
Vysoké Tatry – Batizovská dolina 
(aneb jak nám to zde lezlo v  70-80 letech minulého století)  

 

 
Z výstupu – David na jistícím stanovišti 

Sepsáno 4.-5. 8.2015 
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Po velmi krátké dohodě se rozhodujeme s Davidem Skalou zajet do Tater něco vylézt s tím, že 

se současně budeme bavit o našem vybavení do Indie, naší plánované společné cesty, která se 

už blíží nejen pomalu, ale jistě, ale rychle a jistě…. 

Kupujeme si jízdenky na vlak Slovakia a taky místenku a lehátko na cestu zpět na pondělní 

večer, protože máme informaci z předpovědi počasí, že neděle by nám měla propršet, tak 

abychom si ještě zalezli i v pondělí, kdy už má být opět krásně. 

Setkáváme se až v Popradu, protože David si koupil lehátko, cesta z Prahy je dlouhá…, za 

chvíli nám jede električka za 2 EUR do Vyšných Hágů a odtud chvíli před osmou vyrážíme na 

vynášku našich miláčků do Batizovské doliny. U plesa jsme přesně za 2,5 hod, jak uváděl čas 

na ceduli na nádraží Vyšné Hágy, tzn., že výšlap jsme zvládli bez ztráty kytičky. 

 

 
Batizovské pleso   Z doliny je i Kostolík impozantní 

 

Další hodinu jdeme pod SZ stěnu Kostolíku, kde zahynul v roce 1933 Wienczslav 

Stanislawski. Přebalujeme své věci, jdeme pod stěnu Batizovského štítu a ve dvě hodiny 

odpoledne máme za sebou už první délku cesty Kubín- Roland. Celkové lezení na vrchol 

Batizovského štítu nám trvalo 3,5 hod, průvodce uváděl 3 hod. 

 

 
Krásná kytka pod stěnou 
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První délka cesty Roland - Kubín      Vrchní partie 

 

 
Trápili jsme se v lezečkách       Kytky ve stěně 

 

Za další půlhodinku máme za sebou hřeben i s jedním slaněním, další 2 slaňáky nevyužíváme, 

obcházíme hřeben po římsách vlevo ve směru ke Gerlachovskému štítu. 
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Slaňování na hřebenu Batizovského štítu 

 

Už se těšíme, jak si dáme po sestupu něco dobrého, teplého, protože máme žízeň a už taky i 

hlad. Ale ouha, chybička se vloudí. Před odjezdem jsme se domlouvali na tom, že David 

vezme vařič, já kompletní ešus, ale sirky nebo zapalovač nevzal nikdo. Jako nekuřáci máme 

s ohněm poněkud problémy. David se ale ukazuje v mých očích jako hrdina, protože, ač je 

v Tatrách poprvé, tak nabízí, že skočí do nejbližší civilizace nějaké sehnat. Už je po sedmé, 

tak odhaduji, že by se mohl ze Sliezského domu ve Velické dolině vrátit kolem 22 hod, a jsem 

rozhodnutý si po studené večeři chvíli oddechnout ve spacáku a po setmění jít dávat světelné 

signály do údolí. Jaké bylo ale moje překvapení, když David byl u našeho nového domova 

ještě za světla, už v devět. Závodník, specializující se na běhy v terénu a na horách zvláště, se 

prostě nezapře. Už ale nevaříme a jdeme spát. Budu mít jako společníka do vysokých hor 

„buldozer“, který bude mít sílu razit cestu hlubokým sněhem vzhůru…. 

