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TO NEJKRÁSNĚJŠÍ Z TATER
Tatry jsou nádherné tím, jak jsou z každé strany
jiné. Patří do Karpatského oblouku, který má celkově
cca 1.200 kilometrů, a který začíná v Rakousku a přes
Maďarsko, Česko, Slovensko a Polsko zasahuje přes
část Ukrajiny až do Rumunska. Tatry zaujímají v oblouku zvláštní postavení, protože jsou nejsevernějším
a také nejvyšším pohořím celého oblouku. Řadí se
mezi velehory. Jako spojnice mezi balkánskými masívy a Východními Alpami působí také jako útočiště
mnoha vzácných rostlin a živočichů. Některé, jako
třeba mák tatranský či tatranský kamzík, nenajdeme
nikde jinde na planetě.
Na Tatrách mám rád jejich rozmanitost. Můžete
Pohled z Gerlachovského Štítu 2.655m.
jít od východu do kopcovitých Belianských Tater, kde
Nejvyšší vrchol Tater a Karpatského oblouku
vás obskakují kamzíci /kriticky ohrožený druh/a svišti.
Totéž najdete i v Tatrách západních, do kterých patří Roháče. Ty jsou mnohými označovány za to nejkrásnější z Tater. Nízké Tatry mají také svůj vlastní styl, mě však nejvíce uchvátily Tatry Vysoké.
Štěpánkovice – Štrba, skvělá družba. Určitě bych si přál zintenzivnit, jak za časů, kdy jsem chodil na Chata pod Rysmi 2.250m
základku. Moje oblíbená cesta vlakem do Štrby, zubačkou na Pleso a ubytovat se na Furkotce. Je to skvělá
restaurace s několika pokoji v podkroví. V podstatě celá je součástí nádražní budovy. Pokud vám jde o každodenní treky někam a chcete moc
pěkné ubytování v rámci cena/výkon v srdci Vysokých Tater, rozhodně doporučuji.
Rysy
Jako první „seznamovací“ trek rád s přáteli realizuji chodník na Popradské pleso, kde se dá pěkně posedět, dát nějaký ten dost předražený
párek /tu hospodu nemám moc rád/, pivo a po malém odpočinku se dál vydat na Chatu pod Rysmi. Cesta na pleso trvá asi hoďku a půl. Na
Chatě pod Rysmi je člověk za další 2 a lze si vyzkoušet i miniferratku, která tvoří asi 100 metrů cesty. Zdatnější mohou vyzkoušet nějakou tu vynášku. Na hoře odměna, jakou si člověk vybere. Většinou čaj /opravdu
skvělý/, rum nebo pivo. Na chatě se dá i přespat. Myslím, že většina lidí takové
ticho, tmu a nebe plné hvězd už dlouho nezažila. Přes sedlo na vrchol 2.499 m je
to asi ještě hoďka a každopádně stojí za to. Rysy jsou totiž nejvyšší horou Polska
a jsou od tam dost úžasné výhledy úplně všude.
Ze Štrbského Plesa doporučuji vyjít okolo 7. – 8. hodiny ráno, ať si dá člověk dobrý guláš nahoře okolo 13. hodiny a i se zdolaným vrcholem je dole na
Štrbském v 17 hodin.
Priečne sedlo
Další seznamovačku, kterou bych zařadil do programu průměrně fyzicky
zdatných horalů hned na druhé místo je nádherná trasa tatranskou električkou
do Smokovce, přes Hrebienok, Zámkovského chatu na chatu Téryho. Po obědě
Téryho Chata 2.015 m
u tamějšího chatára, o kterém mnozí tvrdí, že je nějakej divnej, což nemohu
potvrdit, bych místo přímého sestupu volil a moc rád volím cestu přes Priečne sedlo na chatu Zbojnickou a odtud zpět přes Hrebienok do
Smokovce. Tento trek je pro mě osobně ten nejkrásnější ze slovenské části Tater. Sice se cesta na i ze Zbojnické trochu táhne, ale i tak je
to celkově nádhera. Priečne sedlo je svým způsobem ferrata a je možné si na ní
jednoduše zjistit, jestli na to mám nebo ne. Ferrata je jednosměrná, takže i když
si člověk řekne, že to balí, zpátky ni krok.
Chata je otevřena celoročně a dá se na ní po rezervaci bez problémů vyspat.
Stejně tak i na Zámkovského a Zbojnické. V případě realizace celého treku doporučuji na plese chytit první ranní vlak. Následné zpáteční posezení v bufetu na
nádraží ve Smokovci má taky své nezapomenutelné kouzlo.
Orla Perč
Co však opravdu z Tater doporučuji nejvíce je Orla Perč. Stezka po hřebeni Polských Tater. Celá měří 6 hodin plus výstup-sestup cca 4, a pokud člověk
schází rovnou do Zakopaného, tak plus další 2. Každopádně to stojí za to. Během Orla Perč - 6 hodin po hřebeni v pozadí.
stezky je možné trek několikrát ukončit a sejít, což můžu říct, že by byla rozhodně škoda.
Je třeba říci, že Polská strana Tater je nádherná. Zakopane dnes více připomíná Alpské horské
městečko a polské značení je o ještě jeden level výš než slovenské. Bohužel Poláků je hodně
a Tater mají hrozně málo, takže všechny chaty je potřeba rezervovat dost dlouho dopředu. Celá
trasa Orla Perč je jedna velká a pěkná ferrata, na které jsou výhledy na celé polské Tatry. Nejvyšší
bodem je Kozi Wierch, který je nejvyšším bodem polské strany Tater. Orla Perč je dnes považována za to turisticky nejtěžší z Tater. K dnešnímu dni přechod nepřežilo asi 100 lidí. Přechod
v červnu nebo v říjnu je náročnější z důvodu častého výskytu sněhových polí. Je dobré si s sebou
vzít nějaké to lano a přilbu popř. i sedák se může hodit. Pokud vás však baví Priečne sedlo nebo
Prielom, tak z této cesty budete naprosto nadšeni.
Orla Perč, Výlet
Někdy v polovině září a v polovině října plánují moc pěkný přechod Zakopane – OrlaPerč –
Rysy – Štrba. Pokud se někdo chcete přidat, stačí napsat. Pojedeme pravděpodobně vlakem tam
i zpět. Více podrobností najdete na mých stránkách www.jiri-starecek.cz.
Jiří Stareček
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