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86. THT JAMES

text a foto: Vlado Linek
Tento rok sa 86. Tradičný horolezecký týždeň uskutočnil v dňoch 16. 19. septembra 2010 po prvýkrát na Hrebienku. Vystriedal tak 3
doterajšie miesta Popradské pleso, Sliezsky dom a Brnčalovu chatu.
Termín stretnutia sa v roku 2001 zmenil z augusta na september.
Jedným z dôvodov bolo aj dlhodobo lepšie počasie práve v septembri.
Posledné roky však je to počasie v septembri naozaj zlé.
Pre mňa sa začal týždeň vo Viedni na vlakovej stanici, kde som bol
vyzdvihnúť hlavného hosťa stretnutia Silva Kara zo Slovinska. Silvo už
chcel príst pred dvoma rokmi, ale vtedy ho skosila silná chrípka. Tohto
fenomenálneho lezca poznám už dlhé roky a tak som sa tešil, že si v
Tatrách niečo vylezieme. Na Hrebienok sme dorazili vo štvrtok 16. 9.
Na hoteli sme sa zvítali s našim predsedom Milanom Mižičkom. Mižo sa
Silvovej návšteve veľmi potešil a hneď sa s ním pustil do reči
brilantnou srbčinou.
Večer sa na Hrebienku začal oficiálnym programom. Prezentáciu si
pripravil Miro Peťo z Liptovského Mikuláša, ktorý je členom
horolezeckej reprezentácie. Potešil nás obrázkami z prelezov
najťažších tatranských ciest ako aj skialpinistickými extrémami z
Nórska, kde strávil celú zimu.
V piatok patril tradičnej návšteve Popradského plesa a Symbolického
cintorína. Napriek vytrvalému dažďu sa na stretnutí zúčastilo okolo 30
jamesákov – seniorov. Premietli sa obrázky z minulého THT, zavesili
sme veniec na počesť zakladateľov JAMESU pred vchodom do
Popradského plesa. Daždivé počasie len umocnilo pietnú spomienku na
Symbolickom cintoríne.
Večer patril hlavnému hosťovi Silvovi Karovi. Tento skromný človek

a výborný horolezec za 30 rokov horolezeckej činnosti absolvoval
nespočetné množstvo expedícií. Spolu s mnohými spolulezcami nielen
zo Slovinska spravil mnoho náročných prvovýstupov v slovinských
Alpách, v Patagónii ako aj v najvyšších horách v Himalájach a
Karakorame. Zoznam jeho výstupov je skutočne úctyhodný. Výbornú
prednášku okorenil prekladom náš predseda Mižo.
Tento týždeň mal niekoľko noviniek. V sobotu sa uskutočnili
neformálne boulderingové preteky, ktoré vymyslel Tomáš Greksák. Bol
to výborný nápad, ktorý konečne pritiahol na Tradičný horolezecký
týždeň mladých horolezcov. Mnoho návštevníkov Tatier muselo byť
prekvapených, keď na chodníku cestou pod Žltú stenu, stretli lezcov s
matracami na chrbtoch. Súťaže sa zúčastnilo 16 lezcov a aj v
chladných podmienkach s dopadom na tohtoročný čerstvý sneh si
výborne zaliezli. Okrem boulderingových pretekov bola pripravená aj
súťaž v prelezoch horolezeckých ciest. Počasie bolo na kočku a tak sa
toho veľa nevyliezlo. Ťažké cesty sa uskutočnili len na Lomnickú vežu.
Najhodnotnejšie výstupy spravila dvojica Martin Krasňanský a Dodo
Kopold. Najprv vyliezli RP PS hranu za 8+ a potom spravili prvý voľný
prelez cesty Arkáda, ktorý ohodnotili stupňom 9-.
Sobotňajší večer bol slávnostný. Spomenuli sme si na Jana Mihála a
Cela Radványiho, ktorí nás nedávno opustili. Obrázky z horolezckých
výstupov premietli mladý Ondro Húserka z Marmolady a starý
harcovník Peter Hámor z Annapurny. Bolo to strenutie horolezckých
generácií, ktoré ukončila voľná zábava pri výbornej ľudovej muzike.
Je len škoda, že sa takejto výbornej akcie zúčastnilo málo našich
členov.

Predseda Milan Mižičko a hosť týždňa Silvo Karo zo Slovinska.

Na Symbolickom cintoríne.
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FRANKENJURA - PO STOPÁCH KRUŤASA ALBERTA

Kruťas Kouba v cesta Finger in Harmonie, 9 v Kühlochu v Severnej Frankejure.

text: Kubo Kováčik, foto: Vlado Linek
Po dlhšom čase som mal možnosť opäť vyraziť za lezením do jednej z
najlepších oblastí na svete, do Frankenjury a tak som neváhal.
Spoločne s Kazom, Aňou a Ajdou sme sa potulovali a popoliezali po
vežičkách, stienkach a bralách, ktoré tu objavili počas svojej poslednej
návštevy v máji. Prvý deň sme sa rozliezali na Breitenbergu. Skalky
tvorili malý okruh v lese, a my sme postupne preliezali všetky cesty,
ktoré nás oslovili. Postupne sme pritvrdzovali a deň sme zavŕšili 30
metrovou pumpovačkou do poriadneho previsu. Práve túto cestičku s
názvom Verlassen Des Weges Verboten s obťažnosťou siahajúcou do
hornej hranice ôsmeho stupňa natiahla už počas prvej návštevy Aňa.
Ďalšie dni sme liezli hlavne v okolí Königsteinu. V jeho blízkosti sme
objavili na okraji lesa krásne miesto, kde sa dalo aj prespať.
Spoločnosť počas jasných a chladných nocí nám robievali ručiace
zvery. Odtiaľto sme vyrážali na prieskumné výlety. V jednom zo
sektorov zvanom Kühlochfels mal Kazo rozpracovaný projektík z
poslednej návštevy. Kühlochfels je skutočný skvost. Previsnutá až
kolmá skala s dierkami od jedného prsta až po lakte, s cestami kde sa
viac lezie ako cvaká. Presne to, čo sme potrebovali aby sme boli aspoň
na chvíľku spokojní.
Kazov projekt bola cesta Ab Geht Die Post. Autor cesty je známy Kurt
„Kruťas“ Albert (Bohužiaľ len nedávno lezecký svet šokovala smutná
správa o smrti nesmrteľného Kruťasa). Ako väčšina jeho ciest aj táto
bola poriadna kruťárna. Vytrvalostná línia bez možnosti na oddych s
bouldrom uprostred. Aj keď je to jedna z najlepšie odistených ciest v
sektore aj tu sa dá pekne polietať. Práve tu Kazo naložil krásnu,
vzduchom chladenú pätnásťmetrovú držku. Ja som si tu rozpracoval
Finger in Harmony, dierkovú klasiku s ťažkým bouldrom.
Tak sme spoločne s Kazom, popri iných cestách, chodievali trápiť aj
tieto dve. Na rozlez sme si dávali nejaké ľahšie cesty, ktoré boli po
ceste. Tie boli zväčša neolezené so zárodkami machov, kde by sa nie
jedna kefa uživila. Asi preto sa v lezeckých obchodoch na okolí dajú
kúpiť celé sady kefiek rôznych veľkostí… Popri tom všetkom sme si
vyliezli aj zopár klasík, kde miestni dobráci a odporcovia nahusto
odistených ciest odpílili v cestách istenia, ktoré tam podľa nich
nepatria. Aj keď fakt je, že autori ciest tam viac istení tiež nemali.
Pár dní sme teda strávili v Kutlochu, ako sme pracovne nazvali sektor

Kühlochfels. Kazove pokusy sa zlepšovali a ja som sa pomaličky tiež
posúval vpred. No s postupujúcim časom som prestával veriť že Finger
preleziem. Unavené prsty a najmä každým pokusom zväčšujúca sa
dierka na mojom prostredníku. Voľné dni sme trávili prechádzkami po
okolí a hľadaním nových sektorov s peknými cestami. Aňa potrebovala
odísť do Čiech, a tak sme sa rozhodli že to tu zabalíme a skočíme
niekde na piesky. Cestou sme však počuli, že niekde v Čechách má
pršať, nevedeli sme síce kde, ale v Jure sa dá liezť aj keď prší a tak
sme sa preistotu vrátili. Bolo to síce osemsto kilometrov, ale takýto
rest day sme nemali prvýkrát.
Ďalší deň sme opäť stáli pod našimi cestami. Z Kazovej vytekal
metrový fľak vody a ja som mal riadne vydratú dieru na prste. Kazo
napriek všetkým okolnostiam vyráža do toho a nepríjemné miestečko
suší hajzlákom. Ja som úplne z ostra nastúpil, ale cesta nepustila. Tak
som si ju aspoň nacvakal.
Kým sme oddychovali, z lesa vybehol chlapík menom Gerhard, chvíľku
sme s ním debatovali a potom chcel vidieť ako lezieme. Dal som pokus
a opäť som spadol. Gerhard sa veľmi tešil z toho, ako lezieme a pozval
nás k sebe na pivo a opäť sa stratil v lese. Na rade je Kazo, a Ab Geht
Die Post je jeho, ani sa nezatriasol. Ja tiež už dávam posledný pokus,
na ďalšie už nemám kožu. Tentokrát som trochu zmenil stratégiu.
Rozhodol som sa, že sa v kľúčovom bouldríku necvaknem a ušetrím
kopec síl. Po prelezení všetkých ťažkých krokov som začal padať z
madla, no počas pádu som sa zachytil na ďalšom. Ďalšia sekvencia
bola taká istá, ale vždy som to nejak uhral a nakoniec som to doliezol.
Cesty sme mali v kešeni a tak sme to tu mohli zabaliť a ísť na
návštevu ku Gerhardovi. Po ceste sme ešte objavili pár nových skaliek,
kde sa dá liezť. Gerhardov dom nebolo ťažké nájsť. Popis sedel na
domček obrastený ťahavými rastlinami, len okná a dvere boli z neho
vystrihnuté a nad dverami nápis Bayrisch Irish Pub. Takže Gerhard je
miestny krčmár. Sadli sme si na terasu pred domom a diskutovali sme
s Gerhardom, jeho manželkou a ostatnými hosťami tohoto príjemného
podniku. Gerhard nám prezradil, že pozná všetky skaly a skalky po
okolí. Chodieva behávať po okolí a vyhľadáva miesta, kde sú skaly v
blízkosti stromov. Vybehne na hocijaké bralo, a potom z neho
preskakuje na strom. Gerhard ovláda mnoho techník,
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Kazo v ceste Ab Geht die Post.

