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HKF žije, prežíva alebo spí? Rok 2014 v HKF.
text a foto: Igor Marks

Súľov, jún 2014.

Peťo B., Kado a Mišo S., Manín, Veterná bašta, jún 2014.

92 platiacich členov HKF v roku 2014 k 1. novembru, najmladší Adam
Pecár, tretiak na ZŠ, najstarší 87-ročný Ivan Kluvánek, legenda
slovenského a československého lezenia. Toľko čísla. Čo robilo týchto
92 členov v roku 2014? Liezli, turistikovali alebo iba pili pivo v Lúčnici,
príp. nerobili nič a nadávali na klub ako nefunguje?
Vzhľadom k tomu, že väčšinu poznám osobne, ostatných z videnia, či
aspoň po mene, pokúsim sa zhrnúť sezónu v HKF Bratislava a dať tak
kuvičím hlasom o pasívnom, spiacom a nefunkčnom klube pádny
argument, že tomu asi tak nebude. Keď som si pripravoval poznámky
k tomuto článku, mal som plnú jednu A4 aktivít členov HKF v tomto
roku. Možno to nie sú prevratné výkony, je toho však dosť. Ak niekoho
nespomeniem alebo zabudnem, dúfam, že sa nenahnevá :-). Klub je
pomerne veľký a každý rok do neho pribudne veľa nováčikov, veľkých
klubových akcií už nie je tak veľa ako v minulosti, mnohí o sebe ani
neviete. Nedávam si ružové okuliare, klub by mohol určite fungovať
lepšie, ale určite klub žije a spája ľudí, ktorí si rozumejú. Doba veľkých
klubov a intenzívneho klubového života je už asi minulosťou, som
presvedčený, že ak si HKF stanoví jasné priority čomu sa venovať, HKF
prežije. Tou prioritou v posledných rokoch je jednoznačne
nováčikovský kurz horolezectva a 2-3 väčšie celovíkendové akcie
ročne. Pokúsim sa teda pospomínať, čo sa udialo tento rok v klube.
Konieckoncov o väčšine aktivít členov HKF si prečítate práve v tejto
ročenke, ktorou nadväzujeme na HKF časopis. HKF časopis prestal
vychádzať pre nezáujem členov prispievať, ale záujem o túto ročenku
preukázal pravý opak.
Začnem netradične v krčme. Pred pár rokmi sa Tomášovi Kováčovi
podarilo naštartovať a udržať pri živote pondelkové stretávanie v
Klube Lúčnica. Aj keď už bez Tomáša (pracovné povinnosti),
stretávanie pri pive funguje, dohadujú sa a bilancujú lezecké akcie, ale
aj rieši metodika a mnohé nelezecké záležitosti. A tam sa to celé
začína.
Tento rok sa podarilo zorganizovať aj zopár väčších akcií, ktoré mali
dobrú odozvu. Paťo Barjak zorganizoval na konci januára lavínový kurz
na Brnčálke. Pod dohľadom skúsených inštruktorov z HZS sa akcie
zúčastnilo 29 členov HKF (klub prispel sumou 550€). Z ďalších

akcií spomeniem klasický Pajštúnsky budíček. Nasleduje ďalšia,
staronová akcia, z ktorej verím, že sa stane tradícia, a to májový
Hrádok a Sekaniny pre nováčikov. Akciu mal pod patronátom Peťo
Bukový, okrem nováčikov sa zúčastnilo aj viacero starších členov, ktorí
pomohli pri výcviku. Počasie síce moc neprialo, nováčikovia si však
pochvaľovali a zistili ako vyzerá viacdĺžkové lezenie v praxi. V júni
prebehla ďalšia nováčikovská akcia s účasťou starších členov na
Maníne, organizovali ju Petra Škrovánková a Marek Paulík, v novšom
sektore – na Veternej bašte. Zároveň sa tu konala časť praktických
skúšok v rámci nováčikovského kurzu. V lete zase klasika,
nováčikovský tatranský kurz, po roku sa vraciame na Brnčálku a spolu
so staršími členmi nám patrí úplne celá „hospodárka“. Lezie sa napriek
búrkovému počasiu každý deň a po večeroch sa taktiež intenzívne
bilancuje. V auguste sa naše geriatrické ale vitálne oddelenie HKF
(Mižo, Ivan Kluvánek, Ján Ďurana, Jozef Pšenák a ďalší) zúčastňuje
tradičného THT na Popradskom plese (sorry Kazo, Maťo Heuger a
Petra, vy ešte geriatrici nie ste a viem, že ste aj liezli, organizovali...).
A jeseň? Už tradičná Kalamárka v októbri (štvrtý rok po sebe), cca 40
účastníkov, väčšina z HKF, ich kamaráti a známi, s perfektným a tiež
už tradičným guľášom Sašky Glindovej. Klub na túto akciu prispel
sumou cca 350€ na ubytovanie. Čo ma však zaráža, že niektorí zabudli
zaplatiť a prispieť na guláš... V novembri náš čaká skoro zabudnuté
posledné zlanenie na Pajštúne a symbolické uzavretie sezóny.
Toľko veľké akcie (o viacerých sa dočítate v ďalších článkoch). Čo
však jednotliví členovia? Kde všade ste ich mohli stretnúť a nájsť?
Najprv spomeniem, čo možno mnohí z vás neviete. Mnohí z nás
aktívne pracujú pre SHS JAMES. V prvom rade Vlado „Kazo“ Linek,
šéfredaktor časopisu Horolezec. Tiež vybavuje s ochranármi výnimky
na skaly, aby ste mohli liezť aj tam, kde to kedysi nebolo možné. Ďalej
Marek Paulík, graficky pripravuje Horolezca a Monika Barnová, ktorá v
časopise využíva svoje skúsenosti z médií, marketingu a reklamy. Paťo
Barjak, Petra Škrovánková a moja maličkosť pomáhame v Horoškole
JAMES ako inštruktori, príp. prednášatelia a garanti Horoškoly. V tejto
súvislosti treba spomenúť aj Vlada Paulíka, riaditeľa Horoškoly JAMES
a člena metodickej komisie JAMES.
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Častokrát ho prizývame na neformálne metodické posedenia a
intenzívne s ním nielen konzultujeme aktuálne metodické trendy a v
mnohých oblastiach aj ovplyvňujeme (ani si neviete predstaviť, ako
sme sa pred letom dokázali konštruktívne „pohádať“ pri istení
prvolezca na štande). Tento rok sme v rámci metodiky dokonca
pristúpili k interným metodickým odporúčaniam ako postupovať pri
výcviku vybraných činností, aby nováčikovia dostali jasný a jednotný
základ, z ktorého môžu vychádzať v budúcnosti. Napriek tomu sa
metodika vyvíja a čo platilo tento rok, budúci rok platiť nemusí.
Keď už sme pri tých metodických pracovníkoch. V klube nám tento rok
pribudol k Mižovi ďalší inštruktor horolezectva (Paťo B.) a snáď o rok k
nim pribudne aj Petra Škrovánková (Petra síce patrí k Manínčanom ale
od roka 2012 nám pomáha s nováčikmi a podľa jej slov, veľmi rada s
nami trávi čas nielen pri lezení. Medzi oficiálnych inštruktorov skalného
lezenia patria Marek P., Juro S., Igi M. a Jarka Šarníková (t. č. si
plniaca materské povinnosti, ale opäť sa začína objavovať na skalách
vo Švajčiarsku, kde momentálne pôsobí). Pri výcviku nám pomáhajú
mnohí z vás, v posledných rokoch hlavne Tomáš Kováč, Mišo Spišiak,
Janka Šimková, Peťo Bukový a mnohí ďalší. Saška Glindová nám
pomáha s prednáškou o prvej pomoci. Ak chcete pomôcť aj ostatní,
budem len rád. Ak by mal záujem niekto si v tomto ohľade zvýšiť
kvalifikáciu v rámci Horoškoly James, treba sa ozvať, v rámci možností
vie HKF prispieť. Takéto a podobné záležitosti má na starosti pracovná
metodická komisia klubu (väčšinou Mižo, Marek P., Paťo B., Petra Š.,,
Igi M., Peťo B.), ktorá k takýmto záležitostiam zaujíma v rámci
diskusie stanovisko. Neznamená to, že automaticky prispejeme a
podporíme každého, kto prejaví záujem.
V zime sa podaktorí túlali v Groszovom žľabe na Slavkovskom štíte
(Kubo K. s Mišom D. a Paťo B. s Igim M.) a obe dvojice sa nezávisle
od seba presviedčali, že 1.500 metrov prevýšenia nie je až tak veľa.
Preto pre istotu obe dvojice zostúpili za hlbokej tmy :-). V zime bolo
populárne aj Španielsko. Už po niekoľký krát sa do Chora vracia Kubo
Kováčik s jeho Baškou, Kubo si prelieza svoje prvé 8a+. Na to, že
Kubo cez rok toho kvôli práci moc nenalezie, celkom slušné, nie? V
Chore v zime pôsobil aj Lukáš Adamko, Jano Kianička a iní. Ďalšiu
španielsku (novšiu) skalkársku oblasť, Chulilla, v zime navštívili aj Paťo
Barjak s Maťom Heugerom. Maťo prelieza 7c+, čo uznáte, že je na
alpinistu viac ako slušný výkon :-). Paťo si tiež spomína na starú formu
a jeho svaly na vytrvalosť v 30-35 metrových cestách :-).
Prichádza jar 2014 a začína klasické popoliezanie na Záhorí. Peťo B.,
Janka Š., Kado a Igi M. sa trochu túlajú aj po Slovensku a spoznávajú
andezitový Zámutov na východe, jeden deň strávia aj na Turniskách,
zisťujú, že na manínskom Verdone a Veternej bašte to nebude úplne
zadarmo. Peťovi B. a Igimu M. sa podarilo na Pajštúne preliezť Trhač
nitov (8+). Mne sa podarí počas Veľkej noci spoznať aj trochu
zabudnutú oblasť Jakub pri Banskej Bystrici, kde mi domáci Rudo
Hajdučik poukazuje mnohé krásne cesty. Okrem toho sme viacerí z
nás (Mišo S., Zsolt F., Janka Š., Peťo B., Igi M...) často na Kalamárke,
kde lezieme a debatujeme s legendami ako Alan Formánek, Stano
Glejdura... Nezávisle od seba Peťo B., Janka Š. a Igi M. spoznávajú
nové sektory na severe Sitna – všetci vrelo odporúčajú.
Septembrových pretekov na Kalamárke sa zúčastňuje Mišo Durmek,
Tomáš Havlík a Petra Škrovánková s Viki Verébovou. Počas klubovej
akcie na Kalamárke sa podarilo Kubovi K. preliezť na dolných skalách
cestu Belicova (Údolná) za 9-. V Nemecku počas študijného pobytu na
skalách aktívne pôsobil Tomáš Havlík. Na českých pieskoch sa na konci
leta na chvíľu objavil Kubo Kováčik s Baškou. Na jeseň pridáva Peťo B.
ako bonbónik poctivého Rolanda na Kršlenici (8). Lukáš Adamko sa v
novembri zúčastňuje boldrovej session Vertigo open.
Letné Tatry lezeniu moc neprajú, to však nevadí Petre Š., ktorá pred
kurzom aj po kurze prelieza nielen s našimi členmi zopár ciest vo
viacerých dolinách. Petra je v Tatrách asi najaktívnejšia, hold predsa
len tam má prechodné bydlisko. Na Chate pod Rysmi pôsobí pracovne
Katka Jasenčáková, ktorá však počas voľných dní prelieza zopár ciest
na blízkej Volovke a pod. Mišo Durmekovi s Tomášom Havlíkom sa darí
na konci leta preliezť novú cestu na rameno Čierneho štítu „Lepší
pozdě nežli nikdy“ za 7-. Okrem toho Mišo s Tomášom liezli spolu aj na
Hohewande, Mišo bol so svojou partiou na začiatku leta tiež v
rakúskom Zillertali. Počas posledného septembrového víkendu
využívajú jeden z mála letných tatranských slnečných dní Peťo B. s
Kubom K. a na Žeruchách preliezajú nie moc lezený, nepríjemný a
vzdušný pilier Klíma/Linhert. Je to síce za 5, ale vyskúšajte si pilier
preliezť. Túto cestu preliezla v rámcu nováčikovského kurzu aj Petra Š.

Priedhorie, október 2014.
s nováčikom Patrikom Pajanom. Petra spolu s Patrikom P. si ešte pred
kurzom odbehli na rakúsky Dachstein (viac v jej článku).
Poďme však späť na Záhorie. Kazo vŕta ďalšie a ďalšie borháky,
prelieza staré cesty a vytyčuje nové línie na Bláznovi a pripravuje do
Horolezca 4/2014 krásneho a prehľadného sprievodcu (sprievodcu po
Pajštúne spracoval do Horolezca 5/2012). Krásne tabuľky s názvami
ciest vyrobil tiež náš člen Mišo Spišiak. Po vydaní sprievodcu zažíva
Blázon návaly lezcov a stáva sa obľúbenou destináciou pre viacerých
lezcov z klubu. Často tam je možné stretnúť aj viacerých nováčikov z
posledného kurzu (Monika Mederiová, Viki Verébová, Andreaj
Valentíny, Mišo Hajduk...) So starších členov tam môžete stretnúť Jana
Kianičku, Jura Samaša, Braňa Korenka a iných. Aj po vydaní
sprievodcu pribúdajú nové cesty, nielen od Kaza, ale napr. aj od
legendárneho Tomáša Pilku. Tomáš Havlík si prelieza na Bláznovi
voľne svoju cestu TH8 (9-). Katka Dubcová popolieza s Vladom
Bibelom a viacerými členmi klubu na Pajštúne, ale aj v blízkom
Rakúsku. Kubo Kováčik v auguste a na jeseň prelieza na Bláznovi cesty
Kinglajno (9), Kapitán Nemo (8), Almamater (9), Cvičme v rytme
(8+/9-), Bambi (8-/8) a mnohé ďalšie cesty, mnohé OS. Kubo dal v
priebehu roka zopár nádejných pokusov v pajštúnskom Hradnom
pilieri (10-) a verím, že sa mu čoskoro podarí úspešný prelez, taktiež
bol aktívny na Alternatívke. Igimu M. sa darí na Bláznovi preliezť
Paternoster (8+) a Ajda (8+). Kazo síce tento rok neabsolvoval žiadnu
veľkú akciu, ale popri pôsobení na Záhorí si stíha odskočiť napr. do
nemeckej Frankenjury, na Istriu, či na české piesky. Apropo, Kazo mi
už avizoval, že ma pripravené ďalšie borháky... A Kazo nielen vŕta ale
aj lezie ťažké cesty :-).
Keď už sme pri tých sprievodcoch, určite ste si mnohí z vás všimli
Kazovu prosbu o používaní, resp. nepoužívaní „baranov“ pri lezení na
„top rope“. Nebudem sa tomu viac venovať, vedieme k tomu aj
nováčikov, dúfam, že každý z nás je natoľko zodpovedný a váži si
prácu tých, čo pre nás vyrábajú a odisťujú nové cesty. V skratke, pri
lezení top rope si brúste vlastné karabíny!
Netreba zabudnúť ani na oslavy, výročia. Pred dvoma rokmi sme akosi
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Kazo v ceste Čože je to 50tka na Bláznovi.
zabudli na Mižovu 70-tku, v rámci tejto ročenky prinášam oneskorene
už k jeho tohtoročnej 72-tke zopár úsmevných spomienok a želaní.
Mižo v rámci nováčikovského kurzu aktívne pomáha pri prednáškach a
víkendových výjazdoch a naďalej sa rád túla po kopcoch. Toto leto sa
v rámci VHT zatúlal napr. na hrebeň Karavaniek v Slovinsku. Okrúhlu
50-tku v lete oslávil Vlado „Kazo“ Linek, ktorému asi väčšina z nás
tipuje minimálne o 10 rokov menej. A Martin Smatana rozšíril rady
otcov v našom klube :-) Gratulujeme.
Ak ste sa dostali až sem, myslím, že sami uznáte, že sa toho v klube
udialo dosť. A to určite o mnohom neviem, veľa som toho
nespomenul. O mnohom sa dočítate v článkoch a ostatných to snáď
nakopne k tomu, aby budúci rok boli aktívnejší a možno prispeli
vlastným článkom.
Z viacerých strán sa ku mne dostávajú kritické hlasy, že financie v
klube sa využívajú nevhodným spôsobom. Škoda, že mi to dotyční
nepovedia priamo do očí. Skúsim sa však k tomu vyjadriť.
Nováčikovský kurz sa financuje viacmenej sám, sem tam idú však
peniaze aj na tento účel. Klub je financovaný v podstate z troch
zdrojov: 1. členské príspevky; 2. tzv. 2%/3% (nie úplne využitý
potenciál); 3. „vysokoškolský šport“ (aj z toho dôvodu pôsobíme pod
hlavičkou UK a snažíme sa mať na kurzoch a v klube čo najviac
vysokoškolákov).
Tento rok prispel klub na 2 väčšie akcie (lavínový kurz, Kalamárka).
Ďalej klub väčšinou symbolicky a nepravidelne prispieva na
občerstvenie v rámci Pajštúnskeho budíčka a Posledného zlaňáku,
cestovné na THT. Tento rok sme kúpili do klubu pre potreby
nováčikovského kurzu nejaké karabíny a istiace prostriedky. Možno sa

to niekomu máli, možno s tým väčšina z vás nesúhlasí. Peňazí nikdy
nie je veľa, mohlo by ich byť určite viac. O tom, čo sa preplatí a
nepreplatí nerozhoduje Mižo sám. Posledné roky je to rozhodnutie
širšieho výboru klubu (zväčša Mižo, Igi M., Marek P., Juro S., Patrik B.,
Tomáš K., Peťo B....). Stretávame sa cca raz za 2-3 mesiace, ak má
niekto záujem sa zapojiť do organizovania a lepšieho fungovania klubu
a aj tak ovplyvniť financovanie akcií, nech sa páči. Pred nikým sa
neuzatvárame...
Na úvod celkom dlhý článok. Z môjho pohľadu mám z klubu posledné
roky dobrý pocit. Darí sa nám udržať nováčikov po kurze, darí sa nám
stretávať, tento rok sa na klubových akciách zúčastnil vysoký počet
členov, lezie sa, turistikuje, bežkuje, skialpuje, vŕtajú sa nové cesty,
spoznávajú sa nové oblasti... Tiež ma teší vysoká aktivita posledných
nováčikov aj po skončení kurzu – Rakúsko, Pálava, Záhorie, Tatry... Z
klubu napriek tomu ľudia odchádzajú. Z mnohých dôvodov. Jedným z
nich je, že klub im vraj nič nedáva. Ale každý by si mal položiť otázku:
„Čo mi klub niekedy dal (napr. know-how v rámci kurzu) a čo viem dať
klubu ja?“
A výzvy do budúcnosti? Asi najväčšou by mohla a mala byť funkčná
webová stránka, ktorá by dôstojne reprezentovala aktivitu klubu, dalo
sa na ňu jednoduchým spôsobom prispievať a zároveň by v sebe mala
integrované funkčné diskusné fórum ako náhrada za dožívajúce
lezec.info, resp. variantu pre tých, ktorí nepoužívajú FB. A možno ak
bude funkčná www, tak zoznam aktivít členov klubu bude ešte dlhší...
Kto zdvihne hodenú rukavicu?
Priatelia, dolezenia na skalách...
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Lezenie na Pálave
text: Ondrej Bogár, foto: Klára Mitošinková, Ján Bogár
Český predĺžený víkend 25. - 28. 10. 2014 som trávil na Morave a tak
som presvedčil Boogieho aby sme išli vyskúšať lezenie na Pálave.
Pálava alebo tiež Pavlovské vrchy patria k západnej časti vonkajších
Karpát. Napriek svojej nízkosti len 551 m.n.m sú dominantou okolitej
krajiny a za jasného dňa poskytujú naozaj ďaleký výhľad. V blízkom
okolí nájdete všetko zaujímavé z južnej Moravy: Lednicko-valtický
parkový komplex (UNESCO), mesto Mikulov, Novomlynské nádrže a
Archeologické múzeum v Dolných Věstonicích. Pálava je do roku 2003
súčasťou biosférickej rezervácie UNESCO. Úpätie Pálavy ja významnou
vinárskou oblasťou, kde sa darí červenému aj bielemu vínu. V
okolitých dedinách nájdete veľa vinných sklepov s naozaj dobrou
ponukou vín. Návštevu sklepov odporúčam, ale až po lezení lebo inak
sa k tomu lezeniu ani nedostanete.

Pohľad na skalu Martinka zo zeleného turistického chodníka.
Horných Věstonicích odbočíte smerom ku kopcom (pojem kopec treba
vnímať relatívne). Skaly vtedy uvidíte priamo pred sebou. Úzkou
uličkou stále hore k cintorínu, kde nájdete malé parkovisko.
Neobzerajte sa po sklepoch všade naokolo, radšej rýchlo zbaľte batoh
a vyrazte po zelenej značke pomedzi vinice a po asi 800 metroch
prídete pod skaly.

Od parkoviska nad cintorínom po zelenej značke až pod skaly.
Prístup je najrýchlejší autom po diaľnici smerom na Brno, na exite 25
zídete na Hustopeče a ďalej na Mikulov. Cesta by mala trvať tak
hodinku.
Ak nechcete platiť českú diaľničnú známku zoberte to po starej ceste.
Z Břeclavy cez Valtice na Mikulov. Pri miestnom úrade v

Rozmiestnenie skál (Moravské skály, 2010).

Hlavná 70 metrová stena skaly Martinka.
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Západná stena Obřího kamene s ťažkými previsnutými cestami.
Vpravo vidno prístupový chodník a schody k sektoru Trůn.
Z dôvodu ochrany prírody je na lezenie na Pálave udelená výnimka
(celé znenie výnimky):
...Horolezecká činnost bude provozována v horolezeckém areálu
Martinka, konkrétně na skalách Martinka, Špunt a Obří kámen a v
horolezeckém areálu Trůn, konkrétně na skalách Hlavní věž, Severní
věž, Urbanova věž, Trůn, Vzývající, Ploutev, Abeceda, Rafičkův rypák a
Maturita...
...Horolezecká činnost bude podle výše uvedených podmínek
provozována v denní době od 8:00 do 20:00 hodin v průběhu roku od
15. 8. do 31. 12. každoročně do 31. 12. 2018.
Po príchode pod skaly po zelenej značke je po ľavej strane skala
Martinka a Obří kámen a po pravej strane skalná oblasť Trůn. Skaly na Západní žlábek 3 - Asi najľahšia cesta na vrchol Obřího kamene. Cesta
Pálave sú tvorená jurským vápencom a s prevažne južnou až je dosť rozbitá a priistiť sa treba v hornej časti vlastným.
západnou orientáciou. Dlhé roky sa na Pálave nesmelo liezť vôbec a
nechoďte. Výhodou je, že skala nie je vôbec vyšmýkaná. Väčšina ciest
tak je skala málo olezená a slabo vyčistená. Preto sem bez prilby ani
je postupne preisťovaná borhákmi, ale nezaškodí si so sebou zobrať aj
svoje železo. Výška skál je do 70 metrov a tak sa dajú nájsť aj
viacdĺžky. V strede steny je umiestnená aj vrcholová knižka.Okrem
stredných až ťažkých (previsnutých) ciest vedie na vrchol Martinky aj
Normální cesta 3+. Zostup vedie zlanením alebo pešo po južnej strane
Martinky tzv. Ďedův žleb.
Z ciest čo sme odskúšali tak sa jednalo o pekné lezenie, kde bolo treba
cestu vymyslieť a nájsť. Treba si ale dať pozor, lebo hodnotenie ciest
je tu dosť tvrdé. Jedná sa o jeden z najstarších cvičných terénov v
Čechách a tak v sprievodcovi nájdete aj cesty, kde je autor uvedený
ako: Nemeckí lezci pred 1926. Momentálne sú dostupní trochu straší
sprievodcovia. Na orientáciu v skale to ale postačí.
Pálava1 (obsahuje len Martinku a Obří kámen, ale je novší)
https://docs.google.com/file/d/0Bwr-kztENN6DNHRtcEgyQkx6UXc/edit
Pálava2 (starší ale obsahuje aj cesty v sektore Trůn)
https://docs.google.com/file/d/0Bwr-kztENN6DZzR2UHhvYjhkQlU/edit

Letní 4 - V štrbine medzi Martinkou a Obřím kamenem je zopár ľahších
Ukážka zo sprievodcu hornej časti steny Martinka (Moravské skály,
ciest. Veľký vklínený balvan sa nazýva Špunt.
2010). Zakúpiť si ho môžete na www.james.sk/eshop.
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Lavínový kurz 2014

Organizovaná záchrana.

text: Peter Bukový, foto: Michal Spišiak
Tohtoročná zima ponúkla filozofom unikátnu akciu v podobe
lavínového kurzu vo Vysokých Tatrách pod vedením dvoch horských
záchranárov. Celé sa to udialo počas neskorého januára, na najlepšom
možnom mieste, na Chate pri Zelenom plese. Už počas prípravy akcie
bolo jasné, že sa bude jednať o „masovku“. Prispela tomu určite aj
prekvapujúca, ale chvályhodná účasť tohoročných nováčikov. Celkovo
nás tam bolo bezmála 30 členov oddielu. Nakoniec, niet sa čo
čudovať. Veď takáto zaujímavá možnosť získať cenné vedomosti sa
nenaskytá každý rok.
Horšie to na prvý pohľad bolo s podmienkami. Tohtoročná zima bola
nevšedne skúpa na zrážky. O idylickom výstupe na pásoch k chate
nebolo ani reči, samozrejme, nerátajúc našich inštruktorov z horskej
služby, ktorí podľa mňa chodia do Tatier s lyžami aj počas letného
slnovratu. Ak si dobre spomínam, podaktorí naši špecialisti to dali na
chatu dokonca v croc-soch :-).
Nakoniec sa ukázalo, že to boli zbytočné obavy. O to viac sme si však
mohli uvedomiť význam vetra pri tvorbe lavínových podmienok. Pri
nácvikoch sondovania sme našli mnoho miest s naviatym snehom až
do výšky troch metrov. Taktiež sme sa riadne narobili pri teste stability
snehovej pokrývky metódou zosuvného bloku, kde sme sa desiati
ľudia 20 minút prekopávali až po samotnú zem.
O snehu, teréne, lavínach a prevencii proti nim je celá veda. Zväčša sa
vedú mnohodňové kurzy a ak chcete byť frajer, je potrebných ešte
mnoho rokov praxe a nácviku priamo v teréne. Ja si však myslím, že
my sme za tie tri vyčerpávajúce dni pod vedením profíkov mohli
pochytiť skutočne veľa a vytvoriť si tak pevné základy bezpečného
pohybu v zimných horách. Už v piatok večer, krátko po tom, ako nás
hlavný organizátor akcie Paťo Barjak skásol o symbolický učastnícky
poplatok, sme sa okolo siedmej zhromaždili dole v bare, kde
nasledovala vskutku vyčerpávajúca teoretická príprava. O snehu a
lavínach sa dá hovoriť dlho a do detailov, o čom nás naši inštruktori
počas piatich hodín rozhodne presvedčili. Skončilo sa to až niekedy
okolo polnoci, kedy sa myslím začala zábava. Tú vám žiaľ neopíšem,
lebo ja som tam asi nebol, keďže si na mnoho nespomínam. Však
Snehové podmienky sa spočiatku javili byť slabé.
viete, ako to na tej Brnči chodí.
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Nočná zábava.

