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6t2p8n a Jožka 666 (Štěpán P., Jožka Š.) 
 

Aneb to musí uzrát... 
 

Všechno to začalo jednoho 
poprázdninového večera v Pixle. 
Motivován myšlenkou, že stane na 
piedestalu nejvyšším, byl Štěpán ochoten 
upsat se i čertovi. No ruku na srdce, kdo 
z oddílu si nemyslí, že autor tohoto článku 
je k čertovi ekvivalentní alternativou 
(alespoň co se lezení týče). Volba nakonec 
padla na cestu JZ pilířem Zadného 
Gerlachu, což naplňovalo Štěpánovy 
představy nepříliš těžkého lezení a 
v případě rozumného časového horizontu 
možnost dosažení vrcholu kopce. Mé 
plány lézt něco těžšího, pokusit štěstěnu a 
čekat na ten „Velký“ pád opět ustoupili do 
pozadí, a tak jsme se těšili na pěkné 
důchodcovské lezení v kulisách 
tatranského kamenolomu. 
 
Přišel den D(C) (debilního cestování) a po 
vyřešení dilematu s baterkami a 
průvodcem už vyráží dvoučlenné 
komando Pálavského věšáku vstříc 
středověkému osídlení našich východních bratrů. V průběhu cesty kritizujeme zdejší 
maďarské obyvatelstvo a s kazícím se počasím stoupá i jadrnost vyjadřovaní ke zdejším 
poměrům. V okamžiku dosažení Vyšných Hágů začíná poprchat, čímž nám dal ten nahoře 
jasně najevo, abychom se na to vykašlali a šli radši do hospody. To by ovšem nesměl narazit 
na kluky z doliny, kterým nějaký ten rozmar počasí nevadí, a tak balíme batohy (svině těžké) 
a vyrážíme směr Batizovská dolina. 
 
Zpočátku se nám šlape dobře, ale po dlouhých 30ti minutách toho začínám mít dost a kritizuji 
tíhové zrychlení naší planetky (tudíž váhu svého batohu). Nesmíte se divit, jelikož jsem za 
tohle léto postupně odnosil na svých zádech do evropských hor váhu odpovídající několika 
malý dětem či dvěma nacpaným ledničkám. Navíc jsme potkali turisty, kteří si na cestě dolů 
neodpustili uštěpačné poznámky „to si eště chalani šlápnete“. Tak šlapeme, začíná pršet, padá 
tma a deprese z nekonečných schodů se prohlubuje.Najednou jako bych něco zaslechl... 
Zhasínám čelovku a čekám. Mezi tím mě dojde Štěpán... slyšíme to znova ... Štěpán prvně 
tvrdí, že jde o motorku, pak o krávu, a pak... pak to slyšíme znova a shodujeme se, že je to 
Me... ME... MEDVEĎ! A není zrovna moc daleko... Mírně zrychlujeme náš krok a Štěpán mě 
prosí ať nechám tu čelovku zhasnutou (Proč? Alespoň si na kluka chlupatého pořádně 
posvítím!) Vyklusáváme ven z kosovky a slyšíme, že se Míša rozhodl ignorovat naši stopu a 
vydal se s mohutným lámáním raději na chutné masité německé turisty do Starého Smokovce. 
Vzhledem k tomu, že teplota klesá k bodu mrazu a začíná mírně sněžit si oblékám druhé 



tričko, mikinu a bundu, taky čepici na uši a rukavice (až doposud jsem měl jenom letní 
kalhoty a triko s krátkým rukávem). Štěpán se taky navléká, batohy zpět na chrbát a vzhůru 
hledat naše nocoviště.  
 

ádná sranda, zkuste si v noci za deště, mlhy a sněžení a kdo ví čeho ještě běhat po suťovišti 

 noci se asi 666x budím, jelikož mám díravou karimatku, která se neustále vyfukuje. Někdy 

áno jsme samozřejmě zaspali a tak po sbalení všeho možného i nemožného vercajku 

vodní trojkový koutek jsem Štěpána přinutil lézt free sólo, za což mi zhruba v půlce výše 

 
Ž
o ploše odpovídající menší vesnici a hledat šutr s označením bivak... Paráda, doporučuji na 
dlouhé zimní večery. To, že Vibram na mokré žule neklouže platí. Ovšem v Tatrách 
vymysleli novou tzv. Anti-antiskluzovou úpravu zdejších šutrů, a tak doma při balení a 
absenci pohorek vemte klidně brusle, bude to jedno. Bivak nacházíme po asistenci druhé 
horolezecké dvojky, která na nás asi po hodince posvítila čelovkou. Šutr akorát pro dva... 
samo, že se sociálním zařízením a sprchovým koutem... ☺ Po nacpání se do díry, ve které by 
člověk s klaustrofobií zbláznil dřív než stačíte lusknout prsty vaříme večeři (bramborovou 
kaši s masoxem a šunkou, bašta jak ďas). A jde se spát! 
 
V
kolem třetí hodiny se obloha protrhává a jsou vidět všechny možné hvězdy, jejichž počet je 
mnohonásobně větší, než na jaký jsme zvyklí u nás v civilizaci, je to prostě paráda. 
 
R
vyrážíme pod stěnu. Štěpán ještě cestou upouští naše druhé pití, čímž naše zásoby vody 
klesají na litr a půl. Do zbytku pro jistotu navalí hnusný energo-gel, čímž docílil toho, že nám 
naše zásoby opravdu nakonec vystačily. Od bivaku je to ještě tak hodinka svižné chůze, a tak 
se na nástup dostáváme cca o půl deváté. 
 