Kubo lezie Weg des Paukers.

ako bezpečne doskočiť na strom a zísť po ňom dole. Bola to zábava
ho počúvať a tak sme sa dohodli, že počas ďalšej návštevy si pôjdeme
s ním zaskákať a mi ho zase zoberieme liezť. Po príjemnom večeri
sme sa pobrali spať. Nasledujúci deň sme ešte preliezli pár ciest a
vybrali sme sa domov preliečiť zničenú kožu.
V júli sme sa sem vrátili opäť, tentokrát len s Kazom. Po ceste sa k
nám na pár dní pridal už zdomácnený bavorák Kiko. Našiel si pár dní
voľna vo svojom programe a spoločne sme si zaliezli v sektore
Zimmerbergwände. Je tu veľa ľahkých a pekných hviezdičkových ciest.
Kiko okrem toho, že si tu skvele poliezol, mal jedinečnú možnosť
otestovať svoje chirurgické schopnosti a v stredovekých podmienkach
vyoperoval Kazovi kliešťa z chrbta.
Po ceste sme sa zastavili aj u nášho kamaráta Gerharda, aby sme sa
dohodli na spoločnom lezení a skákaní po stromoch. Gerhard však
ledva chodil. Pár dní po našom odchode si vytkol členok a tak sme to
odložili na budúce.
Naše ďalšie kroky viedli do najväčšej oblasti Roter Fels. Tu je
najväčšia koncentrácia ľahkých ciest. Chodí tu veľa ľudí a tak skala je
dosť olezená. Okrem iného, je tu veľa špárových ciest a nachádza sa
tu aj klasika Devils Crack, jedna z kultových ciest v Jure. Poznal som ju
z fotiek, kde Kurt Albert visí na jednej ruke v záverečnom chyte v
druhej má krígeľ piva a na sebe má oblečený miestny bavorský kroj.
Možno aj preto sme si ju chceli skúsiť, ale špára je to skutočne ťažká.
Po horúcom dni sme sa rozhodli schladiť niekde v lese a skončili sme
opäť v Kühlochfels, kde sme si vybrali cestu Sommernachtstraum.
Pekná, často lezená cesta, s najťažším miestom tesne pod zlaňákom,
ktorú tvorila krátka pasáž po vyšmýkaných oblinách. Bola to poriadna
zábava. Potom dorazil letný monzún, ktorý nás odvial domov.
Informácie
Cesta
Najlepší prístup z Bratislavy je smerom na Viedeň, Linz, Regensburg a
Norimberg. Pred Norimbergom treba odbočiť smerom na Bayreuth a
pri dedinke Plech zbehnúť z diaľnice, kde sú už prvé lezecké oblasti.

Výber sektorov, ktoré sme navštívili a odporučené cesty
Zimmerbergwände – veľká oblasť s množstvom ľahkých ciest
• Trabant 5+, pekná cesta s preklápačkou cez hranu
• Arminn Weich Ged.- Weg. 5, pekná cesta po veľkých chytoch
• Rolling Stone 8, guľatý balvan zaklinený medzi dvomi stenami s
nástupom bez nôh
Reichelsmuhler Wand – tienistá skala v lese s mierne previsnutými
cestami s mnoho chytmi
• Aquaplaning 7+
• Drunks in the Gym 7+
• Weise Realität 7+
• Testpilot 7+
Oplatí sa vyliezť všetky tieto cesty, sú veľmi pekné.
Kühloch – pôsobivá stena s množstvom chytov a previsnutými
cestami. V ľavej časti vedú tradičné cesty, ktoré vzbudzujú strach.
• Demian 7, dobrá cesta na rozlez
• Ab Geht Die Post 8+, najlepšia a najkrajšia cesta v tomto stupni
obťažnosti v sektore
• Sommernachtstraum 9-, chytovatá cesta s oblinami na konci
• Finger in Harmony 9, skvelá cestička náročná na prsty

Potraviny
V Plechu si môžete doplniť zásoby potravín. Najlacnejší je supermarket
Aldi. Potraviny sú tu oveľa lacnejšie ako u nás. Určite sa oplatí zastaviť
aj v potravinách v okolitých dedinkách na nákup miestneho piva a
syrov.
Pohonné hmoty
Takisto v Plechu sa nachádza benzínová a LPG pumpa. V prípade, že
máte vozidlo na LPG je dobre mať so sebou redukciu na nemecké
koncovky. Na niektorých pumpách na diaľnici majú obidve koncovky
ale na malých pumpách zväčša iba nemecké.
Lezenie
Frankejura má bohatú lezeckú históriu. Bola a je domovom mnohých

Aňa v ceste Linker Spion.

legendárnych lezcov. Nachádza sa tu mnoho ciest, ktoré patria medzi
míľniky voľného lezenia. Vo Frankenjure sa posúvali hranice
maximálnej obťiažnosti a nachádzajú sa tu najťažšie cesty na svete.
Kurt Albert tu položil základy lezeckých štýlov (RP, AF, RK...).
Najbližší lezecký obchod je v blízko pri Plechu v dedinke Betzenstein.
Tam sa dá zakúpiť sprievodca. Najprehľadnejší a najlepšie spracovaný
sprievodca je od autora Sebastiana Schwertnera. Posledné vydanie
vyšlo tohto roku v júni.

Tak to je naša Pajdička.
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NOVÁČIKOVSKÉ TATRY 2010
text: Dušan Karáč, foto: Martin Pavlovský, Igor Marks, Tomáš Kováč
Tak konečne sme sa dočkali. Je sobota, 10. júla 2010, teplé ráno a
slnko pomaly vylieza spoza mrakov a začína rozdúchavať svoju vyhňu.
Električky dnešným dňom prestali premávať z Ružinova a tak sa mi
treba dostaviť na Hlavnú stanicu v BA nejakým alternatívnym
spôsobom. Ibaže s dvoma ruksakmi o váhe cca 40kg spolu to nie je
nič zábavné a mám pocit, že taký naložený kôň ako ja, môže byť iba
jeden. Na stanici o 5:30 sa dvíha zo zeme nie jeden, ale 7 ťažných
koňov a sunú sa k vlaku do Popradu. V rýchlom slede: nástup, ulička,
kupé, poličky na batožinu praštia ale držia, karty, pivo, smiech,
pohýname sa vpred, hurááá.

nastúpení o 6-tej ráno pred chatou. On začína raňajkovať a tvrdí, že to
bolo „o 6-tej na raňajkách“, čo povedal včera večer. Možno má aj
pravdu, ale to už nikto nevie a nerieši pretože je to náročné. Za
dnešný cieľ máme stanovený Čierny štít. Vyrážame o 8:15 a niesť
samého seba, nieto ešte batoh a laná je vysiľujúce. Dnes je trošku
zatiahnuté a po doline behajú mraky všetkých typov, zvášť vo Veľkej
Zmrzlej doline. Striedavo nás zakrýva hmla a my sa trápime s
hľadaním nástupu. V poriadku, konečne ho máme, prvý ide Igor za
ním Maťo. Tomáš a ja sa chvíľu okúňame ale potom sa ide na to. Ja
beriem prvú dĺžku a Tomáš druhú. Radosť je preveliká, avšak tá veľmi
rýchlo končí, pretože začína kvapkať. Otváram tretiu dĺžku. Po asi
V Poprade vyskakujeme z vlaku, smer autobusová stanica. Robia sa piatich minútach sa spustil hustý lejak a ja sa borím v kúte a zakladám
posledné nákupy v BILLE a dokonca sa uteká do mesta po plynovú o 106.
kartušu, ktorú nakoniec aj tak nebolo treba, ... ale pre istotu. Na Bielej
Vode sa ťažné kone menia znovu na ľudí, berieme si do rúk iba vodu, Začína sa to šmýkať ale našťastie to ešte ide a ja sa chytám
pivo a veselo rúbeme hore dolinou Bielej vody Kežmarskej. Malý GAZik vklineného lokra. Rrrup! Povolil o 10 cm a ja som sa zmohol iba na
sa prerúti po vyčnievajúcich kameňoch okolo a Mižo platí daň za odvoz úbohé zaprosíkanie aby vydržal. Stále leje a zo mňa tečie prúd vody a
= zahádzaného ruksakmi ho na sedadle spolujazdca ani nevidno. Štíty nadávok. Konečne som pod miniprevisom kde sa dá ako-tak schovať
sa pomaly objavujú spoza smrečiny a kosodreviny a my vchádzame do pred dažďom a hľadám vhodné miesto na štand. Chvíľu mi to trvá.
Našiel som miesto pre jeden abalak, čo síce nestačí, ale beztak ho
rozprávky.
zakladám. Medzitým sa podomnou hmla roztráca hoci stále prší. Už
Prvý deň. Asi ako každý kurz rozhliadajúc sa dookola, nevieme sa síce vidím na Tomáša, napriek tomu zvuk nikde, a teda iba ziapeme na
nabažiť krásnych obrazov pred očami. Po zbežnom ubytovaní (t.j. seba nejaké povely avšak všetko prehlušuje dážď a vodopády. Stále
vysypruksaknazem), ideme si osviežiť znalosti a zručnosti na balvan. hľadám druhý bod do štandu. Len tak mimochodom sa pozriem dolu a
Preberajú sa štandy, zakladá sa postupové istenie, ohmatáva sa žula a Tomáš je vylezený asi 7 metrov zo svojho stanoviska a veselo zbiera
všetci sa usmievajú ako to dobre trie a drží. Avšak pri pohľade na moje istenia. Ku...a! Rýchlo!!! Aha, skoba! Fuuuuuuu... Rýchlo sa do
okolité štíty, úsmevy trošku mrznú. Tam ideme? Až tam hore ideme? A nej zaistím a doberám. Tomáš dolieza a zaistí sa. Ja mu na to: „Veď
tak znovu, štandy, istenie a práca s lanom/lanami. Ja a Tomáš, môj som nemal štand! Prečo si liezol?“ Tomáš: „Ja som počul ZRUŠ. A inak
spolulezec, sa prvýkrát hráme s polovičkami a máme zmiešané pocity. ty si tiež sóloval posledné metre, lebo som stál po členky vo vode tak
Keď nás vidí Igor, náš cvičiteľ, aj on má z nás zmiešané pocity. To som šiel preč.“ Chvíľa ticha a zmätok sa mieša s utíchajúcim dažďom a
bude dobré, to dáme. V hospodárskej budove kde spíme, sa dá ešte hmlou. O sekundu sa začneme rehotať ako sprostí a pozeráme
pomerne dobre dýchať. Dobrú noc.
dookola spod striešky v previse. Poslednú dĺžku nás Igor poisťuje ich
lanami zhora. Vrchol. Cesta dolu po mokrých kameňoch a tráve nie je
Druhý deň. Vyberáme sa na Kozí štít. Sme štyria; Igor, Maťo, Tomáš med lízať, strach lomcuje telom aj mysľou. Nenadarmo sa hovorí že
a ja. Cestou je ticho a driapeme sa na nástup. Pred nami je už úspešná cesta končí na chate. Teplá sprcha, večera a pocity. Zatváram
pripravená jedna neznáma dvojica a máme teda dostatok času sa zips na spacáku.
vystrojiť, pripraviť štandy. Prvý lezie Igor rozlámaným žľabom a Maťo
ho o chvíľu nasleduje. U nás prvý ťahá Tomáš, ale zakladať sa mu Štvrtý deň. Dnes dáme niečo bližšie a ide sa na Koziu kôpku. Na
nejako nechce, resp. stále mi tvrdí, že „nieje kam“. Som nervózny a na nástupe sa obaja divne škľabíme, ani jednému sa do toho nechce.
moje naliehanie konečne niečo nájde. A o chvíľu aj druhé istenie. Fajn. Striháme si a Tomáš ťahá prvú dĺžku. Ja za ním. Na prvom
Stretávame sa na našom prvom spoločnom tatranskom štande a borhákovom štande sa ksichtíme zase o niečo kyslejšie a ťahám ja.
škeríme sa. Toto je krása. Toto je to pravé. Dolezieme na vrchol a Fuj, fuj nejde to. Po štvrtom istení to definitívne vzdávam a zliezam
zostupujeme. Na chate nás vítajú kamaráti, všetci sú vysmiati a ešte dolu za Tomášom. Cítim sa biedne a on vraj tiež, tak zahajujeme
na chodníčku držím v ruke pivo. Prvá tatranská cesta, to treba osláviť. ústup na chatu. Zvyšok dňa oddychujeme a pospávame. Pivo chutí
Horec je horký…, ale už ani tak veľmi nie. Ešte jeden predposledný a rovnako dobre.
ide sa spať.
Piaty deň. Východná Žeruchová veža J pilierom nás čaká a my sa
oddýchnutí sypeme do nej. Je krásne slnečno a lezie sa tiež nádherne.
Tretí deň. S Igorom sme sa zle rozumeli a my traja už čakáme