Ukážky z nácviku vyhľadávacích techník.

Na druhý deň sme sa vybrali do terénu. V Červenej dolinke bolo rušno.
Sondovalo sa, vyhľadávalo sa za pomoci lavínových prístrojov, skúšali
sme si aké je to byť zasypanou osobou. Aby nám nebolo zima, robili
sme si okrem najpoužívanejších aj tie najprácnejšie testy stability
snehovej pokrývky.
Večer ešte inštruktori premietali pre pokojný spánok fotky odtrhnutých
končatín, pomletých ľudí...a tak, niečo v duchu: najlepšia prevencia
proti lavíne je ostať vystrašený doma v teple.
Tretí deň sme si vyskúšali skôr niečo z práce záchranárov.
Organizovaná záchrana a vyhľadávanie zasypaných. Je pravda, že
treba byť na to naozaj vytrénovaný a zohratý tím. Každý člen musí

presne vedieť, čo má kedy a ako robiť, inak je to skôr chaotická ako
organizovaná záchrana.
Inštruktori nám potajme zakopali do svahu vyhľadávače a my sme ich
mali všetky „organizovane“ nájsť. Aj keď sprvoti trochu zmätene, ale
predsa sme všetko našli a ani nikto pri tom nezomrel.
Myslím, že tento kurz bol viac než vynikajúci a aj napriek časovej tiesni
a obrovskému množstvu informácií sme sa naučili mnoho nových vecí
a získali sme kvalitný základ. Ostáva mi len poďakovať obetavým
organizátorom Paťovi a Igimu, ktorí to celé pre nás spískali.

Ukážky z nácviku vyhľadávacích techník.

Ukážky z nácviku vyhľadávacích techník.

Horám zdar.
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Patagónia

Východ slnka pri Cerro Torre (Argentína).

text a foto: Michal Hajdúk
Niekedy v polovici roku 2013 som sa rozhodol, že sa pridám ku
kolegyni z fakulty a spolu s niekoľko ďalšími ľuďmi podnikneme trek
niekde v Nepále. Predstava bola ale veľmi nejasná a tak to aj dopadlo.
Skončili sme na druhej strane sveta, v Patagónii. S výberom som bol
veľmi spokojný, lebo ísť do Patagónie, bol môj dlhoročný sen. Príprava
na trek bola veľmi poctivá, naučil som sa najdôležitejšie španielske
slová (bife de lomo). Prečkali sme na katedre skúškové obdobie,
opravili študentom posledné vrátené seminárky a na konci januára
2014 sme vyrazili na tri týždne na druhý koniec sveta.
Let netreba opisovať. Každý, kto takto ďaleko letel, vie, že je to veľmi
príjemné... Z Buenos Aires sme sa presunuli lietadlom do El Calafate.
Po úvodnom zoznámení sa s lokálnou kuchyňou (bife de lomo) sme sa
vybrali do kultového horského mestečka El Chaltén. Tu nás čakal
niekoľkodňový trek okolo Cerro Torre a Fitz Roya. Cesta k Cerro Torre
je naozaj zaujímavá, miestami máte pocit, že ste pri mori, alebo v
púšti, ale do reality vás ihneď vráti ľadový vietor od kontinentálneho
ľadovca. Celú cestu do tábora D`Agostini som sa tešil na výhľad na
Cerro Torre. No v ten deň nám to zjavne nebolo súdené. Večer bol
taký klasicky trekový - tekutý. Budík som si nastavil na skoro ráno a
zaspával som s nádejou, že ráno predsa len niečo uvidím. Zmrznutý
som ráno vstal, vybehol za tábor a v nemom úžase som sledoval asi
najkrajšie divadlo aké som doteraz na horách videl.
Po raňajkách sa rýchlo balíme a presúvame sa vedľa pod Fitz Roya.
Cesta bola celkom pekná, počasie nám prialo. Prichádzame do tábora
pod horou, v ktorom som sa necítil práve najbezpečnejšie. Každý stan
bol obložený oblámanými konármi, ktoré slúžili ako ochrana pred
vetrom. Pohľad na popraskané vetvy stromov nad mojim stanom mi
veľmi nepridali na dobrom pocite. Poobede odchádzame smerom k
Lagune de los Tres. Cesta bola nádherná, trochu mrholilo a tak bolo
vidieť obrovskú dúhu nad dolinou. Akonáhle sme prišli k lagúne,
počasie sa úplne zmenilo. Pršalo, mierne snežilo a fúkal neskutočne
silný vietor a nebolo nič vidieť. Urobili sme niekoľko povinných fotiek a
vrátili sme sa do stanu. Druhý deň sme sa kvôli zlému počasiu rozhodli
Fitz Roy (Argentína).
vrátiť do civilizácie. Fitz Roy sme v plnej kráse videli až o deň
-9-

Guanaco (Čile).

Cuernos del Payne (Čile).

neskôr pri výlete na koňoch. Vyskúšali sme ešte miestne bife de lomo dodržiavanie pravidiel, nakoľko v parku bolo niekoľko veľmi ničivých
a pobrali sme sa smerom do Čile.
požiarov. Príroda v parku je neskutočne rozmanitá. Trek nebol veľmi
náročný, dalo sa chodiť naľahko. Posledný deň trávime tým, že
Z mesta Puerto Natales sme zamierili asi do najznámejšieho parku, sledujeme v jednej doline guanaco (lama). Posledné dni dovolenky
ktorý nás veľmi nepríjemne prekvapil svojimi cenami. Musím však trávime v El Calafate a pri ľadovci Perito Moreno.
povedať, že výlet stál za tie peniaze, nakoľko nám vyšlo počasie.
Pôvodný plán bol absolvovať celý okruh Torres del Paine, ale po
zhodnotení zdravotného stavu skupiny sme sa rozhodli prejsť len časť, Trek, ktorý som absolvoval v Patagónií nebol zďaleka tak fyzicky
ktorá sa volala W. Trek je populárny a preto je tu v sezóne pomerne náročný, ako som čakal. Na druhej strane musím uznať, že krajšiu a
veľké množstvo ľudí. Kempy sú častokrát plné ale relatívne slušne rozmanitejšiu prírodu ako v Torres del Payne a Los Glaciares som ešte
zabezpečené. V parku je veľa rangerov, ktorí dbajú na poriadok a
nevidel.

Torres del Payne (Čile).

Ľadovec - Perito Moreno (Argentína).
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Zamyslenie sa nad túžbami horolezca
text: Jano
O čom by sa oplatilo zase písať. Čítam Jamesáka, nejaké články na
nete, každý podáva športové výkony a preteká sa vo vytúnovaní
svojho režimu, aby mal čo najviacej času a dobre pripravil výjazdy a
expedície. Keď hodnotím svoje lezecké výkony v tejto sezóne, nič moc.
Písať o tých pár podpriemerných cestách v El Chorre, alebo si robiť
prehľad akcii kedy sa nepodarila vyliezť ani jedna cesta v Tatrách. Ale
super bolo, že sa splnil jeden z mojich dávnejších plánov. Boli sme s
manželkou na pár nocí v Bielovodskej doline na táborisku a prešli sme
sa hore do Českej doliny. Bolo to presne vtedy, keď Helmut s
kompaniou liezli reťazovku Puškášov a teoreticky nám mohol mávať z
hrany Galérie Ganku. Zažili sme búrku, dážď aj slnko a kúpanie v
azúrovom plese. Tatry milujem, sú to pre mňa najkrajšie hory na
svete.

zlú kondíciu. Liezli sme v Západnej Lomnici kopec pekných výstupov a
spali sme na tej veži tri noci. V noci boli vždy veľmi pekné výhľady na
okolité štíty a svetielkujúce dedinky dole v Popradskej Kotline. Popíjali
sme po troške z vodky a filozofovali sme. Kokšo sa zamýšľa „život má
zmysel len keď ťa niekto niekde aj veľmi ďaleko v tomto svete má
rád“. A ja som vtedy cítil, že by som tento krásny augustový týždeň
radšej trávil niekde na nejakej akcii, kde sa vyskytujú aj nezadané
devy, aby som si konečne našiel ženu. Veď už mi postupne tikajú
hodinky, aj keď žiadne nemám, ale už nadišiel tento čas a okrem toho,
ako hovoril kumpán v Boulderbare – bez holky a práce jde všechno
dole vodou. „Kedy si sa naposledy umýval?“ „Ešte doma v Prahe, po
dvoch týždňoch pod Aguile du Chamonix v stane pod ľadovcom. Dal
som si jednu sprchu a od vtedy som si neprezliekol tričko.“ „Veď ani
ja. Dúfam, že sa vyčľapkáme aspoň cestou dole v nejakom plese.“

Mám chuť písať o tom, ako sa teším na tie akcie HKF. Na všetkých
tých chalanov, že môžeme spolu pokecať, na tých klasických flákačov, Vtedy som mohol liezť, flákať sa, a pritom som mal veľké problémy s
na to ako moja Drahá okomentuje tie zvery, ktoré si bezpardónu motiváciou. Človek bol aj tak nenaplnený a túžil po tom čo nemal. Ale
grgnú ako prasce pri večeri.
jedna životná skúsenosť a myslím, že som to aj niekde čítal: splní se
vše po čem si toužil, splní se vše, co jsi kdy chtěl.
Stále spomínam a myslím na starú partiu vo Filozofe, na všetkých tých
známych a kamarátov s ktorými sme podnikli pobyty v horách. Väčšina Len človek cíti niekde v kostiach či to po čom človek túži a keď sa už
žije teraz tu v Bratislave, sem tam sa stretneme ale času je tak strašne na tú cestu vyberie, či je to naozaj jeho cesta a nie koľaj, na ktorú nás
málo. Tiež niekedy zarezonuje porekadlo, veľa známych, málo posadil niekto iný a pustil nás, teraz choď, vez sa, drž sa jej, toto je tá
priateľov. Niekedy sa mi javí bežný pracovný život ako taký šedý pravá istota, nie aby si moc vybočoval lebo sa ti bude zle dariť. Je
časopriestor, v ktorom sa sem-tam objaví svetlá chvíľka na ktorú sa všeobecne známe, že tradičný dospelácky zodpovedný život so sebou
veľmi teším, ale keď tá chvíľka nastane, prejde tak rýchlo, že sa nesie svoje úskalia. Svojím spôsobom je to jednotvárny kolobeh práce
nestihnem ani zbadať a zase vstupuje do duše šedá rutina. Bol by oddychu, zarábania a míňania peňazí. Do toho nejako trochu
super taký nekončiaci rad svetlých chvíľok. Človek by sa na ne stále začlenené trénovanie, vylezenie niečoho pekného a následne úpadok,
iba tešil a mal by stále viac a intenzívnejšie pozitívne zážitky. A pritom zopár osláv, obedov, večerí a strata formy. A neustále viacej viacej
to nejde ani fyzicky ani duševne. Deň má dvadsaťštyri hodín a nedá sa chcem vyliezť niečo ťažšie, potrebujem viacej zarobiť a tráviť menej
všetko naraz. Už len to, že môžem chvíľu v pokoji sedieť a písať je času prácou. Ako to len všetko skĺbiť, čokoľvek človek začne, chce to
veľmi vzácna vec. Asi by som mal takto tráviť viacej času (len neviem, od neho stále viacej a viacej angažovanosti a energie. To by bolo
či by sa to niekomu chcelo čítať).
super mať vlastnú firmu a iných ľudí, čo na mňa makajú. Ale takýto
stav je dosť ťažké dosiahnuť. A samozrejme, človek si chce založiť
Myslím si, že je to veľmi dôležité – všetky tie články aj keď sa opakujú rodinu, prídu deti a lezenie ako hobby, osobný koníček musí ísť predsa
v určitom zmysle je to život, komunikácia medzi ľuďmi. Ale naspäť k na vedľajšiu koľaj. Ako túto dilemu len rozlúsknuť a ako to všetko
veci. Podľa mňa šťastie priemerného človeka, teda aj horolezca, rozumne a citlivo skĺbiť? A aký to má vôbec všetko zmysel, to naše
spočíva hlavne v tom, že bude schopný vidieť na všetkých chvíľach, teperenie sa? Veď kedysi som mal možnosť liezť každý víkend na
pieskoch alebo aj v horách a aj s partičkou sme o ničom inom nesnívali
ktoré bežný týždeň, rok prináša, to dobré a krásne.
iba o láske, láske, láske...
To, že prežívam práve túto chvíľu naplno a aj si ju svojím spôsobom
užívam, to je to čo ma naplní. Ale z určitého uhla je to z núdze cnosť. A teraz, keď máme jedno, v človeku, priemernom horolezcovi, bublú
Keby som tak mal týždeň k dispozícii a mohol by som ho stráviť s takéto sebecké, povedal by som až egoistické chúťky. Chcem mať čas,
kamarátom v horách, to by bolo. Išli by sme do Tatier do bivakov a veľa času, spústu kumpánov a kamarátov s ktorými sa dá vyrážať a aj
každý deň by sme liezli stenu za stenou. Každý deň jednu. A tak nebudem nikdy spokojný. Vždy bude niečo, čo bude človeku
samozrejme, by bolo super počasie a aj naša kondička a podmienky v chýbať. A do toho vstupuje ešte ďalšie veľké nebezpečenstvo. Keď si
stenách by boli ideálne. Keby pršalo, úplná tragédia. Tomuto sa hovorí sviatočný lezec, radšej ani nelez, strácaš skúsenosti a oveľa ľahšie
urobíš chybu. Hlavne v horách.
nesplnené túžby a silná motivácia.
Ale stačí sa ukľudniť a pozrieť sa ďaleko dozadu. Je to už veľmi dlho,
čas tak strašne rýchlo beží, asi desať rokov. Bol som v Prahe, mal som
nejakú pekne mizernú prácu aj s mizerným platom. Respektíve to bolo
obdobie, keď som nemal žiadnu prácu a dlhodobo žiadnu frajerku. V
pekný slnečný deň som sa povaľoval po uliciach a zapadol som na
jedno pivo do Boulderbaru na Václaváku. Bol tam taký chlapík, typický
čecháček, ktorý sedel a sťažoval sa. „Jó, když je holka nejaká tá
práce, tak je všechno v pohodě, když to chybí, tak ani to lezení není
úplně vono.“
Nedlho potom alebo niekedy v tomto období sme vyrazili na menšiu
výpravu do Chamonix a hneď potom, keďže sme mali celé leto voľné
sme išli do Tatier. S pražským kamarátom Kokešom sme išli nočným
vlakom, ráno sme nakúpili proviant do bivaku. Jeden bochník chleba,
kus slaniny a liter vodky. Vyliezli sme Jordánkou na jednu vežu priamo
pod Západnou Lomnicou a tam sme sa uložili na bivak. Žiadne spanie
v nejakej diere, ale v dobrom počasí na vrchole veže. Obidvaja sme
boli na tom, čo sa týka financií dosť mizerne a ja som nehviezdil ani čo
sa týka lezenia. Ešte začiatkom leta na prípravnej túre som spadol do
nie veľmi dobrého štandu a to sa nejako podpísalo pod psychicky

Kde je odpoveď, kam ísť a ako sa správne rozhodovať? Pozorujem
ľudí, starých aj nových známych a ako sa ich život vyvíja a aké
rozhodnutia robia. Pozorujem, neľutujem, ľutujem, závidím,
oceňujem, nemám nárok, možno aj posudzujem a potom vidím, že sa
aj tak iba mýlim. Ale potom sa zastavím, a vrátim sa ku starej
budhistickej múdrosti - čokoľvek robíš, nechaj v tom srdce. Dlhý
pracovný deň, kedy sa niečo ťažké podarí a vieme, že môžeme niečo
touto prácou zarobiť.
Kvalitne namontované podlahové lišty v novom byte a nové stoličky z
IKEI, čas strávený prečítaním si niečoho dobrého, dlhý večerný
rozhovor s manželkou, dlhý a dobrý spánok, večerné posedenie pri
ohni s kamarátmi z HKF a ušúľaná voňavá cigareta, dúšok dobrej
pálenky, vylezená pekná a hoci aj ľahká cesta hoci aj na Lídečku
komín Hladiak za štyri, kde človek cíti dotyk drsnej skaly úplne bez
chytov na celom tele, večerný výhľad a ticho v horách a západ slnka,
zimný horský večer s ružovofialovou farbou snehu a prichádzajúca
víchrica v noci, dobré čapované pivečko a teplá perina po dlhom dni,
šoférovanie po úzkej ceste v slnečný jesenný deň na strednom
Slovensku a do toho pustený slaďák od No Name, zástavka na pumpe
v Sološnici na dobrú kávičku.
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Mižo – 72-ročný

Mižo, Peter Frankovič, Vlado Ceniga a Jožo Lipták, THT 2013.

text: Igi Marks, foto: archív Igi Marks a členovia HKF
Mnohí tomu nechcú veriť, ale náš večný a dlhoročný predseda, Milan
Mižičko „Mižo“, oslávil 8. októbra 2014 už 72 rokov. Pri príležitosti jeho
70-tky v roku 2012 sme plánovali pripraviť do „HKF časopisu“ krátky
medailón o jeho živote, doplnený spomienkami členov klubu na
samotného Miža. Žiaľ, nepodarilo sa to zrealizovať. HKF, odvtedy
časopis pre nezáujem členov prispievať, prestal vydávať. Mižov
medailón a životopis necháme zatiaľ tak, všetci z nás jeho horolezecký
a klubový život, tak či tak poznáme. Otázne je, čo z neho je pravdou a
čo zdeformované často krát prerozprávanými historkami. Len pre
zaujímavosť – v októbri sa podarilo pod jeho vedením otvoriť už 33.
ročník horolezeckého nováčikovského kurzu HKF.
V roku 2012, keď mal Mižo 70 rokov, sa mi však podarilo zhromaždiť
zopár milých viet od našich členov o Mižovi, ktoré uvádzam nižšie.
Kvôli autentickejšiemu zážitku som sa ich neupravoval a nechal na
99% v pôvodnom znení. Bolo by škoda tento spomienkový materiál
nevyužiť.
Elektronicky som vtedy (2012) oslovil viacerých členov, aby mi zaslali
odpovede k dvom nasledujúcim otázkam/bodom:
1. Aké bolo Vaše prvé lezecké stretnutie s Mižom (kedy to bolo –
aspoň rok, kde, za akých okolnosti, ako si Miža pamätáte)? Príp. aká je
Vaša najvtipnejšia lezecká spomienka/historka na Miža (kde, kedy, s
kým, čo).
2. Čo by ste chceli Mižovi popriať k 70tke, resp. do ďalších rokov?
Želám príjemné a úsmevné čítanie, pri ktorom sa určite mnohým z vás
pripomenú podobné historky a Mižovi samozrejme všetko naj a ešte
mnoho zorganizovaných a úspešných kurzov... Taktiež pripájam zopár
fotografií z posledných rokov.
Vlado Paulík (člen Metodickej komisie James, Predseda
Horoškoly JAMES):
Pretože som mal v lezení dlhú pauzu, z Mižom sme sa stretli už len ako
starí páni. Prvé stretnutie už bolo vlastne na Brnčalke v pozícii
Mižo na hrebeni, Jastrabia veža, HKF kurz, júl 2009.
inštruktora na kurze HK Filozof. Rok asi ani nie je dôležitý. Nebolo to
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Cylindra. Neviem ako dlho som letel dolu žľabom, ale keď to všetko
utíchlo, ocitol som sa asi 3-4 metre pod Mižom, ktorý si čistil snehom
zalepené okuliare a kričal smerom nahor, čo sa tam deje. Skríkol som
na neho čosi... no už neviem presne, ale asi to boli nejaké vybrané
slová, aby bol ticho a nereval. Vtedy som si myslel, že poletí dolu
žľabom, tak sa zľakol. No a skončilo to všeobecným rehotom, bez
škody a ujmy na zdraví, len mne praskla nová prilba, ale aj tú som mal
v kletráku. Teda koho to vlastne tá skoba udržala, to už Mižo ani
Cylinder viac nepripomínali, asi zaúradovala Mižova príslovečná úcta k
starším.
A čo sa týka môjho priania k Mižovej 70tke, to som mu už zaželal
osobne, ale môžem ešte raz: Milý Milan, pokračuj tak ako doteraz.
Jakub Kováčik (dlhoročný člen HKF, momentálne jeden z
najlepších skalných lezcov v klube):
Najskôr, som o Mižovi len počul od kamarátov z HKF, vtedy som ho
začal registrovať. Potom som ho videl na členských schôdzach, neskôr
sme sa pár krát stretli, debatovali spolu o lezení a riešili spolu rôzne
administratívne zležitosti, ktoré súviseli s mojimi lezeckými výjazdmi.
Stretnutia s ním boli a sú príjemné a veľmi priateľské, je mi
sympatický a vážim si ho aj za prácu, ktorú robí pre HKF, za čo mu
patrí vďaka.
K výročiu mu chcem popriať veľa zdravia a príjemných zážitkov nielen
na skalách.
Ján Kianička (dlhoročný člen HKF):

Mižo počas turistického prechodu Zakarpatskou Ukrajinou, august
2006.
zasa tak dávno. Hádam niekedy pre 8 - 10 rokmi. Spomienka - možno
nie ani vtipná, ale najviac utkvelá v pamäti je tá, ako sa spolu so
svojimi kolegami z Filozofu vybrali v pätici na Dračí hrebeň a keďže si
zabudli jedno lano, nakoniec to absolvovali celé tuším len s jedným.
No a pretože si ani nepripustili, že by si to hádam mohli skrátiť a
mobily ani čelovky nepovažovali za nevyhnutnú súčasť výbavy,
nakoniec sme ich spolu tuším s Katkou (už si celkom nepamätám ako
sa volala), dcérou jednej z účastníčok "zachránili" tým, že sme im
zhruba hodinu pred polnocou už na druhýkrát vyšli naproti do Zlomísk
až pod Dračiu dolinku a priniesli sme čelovky. Ale brali to s humorom a
s nadhľadom. V podstate žiadny problém - len boľavé nohy a únava.