 

V sobotu máme sice nastaveného budíka na šestou, ale nakonec vstáváme až po příjemném 

dalším půlhodinovém snění ve spacácích. Sami sebe se snažíme přesvědčit, že vlastně nikam 

nespěcháme, protože dnes máme vymyšleno lezení pilířem na Gerlachovský štít (Samuhel-

Vestenický) a protože je to západní stěna, tak lehce opožděný nástup do stěny nám zaručí 

teplou skálu, protože sluníčko krásně svítí a hřeje, i když v noci malé pleso pod Kostelíkem 

z půlky zamrzlo. Cestou pod nástup fotím i namrzlé mechy a další kytky. 
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Po ránu bylo mrazivo…    Kytka ve stěně 

 

 
Pilíř na Gerlach (Samuhel – Vestenický)   Tento převis nebyl vůbec lehký… 

 

V deset dopoledne nastupujeme do 90 m komína a začínáme lézt první délky naší cesty, kdy 

nám prsty na rukou řádně mrznou. I když jsem byl přesvědčen, že polezeme v pohorkách a 

dáme odpočinout našim chodidlům, otlačeným ze včerejších osmi délek, tak po první délce 

raději nazouváme lezečky, i když je lezení velmi studené a docela obtížné. Vyvrcholením 

spodní části je průlez skalním oknem, kdy musíme svoje batohy tlačit před sebou a náš 

píďalkovitý pohyb vpřed opravdu nebyl právě estetickým zážitkem první velikosti…. 

Před 16. hod přecházíme rampu směrem doprava, kde nechávám Davida po slanění stáhnout 

lano a já se mohu zatím věnovat focení kytek s motýlem. Další lezení je už lehké, ale stále 

skoro nekonečně dlouhé. Na vrcholku jsme o půl šesté, tedy místo průvodcovských 5 hod 

jsme lezli 7,5 hod. „Něco shnilého je ve státě dánském“, pravil Hamlet…. Bylo to 17 délek 

lezení a asi další 3, co jsme šli bez navázání (traverz rampou). 
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Batizovská dolina je už hodně hluboko  Rajbasová stěnka na pilíři překvapí… 

 

 
Živá příroda na pilíři 
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Nohy nás bolí…   Na vrcholu Gerlachovského štítu (2654 m) 

 

Na vršku se právě nachází skupina Maďarů, která se nás ptá na cestu. Už je to sice hodně 

dávno (1987), co jsem stál na nejvyšším vrcholu na Slovensku (dříve v celé ČSSR). 

Nasazujeme slušné tempo (směrem dolů to jde lépe…), Maďaři se nás snaží držet, aby 

v poměrně náročném sestupu „Batizovskou próbou“ nezabloudili. Velmi mě překvapilo, že až 

na jeden řetěz jsme na další nenarazili, bylo vidět, že všechny tyto zajišťovací prostředky byly 

ze sestupové cesty odstraněny, až na pár kramlí, bez kterých by sestup v podstatě nebyl 

možný. Na druhou stranu přibyla spousta borháků, asi proto, aby horští vůdcové mohli 

některé bázlivější klienty usilující o zdolání tohoto vrcholu na sestupu odjistit. Na bezpečnost 

se zde asi dbá. V každém případě jsme po celou dobu našeho výstupu viděli spoustu turistů 

sestupujících z vrcholu s nasazenými přilbami. 

 

 
Sestup Batizovskou próbou      Večerní siesta s čajíčkem 

 

Na druhou stranu jsem měl pocit, že právě tento sestup byl v poměrně pevné skále, na rozdíl 

např. proti sestupu z Batizovského štítu, který ale není turisticky (a to ani s horským vůdcem) 

dostupný. Před 19. hodinou jsme pod sestupovým žlabem. Před osmou večer jsme konečně 

v místě, kde chceme trávit v klidu noc. Následuje moje koupel v plese, nyní už ne „per 

partes“, po částech, ale namočil jsem se do chladivé vody plesa celý. Hned jsem byl čerstvý, 
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jako rybička…. David se mi ale svěřil se svými dvěma slabostmi, nerad si čiští zuby 

okamžitě po procitnutí a naprosto nemá rád studenou vodu. Svým chodidlům však ledovou  

koupel přece jen dopřál . Ještě o půl desáté popíjíme čaj, ale už se těšíme, jak srovnáme své 

kosti v horizontální poloze. 