Počasie ako na objednávku.

Dolezené. Tomáš a Dušan na Čiernom štíte po daždi.
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Debatka pod nastupom - Tomáš, Igor a Dušan.

Jeden z nie mála pózujúcich kamzíkov.

Pred nami uteká Paťo s malou Jankou a Mišo s Andym. Dvojica z
nášho tímu Igi a Maťo sa stihli za ten čas spoznať a nič si nedarujú.
Podpichujú sa v každej vete a všetci sa na tom výborne zabávame.
Tomáš a ja začíname na tých dvoch frfľať, pretože tým že idú prví,
nám stále kradnú najlepšie miesta na štand. Zakaždým im to obaja
korenisto vytýkame ale všetko v rámci spoločnej zábavy.

pohodlne stáť oboma nohami. Fuu, konečne... Zvyšok cesty je
príjemný a zostup za sucha snáď ešte príjemnejší. Spokojní a unavení
prichádzame na chatu. O ôsmej máme objednaný bar na zhrnutie dňa,
poslednú schôdzu a utuženie klubu. Za výdatnej pomoci tymijánky,
piva a chleba s masťou a cibuľou utužujeme klub do neskorej noci. V
tento večer sa odviazalo podstatne viac ľudí ako počas týždňa cez deň.

Je nám dobre na duši a dnes Tomášovi padá všetko z rúk, napríklad
Reverzo mu odcinkalo do doliny a vklínence skoro tiež. Dolu zlaňujeme
rozbitým žľabom, kamene hrkocú do doliny, jeden si našiel Tomášovu
ruku (našťastie nič vážne) ale celkovo ostávame bez ujmy na zdraví a
materiále. Smerom na žltý chodník Tomáš predbieha čas a udalosti a
nechtiac sa váľa po balvanoch akoby bol už večer. Vraj bol správne
rozbehnutý a ušiel mu kameň spod nohy. Tenkrát poprvé tasím
lekáreň a už veselo polievame odreniny dezinfekciou a mádžujeme
zásypom. Ešteže iba to. Chata, sprcha, jedlo, pivo, pivo, pivo, pivo...

Nasledujúci deň. Ráno sa vstáva na obed a niektorí čo sa šetrili idú
aj liezť. Ja balím a dvíham kotvy, smer Biela Voda aj keď sa mi vôbec
ale vôbec nechce. Prekrásny týždeň plný zážitkov, zábavy, pocitov a
pohľadov je za nami a všetci sú vďační za všetko. Ešte sa sem určite
vrátime.
Stojí to za to. Mmm... Tatry.

Šiesty deň. Všetci sa vyberáme do Cesty cez knihu ale lezú iba dvaja.
Maťo a Igor. Tomáš a ja sa vzdávame, chvíľu ešte užívame horské
slnko, pohľady na okolité končiare a lezieme akurát tak do postele a
tmolíme sa okolo chaty. Všimol som si, že tie nástupy a zostupy už
nerobia taký problém. Zajtra ideme zase na Čierny. Super!
Siedmy deň. Predpoveď počasia je viac než priaznivá a tak vyrážame
na Čierny štít. Dnes sme si privstali a opúšťame chatu už okolo
siedmej ráno čo je ideálne, pretože sa rysuje horúci deň. Na nástupe
je príjemne a cesta nám ubieha jedna radosť až do bodu kedy treba
prekonať kľúčové miesto. Ja ťahám. Je to kolmá platňa bez stupov ale
s dobrými chytmi, čo som sa dozvedel až keď som to prešiel. Prvý
pokus, rozťahujem nohy na rozpor na protiľahlý balvan ako stará
štetka, ale nič. Vraciam sa naspäť. Hmmm.
Druhý pokus, iba rukami ale ďaľšie chyty vyzerajú dosť ostro tak sa
zase sťahujem späť. Hmmm. Tretí pokus, kašlem na ostré chyty
beriem to cez ne (a nie sú ostré!) a rúčkujem na krásny stup kde sa
Pohodička na štande - Maťo.
dá
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OBJAVOVANIE ŠVAJČIARSKA II

Pohľad na miestne trojtisícovky, Göscheneralp.

text: Jarka Šárniková, foto: Jarka a Michal Šárnikovci
Nový rok, nová sezóna, nové očakávania. Je tu toľko krás,
ktoré sme ešte nevideli, toľko kopcov na ktoré sme ešte
nevystúpili, toľko chytov, ktoré sme ešte neomádžovali. Aby
to jeden stihol, potreboval by na to roky a tak sa aspoň
postupne tešíme z našich ďalších chvíľ na skale.
24. apríl, Roches d°Orvin - sektor „No Limits“
(spolulezci: Regina, Michael)
Rozsiahla oblasť nad mestečkom Orvin, asi pol hodiny k nástupom
ciest. Podľa miestneho sprievodcu má až 19 sektorov. Veľa ciest
nanovo preistených, niekoľko nových - rok 2009 a niekoľko ešte
nedokončených. Vápenec výborne drží na trenie a nástup je v cca 940
mnm. Cesty majú 15-50 m. K dispozícii je miestnym lezcom pozliepaná
chatka s pár karimatkami, pre max. 6 ľudí.
28. apríl, Roches d°Orvin - sektor „Nouvelle nuance“
(spolulezci: Regina, Nael)
O pár dní neskôr sa vyberáme na druhý koniec oblasti Orvin. Hneď z
rána nás víta hukot vrtulníka, ale vyzerá, že to je len cvičenie. Čaká
nás tu platňové lezenie, s dierami a kapsami, občas nejaké to brucho v
ceste a občas aj trocha trávy. Veľmi pekné 20-25 metrové cesty.
Vďaka lezeniu opäť v trojici sme sa neskôr tešili aj lezeckým fotkám
zhora. Spoločnosť, počasie aj lezenie bolo skvelé. Dali sme si každý
osem krásnych ciest osladených dávkou humoru.
29. apríl, Säli, Olten
(spolulezec: Michal)
Toto nebola asi najšťastnejšia voľba, alebo som sa možno len deň
pred tým príliš zničila na to, aby som vládala lezecky fungovať aj ďalší
deň? To asi tiež. Vybrali sme si opäť ďalšiu pre nás neznámu skalu,
ktorá vystupuje z lesa nad mestečkom. Kráčame na koniec dedinky,
ďalej lesom, k ohnisku. Víta nás 5 sektorov, z toho 2 sú momentálne
zatvorené, ako sme na zistili až na mieste. Nevadí, to nám predsa
nepokazí deň. Nikde ani nohy, cesty 10-20m dlhé, asi 50 ks. Najviac
ciest obťiažnosti 6a/6a+ a zopár ľahších, ktoré pôsobia rozbito. Mysleli
sme, že si vylezieme nejakú päťku na rozlez a potom poskúšame čo to
dá, avšak hneď v prvej ceste „Michis Wecker“ 5c, nám je jasné, že
toto

náš deň určite nie je a žiadne rekordy isto padať nebudú. Hodnotenie
ciest v tejto oblasti je celkom prísne, ako sa neskôr na končekoch
vlastných prstoch presviedčame. Snáď o stupeň až stupeň a pol ťažšie
ako v iných oblastiach. Skala vyzerá krásne, aspoň z dola.
Inak vyšmýkaný vápenec skladajúci sa z rôznych lesklých špicov a
hrán, len tie „chyty“ trochu chýbajú. Slnko pečie a silný vietor nám
fúka prach do očí. Dovolili sme si „pôsobiť“ až v štyroch cestách, z
ktorých sme nakoniec vyliezli len dve. No zloba. Posledná, ževraj 5b, s
nástupom za 5c z dvojprstovej dierky do úzkej špárky, ďalej do
previsu, nohy vyhadzuje a aj to vrstvenie je opačné ako by sme si
priali. Ja po pár pokusoch rezignujem už nad prvým expresom. „Lezky“
bolia a hlava tiež ďalej nepustí. Miško to dobojoval do druhého.
Nadliezol nad druhý expres, kde mu ušla noha a pri páde si celkom
slušne porezal bruško prstu. Najprv sa smial, že asi rozpučil nejakého
chrobáka v chyte, ale toľko krvi? Aspoň sme oprášilu našu dobrú
lekárničku. Týmto sme doliezli.
Objavenie „múriku“ v Irchelpark
Jedného májového dňa, keď počasie vyzeralo opäť viac nestabilne ako
stabilne, som sa rozhodla prevetrať trochu svojho koníka. Vybrali sme
sa s kamošom na bicykloch na miestny „Kačín“ zvaný „Züriberg“. Aby
deň nebol len o prehriatych stehenných svaloch, dychčaní do kopca,
užívaní si lesných cestičiek a vôňe lesa, doviedol ma Nael najprv do
Irchelparku.
V príjemnom prostredí parku pri budove nejakého športového
strediska je tam upravený, cez 20 m dlhý a cca 6 m vysoký múrik na
bouldrovanie. Tým upravený mám na mysli umelo vyrobené
horizontálne aj vertikálne špáry, lišty, diery, či prišróbované madlá v
strope. Úseky sú tu kolmé, ale aj časť položená, či mierne previsnutá.
Na prvý pohľad ľahké bouldrovanie ma presviedča hneď v prvých
minútach o pravom opaku. Drobné kamienky si vôbec nerozumejú s
mojimi lezkami a tie zopárkrát nečakane končia na zemi vysypanej
štrkom. Tiež začína štrajkovať rameno, s ktorým mám od poslednej
umeliny problém. Aj napriek tomu si ma tento múrik získal a keďže je
len o kúsok ďalej ako cesta z Petržalky k múriku PKO, teším sa na
ďalšie pokusy.
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Michal v 4. dĺžke „Sonntags Weg“, Brüggler.