V roku 1996-97, už si presne nespomínam bol Filozof veľmi silný klub.
Na čele s vtipným a dôsledným Mižom, a inštruktormi Janom
Horváthom a "Salónom" (už si nespomeniem na vlastné meno), sme
absolvovali kopec zaujímavých akcií. Napríklad lezenie so starými
červenými lanami, ktoré sám Mižo doviezol na starej škodovke na
Sološnicu. Vždy sa chodilo za rannej hmly vláčikom cez Zohor. Tiež
pamätné posledné zlanenie na teraz už vyhorenej chate Brezinky pod
hradom Ostrý kameň v Malých Karpatoch. Mižo všade asistoval a
usmerňoval nás ako nováčikov a cvičiteľov tiež. Potom nasledovali
nováčikovské kurzy v Tatrách, na Chate pri Popradskom plese, kde
prebiehali prednášky a spoločenský program. Mižo bol vždy trefný a
vtipný a nebál sa napr. takého podniku ako zobrať do dvadsať
nováčikov na lezeckú túru na Gerlach - škoda, že osobne som sa na
takúto akciu nedostal. Niektoré túry končili aj za zlého počasia a v
neskorých večerných až nočných hodinách, ale vždy doviedol všetkých
v dobrom zdraví naspäť na chatu. Spomínam si napr. na jeden z jeho
výrokov: "Vierka, ty si to najkrajšie stvorenie v tejto izbe" - tento výrok
určite inšpiroval lezeckého kolegu Krempaskeho, ktorý v ten večer
Vierku zbalil a o pár rokov si ju vzal za manželku.

No čo už Mižovi popriať okrem zdravia. Aby mu vydržal entuziazmus s
Mižo, prajem Ti, aby si úspešne viedol oddiel ešte aspoň 10 rokov a
ktorým vlastne aj vás mladých motivuje k práci v klube a aby sa čoraz
prípadne dal dokopy partiu, ktorá to potiahne ďalej. V neposlednom
viac tešil z vnúčat.
rade veľa radosti v kruhu blízkych rodinných príslušníkov.
Ivan Kluvánek (legenda slovenského a československého
horolezectva, Mižov prý tréner, o.i. boli spolu na Kaukaze, člen
HKF):
Pokúsim sa odpovedať: Bolo to už strašne dávno, asi pred 50 rokmi,
keď sa objavil v našom oddiele „Slavoj Vinohrady“ ako bažant.
Odvtedy som mu bol predsedom oddielu ja a dnes Mižo mne. Zažil
som s ním všeličo, v Tatrách, na Kaukaze, na Hoverle (UKR), bolo toho
neúrekom ale spomeniem jednu príhodu: Bolo to cez Vianoce, asi v
roku 1964 (!) na sústredení bratislavských oddielov na Popradskom
Plese. Naplánovali sme si výstup na Zlomiskovú vežu žľabom a
stienkou. Liezli sme v trojke, sneh nebol najlepší ale čo to bolo pre
takých borcov! Išiel som ako prvý a šťastlivo sme sa dostali skoro na
vrchol. Nad sebou som mal nafúkaný snehový závej tvaru snehového
noža. Nejako sa mi to nechcelo páčiť, tak som zatĺkol poriadnu skobu
a Petra, zvaného Cylinder, ktorý bol ako druhý na lane som upokojil:
"tá skoba udrží aj vola". Mižo bol ako tretí pod skalným prahom a
sledoval, čo sa deje. Pokračoval som po snehovom noži, ten sa však
zrazu odtrhol a letel spolu so mnou okolo vydeseného
Mižo, tak ako ho všetci poznáme, schôdza HKF.
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Keby väčšina ľudí bola ako on, hneď by bol svet krajší a lepší.
Ďakujem Mižovým rodičom, že splodili tak úžasne perfektného človeka.
S toľkou láskou, humorom, porozumením a hlavne ľudskosťou.
Peter Bukový (člen HKF, kurz 2011/12):
Aj napriek tomu, že Miža poznám veľmi krátko a mojich lezeckých
zážitkov s ním je rovnako málo, ako oficiálnych bivakov v Vysokých
Tatrách, veľmi som si ho za túto krátku chvíľu obľúbil. Nie som si istý,
čím si ma tak získal. Asi to bude pre jeho obrovskú životnú energiu,
ktorá z neho každý pondelok na prednáške vyžarovala viac, ako z nás
mladých dokopy. Alebo pre to množstvo životných skúseností, ktoré
nám svojimi nezabudnuteľnými historkami nezištne odovzdával. Určite
však za to môže aj jeho vždy usmiata tvár a veselé rozprávanie,
nehovoriac o jeho vtipných pokusoch vyvolať v našich mladých
horolezkyniach platonickú lásku k nemu :-). Každopádne, jemu som
vďačný, že už teraz mám jasnú predstavu, aký chcem byť ja sám v
70-tom roku života. Veselý, energický, skúsený, s pozitívnym
pohľadom na život a tonou krásnych spomienok zo života a hôr – a
toto všetko odovzdávať mladým ľuďom a tým obohacovať a tiež
možno trošku inšpirovať ich život.

Mižo s nováčikmi na upršanom kurze, Brnčalka, júl 2008.
Zuzana Belicová (bývalý člen HKF, kurz 2011/12):
Miža poznám iba zopár mesiacov z kurzu, ale určite je jedným z ľudí,
na ktorých nikdy nezabudnem. Bude to pre kopec horolezeckých
historiek, ktorými spestroval metodiku, ak sme sa k nej vôbec
dostali:)), ale hlavne pre inšpiráciu, ktorú sme z neho načerpali.
Neviem, či si sám uvedomuje, aké ojedinelé je stretnúť človeka v jeho
veku, ktorý by nebol „ubitý životom“ a nesťažoval sa na celý svet.
Milan je pozitívny dôkaz toho, že človek si naozaj môže udržať
mladého ducha, vitalitu, ale najmä dobrú náladu nezávisle od dátumu
narodenia. A u mňa má veľkú pusu špeciálne pre to, že je za každú
srandu a môžem si z neho kedykoľvek vystreliť bez strachu, že sa
urazí :-).
Určite chcem Mižovi popriať dobré zdravie – aby si mohol užiť ešte
veľa pekných momentov na horách. Úprimne neviem, či potrebuje
zaželať aj niečo viac. Možno skôr prosbu – aby sa občas zastavil na
krčmových stretnutiach :-).
Dáška Lučivjanska (člen HKF, kurz 2008/09):

A prianie na záver? Prajem ešte mnohým budúcim ročníkom
nováčikov, aby rovnako ako ja, mali to šťastie a mohli nasávať životnú
energiu od vždy veselého a zdravého Miža :-).
Janka Šimková (člen HKF, kurz 2009/10):
Moje prvé stretnutie s Mižom bolo v roku 2009 na prednáške v rámci
HKF - kurzu nováčikov. Ovalil ma obrovský príval energie, akčnosti a
dobrej nálady. Všetci sme sa zhodli na tom, že jeho prístup k životu a
toľko energie ako on, by sme chceli mať aj my. V istom zmysle sa stal
pre nás vzorom. Keď sa k tomu primiesil jeho rozprávačský talent,
spomínanie veselých horolezeckých historiek, začala som sa dívať na
Miža ako na úžasnú a vysoko rešpektovanú osobu, ktorá nás,
začínajúcich horolezcov, naučila veľmi veľa aj mimo horolezeckej
tematiky. Napriek tomu, že ma s Mižom neviaže žiadny zážitok na
spoločnom lane, predsa len sa mi vybavuje jedna spomienka, keď nám
na kurze na Troch jazdcoch ukazoval Dulferov systém zlaňovania.
Fúha, pomyslela som si, tak na toto je treba veľa odvahy. Hlavne v
dnešnej dobe plnej moderných istiacich a zlaňovacích prostriedkov.
Holt, „stará škola“ nás môže kedykoľvek zahanbiť :-).

Na prvé lezecké stretnutie si nepamätám, v súvislosti s Mižom sa mi
vždy vynoria nejaké jeho dvojzmyselné narážky, ktorých som mala to
"šťastie" stať sa častým terčom :-).
Mižovi by som zaželala mnoho zdravia, nech mu jeho optimizmus a
mladý duch vydrží čo najdlhšie, aby bol dlho inšpiráciou pre ďalších
Popriala by som mu, nech naďalej okolo seba šíri tú dobrú balkánsku začínajúcich lezcov ako sa stal pre mňa.
energiu a náladu ako doteraz :-).
Alexandra
Glindová
(člen
„kalamárkovských“ gulášov):

HKF,

autorka

skvelých

Tak čo ja vs. Mižo? Písal sa rok 2005, keď som bola ako nováčik v
kurze a už nám horelo na záverečné testy. Ale museli sme absolvovať
ešte prednášku záchrany. Došla taká mladá cica, ktorá si spravila kurz
v Červenom kríži. Počas prednášky Mižo sedel za mnou a strašne
hundral. Ja som si všimla chyby čo predviedla, ale keď už
stabilizovanú polohu dala úplne zle, tak som sa otočila na Miža, videla
jeho vypúlené oči a spolu sme sa zhodli, že dievča si má čo dobrať. A
zlatý Mižo mi pripravil prekvapko a venoval mi nasledujúcu hodinu na
to, aby som prednášala prednášku záchrany ja ako odborník :-). A
odvtedy prednášam každý rok. A čo je najkrajšie, momentálne som na
pozícií doktorka. I keď v minulosti som sa pohrávala s myšlienkou ísť
na medícinu, pri Mižovi som zistila , že to vlastne nepotrebujem.
Pribúdajúcimi rokmi zo mňa možno spraví aj docentku. Milujem Mižove
príhody ktoré tak kvetnato vyrozpráva vždy na prednáškach. Hlášky
typu: „Jednou rukou sa špára v nose a nohami štrikuje svetrík.“, ho
preslávili v každom kurze nováčikov. Mižo mi veľmi pomáhal
psychicky, keď som mala pocit, že som na dne. Dokázal sa so mnou
rozprávať a rozprávať mi. Dával mi rady starešiny, ktoré mali veľa do
seba a za to mu ďakujem. Je úžasný človek ktorý má svoje chyby, ale
napriek všetkému je úžasná bytosť akých je málo. Vážim si ho strašne
Mižo a Silvo Karo, dve legendy na THT 2010.
moc a navždy ostane mojou platonickou láskou.
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Z horolezca skalkár?

Igi, Groszov žľab, Slavkovský štít, január 2014.

text: Igi Marks, foto: Patrik Barjak, Igi Marks, Michal Kohn, Janka Luptáková, Janka Šimková
Moje plány na rok 2014? Hmm... Vyliezť konečne Žltú stienku na
Pajštúne a zariadiť si pracovné povinnosti tak, aby som v lete nemusel
robiť a mohol čo najviac liezť v Tatrách. Ako to dopadlo? V Tatrách
tento rok vylezené len dve nové cesty, za to na skalkách som spoznal
s pár expreskami na sedáku, bez friendov a vklínencov, viacero
novších oblastí v rámci Slovensku, popreliezal krížom-krážom
Kalamárku a na Záhorí preliezol 3 cesty obťažnosti 8+.
Skúsim vás prev(l)iezť spolu s mojimi spolulezcami poslednými
mesiacmi po mojich/našich lezeckých výjazdoch. Tento rok som
najčastejšie liezol s Jankou zo ZV, Peťom B., Kadom a Jankou Š.
Možno to celé začalo a predurčilo túto sezónu už v auguste 2013, keď
sme mali v pláne s Tomášom Kováčom a spol. pôsobiť na Piz Badile v
Alpách. Už pobalení, sme sa polhodinu pred odchodom rozhodli
zmeniť destináciu. Kvôli zlej predpovedi a širokému frontu, sme
zamierili smer legendárny Verdon, s tým, že keď sa umúdri počasie,
presunieme sa do Álp. Bolo zaujímavé prísť do kempu v La Palud sur
Verdon, sledovať pohľady ostatných lezcov a z auta vyťahovať veľké
topánky, mačky, cepíny a iné haraburdie do hôr, keď vám na
augustové lezenie vo Verdone stačí 14 expresiek, sedák, lezečky a pár
tričiek :-). Kvôli pokazenému autu sme nakoniec celý výjazd strávili vo
Verdone, rozhodne to však nikomu nevadilo. Partia bola skvelá,
najväčší problém bol ten, kto pôjde ráno kúpiť do 200 metrov
vzdialeného obchodu čerstvú a chrumkavú bagetu a či si dáme večer
miestne víno alebo belgické pivko.

Vo Verdone sa lezie trochu netradične. Najprv sa zlaní do kaňonu a
potom lezieš smerom nahor. Kaňon je hlboký cca 300-350 metrov, ale
sú v ňom aj 50 metrové cesty. Vo Verdone sa nájdu aj vyslovene
skalkárske sektory s cestami do 25-30 metrov. Skalkárčili sme iba
jeden deň, kde sa mi podarilo vyliezť prvé zahraničné 7a – v podstate
to bola 15 metrová cesta s 3-4 ťažkými krokmi. S Tomášom sme sa
zamerali zväčša na 150-200 metrové novšie cesty od 6a do 6c+, ktoré
boli perfektne odistené a väčšinou si človek vystačí s 12-14
expreskami. Krásne vápno, supy krúžiace nad hlavou, nástup v
crocsoch od auta do 3-5 minút.
Zlaníš 200 metrov na nejakú policu a lezieš. Netreba sa báť, že sa
človek nedostane hore, vždy sa dajú cesty nejako skombinovať, príp.
háknuť. Ale kto by chcel vedieť aký veľký je kaňon vo Verdone, tak
nám ho trvalo prejsť počas rest day skoro celý deň. Kto sa chystá do
Verdonu, mal by liezť s prehľadom 6a-6b a vyššie, ciest nižšej
obťažnosti tam mnoho nie je. Tomáša mi bolo niekedy trochu ľúto, bol
pripravený aj hákovať, ale poctivo všetko za mnou preliezol. V rámci
spomínaného skalkárskeho dňa si zlepšil aj svoje maximum na prvom
konci v krásnej a poctivej 25 metrov dlhej ceste (nespomínam si, či 6b
alebo 6b+).
No ale poďme späť na Slovensko. Rok 2014 bol atypický aj v tom, že
po dlhých rokoch som neliezol v zahraničí (do 14.11.). Ani na mojich
obľúbených moravských pieskoch, ani v Rakúsku, ani v Chorvátsku,
proste tento rok som bol lokálpatriot a Janko Slota by bol na mňa
pyšný.
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Dáša, Východný hrebeň Žabí kôň, júl 2014.

Igi, Verdon, FRA, august 2013.

Takže Tatry. V januári sme s Paťom B. nebrali vážne Kubove
varovanie, že vyliezť Groszovým žľabom na Slavkáč a zísť dole je na
celý deň. V zime odtiaľ po tme zostupovalo vrátane nás viacero našich
kamarátov. Predsa len je to 1500 metrové prevýšenie. Zo Smokovca
sme vyrazili o 7:00, do Smokovca k autu sme sa vrátili o 19:00,
unavení a smädní. V žľabe sú v podstate tri ľady, inak utekáte po
snehu, sem tam sa priistíte, taktiež hore na hrebeni. A na záver
nekonečný zostup. Z troch ľadov sme liezli prvý, ten bol
bezproblémový, druhý ľad bol odtrhnutý, tak sme ho obliezli rozbitým
komínom, kde bolo treba poctivo liezť. Tretí ľad, ktorý je už dosť
vysoko a často sa oblieza a ani nelezie, sme sa rozhodli preliezť. Zdola
to vyzeralo v pohode, Paťo však musel riadne zabojovať s troma
šróbmi a keď som videl ako robí istenie okolo ľadových hodín (ako na
pieskoch) bol som pripravený na všetko... Klobúk dole. Inak ako som
spomínal, utekáte väčšinou po snehu do kopca. Kde bol firn, tam to
bolo v pohode, toho však bolo pomenej. Tak, či onak, skúsenosť
dobrá, hlavne si nezoberte len dve malé termosky.

milo prekvapila, cesty ľahké aj ťažké, od 4 do 8 UIAA, dva dni sa tam
človek určite zabaví. Ale treba sa pripraviť na to, že nie je sedmička
ako sedmička :-). Keď už sme na východe, tak reku pozrieme aj
Turniská, kde sa k nám pridáva ešte Janka Š. a zádielský rajbasový
špecialista Kado. Na Turniskách sme sa zamerali na kvantitu a
popreliezali viacero krásnych, ľahších a dlhých ciest. Kto chce ísť na
Turniská, nech si určite rezervuje viacero dní. My sme cestovali na
východ nielen liezť, ale aj na návštevu, tak preto sme na skalách
pôsobili iba jednodňovo a krátko. Ďalej sa mi v apríli podarilo celkom
nečakane liezť s Rudom Hajdučikom na Jakube pri BB. Je domáci,
ukázal mi ľahšie aj ťažšie cesty, z môjho pohľadu sú tam dosť tvrdé
cesty obťažnosti 7/7+. Na Jakube sa už až tak nelezie, neďaleko mu
konkurujú Jelenec a Harmanec. Je však nanovo preistený a
momentálne trochu v tieni spomínaných okolitých oblastí.

V lete v Tatrách bieda. Keď som mal voľno, bolo mokro, na jeseň keď
sa vyčasilo, boli povinnosti. Ale stihol som si konečne preliezť jednu
tradičnú cestu a to klasiku Východným hrebeňom na Žabí kôň. Po
dvoch rokoch sme sa opäť naviazali na lano s Dáškou Lučivjanskou a
užili sme si krásne slnečné počasie a ceztýždňové lezenie :-). V rámci
nováčikovského kurzu je to viac o metodike a bezpečnosti ako o
lezení, ale z môjho pohľadu bol kurz vydarený po lezeckej aj
spoločenskej stránke.
Presuňme sa na slovenské skalky. Moje skalkárčenie v roku 2014 by
som rozdelil na tri časti. Moje pôsobenie na Záhorí, ďalej Kalamárka a
spoznávanie oblastí, kde som ešte neliezol.
Začnem od konca. V apríli sme s Peťom B. a Jankou zo Zvolena okúsili
východniarsky andezit na Zámutove. Je to oblasť v Slanských vrchoch,

Z ďalších pre mňa nových oblastí stoja za zmienku manínske sektory
Verdon a Veterná bašta. Škoda, že sa tam človek nedostane častejšie.
Manínské vápno má predsa len svoje špecifiká a treba sa adaptovať.
Peťa, sľubujem, že sa v 2015 ozvem :-). V tejto súvislosti mi nedá
nespomenúť neďaleký Súľov. Porušil som môj záväzok spred 3 rokov,
že tam pôjdem liezť iba cez týždeň a nie cez víkend. Asi viete, o čom
píšem, zvlášť, keď ešte v júni bolo veľa sektorov kvôli ochrane prírody
zavretých. Alebo ako bolo uvedené v jednej diskusii na nemenovanom
lezeckom webe, nech si Česi lezú na svojich neodistených pieskoch :-).
V októbri sme s Peťom B. a Jankou Š. strávili víkend aj na Priedhorí.
Peťo s Jankou tam už viackrát boli, preto nebol problém s výberom
ciest. V sobotu sme sa zamerali hlavne na kvantitu, podarilo sa nám
preliezť viacero pekných 7-/7 v sektore Zlatá. V nedeľu sme chceli ísť
pozrieť sektor Sokolie, je to však trochu ďalej, takže sme sa vrátili
zase na Zlatú. S Peťom sme skúsili poctivú 25 metrovú 7+ Barborkin
úsmev, žiaľ voľne sa nám ju nepodarilo preliezť. V tej ceste je všetko:
špáry, rajbasy, previs, krásne lezenie. Peťo ma chcel ešte poslať do
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Sitno, júl 2014.

Igi, Priedhorie, október 2014.

cesty Legenda v sektore Kopyto (7+), cesta vyzerá zospodu famózne,
škoda, že bola zatečená. Moje hodnotenie oblasti – krásna oblasť,
veľa sektorov s ľahšími aj ťažšími cestami, možnosť výberu sektorov
podľa počasia, spanie pri potoku, super pizza v dedine...
Odporúčam :-).
Z pre mňa nových oblastí som bol pozrieť aj severné sektory na Sitne.
Na www stránke levickému klubu nájdete prehľadného sprievodcu.
Lezenie v krásnom prostred, viem si predstaviť, že tam žijú čerti aj s
luciferom :-). Aj keď v blízkosti pekla, treba si aj v júli pribaliť teplú
bundu. Cesty na severe majú cca 25 metrov, v obťažnosti cca 5/5+
charakterom pripomínajú tatranské lezenie. Návštevu som zakončil OS
7+ Pán ale nie kráľ, spodná časť je o nohách, hore sú nejaké boldríky.
Určite sa na sever Sitna chcem ešte vrátiť.
Tento rok som pôsobil hlavne na Kalamárke, od marca do novembra
som oblasť navštívil min. 15krát. Naposledy som sa bol aspoň s
fotoaparátom pozrieť v novom sektore, cca 30 minút od parkoviska,
ale s lanom ho pôjdem preskúmať asi až na jar. V súčasnosti tam
mám prelezených okolo 140 ciest, z tých hodnotnejších Talianska (7),
Forever Spoony (7+) a Upečený pes za 8- (otázne je, čo sa tam môže
a nemôže chytať, len nechápem prečo tam je taký omádžovaný chyt),
zopár ciest aj po vlastnom istení. Zostal mi zavesený pytel v Cesta
šťastných bláznov (8-), tak snáď na jar. Spolulezcom mi bola zvyčajne
Janka zo ZV, sem tam ma odistil aj Stano Glejdura alebo niekto z
miestnych. Je úžasné počúvať Stanove rady a načúvať historkám o
jeho začiatkoch a vzniku názvov viacerých jeho ciest. Na Kalamárke
som zažil tento rok pre mňa pocitovo asi najsilnejší lezecký zážitok a to
po preleze cesty Ešte teplá (6+), keď som ani za svet nevedel vyriešiť
kľúčový krok. Radosť po prelezení bola viac ako detská. Skúste si to
dať na OS :-). Inak Kalamárka má od tohto roku tiež nového
sprievodcu. A nové cesty pribúdajú...
A končíme na Záhorí, tam sa to všetko na jar začalo a tak to vyzerá (v
čase písania tohto článku), že aj skončí. Na jar sme často chodili na

Pajštún v trojici – Kado, Peťo B. a ja. Všeliako sme to kombinovali s
pracovnými a rodinnými povinnosťami, aby sme vedeli aspoň 3 hodiny
na Pajštúne zaliezť. V trojici za tak krátky čas človek toho stihne tak 12 cesty na rozlez a 1-2 pokusy do niečoho ťažšieho. Keď to tak spätne
hodnotím, z minima sme vyťažili maximum. A čo sa teda podarilo? Raz
nás Peťo vymenil za Paťa B., ktorý mu poradil kroky v Trhačovi nitov
(8+).
Celý natešený, Peťo cestu bez problémov viackrát odvtedy preliezol,
vytešuje sa z tzv. „Kazovho kazačok-u“, krokosled si nenecháva pre
seba a vyháňa do toho Kada aj mňa. Kado v jednom pokuse po
kľúčovom kroku nepríjemne padá, mne sa cestu podarila vyliezť. Po
kľúčovom kroku treba dobre oddýchnuť v madle a veriť nohám nielen
vo výleze. V čom spočívajú ťažkosti? Z môjho pohľadu vo vymyslení
krokov. Určite by sme sa častejšie museli objaviť na Pajštúne, ak by
sme nepoznali krokosled. Netreba byť silný, po ceste nemá človek ani
„natečené“.
Mne osobne zostával zavesený pytel z minulých rokov v Žltej stienke
(8). Raz som neveril nohám, inokedy som sa trápil už v dolnej časti. A
kto cestu liezol, vie, že cesta postupne graduje, nohy treba trafiť a
prísť k 4. borháku oddýchnutý a keď cvakneš 4. borhák, treba sa ešte
stále sústrediť na nohy, zhlboka dýchať a doliezť s chladnou hlavou a
bez eufórie k zlaňáku. No zalietal som si tam na viacerých miestach
veru riadne :-).
Cestu najprv prelieza s prehľadom Peťo, darí sa v nej aj Kadovi, ktorý
dokáže stáť v kľúčovom fleku na nohách hádam aj hodinu :-). Pekné
pokusy na druhom konci dáva aj Janka Š., vôbec nie je pre ňu jej
výška nevýhodou. Škoda len, že Janku to v poslednej dobe viac baví
na boldri :-). A nakoniec cestu precupitám aj ja. Na Pajštúne sme sa s
veľkou vervou pustili aj do Už naozaj priamo (9-/9), ale to bolo tým,
že sme nevedeli presnú obťažnosť. Peťo mal síce zopár nádejných
pokusov, ale na túto cestu musíme ešte dozrieť.
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Janka, Priedhorie, október 2014.