 

V neděli ráno se shodujeme na tom, že bude dobré odjet už dnes večer a tak David oslovil 

svou přítelkyni a posléze i maminku, aby nám zajistily místenku a hlavně lehátko. Máme ale 

pochopitelně slinu na další lezení, volíme si na dnešní den Kuttovy plotny na Batizovský štít. 

Cesta je logická a krásně vede, i když se poněkud nákres lišil od toho, co jsme ve skutečnosti 

lezli. Po překonání sněhu pod stěnou začínáme v devět, takže máme dostatečnou časovou 

rezervu, kdybychom byli opět pomalejší, než uvádí průvodce. 

 

 
Nástup na Kuttovy plotny    Davida právě čeká traverz 

 

Ještě při nástupu sluníčko svítilo, ale ve třetí délce se nepříjemně zatáhlo a začalo pršet. Déšť 

nás osvěžoval další 3-4 délky, ale závěrečný převisek a poslední 2 délky jsme už opět lezli ve 

slunci a po suché skále. Jako by někdo mával kouzelným proutkem…. 

Všude ve stěně vidíme slaňáky (a borháky na jistících stanovištích), protože je moderní stěny 

slanit. My ale lezeme jen na jednoduchém 50 m lanu, museli bychom zakládat vlastní 

slaňovací místa, tak raději vyrážíme po hřebeni Batizovského štítu. 

 

 
Poetika výstupu   …a jeho jistota 
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Tam polezu, tam to pustí      Stahování lana po slanění 

 

Zde začínáme pochybovat o své krátkodobé paměti, kdy si velmi přesně vybavuji vlastní 

lezecké délky v době normalizace nejen na Batizovském štítu, ale i na Gerlachu, ale za to si 

nejsem chopen uvědomit, jestli jsme předevčírem slaňovali jen jednou nebo vícekrát. Ten 

Němec…. 

 

 
Opět krásné kytky na sestupu 

 

Před třetí jsme už opět v dolině a míříme k našim věcem, zanechaným v dolině u plesa. Opět 

prší a tak zalézáme pod kámen a balíme „pod střechou“. Před 16. hodinou odcházíme. 

Naštěstí celá cesta na nádraží Vyšné Hágy trvala jen 2,5 hod, trpím, protože mám velmi citlivé 

malíčky a palce na nohou. David zvládnul koupel v místním potoce (nyní už v podstatně 

teplejší vodě) než v Batizovské dolině, já se umyl celý, i když po částech na WC na nádraží. 

To abychom neobtěžovali spolucestující nepříjemným odérem…. Po půl sedmé jedeme 

vláčkem přes Starý Smokovec do Popradu. 
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Pohled na Tatry z nádraží v Popradu 

 

David se připojil na internet a ve své mailové poště dostal doklady o našich místenkách 

(lehátko žádné volné nebylo, což jsme si vysvětlili tím, že je neděle). Ze systému ČD (SD) 

však tato rezervace nešla vytisknout, tak nám paní v kase poradila, abychom si zašli do 

restaurace u nádraží a zkusili využít jejich PC a tiskárny. Světe div se, pan recepční byl 

ochotný nám vyjít vstříc a tak se během chvilky Davidovi podařilo pro nás oba místenky 

vytisknout. 

 

 
David tiskne doklady o zakoupení našich místenek 

 

Upřímně smekám nad jeho schopnostmi a nad možnostmi elektronické komunikace. Přece je 

jen vidět, že při jeho věku 35 let má k PC a jeho možnostem blíže než já ve svém téměř již 

důchodcovském věku. Na oplátku ho zase zvu na pivo. Mají dokonce „náš“ Birel z Nošovic, a 

tak si oba dáváme nealko, abychom „zůstali ve hře“. Vlak přijel, my se loučíme a David šel 
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tak, jak mu bylo paní v kase doporučeno, obejít vagony, jestli se nějaké volné lůžko nenajde. 