Rozprávka menom „Melchsee Frut“.

22. - 23. máj, Arcegno a Ponte Brolla, Tessin
Pôžitok na rule
(spolulezec: Nael, Markus a Anja)
Zatiaľ najďalej, čo som tu za lezením cestovala, ale určite sa oplatilo.
Po troch hodinách sedenia vo vlaku sme sa ocitli na juhu Švajčiarska, v
talianskom kantone Tessin, v mestečku Locarno. Prechádzali sme
medzi horami a pohľady von oknom nám nedovolili spať. Privítalo nás
leto, palmy a figy. Proste ideál, až na to, že nás hneď po príchode pri
staničnej reštaurácii neodbytne oslovoval zvláštne naladený domáci,
od ktorého nás oslobodila až políci. No hej, ešte malé mínus výletu bol
autobus, ktorý sme teoreticky stihli, ale prakticky, či skôr veľmi
neprakticky nám presťahovali zástavku nevedno kam. A tak sme sa ho
aj napriek včasnému príchodu nedočkali a museli brať do kempu taxi
(ktorý nás obral o 36 frankov). Hlavné je, že lezenie vyšlo nad
očakávania dobre.
Oblasť Arcegno sa delí na tri sektory, v každom je okolo 20 ciest.
Doobedie trávime v sektore „Bianco Weiss“. Hneď po prvých
vylezených metroch sa heslom víkendu stáva „vertrauen“ (dôverovať).
Skala drží vynikajúco na trenie, treba však občas presviedčať hlavu,
aby presvedčila nohy, aby presvedčili lezky, že tomu naozaj tak je a že
vôbec nevadí, že skoro nič nedržíš, lebo tie hrbolčeky určite ustojíš. Po
vylezení asi šesť položených, až kolmých platní sa presúvame do
ďalšieho sektoru „Pozz Di Butt“, kde sa liepame ešte na tri krásavice
tiež platňového charakteru. Veľmi spokojní sa poberáme večer na
autobus (ktorý neprišiel) a do kempu, kde prepchatí cestovinami
zaspávame s myšlienkou na ďalší deň.
V nedeľu máme namierené do sektoru „Ponte Brolla“ objaviť čaro
lezenia na rule. Rula je hornina s rovnobežne prúžkovitým vzhľadom, v
ktorom sa striedajú svetlé žilky kremeňov a živcov s tmavšími
prúžkami sľudy. Je sivej alebo hnedej farby rôznych odtieňov. Dobre
drží na trenie, na slnku sa vie však aj pekelne rozpáliť. V tejto oblasti
sú cesty snáď každej obťiažnosti. Steny na južnej strane
rozmaznávajú rozmanitým výberom lezeckých možností a rozprávajú
tak príbeh slnečnej a „tienistej“ stránky lezenia na Tessínskej rule.
Po prvom neúspešnom pokuse nájsť našu skalu, po hodinovom
pochode so stanom v ruke a s báglom na chrbte, sa napokon ocitáme
v našom sektore. Ako prvú si vyberáme 90 m cestu “L Intifada”, 6a+,
ktorej prvá dĺžka je ľahšia, položená platňa so záverečným výlezom
spod previsu. Druhá dĺžka vedie pár metrov kolmou stenou, ďalej po
položenej platni a cez previs, ktorý bol aj klúčovým miestom cesty,
alebo možno aj veľmi klúčovým. Potom si z výkladu vyberáme ešte
vyrovnanú trojdĺžkovú cestu po lištách „Schuppenpoker“, 6a, ktorá
nám dáva celkom zabrať.
Zo štandu sa nám naskytujú krásne výhľady na hory v diaľke, zelené
lesy a mestečko pod nami. Prepadá nás silná túžba omočiť si nohy v
jazierku, ktoré je aj s malou piesočnou plážičkou na dohľad, ale
odchod vlaku nepustí a tak sa nakoniec tejto osviežujúcej myšlienky
vzdávame.

Žula, krásna žula. Cesta „Via Esther“.

24. máj, Brüggler, Näfels
(spolulezec: Michal)
Je krásne slnečné doobedie a my parkujeme v oblasti Brüggler.
Míňame kemp a asi po hodine chôdze zelenou krajinou sa ocitáme pod
našou skalou. Brüggler patrí podľa sprievodcu k najkrajším a
najznámejším vápencovým platniam východného Švajčiarska. Tento
masív ponúka spolu 19, zväčša dobre odistených 200m ciest
obťiažnosti 5a až 6b a v poslednom sektore si prídu na svoje aj
začínajúci lezci v niekoľkých 150m štvorkách. Na odporúčanie
kamaráta naliezame vo výške 1640 mnm do cesty „Sonntagsweg“,
200m, (5b,4c,6a,5a,5c+,3c,6a). Čakajú nás položené platne
píšťalového charakteru s občasnými trávou zarastenými dierami.
Všetko prebieha viac-menej hladko, slnečný deň, z doliny nám vyhráva
muzikant na alpskom rohu. Užívame si krásneho lezenia až kým
nepríde záverečná dĺžka. Čaká ma výlez do škaredého, miestami
mokrého šesťpluskového kúto-komína. Už cvaknúť prvé istenie
vyžaduje gymnastické variácie (ešte, že ma nikto nefotil pri tom, ako
za chrbtom krkolomne cvakám prvý expres). Ďalej prichádza nejaká tá
mokrá hlina a škrabance a keď sa z komína stáva kút, tak v ňom
trávim snáď večnosť. (Nohy roztiahnuté ako "stará prostitútka",ako by
náš starý dobrý predseda povedal a nejde to ďalej) Nakoniec sa
predsa len podarilo prehovoriť hlavu, že to pustí a kľúčové tri metre
dobojované. Michal si tiež užíva dávku adrenalínu a spokojní sa
napokon zapisujeme do vrcholovej knižky.
5. jún, Le Paradis, Bienne
(spolulezec: Michal)
Vystupujeme z vlaku v malej, akoby zabudnutej dedinke a čochvíľa sa
ocitáme v lese pod skalou. Je tu zo 20 ciest do 140 m, najviac
obťažnosti 6a a ešte niekoľko ďalších, ktoré sme v našom sprievodcovi
nenašli. Čaká nás pohodový deň na vápenci. Jedna dlhšia cesta s ešte
dlhším, ale veľmi príjemným zostupom, nejaká tá kratšia cesta,
opekanie špekáčikov, čakanie na vlak, či schladenie sa v šenku.
10. - 11. júl, Víkend na žule. Bergsee, Göscheneralp
(spolulezec: Nael)
Po skoro mesiaci v Portugalsku sa vraciam opäť do Zürichu a hneď
prvý deň po návrate, robíme s kamošom rezerváciu chaty na víkend.
Hurá, ide sa do hôr!
Vlak, cúvajúce poštové auto v tuneli a trochu turistiky. Je pol
dvanástej a ocitáme sa pred Bergseehütte vo výške 2370mnm. Je tu
krásne.
Pripomína mi to tu okolie Chaty pri Zelenom plese, kde Filozof práve
začína letný kurz. Len tá „Brnčalova chalúpka“ je tu o čosi menšia a
namiesto Veľkej a Malej zmrzlej doliny sa tu rozlieva ľadovec. Pri chate
pleso a všade naokolo iba žula, krásna žula. Pod chatou niekoľko
položených 140m ciest, nad chatou 40-90 minútové nástupy k cestám
do 340m, alebo k hrebeňovkám. (Namiesto Jahňacieho štítu tu
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Pionierka na vrchole Bergseeschijen (2815 m).

Smerom dole to ide predsa len rýchlejšie.

nachádzam Schijenstock, 3161m, Koziu Kôpku zastupuje NordwestGratturm, Kozí štít sa mení na Bergseeschijn, 2815m a Žeruchy tvoria
West a Ost-Gratturm. Ach tie naše Tatry :-).
V pláne na poobedie sme mali kratšie platne pod chatou, ale celkom
rýchlo sa nechávame zlákať krásnou 200m cestou Spigolo Rosso
(6a,6a+,6a,6a,5c), NW Gratturm, s hodinovým nástupom, ktorý nám
vďaka tome, že sme minuli chodník, trval dve. Nastupujeme v 2700 m.
Cesta je veľmi pekná, odistená, dokonca s názvom cesty na nástupe.
A ikeď sa v sprievodcovi uvádza doistenie friendami a vklínencami,
zbytočne ich so sebou ťaháme. Poslednú dĺžku nás najviac poháňajú
mraky a hromy, ktoré sa nebezpečne blížia a tiež predstava, že
zmeškáme večeru. Cestu sme vyliezli aj so zlanením za 3:20 hod a na
večeru sme presní ako hodinky.
Na nedeľu si vyberáme cestu Via Esther, 330m (5b, 6a, 5b, 3c, 5b, 5a,
4a, 4c, 4c, 4a) na vrchol Bergseeschijen (2815 m).
Podľa sprievodcu ľahsie lezenie, ale dáva mi však zabrať viac ako tá
zo včera. Klúčovým, nepríjemným traverzom od štandu druhej dĺžky,
sranda rozhodne nekončí. So spolulezcom sa zhodujeme, že šiesta
dĺžka za 5a nemá s päťkou nič spoločné. Alebo mi niečo ušlo? Stojím
rozkročená, no celkom dosť, stúpam centimeter po centimetri nohami
na rozpor asi 4m nad istenie, ďalšie nevidím, založiť sa nedá, na pravú
ruku chyt, ľavá hladké nič. Prepadá ma nepríjemný pocit, že to už
nepustí ani hore, ani dole a keď sa k tomu pridajú myšlienky väčší
odlez = dlhší pád (na ističa), tak už je zle. Prichádzajú minúty
zúfalstva. Upozornenie ističa tu snáď nieje už ani potrebné. Dýchaj
dievča, nečakaj kým odpadneš! Dávam ešte pokus. Chyt pravej ruky
udržal aj neistú nohu, krok, dva hore a je tam, vytúžený chyt a
schovaný ďalší nit. Vyšlo to a tešíme sa na posledné štyri ľahšie dĺžky.
S prvými kvapkami dažda prichádzame na chatu. Opäť skvelé
načasovanie.
Cesta mala borhákové štandy, v niektorých dĺžkach slabšie odistená,
občas sa dalo doistiť. Prvé borháky 4-5m od štandu, sprievodca píše 8
expresov, doistiť vklínencami 4-9, friendy 1-2. My sme to doliezli do 6
hodín. Zostup asi hodinu a pol rýchlym krokom (s prestávkou na
svišťa), po vyznačenom chodníčku, feratkou a ďalej po značke k
Jarka a Nael na vrchole NW Gratturm, 2700 m.
chate. Ostáva nám ešte dostatok času na prebalenie matrošu do
ruksakov,
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Vstup do ríše žuly a vône hôr, či pohľad na Bergseehütte a ľadovec Damma.

