy.
Mohol by si porozprávať nejakú zaujímavú príhodu z
Kaukazu?
V roku 1962 som bol na nešťastnej výprave do oblasti Bezengi. Boli
sme tam veľmi silná partia a ja som tam bol vo funkcii lezúceho
trénera. Z poľského Taternika som vyčítal, že najvážnejšie výstupy sú
na Šcharu a Šcheldu. Na Šcharu viedla vtedy na iba jedna cesta
okrem hrebeňa, takzvaná Tomaschekova cesta, ktorá mala iba dve
alebo tri opakovania. Je to 1800 m dlhý pilier. Plánovali sme teda
preliezť tento výstup vo štvorici Zdeněk Studnička, Pavel Černík,
Viktor - Mikeš a ja. Moji spolulezci rozmýšľali aj o severnej stene,
širokej 4 km a vysokej 2 km, veľmi nebezpečnej, ktorou ešte neviedla
žiadna cesta. Dovtedy nemali veľké skúsenosti z ľadovcových hôr a
nevedeli dobre odhadnúť podmienky. Boli tam veľmi nebezpečné
bariéry serakov a bola len otázka času kedy niečo spadne. Vznikli
okolo toho veľké trenice, pretože naši ruskí sprievodcovia boli proti.
Chalani chceli do toho nastúpiť bez povolenia, ale ja som bol
zástancom diplomatického riešenia. Najskôr sme Sovietov presvedčili
niekoľkými dobrými výstupmi, ktoré mali v „maršutnych
listoch“ (popisy ciest). Podľa týchto popisov sa muselo liezť. Keď
niekto liezol cestu, ktorá sa mala liezť štyri dni, tak sa nesmel vrátiť
skôr. Keď sa niekomu cestu podarilo vyliezť za kratší čas, musel
zabivakovať niekde v doline a čakať, pretože by z toho boli problémy.
Keď to niekto liezol dlhšie, hneď vyrážala záchranka. Podarilo sa mi s
nimi vyjednať, že nemusíme dodržať tieto ich predpisy ale výber
cesty nám museli schváliť. Keby sme to nedodržali, mohlo by sa stať,
že by sme tam už druhýkrát nemohli ísť, alebo by z toho bola

Pilier Šchary 1/3 výšky, Viktor Mikeš, 1962.

medzinárodná naťahovačka. My štyria sme teda mali povolené ísť na
Tomaschekov pilier. Pod stenou sa Studnička a Černík rozhodli, že
kašlú na Sovietov. Mikeš sa ma spýtal na názor ako skúsenejšieho:
“Myslíš si, že je to nebezpečné, alebo máš strach z Rusov.“ Podľa
mňa to bolo fakt do toho nebezpečné naliezť. Ráno tí dvaja vstali,
nepovedali nám nič a išli rovno pod severnú stenu. My sme nastúpili
do Tomaschekovho piliera okolo šiestej ráno. Liezli sme na ľavej
strane piliera a za rohom bolo počuť obrovské dunenie a zbadali sme
ľadové krištáliky trblietať sa na slnku. Bola to len jedna z mnohých
lavín a dúfali sme, že sa im nič nestalo. Do večera sme doliezli tesne
pod vrchol, kde sme zabivakovali. Na vrchol to bol už len choďák. Na
druhý deň sme vyrazili na vrchol, ale trvalo nám to dosť dlho vďaka
zlému bivaku a svoje spravila aj nadmorská výška. Studničku s
Černíkom sme nevideli. Do večera sme zostúpili pod Malú Šcharu a
tam sme dali ďalší bivak. Urobili sme si záhrab a zaliezli do našich
hvezdárskych spacákov, ako sme ich volali, pretože cez jeho steny
presvitali hviezdy. Ich výhodou bola ich váha. Ráno sme boli v zlom
fyzickom aj psychickom stave, tých dvoch stále nebolo. Skúšali sme
naštartovať varič, ale nepodarilo sa nám to, takže sme boli bez vody.
Pozeral som dole do doliny a blúznil o tom, keby sme už boli dole.
Hovoril som si: “Čo tu vlastne robím a načo som sem liezol“. Ale to si
človek hovorí často a aj tak tam vždy nalezie. Pozeral som na juh do
údolia Svanetia a zdalo sa mi, že v diaľke vidím pavilón alebo altánok
a pred ním kostolík a jazdca na koni. Ale považoval som to za výplod
svojej fantázie a zlého zdravotného stavu. Došli sme dole do tábora a
tam nám oznámili, že Studnička s Černíkom sa nevrátili. Začali nás
vyšetrovať, čo sa vlastne stalo. Na túto časť tejto historky veľmi
nerád spomínam. Ale na čo rád spomínam je to, keď som bol v roku
1989 znovu v týchto končinách, bol som sa pozrieť aj na to údolie, na
ktoré som sa pozeral z bivaku pod Malou Šcharou a zrazu som zbadal
ten kostolík, o ktorom som si myslel, že je výplod mojej fantázie. Bol
tam aj pavilón, o ktorom som sa dozvedel, že bol sídlom svanskej
kráľovnej Tamary. Ako sme išli dolinou stretol som aj toho jazdca.
Bolo to fakt ako vo sne.

Ako tréner sa prejavil pri usmerňovaní činnosti svojich zverencov vo
svetových horách, predovšetkým ako vynikajúci taktik. Jeho
najväčším trénerskym úspechom, ale aj úspechom československého
horolezectva na Kaukaze, je prelezenie jeho projektu v S stene
Šchary v roku 1965, ktorý uskutočnili J. Ďurana, G. Tschunko a Ľ.
Záhoranský. Ivan Dieška a Václav Širl hodnotia úspechy na Kaukaze
takto: „Někteří naši horolezci se stali znalci Kavkazu, tehdy přede
všemi Ivan Kluvánek, trenér reprezentačého družstva. Vyvrcholením
jeho snah a několikaletého studia stěn byl prvovýstup v severní stěně
Šchary (5201 m) roku 1965. V této mimořádně nebezpečné a obtížné
stěně se podařil Jánu Ďuranovi, Gerhardu Tschunkovi a Ľudovítu
Záhoranskému výstup, dodnes čekající na zařazení mezi
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Masív Šchary, vľavo Tomaschekov pilier, 5B,
vpravo českoslovenký prvovýstup 1965.