Světe div se, našlo se. Byli v kupé jen dva. Takže to mohla být úžasná cesta do Prahy vleže, 

ale jak jsem dostal ráno jeho SMS, tak se v České Třebové rozbila mašina a cestující mohli 

asi po hodině přestoupit na nějaký jiný vlak. 

 

Musím ale ještě popsat anabázi s mými dvěma místenkami na zpáteční cestu (jedna 

zakoupena předem na pondělí, druhá přes e-shop v neděli). První průvodčí mi orazil obě dvě 

místenky a zeptal se, jestli mám i jízdenku, kterou jsem mu omylem nedal. V Žilině nastoupili 

dva mladí doktorandi, kteří zase netušili, že vlak je povinně místenkový, přesněji řečeno 

povinně místenkový je až na našem území (ČR), což jsme se dověděli od další paní průvodčí, 

která oběma nejprve chtěla napařit pokutu ve výši asi 35 Kč, ale nakonec jim doporučila, aby 

si v Bohumíně koupili nové místenky. Ta moje nedělní místenka, kterou jsem akčně slečně 

přenechal, nebyla pochopitelně dostačující, protože byla vystavena jen do Ostravy. Já měl po 

půlnoci totiž platné obě místenky, takže jsme vlastně ani ty druhé místenky, tak pracně 

získané, nepotřebovali. Nakonec vše dobře dopadlo, mladí pokutu neplatili, z vlaku taky 

nemuseli vystoupit, protože místenky v Bohumíně koupili a ještě jsme si krásně pokecali o 

ekologii, protože to bylo jejich zaměření jejich studia a vzpomínali jsme na jejich kantora, 

prof. Štěrbu, kterého oba ještě pamatovali, já zase vzpomínal na osobní setkání s jeho ženou, 

významnou horolezkyní Dinou Štěrbovou. V Ostravě ještě půl hodiny čekám na tramvaj, kdy 

jsem ještě stačil povykládat s kolegou (mířícím na Silickou planinu) z ČHMÚ o našem 

společném projektu. 

 

Poučení z výletu 
 

Takže náš výlet skončil a máme opět jedno poučení, musíme zcela přesně a precizně 

specifikovat své seznamy věcí do Himaláje a dále skutečnost, že ČD jsou stále stát ve státě, 

kdy je možné skoro vše, ať je to už v systému nebo není. A dobrý člověk se všude najde, což 

byl v tomto případě pan recepční, který nám poskytl svůj pracovní PC a umožnil nám 

vytisknout cestovní doklad (v obou případech však nevyužitý…). A ještě pro objektivitu – 

na třech místech jsem použil jistících prostředků (stávajících nebo daných Davidem) 

k postupu přes převisy. Při překonávání jednoho převisu na té „horší“ straně lana jsem sundal 

batoh a přelezl převis bez batohu, který jsem následně vytáhl na laně. 

 

A jak to bylo tenkrát v letech normalizace? Tuto část mohu napsat jedině díky svým 

zápiskům - “mému milému deníčku“ 
 

Poprvé jsem lezl v Batizovské dolině v roce 1977 v rámci oddílového tábora v Mengusovské 

dolině. Tenkrát jsme se vydali do Batizovské doliny s Jirkou Vrublem 29.8. odpoledne 

z horolezeckého tábořiště. Za necelé tři hodiny jsme na místě určení, další den vstáváme o půl 

páté, a o půl osmé již lezeme Kubínovu cestu V, 8 délek, 3 hodiny. Následuje Kuttova cesta, 