Nesmie chýbať zápis do vrcholovej knižky.

Tmavá, horúca a drsná ruľa.

niečo pod zub a ponáhlame sa už v sprievode dažďa cez hodinu dole celý Švajc dážď. Alebo predsa len nie všade? Prichádza záchrana –
na posledný autobus (17:30) späť do civilizácie. Úžasný, aktívny Tessin! Keď na severe prší, na juhu Švajčiarska je väčšinou slnečno a
víkend.
naopak. Aj keď sú kempy a okolité ubytovania už preplnené, predsa
len vyrážame za slnkom na juh. V sobotu sme sa rozhodli s Michalom
pre 180m cestu, Pinocchio (6a, 5c, 5c+, 5c) v oblasti Monte Garzo.
21. - 28. júl, Melchsee – Frutt
Čaká nás platňové lezenie, po lištách a hrboloch, veľakrát nohy iba na
(spolulzezec: Ueli)
Cez kletterportal.ch sa spoznávam s ďalším mojim nádejným trenie, ako je to pre túto oblasť známe. Aj keď je cesta značne
švajčiarskym spolulezcom, vo veku mojich rodičov ale s mladíckou položená, ocitám sa občas v situácii, kde sa moja istota aj za horúceho
chuťou do lezenia. Cestujeme za skalkami do zelenej, rozprávkovej, počasia blíži k bodu mrazu. Najmä veľmi silný vietor, ktorý sa ma snaží
kopcami posiatej oblasti, Melchsee-Frutt. Nachádzame sa vo výške sfúknuť zo skaly, robí s mojou hlavou veľké divy. Napokon predsa len
tesne pod 2000m s výhľadom na jazerá, pasúce sa kravy a zasnežený miestna rula naše lezky podržala a po dolezení sa mi podarila
vrchol Titlis, 3239m. Víta nás dobre odistené, kolmé až previsnuté vybojovať ešte asi 40 metrová 6b po starších nitoch a krúžkoch...
vápno výšky do 60m a šírky niekoľko sto metrov. Za neutíchajúceho V nedeľu kráčame lesom do oblasti Sperone Di Ponte Brolla. Spolu s
sprievodu kravských zvoncov lezieme cesty 25-30m dlhé. K svojej našimi švajčiarskymi kamarátmi, plus pár ďalších lezcov, naliezame
spokojnosti ulezená, doliezam poslednú cestu už za spoločnosti prvých ako mravci do údajne najkrajšej, najdlhšej a asi aj
kvapiek dažďa. Hromy, blesky, búrka je tu, balíme. S prvými lúčmi najfrekventovanejšej cesty v okolí. 400 metrov päťkoidného lezenia s
večerného slnka vyliezajú na Slovensku nevyskytujúce sa salamandry deviatou dĺžkou za 6a a názvom Sperone. Už v druhej dĺžke zisťujeme,
čierne. Na rozlúčku sa na nás ešte usmeje dúha nad jazerom, že nosiť so sebou veľký ruksak nebol najšťastnejší nápad a tak sa
vždy vyčerpaný druholezec teší na ťahanie. Prvých 6 dĺžok položeného
posledná fotka a spokojnosť visí vo vzduchu.
Prešiel týždeň a sme tu zas. Predpoveď počasia sa však nemýlila a platňového lezenia nám dáva zabrať. Možno sa po tomto výlete aj
okolo druhej slnko zahalila hmla, ktorá sa k nám z každej strany plížila, platne naučím liezť. S Miškom sa striedame v ťahaní, lezky aj lýtka už
sprevádzaná neprestávajúcimi kvapkami dažďa. Obedujeme pod bolia. Michalove lezky hlásia druhú dierku a tým aj bojujú v poslednej
previsom a dúfame, že slnko boj s mrakmi vyhrá. Po čase to však ceste svojho bytia. Čas nám rýchlo uteká. Fúka slabý vetrík a s
vzdávame a s lanom starším o ďalších 145 metrov, kráčame medzi večným ubiehaním línie cesty doprava, lezieme zväčša v príjemnom
tieni. Ďalších 5 dĺžok sa cesta náhle mení na kolmú a zázračne sa
kravskými lajnami k autu.
objavujú chyty, ba aj madlá, z ktorých sa veľmi tešíme.
24-25. júl, Návrat do Tessin
(spolulezec: Michal, ďalej Nael a Ivan)
Nabudúce sa dočítate viac o našich letných potulkách po ďalších
Po tom, čo som zarezervovala vysokohorskú chatu, naplánovala cesty skalách v našom prechodnom domove, Švajčiarsku.
a našla štvrtého do partie, náhle všetko ruším. Na víkend hlásia pre
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NA POTULKÁCH PORTUGALSKOM

Nie veľmi vysoké, ale pekné „Monte Junto Novo“.

text a foto: Jarka Šárniková
Keďže Michala presunuli pracovne na projekt v Lisabone, farebný sprievod tancujúcich ľudkov v maskách.
rozhodli sme sa tu stráviť pár lezeckých víkendov.
Piatok 11. 6.
Lisabon. Na letisku čakám v rade na taxi. Nielen, že taxikár nerozumie
ani slovo po anglicky, ale aj keď trasa je z mapy úplne jasná, vodič
trávi hodnú chvíľu študovaním (so zapnutým taxametrom). O 10 euro
ľahšia vystupujem neďaleko letiska, na predmestí Lisabonu. V
modernej štvrti Oriente, areáli bývalého Expa, máme na dva týždne
prenajatý byt. V blízkosti je obrovské nákupné centrum a ceny
podobné tým slovenským. Poobedie trávim hľadaním kníhkupectiev v
nádeji, že objavím lezeckého sprievodcu Portugalska, a prechádzkou
dlhým nábrežím rieky Rio Tejo, ktorá sa ďalej vlieva do Atlantického
oceánu. Fascinuje ma lanovka. Trochu nezvyklé stretnúť lanovku na
rovine a ešte aj nad vodou. Vonia tu leto, more, palmy a v pozadí sa
týči snáď nekonečne dlhý most Vasco da Gama. Fotím o dušu.
Sobota 12. 6. – Lisabon centrum
Chcem liezť. Zobúdzame sa do zamračeného rána. Prvé kroky z metra,
vedú opäť do kníhkupectiev s márnou snahou zohnať sprievodcu.
Zisťujeme, že aj pojem „outdoorový obchod“ je tu úplne neznámy. V
turistických informáciách nám dávajú malú nádej nájsť obchodík pri
mori, v mestečku Cascais, na juh od Lisabonu. Prezeráme si teda
mesto a obdivujeme jeho krátke, žlté električky s drevenými
okenicami, ktoré sa premávajú aj najužšími uličkami a sú zachytené na
mnohých pohľadniciach. Starým dreveným výťahom stúpame na malú
vyhliadku „Santa Justa“. Mesto a hrad „Sao Jorge“ máme ako na dlani.
Túlame sa kamennými chodníkmi a chodníčkami a kupujeme
pohľadnice. Niektoré budovy sú tu v dosť zanedbanom stave a mnohé
majú typický rôznofarebný kachličkový povrch. Prišiel čas na spoločné
foto. Nájsť niekoho, kto ju spraví podľa našich predstáv však nebolo
ľahké. Zisťujeme, že aj tak najlepšie fotí pánko so vzhľadom
bezdomovca (to sme zistili až keď sa otočil a to bolo už neskoro na
cúvnutie), ktorý nám vehementne ponúka marišku a pár ďalších vecí,
ktorým nerozumieme, alebo radšej ani nechceme rozumieť. V centre
sa v noci koná festival Santo António a tak sa ocitáme tentokrát už v
rušných uliciach a zaradíme sa do davu. Mestom prechádza veselý

Nedeľa 13. 6. – Sintra – hrad Mouros. Pomotaný, ale nakoniec
pekný deň
Od desiatej ráno máme požičané auto a tak balím matroš a Michal
uteká pre auto. Označenie požičovne úplne zlé, v okolí o nej nikto
nepočul a tak sa Michal musel vydať na letisko do centrály a až tak do
pobočky v sprievode znalých terénu. Naštvaný a znechutený prichádza
domov až okolo dvanástej. Obedujeme a predsa len vyrážame do
oblasti Sintra, vzdialenej asi 30km severne od Lisabonu. Nachádzajú sa
tu ťažšie nájditeľné skaly v lese pod hradom. Pri hľadaní skaliek
roztrúsených v lese pod hradom, nám popis z online sprievodcu ako
„zamknutá zelená brána“ alebo „treba sa spýtať lezcov“, vôbec
nepomohol. Vzhľadom na pokročilý čas a očarujúce okolie plné hradov
a zámkov sa cieľom dňa napokon stáva rozľahlá zrúcanina hradu „Dos
Mouros“ z roku 1147. Neskôr predsa len nachádzame aj nejaké skaly,
kde sa blištia borkáky a lezky držia na trenie… Miško to má so mnou
ťažké, začína sa u mňa čoraz viac prejavovať deficit lezeckej aktivity.
Pri vstupe na hrad nás slečna na informáciách predsa len potešila
informáciou o dvoch variantách ciest, ktoré by predsa len mohli viesť
ku skalám a tak sa s hlavou opäť hore tešíme veterným výhľadom z
hradných múrov. Lesnou cestou k autu vidíme naše skaly hlbšie pod
hradom. Nasledujeme inštrukcie, parkujeme nad historickým centrom
a naľahko kráčame krásnym zalesneným piknik parkom. Už sme skoro
presvedčení, že sme na nesprávnej adrese, keď tu zrazu, úplne
náhodou, zbadáme tabuľku s vyblednutým nákresom 51 ciest a
chodník so starými kamennými schodmi vedúci hlbšie do lesa. Radosť
preveliká, máme to! Obzeráme skalu. Žula. Dlhá a ťažká žula. Z tých
37 ciest, čo máme vytlačené z internetu je pre nás v tomto dostupnom
sektore leziteľných asi len 8. Väčšina sú cesty obťiažnosti 6b až 7c+ a
ešte pár štvoriek. O šiestej zatvárajú park, tak sa vraciame, nech
nemusíme preliezať múry.
Pondelok 14. 6. - na žule
Michal má dnes dovolenku a tak mierime najprv rýchlo do Cascais,
kam nás viacerí posielali kvôli sprievodcovi. Po tom, čo sme obehli
všetky odporúčané miesta, sme predajňu aj tak nenašli, proste tam
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Pohľad na mesto a hrad „Sao Jorge”, Lisabon.