Pilier Šchary 1/2 výšky, Viktor Mikeš, 1962.

nejvýznamnější podniky toho druhu na Kavkaze. Díky svému
lezeckému umění a skvélé taktice se trojice dokázala probít mezi
visutými a padajícími ledy ve skutečne světovém stylu." (Horolezectví
zblízka, OLYMPIA PRAHA, str. 381) Počas desaťročí prichádzal s
nápadmi pre celé generácie horolezcov, pri realizácii ich cieľov v
horách. Marián Šajnoha o ňom píše: "Áno, nielen špičkové
horolezecké výkony v produktívnom lezeckom veku, ale neuveriteľne
dlhá duševná i fyzická sviežosť a vitalita spôsobili, že sa jeho
horolezecké myslenie a snaženie nezastavilo, ale pokračuje, nachádza
si stále nové ciele a je tak zdrojom inšpirácie i nasledovania pre
mnohých, oveľa mladších horolezcov. A ešte osobitý, čistý ľudský a
horolezecký humor. Nie klaunovstvo, epicentrum hurónskych
smiechov. Skromný, inteligentný vtip, šibalská iskra v oku, jedným dvoma slovami vypreparovaná podstata, natočená do úsmevného
uhla. To spôsobilo, a ešte aj stále pôsobí, že s Kluvošom bolo a je
fajn, že sa zasmeješ, ale netečú ti slzy od smiechu, Iebo sa
pristihneš, že musíš rozmýšľať..." (Ivan Kluvánek jubiluje, Jamesák,
roč. XXIX, 1997/2, str. 31)
Ako pokračovala tvoja lezecká kariéra?
Zo začiatku som bol vrcholovým lezcom aj trénerom, ale postupne
som svoje lezecké aktivity utlmoval.
Pamätáš si na svoj posledný vážnejší lezecký výstup?
Áno, pamätám. Keď som mal 61 rokov, to bolo v roku 1988, vyliezol
som v lete Boceka a doliezali sme na vrchol Malého Kežmaráku
Stanislawského cestou. Liezol som to s Janom Vestenickým a s
Dušanom Perečkom. Bolo to celkom dramatické, pretože sme sa v
hornej časti zapráskali. Hľadali sme stále pôvodnú Stanislawského
cestu a pri západe slnka sme doliezli na vrchol, kde sme zabivakovali.
Bol to studený bivak. No a v roku 1995 som liezol S stenu Českého
štítu so synom Martinom a s Dušanom Perečkom. Vo vedení sme sa
striedali. V polovici steny nás chytila strašná búrka. Dole stenou
padali uvoľnené kamene, je to dosť rozbitá cesta. Tesne pod
vrcholom, lano medzi mnou a synom, zhodilo balvan veľký ako
televízor. Padal rovno na mňa a ja som na štande nemohol nič robiť.
Pritlačil som sa k stene a kameň dopadol asi meter nad mojou hlavou
a rozbil sa. Na mňa dopadli už len jeho úlomky.
A kedy si bol naposledy liezť?
V roku 2004 na Brnčalke, zo severu na Jahňací štít trojkovou cestou.
Posledné roky už menej leziem a viac cestujem.
Porozprávaj nejakú príhodu z tvojich ciest?

Na vrchole Džangi Tau, 1964.

V roku 1990 sme mali takú akciu s filmármi, zhodou okolností sme
boli všetci členmi HK Filozof. Boli sme tam v zostave Dano Bátovský,
Maroš Marek a ja. Zorganizoval to vedúci vojenského rekreačného
zariadenia Zotavovňa Vojenské Zruby, plukovník Maťašák. Ten
hostieval sovietskych generálov, popíjal s nimi a keď nastali nejaké
problémy bolo treba hneď pazvoniť v Moskvu: „Sáša,…..“ a všetko
zrazu išlo. Túlali sme sa po okolí, pozreli sme pár činných sopiek,
jedna z nich sa len nedávno prebudila a žili sme si v celkom
luxusných podmienkach. Prenajali sme si za 1000 rublov helikoptéru
a lietali sme s ňou nad Kamčatkou a podobné hlúposti. Nakoniec sme
chceli ísť do prístavu, prenajať si nejaký motorový čln a chceli sme sa
pozrieť na Tichý oceán z tejto strany. Prístav bol v obrovskom zálive,
kde bolo sídlo tichomorskej sovietskej flotily. Veľmi dôležitej základni
nechýbalo opevnenie s radarmi a neviem čím ešte, skrátka dobre
zabezpečené. Do prístavu sme vyrazili malým autobusíkom, zostali
sme však stáť tesne nad prístaviskom. Sovietski mariňáci boli
nastúpení, všade znela parádna hudba. Vystúpili sme z autobusu a
Maťašák odpochodoval poradovým krokom k dozorčiemu a zahlásil sa
ako čechoslovatskaja delegacija. Ten ho horlivo odzdravil a za chvíľu
po nás prišiel obrovský ZIL a aj veliteľ tichomorskej flotily, ktorý nás
hneď na to predstavil nejakému admirálovi…..keby ten vedel, že ja
som obyčajný desiatnik. Potom nás súdruh admirál pozval na jeho
rýchločln a z neho sme absolvovali prehliadku celej flotily. Nastúpili
sme a ja, celkom vydesený z toho všetkého, som sa spýtal jedného
dôstojníka, kde máme odložiť fotoaparáty. Na to on bez zaváhania
odpovedal: „Nenáda, vsjo možno snimáť. Vsjo.“ Tak sme všetko fotili.
Mám nafotených asi dvadsať fotiek. S admirálom sme prešli okolo
nastúpených lodí, atómových ponoriek, krížnikov, torpédoborcov,
transportných lodí. Pred každou loďou sme zastali a admirál im do
megafónu kričal na pozdrav a z lodí sa vždy ozvalo: „Urá, urá, urá!“
Keď sme dokončili túto prehliadku, závesnou plošinou nás vytiahli
hore na palubu raketového krížnika. Behali nám až zimomriavky po
chrbte, keď sme hore na palube videli všetky tie rakety veľké ako
hrom. Všetkom sme si to pofotili a nakoniec sme sa odfotili aj s celým
štábom. Už sme ani nedúfali, že by sme sa mohli dostať na oceán,
keď nás nejaký kapitán pozval na svoj motorový čln. Odtiaľ sme
odchádzali tiež s dobrými zážitkami. Dostali sme sa na kapitánsky
mostík a tam bol stôl s niekoľkými lavórikmi s kaviárom, údený losos
a samozrejme poháriky. A už sme pripíjali. Pil si už niekedy 96%
alkohol? Vybehli mi oči navrch hlavy a kapitán mi zo smiechom
podával čistú vodku. „Náda zapiť.“ Že to tak najlepšie. Potom sme sa
konečne dostali na šíre more. Bol to pekný výlet. Na lodi sa námorníci
pristavovali pri nás a kadečo sa vypytovali. Jeden sa spýtal odkiaľ
sme, z ktorého mesta v Československu. Keď som mu povedal, že z
Bratislavy, naradostený mi povedal, že aj jeho otec bol v Bratislave
niekedy v 1968. Tak som ho možno aj stretol niekde tu v
bratislavských uliciach, keď sme na nich nadávali.
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Špendlíky zapichuté v stene označujú, kde Ivan všade bol.