Peťo, Priedhorie, október 2014.

V lete v Bratislave a na Záhorí teplo, v Tatrách každý deň prší. Čo tak
predsa len ísť pozrieť na Blázna schovaného v lese, kde v posledných
rokoch pribúdajú nové cesty. Hlavne sektor Veľká javorová veža je
plná krásnych línií. Vyberám si Paternoster (8+), staršiu ale
nanovopreistenú vyrovnanú 25 metrovú cestu. Začiatok boldrový,
chyty zaberajú, len keď vysoko postavíš nohy, skok do oblého chytu,
nepríjemný výlez na policu pod tretím borhákom, cvakáš, dýchaš a
oddychuješ. Ale si neuveriteľne naštartovaný. Pri charakteristike
strednej pasáž citujem Tomáša Pilku: „vápno ako vo Francúzsku“,
lezieš po nohách, rukami sa len pridržiavaš a odtláčaš. V záverečnej
časti je previs, po jeho prelezení si nevidíš na nohy a ideš do rajbasov.
Zostávajú Ti 3-4 metre ľahšieho lezenia, ale zdajú sa Ti nekonečné,
musíš dýchať... Z toho čo som na Záhorí preliezol v mojej obťažnosti,
považujem túto cestu sa subjektívne najkrajšiu. Je síce čitateľná, ale...
S Kadom ešte viackrát skúšame Bambi (8-/8), jednu z novších ciest na
Bláznovi. Preliezame ju však iba no top rope. Vyskúšajte, pohybovo
úžasná :-).
Na konci októbra sa na Blázna vraciame s Kubom K. a Peťom B., Kubo
prelieza o. i. Kinglajno (9) a novú cestu Kapitán Nemo (8). My s
Peťom poškuľujeme po Ajde (8+) a skúšame jednotlivé kroky. O pár
dní sme s Peťom opäť na Bláznovi a cieľ je jasný, Ajda. Keď však
vidíme mokrú kocku na stisk na začiatku kľúčovej pasáže, moc v
prelez neveríme. Nakoniec nám však robí najväčší problém vymyslieť
cvakanie 8. borháku. Cestu nakoniec preliezam iba ja, Peťovi ušiel
úspešný prelez len o kúsok. Charakter cesty? Bočáky, bočáky, obliaky,
veriť nohám :-).

Taká bola moja sezóna 2014, je polovica novembra, rád by som sa na
skale ešte objavil. Ďakujem hlavne Peťovi B. za motiváciu pri
prelezoch, Janke zo ZV za ochotu sa so mnou túlať po Kalamárke a
Slovensku, ale aj ostatným, ktorí sa so mnou tento rok naviazali na
lano.
A rok 2015? Stále ma to ťahá do Tatier, Alan ma už dva roky volá na
Sicíliu, s Peťom sme sa bavili o Zillertali, s chalanmi nám zostáva
nezrealizovaný Piz Badile, možno by som vyskúšal seriózne
boldrovanie na skale napr. v Loučoviciach, na Kalamárke je tuším
celkom cca 420 ciest... Hlavne sa naďalej s vami všetkými stretávať
pod skalou a baviť sa lezením.
Vidíme sa pod tou skalou :-).

Od začiatku, ako každý z nás začal liezť, sme počúvali od starších
lezcov, lez po nohách. Mám taký dojem, že som to úplne pochopil a ž
tento rok, keď v ťažších cestách akosi došli chyty a musel som sa
spoľahnúť na nohy. Len škoda, že ostatní na to prišli skôr ako ja. Zase
na druhej strane, čím ťažšie cesty, tým krajšie...
Sitno, severné sektory, pred nástupom do cesty "Pán ale nie kráľ".
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Steinerweg V+, OS, Hoher Dachstein, 22. 6. 2014
text: Petra Škrovánková, foto: Petra Škrovánková a Patrik Pajan
Pár slov pre záujemcov a nadšencov alpinizmu v tejto stene. V tejto
klasickej ceste je už po pravom alpinizme, pretože sú na štandoch
borháky s krúžkom. Samozrejme, že to bohovsky pomáha najmä, ak
sa rozhodnete zo steny zdrhnúť. Keď som si na krúžky zvykla, zrazu
zmizli. V poslednej časti steny, v ktorej je aj kľúčová dĺžka sú už iba
sem tam staré krúžky a skobky. To ma naozaj dojalo, pretože som sa
tam začala motať a orientácia sa značne skomplikovala. Celkovo to
nebola až taká pekná cesta, no mohlo to byť tým snehom a vodou, čo
sa na nás valila. Ale terén bol značne rozbitý, mokrý a len málo pevnej
skaly. Aj tak sa do tejto steny vrátim, je to krása!
A môj spolulezec? Tak čo povedať, mal čas, chuť, žiadne skúsenosti
okrem VHT..., a možno trochu odvahy ničnetušiaceho. To sa treba
spýtať jeho. Ako sám dodal, bola to jeho prvá viacdĺžková cesta a
veľmi rýchlo pochopil že bude radšej držať hubu a krok. Ale na
začiatočníka slušný výkon, predsa na druhom konci musíš vyliezť tú
istú výšku, tú istú stenu, nikto to neodmaká za teba.
Dachstein.
Do šľaka, ten sneh na rampe nás riadne obral o čas. Štandovala som
štyrikrát, kým sme sa dostali opäť do steny a prezuli lezečky. Tento
dvojkový terén som plánovala prebehnúť súčasným postupom. Ešte
Paťo zachraňuje spadnutý expres v snehovom poli a frčíme ďalej
komínom. Zaistím sa, nezaistím sa? Ďalší nit je asi 5 metrov vyššie,
nezai..., ani som nestihla dopovedať myšlienku a už sa na nás rúti
spŕška uvoľnených kameňov veľkých asi ako tenisové loptičky. Jeden z
nich sa rozletel na mieste, kde som mala pred sekundou ruku. Po
tomto šoku sa okamžite istím.
Výhodou začiatku leta je dlhý deň, čo je pri lezení skoro 1000 m steny
plus, ale riziko podnikania je ešte prítomnosť snehu, čo sa stalo nám.
V stene je veľa čerstvého stehu z minulého týždňa a keďže sme v
južnej stene, vplyvom slnka sa cez deň topí a uvoľňuje voľné kamene.
Stenou stekajú vodopády a na policiach je sneh. Za každým vyliezam
do snehu, v ktorom štandujem. Aj kľúčové miesto končí výlezom z
previsnutého komína do kútika plného snehu. Mám pocit, že robím
snáď zimný prelez. Mrznú mi nohy a tak posledné dĺžky doliezam vo
vibramoch. Hore je halda snehu, až sa mi to veriť nechce, terén je tak
nezaistiteľný. Záver doliezam pri nadávkach na alpinizmus, klasika.
Hore pri západe slnka som ale šťastná..., stihli sme to..., vytiahla som
27 dĺžok za trinásť hodín.
Ešte za svetla stojíme s Paťom na vrchole Dachsteinu a stíhame sa
presunúť na lanovkáreň, kde núdzovo bivakujeme v nejakej búde
robošov. V noci si stena vypýtala svoju daň. Najskôr ma začalo triasť,
potom prišli kŕče z dehydratácie a potom sa ozvali omrznuté nohy...
asi hodinu som sa zvíjala v bolestiach. Paťo sa staral tak, ako sa
spolulezci o seba starajú. Jeho trápila nad ránom zima, a tak číhal na
Peťa.
prvé ranné lúče, aby sme mohli opustiť tento tvrdý lavičkový bivak.

Tesne pod vrcholom.

Peťa a Patrik.
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Nováčikovský horolezecký kurz 2013/2014

"Selfie" na Vrchole Kozieho Štítu, zľava Ďuri, Anička, Mišo, Monička a nejaký ozembuch.

text a foto: Andrej Valentiny
V Horolezeckom klube Filozof sa ostatný školský rok tak, ako po
predchádzajúce roky, od roku 1977 (ak pamätníkov pamäť neklame),
uskutočnil horolezecký kurz určený pre nováčikov pochádzajúcich z
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ako aj z ostatných
spriatelených vysokých škôl, ako aj pre vekom pokročilých, no duchom
stále mladých záujemcov o lezenie a veci s tým súvisiace. Kurz
pozostával z teoretickej časti, ktorá sa uskutočňovala pravidlene každý
pondelok počas zimného a letného semestra a praktickej časti, ktorá
záhŕňala lezeckú prípravu na skalách, lezeckú prípravu na umelej
stene, tréning zakladania istiacich prostriedkov, tréning pádov a nácvik
záchranky. V teoretickej časti sme za dva semestre stihli prebrať
najmä: morfológiu skalných útvarov, základy meteorológie, pravidlá
lezenia, pohyb v horskom a skalnom teréne (prednášal Milan Mižičko,
ďalej aj „Mižo“), výstroj (prednášal Tomáš Kováč), výzbroj (prednášal
(Marek Paulík) viazanie uzlov (prednášal Igor Marks), základy
kondičnej prípravy (prednášal Mižo a Marko Mižičko) a základy prvej
pomoci (prednášala Alexandra Glindová), čiže veci, ktoré sa zídu nielen
pri lezení, ale aj niektoré napr. aj pri turistike, prípadne v bežnom
živote. Nemenej dôležité, hoci na prvý pohľad sa to tak nemusí javiť,
boli odprednášané príhody z reálneho lezeckého života, ktorými nás
hojne zásoboval vedúci teoretickej prípravy Milan Mižičko, zvaný Mižo.
Často šlo o komické až tragikomické príbehy, ktoré sa stali v minulosti,
pričom takmer každý z nich dokresľoval niektoré z pravidiel
bezpečného lezenia a pohybu v horskom teréne. Ja osobne si pri
lezení na mnohé z nich v istých kritických situáciách spomeniem.
Najdôležitejšie veci sa však preberali vždy v Lúčnici, blízkom

pohostinskom zariadení, kde sme sa stretávali s inštruktormi a staršími
lezcami po kurze.
Neviem aké boli predchádzajúce ročníky, ale mám pocit, že tento
ročník sa obzvlášť vydaril. O tom ako to prebiehalo napovedia
nasledujúce postrehy niektorých z účastníkov. Jeden z postrehov je aj
môj. Trpím grafomániou, preto je môj príspevok ľahko rozpoznateľný,
je totiž najdlhší. Vopred sa ospravedlňujem za stratený čas a vyrúbané
stromy v okolí Ružomberka, ak by si to niekto vytlačil papierovo. Ak by
to niekomu z rozsiahleho príspevku nebolo zrejmé, s kurzom som bol
nadmieru spokojný. Odhadujem, že nás taká bola drvivá väčšina, za čo
patrí veľká vďaka všetkým inštruktorom a služobne starším lezcom na
čele s usmievavým územčistým velikánom Mižom (skrátene: UÚVM) ,
ktorí sa nám rok venovali na úkor svojho voľného času a rodín. A ešte
nám aj to počasie celkom vyšlo. Bodaj by to takto bolo každý rok ešte
aspoň do roku 2077. Teraz konečne k jednotlivým postrehom. Na
záver stručný prehľad lezenia na Tatranskom kurze.
Viki o kurze

text: Viki Verébová
Prihlásiť sa na tento kurz a do HKF bolo moje najlepšie rozhodnutie.
Spoznala som množstvo super ľudí, nove miesta na Slovensku aj v
zahraničí, a najmä som sa vďaka inštruktorom naučila, ako sa
pohybovať v horách a pracovať s horolezeckým materiálom. Počas
roka sme mali aj výjazdy, či už jednodňovky na Troch jazdcov alebo
víkendovky na Maníne a Hrádku, čo nám dalo veľa, ale treba,
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Sestry Hrúzové v pozadí s Igim. Vpravo Zdenka, ktorú som vtedy Pohoda v Manínskej tiešňave, zľava Bugimír, Boogieslav, Andrej S.,
stretol v autobuse.
Zdenka a Lori.
samozrejme, chodiť liezť aj sám, s kamarátmi lezcami, hľadať si info
aj na internete, pýtať sa skúsenejších lezcov, inštruktorov... Týždeň v
Tatrách bolo najlepšie ukončenie celého roka. Síce som zo 6 lezeckých
dni liezla len 3, lebo ma už telo neposlúchalo :-), bola som šťastná, že
som v Tatrách, s ľuďmi, s ktorými nás spája láska k horám a lezeniu, s
ktorými sa cítim senzačne a vždy sa máme o čom a na čom baviť.
Mala som skvelé družstvo, ktoré ma podporovalo, keď mi niekedy
nebolo všetko jedno?, vyliezli sme na vysnívaný Čierny štít, Jastrabku
a Východnú Žeruchu a v piatok sme sa ešte niektorí vybrali na Kopské
sedlo a Chatu Plesnivec a pokochali sa krásou Belianok. Každý deň stál
za to. Ďakujem celému HKF za super rok. Najradšej by som si celý
kurz ešte raz zopakovala :-).
Zdenka a miestami Kamka rozprávajú o kurze

text: Zdenka a miestami Kamka Hrúzové

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami, keď sa
voda sypala a piesok sa lial... ale nie, bolo to v Bratislave... a
začiatkom semestra..zavolala mi sestra, s tým či nechcem ísť na
horolezecký kurz. Povedala som jej, že určite nie (veď som sa bála
pozrieť dole z balkóna), rozhodla som sa však, že sa pôjdem aspoň
pozrieť na prvú prednášku. Nebudem to rozpisovať, ale pointa je tá,
že som prišla aj na druhú, aj na tretiu, aj na štvrtú, aj na piatu...na
predposlednú a aj na poslednú. A som veľmi rada.. lezenie ma baví
stále viac, a už sa neviem dočkať kedy sa vrátim do Tatier, alebo aj na
malé skaly.
Začiatok príbehu z Tatier je taký, že cestou na chatu strašne lialo. Ale
dopadlo to dobre lebo sme si každý deň zaliezli (neznamená to, že
každý deň niekto nezmokol ).
Prvý deň sme vyliezli na Kozí štít (Fehér - Lehotský). Každý deň sme
sa báli menej, a Igi sa o nás príkladne staral. Ďalší deň sme boli prvú
dĺžku na Koziu kôpku, no museli sme sa vrátiť kvôli počasiu. Deň na to
sme vyšli na Jastrabiu vežu – zo sedla, čo bol skvelý pocit, pretože si
pamätám, ako keď som bola ešte malá, tak som sa dívala hore a
veľmi som tam chcela ísť, ale neviedol tam značkovaný chodník tak
som sa zmierila s tým, že sa tam nikdy nedostanem, a odrazu som
tam bola. Tak isto som vždy chcela ísť na Lomničák, ale do tej lanovky
by ma nikto nedostal, a teraz dúfam že onedlho vyleziem hore,
preleziem zábradlie čo je na vrchole a dám si štrúdľu. (budem rada ak
sa pridáte.) Ďalej sme išli na Žeruchové veže, cestou cez knihu, čo
bolo tiež veľmi pekné. Posledný deň, ktorý sme liezli sme sa so sestrou
rozdelili, a ona išla na Čierny štít, a ja na Karbunkulový hrebeň, kde
nás zastihla búrka s krúpami. A teraz máme ďalšie ciele, kde spolu
musíme ísť, ja na Čierny, a ona na hrebeň.
A získala som ešte skvelých kamarátov (všetkých vás čo to čítate).
Niektorí ste ma podporili, upokojili, zohriali keď mi bola zima, podelili
ste sa s haluškami (čo Švédi nedojedli :-) a tisíckrát ste ma rozosmiali.
A už len moja hláška na záver – bála som sa na tom hrebeni, ale
vedela som že sa nám nič nestane, lebo som vedela že musím prísť
dole a povedať vám aké to bolo super.

A ešte pár na zasmiatie: Sestra liezla na Pajštúne a už nevedela
ako ďalej.. A Lukáš vážnym hlasom: „Počúvaj... dám ti radu... (chvíľu
ticho) – Lez hore.“ a ono to fakt pomohlo.
Andrej, na Jastrabej veži, keď sme schádzali: „Aj by som sa bál, ale
povedal som si že v 36 rokoch mám už život za sebou.“
HKF. WTF? (Andiho mládenca /starého/ príhodi a skúsenosti)

text: Andy Valentiny

Keby mi niekto pred rokom a pol povedal, že sa budem driapať po
múre cintorína, učiť sa viazať uzly a v Tatrách visieť na skalách na
nejakých smiešnych dvoch špagátoch, tak ho obviním z užívania
omamných látok, jedov a prekurzorov.
Ale poďme po poriadku. Všetko sa začalo minulé leto, niekedy okolo
17. 8. 2013 o 11. hodine, 24. minúte a 36 sekunde, kedy som
netrpezlivo, v Priečnom Sedle predbiehal ľudí úporne visiacich na
reťaziach cez okolité skaly. Väčšina z mojich vtedajších
spolupreliezačov nadávala na tento úsek, no mne sa páčil asi najviac z
celej túry. Oslovil som preto môjho kamoša Laca, o ktorom som vedel,
že lezie po skalách a ktorému som sa roky smial, že načo sa driape a
pupčí, keď z druhej strany je chodník, že či by ma nevzal niekde na
cvičnú skalu si to vyskúšať. Myslel som, že ma tam zoberie niekedy v
budúcnosti, na jar, keď bude trénovať po zimnom spánku, no zobral
ma tam, konkrétne na Technické sklo, hneď o dva dni. Požičal mi
sedák jeho frajerky, vytiahol mi nejaké cesty a aj ma z nich spustil. Od
strachu takmer došlo k nežiaducim priesakom v oblasti sedacieho
svalstva (ďalej aj“priesaky“), ale nejako som to vyliezol (v teniskách).
Požiadal som ho nech mi úprimne povie, že či to bola úplná katastrofa,
a mám sa na to vykašľať alebo nebodaj nebola, no a on povedal, že to
katastrofa nebola, a že ak chcem, nech sa prihlásim do Horolezeckého
klubu Filozof (ďalej len „HKF“), ktorý navštevoval aj on. Tak som zistil
čo a ako, napísal inštruktorom, či sa môžem aj v mojom pokročilom
veku, dožitých 35 rokov, prihlásiť na študentský kurz. Odpísali, že áno.
Nuž som sa prihlásil.
Teoretická príprava
Na prvú hodinu som išiel s obavami ako zapadnem. Už v autobuse
som stretol jedno sympatické dievča v červených pančuchách, o
ktorom som si pomyslel, že to by asi tak mal byť typ, čo by mohol
navštevovať takýto kurz a bola by haluz, keby to tak naozaj bolo. Na
Šafku však vystúpila a odišla iným smerom. Aj mi to bolo ľúto, jednak
preto, že mi nevyšiel tip, a aj preto, že to bola naozaj veľká sympoška.
Učebňu som našiel hneď, nesmelo som zahuhňal neurčitý pozdrav k
zhromaždenej mase mladých perspektívnych ľudí a v zápätí, asi 10
minút pred naplánovaným začiatkom hodiny, napäté ticho preťal
svojim bodrým prejavom sám vedúcko Milan M., zvaný Mižo, spustiac
pásmo vtipných príhod na privítanie. Postupne sa dotrúsilo hádam aj
tridsať ľudí. Medzi nimi aj neznáma z autobusu s ešte jednou
podobnou. Asi tušíte, že tak som spoznal sestry Hrúzové, ale to som
vtedy ešte nevedel že sú sestry a ani, že sú Hrúzové.
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Tina a Mišo na Peilsteine, zaslúžený odpočinok po peripetiách s lanom. Výhľad z Jastrabej veže.
Praktické nácviky
Potom to malo relatívne rýchly spád. Nácviky na múriku, prvý s Mižom.
On v „apartních polobotkách“ liezol ako pán, Lori ako prvá z
nováčikov, ktorá sa odvážila, vyskúšať múrik, ho preliezla tuším celý
po dĺžke (presne to neviem, lebo sa mi nejakej minúte stratila v diaľke
z dohľadu). Ja som dokázal preliezť asi meter a moje sebavedomie sa
otriasalo v základoch. Ustál som to však, vyhovárajúc sa na nevhodnú
obuv. O týždeň som si zaobstaral lezečky, a prešiel som s nimi celých
1,25 metra, čo jednoznačne nasvedčuje tomu, že môj znížený výkon
spočíval iste len v nevhodnosti obutia.
Potom prišiel tréning s Marekom na Technickom skle. Prvý som
vynechal, na druhom si pamätám Peťa ako liezol v takých
srandovných plutvových topánkach (samozrejme lepšie ako ja v
normálnych lezečkách – sviniar ) s Tinou sme sa navzájom priznali, že
máme aj tak trochu strach z výšok, s Viki sme prekecali celú cestu o
Tatrách a zaregistroval som tiež, že Marek občas aj nadáva, tak
normálne, že... No nič, o lezení som chcel. Vyliezli sme tam vtedy
myslím len štyri cesty na druhom lane, ak si dobre pamätám, no i
napriek tomu som išiel odtiaľ dobre zničený.
Z prvého môjho nácviku na umelej stene v K2 si pamätám rozcvičku s
Marekom a Drgiho, ktorý ma prehovoril na jednu, podľa neho,
výmyselnícku cestu, ktorú som podľa jeho rady v prípade núdze mal
liezť „multicolor“. Samozrejme, že u mňa od strachu zase temer došlo
k priesakom, aj keď som ju šiel „multicolor“ takmer od začiatku do
konca, lebo tam z nej vo výške trčí taký kovový oný, trám, či čo, na
ktorom si slušný človek v prípade pádu môže nielen prirodzenia odbiť.
Tréning pádov
V zime, počas skúškového sme trénovali individuálne vo Vertigu alebo
K2 a na jar prišiel tréning pádov na Troch jazdcoch, kde, ako už
tradične, skoro od strachu došlo k priesakom, ale aj tak som skočil,
aby si sopliaci jedni, nemysleli, že som jogurťák. Milé bolo tiež, že sme
sa v našej úzkej skupinke (sestry H., Maťo H., Maťo Ch. a Lori)
popriznávali takmer všetci, že máme strach z výšok. Asi preto sme sa
všetci prihlásili na horolezecký kurz. Z tréningu zakladania istení na
Medvedej skale som si zapamätal ako visíme s Aničkou v jednom
štande a Igi ju zhadzuje, aby jej dokázal, že to istenie drží a ja sa ju
snažím chytať, lebo ja tomu isteniu ešte neverím a o Aničku sa bojím.
Ako vidno zapamätal som si z týchto výjazdov len samé podstatné
veci.
Výjazdy
Nakoniec prišlo to najlepšie, viacdenné výjazdy. Prvý bol Hrádok.
Cesta s Aničkou, Monikou, Zsoltym a Marcom ubiehala pokojne, Marco
nám rozprával svoj denný program: „Ráno som sa zobudil, šupol som
si nejaké tabletky, potom došiel kamoš a spali sme spolu. Teda nie
hneď, až potom (ja som dodal, že po predohre – lebo som humorný),
a nie tak ako si myslíte“. Po Marcovej otázke, či si myslím, že tie
mraky sú tak sploštené aj zvrchu, sme sa ocitli nebezpečne blízko
havárii, ale aj so slzami smiechu v očiach som to ustál. Na chatu sme
trafili na prvý šup, čo sa však nedá povedať o skale, kam sme prišli

poslední „skratkou“ cez Horné Vestenice (aj Zsolti prišiel posledný,
hoci šiel s Hrúzovcami a fyzicky tam bol skôr, no psychicky nie, lebo
mal u nás v aute všetky veci, tak chudák musel čakať). Ale nakoniec
sme dievčatá (Anička a Monika) aj ja dopadli nad mieru dobre, lebo
oni liezli s Ďurim (Dračí kút a Fiťfiriť) a ja som zostal na krku dvom
skvelým chalanom, Ivovi a Braňovi, ktorých som videl síce prvý raz v
živote, ale hneď som si ich obľúbil, pretože ma (napriek istým menším
toaletným zdržaniam) vytiahli cez Dračí kút, až úplne hore, čo bol teda
nevídaný zážitok a aj keď som (ako sa už stalo u mňa tradíciou) mal
od strachu blízko k priesakom a bol som celý doškriabaný z toho
komínku, kde som sa aj zašprajcol. Na vrchole sme sa ešte pofotili aj s
Katkami D. a J. pri zapadajúcom slnku. Proste super. Čiernou škvrnou
na tomto výlete nebolo ani to, že druhý deň začalo pršať a už sme
neliezli, ale skôr to, že som si nezobral špekáčiky, ani slaninu a pri
chate sa dva večery opekalo v luxusnom ohnisku.
Chybu z predchádzajúceho výjazdu som sa snažil napraviť pri výjazde
do Manína, kam som so sebou dotrepal približne dve kilá špekáčikov a
klobások na opekanie, ktoré som si tam mohol tak akurát natrieť na
prsia, keďže sa tam neopekalo. Ale inak tam bolo skvele. Spali sme v
stanoch, ja s Aničkou a Monikou. Prvú noc sme s Monikou vyvolali
incident s Bugiovcami, keď sme si o piatej ráno pri naobliekavaní sa do
štvrtej vrstvy (v stane bola fakt kosa) neuvedomili, že stan, hoci je
vodotesný, nie je zvukotesný a chichúňaním sme spôsobili zobudenie
vyššie menovanej, bližšie nešpecifikovanej, bratskej dvojice. Ale
nakoniec nám to (hádam) odpustili. Liezli sme na Veterných baštách,
kde sme si s Peťou vyskúšali zlaňovanie a následne absolvovali aj
skúšky. Šiel som prvý, lebo som sa bál, chcel som to mať čo najskôr
za sebou. Vytiahol som si svoju prvú štvorku. Samozrejme, na jednom
mieste došlo od strachu takmer k vyššie špecifikovaným priesakom,
ale to ešte nebolo nič. Najhoršie čakalo hore. Vybudovanie štandu a
istenie skúšajúceho Mareka. Polovičný lodný uzol som tam dal asi 12
krát, a aj tak som si nebol úplne istý, či všetko mám v poriadku.
Spoliehal som sa však, že Marek mi do toho nespadne ani nesadne.
Nečakal som, že bude priisťovať friendom pre ostatných ten krok, kde
som sa takmer... však už viete čo, priesaky proste. Jeho odsadnutie
trvalo síce asi len desať minúť, no mne sa to zdalo ako hodina a mal
som chuť to lano pre istotu držať aj v zuboch, jednak aby som nimi
nedrkotal a aj aby som zabezpečil dodatočné istenie v prípade, že by
som v štande urobil nejakú fatálnu chybu. Nič také sa však našťastie
nestalo, všetko som zvládol, aj zlanil dole. Na pevnej zemi som však
nebol taký úspešný, dostal som šmyk a padol do žihľavy. Marek dvíhal
zvrchu varovný prst, ale nepomohlo. Podobná nehoda sa mi stala aj o
deň neskôr pri prezúvaní, keď som liezol so sestrami H. Túto príhodu
pre krátkosť času však nebudem rozoberať, radšej sa budem venovať
môjmu záverečnému lezeniu tohto výjazdu. Začalo to tak, že som sa
nevdojak ocitol pri Katke B., ktorá má na mňa zhubný vplyv.
Prehovorila ma na jednu cestu obtiažnosti 5-, s tým, že to úplne v
kľude a ľavou zadnou vytiahnem. Nebudem sa rozširovať o tom, že
som si nechutným spôsobom prepotil prilbu a iné intímne odevy, že
som cvakal zubami a istiacimi pomôckami aj do inej cesty, že keď som
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Cestou na Plesnivec, zľava: Pali D., Anička, Katka D., Monička a Viki.