My a náš objav – schody ku skalám, Sintra.

nebola. Vzdávame to. Našli sme však prístup k nádherným
červenohnedým omádžovaným útesom, kam sa chystáme budúci
týždeň. Do včeraobjavenej Sintry prichádzame cez národný park s
výhľadom na more, kde prvýkrát vidíme portugalské piesočné pláže.
Od mora fúka veľmi silný vietor, až počujeme ako nám piesok klopká
na okná. Nie, tie teraz určite otvárať nebudeme. Dokonca aj cesta je z
časti zaviata a tak občas obiehame v piesku zapadnuté auto. Sahara.
Vľavo more, napravo piesočná duna. Krajina sa mení zo suchej na
zelenú a my prichádzame do Sintry.
Cesty v platniach položené aj do previsu, 25-50 metrov dlhé, dobre
odistené. Niekoľko ciest má dobrý prístup k štandom z hora pre top
rope. Z nákresov sa dá ťažko orientovať a tak naliezam do cesty, čo
má byť dvojdĺžková 5+. Ako sme tušili, medzičasom pribudli aj nové
cesty a tak naše odrátavanie od poslednej nebolo úplne korektné.
Čaká ma nástup cez previštek do 30 metrovej položenej platne s
oblinami, so zopár šikmými puklinami a len jedným ľahkým úsekom.
Dala mi poriadne zabrať. Miško si ju dal top rope. Neskôr sme sa od
miestnych dozvedeli, že naše zdanie neklamalo a z 5+ bolo zrazu 6a+.
Ďalšie dve cesty, čo sme mali v pláne boli nekonečne dlho obsadené
skupinou školákov, ktorí sa v nich učili zlaňovať a tak sme si vybrali
ďalšiu položenú platňu.
Línia bola jasná. Napravo aj naľavo zamachnená žula. Nástup zo
skalného výčnelku, spod previsu cez dve ostré super schránky na tri
prsty, bez nôh. Potom v platni šikmá špára na ľavú nohu, pravá na
trenie. Mini špárka na prsty v pravo hore končí a ďalšia nieje na
dosah. Tu treba chytiť spodnú špáru nad lezkou na spoďáka a
vystúpať tak ďalej a vyššie. Cvak. Ďalej nasleduje jeden bouldrový
úsek, ktorý prvé dva schoval do vrecka. Cez obliny a malý vytŕčajúci
cicík do chytu. A na záver ma čakajú klúčové kroky k predposlednému
borháku, kde ma prepadá pocit neistoty viac ako kedykoľvek predtým.
Druhým odlezeným metrom od expresu som nemala zďaleka
dobojované. Centimeter po centimetri sa posúvam po drsných
oblinkách vyššie a vzďaľujem sa od posledného istenia, môjho pocitu
bezpečia. Odlez sa mi zdá príliš dlhý, pritom je len o čosi dlhší ako
obyčajne a od cvaknutia ďalšieho borháku ma delí ešte ale 30 centi.
Žeby na dvere zaklopal strach? Adrenalín stúpa. Už skoro pripravená
pokrstiť nový sedák, snažím sa veriť nohám a načahujem sa za
oblinou, krok neistoty, cvak. Dolez do štandu bol už za odmenu. Podľa
zamachneného prevysu nad hlavou súdim, že cesta už ďalej
nepokračuje a tak doberám Miška do štandu, nech mu spravím zopár
fotiek z hora. A prečo podrobný popis práve tejto cesty? 25 metrov
veľmi intenzívneho prežívania bytia, spotené tričko, alebo podľa
stupnice obtiažnosti moje prvé 6b po rokoch vylezené!!! Supeeer.
Čas letel veľmi rýchlo a tak sme stihli vyliezť už len nejakú tú dlhú,
ľahkú ale príjemnú cestu. Namotivovaná som mala chuť ešte na pár
ciest, ale čas na vrátenie požičaného auta sa nekompromisne blížil.

južné aj západné pobrežie. Ryby sú tú hlavným zdrojom obživy. Útesy,
veže, pevnosti, na juhu piesočné pláže, windsurfing a nočný život.
V miestnom, tak trochu lezeckom bare „Dromedário“, si fotíme
sprievodcu. Okrem pár rybárov nestretáme mimo mestečka ani nohu.
More obmýva krásne hnedo-oranžové útesy a kaktusy tu dávajú dobrú
noc. Slnko pečie. Stále fučí. V sektore, ktorý je možno ten, ktorý sme
hľadali a možno vôbec nie, nachádzame napokon pod nohami asi 12
štandov ciest. Všetky vyzerajú brutál ťažké. Spájam borháky slučkou a
Michal ma spúšťa stále hlbšie a bližšie k hladine mora. Vzďaľujem sa
od skaly a tak cvakám lano do expresov. Zvláštny to pocit, mať iba
vodu pod zadkom. Leziem top rope a predsa len bojujem,
bandaskoviem. Potápači sa dopotápali a fičia ďalej. My tiež, okúsiť
studené vlny a piesok pod nohami. Odporúčam túto oblasť skúmať s
niekým miestnym.

sobota 19. - pondelok 21. 6. Sagres a Rocha da Pena
Na víkend sme sa presunuli viac na juh, smer Algarve, do mestečka
Silves. Sobota sa nesie v duchu hľadania. Hľadania sektorov, štandov,
Už len pá machov ma delí od skál.
ľudí. Sme v dedinke Sagres, ktorá je opisovaná ako najveternejšia
časť Portugalska a zároveň najjuhozápadnejší cíp Európy. Tvorí ju
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Deň v znamení čajky, Baia de Mexilhoero.

Michal bojuje v krásnej, dlhej, ale ťažkej ceste.

V nedeľu nás to ťahá hneď z rána opäť do baru „Bar das Grutas“, kde
si fotíme aktuálneho sprievodcu „Rocha da Pena“. Je to celkom
rozsiahla oblasť. Dlhý skalný masív je rozdelený na 14 menších
sektorov. Kvalitný vápenec, väčšinou športové, kolmé až previsnuté
cesty s obťiažnosťou od 4 do 7c+, po dierkach, bruškách, platniach a
špárkach. Nechýba aj zopár kratších ciest pre milovníkov tradičného
lezenia a pár bouldrov. Sektory sú blízko seba, avšak občas to stojí pár
minút predierania sa cez pichľavé kríky a ostré trávy. Chodníčky tu
nachádzame totiž značne zarastené. Mať tak so sebou mačetu!
Rozdrtíme niekoľko pekných 15-20-metrových ciest a na záver ešte
návšteva sektoru Filosofos, odkiaľ spokojní odchádzame.
V novom podnájme na ďalší týždeň máme internet a tak surfujem a
hľadám kam s lezkami ďalší víkend. Skúšam kontaktovať pár lezcov
cez lezec.cz. Majú vo svojich denníčkoch výstupy ciest v oblastiach ku
ktorým je problém nájsť na nete sprievodcu. Laco hneď posiela prvé
písmenká a v zápätí Lenka a Alenka, české študentky v Portugalsku,
posielajú niekoľko užitočných linkov a rád. Díky holky!
26. a 27. 6. Guia, Cascais
Vraciame sa do čarovnej oblasti, ktorú sme zatiaľ navštívili len veľmi
krátko. Cesty sú dobre odistené, v tesnej blízkosti mora, kolmé aj
previsnuté, skôr silové lezenie po madlách do kopca, ale nájde sa tu aj
nejaká tá platňa. Názvy a obťiažnosti ciest sú napísané na nástupe,
takže orientácia je tu veľmi jednoduchá. S počtom okolo 90 ciest,
oblasť isto uspokojí väčšinu lezcov. Rozliezame sa v kratších päťkách a
stretávame tu viac lezcov ako za posledný víkend dohromady. Všetci
sú veľmi milí a ochotní poradiť. Zdolávame zaujímavú a asi každým
lezenú cestu Biceps, ktorá je svojim názvom nad mieru výstižná.
Neskôr sa stretávame s Lenkou, ktorá začala liezť pred rokom práve
tu, v Portugalsku a teraz skúša 6c/7a. Predstavuje nám jednu veľmi
peknú a dlhú 6b, ktorá ma však bez odsadnutia pod štandom nepustí.
Druhý deň trávime poobedie opäť v Cascais. Pri rozliezaní sa v 5+, kde
lezky sú už v nástupe prepotené, ma opäť a zas prepadá myšlienka, že
končím s lezením. To ešte netuším, aký krásny lezecký podvečer je
pred nami. Slnko hreje, more šumí, prsty bolia spokojnosťou. Raj na
zemi. Ostávame do tmy.
Pondelok 28.6. Fenda, Portinho da Arrabida
Tešíme na novú oblasť. Nakladáme našu milú „sprievodkyňu“ Alenku s
pudlíkom do auta a asi o hodinu parkujeme v Portinho da Arrabida.
Chodníčkom cez les, s výhľadom na pláž a už aj zlaňujeme s Babou v
ruksaku do našeho sektoru. Je tu zo šesť sektorov a možno do 70
ciest, občas nejakú z nich dlhšie hľadáme. Na rozlez padla klasika
nejaká 5+ a potom sme skúšali cesty viac šestkoidné. Vyliezli sme tu
len zopár ciest a na záver bonbónik za 6b+ s menom Berber. Prvá
polovica cesty po obrovských dierach, ale stále do kopca a v hornej
polovici prichádzajú klúčové kroky. Nohy na široko, že viac to snáď ani
nejde, prst pravej ruky v dvojčlánkovej, sakra-ostrej amputačnej
dierke, ľavá drží nie ideálny malý bočák a snaží sa prečiahnuť madlo
vľavo hore. Dlhá chvíľa napätia a… prvý pokus nevyšiel. Rýchlo