Návšteva na vlajkovej lodi Tichomorskej flotily.

Mal si nejaké lezecké zranenia?

vtedajší chatár z Térynky. To naše nestálo za nič. Štandovali sme na
mieste, o ktorom sa hovorilo, že sa nedá dobre zaistiť. Mne sa však
podarilo zabiť dobrú skobu. Juzek odliezol 10 m, chytil sa starej skoby,
vytrhol ju a preplachtil okolo mňa. Zostal visieť hlboko podo mnou.
Našťastie bez akéhokoľvek zranenia. V previse sme vytĺkli všetky
skoby a tak som ho musel kúsok po kúsku ku mne vytiahnuť. Lano mi
išlo cez spálenú nohu a štandu som nedôveroval natoľko aby som si ju
odtiaľ vytiahol. Ešte teraz mám na tomto mieste jamku.

Mal som. Boli sme na zimnom reprezentačnom sústredení na Térynke.
Počasie nebolo jednoznačné. Rozbehli sme sa po doline zistiť lezecké
podmienky. Vyšli sme do Baranieho sedla a išli sme liezť
Korosadowicza (IV), na východnú stenu Baraních rohov. Ja som liezol
s Tschunkom a druhá dvojka bol Joska Čihula so Soukupom. Preliezli
sme polovičku cesty a tam bol previsnutý komín, cez ktorý som sa
dostal. Nad ním na polici som spravil štand. Soukup to za mnou
doliezol a postavil sa vedľa mňa. Ponúkol som mu aby sa zaistil do
môjho štandu, odmietol to a začal si robiť vlastný. Môj spolulezec
Tschunko zatiaľ odliezol 10 m nado mňa. Zrazu sa nad ním odtrhol
celý svah. Po 20 m páde som ho zachytil a zostal pod previsom. Podľa
toho, ako nadával mi bolo jasné, že žije, ale s hrôzou som zistil, že
Čihulu so Soukupom padajúca masa strhla dole. Padli až do doliny.
Zostali sme tam s Tschunkom sami, ja so zlomenou rukou.
Ďalší úraz som mal v roku 1970. Vtedy som zorganizoval cez
Slovenský výbor ČSZTV zájazd do francúzskych Álp, do Chamonix v
zostave Jano Hazucha, Milo Neumann, Ivan Dieška, Milan Mereš, Lojzo
Halás a lekár z Kežmarku. S problémami sme sa dotrepali na miesto,
mali sme obrovské batohy. Keď sme vychádzali z okrajovej morény na
ľadovec, urobil som veľkú prednášku o bezpečnom pohybe na ľadovci.
Bol som presvedčený, že naši horolezci robia obrovskú chybu, keď
chodia nenaviazaní po ľadovcoch v Alpách a na Kaukaze.
Nakoniec som ich presvedčil a prinútil ich aby sme sa naviazali. Keď
sme prešli Meer de Glace, dostali sme sa na príšerne rozbitý ľadovec a
tak sme tam kľučkovali pomedzi trhliny. Stúpal som v stopách Milana
Mereša a zrazu bum. Zostala po mne diera ako po čertovi. Keď som sa
prebral, visel som asi 20 m v trhline. Začal som hore prusíkovať a
zároveň ma zhora istili. Lano sa však zarezávalo do okraja diery, takže
som sa nemohol dostať až hore a ani sa nikto nemohol priblížiť k
okraju. Samozrejme uviazaný som bol cez pás, lebo frajeri vtedy tak
chodili. Nakoniec ma nejako vydriapali cez ten firnový previs hore.
Prsty som mal zničené, nevedel som chytiť dych a ešte som netušil, že
mám prasknutú ramennú kosť rovno pri kĺbe. Keď som sa vrátil zo
Chamonix, vyrazil som s deťmi do Bulharska, pretože som im to dávno
predtým sľúbil. Nasadli sme do trabanta a cestou som vymýšľal
spôsoby, ako si čo najviac uľahčiť dvíhanie ruky a radenie. Nakoniec
som vymyslel perfektný spôsob, dvíhal som si ju kolenom, a šťastne
sme dorazili do Bulharska.

Aká je tvoja horská filozofia?
Moja, taká horská filozofia nebola založená na naháňaní sa za
prvovýstupmi. Horolezectvo som považoval za šport a hlavne zo
začiatku som v tom nevidel nejakú objaviteľskú činnosť. Takže mojím
cieľom bolo športovo preliezť športovo vylezenú cestu s jasnou
klasifikáciou a to bolo pre mňa meradlom športovej hodnoty. Takže na
prvovýstupy som sa nikdy neupriamil, keď bola príležitosť, tak som
niečo vyliezol, ale nebola to moja priorita. Zaujímali ma hlavne zimné
prvé prelezenia. To ma tak vtedy zaujímalo, na to som sa upriamil.
Dosť veľký význam pripisujem tomu prechodu hrebeňa Vysokých
Tatier, hlavne pre to, že v tom čase sme sedeli doma, málo kto sa
dostal do zahraničia a keď tak sa dostal do Chamonix, kde pozeral na
úžasné steny a nevedel, ako na to. Vtedy chýbalo sebavedomie, neboli
skúsenosti. A tento prechod hrebeňa, bol veľmi dobre zorganizovaný.
18 ľudí bolo v podpornom družstve a my sme boli hore šiesti.
Postupovali sme po hrebeni, relatívne naľahko a vždy na dohodnutom
mieste sme sa stretli s údolnou skupinou. Boli to obyčajne štyria ľudia,
ktorí nám doniesli veci na bivak.
Vtedy boli všetky veci príšerne ťažké, takže to bolo nereálne ťahať to
všetko so sebou. Len lano bolo samo o sebe príšerne ťažké a keď
zamrzlo, zmenilo sa na drôt. Boli sme stále mokrí a v noci boli
poriadne sekery. Ohromný výkon podali aj chlapci, ktorí šli zdola, lebo
tí niesli zo začiatku 40 – 50 kilové náklady. Neskôr sa robili podobné
akcie menšieho rozsahu, so Psotkom sme robili štvordňové
hrebeňovky v Tatrách a tie boli tiež orientované týmto smerom. Lezci
si pomaly zvykli na expedičný vysokohorský spôsob a v tom vidím
najväčší prínos tohto podniku. Lebo, keď sa konečne našli cestičky,
ako sa dostať von, cez kadejakých strýkov a známych, boli už
skúsenosti zo zimných Tatier a tam v zime bývali podmienky ťažšie
ako v lete vo vyšších horách. Takto sa utvorila skupina výkonných
horolezcov, ktorí boli v horách doma.