11 délek, 2 hodiny (to je skoro neuvěřitelné…). Odchod od Batizovského plesa o půl šesté, 

na tábořišti v Mengusovské dolině jsme byli před půl osmou, cesta s batohy přes Ostrvu se 

nám asi moc nelíbila . 
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Náš materiál a vybavení v roce 1977         Tenkrát jsme lezli s kladivem, skobami a bez sedáku 

 

Další působení v této dolině bylo až v roce 1987, kdy jsem lezl se svým spolulezcem 

Zdeňkem Hrubým, jedeme zpožděným Laborcem (cestování podle záznamu hororové, kdo 

tento vlak a cestování v něm ještě pamatuje?). V 7 ráno 13. 6. vycházíme z Vyšných Hágů, 

lezeme Kuttovy plotny, 9 délek, 3 hodiny, někde jsme se práskli (ubíhající spárkou do 

koutu…), po sestupu jdeme ještě na jižní pilíř na východní vrchol Batizovského štítu (3 hod, 7 

délek, velmi obtížné spodní 2 délky) a opět dolů k místu „ubytování“. Ráno jsem byl asi 

hodně unaven, protože Zdeněk vařil, což se stávalo výjimečně…. 

V neděli ještě lezeme cestu Kubína a Rolanda (8 délek, 3 hodiny, klíčovou délku lezu v dešti, 

Zdeněk potom už leze traverz za sluníčka…). V lezení jsme sice chtěli pokračovat, ale 

krupobití nás donutilo ustoupit. Ve čtyři odjíždíme z Vyšných Hágů, před šestou chytáme 

rychlík Liptov a čtvrt hodinky po půlnoci jsem doma. 

 

Poslední historické působení v Batizovské dolině bylo opět v roce 1987. Z toho je vidět, že se 

mi zde líbilo. Jel jsem s Rudou Klvaňou s úmyslem vylézt na Gerlachovský štít. Odjíždíme už 

v pátek odpoledne, ale vlak měl zpoždění, do Hágů jedeme autobusem. Večer zde nacházíme 

útočiště na schodcích mateřské školy. V sobotu ráno vycházíme už před pátou a v sedm jsme 

na Batizovském plese. Lezeme cestu Samuhel – Vestenický, 20 délek, 5 hodin, následuje 

sestup v horní části značně vysněženou Batizovskou próbou. Pod vrcholem, na sestupu nás 

chytá bouřka, ale za chvíli už opět svítí slunce a tak ještě lezeme komín SZ stěny Kostolíku 

IV (4 délky, 1 hod). V osm jsme už ubytovaní pod kamenem, ale v noci nás stíhá jedna bouřka 

za druhou a ráno ždímáme Rudův spacák. Byl „durch“ promočený, ten můj částečně, protože 

jsem sice ležel na horším místě, na které ale zase až tak moc nepršelo. Balíme v dešti, celou 
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cestu zpět jdeme v dešti. Alespoň s dopravními spoji jsme měli štěstí a před polednem jedeme 

ze Štrby a o půl páté jsem už doma v Ostravě. 

 

Jak to vypadalo s „čistotou“ lezení, mé deníky nic nepraví, ale protože jsem začínal s lezením 

v roce 1971, kdy základním pravidlem bylo „NEPADAT“ (existovala jen statická lana, která 

by nezachytila ani jeden normovaný pád, ostatní materiál byl většinou vyráběn doma nebo 

obtížně sháněn v těch šťastnějších státech na západ od naší republiky…), tak chytnout se ve 

stěně nebo v převisu čehokoli včetně převislých trav  nebylo hodnoceno jako nedovolené. 

Se zatloukáním, ale zejména s vytloukáním skob jsme se zase dost nadřeli…. 

 

Na čtenářích nechám posouzení mých aktuálních zážitků a jejich konfrontaci se zážitky již 

značně vyčichlými, které ale bylo možno díky deníkům oprášit . 

 

 

 
…a trochu poetiky na sám závěr…z čeho ta rostlinka vlastně žije ? 
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