Unavený Zsolti cestou z túry na Téryho chatu.

si myslel, že už som na vrchole, tak mi Katka oznámila, že to vedie
ešte vyššie. Budem sa rozširovať o tom, že keď už som bol
roztrasenými nohami na pevnej zemi, zbavený takmer polovice
telesných tekutín, prišiel Marek a povedal, že on toto ťahať nejde, že
sú tam ďaleké odlezy a netrúfa si. Takmer došlo k verbálnemu
napadnutiu Katky, ale omdlel som, teda ovládol som sa, som predsa
gentleman, občas.

k Mišovi. Plánujeme ísť na Jastrabiu vežu. Balíme sa spolu s Mišom.
Vyhadzuje mi polovicu vecí. Smeje sa na zlaňovacej osme. Potom
pijem pivo a neskôr horec. Ešte neskôr zase pijem pivo a zase pijem
Horec. k Mišovi. Plánujeme ísť na Jastrabiu vežu. Balíme sa spolu s
Mišom. Vyhadzuje mi polovicu vecí. Smeje sa na zlaňovacej osme.
Potom pijem pivo a neskôr horec. Ešte neskôr zase pijem pivo a zase
pijem Horec.
V nedeľu ráno je mi zvláštne. Nevládzem na nástupe sľapať za
chalanmi. Stále grgám. Horec. Sľubujem si, že už nebudem piť (horec,
pivo si zatiaľ neškrtám). Lezieme Ilnera s Ryűlkem. Mám na sebe
všetko, čo som si zobral. Je mi zima a mokro. Na prvom štande si
obúvam ponožky. Aj tak mi je zima. Cesta nevyzerá ťažko, ale pre
mňa je, pretože vôbec necítim, či niečo v premrznutých rukách držím,
alebo mi len mrznú vo vode, občas mám vďaka tomu nábeh na
nežiaduce priesaky.
Uf, tretia dĺžka je konečne na slnku, a ešte je tam aj krásny výhľad do
doliny. Schádzame úbočím a plánujeme ísť na hrebeň. Aj začíname,
ale akosi sme sa prerátali s jedným lanom a nechávame hrebeň na
potom. Je pekne, tak s Palim ideme turistikovať na Jahňací štít. Cestou
stretávame asi 70 kamzíkov.
V pondelok počasie vyzerá otrasne, nikomu sa nikam nechce, a tak
sme sa s Palim a Zsoltym rozhodli, že si dáme malú túru na Téryho
chatu cez Svišťovku. Vymákli sme to celkom dobre, to najhoršie sme
prečkali na Téryho chate. Dal som si tam kapustnicu. Nebol to úplne
najlepší ťah. Aby som sa vyhol nežiaducim naliehavým priesakom,
odbieham do lesa. Mám pocit, že mám príliš obmedzený počet
papierových vreckoviek, spomínam si preto na scénu: „Maminka mně
utřela lopuchem, byla na něm beruška“... Ani to nebol najlepší nápad.
Ale nebudem to tu rozmazávať, hoci tie lopúchy... proste vreckovky to
istia. Po ceste naspäť sme mali ešte aj dúhu. Pri návrate sa nám všetci
smejú a klopú si na čelo, že kam sme sa to trepali.
V utorok lezieme hrebeň Jastrabej veže za Igim a sestrami H. Ako už
písala Zdenka, aj som si myslel, že sa tam budem báť na niektorých
miestach, ale potom som si povedal, že v mojich 36 rokoch mám už
život za sebou, tak som sa ani nebál. Stíhame sa relatívne skoro vrátiť
na chatu. Marek s Tinou, Mišom a Zsoltym moknú riadne v Žeruchách.
Zacviklo sa im lano. Rozhodujeme sa, že ho zajtra vyslobodí práve
naša skupinka v zložení Mišo, Pali a ja.
V stredu lezieme Žeruchy s heslom sloboda klubovým dvojičkám.
Ideme za Katkou D. a Palim D. Búrka nás doháňa k zlaneniu. Pali D.
nám, ale ešte pred tým stihol vyslobodiť lano. Náš Pali (Pali K.) by
liezol ďalej, lebo ešte nazažil búrku na horách, ale my s Mišom hej, tak
ho presviedčame na ústup. Takmer sme ho vymenili za Katku. Po
zlanení sa urobilo krásne počasie. Sledujeme sestry H., ktoré lezú to,
čo my ráno. My trénujeme zakladanie istení a robenie štandov. Počasie
nevydržalo dlho, druhá búrka nás zaháňa na chatu. Dievčatá (Monika
a Anička) sú s Ďurim v Knihe a moknú. My sme zase obišli na sucho.
Vo štvrtok sa trošku podelili skupinky, s Mišom sme vyfasovali Viki.
Pali, lezie s Paťom B. a Paťom P., čím vzniká tzv. PPP projekt.
Pláujeme s Mišom a Viki pokoriť Kozí Štít. Viki nástup pod stenu
zvládne hravo. Po naviazaní sa a urobení dvoch lezeckých krokov (asi

Teoretické skúšky
Ešte som samozrejme nespomenul teoretické skúšky, na ktorých sme
viacerí perlili, ale víťazom sa, podľa mňa oprávnene, stal Maťo Ch.,
ktorý vraj na otázku, ako sa lezie špárou, odpovedal nekompromisne,
že jastrabíkom (správna odpoveď je sokolík, ak by to čítali
nováčikovia).
Peilstein
Z výletov na Peilstein, ktoré sme si organizovali len tak sami, pomedzi
oficiálne výjazdy, spomeniem len dve príhody. Jedná sa o konkrétne
tieto tri: Keď som na prvom svojom skutočnom štande asi vo výške 30
metrov Katke B. a neskôr Katke J. na druhom štande asi vo výške 60
metrov prisahal, že ak to prežijem, už nikdy nebudem liezť, ale žiaľ
krivo, lebo ešte v ten deň som spolu s nimi a Bugymírom a
Boogieslavom zlaňoval v šere z vežičky zvanej Cimone. Potom bola
dobrá príhoda, keď som na druhom výjazde, neďaleko za Viedňou
zahlásil, že nechcem nikoho stresovať, ale asi blúdime a zo zadu sa
Monička nesmelo ozvala, že ani ona nechce nikoho stresovať, ale
zabudla si lezky (nakoniec liezli vo Vikiných). Samozrejme nesmiem
opomenúť lezenie s Mišom a Tinou, pri ktorom sme dokázali v jednej
ceste hodiť Mišovi lano tak, že sa nedalo odmotať zo stromu a keď sa
nám to po spustení sa k nemu nakoniec podarilo, tak sme mu ho hodili
na hlavu. Čo už s ním, keď sa nevie poriadne k veci postaviť. Buď sa
schováva za strom, alebo chytá lano hlavou.
Tatry
Ako bonus na záver ku ktorému celý rok smeroval, prišiel týždeň v
Tatrách. Keďže som už zahltil polovicu ročenky týmito mojimi,
prepytujem, postrehmi, skúsim Tatry zhustiť a poňať ich heslovite.
Viezol ma Pali. Meškal dve hodiny. Stihol som dočítať dve knihy (a to
sme ešte nevedeli, že vďaka jeho meškaniu asi ako jediní, pri príjazde
nezmokneme). Pali má sympatickú mamu, aj psa a švagra Milana, čo
jazdí ako blázon. V LM nakladáme Aničku. Má tenisky Scarpa ako ja.
Asi je to znamenie. Pri Poprade dostávame pokutu za rýchlosť (148
km/h, 20 eur). Pali nadáva Milanovi. Na Bielej vode čakáme Moniku.
Monika má sympatických rodičov. Kývajú nám. Monika má batoh, čo
váži 23 kíl. Môj je ešte ťažší. Si myslím. Na prvom mostíku Monika
prehovorila asi takto: „Ja už pomaly idem, bo ja idem pomaly.“ Moniku
sme navrhli do predsedníctva Spolku tautológie Slovenska. Počas cesty
na chatu volá Viki, že kde sme, že všetci sú už tam. Vraj platíme
všetkým kolo, lebo sme poslední. Je nám to jedno, lebo umierame pod
ťiažou našich batohov. Konečne sme dorazili. Bugiovci ma prichyľujú
do ich kutlochu. Na porade som pridelený spolu s Palim
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predstave, že o deň idem do práce a že už nebude nijaký kurz, sa mi
slzy tisnú do očú.
Toľko v stručnosti odo mňa. Základný cieľ kurzu (prežiť ho) bol
splnený. Ako už tu niektorí predo mnou boli napísali, aj pre mňa bol
tento kurz asi moje najlepšie rozhodnutie v živote, no nie preto, že
som sa trochu naučil liezť a veľa vecí naučil okolo lezenia, ale preto,
že sa mi podarilo spoznať toľko skvelých ľudí, medzi nováčikmi aj
inštruktormi (nebudem menovať, lebo ste to úplne všetci), ako ešte
asi nikde inde. Dúfam, že sa budeme stretávať aj naďalej, aspoň v
pohostinských zariadeniach, alebo radšej na skalkách a na horách.
P.S: Tými často spomínanými nežiaducimi priesakmi v oblasti
sedacieho svalstva som samozrejme myslel, že som sa skoro posral
(od strachu). Ja len aby nedošlo k omylu. Ten eufemizmus som v texte
použil kvôli tomu, že som predpokladal, že ho budú čítať aj dámy.
HKF kurz na Chate pri Zelenom plese 2014 (report ciest podľa
jednotlivých dní)

Pali istí Miša (cesta: Illner - Rülke) na Jastrabej Veži.
najťažších v tejto ceste) to vzdáva, napriek mojej (podľa jej slov veľmi
vlažnej motivácii). Škoda. Naväzujem sa teda aj na druhé lano a idem
za Mišom. V prvom štande sa ma Mišo pýta, či chcem ťahať. Za
normálnych okolností by som odmietol.
Neviem prečo, ale moje ústa hovoria, že dobre, ak to zvládnem. Mišo
tvrdí, že hej. Ťahám. Zakladám si vlastné istenia. Všetko sú to slučky
okolo hrotov. Mal by som sa báť, ale nič sa nedeje. Necítim ani tlak na
nežiaduce priesaky. Asi sa zo mňa stal na staré kolená bezcitný človek,
alebo drsniak. Nevadí, baby ma budú žrať. Tretiu dĺžku ťahá Mišo,
štvrtú zase ja. Mišo mi hovorí, že niektoré istenia, čo som založil, by
pri dobrej konštelácii hviezd možno aj vydržali, ak by bolo treba do
nich padnúť. Piatu dĺžku ideme bez istenia. Ak už tu sa nebojím, tak
potom už neviem. Dobiehame dievčatá (Aničku a Moniku s Ďurim).
Počasie sa zase kazí, tak šviháme a ťahá Mišo. V druhej skupinke ťahá
Monika. Ďuri a Anička na ňu na štande telepateticky pôsobia, aby išla
rýchlejšie, aby zase nezmokli. Vyšlo to, na vrchole si robíme „selfie“ a
potom „lyžujeme“ dolu cez suťovisko. Ďuri si zo mňa robí srandu, lebo
vraj smiešne kričím „kameň“. Kričím to podľa mňa normálne, ale v
tomto konkrétnom prípade sa kameň po spustení zastavil, tak nebol
dôvod na expresívny hukot až do konca slova kameň, preto som zvolil
ležérny oznam, z ktorého klesajúcej tóniny v druhej slabike vyplynulo,
že nebezpečenstvo zo začiatku kričania medzitým pominulo. Baby sa
mi smejú pre zmenu za to, že som po mojom páde uisťoval skupinku,
že som v pohode. Chcel som len, aby vedeli, že sa na nich nerútim.
Večer sa v bare strhla divoká oslava kúzelnej scenérie bezstarostnej
existencie, ktorá pretrvala až do skorých ranných hodín. V priebehu
večera prichádzajú aj Braňo a Ivo a pokúšajú sa nás v nálade
dobehnúť. Nemohli uspieť, lebo už pri ich príchode sme viacerí boli v
cieli. Končíme viacerí (Bugyovci, Marek, Zdenka, Viki, Zsolty) u Aničky
v kóji, proti jej vôli. Ocitol som sa tam len v negližé, ale vraj som
nebudil verejné pohoršenie.
V piatok sa budíme do daždivého rána. Keď dážď mierne ustáva
zorganizujeme malú výpravu v zložení Anička, Monička, Viki, Katka D.,
Pali D. a ja. S Palim D. rozmýšľame o prejdení z Kopského sedla na
Jahňací štít. Aj nastúpame do cesty, ale mraky sa valia ako divé, nič by
nebolo aj tak vidno, preto cestu vzdávame a ideme na cesnačku na
Plesnivec. Cestou sa vyjasní, že mi je až ľúto, že sme nešli. Nevadí,
lebo cesnačka je super, spolu s fazuľačkou a tyčinkami (zachvátil nás
hlad). Večer je opäť v pláne divoká párty, ale všetci sme nejakí skapatí
a depkujeme, že výlet končí. Náladu nám však urobia dvaja gitaristi, z
ktorých jedným je náš Paťo P. Bujarý večierok prerušuje „plesová
sezóna“ o pol noci, kedy sa nahí vrháme do mrazivej vody v plese.
Vydržal som len chvíľku. Zsolti bol až štyrikrát vo vode. Obdivujem ho.
Paťa P. „plesová sezóna“ veľmi neprebrala, tlačím ho do schodov.
Zase bujačíme do rána, pričom zo Zdenky, Mareka a Bagina sa pije
variantom tzv. bodyshotu. Ráno bude ťažké. (pozn. autora: Kedže
kúpanie sa v plese je zakázané, a my všetci sme slušní občania
dodržiavajúci platné právne normy, táto časť o plesovej sezóne je
samozrejme vymyslená. Jedná sa o čistú fikciu, taký rozmar, až by sa
dalo povedať samopaš autora, slúžiacu len na pobavenie prípadného
čitateľa.) Ráno je ťažké. Aj batoh je ťažký. Okrem neho ma gniavi
clivá nálada súvisiaca s odchodom. Vezie nás so Zsoltym Paťo P.
Doškriabali mu auto. Ponáhľa sa, lebo má ešte svadbu. Nie svoju. O tri
hodiny sme doma. Je mi strašne teplo. Chcem ísť naspäť. Nedá sa. Pri

Autori textu: V podstate všetci zúčastnení. Odbornými garantami a
iniciátormi sú však bratia Bugymír a Boogieslav.
Nedeľa
Bugy, Boogie: Čierny štít, Puškášov pilier (IV), Fash, Viki: Čierny
štít, Puškášov pilier (IV), TR (ťahala Peťa) Kamka, Zdenka: Kozí štít
- Južný pilier - Fehér, Lehotský (V, III), ťahal Igi Pali, Andy: Jastrabia
veža, Illner - Rülke (III), ťahal Mišo Loret, Andrej: Východná
Žeruchová veža, Mereš-Puškáš (III jedno miesto V) - stratená bota ťahal Peťo Anka, Monika: Kozia kôpka, J pilier - Puškáš (III), ťahal
Ďuro, stihli sme aj prvú dĺžku Kozieho štítu, Fehér Lehotský (V)
Pondelok
Bugy, Boogie: Východná Žeruchová veža, Mereš-Puškaš (III jedno
miesto V), Flash, Zlanovanie žlabom ktorý bol pre dážď plný vody a
padajúcich kamenov bol adrenalín. Viki: Východná Žeruchová veža,
Mereš-Puškaš (III jedno miesto V), TR (ťahala Peťa) Kamka,
Zdenka: Kozia kôpka (III), po prvej dĺžke sme utiekli pred búrkou,
ťahal Igi Pali, Zsolty, Andy - turistika na Téryho chatu a späť (cez
Svišťovku) Loret, Andrej: rest, „záchranka“ na balvane Anka,
Monika: Východná Žeruchová veža, Mereš-Puškaš (III jedno miesto
V)
Utorok
Kamka, Zdenka: Jastrabia veža po hrebeni zo sedla, nádherná
hrebeňovka, trochu ťažší zostup, ťahal Igi Pali, Andy: Jastrabia veža
po hrebeni zo sedla, ťahal Mišo Loret, Andrej: Žeruchy, Známka
Monzunu (V+, V, V-) ťahal Peťo Anka, Monika: Jastrabia veža, Smrť
vegetariánom - ťahal Ďuro, tretia dĺžka Illner-Rulke (III) po tejto dĺžke
sme utiekli pred dažďom, ale keď sa zas rozjasnilo zamierili sme k
Východnej žeruchovej veži, Cesta cez knihu (III, V), po druhej dĺžke
začalo pršať (nestihli sme utiecť)
Streda
Bugy, Boogie: Jastrabia veža, Illner - Rulke, (III), Flash Viki:
Jastrabia veža, Illner - Rulke, (III), TR (ťahala Peťa) Kamka,
Zdenka: Východná Žeruchova veža, cesta cez knihu (IV, V), stránky
knihy boli mokré po daždi, ťahal Igi; potom Južný pilier - Mereš,
Puškáš (III), prvú dĺžku (ťahala Kamka) Pali, Andy: Južný pilier
Žeruchové veže - Mereš, Puškáš (III), predčasné zlanenie kvôli
počasiu, ťahal Mišo Loret, Andrej: Kozí štít, Južný pilier (prvá dĺžka
asi IV potom III) - ťahal Peťo, ušli sme pred dažďom Anka, Monika:
rest, „záchranka“
Štvrtok
Bugy, Boogie: Kolová vežička, Koubek-Schwab (V), ťahala Peťa,
Kolový štít po hrebeni, búrky všade naokolo ale zmokli sme až pri
zostupe dolinou. Kamka, Maťo: Čierny štít, Puškášov pilier (IV),
ťahal Igi Zdenka, Zsolty: Karbunkulový hrebeň, ťahal Marek Andy,
Mišo (Viki vzdala pri nástupe): Kozí štít - Južný pilier - Fehér,
Lehotský (V, III), v ťahaní sme sa striedali, ale tú V samozrejme ťahal
Mišo :-) Loret, Andrej: Čierny Štít, Papirusová štrbina (?) - ťahal
Peťo, nie podľa prvovýstupcov Anka, Monika: Kozí štít - Južný pilier Fehér Lehotský (V, III), ťahal Ďuro, Monika
Piatok
po prepršanej noci sa hlavne oddychovalo a turistikovalo Loret,
Andrej: bouldering na balvane (ráno bolo ťažšie než obvykle)
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Horolezecký nováčikovský kurz HKF 2014

Vrcholovka na Čiernom štíte, zľava: Badin, Peťa, Rozbuch, Bugyni, Viki, autor: najrovnejší kameň a asi Rozbuchov foťák.

text a foto: Viktória Verébová
Kde bolo, tam bolo... áno, budem pokračovať. Za siedmimi
bratislavskými horami a dolami, stretli sa 30. septembra 2013 na
Gondovej ulici štyridsiati ľudia z ďalekých i blízkych krajov
slovenských. Vtedy sa začala písať história nášho nováčikovského
ročníka horolezeckého kurzu HKF. Zo štyridsiatich odvážnych nás
nakoniec finálne ostala nejaká polovica, no nič to nezmenilo na tom,
že to bol rok plný tých najlepších zážitkov, stretnutí, splnených i
nesplnených očakávaní, no najmä nových vedomostí, skúseností a
vylezených ciest. Prvý praktický výcvik sme mali už v sobotu 19.
októbra na Technickom skle. Na ten deň si veľmi dobre pamätám,
pretože to bol deň, keď som prvýkrát seriózne liezla po skale (ešte v
teniskách Converse ?) a zároveň sa vtedy konal aj Posledný zlaňák na
Pajštúne. Naučili sme sa základy istenia, naväzovania sa, Marek sa
nám predstavil ako najviac nadávajúci inštruktor HKF, z čoho sme si
ale nič nemali robiť. Počas zimy sme mali iba prednášky, ktoré boli
väčšinou vtipné a humorné, ale istou a nemalou mierou aj dostatočne
informatívne. Dvakrát sme boli aj na umelej stene v rámci kurzu, no tí
zapálenejší z nás chodili mastiť preglejku aj mimo týchto dvoch
výjazdov. Všetci sme boli vo vytržení a čakali sme na začiatok letného
semestra a prednášok, keď nám bol sľúbený nácvik pádov.
A konečne! Zima sa umúdrila a my sme v marci mohli ísť na Troch
jazdcov otestovať náš faktor strachu. Najstarší inštruktor HKF, pán
Mižičko senior, nás dal všetkých do vrecka, keď vo vibramoch vytiahol
zopár metrov v ceste obtiažnosti 3-4. Taktiež sme si vyskúšali
zlaňovanie a opäť sme sa nasmiali nad Marekovými pejoratívami. S
nástupom jari a teplého počasia sa dali do pohybu okrem iných
procesov aj praktické výcviky na skalách. Vyskúšali sme si zakladanie
vlastného istenia na Medvedej skale (ako aj na jeseň na Platni v
Bratislave), múrik a Technické sklo boli už individuálnou záležitosťou
každého z nás. Postupne celý kurz gradoval.
V apríli a máji nás čakali najkrajšie klubové a nováčikovské výjazdy.
Začalo to na Hrádku, kde sme boli ubytovaní na chate Sekaniny (veľká
vďaka za celú organizáciu patrí Peťovi Fifíkovi Bukovému). Počas tohto
víkendu sme si vyskúšali viacdĺžkové lezenie, padanie šutríkov a Cestou z Veterných Bášt, Malý Manín, spredu: Bugy mladší, Bugy
starší, Peťa, Kubo, Rozbuch.
utekanie pred nimi a prvýkrát sme mali možnosť všetci sa navzájom
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Medvedia skala, zakladanie vlastných istení.