Podarilo sa aj tebe absolvovať nejaký dlhší pád?

Ako sa pozeráš na dnešné horolezectvo?

Našťastastie nie, ale chytil som aj dlhší pád ako vtedy s Tschunkom.
Liezli sme Hokejku. Preliezli sme najťažšie, previsnuté miesto a nad
ním som zaštandoval na malej plošinke. Mojím spolulezcom bol Juzek
Kubát. Liezli sme na lane Mammut, ktoré nám požičal Jardo Sláma,

Obdivujem tých mladých, ako lezú. Sú fantastickí, my sme nikdy tak
nevedeli liezť ako oni. Trochu si neviem zvyknúť na tie umelé steny a
zdá sa mi, že to s nimi trochu preháňajú. Ale nakoniec je to dobre,
lebo tam sa nikto nezabije, naučia sa poriadne liezť. A vlastne to bola

- 13 -

Avačinska sopka - Kamčatka.

Ušguli v pozadí masív Šchary, koncom dediny kostolík.

moja idea, keď sme začínali so skalolezením. V roku 1973 som bol
spolu s Igorom Kollerom a Dieškovcami na Kryme na našich prvých
skalolezeckých pretekoch. Vtedy boli na také niečo veľmi rozporuplné
názory. Ja som to bral predovšetkým ako výborný tréning. Nie je to
síce presne tak, ako som si to ja predstavoval, ale lezie sa a mladí
podstupujú minimálne riziko, keďže sú dobre istení. Nechcem aby to
teraz vyznelo ako bolestníctvo, ale keby sme my vedeli vtedy liezť, tak
ako sa lezie dnes, keby sme mali takú výstroj a hlavne možnosti, aké
sú dnes, asi by sme vyzerali trochu inak.

Lombok, Bali, Sumba, Sumbava, Flores , Ázia - Hong kong,
Podkarpatská Rus - Hoverla 2006 (79), Mexiko Aztécke pyramídy 2007
(80 - ročný).
Venoval si sa aj publikačnej činnosti?

Pomáhal som Ivanovi Dieškovi pri tvorbe encyklopédie. Spracoval som
asi 30 hesiel. V roku 1967 vyšla kniha Športy na Slovensku, kde som
kompletne spracoval kapitolu Horolezectvo a skompletizoval dovtedy
vylezené najlepšie výstupy československých horolezcov. Materiál som
neskôr postupne dopĺňal a publikoval. Okrem toho som publikoval v
Kde si ešte nebol a kam sa chystáš v najbližšej dobe?
obrázkových časopisoch v Štarte, v Živote, v Svete socializmu. Články
Neviem, či to stihnem, ale tam sa pozri na mapu sveta. Mám som nepísal kvôli literárnym ambíciám, ale kvôli tomu, že za reportáž
vyznačené všetky miesta kde som bol. Veľkými špendlíkmi sú som mohol dostať pár korún na ďalšie výpravy.
vyznačené dlhšie výpravy a krátke malými. Chýba mi ešte Južná
Svoje bohaté teoretické, ale aj praktické skúsenosti odovzdával aj v
Amerika, Južná Afrika a ešte aj Yosemity.

Skutočnosť, že je mužom nevyčerpateľnej energie a kreativity
dokazuje prechod hlavného hrebeňa Pirinu v 1987 (60 ročný), Kaukaz Svanetia Leila, Kareta 1989 (62), Kamčatka v roku 1990 (63), Rakúske
Alpy 1991 (64.), Maroko Vysoký Atlas 1994 (67), Korzika 1995 (68)
Indonézia - Jáva 1997 (70), Etna, Stromboli, Vezuv 2000 (73),
Austrália - Mt. Kosciusko, Nový Zéland 2001 (74), Thajsko - Phranang,
Turecko Anatólia, Kanada - Skalnaté hory 2003 ( 76),
Ceylon 2004 (77), Jordánsko - Wadi Rum 2005 (78), Indonézia -

literárnej podobe.
Už od šesťdesiatych rokov uverejnil množstvo popularizačných a
odborných článkov najmä v Krásach Slovenska. Je spoluautorom
významných publikácií, napr. Športy na Slovensku (Bratislava, Šport,
1967), Rozvoj telovýchovy a športu na Slovensku (Bratislava, Šport,
1973), Učebné texty pre cvičiteľov horolezectva II. a III. triedy
(Bratislava, Šport, 1972), IAMES 50 (pre internú potrebu SHZ IAMES,
1971), spolupráca s I. Dieškom na Horolezeckej encyklopédii
(Bratislava: Šport STV, 1989) zatiaľ najkomplexnejšej príručke o
horolezectve u nás.
S úsmevom v tvári si na Kluvoša spomína aj jeho priateľ a čiastočne aj
odchovanec Ján Ďurana. Spomína na Kaukaz a ich spoločnú
aklimatizačnú túru na Tichtengen. Počas ťažkého ale veľmi pekného
lezenie zažili s Kluvošom hromadu srandy.