Ú
zmíněného, avšak trošku potečeného koutku děkoval (v inkriminovaný moment mě musel 
pěkně nenávidět). Říkáte si trojka... pche... zkuste si představit si 50 m dlouhý, mírně vlhký 



koutek, sebe s 50kou batůžkem a na nohách pohorky, no a sólo k tomu.(z toho pak přejde 
chuť). Dělám štand a Štěpán na sebe strojí materiál, pro pobavení ještě shodí vlastní pohorku 
o 15 m níž, kde se naštěstí bota zastavuje. A už se leze naplno, mírný traverz, a pak kolmou 
stěnou furt nahoru. Štěpi dělá štand ve spáře a já vybíhám za ním, tak rychle, jak to jen jde, 
jelikož se nám začíná kazit počasí. Další délka je na mě... poměrně pěkné plotny oddělené 
dvoumetrovým zlomem, dále koutek (dávám frienda) a traverzem doprava do vyhloubení, kde 
je skoba. O pár metrů dál dělám štand. Štěpán dolézá a pokračuje.... pilířkem do vyhloubení, 
kde instaluje několik kamarádů a dál do čtverkového komínu, na jehož konci dělá po 
urputném boji štand.  
 
Počasí se definitivně kazí a já už si nevidím ani na nos. Další délka je zpočátku kolmá stěnka, 
kde radši dávám jedno mikro a pokračuje dále komínem choďákem na jehož konci je ještě 
bouldeříkový překrok převisku na štand. Bouchám skoby a chystám štand... v občasných 
dírách v mraku se objevuje vrchol a to přímo nad moji hlavou. Skála se stává více navlhlou a 
začíná foukat velmi studený vítr. Štěpán si do další délky vyžaduje skoby, aby se mu lépe 
dělal štand, netuší však jaké útrapy ho čekají. Naprosto nekompaktní terén, kde vytáhnete 
naprosto libovolný šutr, navíc brutálně omešený a klouzavý... paráda. Z pilíře pokračuje do 
komína a pod vrcholovou hlavu. Další délka je již dolez na terasu vrcholové hlavy, přesto je 
kolmý pilířek vcelku zajímavý. Po několika okamžicích už běhám po terase a nadávám. Jsme 
totiž totálně (dámy prominou) v řiti. Dostali jsme se do Stanislawského traverzu, což jsem 
nechtěl. Cestu jsme tímto vylezli, jelikož končí na terase pod vrchem, ale na vrchol zbývá asi 
80 m kolmou stěnkou s radou chuťových převisů psanou za 5+ (no ale znáte Tatry... psycho). 
Sedíme na terase a čučíme na vrcholovou partii, která se díky mraku neustále objevuje a mizí. 
Po tak dlouhé cestě, jsme směšně blízko vrcholu, avšak totálně ztraceni. Máme špatný čas, a 
tak se rozhodujeme pro sestup do Sawického komínu. 



Slaňuji první a hledám místo pro štand... většinou to vychází tak po 70ti metrech, což 
skutečnost, že máme 60ti metrová lana nějak nepodporuje. Takže slaním, po cestě dávám 
Štěpánovi vědět kde může udělat mezi štand a v rámci časové úspory slaním na konec lana. 
Zbývajících 10m k další smyčce slezu a čekám na kolegu. Asi po čtvrtém slanění se mi těsně 
u štandu (už jsem se naštěstí cvakl, karábli jsem měl tak u kolen) ulomí větší skalní hrot. 
Následuje sice jenom metrový pád, ale do staré smyčky kolem druhého hrotu. V tu chvíli se 
mi fakt promítl před očima snad i komix Kuby Nováka, páč jsem fakt tušil, že půjdu... Nešel 
☺  Zas jednou nebyl pánbů doma. Musím říct, že bych si nechtěl dělat anděla strážného, ten 
musí být namakaný jak guvernér Arnold Schwarcig. Slaňujeme do krizového místa, kde se 
komín mění v opravdu velký komín s kamenem velikosti bytu 3+1 zaseklého uvnitř. Na tohle 
fakt už bateky nemám a tak radši lezu další sólo délku k Batizovské próbě. Dobírám Štěpána a 
spolu s Borcem a holkou co byli nahoře turistickou 1ničkou slaňujeme dolů.  
 
Na nástupu balíme věci a sestupujeme k bivaku. Padá noc a silná mlha, opakujeme hledání 
našeho již nalezeného bivaku. Zachraňují nás opět naši kolegové ze sousedního bivaku. Na 
závěr dne padám po hlavě do díry nezi šutrama a pekelně si narazím hrudník (fakt nevím, 
z čeho mi ty žebra udělali, páč jsem to rozdýchal poměrně rychle ☺… Užíváme si druhé noci 
v bivaku... 
 
Ráno sestupujeme, Štěpán se nacpává borůvkama a já sprintuju k autu nebo spíš ke kofole co 
zůstala v kufru. Balíme vercajk a vyrážíme k domovu. Po exkurzi po slovenských dědinách a 
hledání dobré hospody zjišťujeme, že fakt nejlíp je doma! Takže buďme rádi za to, co máme 
(nebo nemáme), za teplý obývák, pohodlnou postel a tekoucí vodu... Každopádně teprve 
v horách opravdu zjistíme kdo jsme a za co stojíme (většinou za prd ☺)... Bojujte !!! 
 
Děkujeme všem … za materiál, dovolenou v práci, morální i nemorální podporu atd… 
 
Zdarec palec               Jožka 