Zľava: Bugy jr, za ním sa skrýva Andy, Kamča, Zdenka, Anka, Monika.

spoznať. Darmo, ďalšia predĺžená víkendová akcia v Maníne, kde má
naša ukecaná inštruktorka, duracelka Peťa, vylezené všetky cesty aj
necesty, neostala Hrádku nič dlžná. Počko opäť vyšlo na jednotku,
spali sme pod hviezdami v autokempe pod Manínskou tiesňavou. A čo
je dôležité – tu sme takmer všetci urobili praktické skúšky potrebné
pre ukončenie kurzu. Cesta, ktorú sme si museli vytiahnuť na prvom
konci, od nás dostala neoficiálny názov „Posratá“. Dôvod radšej
nebudem uvádzať. Bola to odistená cesta, no Marek Hrešiaci Paulík
nám ju pre istotu v kľúčovom kroku priistil friendom. Liezli sme na
Veterných Baštách, úžasnej skale, kde sa dalo krásne liezť na trenie.
Ja určite nezabudnem na to, ako mi Paľo padol od štvrtého borháku a
skončil pár metrov nado mnou. V ten moment sme mali v gatiach
všetci viac ako samotný Paľo. Posledný deň sme liezli na
Černokňažníkovi a Pekelnej stene. Obidve tieto akcie rozhodne patrili k
tým vydarenejším. Okrem lezenia sa popil nejaký ten mok aj nemok,
potom nám pri lezení prekážali opičky a fučali sme ako parníky. No ale
aj to patrí k životu lezca! Netreba ale zabudnúť na teoretické skúšky,
ktoré sa konali ešte pred Manínskym víkendom. K nim len toľko – boli,
sú a budú. Posmejeme sa, urobíme a ideme do Tatier.
Konečne! Konečne nadišiel ten deň, 12. júla 2014, keď sme sa všetci
postupne s plnými, pocitovo asi 200-kilovými batohmi, vybrali na
Brnču alias Chatu pri Zelenom plese. K tomuto týždňu by sa dali písať
epopeje.. Jednoducho – týždeň sme liezli v Doline Zeleného plesa a
priľahlých dolinách, čiže Veľkej a Malej zmrzlej doline a Červenej
dolinke. Najviac Filozofáci obliehali Žeruchy, Jastrabku, Kozí štít a
Koziu kôpku. Kto mal ako inštruktorku Peťu, dostal sa aj ďalej do
doliny. Išlo o mňa a o Bugyni Bratrové a k nám sa pridal aj Rozbuch a
Badin. Čierny štít bol mojím vysnívaným, odkedy som si pozrela
sprievodcu. A keďže nám počasie na prvý deň hralo do karát, cieľ bol
jasný. Ja som išla v sobotu spať ako prvá zo všetkých a to o 22:00.
Každý sa ma pýtal, či som chorá, či mi je zle. „Nie, nič mi nie je, zajtra
idem na Čierny štít,“ odpovedala som s pocitom zodpovednosti.
Napriek tomu sa mi na nástupe nejako zvláštne točila hlava a bolo mi
zle. Počas lezenia sa to zlepšilo, no zostup bol kritický. Mala som však
okolo seba úžasných ľudí, ktorí ma podporili a pomohli mi, keď som
myslela, že sa zrútim dole do doliny. Zostup z Čierneho štítu nie je
prijemný, no pomyslenie na pivo čakajúce na chate bolo takisto
povzbudzujúcim elementom. Myslím si, že každý z nás myslel na
zostupe na to isté. Na dobre vychladené pivo.
Aj keď mnohých z nás schladili aj búrky a krúpy v stene. Búrky boli
našimi strašiakmi celý týždeň, no aj tak nás to neodradilo ísť liezť. Na
Čierny štít sa potom vybrali aj Igi a jeho skupina. Peťa ešte vzala Paťa
a Maťa na Jahňací štít a ku koncu kurzu Bugyni a Rozbucha s Badinom
na Kolovú vežičku. V ten deň prišla riadna búrka a nám na chate
nebolo všetko jedno. Najmä preto, lebo sme si uvedomili, že naši
kamaráti sú hore. Tŕpli sme strachom. Našťastie všetci dorazili v
poriadku. A dorazili nielen oni, ale aj filozofácke posily zdola. Tým
pádom sa počet lezcov HKF na Brnči zvýšil na cca 40 ľudí. Už od
skorého večera sme začali okupovať vchod na chatu, domáce sa liali
tatranskými potokmi (keby len tam) a zábava sa mohla začať. Žúrka to
bola riadna, taká pre-party na piatkovú záverečnú žúrku.

V piatok ráno sme všetci vstali a, vďakabohu, pršalo. Hŕstka z nás sa
vybrala na prechádzku na Kopské sedlo a potom na cesnačku na
Chatu Plesnivec. Istí dvaja odvážlivci, ktorí sa zobudili naobed, sa ešte
poobede vybrali liezť na Žeruchy. Všetci sme sa živí a zdraví večer
stretli na chate a mohla sa začať záverečná párty. Niektorí po štvrtku
nešli na plný plyn, no nezabránilo to ďalšej odviazanej zábave a
polnočnému kúpaniu sa v plese. Na detaily si už snáď spomenie každý
sám, netreba ich opisovať. Prišla sobota, ôsmy deň nášho tatranského
zájazdu. Museli sme sa začať lúčiť. S chatou, s tatranskými štítmi a
hlavne s ľuďmi, s ktorými sme strávili nezabudnuteľný týždeň. Niektorí
(čiže ja) sme to nezvládli a neplánovane ostali o deň dlhšie. V závere
tohto článku by som rada ručne-stručne opísala moje osobné pocity a
dojmy z celého kurzu. Veľmi ďakujem všetkým inštruktorom, najmä
Peti, ktorí ma naučili liezť a dali mi všetky teoretické a praktické
informácie, ktoré potrebuje každý človek, ktorý sa chce v horách
pohybovať mimo turistických chodníkov. Pre mňa to bolo všetko nové.
Pred vyššie uvedeným 19. októbrom som ani len netušila, že raz
budem liezť a že sa k takejto činnosti používa lano, apod. Chcela som
chodiť do Tatier. A kurz HKF mi poskytol potrebné základné
informácie. Zvyšok bol a je stále na mne, ako na každom jednom z
nás. Aj napriek všetkým opiciam, ktoré som vďaka HKF mala, tie
najkrajšie spomienky na predošlý rok neušli von oknom a ostanú v
mojej mysli navždy. A moje slova na záver? „ Ja neľutujeeeeem, ja
neľutujeeem, ani najmenšiu chvíľu....“ ?
A samozrejme, pár perličiek, ktoré si budeme pamätať iba my,
účastníci kurzu:
- Samááááš, ty más moju čiapku!
- Liezli sme Ilka-Rilka...
- Lezenie na jastrabíka
- Istííííííím!.....odpoveď: Dobréééééé

Nácvik záchranky a kladkostrojov na Brnčalke, Igi, Zdenka a Marek.
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Návykový Nepál

text: Monika Barnová, foto: Monika Barnová a Janka Nováková
Ako mnoho dobrých nápadov, aj tento vznikol niekedy po polnoci na
Kaľamárke. Jednoducho som sa opýtala Janky, či so mnou niekam
(hocikam) pôjde. Nevedela som kedy, nevedela som kam (určite som
splietala niečo s Pakistanom), ale jej odpoveď bola jednoznačná. Že
pôjde. Hocikam.
Tak som ju nechala dva mesiace „pretriezvieť“ a v novembri som
zaútočila naplno. Jediným telefonátom. „Pozerám letenky do Nepálu.
600 evro. Letíme v marci.“ A Janka, pravdepodobne v eufórii, že
počuje Nepál a nie Pakistan, vôbec neodporovala. Na druhý deň boli
letenky kúpené, oslavná fľaša vína vypitá a naši chalani trošku
preľaknutí, ale o to viac závidiaci! Everest Base Camp trek ako babská
jazda? Huráá!
A tak sme si kúpili nepálsky Lonely Planet, absolvovali zopár
rozhovorov so skúsenými „Nepálcami“ (díky Braňo Štrba, knižku už
naozaj vrátim!) a v podstate sme sa tri mesiace snažili udržať si
normálne vzťahy s frajermi, kolegami či kamarátmi, pretože všetkým
dookola sme dokonale liezli na nervy. Aspoň sa úprimne tešili, keď
sme 7. marca konečne sedeli v lietadle.
Po 21 hodinách a dvoch prestupoch v Dűsseldorfe a Abú Dhabí sme
vystúpili v hlavnom meste najhornatejšej krajiny sveta. Janku som celú
cestu trpezlivo pripravovala na ázijský civilizačný šok, na to ako treba
rešpektovať mentalitu, životné podmienky, šialenú dopravu a
podobne. Lenže žiadny šok sa nekonal. Doteraz neviem, či za to môže
Jankina nekonečná tolerancia alebo slovenská letuška v Etihad Airways
nalievajúca nám šampanské!
Nasledujúce tri dni v Kathmandú sme obehali všetky možné pamiatky,
rockové kluby a trekové obchody. A hlavne sme si napriek
katastrofickým scenárom niektorých mudrlantov dokázali samé dve
vybaviť povinnú registráciu turistov TIMP aj zaplatiť vstup do
národného parku Sagarmatha. Pravidelne sme museli odpovedať na
otázky, či už máme zabezpečených nosičov a guida (čítaj gajda). A tak
som ja menovala nás dve za nosičov výpravy a Janka sa rozhodla, že
jej „gajda“ budem ja. Tento titul som si náležite vychutnávala.

Pôvodne som sa ani nechcela nikomu priznať, že som nás stratila už
prvý deň v Kathmandu, potom som zabudla mapu na ministerstve
cestovného ruchu a pri pokuse o prehliadku DurbarSquare (hlavného
námestia) sme skončili vo vedľajšom meste. Ale tiež tam mali Durbar
Square, takže pohoda.
Útek z veľkomesta do Himalají sa začal balením batohov počas
rockového koncertu, ktorý síce hulákal vo vedľajšej budove, ale nám
na hosteli rezonovali okná, takže sme boli v podstate v centre diania.
Ale keď nepálski rockeri odpálili Pearl Jam kolo, nechali sme batohy
batohmi a upaľovali skákať pod pódium. Aspoň sme na druhý deň
vďaka dospávaniu prežili trojhodinové čakanie na letisku, počas
ktorého nás nechali sedieť v autobuse rovno vedľa lietadla. Teda
lietadielka. Letuška sa tam nevedela vystrieť, ale so širokým úsmevom
rozdávala zľahka vystresovaným turistom cukríky s logom Yeti Airlines
a vatu do uší. Janka bledla každou ďalšou minútou, ale svoj strach z
lietania zvládala naozaj hrdinsky. A to napriek tomu, že som jej ešte
na Slovensku škodoradostne púšťala videá z pristávania a vzlietania na
najnebezpečnejšom letisku na svete v Lukle. No a potom som zbadala
pristávaciu dráhu z toho nášho lietadla... a už som jej radšej
nepovedala, že ani mne nie je všetko jedno.
Pristáli sme, prežili sme, prebili sme sa kopou sprievodcov a nosičov,
ktorí striehli na turistov, dokonca aj batohy prišli. A urobili sme prvé
kroky na kamenistom chodníku v najväčších veľhorách sveta. Janka
vyhlásila, že každý ďalší krok je vlastne jej výškový rekord, keďže už
letisko bolo vyššie ako Gerlach. Takže úspech hneď na začiatku. Prvý
deň sme si neskutočne vychutnávali. Asi preto, že sme väčšinu dňa
klesali a záverečné stúpanie tiež nebolo tragické. Prechádzali sme cez
čarovné dedinky, stretávali neustále usmiatych ľudí, kochali sa
parádnymi scenériami hneď od začiatku a v ten deň sme určite prvý
krát počuli aj zvuk, ktorý v mojej hlave bude už navždy spojený s
Himalájami. Cinkanie zvončekov na krku jakov prechádzajúcich okolo
nás. Doteraz, keď sa niekedy potrebujem aspoň na chvíľu preniesť
naspäť, predstavujem si ten zvuk. A potom sa mi zjaví scéna, ako sa
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snažíme vyhnúť jačej karaváne uprostred úzkeho mosta niekoľko
desiatok metrov nad riekou. „No nič moja, cúvame, silnejší vyhráva.“
Prvá kontrola na vstupe do národného parku, prvý nocľah v dedine
Monjo, prvé mrazivé ráno, prvé ranné balenie batohu skrehnutými
prstami, prvé čakanie na slnečné lúče, nech preboha nezmrzneme
hneď na začiatku. Aháááá, takže žiadna romantika, o tomto to celé
bude! Ale keď vyrazíme na cestu, sme už zase plné nadšenia. Až po
kopec, ktorý stúpa do slávneho nosičského mestečka Namche Bazaar.
Ten si riadne „odnadávame“. Teda ja. Janka iba frfle, nadáva až od
5000 m.n.m. Čaká nás však úchvatné miesto. Namche je postavené v
tvare amfiteátru na horskom svahu, s neuveriteľným výhľadom na dve
šesťtisícky. Majú tu viac wi-fi sietí ako v Auparku, kaviarničky,
pekáreň, trekové obchody aj Irish Pub. Ale my sme v aklimatizačke,
takže pekne jesť, spať a piť, žiadne výstrelky. V Namche Bazaar sme
ostali dva dni, práve kvôli aklimatizácii. Výška 3400 m.n.m. spôsobila,
že sme na druhý deň malátne a snažíme sa spomenúť aspoň na jeden
z tých divokých snov, ktoré sme v noci mali. Nie Marek, neboli
erotické! Aklimatizačný výlet vedie na miesto, odkiaľ už vidno vrchol
Everestu a tiež prvý krát zazrieme prekrásny kopec AmaDablam.
Malátnosť rýchlo strieda eufória. Buď vďaka tomu pohľadu, alebo
vďaka tomu, že sme na prechádzke len s malými výletnými batôžkami.
Prejdeme si dedinky, kde stojí Hillaryho škola a tiež nemocnica, prvá v
regióne Khumbu.
Druhá noc v Namche Bazaar bola už omnoho lepšia a tak ráno
vyrážame v ústrety nášmu cieľu. Dnes to bude kláštor Tengboche, vraj
jedno z najkrajších miest na tomto treku. Vidieť ho už z diaľky, ale my
vidíme aj to hlboké údolie, kam musíme klesnúť a potom znova
vystúpať ku kláštoru. Janka má krízu, ja som úplne v pohode. Ale veď
ono sa to v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov niekoľko krát
prestrieda. Našťastie, po dlhom utrpení, Tengboche nesklamalo. Máme
síce takú malú „cimričku“, že ráno sa budeme musieť baliť na etapy,
ale ochutnali sme tu ten najlepší jablkový koláč, aký som kedy jedla
(sorry nagymama!). A Everest je stále bližšie. Američan Dough, ktorý
je na tomto treku už druhýkrát, nám síce tvrdil, že ho ešte nemôžeme
vidieť, ale bedeker, mapa a všetky tie fotky, ktoré som si odmalička
pozerala mu veru nedávajú za pravdu.
Ráno sme sa pokúsili ísť do kláštora na rannú modlitbu, ale po
intenzívnom pátraní sme nenašli ani jedného mnícha. Tak sme sa
radšej vydali na cestu. Bol to dlhý deň. Američana sa nedalo zbaviť,
kríza sa otočila, bolí ma hlava, je to ďaleko, fúka, možno bude pršať,
možno bude snežiť, je to do kopca, mala som sedieť radšej v štúdiu, tí
turisti sú hrozní, nosiči asi zazerajú, prečo to nie je značené... atď. Až
sa zrazu zjavila dedina Pheriche. A my sme teda prekročili výšku 4000
m.n.m. Svet je hneď krajší a Himaláje schodnejšie! Podľa bedekra
sme si vybrali perfektné ubytko, Panorama Lodge. V noci mi síce cez
preglejku fúka na hlavu a ráno treba v sude najskôr palicou rozbiť ľad,
aby sa dal zaliať záchod, ale toľko dobra v jedinom úsmeve, ako má
majiteľ tejto chaty, som asi ešte nikdy nevidela. Žije tu aj so svojou
rodinou a stále sa zaujíma, či máme všetko čo potrebujeme. Aj to, čo
nepotrebujeme. Hrdo nám ukazuje fotky svojich detí, žijúce v
Kathmandu. Večer sedíme okolo piecky, v ktorej horí ohník z
vysušeného jačieho trusu. Sú tu s nami aj lekári – dobrovoľníci, ktorí
práve prišli na jednu sezónu skúmať výškovú chorobu do maličkého
medicínskeho centra priamo v Pheriche.

Venujú sa nielen výskumu, ale aj osvete, prevencii a liečeniu akútnych
príznakov. Na tomto treku totiž ročne umrie priemerne osem turistov
na komplikácie spojené s vysokou nadmorskou výškou. Na druhý deň
po aklimatizačnom výlete sedíme s Jankou poctivo na ich prednáške v
malej chatičke, kde sa dozvieme, že preceňovať výšku a svoje sily sa
neoplatí, ani keď ste mladý a trénovaný jedinec. My zatiaľ žiadne
problémy nemáme a tak po dvoch dňoch v Pheriche štartujeme
finálovú etapu.
V dedinke Lobuche sa dostávame do výšky 5000 m.n.m. Jesť nám
stále chutí, ale tie noci už nie sú taký oddych, ako by sme si
predstavovali. Je zima, často sa budíme, máme podivné sny. Ale keď
si v jedálni k vedľajšiemu stolu prisadnú zatiaľ jediní použiteľní muži
na celom výlete, ostáva nám ešte stále dosť síl na blbé reči.
Každopádne, teraz je najdôležitejší muž v našich životoch pán Everest,
takže sa nenecháme rozptyľovať.
Dedina Gorak Shep je najvyššie položené obydlie v oblasti Khumbu.
Nie je trvalo osídlená po celý rok a stojí na mieste starého base
campu. Naša posledná zastávka. Sme pod Everestom. Ešte jedna noc,
ktorú strávime vo výške nad 5000 a čaká nás vrchol nášho výletu. Ale
tá noc je strašná, je nám zima, smrdí tam petrolej, je hluk. Ráno
vstávame o šiestej a totálne zmrznuté šlapeme pár sto výškových
metrov na Kala Patthar, kopec z ktorého je vraj najkrajší výhľad na
Everest. Na Slovensku by sme taký kopčúrik vybehli ako srnky, asi tak
za 20 minút. V tejto výške však prejdeme tri kroky a oddychujeme.
Slnko ešte stále nedorazilo do našej doliny, lebo vystúpať nad dve
osemtisícky nie je také jednoduché. Janke nie je dobre, okrem toho jej
je strašná zima a tak sa rozhodne otočiť. Chápem ju. V takýchto
vysokých horách je strašne dôležité, aby človek odhadol ten moment,
kedy treba ísť dole. A mňa zrazu prepadol strach. Že to sama
nezvládnem, že bez podpory svojej dvojičky to tiež za chvíľku vzdám.
Ale potom som si povedala, že nie nie Monička. Trepala si sa sem cez
pol sveta, ôsmy deň nemáš sprchu, v noci ti pravidelne fučí na hlavu,
ráno primŕzaš k vécku, odprášila si si celú dovolenku. A to všetko len
preto, aby si videla TEN kopec. Ten, ktorý si odmalička obdivovala v
otcových horolezeckých knižkách o Messnerovi. Takže ma neser
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Monča a šlap! Vnútorný dialóg pomohol a ja som šlapala. Pomaly. V
pohode. Nasrato. Zima. Teplo. Celé zle. Už len kúsok. Na čo sa sem
drbem?! Vidím vlajočky na vrchole. Ale idem tam ešte dve hodiny.
Kedy Janku napadne volať pomoc, keď tu odpadnem? A podobné
myšlienky.
A som hore. Na vrchole Kalla Pathar, vo výške 5550 m.n.m. Môj
výškový rekord. Zvládla som to! Podo mnou, predo mnou, nado mnou
- všade samé kopce. Nekonečná panoráma Himaláji ako na dlani. A
ONA! Bohyňa matka Zeme. Po nepálsky Sagarmatha. Pre väčšinu
sveta Mount Everest, najvyšší kopec na našej planéte. Jeho čierna
pyramída je obrovská, na vrchole vidieť fučiaci víchor, Južné sedlo je
celé zasnežené. Nikdy som nechápala, ako mohli indickí zememerači
len tak z hlavy odhadnúť, že Everest je najvyšší. Teraz tomu už
rozumiem. Everest je ako z iného sveta, ako nakreslený. Chytá ma
absolútna eufória. Už sa ničoho nebojím a žiadny kúsok nepohodlia mi
neprekáža. Vedľa Everestu vidieť ďalšiu osemtisícovku Lhoce a hneď
vedľa nich stojí Nuptse. Tieto tri kopce rozohrávajú fascinujúcu hru so
svetlom, mrakmi a slnkom, ktoré spoza nich práve vychádza. Nič
krajšie som nikdy nevidela. Myslím na Janku, ktorá ma niekde dole
čaká. Aj na našich, ktorí na mňa budú hrdí. A na Mareka, ktorého sem
raz musím zobrať! A potom nemyslím na nič. Len vychutnávam. Pocit,
že som k Everestu najbližšie, ako kedy v živote budem! To by chcelo
fotku! A vtedy to prišlo. Na kopci nie je ani noha. A ja mám
zrkadlovku, s ktorou žiadne selfie nehrozí. Tak hľadám samospúšť, ale
môj mozog v tej výške asi nefunguje úplne stopercentne. Začali mi
tiecť slzy ako hrachy. Tak ja sa sem týždeň trepem, mám Everest na
dotyk a nebudem s ním mať ani jednu fotku?! To snáď nie. Poplačem
si, poľutujem sa. A potom zbadám nejakého nepálskeho sprievodcu v
diaľke, ako sa trepe hore s dvoma Američankami. Polhodinu ich v
duchu povzbudzujem, aby to došlapali až hore. Lebo to by znamenalo,
že budem mať fotku. A nakoniec mám dokonca tri! Jednu rozmazanú,
jednu od pol pása... a jednu, ktorú mám asi všade. Na pozadí
počítača, na nástenke, všade. A som na ňu nekonečne hrdá! Lebo taká
istá, z toho istého miesta, visí roky u mňa v izbe. Lenže na tejto som
JA!
Hore medzitým dorazili aj dve Američanky. Na Everest sa skoro ani

nepozrú, ale do kamery kývajú mame a odkazujú jej, že to dali. Čaro
je preč, ide sa dole. Janke je už lepšie, strašne ju mrzí, že sa otočila, a
tak hneď vymýšľame plán, ako využijeme ešte sedem dní do odletu
lietadla z Lukly. A rozhodli sme, že ideme do ďalšej doliny, na kopec
Gokyo Ri s výškou 5300 m.n.m. Namiesto oddychu tak šlapeme opäť
dole a hore, dole a hore a tak donekonečna. Cez dediny, cez ľadovce,
s úsmevom aj so slzami. Za svetla aj potme. Bývame v super rodine,
ktorá sa nás na všetko vypytuje. Aj u chlapíka, ktorý nevie ani zatnúť
po anglicky.
A po ďalších štyroch dňoch himalájskej turistiky stojíme na vrchole
Gokyo Ri. Tentokrát obidve! Vidieť odtiaľ Čo Oju, Makalu, Lhoce aj
Everest.
Pod nami je najväčší ľadovec v oblasti Khumbu a niekoľko
zamrznutých jazier. Dali sme to! Sme tam samé, vejú tam modlitebné
vlajočky, na ktorých sú napísané želania a vietor ich odnáša bližšie k
nebu. Moje želanie vidieť Himaláje sa k nebu dostalo!
Čaká nás ešte zostup naspäť do Lukly. Už toho máme plné zuby, lebo
v Himalách či idete hore, alebo idete dole, stále šlapete do kopca. Ale
užívame si aj to. Vieme, že sprcha a pivo sa blíži. To druhé prišlo už v
Namche Bazaar, kde sme stretli partičku Slovákov. Slovo dalo slovo,
pivo dalo whisky a tak posledný deň v Himalájach absolvujem s
brutálnou "výškovou chorobou". Po zábavnom odlete naspäť do
Kathmandu, na letisku totiž vládol nekonečný chaos, si dáme vytúženú
sprchu po šestnástich dňoch.
Ale ešte predtým si musíme nakúpiť nejaké oblečenie, lebo všetko
máme špinavé. A večer poctivo oslavujeme náš himalájsky výlet v
rockovom bare. Predpokladám, že tam hneď začalo vznikať niekoľko
ďalších nápadov, kam sa vyberieme najbližšie. Neviem síce či to bude
moje vysnívané Nanga Parbat v Pakistane, ale viem, že s Jankou
pôjdem pokojne aj na koniec sveta a že nabudúce vezmeme aj Mareka
a Šimona. A možno práve do Nepálu, lebo túto krajinu s nekonečne
milými ľuďmi, s perfektnou kuchyňou a s tými najväčšími horami sveta
musíme zažiť ešte aspoň raz!
Hovorí sa, že Nepál je prudko návykový. Otestovali sme na vlastnej
koži! JE :-).
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Viacdĺžky v Rakúsku na tri spôsoby

Detonation, 4. dĺžka, treba zapučiť do previsu.

text: Michal Durmek, foto: Michal Durmek, Tomáš Havlík, Matúš Kuniak
Keď sa povie viacdĺžkové lezenie v Hohe Wande alebo Höllentali,
väčšina ľudí si predstaví nitový rebrík niekde 10 min. od auta, kde vám
stačí 12 expresov a istítko. Väčšina ciest tam aj tak vyzerá, ale ak
hľadáte aj trochu alpinistický zážitok, nie je problém. Treba sa len
trochu viac pohrabať v sprievodcoch a občas aj prekonať odpor k
dlhým nástupom. V tomto článku vám pre inšpiráciu predstavím tri
cesty, ktoré som tento rok liezol a ktoré stáli za to.

preliezam takisto technicky, v previse nateká, nohy na trenie na
mokrej skale nedržia...ono nám totiž medzičasom začalo pršať:). Mňa
čaká v ďalšej dĺžke perfektný komín asi za 5, akurát je totál mokrý a je
z toho riadny boj. Matúš povzbudzuje a ešte netuší ako si to užije s
ruksakom. Posledné dve dĺžky idú krásnou skalou po pilieriku, ale je to
mokré tak to radšej obliezame trojkovým lokroviskom, kde sa Matúšovi
kvôli umocneniu zážitku po 30 metroch zasekne lano a

Bartlrisse 6+, Lechnermauern, Rax
Je koniec augusta a s Matúšom sa už dlhšie dohadujeme na nejaké
horské víkendové lezenie. Predpoveď počasia celkom ujde, Matúš
nemá službu, tak môžeme ísť. V piatok večer staviame v českom
kempe v Höllentali stan, vypijeme fľašu červeného a zo sprievodcu
vyberáme klasickú cestu Bartlrisse 6+, ktorú mám vyhliadnutú už
skoro dva roky, len som na ňu nikdy nevedel nikoho ukecať, pretože
nástup je...no, trochu dlhší?.Vraj je lepšie ísť cez Grösses Höllental a
potom cez ferratku Gaislochsteig k Dirnbacherhutte (taká búdka kde
by sa dalo aj prespať) ale my samozrejme zle odbáčame a ideme
chodníčkom ponad Klobenwand. Stále strmo do kopca a nakoniec cez
mokré trávy... prevýšenie asi 1000m a dokopy tak 3 hodiny pod
stenu.Nástup nachádzame celkom ľahko, a hneď začíname liezť. Cesta
má asi 270 m (8 dĺžok - 4, 5-, 6, 6, 6+, 5, 5, 2) a je odistená
“klasicky“, na dĺžku tak 4 nové nity, sem-tam staré skobky, čiže si
treba vziať aj nejaké zakladačky. Zaistiť sa dá výborne, cesta vedie
poväčšinou v pevnej skale po špárach a na štande je vždy kruh. Až na
štand pod kľúčovou dĺžkou nám to ide parádne, štand je v takej malej
jaskynke a kľúč cesty je vo výleze z tejto jaskyne. Vyšlo to na Matúša,
EB Platte, pohľad zhora do kľúčovej dĺžky.
minútu bojuje a potom to pomocou erárnej slučky prelieza. Ja to
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Bartlrisse, začiatok komína v 6. dĺžke.