Podobne aj Milan Mižičko, pre ktorého bol Ivan Kluvoš "lordom
protektorom". Vo všetkých svojich spomienkach má Ivana zapísaného
ako náročného, niekedy až tvrdého trénera, s ktorým na druhej strane
bola "kopa srandy". Za dlhé roky sa z trénerského vzťahu práve vďaka
Ivanovi utvoril, napriek relatívne veľkému vekovému rozdielu, vzťah
priateľský a blízky.
Oslávil si okrúhle narodeniny a otvoril si ďalšie desaťročie svojho
života. Dovoľ nám, aby sme ti milý Ivan dodatočne popriali dobré
zdravie, šťastie i radosť a spokojnosť zo všedných dní, ktoré nás
čakajú. Prijmi od nás všetkých - Tvojich priateľov, členov nášho
Horolezeckého klubu Filozof, a celého Slovenského horolezeckého
spolku JAMES tieto vinše. Zvyklo sa hovoriť, že s rokmi ako by človeku
šťastia ubúdalo, nech Ti zostane aspoň toľko radosti, koľko je
potrebné k šťastnému naplneniu každodenného života.
Myslenie o horách a horolezectve je u Teba súčasť životnej filozofie a
postojov.
Hore zdar!
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Letný horolezecký kurz HK Filozof Bratislava – Vysoké Tatry 2007
text: Jarka Petrlíková

foto: Robo Glinda, Jarka Petrlíková, Vlado Mihál

Zahájenie kurzu.
Chata pri zelenom plese, 14. 7. – 21. 7. 2007

Druhý deň: straty 0%, úspešnosť: 99,9%, chyba spôsobená
meraním 0,1%

Účastníci kurzu: Peter Dzurinda, Ján Škota, Esther Nieft, Laco
Káder, Andrej Kravec, Marek Kučera, Robo Glinda, Martina
Štefaniková
Inštruktori: Vlado Mihál, Jarka Petrlíková, Peter Víťaz, Rasťo
Cesnek
Lekárske zabezpečenie: p. Mrlík, sl. Mrlíková.
Tradične ako každý rok, nováčikovia po úspešnom absolvovaní
teoretických a praktických skúšok majú príležitosť vyskúšať si lezenie
vo Vysokých Tatrách. Tento rok sme presunuli kurz na Brnčalovu
chatu, kde sme v Doline zeleného plesa a okolitých stenách strávili
jeden neobvykle horúci, lezecký týždeň.
V sobotu popoludní Vlado Mihál na balvane slávnostne zahajuje letný
horolezecký kurz HK Filozof. Po úvodných slovách a oboznámení
účastníkov s plánmi na najbližšie dni prichádzajú na rad naši mladí a
na cvičnom šutri nám ukazujú svoje zručnosti, ťahanie, doberanie
druholezca a následne zlaňovanie.
V nedeľu sa prebúdzame do krásneho slnečného rána. Vedieme
nováčikov pod Východnú Žeruchovú vežu (ďalej VŽV), kde sa
zameriavame najmä na zakladanie vklínencov a friendov kam sa len
dá a robenie štandov na vlastných isteniach. Po krátkej prednáške
pod skalou, sa mladí roztrúsili po okolí a vo dvojiciach maturujú nad
každou špárkou, každou puklinou, v snahe vytvoriť si svoj prvý
vlastný štand. Beháme s Peťom od štandu k štandu. Radíme,
pomáhame, testujeme a kritizujeme. Po pár menej úspešných
pokusoch nám však už predvádzajú vzorové štandy plné kreativity.
Nechýba veľa a niektorí by si ich aj ozdobili machom, aby získali body
za umelecké stvárnenie. Po takto strávenom dopoludní prichádza na
rad práca s dvojičkami a prvé ťahanie po vlastných postupových
isteniach. Pre tento účel sme vybrali dve ľahké troj-až-štvorkové
cesty. Kurzisti tak majú možnosť si samostatne, avšak stále za našej
prítomnosti (Haló vedúci, kam sa to pozeráš?) natiahnuť prvú dĺžku
cesty, zaštandovať a následne žľabom zostúpiť. Vlado si zatiaľ dáva
free solo, Jastrabia veža - JZ hrebeň, Jastrabie sedlo a stíha aj VŽV,
Cesta cez knihu, V, (T. Marec, B. Čiernik) free solo.

Deň tretí. Štvrť na osem ráno, raňajkujeme a teplomer na slnku
pred chatou už ukazuje 30°C! Vyberáme sa na VŽV J pilierom ( III,
jedno miesto V, 2h, M.Mereš, A.Puškáš, G.Takáč). Ja v trojici s Lacom
a Esther, v pätách Peťovi Víťazovi s Robom a Marekom. Rasťove
družstvo (Andrej, Peter, Jano) mieri na Kozí Štít - Južný pilier (V-III,
E. Fehér, I. Lehotský). Vlado zatiaľ lezie Karbunkulový hrebeň (II) Z.
Klemensiewicz, R. Kordys, free solo.
Úvodnú a posledné dve dĺžky v našej trojke ťahám ja, v ďalších sa už
veselo striedajú Esther s Lacom. Podobne to fungovalo aj v Peťovej
skupinke. Mladí nadšenci si vychutnávajú každý krok, každé
založenie, či výhľad. Esther výborne zvláda štvrtú dĺžku a vzápätí
Lacovi vyčarí veľký úsmev na tvári borhákový štand v piatej.
Kežmarský, Lomnický, Pyšný a Malý Pyšný štít, ešte aj tá malá
Loktibrada...všetko sa pred nami nádherne rozprestiera. Opakujeme
miestopis, slnko páli a deň ubieha neuveriteľnou rýchlosťou. Najmä
kvôli večnému preväzovaniu na štandoch sa nám čas výstupu značne
preťahuje a dole prichádzame už za tmy. Prekoná niekto náš rekord?
2 hodiny sme si hravo natiahli na 10 hod. ! ;-) , čo svedčí o láske k
prírode a o zmysle pre krásu, ktorú sme tak intenzívne obdivovali...
Vlado nám zachránil večeru (za čo mu večná sláva) a tak napokon
dopĺňame tekutiny a uspokojujeme aj naše prázdne žalúdky.
Utorok sa grilujem s Esther a Lacom na Kozej Kôpke, pravý pilier (IIIII, A. Puškáš), Rasťo vytiahol svoje družstvo na Malý Kežmarský štít Wéberovka - prvé 3.dĺžky (IV), zatiaľ čo Vladovi nadšenci, Robo a
Marek, statočne bojujú na Čiernom štíte - Narovnanie Puškášovho
piliera (V, J. Michalko, V. Tatarka, 1982).
Streda všeobecný rest day. Opäť teplo. Hic. Výpek. Grill. Sauna...
Esther, tá si ani cez rest-day nedá pokoj. Vyráža s našimi kamarátmi
zo Zlína, Peťou, Jirkom, Radkom a Martinom pod vedením Dušana
Perečka, z veľkej zmrzlej doliny cez medené lávky na Lomnický štít.
Ako Jirka říka: „přímo do nejvýše položené krčmy v karpatskem
oblouku”. Zatiaľ čo ja relaxujem pri dobrom obede s Miškou a Paťom
Barjakom v Lomnici, Peťo Víťaz si pochutnáva na chladenej desiatke
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Esther a Laco v ceste Mereš - Puškáš.