Útesy v Sagres.

púšťam prst z dierky a už sa hompáľam v lane. Prerazím na druhý
pokus. S poslednými silami doliezam do štandu. Pri spúšťaní dám ešte
pokus cez lištu namiesto dierky, ide to, len už sily chýbajú. Michal
potom skúša na druhom konci, ja zatiaľ oddychujem. Nechal mi tam
pár expresov a tak oddýchnutá dávam tentokrát úspešne druhý pokus
PP. K autu sa motáme lesom už za tmy. Pre lepšiu orientáciu,
odporúčam navštíviť túto oblasť s niekym miestnym.
Piatok 2.7.10 Baia de Mexilhoero, Cascais s Alenkou a Lenkou
alebo deň v znamení čajky
Prešlo pár dní, sadám do vlaku a vyberám sa s Alenkou na druhý
koniec Cascais, do druhej, menej navštevovanej oblasti. Schádzame
starými schodmi k moru a ďalej trochu zamachnatenou cestou. Oblasť
svojou prázdnotou a vzhľadom akoby obrovských blokov, bez názvov
ciest, pôsobí možno menej dôveryhodne, ale odistená je dobre a cesty
sú dlhé a zaujímavé. Treba dobrého sprievodcu. V niektorých cestách
obsahuje vápenec časti pieskovca, drolí sa pod prstami na jemný
piesok, alebo sa odlupujú šupinky. Vyliezli sme sa tu k svojej
spokojnosti a na záver dňa prišiel pre nás Michal a dorazila na chvíľu
aj Lenka na bicykli a stihli ešte zopár ciest. Počas lezenia sme sa
vyhýbali miestam, kde hniezdili čajky, po čase sme však nejakým
spôsobom vzbudili ich záujem. Veľmi sme sa nasmiali, keď čajky začali
zrazu robiť hlučné nálety na najmenšieho člena posádky. A pudlík
Baba? Aj za týchto okolností veľký flegmatik. Vtáci to neboli vôbec
malí a tak sme boli radi, že zostalo len pri neškodných náletoch.
Sobota 3. 7. 2010 Monte Junto Novo, s Alenkou a Lenkou
Asi 80 km severne od Lisabonu, za dedinkou Abrigada, kúsok za Monte
Junto Velho, na nás čaká jeho menší súrodenec Monte Junto Novo so
svojimi 32 cestami. Je krásne, teplé, slnečné ráno a my v plnej zostave
študujeme v aute sprievodcu. Cesta rýchlo ubieha a ja veselo fotím
fascinujúcu hmlu, alebo skôr oblak, v ktorom je zahalený kopec, na
ktorý ideme. Ani sa nenazdáme a už sme aj my v ňom. Viditeľnosť aj
teplota náhle prudko klesajú, naše úsmevy zatiaľ nie. Náš cieľ je v
nedohľadne, hoci kúsok od nás. Vo vzduchu visí otázka či sme dobre
odbočili, či ktorú odbočku ešte vyskúšame. Darmo nám Alenka hovorí,
že napravo vidíte tú a tú dedinku, keď my všade vôkol vidíme len bielu
hmlu. Sme už mierne zúfalí, ale ešte veselí. Zrazu zo zadného sedadla
počuť „stop“, sme tu. Neskutočné. Žiadne parkovisko, len malá
cestička zahalená v ničote. Tí, čo majú, obliekajú dlhý rukáv, tí čo
nemajú, nechápu. Ako tu môže byť taká zima, keď dole pečie slnko.
Cesty sú tu síce kratšie, ale pekné. Neskôr badáme modré okno, slnko,
teplo. So slnkom prichádzajú aj ďalší lezci, s ktorými sa rýchlo
zoznamujeme. Už nás vôbec neprekvapuje, že všetci lezci v
Portugalsku sa poznajú. Je ich totiž veľmi málo.
Na záver pár odkazov, ktoré nám pomohli sa trochu orientovať:
http://gmesintra.com - celkový prehľad oblastí, topo
http://www.socurtir.com - po registrácii, prístup k topo
http://equipadores.blogspot.com - dole v pravo fotky k oblastiam

- 13 -

CÉÜSE

Céüse.

text a foto: Dáša Lučivjanská

To bola reakcia väčšiny ľudí (nelezcov), keď sa zaujímali o moje
dovolenkové plány. A ešte, „a to tam budete IBA liezť?“ No áno, iba
sme liezli, a radšej som už nespomínala, že spať budeme v stane,
jesť, čo si navaríme a takmer každý deň si pre to „iba lezenie“ dáme
nejakých 600 výškových metrov hore a dole. Tí ostatní (lezci) chápali,
lebo francúzsky Céüse je legendárna oblasť, mekka európskeho
lezenia, plná nádherných ciest z kvalitného vápenca, ktorú pán Boh
stvoril iba pre radosť ľudí, ktorých fascinuje vertikálny svet...
Takže sme s Igorom veľmi neprotestovali, keď Paťo (ktorému sa potili
prsty, len o tom rozprával) navrhol, aby sme našu lezeckú dovolenku
strávili práve tam. Z pôvodnej zostavy štyroch ľudí sme ostali traja, čo

sa však nakoniec ukázalo ako výborný variant. Akurát miesta v aute,
príjemné pauzy medzi jednotlivými cestami (alebo pokusmi), proste
fajn zostava... Je koniec augusta, piatok podvečer a my sa nakladáme
do auta a vyrážame na 1300 km dlhú cestu. Z pôvodného „pôjdeme,
kým sa bude dať a keď príde únava, odparkujeme a prespíme niekde
po ceste“, to bola cesta na jeden záťah v Paťovej réžii, ktorý nás
vyspinkaných s prehľadom vysadil v kempe Col Guerins o pol ôsmej
ráno. Rýchlo nachádzame miesto pod stromami, ktoré bude našim
domovom na najbližších desať dní. Ohlásime sa na recepcii a
nasajeme atmosféru kempu, kde to všetko dýcha lezením. Dnes však
ešte nelezieme, rozkladáme stany a chystáme sa predsa len dospať
dlhú cestu. Všade naokolo je ticho, kemp ešte spí. Ako neskôr
zisťujeme životný rytmus tu je trochu posunutý. Kvôli horúcemu slnku,
ktoré sa od rána opiera o najobľúbenejšie sektory a robí lezenie
neznesiteľným, sa väčšina lezcov vyberá pod skaly až poobede a lezie

Naša zostava pod legendárnou cestou Biographie.

Pohľad do sektoru Face de Rat.

„Kam ideš na dovolenku?
Do Francúzska.
Jeeej, k moru?“
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Paťo v sektore Kaskády.

Paťo v sektore Kaskády.

sa často do neskorých večerných až nočných hodín. Potom treba
samozrejme osláviť každodenné výkony, alebo len tak zapiť radosť z
lezenia. A zobudiť sa teda stačí okolo obeda. My však druhý deň ráno
stúpame pod skaly. Teplo a ťažké batohy našťastie vyvažuje tieň lesa
a občasný príjemný vánok. Táto neoddeliteľná súčasť lezenia v Ceuse
(samozrejme ak si neusteliete priamo pod skalami), ktorá zaberie asi
hodinku (podľa kondičky), má svoje čaro a navyše ubieha každým
dňom rýchlejšie a ľahšie, hlavne po tom, čo si nechávame lezecké veci
v úkryte pod skalami.
Naše (Igorove a moje) obavy boli, či si v Céüse vôbec zalezieme,
keďže väčšina ciest tu začína od 6b (7 UIAA) vyššie. Podľa sprievodcu
sa zopár ľahších ciest nachádza v sektoroch Thorgal a Face de Rat,
kde je zrána ešte celkom znesiteľné teplo na lezenie. Aj ostatné dni
preto začíname na tejto západnejšej strane skál a poobede sa
presúvame na východ, kde už slnko skončilo svoje grilovacie
predstavenie.
Chcelo to nejaký čas zvyknúť si na neslovenské lezenie, ale ako sa
vraví, na lepšie sa zvyká rýchlo.. Cesty sú krásne, žiadne lokre a teda
prilba sa tu stáva výbavou navyše, preto aj tie naše ostali doma. Zo
dňa na deň naše prsty privykajú na chrumkavý vápenec, v ktorom
voda pred nejakým časom vytvarovala misky, lišty, dierky všetkých
možných tvarov, smerov a veľkostí. Klasifikácia je poctivá, ale zároveň
rôzna, najmä medzi jednotlivými sektormi sa občas môžu nájsť cesty,
v ktorých sa napriek rovnakej obtiažnosti zapotíte úplne inak.

Previslé línie sektoru Berlin.

naj cesty Dáška
Le maitre des montagnes, 6b+, PP
Coilles de loup, 6a+, FL
naj cesta Igi
Le maitre des montagnes, 6b+, PP

Prvý pohľad na Céüse.

Trochu si treba zvyknúť aj na to, že malé decká tu lezú také veci, o
ktorých sa nám ani nesnívalo. Neberieme to však osobne a utešujeme
sa, že keby sme tiež začali liezť skôr, ako sme vedeli chodiť, aj my si
baletíme v tých 10 pluskách. Rest day využívame na prechádzky po
meste a nákupy potravín v Gape, kde zisťujeme, že nabudúce
môžeme všetky morca delly a iné fajnové konzervy kľudne nechať
doma. Potraviny sú v priemere lacnejšie (asi okrem mäsa) a čerstvé
bagety kúpite dokonca každé ráno v kempe. Nedočkavo sme teda
čakali, kým dojeme naše slovenské zásoby chleba, aby sme si mohli
pochutnať na takej pravej francúzskej bagetke.
Liezlo sa nám každým dňom lepšie a bolo fajn cítiť aj nejaké tie
pokroky.. Céüse má toľko možností, že keby sme zostali ešte týždeň,
dva, tak by sme sa určite nenudili. Akurát keď sme sa dobre rozliezli,
bolo treba ísť domov. Posledný deň sa ochladilo a začal fúkať vietor.
Céüse nás asi chcelo vyprevadiť domov, aby nám nebolo tak ľúto, že
odchádzame. Skončilo krásnych desať dní plných slnka, lezenia a
francúzskeho povzbudzovania „Alé, alé!“...
Do Céüse sa však určite vrátime. Naše obavy, že si veľmi nezalezieme,
kvôli ťažkým cestám sa našťastie nesplnili, ale aj tak platí, že čím ste Výhľad na Petit Céüse.
lepší lezec, tým viac si Céüse užijete.