Detonation, pohľad na stenu Sonnenuhrwand od parkoviska, našu
linku máme ako na dlani.

nemôže ma doberať. Na vrchole našťastie prestáva pršať, zjeme po
keksíku a bežíme dole k autu. V nedeľu ešte dáme nejaké zúfalé
pokusy v previsoch Adlitzgräbenu, ale po sobote máme dosť a už o
druhej balíme a ideme domov.

kvalita skaly postupne klesá a opäť treba dávať pozor čo chytiť a kam
založiť. Poslednú dĺžku si zasa môžeme vybrať z asi troch rôznych
ciest, ideme cez Handlerausstieg, čo je asi 45 m kút so špárou tak za
6. Asi do polovice to Tomáš lezie po vlastnom, ale potom kvôli
bezpečnosti cvaká aj nity, predsa len už je to dosť rozbité a stmieva
sa. Hore na trávičke konečne vyťahujeme aj páperky, ktoré sme si
EB platte 7-, Totenköpfl, Hohe Wand
Predstavte si Kršlenicu, 2x ju predĺžte, pridajte tam nejaké pevné poctivo niesli v batohoch. Pokocháme sa západom slnka a bežíme späť
špáry,všelijaké jamky a vlnky a dostanete predstavu ako asi vyzerá do reality.
skala ktorou vedie táto cesta. Žiadne vyšmýkané stupy, omádžované
chyty... Má to len jeden háčik, a to ten, že tu nenájdete žiadne Detonation Boulevard 7+, Sonnenuhrwand, Hohe Wand
borháky. A práve to nás s Tomášom zlákalo. Jesenná inverzia, Na Hohe Wande sme už ako doma, klasická kávička na parkovisku a
slniečko, voľný utorok – dokonalé podmienky. Na parkáči varíme kávu, fučíme hore kopcom pod stenu. Tentokrát sme si vybrali cestu
triedime matroš a ideme na to. Samotná EB platte má tri dĺžky(20m, Detonation Boulevard za 7+, 150 metrovú športovú cestu pekne po
35m, 25m) a treba k nej doliezť na dve dĺžky cez nejakú inú cestu nitoch, nech sa nebojíme a reku, že to skúsime vyliezť aj nejakým
ktorých je na Totenköpfli neúrekom. My sme to preliezli prvými dvoma štýlom, aj keď obťažnosť lezenia (7-, 7+, 7-, 7+, 7+, 7+) naznačuje,
asi šestkovými dĺžkami z Dir. Österreicher Steig-u. Ešte sme to že to asi také ľahké nebude. Prvú dĺžku (najľahšiu) sa mi darí preliezť
vymysleli tak, že keď už máme so sebou toľko matrošu, tak polezieme OS, ale tam náš štýlový pokus končí. V ďalšej dĺžke si s Tomášom
všetko po vlastnom, čo sa nám (aj keď miestami s riadnymi odlezmi) obaja párkrát posedíme, cesta vedie po divných dierach do previsu,
celkom podarilo. Po krátkom blúdení v spleti ciest prelezieme krátky ruky tam nepasujú a nateká.
traverzík na správny štand pod platňu a Tomáš ide na vec. Prvá dĺžka Potom skvostná 7- cez dve platničky (ja tie platne asi fakt neviem
je kratšia, ide po parádnych dierach a špárach, nohy chvíľu na trenie, liezť), kde je kľúčové nájsť zapustenú dierku, ktorú ale odspodu vôbec
ale zaistiť sa dá luxusne, sú tu aj hodinky previazané erárnou slučkou. nevidno (a ešte je hrozne ďaleko). Slnko pripeká, nohy v lezkách trpia,
Štand je pri malom stromčeku na starej skobke. Do ďalšej dĺžky ešteže sme páperky nechali v aute a máme len jeden batoh. Nasleduje
(kľúčovej) idem ja, pár metrov na sokolíka, tutový friendík, tutový čok, zasa previs za 7+, to som už úplne zmordovaný a dva metre pod
morál v pohode? A už sa na mňa smeje slučka z ďalších hodín..., ale štandom odsadávam asi trikrát. Keďže sa striedame v ťahaní dĺžok,
pri slučke aj končím a po niekoľkých pokusoch odliezť od madielka ma tak len minútku posedím, napijem sa a môžem ísť bojovať do ďalšej
Tomáš spúšťa a ide skúsiť on. Asi to tak bolo lepšie, lebo vyššie ešte 7plusky. Príjemný kút končí a zasa kľúčová platňa. Nerozmýšľam ani
čakali ďalšie chuťovky.
chvíľu a pomocou expresky to preliezam.
Tomáš to elegantne prelieza, zakladá ostošesť a o chvíľu už
prešľapuje asi v najzaujímavejšom mieste celej cesty, kde treba Od skywalku nás delí posledná dĺžka, celkom ľahká, až na úplnom
traverznúť pár metrov ponad malý previštek, samozrejme nohy na konci je 4 metrová doska z dokonalej bielej skaly, ale bez chytov,
trenie a chyty žiadne. Je to technik, prelieza to ako nič a ani silový takže zasa expreska. Štandujeme na skywalku, pozeráme, čo sme to
sokolík na záver dĺžky ho nezaskočí. Tretia dĺžka vedie peknými kútmi, vlastne vyliezli a vytešujeme sa zo vzduchu pod zadkom.
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Jeseň pri Zelenom plese

Pod Čiernym štítom.

text: Tomáš Havlík, foto: Michal Durmek, Tomáš Havlík
Sedím vo vlaku na ceste domov z kamarátovej svadby, keď mi zvoní
telefón. Na druhej strane mi Miško oznamuje, že na najbližšie dni
hlásia v Tatrách dobré počasie. Dohadujeme sa a ďalší deň už
šlapeme po tme smerom na Brnčalku. Spíme na povale, sami. Na ďalší
deň máme naplánovaný výstup na Čierny štít. Ráno vstávame o piatej,
balíme veci a o tri hodinky sme pod nástupom. Ako to už v Tatrách
býva, krásne slnečné počasie sa strieda so sivou vlhkou hmlou
prevalujúcou sa Veľkou zmrzlou dolinou. Prvá dĺžka vychádza na mňa.
Ľahké lezenie v relatívne pevnej skale. Druhá, kľúčová dĺžka vychádza
na Miša. Kolmú stenu s dobrými chytmi a možnosťami zaistenia
prelieza bez problémov. Tretia dĺžka sa nesie v značnej pohode. Po nej
už len ľahšie kľučkovanie po pileriku do ďalšieho štandu, z ktorého je
to len už pár desiatok metrov na vrchol. Síce sa posledné dĺžky niesli v
duchu šedivej hmly, na vrchole sa hmla pretrháva a štít nám ponúka
krásnu panorámu na okolité končiare. Tri zlaňáky a sme späť pod
nástupom. Čas nám ešte dovoľuje skúsiť narovnanie Puškášovho
piliera. Sprievodca píše o jemnom lezení pre fajnšmekrov v piatom
obťažnostnom stupni. Prvou dĺžkou sa kreatívnym spôsobom
pretancováva Miško. Druhá, kľúčová dĺžka vychádza na mňa. Šesť
metrový odlez zo štandu po menších, jemných chytoch a cvakám prvú
hrdzavú skobu. Kúsok vyššie je zastrčená ešte jedna. Nad ňou začínajú
kľúčové kroky po zaujímavých chytoch. Ďalšie pokračovanie
predstavuje kútikové lezenie a zaujímavý prečah so slabými nohami.
Cvakám nit a v dôsledku nedostatku ďalšieho materiálu štandujem.
Mišo dolieza za mnou a pre pokročilý čas sa spoločne rozhodujeme
zlaniť späť. Ku chate prichádzame už za svetla čeloviek a po pár
pivách sa ukladáme späť. Na ďalší deň máme naplánovanú relatívne

novú cestu od bratov Čechov, Lepší pozdej, nežli nikdy, 7-.
Pod nástupom sme okolo siedmej, keďže je cesta asi 20 minút od
chaty. Mišo si vylosuje prvú dĺžku. Obťažnosť by mala byť za štyri, ale
tiché kroky po oblinkách pod prvým istením preveria. Druhá dĺžka už
svojou treťou tretinou odkrajuje prvé metre v kolmej skale. Nie vždy,
keď vidno štand je vyhrané. Na Miška čaká kľúčová dĺžka za 7-, ktorá
nakoniec asi nie najťažšia. Kolmú technickú platničku a následné

Tomáš lezie prvú dĺžku Stanislawského depresie IV.
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Brnčalka zo štvrtého štandu cesty Lepší pozdej, nežli nikdy 7-.
krásne položené lezenie si značne užíva. Nasleduje štvrtá dĺžka cez
previs, ktorá zo mňa vyciciava fyzickú aj psychickú silu a nakoniec
sadám. Po menšom oddychu pokračujem a dĺžku preliezam. Po ďalšej
dĺžke cestu križuje traverz do Malej zmrzlej doliny. Cesta ešte
pokračuje tromi dĺžkami na vrchol vežičky, ale my sa tu otáčame a
zlaňujeme späť. Na chatu prichádzame v dobrom čase a stíhame
večeru pri zachádzajúcom slnku. Pokojný spánok nám prerušil príchod
značne alkoholom posilnenej bandy ľudí. Našťastie sa už druhý deň
poberáme dole, tak sa nad ich správaním moc nevzrušujeme.
Ráno si dávame raňajky pri východe slnka a obzeráme slnkom zaliatu
Pochylého platňu. Posledná fotka a fičíme dole k autu. S nabitou
kapsulou energie z hôr sa vraciame domov. Ďalšie týždne z nej
budeme dennodenne čerpať až kým sa nevyprázdni a my sa znovu
budeme musieť vydať tam hore.

Tomáš na štvrtom štande cesty Lepší pozdej, nežli nikdy 7-.

Zlaňák do hmly, Čierny štít.
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Severná stena Ďumbiera
text: Tomáš Havlík, foto: Michal Durmek, Tomáš Havlík
Škola zvoľnela a tak sme sa s Mišom dohodli, že podnikneme výlet do
severnej steny Ďumbieru v Nízkych Tatrách. Sedíme pri pive,
dohadujeme sa, no a nakoniec aj napriek nepriaznivému počasiu v
posledných dňoch vyrážame. Predchádzajúci týždeň napadlo v horách
kopec snehu a teplota nie a nie klesnúť na optimálne mrazivo. Nevadí.
Vybrali sme si, ako už názov “Stará cesta“ napovedá, klasickú cestu od
J. Kocúra a E. Veliča z roku 1977. Originálna línia má kľúčové prvé dve
dĺžky obťažnosti IV+. Tieto sa dajú vynechať a do cesty nastúpiť
traverzom o kúsok vyššie. Rozhodli sme sa skúsiť cestu v originálnej
línii.

väčších problémov. Ďalšia dĺžka sa tiahne strmým snehovým poľom,
bez možnosti normálneho zaistenia. Skoba, ktorú som zabil do trávy
ma v tom momente značne potešila. Na nasledujúcom štande padá
tma.
Myslíme si, že máme pred sebou posledné metre. Začínam liezť ďalšiu
dĺžku a sme s Mišom dohodnutí, že keď bude terén schodný,
dolezieme to súčasne bez zbytočných štandov. Z posledných metrov
sa stali tri ďalšie dĺžky, ktoré lezieme súčasne. Snehovo-skalné
hrebienky na ktorých dno mi čelovka ani nedosvieti sa kombinujú so
strmými výšvihmi po ľade a trávach. Na hrebeni nás čaká prekvapenie.
Mrazivý južný vietor fúka okolo 80 km/h, sneží a v tme a hmle
netušíme kadiaľ sa pobrať na zostup. V tom Miško vyťahuje eso z
rukáva a vraví, že v predpovedi vraveli, že má fúkať silný južný vietor
a keďže je naša chata na juh, tak pôjdeme proti vetru. Po 10 minútach
vidíme v diaľke blikať oranžové svetlo, nachvíľu sa hmla rozplýva a
vidíme chatu. O pol hodinu sme na chate, vymrazení ale šťastní.
Chatár nám vraví, že keď vyšiel pred chatu, videl ako fučí a predstavil
si, ako asi fúka na hrebeni, tak zapol na chate maják.
Na chate si dávame zaslúžene pivko, rozprávame sa a o deviatej večer
sa odkladáme do postele spať. Na druhý deň zbehneme na Trangošku
a hurá domov.
Severná stena Ďumbiera nás očarila, prekvapila a ostala v našich
hlavách. Ako malá sestra Vysokých Tatier nemá o nič menšiu hodnotu.
Tak ako v Tatrách, tak aj na Ďumbieri existuje ďumbierske počasie,
ktoré sa mení rýchlo a nepredvídane. Určite sa do nej plánujeme vrátiť
a čerpať z nej energiu do ďalších dní.

Mišo Durmek v druhej kľúčovej dĺžke, Stará cesta IV+.
Vďaka expresnému vlakovému spojeniu Bratislava – Banská Bystrica a
následnej funkčnosti integrovanej dopravy začíname šlapať na
Štefaničku skoro po tme. Nad pásmom kosodreviny už kráčame pod
hviezdami a obloha značí pekné počasie.
Škola zvoľnela a tak sme sa s Mišom dohodli, že podnikneme výlet do
severnej steny Ďumbieru v Nízkych Tatrách. Sedíme pri pive,
dohadujeme sa, no a nakoniec aj napriek nepriaznivému počasiu v
posledných dňoch vyrážame. Predchádzajúci týždeň napadlo v horách
kopec snehu a teplota nie a nie klesnúť na optimálne mrazivo. Nevadí.
Vybrali sme si, ako už názov “Stará cesta“ napovedá, klasickú cestu od
J. Kocúra a E. Veliča z roku 1977. Originálna línia má kľúčové prvé dve
dĺžky obťažnosti IV+. Tieto sa dajú vynechať a do cesty nastúpiť
traverzom o kúsok vyššie. Rozhodli sme sa skúsiť cestu v originálnej
línii.
Vďaka expresnému vlakovému spojeniu Bratislava – Banská Bystrica a
následnej funkčnosti integrovanej dopravy začíname šlapať na
Štefaničku skoro po tme. Nad pásmom kosodreviny už kráčame pod
hviezdami a obloha značí pekné počasie.
Na chate stretáme len dvoch miestnych lezcov, ktorí sú práve na
odchode. Predtým sa nás ešte pýtajú čo ideme liezť a prajú veľa
šťastia. V chate spíme okrem dvojčlenného personálu iba my.
Nastavujeme budíky na tretiu, pobalíme veci na ďalší deň a ideme
spať.
Ráno vstávame, varíme polievku, čaj a potme začíname šlapať na
hrebeň. Tesne pod Ďumbierom začína vychádzať slnko a vietor silnie.
Sneh napadnutý za minulý týždeň vytvoril spolu s vetrom preveje, čo
nám značne komplikuje nájsť miesto pre zlanenie pod stenu. Pred
dvoma dňami tu zasahovala horská služba, keď sa jeden z prevejov
odtrhol s horolezcom. Vďaka tejto akcii nachádzame po hodine
hľadania miesto, z ktorého na tri dĺžky lana zlaňujeme.
Tradične losujeme kto pôjde liezť ako prvý. Tento krát to vychádza na
mňa. Za hodinu naťahujem prvú 35 metrovú psycho dĺžku s dvoma
isteniami. Topo píše obťažnosť IV+, ale aj na chate nás stihli
upozorniť na zlé podmienky a sypký sneh. Druhú dĺžku tej istej
obťažnosti si valí Miško a po rovnakom, hodinovom boji robí na
snehovej polici štand. Nasleduje ďalšia dĺžka po vysneženom komíne s
nepríjemným skalným prahom. Štandujem v diere podobnej jaskyni,
bez snehu, bez vetru. Výlez z tejto jaskyne predstavuje ďalší
akrobaticko-technický problém, ktorý však Miško zvláda bravúrne bez
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(Ne)leto v Slobodnom kráľovstve Rysy

Časť veselého personálu chatu pod Rysmi.

text: Katarína Jasenčáková, foto: Katarína Jasenčáková, Martin Nagy, Vladimír Gažúr
Koniec apríla. Volám Viktorovi. Nemyslím si, že bude mať voľné aby som tam nezablúdila. Skončilo to tak, že oni zablúdili do ťažšej
miesto. Pochybujem, že si ma ešte pamätá. Minulé leto mi vravel, že vedľajšej cesty (Čerešňový pilier) a my sme si doliezli našu líniu. Čo sa
cesty týka, tak je tam asi 70 - 80 m krásneho vcelku ľahkého lezenia v
sa mám ozvať do konca februára.
platni, inak nič moc.
Školský rok sa už blížil ku koncu, a ja som stále nemala vybavenú Orientačne pomerne náročná cesta a štandy katastrofálne. Ešte sme v
brigádu. Popri škole nemám čas na prácu a peniaze potrebujem (všetci auguste stihli Puškáša v Západnej Lomnici s Peťou Škrovánkovou. V
vieme, aký drahý je lezecký matroš), ostáva zarobiť si ich v lete. Ale prvých dvoch dĺžkach sme poriadne vymrzli, inak cesta veľmi pekná. A
vtedy chcem predsa liezť. Veľa liezť. Dlho liezť. Veľa dlhých ciest. pivo už na vrchole!
Najlepšie v Tatrách.
Našťastie Viktor si ma pamätal a voľné miesto bolo. Alebo nebolo a
niekoho odmietol. Každopádne, od konca apríla som vedela, že leto
strávim v Mengusovkej doline. Cez voľno aj v iných.
Na chate pod Rysmi som pracovala v mesiacoch júl až september.
Personál pozostával z desiatich ľudí. Boli sme rozdelení na tri zmeny
po troch a jedno dievča vypomáhalo cez víkendy. Každý deň vyšla
jedna zmena hore, takže sme 2 dni pracovali a tretí deň sme mali
voľno. Takto to išlo až kým sa nezhoršilo počasie natoľko, že nebolo
rozumné vychádzať a schádzať z chaty. Túto sezónu veľkú časť
personálu tvorili lezci. Už počas mojej prvej zmeny sa mi podarilo ísť
liezť. S kolegom sme dostali hodinku voľna, tak sme si šli preliezť
„hajzlovku“. Ako názov napovedá, cesta sa nachádza kúsok od nášho
záchodu. Je to ľahká 30m dlhá cesta preistená 4 nitmi so zlaňákom.
Vytvorené bola tento rok a lezieme ju zásadne mokrú a vo
vibramoch ?. Na hodinku voľna a pripomenutie si ako drží žula akurát.
Jediné, čo nám v lezení mohlo brániť a bránilo bolo počasie. V júli a
auguste nám takmer každé voľno pršalo. Z tých pár ciest čo sme
preliezli stojí za zmienku hromadné lezenie na Širokú vežu. S partiou
kamarátov sme naliezli 2 dvojky do Klasickej cesty a trojka do Motyku. Aj s členmi HKF som chodila liezť. S Monikou Mederiovou po dolezení
neznámej cesty na Jahňací štít.
Tú jednu dvojku som prehovorila, nech lezú pred nami tú Klasickú,
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S Boogiem a Bugym z klubu sme vyliezli na vrchol Volej veže po
Južnom rebre.
Prišiel september a bilancia vylezených ciest sa konečne vylepšila.
Keďže môj kolega je veľmi dobrý lezec, podarilo sa mi dostať do ciest,
kam by som sa inak neodvážila ísť. Naše prvé spoločné lezenie bolo na
Malý Ošarpanec cestou Staré časy. Má síce 4 dĺžky (až na prvú sú
všetky pomerne krátke), no stretnete sa tu s mnohými druhmi lezenia:
trochu do previsu, jemné platňové lezenie, plytkou špárkou na sokola,
kratším traverzom či kútom so špárou, z ktorého tvaru si nejeden lezec
robí „srandu“. Skrátka cesta krásna a už 2 dĺžky stačili na to, aby som
si južnú stenu Malého Ošarpanca zamilovala. Pekné počasie
prekvapivo pretrvávalo a my sme sa pohrávali s myšlienkou, že v náš
druhý pracovný deň si po skončení práce odbehneme na Volovku.
Doobeda to vyzeralo, že sa nám nepodarí z chaty odísť v rozumnom
čase, no keďže bola septembrová streda, turistov na chatu veľa
nechodilo. O pol tretej sne napokon schádzali z chaty s jasným cieľom:
Volia veža. Pre pokročilú hodinu z alternatív Puškášove sokolíky a
Stanislawski vyberáme Stanislawskeho.
Na nástupe stretávame Peťu Š., ktorá s kurzistami práve doliezla túto
cestu. Stratili tam frienda (jasné, že BDčko), tak popri lezení sa Posledná dĺžka Plškovej cesty a Starých časov na Malom Ošarpanci.
obzeráme, či ho nenájdeme. Našli sme, založeného v tretej dĺžke.
Zostupujeme so západom slnka, na Popradskom vraciame Peti Puškášov komín na Volovke. Liezli sme ho prvý novembrový víkend, na
nástupe nám bolo 5 vrstiev oblečenia málo a hore by stačilo krátke
zabudnutého frienda, vďaka čomu večeriame zadarmo.
tričko – nuž čo, čaro tatranského lezenia.
Ďalší voľný deň. Čas máme iba doobeda, tak ideme do galérie Ostrvy.
Z pôvodného úmyslu vyskúšať cestu Stredom steny upúšťame (je to
tam samá tráva), miesto toho naliezame do susedného Diešku. Vraj 7. Takúto obťažnosť ja vôbec neleziem. No uvidíme. Podarilo sa, síce s
odsadnutiami. Ale cesta veľmi pekná.
Spomedzi zvyšných ciest sa oplatí spomenúť veselé lezenie Plška na
Malý Ošarpanec, kde prichádzam na chuť lezeniu v trojici. To, že cesta
je to krásna ani nemusím hovoriť. Ošarpanec nesklamal. A keďže
skutočných pár dní babieho leta prišlo až neskôr, ponaťahovali sme sa
aj v novej športovej, no o to krajšej ceste Via AliNina v galérii Ostrvy a
obávam sa, že mojím posledným tatranským lezením letnej sezóny bol

Tútu sezónu by som si v Tatrách určite toľko nezaliezla, keby som
nerobila na chate. Doobeda spŕchlo, potom sa ukázalo slniečko a o
tretej sme sa vybrali do steny. Ak by som bola dole, niečo také by
nebolo možné. Takisto parťák sa našiel takmer vždy.
No a aké je to robiť na vysokohorskej chate? Skvelé! Teda aspoň na
tej pod Rysmi. Každý tretí deň sa prejdeš s vynáškou (áno, aj baby
nosia ak chcú. Ale iba pár kíl v batohu) krásnou Mengusovskou dolinou
v čase, keď sa to na chodníku veľmi nehemží ceprami (rozumej
turistami). Na chate pracuješ v kuchyni: vydávaš jedlá z režónov alebo
„pekelného kútiku“ (vyprážanie syru, seba a pod.), v okienku si
vypočuješ kopec šialených požiadaviek od turistov (zmrzlinu, varené
pivo, podpis chatára či tvoj), trénuješ si trpezlivosť a(lebo) si z nich
robíš srandu. Regeneráciu poskytuje „wellness kútik“, teda umývanie
riadu. Samozrejme, pokiaľ nie si úplne neschopný, ani varenie ťa
neobíde.
Okrem toho si tu človek užije kopec zábavy. Či už v kolektíve,
počúvaním Viktorových historiek, tónov klavíru a gitary, alebo
vymýšľaním si rôznych odpovedí na nepochopiteľné otázky ceprov. Ak
nie je zrovna nával práce, pokocháš sa západom slnka alebo dostaneš
hodinku voľna a ideš sa prebehnúť na Rysy alebo prejsť do Váhy či
Kohútiku. Ak ťa ešte „hajzlovka“ neomrzela, tak sa do nej ideš trochu
ponaťahovať. Na to však môžeš využiť aj tyč na pole dance, ktorú
máme priamo v jedálni.