Robo Glinda, narovnanie Puškášovho piliera.

pred chatou a ostatní tiež menej či viac aktívne oddychujú. Večer, som ich chcel odkázať na knižnicu v chate, ale potom mi to došlo. (Pre
tých ktorí si pomysleli, že mám dlhé vedenie mám jednu výhovorku:
zábava v bare sa preťahuje do neskorej noci.
no skúste v takom teple rozmýšľať, rýchlejšie to vážne nešlo) (čo ale
Štvrtok, deň šiesty, bože, opäť plech. Možno z toho tepla, možno neznamená, že to dlhé vedenie nemôžem mať). A pozerajúc na ich
trochu z vody, pár ľudí pociťuje žalúdočné potiaže. Po uši chránení nadšené tváre som im jednoducho nemohol odolať. Našťastie to boli
vysokým UV faktorom, stúpame po reťaziach k veľkej zmrzlej doline a chlapci aktívni, tým chcem povedať, že sa nebáli ťahať a tak som
traverzujeme k malej zmrzlej, kde sa na snehu chladí párik kamzíkov. pôsobil len ako závažie na druhom konci lana. Na moju rečnícku
Dostávame sa k nástupu cesty Illner Rulke, na Jastrabej veži. Je to otázku, že buď sú takí dobrí alebo ja som tak... (slušnejší výraz:
veľmi pekná III.-ková, trojdĺžková cesta s borhákovými štandami, zničený), mi súcitne odpovedali, že to bude tá druhá možnosť. Vďaka
vhodná pre začiatočníkov. Bacha však na lokre! (až na jeden, ktorý im za to. I keď klamať sa nemá. Vyliezli sme prvé tri dĺžky a potom
tam už nie je) V prvej dĺžke sa nečakane s Esther na druhom konci, sme zlanili dole, kde mne sa čoraz častejšie začal v mysli objavovať
odtrhne asi polmetrový blok a už sa dolinou ozýva „Pozor šutéér !“ pollitrový pohár s krásnou, slnkom presvetlenou, zlatohnedou
Našťastie okrem zľaknutia a oškretých stehien to nik ani nič iné tekutinou zakončenou krásnou snehobielou penou. Pochopil som, že
neodnieslo. Napätie očividne rastie a nevyspatý Laco následne radšej to znamená: Zbaľ si tie fidlátka a padaj dole do baru. A tým sa pre
volí štýl prelezu TR. Doliezame ďalšie dĺžky a so zhoršujúcim sa mňa ukončil krásny lezecký týždeň v tatrách. Všetci sme to, až na
počasím upúšťame od pôvodného plánu pokračovať ešte z Jastrabieho malé odreniny a škrabance, prežili v zdraví, bohatší o plno krásnych
sedla na vrchol Jastrabej veže a zostupujeme do červenej doliny. zážitkov a odhodlania, že najneskôr o rok sa sem opäť vrátime.
Večer trávi HK Filozof spolu s HK Univerzita Zlín pred chatou a Chcem poďakovať hlavne Jarke, Vladovi a Rasťovi a samozrejme
venujeme pozornosť (okrem všade prítomným otravným muškám) aj všetkým nováčikom za pekne prežitý týždeň.
našim moravským sestrám Pete a Janke, ktoré výborne precvičili naše
pamäťové bunky prednáškou zdravovedy.
Super vydarený horúci týždeň, či letný horolezecký kurz HK Filozof
Zatiaľ, čo sme s Esther a Lacom piatok vegetovali na Jastrabej veži, Bratislava vo Vysokých tatrách, sa ukončil tradične v bare Brnčalovej
hypnotizovali signál a kochali sa výhľadmi, Jano, Peter a Andrej chaty a polnočným kúpaním v Zelenom plese.
vytiahli Peťa Víťaza na Žeruchy do Knihy. Nebudem už opakovať, že A na záver ešte pár slov od našej nemeckej ex-nováčičky Esther
bol opäť plech.. Uff!
Nieft: Bolo to – ako najlepšie povedané – zaujímavá skúzenosť?!!!!
Okrem pár okamžikov, v ktorých som dosť dobre zomrela na svoj
Peťo Víťaz: áno, posledný lezecký deň, sme už toho všetci mali panik pri pohľade smerom gravitácie alebo na anti-dôveru, čo sa týka
dosť. Teda aspoň som si to myslel, že všetci, ale kde sa vzali tu sa moje schopnosti, som si tento týždeň neuveriteľne užívala!! Myslím, že
vzali, odrazu okolo mňa poletovali Jano, Peťo a Andrej a z ich bude jeden z tých mojich najviac dojimavých zážitkov vo vašej
prekrývajúceho bľabotania som sem tam zachytil slovo Kniha. Najprv
krajine!!!

Mravci.

Deň prvý.
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Oddielová akcia, Súľov, 4. - 5. 8. 2007
text: Katka Krištofičová