- 16 -

VÝLET DO NÓRSKA, 4. 7. - 25. 7. 2010

Preikestolen.

text: Heňa Hodáková, foto: Heňa Hodáková, Peter Krč
Celé sa to začalo pred vyše rokom, keď som začala Peťa otravovať, že
musíme ísť do Nórska. Spočiatku odolával, ale po pár mesiacoch
pochopil, že nemá na výber :-) a tak bolo rozhodnuté. Keďže sme sa
rozhodli cestovať autom, zháňali sme niekoho, kto pôjde s nami.
Nakoniec sme však ostali sami dvaja. Pôvodný plán (ktorý nám kvôli
nedostatku času nakoniec nevyšiel) bol Česko-Nemecko-DánskoŠvédsko-Nórsko-Fínsko a potom sa preplaviť trajektom a nejako sa už
dostať domov, pričom práve v Nórsku sme chceli stráviť väčšinu času.
Našu trojtýždňovú cestu sme začali v nedeľu 4.7. 2010 a prešli sme až
k nemeckým hraniciam, pri ktorých sme sa ubytovali. Cestou sme sa
zastavili v Prahe, kde sa nám podarilo prvý, ale nie posledný krát
stratiť. Aby som bola presná, v podstate sme vedeli kde sme, ale
stratilo sa naše auto, ktoré sme po štyroch hodinách blúdenia úspešne
našli. Neočakávane sme sa už tu stretli k prvým problémom s
dorozumením sa v cudzom jazyku. V reštaurácii Peťa veľmi potešila
otázka servírky, či to chce „do čtyřky“. Keď však pochopil, že tým
myslí

štvordecový pohár, zosmutnel.
Ďalší deň sme sa zastavili v Berlíne a neskôr v Lübecku. Lübeck sme
právom vyhlásili za najkrajšie mesto, v ktorom sme počas našej cesty
boli. Je to veľmi útulné mestečko s množstvom tehlových domov,
ktoré sú si podobné ako vajce vajcu. Už sme však nespravili tú istú
chybu ako v Prahe a auto sme našli s pomocou GPS okamžite.
Odporúčame vyskúšať miestnu zmrzlinu, ktorá bola fakt vynikajúca.
Ešte v ten deň sme dorazili do Billundu v Dánsku, kde sme si nemohli
odpustiť zaspomínať si na detstvo, a tak naše kroky na ďalší deň viedli
hneď do Legolandu. Zaručene najlepšia atrakcia bola vodná pirátska
bitka po ktorej sme boli obaja úplne mokrí a sušili sme sa asi štyri
hodiny, ale stálo to za to. Po absolvovaní viacerých atrakcií určených
deťom sme prešli k miestu výstavy modelov z lega, kde sme konečne
stretli aj ľudí v našom veku.
Na štvrtý deň sme vyrazili smer Švédsko, kde sme sa stretli s bratmi
Čechmi. Po ďalšej noci sme na piaty deň konečne dorazili do Nórska.

Preikestolen.
Lubeck.
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Zamierili sme ku mestu Stavanger. Blízko neho sa nachádza úžasná
vyhliadka Preikestolen, z ktorej je nádherný výhľad na veľké údolie.
Môžete si tam „kľudne“ sadnúť na okraj a hompáľať nohami nad
morom, ktoré je 604 metrov pod vami. Cesta k vyhliadke mala trvať
dve hodinky cesty, my sme však ako praví športovci vybehli hore za
polovicu a ešte sme sa aj porozprávali so Slovákmi, čo tam boli pred
nami. Počasie (v podstate počas celých troch týždňov) bolo nádherné.
Svietilo nám slniečko a v čase keď v Bratislave boli neznesiteľné
horúčavy, my sme mali príjemných 15 stupňov.
Naša cesta smerovala na sever. Chceli sme sa dostať čo najvyššie,
pričom sme sa držali podľa možností pobrežia a tak sme pomerne
často museli využiť trajekty, ktoré chodili ešte presnejšie ako u nás
MHD. Po celý čas sme išli po nádherne úzkych a kľukatých cestách s
množstvom tunelov. Kde-tu sme museli zastaviť, lebo nám cestu
skrížilo stádo kráv, oviec, či kôz. Nórski šoféri sú inak veľmi milí a
ohľaduplní. Boli ochotní nás nasledovať aj niekoľko desiatok
kilometrov a ani len neprejavili záujem nás predbehnúť. Bolo to naozaj
až smiešne. Mala som za sebou pár áut, tak som im blikla smerovkou,
nech ma predbehnú. Oni nič. Tak som spomalila na 30. Oni tiež. Tak
som sa opäť rozbehla a oni ma nasledovali ďalších 50 kilometrov.
Vtipné tiež bolo, keď sme sa snažili ísť za nákladnými autami (aby sme
sa nemuseli vyhýbať tým protiidúcim) a akosi sme im nestíhali. :-)
Nezabudnuteľný bol tiež tunel, v ktorom bol kruhový objazd
(samozrejme tam nefungovalo GPS na ktoré sme sa dosť spoliehali).
Tento kruhový objazd ale hravo pretrumfol jeden v Poľsku, ktorý
križovala električka.
Ubytovanie sme vopred vôbec neriešili, a tak nás veľmi potešilo, že
kempy boli na každom kroku. Stačilo len odbočiť za piktogramom stan.
Všetky boli kompletne vybavené. Prvé noci sme však mali problém
zaspať, pretože vôbec nebola tma. Museli sme spať s tričkami na
očiach. Inak v kempoch bolo veľmi málo stanov, väčšinou tam boli
miestni v karavanoch alebo v chutných domčekoch s trávovou
strechou. Dorazili sme do Bergenu, kde sme urobili prvé veľké nákupy
suvenírov a iných hlúpostičiek. Mesto je to veľmi pekné a samozrejme
sme mali možnosť vidieť aj tie bergenské domčeky, čo sú na každej
fotke. Keďže sme šli do Nórska obdivovať prírodu, tak sme sa zdržali
len pár hodín a pokračovali ďalej. Každú chvíľu sme zastavovali, ako
sa hovorí pri každej „vŕbe“, pretože všade bolo niečo, čo sme si
jednoducho museli odfotiť. V malej dedinke s tromi domčekmi, kde na
konci cesty bola značka „pozor nespadnite do mora“ sme skúsili chytať
ryby. Bohužiaľ sme sa týmto spôsobom neboli schopní uživiť, a tak
sme museli využívať ponuku miestnych obchodov. Peťo nedá

dopustiť na kozí syr s karamelom, ktorý hojne papal s chlebom a
jahodovým džemom. V Nórsku sú potraviny (tak ako asi všetko)
pomerne drahé, avšak dalo sa kúpiť aj v našej cenovej relácii. Mali
tam napríklad nám známu značku Euroshopper, od ktorej sme si
kupovali chlieb o dve tretiny lacnejší ako ostatné. Tiež mali kilo
špagiet, či pizzu za približne euro. Neodporúčame však kuracie prsia,
ktorých 1kg stál 16 euro (losos je lacnejší).
Potom sme sa vybrali na cestu k ďalšej známej vyhliadke Trollstigen.
Pred cestou sme sa posilnili mäsom z losa a soba. Na konci sa nám
naskytol pohľad na krásny vodopád a údolie s typicky kľukatou cestou.
Bolo to v horách a aj počasie bolo chladnejšie, na vrcholoch hôr, ale
miestami aj dole bolo ešte pomerne veľa snehu. Z turistiky sme sa
vrátili o jedenástej večer, pričom sme ani nezistili, že zapadlo slnko.
Keďže sme nemali cestu vopred naplánovanú, ďalej sme sa vydali po
miestach, ktoré boli na mape označené hviezdičkou. Mali sme tak
možnosť vidieť naozaj „skvostné“ nórske pamiatky ako napríklad starý
prístav (pri ktorom sme si kúpili domáce vajíčka, ktoré mali takú tvrdú
škrupinu, že sme ich nevedeli rozbiť), budovu, kde cez vojnu bolo
väzenie, zrúcaninu kostola, či dosť bizardný náučný chodník. Takto
sme sa dostali do Trondheimu, odkiaľ sme prešli ešte asi 200
kilometrov na sever a potom sme prešli „rovnou čiarou“ do Švédska k
pobrežiu, popri ktorom sme šli dole až do Stockholmu. Celé Nórsko
bolo posiate množstvom vodopádov, veľkými horami, nádhernými
fjordami a množstvom dobytka. Švédske pobrežie zďaleka nebolo také
bohaté a pekné. Chvíľami sme si pripadali ako na Slovensku.
Najväčším zážitkom bola návšteva IKEA, v ktorej boli na počudovanie
tie isté produkty ako u nás. :-)
Z Nynäshamnu pod Stockholmom sme sa rozhodli preplaviť trajektom
do Gdańska. Keď sme sa dozvedeli, že plavba bude trvať 19 hodín,
nevedeli sme si predstaviť, čo tak dlho na lodi budeme robiť. Loď ale
bola plne vybavená. Ešte pred odplavením sme si zamenili peniaze v
zmenárni, najedli sa v jedálni, obzreli si televíznu miestnosť a detský
kútik, nakúpili sme v potravinách (kde ste si okrem iného mohli kúpiť
15 kilogramové balenie pracieho prášku) a usadili sme sa v Grill bare
na pivečku. A to sme ešte ani nemali prejdenú celú loď.
Poľsko sme prešli s jedným prespaním v hoteli, kde bolo pre mňa
najväčším zážitkom, že máme po troch týždňoch vlastný záchod. Na
druhý deň sme si pozreli Krakow a soľnú baňu vo Wieliczke a v noci,
25. 7. 2010, sme dorazili domov. Napriek tomu, že sme prešli asi 6500
kilometrov, ubehlo nám to veľmi rýchlo. Nórsko je úchvatná krajina a
máme odtiaľ množstvo zážitkov. Trošku nám je ľúto, že sme nestihli to
Fínsko, ale určite sa ešte na podobnú cestu niekedy vydáme.

V kempe.

Trollovia.

AVÍZO 1/2011
z
z
z
z

Sprievodca Kršlenica
Objavovanie Švajčiarska III
Tatranské snehy a ľady
Španielsko

Uzávierka čísla 1/2011 je 15. 1. 2011. Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com.
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