Samozrejme, nie všetky momenty boli veselé. Objavili sa aj väčšie či
menšie nezhody. Celkový dojem bol však vynikajúci.
Na chatu pod Rysmi sa dostanete aj autobusom. Treba len čakať, Pre mňa to bola vydarená tatranská sezóna aj napriek nepriazni
počasia a veľmi sa teším na ďalšiu, dúfam, že menej upršanú.
zastávka je na znamenie.
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El Chorro krajina snov tepla a pekného lezenia

text: Jakub „Kouba“ Kováčik, foto: archív Kouba
El Choro je malá dedinka v Andalúzii rozprestierajúca sa pod skalnou
arénou Monte humy. Osádku Chorra tvoria lezci hovoriaci československo-španielskym dialektom. Bývajú po jaskyniach, previsoch,
prerobených dodávkach na spanie alebo len tak na pankáča, kde ich
chytí noc. Hlavnou charakteristickou črtou miestnych sú opuchnuté
prsty so stopami mádža za nechtami a bandasky na rukách z
predošlých dní.
Niekoľkokrát sme sa aj my stali súčasťou miestneho spôsobu života.
Základom každého výjazdu je dostať sa do letoviska Malagy a odtiaľ
vláčikom do Allory, potom chytiť autobus, ktorý premáva raz za deň o
pol jednej alebo stopom do Chorra na parkáč. Nezabudnúť vypnúť
mobily a zastaviť hodinky, pretože čas už ďalej aj tak nejde.
Na Parkáči je hlavné stredisko informácii, dozviete sa tu všetko. Kto je
ešte na ceste, kto dojde, aké má byť počasie, kto kam ide liezť, kto
má voľné mieto v aute a ide na nákup do Allory, ktoré sú najlepšie
lezky na svete a čo robí v tejto chvíli Difalách.
Počas všetkých pobytov sme za hlavné zázemie volili niektorú z
voľných jaskýň, ktoré nám slúžili ako dočasný domov so všetkým čo k
tomu patrí. Dni sa veľmi podobajú. Ráno vstaneme s východom slnka
alebo s prvým vlakom čo prejde okolo a trúbi, dáme si kávičku, dačo
zobneme, pozriem sa na ruky a podľa stavu sa rozhodujem čo budem
v daný deň robiť. Je niekoľko možností. Chorro má pre mňa zvlášť
veľký význam okrem toho, že som si tam našiel kopec nových
kamarátov zažil som množstvo pekných dní s Baškou, tak som tam
vďaka sledu prelezov, udalostí a Baškinej trpezlivosti vyliezol svoje
naväčšie dardy. Ďalej uvediem zopár popisov pre predstavivosť.
XXL
Nad Poemov sa zlietli všetky supy z Chorra a ja hneď zrána visím v
XXL a rozdýchavam kľúčový bouldrík, ešte vyháňam vrany z diery,
pomaly sa blížim krok po kroku na koniec, ešte posledný ťažký krok a
moje telo je celé roztrasené až tak, že neviem či cvaknem zlaňák.
Zrazu sa ozýva slávnostná pieseň LUKU LUKU. Podarilo sa, v batohu sa
chladí šampus a tešíme sa. Móoooc.
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LOURDES
Mladej Francúzke, ktorá vyprojektovala túto cestu, to zabralo 14 dní
lezenia a objavila 15 no handov v tejto fantastickej previsnutej línii.
Mne to zabralo 3 dni lezenia a objavil som 3 nohandy. Legendárna
cesta v centrálnej stene Makinodroma vôbec nespustila na pôvabe a
obťažnosti. Je to boj od nástupu až po zlaňák a pre mňa aj psychický
tlak, mám pár dní do odchodu a podmienky nie sú najideálnejšie. Ráno
mi Šablík vraví, že je to cez deň neleziteľné a večer sa tam tvorí rada
ako na rožky. Aj tak mi to nedá a idem dať pokušťok. Stretli sme sa
dvaja adepti na prelez spolu s mladým Francúzom. Navzájom si
fandíme, no pri pokusoch sme úplne ticho. Podmienky sú fakt kruté, je
teplo a stojatý vzduch. Francúz sa naväzuje na lano ešte v tieniku lesa,
no aj tak s kľúčového bouldru padá. Mne sa to podarilo. Som rád, že
ju mám prelezenú. Dnes už len raggeae a rádio tres.
PEPE EL BOLUDO
Pracovný názov obluda. Bol som v Makine a podarilo sa mi na druhý
pokus vyliezť 7c+, tak som sa rozhodol skúsiť niečo ťažšie. Na parkáči
mi poradili Pepe el boludo. Ja ju volám obluda čo mi nedá spať.
Pretože som tam už nebol tri dni, nemôžem kvôli tomu spať. Po
pauzičke sa mi darí preliezť obludu na RP a opäť sa ozýva pieseň
LUKU LUKU, keď stískam záverečný stisk. Som spokojný. A už sa
nemám kam ponáhľať.
RANDI
Po oblude prichádzam večer na parkáč a spokojný pri pivku dostanem
tip na Randi. Akurát, že je ťažšia ako cesty doteraz, ale nemám sa
kam už ponáhľať a tak sa pôjdem aspoň pozrieť čo to obnáša. Linka
je mokrá a istenia sa mi zdajú dosť ďaleko. Nevadí, však sa aspoň
pozriem. Darí sa mi doliezť skoro do polky, kde sa nachádzajú dva
bouldríky. Prvý je pri nite, tak ho háknem, ale druhý začína meter nad
istením, ledva sa dostanem na jeho začiatok a už aj plachtím
vzduchom. Chyty sú mokré a jediná možnosť ako ho naskúšať, je
preliezť ho. Po pár dňoch sa podmienky vylepšia, tak to idem skúsiť
znova a na veľké prekvapenie sa mi na pár pokusov darí preliezť
všetky bouldre v ceste. Začínam si veriť, že by to mohlo aj pustiť.

Nasledujúci deň idem na to, no môj pokus marí hneď prvý skok do
oblinky. Čakám do večera a pri západe slnka dávam ďalší pokus,
oblinku podržím a môžem ísť do ďalšieho, ten sa mi tiež darí. Po
bouldri sa dajú založiť žaby, tak trošku odpočiniem pred záverečnou
ťažkou pasážou. Potom sa sústredím a po malých lištách doliezam pod
veľké čoréro, do ktorého sa skáče, som pri istení, no zdá sa mi
vyčerpávajúce sa teraz cvaknúť, tak to skúsim skočiť. Darí sa a teraz
sa môžem pri nohách cvaknúť. Ale čo to, karabínka je prevrátená,
nevadí ešte trochu vládzem a otočím ju, chcem sa cvaknúť vietor stočí
expres, nevadí však sa musí stočiť naspäť. Stočí sa a ja konečne
cvakám, v tom sa mi šmyknú obe nohy, no ja držím, nakopnem nohy
na malý stup, prichytím dierku a stačí dynamicky pohupnúť do
záverečnej diery. Ale miesto toho je to zúfalý pohup do doliny. Zajtra
posledný lezecký deň.
Ďalší pokus končí opäť v prvom bouldri. Ležím v tráve na lúke pod
Makinom a už si moc neverím, som uchodený, ruky ma bolia a je mi
jasné že mám dosť. Leziem už štvrtý deň po sebe a nevládzem. Celý
deň sa pomaly a ležérne pohybujem, aby som zbytočne nestrácal
energiu. Podvečer prichádza moja chvíľa. Pri západe slnka dávam svoj
posledný pokus. Lezie sa mi dobre, doliezam až do žabiek, tu
oddychujem a rozmýšľam nad tým, že ak sa má zopakovať to, čo
včera, tak to určite nedoleziem, a tak sa rozhodujem, že posledné
istenie cvaknem iba v prípade, že sa budem cítiť úplne v pohode.
Všetko zopakujem, držím čoréro a analyzujem, karabínkaneprevrátená, sila je, nohy neisté, a tak vynechávam istenie,
sústreďujem sa na záverečné kroky, ani nerozmýšľam koľko padnem
keď to nevýjde. Ale vyšlo a ja sa opäť veľmi teším a spievam pieseň
LUKU LUKU.
Čo na záver. Ťažko sa píše o tom, čo ostalo v srdci, treba zažiť noci
plné živých snov a dni plné dobrodružstiev a kamarátov na skalách.
Veď koniec koncov, nakoniec sa tam možno ešte stretneme a okúsime
z Baškinej paelly pripravenej na ohni pod hviezdami pri živej hudbe
Flamenca.
HASTA LUEGO
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Októbrová Kaľ(l)amárka
text: Janka Nováková, foto: členovia HKF

Rok sa s rokom stretol a my sme opäť naberali smer Detva,
Kaľamárka. Cesta v aute bola veselá, tak ako v podstate vždy, keď nás
čaká víkend “vonku”. Na chatu sme prichádzali potme, niekoľko áut na
lúke pred chatou napovedalo, že nebudeme prví, ale určite ani
poslední. V chate už panovala veselá náladička, tak bolo naozaj
jednoduché pridať sa. Bohužiaľ, hneď po príchode sme riešili vážny
problém. Naša Saška si so sebou priniesla všetky ingrediencie na jej
široko ďaleko preslávený guláš, až napokon zistila, že na chate nie je
žiadny kotol, v ktorom by ho uvarila. Zlodeji ju predbehli. Tak sa teda
rozbehla akcia pod krycím názvom “Hľadá sa kotol” a zainteresovaní
boli všetci zúčastnení. Po niekoľkých telefonátoch, ktorými sme
zmobilizovali asi celú Detvu, Monike s Igim skrsol v hlavách geniálny
nápad. Hore po ceste nad chatou bola jedna horáreň, tak sme šli na
skusy tam a boli sme úspešní! S úplnou samozrejmosťou nám jeden
obrovský kotol požičali. Problém vyriešený, gulášu a zábave už nestálo
nič v ceste.
Ľudí k večeru pomaly pribúdalo, zábava sa postupne presunula k
ohnisku, kde sa spievalo a hralo na všetky možné i nemožné nástroje,
skrátka bolo veselo. Zábava sa, ako to už u nás býva zvykom,
prehupla do skorých (u poniektorých aj do neskorých) ranných hodín.
Nebo napovedalo, že v sobotu bude krásny deň, mesiac svietil tak
jasno, že čelovka bola úplne zbytočná. A sobota vskutku nemohla byť
krajšia! Väčšina z nás šla skúsiť skaly, Saška sa pomaly chystala na
varenie guláša, niektorí zostali na chate a ja s Rozbuchom som sa
vybrala na Poľanu. Z niekoľko hodinovej túry sa vykľula príjemná
trojhodinová prechádzka a na obed sme už boli späť na chate. Saška
už bola v plnom pracovnom nasadení, ale roboty okolo guláša bolo ako
na kostole, tak sme sa hneď do toho pustili. Počas sobotňajšieho dňa
prichádzali ďalší kamaráti, až sa nás tu zišla naozaj pekná kôpka (do
konca zájazdu som napočítala niečo okolo 45 kusov!). Neviem, či to
bola vôňa guláša, ktorá sa šírila hádam až ku skalám, alebo únava z
parádneho lezeckého dňa, ale pomaly sme sa všetci schádzali ako
supy nad korisťou.
A musím sa priznať bez mučenia, nikdy som nejedla lepší guláš! Saška
si týmto počinom riadne zavarila, pretože na jej latku už

nikto nedosiahne. Bodaj by nie, veď ho pokrstila vlastnou krvou, keď
pripravovala mäso. Jednoducho, obetovala mu všetko, dokonca aj
lezenie. Klobúk dole, Saši. Všetci sme sa zalizovali až za ušami. Večera
sa postupne prevalila k večeru, vytvorilo sa opäť niekoľko skupiniek,
časť sedela pri ohni, časť tých zimomrivejších vo vnútri, opäť sa hralo
a spievalo a bavilo, skrátka bolo veselo, ako sa na takú super
spoločnosť patrí. Zážitkov bolo mnoho, veľmi ma tešili iskričky v
očiach minuloročných nováčikov, z ktorých mnohí liezli v tejto lokalite
prvýkrát. V podstate to bola prvá klubová akcia, na ktorej figurovali už
ako veľkí horolezci, kde liezli sami za seba a pre seba a patrične si to
užívali. Noc bola znova krásna, tak sa zábava opäť prehupla do
skorých ranných hodín, až sme sa po jednom pobrali do postelí,
spacákov, stanov, podaktorí len tak pod širák, aby sme mali čas
spracovať parádne zážitky z tohto dňa.
A prišla nedeľa. Ranná vrava by zobudila aj mŕtveho, tak sme napokon
všetci povyliezali, ale oplatilo sa. Celý víkend bolo vymodlené počasie,
nemohli sme strácať čas. Opäť sa väčšina pobrala na skaly, podaktorí
sa už rozlúčili, niektorí sme zostali na chate a snažili sa dať chatu do
pôvodného stavu, čo je pri takom počte ubytovaných celkom fuška.
Našťastie nás mladí nenechali v „štychu“ a prišli nás vystriedať, aby
sme si mohli aj my aspoň trochu zaliezť. A celé to malo len jednu
jedinú chybu, trvalo to veľmi krátko! Stihli sme vyliezť len zopár ciest,
ale stálo to za to. O nejakej tretej hodine sme sa stretávali a
odovzdávali chatu správcovi. Už len naložiť všetky veci do áut,
postískať sa, vybozkávať, rozlúčiť, nalodiť sa a ísť.
Kaľamárka bude vždy môjmu srdcu veľmi blízka. Má také svoje
špecifické čaro. Cez deň lezenie na parádnej skale, ktorá je len na
skok od chaty, v noci posedenie pri ohni, spev, smiech, zábava,
pohľad na Detvu z výhliadky nad skalou... Tentokrát toho bolo ešte o
čosi viac. Zladiť také množstvo ľudí do takého harmonického celku, to
sa nepodarí len tak hocikomu. V klube sa vyprofilovala krásna
základňa, aká tu už dávno nebola a preto mi nezostáva nič iné, len
skonštatovať, že som naozaj veľmi hrdou tajomníčkou. A ako vás
poznám, toto nebola posledná akcia tohto druhu, tak do skorého
videnia, kamaráti!
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Kalymnos

Heňa, Grande grotta.

text: Heňa Hodáková, foto: Heňa Hodáková, Mišo Dzurech (AC Lokomotíva), Marek Bálent (AC Lokomotíva)
Plánovanie sa začalo týždne vopred. Však v Španielsku ešte nikto z nás
liezť nebol. Pozerali sa letenky, zisťovali informácie, zháňali ľudia...
Prešlo ale iba pár dní, a už bola zo Španielska Paklenica. Starú dobrú
Paklenicu predsa treba ísť navštíviť. Potom znovu Španielsko, Sardínia,
Arco a iné oblasti. Nakoniec padol výber na Kalymnos. Miši videl na
fotkách previsy a nemohol odolať. Úspešne sa nám podarilo dohodnúť
aj na termíne – prvá polovica októbra aj na lezeckej zostave – ja, Mišo
a Marek.

vyzdvihnúť najmä cesty Drama 6a+ a Opera 6b. Prevažne
niektoré mierne previsnuté. Miši značne sklamaný... „Kde
previsy? Snáď som sem neprišiel liezť platne?“ sa rozhodol
oblasť na ďalší deň (ale inak aj jemu sa tá oblasť páčila,
Kalymnos sa chodí kvôli previsom).

platne,
sú tie
vybrať
ale na

A tak sme išli smer veľká jaskyňa – Grande Grotta. Tentoraz už aj s
Marekom. Po ceste hore do kopca sa síce tváril, že má ešte zranenú
nohu, ale ja som za ním ledva fučala, takže jeho kondícia vôbec
Mesiac pred výletom sa dozvedáme, že Marek mal nehodu, a má teraz neklesla. Grande Grotta nás očarila, veľká jaskyňa s množstvom
zlomenú kostičku na nohe. Letenky už ale boli kúpené pred pár dňami, navŕtaných ciest v previse. Krásna oranžovo-červená skala s tufami,
a tak sa rozhodol ísť s nami. Však to mu akurát deň pred odletom dajú niektorými tak veľkými, že nebol problém si na ne sadnúť, dokonca sa
dole sadru.

Leteli sme z Bratislavy cez Miláno. Cestou tam sme mali prestoj jeden
deň, tak sme sa šli pozrieť do mesta. Teda ja s Mišim sme sa išli
pozrieť, Marekovu nohu sme museli nechať odpočívať na letisku a tak
nám aspoň postrážil batožinu. Miláno je krásne mesto, odporúčam aj
na výlet na víkend. Keď sme sa vrátili na letisko Marek už mal
prejdených 200 levelov v hre, kde treba ukladať zápalky (a myslím, že
nehral iba tú). Čakala nás noc na letisku, skorý odlet na Kos, autobus
k prístavu, trajekt a taxi k hotelu Elies. A tak sme za 30 hodín konečne
dorazili.
Prvý lezecký deň sme sa vybrali pešo do oblasti Symplegades. Marek
ostal strážiť hotelový bazén. Potulovalo sa tam celkom dosť mačiek,
tak aby nevypili všetku vodu. My sme po ceste zablúdili, ale podarilo
sa nám doraziť k oblasti. Preliezali sme síce viackrát ploty na kozy, a
cesta nebola veľmi schodná, ale dorazili sme. Mysleli sme si, že keď
pôjdeme späť tak cestu nájdeme. To sa však nestalo. Iba sme
Miši, Remember Wadi Rum, 6c.
preliezali ploty na iných miestach :-). Pre mňa krásna oblasť, musím
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Heňa - Elefantenhimmel 7a.
to až vyžadovalo. Na väčšinu z týchto ciest sme sa ale mohli iba
pozerať. Mali sme vyhliadnuté tri. Ale asi aj kvôli tomu, že tam akurát
prebiehal kalymnoský lezecký festival, bolo tam (a všade) veľmi veľa
ľudí a boli obsadené. Vybehli sme sa rozliezť do oblasti Afternoon a po
obede sme sa vrátili. Okrem iných sme liezli cestu Elefantenhimmel 7a.
Nádherná cesta v previse, kde sa človek jednoducho musel pozakladať
a úplne sa v nej stratil. Chvíľami som ani nevedela, ktorým smerom
vlastne idem. Na záver ťažký boulder. Ten sme nedali čisto, ale aspoň
máme dôvod sa vrátiť.
Požičali sme si skútre. Sú tam najbežnejším spôsobom prepravy a celý
ostrov na nich prejdete asi za 1,5 hodinu. Dá sa dostať k oblastiam aj
autobusom, tie ale nechodia až tak často, a tak je skúter určite
praktickejší. Často sa tiež dostanete ku skalám o niečo bližšie. Aj my
sme si spravili takýto výlet a pokukali sme aspoň z diaľky oblasti na
ostrove. Na odporučenie iných lezcov sme sa zastavili v jednej z
najvzdialenejších oblastí - v Ghost kitchen. Duchov sme tam síce
nestretli, ale bolo tam neúrekom kôz. Teda oni boli všade, celý ostrov
samá koza, ale tam sme ich videli prvý krát v akcii, ako vyjedali z
batohov jedlo. Na kozy si tam naozaj treba dávať pozor. V tejto oblasti
sme vyliezli najviac ciest. Najkrajšie Persephone 6b a A.C. d`essais 6c.
Mišimu sa najviac páčila cesta Remember Wadi Rum 6c. Túto si dal aj
Marek. Ako správny práskač v topánkach. „Však tam sú veľké stupy.“
Napriek jeho nedoliečenej nohe, dal cestu síce na TR, ale úplne s
prehľadom.
Ešte sme liezli v oblastiach Spartacus, Spartan Wall, Kalydna a
Ourania. Podľa mňa bola najkrajšia oblasť celého Kalymnosu o blasť
Kalydna. V tejto oblasti nikto nebol a sme sa zhodli, že tam asi nechodí
nikto nikdy, lebo niektoré zúbky boli také maličké, že sme ich hneď
poulamovali. Nechápem, ale prečo sem ľudia nechodia, naozaj krásna
oblasť. (Ale neviem, či som vám to mala prezrádať.) Tu sa nám
podarilo vyliezť prvé 7a výletu. Cestu Bigboo (ja OS, Miši RP). Napriek
tomu sa mi viac páčili c esty Mami au Grigri 6b+ a Miss Latex 6b+.
Platne po malých ostrých chytoch. Mišimu sa najviac páčila cesta v
Ouranii Stranger in Paradise 7a+, zatiaľ iba AF, ale bolo to tesné.
Počasie nám celý výlet prialo. Síce bolo na slnku až príliš teplo a v tieni
zase zima, ale to bola tiež vec pohľadu. Viackrát sme vliezli aj do
mora. Voda bola sviežejšia, ale to nás neodradilo ani od plávania ani

od šnorchlovania.
Na tento výlet budem v dobrom spomínať aj kvôli jedlu. Jedli sme
dosť a dobre. Často sme si varili v apartmáne, od vajíčok na raňajky,
cez polievky až po hamburgery, či palacinky. Množstvo zeleniny a
ovocia. Mne na tomto výlete začali prvý krát v živote chutiť rajčiny,
Mišimu zase olivy. Boli sme sa viac krát aj najesť v reštaurácii. Dali
sme si rybičky, ale aj kalamára a chalani dokonca pizzu.
Najobľúbenejšie jedlo ale boli „porky“ – kebab v pite. Chalani si
obľúbili najmä chicken bacon – teda slaninu z kuraťa.
Ešte sme sa ani nevrátili na Slovensko (áno, zase cez Miláno, ale
tentokrát do Budapešti a odtiaľ vlakom), a už sme uvažovali kam
najbližšie. Okrem výjazdu na Skalku pri Trenčíne, sme vymýšľali kam
na Silvestra. Minulý rok sme boli na Hvare, počas roka v Paklenici,
Dolomitoch, Arcu a množstve slovenských a rakúskych skaliek. Tak
žeby konečne to Španielsko? Nie, asi opäť Hvar. Alebo? To vlastne
ešte nikto nevie...

Miši, Marek a Heňa na večeri.
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