Foto: Martin Viazanko, Jarka Petrlíková

Horný rad: Miška Regecová, Peťo Weidinger, Katka Krištofičová, Martin Michalko, Juraj Arnold s priateľkou, Martin Viazo Viazanko.
dolný rad: Paťo Barjak, Jaroslav Kapšo, Jarka Petrlíková, Roman a Janka Jasovský, Miška Nemečková, Robo Kovács.
Na fotke chýbajú Ondro Starinský, Jakub Ondrušek, Robo Glinda s bratrancom, ktorí už boli na ceste ku skale.
Klubová akcia „Súľov“ mala byť len moja druhá odkedy som sa stala
členkou klubu a po prvej v Paklenici boli očakávania naozaj vysoké.
Po menšom chaose pred odchodom ohľadom počtu účastníkov,
miesta „pobytu“ a času odchodu vyrazili v sobotu ráno nakoniec štyri
autá plné lezeckých, ale aj nelezeckých nadšencov. Cesta prebiehala
bez väčších problémov a niektorí šoféri si urobili z diaľnice
pretekársky okruh na nie príliš veľkú spokojnosť posádky. Ale
povedzme si na rovinu, lepšie ako ísť tých 200 km po vlastných, a tak
radšej všetci držali jazyk za zubami a snažili sa predýchať to číslo, čo
sa objavilo na tachometri a nie a nie zmiznúť až po Považskú
Bystricu. Nečudo, že cesta ubehla za hodinku a štvrť a my sme sa
ocitli v kempe v dedinke Súľov okolo 9tej ráno. Tam nás však čakalo
závažné rozhodnutie, kde rozložiť stany. O chvíľu pri potôčiku
vyrástla malá lezecká dedinka a mohli sme začať rozmýšľať, kam sa
vyberieme liezť.
Počasie nám zatiaľ prialo, tak sme si zbalili caky-paky a naľahko
oblečení sme sa vybrali popri kostole cez lúku, cez les až k Súľovským
skalám, k sektoru Tabuľa – Z stena. Tam sme sa všetci stretli až na
nováčikov 2006/2007, tí „utiekli“ z kempu asi hodinku pred nami
ostatnými a nezverili sa nám, že kam majú namierené. Pod skalou
sme sa zložili, popozerali sprievodcu a každá lezecká dvojica si podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia vybrala niektorú cestu a
pokúšala sa ju zdolať. Ja a Peter W., ako ustálený lezecký pár, sme
sa pustili do celkom peknej cesty s názvom „Celkom pekná“ a po tom,
čo ju Peter W. vytiahol a bola som viacerými ubezpečená, že by som
ju mala zvládnuť vytiahnuť aj ja, naviazala som sa a... Takto sme
vyliezli ešte jednu cestu „Špagety plus“, do ktorej som, povzbudená
úspechom z predchádzajúcej, naliezla ako prvá. Počasie už nebolo
zďaleka také prajné ako keď sme vyrážali z kempu. Slniečko zaliezlo
a aj ortuť v teplomere iste klesla o pár stupňov. A so slniečkom
niektorým zašla trochu aj chuť do ďalšieho lezenia, čo sa však nijako
neprejavilo na „spoločenskej atmosfére“ toho dňa. A keď sme zbadali
len tak voľne visiace lano v krásnej hladkej platni, ktorú chvíľku
predtým doliezol Paťo, očká sa nám

viacerým zablýskali a hneď niekoľkým naraz prebleskla hlavou
myšlienka, že by sme si to skúsili vyliezť top rope. Tak sme sa o to
pokúšali Peter W., Yarka, Miška N. a ja. V mojom prípade to bolo viac
o sedení v lane ako o lezení, ale napríklad Yarka sa s tým popasovala
vcelku zdatne. A v podstate za povzbudzovania a dobre mienených
rád pozorovateľov sme to nakoniec všetci vyštverali až hore, ale o
spôsobe sa radšej rozpisovať nebudem:). Kým sme my zápasili s
cestou Adrenalín za 7+, Paťo sa zas a znovu pokúšal zdolať niečo za
9 vedľa nás. Dokonca to miestami vyzeralo, že si skôr chce zaskákať
do lana, ale nakoniec, pri zatajenom dychu všetkých divákov, sa mu
podarilo preliezť kľúčové miesto a zvyšok cesty vybehol ako jašterica,
ani sme nestihli postrehnúť ako.
Popoludnie sa schyľovalo k druhej polovici a nám sa začali ozývať
prázdne žalúdky. Slinky sa začali zbierať omnoho intenzívnejšie, keď
sme si spomenuli na bryndzové halušky, na ktorých sme sa dohodli
ešte pred odchodom z BA. Opäť sme si zbalili caky-paky,
skontrolovali, či má každý všetko a tou istou cestou ako sme prišli
sme sa vybrali lesom, lúkou, popri kostole až do kempu. Prezliekli
sme sa, posadali do áut a vyrazili smer Považská Bystrica, kde na nás
čakala kráľovská večera na salaši. Tak sme sa najedli, že sme tam po
večeri ešte asi 2 hodiny sedeli s tým, že sme sa ani pohnúť nemohli.
Bryndzové halušky a čučoriedkové guľky nás všetkých do jedného
zmohli. Na salaš sme prišli za svetla a odchádzali sme odtiaľ za úplnej
tmy. Kým sme však dorazili do kempu, niektorým tak dobre vytrávilo,
že sa ešte pustili do grilovania a opekania. Ja som však bola po celom
dni taká zmorená, že som sa šuchla do spacáku a behom pár
mikrosekúnd som bola „tvrdá“. Okolo pol dvanástej v noci som bola
zobudená, že treba ísť do Považskej na stanicu pre Roba K.. Ešte v
spánkovom tranze som nasadla do auta s Petrom W. a Miškou N. a
vyrazila do noci. Stanicu sme našli bez väčších problémov, naložili
Roba a namierili späť do kempu, kde čakali ostatní pri ohníku s
ugrilovaným mäskom. Ani neviem dokedy sme sedeli pri ohníku
zohrievajúc si nohy, ruky a rozprávajúc sa o všetkom možnom i
nemožnom...
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Miška v ceste Mydlové bubliny na Súľove.

Katka lezie Gastonovu cestu a Robo ťahá cestu
Vanterpuch na Maníne.

Ráno nás privítalo nepekne – zatiahnutá obloha a predzvesť mokrého
počasia nás trochu vystrašila. Pobalili sme si stany a uvažovali, čo s
nadchádzajúcim dňom. Posádka nášho auta sa dohodla na zmene
lezeckého prostredia. Nasadali sme do auta v zostave Peter W., Miska
N., Robo K., Yarka a ja a namierili si to na Manín. Yarku sme viac-menej
uniesli, ale dúfam, že to veľmi neľutovala :). Na Maníne sme zakotvili v
sektore Gastonka, vyliezli Gastonovu (Peter W., Yarka, ja). Potom sme
sa posunuli o kúsok ďalej a zdolali cestu Cicho v sektore

Paťo v ceste Bombička na Tabuli.

Stena Černokňažníkov (to som liezla s Yarkou). Miška a Robo liezli niečo
ťažšie, ale ani za svet si nespomeniem čo. Celý deň sme brali ako
pohodovku a okolo 16tej sme vyrazili smer BA s medzizastávkou v
Považskej Bystrici na haluškách.
Ak by som to mala celé zhodnotiť dvoma slovami, poviem len: „Skvelá
akcia“ a pre mňa aj úspešná, lebo som si čo-to vytiahla na moje
počudovanie aj sama :). Takže do najbližšej spoločnej akcie
dovidenia :)).

83. THT JAMES - Chata pri Zelenom plese, 9. – 16. 9. 2007
text: Paťo Barjak

foto: Jarka Petrlíková, Miška Regecová, Vlado Linek

Začalo to úplne klasicky kúpou lístka na posledné IC z Bratislavy v
stredu večer. Cesta prebiehala úplne kľudne, rozhovor striedala
zaklonená hlava s otvorenými ústami, návštevy WC a požierania
nedozierneho množstva zásob, ktoré sme so sebou mali.
Po vystúpení na Bielej vode Mišku chytil panický strach z medveďov,
všade ich videla, počula a dokonca ma skoro presvedčila, aby som
vyhodil salámu čo som mal v batohu...našťastie ma nezlomila…
Na chatu sme dorazili okolo polnoci, všade ticho, teplo, kľud, a tak sme
sa zložili v prázdnom kumbále, ktorý ostal až dokonca naším útočiskom.
Ráno sa nieslo v znamení vylihovania, jedenia a čakania na

Jarku a Janku. Okolo 10 dorazili baby a ja s Miškou sme vyrazili na
prechádzku do Červenej doliny. Pri mužíkoch, ktorý odbáčajú do
Jastriabeho sedla začal pod nohami prešmykovať sneh ku ktorému sa
pridal silný vietor a hmla. Vystúpili sme do sedla pod Jahňacím štítom,
kde sme sa pre veľa snehu a silný vietor od severu otočili späť na chatu.
Večer bolo premietanie fotiek z thtéčok spred 50, 60, 70-tich rokov.
Seniori lúštili na fotkách tváre, hádali mená, no úprimne povedané pre
nás mladších to nebola žiadna zábava.
Na druhý deň sme sa zobudili do pekného slnečného dňa, a tak sme sa
spolu s babami rozhodli, že prerazíme do Baranieho sedla, kde sa

Pohľad na Pyšné štíty a Čierny štít.

Janka, Snehuliak a Jarka.
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Horný rad: Jano Ďurana, Jožo Lipták, Jarka Petrlíková, Aňa Lineková, Janka, Miška Regecová. Dolný rad: náčelník THT Milo Neumann,
Mižo Mižičko, Fero Mitošinka, p. Benická, Paťo Barjak a Vlado Linek. Vpredu klačí Tóno Trtík.
podľa času rozhodneme či sa vrátime spať alebo to obídeme cez
Térynu a Svišťovku späť. Počasie bolo ukážkové, dalo by sa aj liezť
keby všade neležala metrová vrstva snehu, sneh bol dokonca aj v
južných stenách. Šlapalo sa nám dobre, postup nám spomaľoval sneh,
ktorý sa nachádzal už niekoľko výškových metrov nad reťazami. V
miestach, kde na neho svietilo slniečko sa išlo dobre, no v závere
doliny sme boli nútení prejsť niekoľko stoviek metrov po tieni, kde bol
sneh úplne zmrznutý na ľad, a tak do rúk putovali špicaté kamene na
prípadne „zabrzdenie“ pádu a ja ako prvý som išiel presekávať akotaké stupy nech to prejdeme bez nejakých vážnejších komplikácií. Pod
Baraním sedlom sme dobehli trojicu chalanov, ktorí uvažovali či to
majú risknúť a bez mačiek skúsiť preraziť cez sedlo. Išiel som to
skúsiť, no po pár desiatkach metrov v čistom ľade s kameňom v ruke
som sa rozhodol, že sa otočíme, čo urobili aj chalani a začali sme
zostupovať. Cestou späť sme sa pekne na slniečku napapkali, presušili
mokré veci a zostúpili na chatu. Večer sa niesol v znamení Dodovych
diákov z osemtisícoviek a zakončili sme to snowbordistickým videom.

Večer bol pomerne kľudný, rušili sme ho asi jedine my našou niekoľko
hodinovou hrou „Človeče, nehnevaj sa!“
V sobotu bolo úplne odporné počasie, von sa vybrali len masochisti,
medzi nimi aj Jarka s Jankou, ktoré sa šli prejsť na chatu Plesnivec.
My sme leňošili na chate, prešli sa okolo plesa a pozorovali varenie
gulášika, ktorý mal byť na večeru a aj veru bol a úplne perfektný. Po
ňom nasledovalo opäť premietanie diákov z THT tentokrát však len
pár dní starých a večer zavŕšila diskotéka. My sme si omámení
guľášom a kofolou ešte dali večer v bare chlebíky s masťou a cibuľou
a slastne za dunenia diskorytmov zaspali až kým nás ako každý deň
doposiaľ nezobudili naši spolubývajúci niekoľko desaťminutovým
šušťaním igelitiek. Pobalili sme si saky paky a fičali dole na bus smer
PP. Bágle sme dali do úschovne a naše vymrznuté telá sme šli
prehriať do AquaCity Poprad. No nekúp to, sauna a bazén na 2 hodiny
za 80 Sk. THT bolo z veľkej časti poznačené počasím, bolo pomenej
ľudí, nedalo sa liezť, ale myslím, že sa to nejako veľmi neprejavilo na
atmosfére, ktorá bola veľmi dobrá.

Maťo Heuger, Milan Mižičko a Fero Mitošinka.

Jožko Lipták získal strieborný odznak JAMES.
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Posledné prípravy pred varením gulášu.

Jano Ďurana.

Kurz nováčikov 2007/2008
1. 10. 2007 sa začal ďalší ročník základného horolezeckého kurzu
nášho oddielu. Prihlásilo sa naň doposiaľ 26 záujemcov o lezenie,
budúcich nováčikov. Na úvodnej hodine získali najmä základné
informácie o priebehu kurzu a plánoch na najbližšie obdobie.

Potešujúca je vysoká účasť na prednáškach, ale i na múriku, kde si
niektorí po prvý raz vyskúšali liepanie sa po studenom kameni.
Ako bolo na Technickom skle, koľko nováčikov prišlo, alebo či nám
počasie neprekazilo plány, sa dozviete v ďalšom čísle.

Avízo 4/2007
z
z
z

Sardínia, Taliansko
Posledné zlanenie, Pajštún
Silvester 2007

Uzávierka čísla 4/2007 je 15. 1. 2008. Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com.
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