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Čtyři roky od výstupu na Kriváň nám trvalo, než se do našeho kalendáře dostal další vysokohorský výlet, a 

to na Rysy do výšky 2.499 m. n. m. Podmínkou uskutečnění byla dobrá předpověď počasí. Bohužel 

předpověď nám tentokrát nepřála a tak z původně přihlášených 8 posádek se vydaly do Tater jen dvě, 

Kubáčkovi a Vaňura Zdeněk ml. s Pavlou a obě již ve čtvrtek 20.8.2015. Když jsme v pátek ráno v 6.00 hod 

vylezli z karavanů a uviděli nádhernou modrou oblohu a předpověď na pátek slibovala pěkné počasí, bylo 

nám hned jasné, že na Rysy vyrazíme o den dříve. V 8.15 hod. jsme již byli na zastávce Popradské pleso a 

s vědomím celého pěkného dne pomalu vyšli na Popradské pleso. Za hodinku jsme byli u plesa u rozcestí na 

modré t. zn. a za další ½ hod. na rozcestí s červenou t. zn. po které se již jde kolem Žabích ples na chatu Pod 

Rysmi a na samotný vrchol. V pěti jsme pokračovali až nad Žabí plesa do výšky cca 2.000 m k úseku, kde se 

musí zdolat skalní římsa pomocí řetězů. Tady padlo rozhodnutí, že Marta s Janou se již vrátí, protože 

zpáteční cesta po řetězech by byla pro Janu nebezpečná. Vrcholové družstvo Pavla, Zdenek a Honza tak 

pokračovali sami. Nespěchali jsme. Při zastávkách jsme se mohli kochat pohledy na majestátné vrcholy 

Tater a také na úžasné horolezce kamzíky. Pomalu, ale jistě jsme dorazili na chatu Pod Rysmi (2.250 m. n. 

m.) před 12 hod. Před chatou nás upoutalo opřené kolo „Ukrajina“ a nápis „Požičovňa bicyklov“ a 

zabetonovaný stojan autobusové zastávky na znamení (ještě ČSAD) s vylepeným jízdním řádem. Také 

toalety pro veřejnost 100 m od chaty patří do oblasti recese. Můžete je vidět na jednom snímku. Pavla tam 

také vystála frontu. 

Dobře naladěni a po svačince jsme se vydali ve 12 hod. na poslední úsek. Pavla nás poslala jako předvoj 

s tím, že za námi kam dojde, tam dojde. Nutné dodat, že na vrchol směřovala spousta turistů, jako při 

dřívějších výstupech na počest Lenina. Na malém prostoru vrcholu se počet ještě zvýšil o turisty z Polska. A 

těch bylo ještě víc. Dorazili jsme tam v 1 hod. a museli jsme nejprve vystát frontu na vrcholovou fotku u 

„patníka“. Pak jsme se občerstvili, pokochali výhledy do úžasných propastí na Polské straně na Morskie Oko 

a Czarny Staw  a všechny štíty Tater a chystali se k sestupu. Zastavila nás však Pavla, která mávala o kousek 

níž rozjařená, že to také zvládla. Počkali jsme, udělali dokumentární fotku, dali si vrcholovou a po čtyřech 

zahájili sestup mezi davy. Na chatě jsme ještě udělali zastávku, dali si kafíčko a jedno točené a pokračovali 

dolů. I když jsme šli pomalu, odpovídalo naše tempo časům uvedeným na rozcestnících. Sem tam jsme na 

kameních klopýtli, někdo až do kolen a přání Pavly bylo – už aby byl asfalt. Dočkala se na Popradském plese 

u rozcestníku s nachystanými pytlíky cibule a brambor, které čekali na siláky, kteří je dobrovolně vynesou 

nahoru na chatu. K autu jsme dorazili s únavou tak akorát a už na nás radostně mávaly Marta s Janou, že se 

konečně dočkaly. 

Večer v campu jsme poseděli u vínečka a o půlnoci šli spát s tím, že plán na sobotu stanovíme ráno, podle 

počasí a stavu našich noh. Ráno bylo modro, předpověď slibovala počasí s mraky, ale bez deště a naše nohy 



byly také v ucházejícím stavu (Pavla prohlásila, že by šla na Slavkovský štít!!!), takže plán byl Starý 

Smokovec, kolem zubačky na Hrebienok, po červené k Reinerově chatě, kolem vodopádů Studeného 

potoka na Bilíkovu chatu a zpět na Hrebienok. To jsme také dodrželi. Dolů do Smokovce jsme ale raději 

použili zubačku (snížené jízdné pro důchodce za 6 Euro na osobu). Po prohlídce Smokovce jsme naše 

putování ukončili a odjeli do kempu Tatranec. 

Samotný kemp má průměrnou úroveň. Plocha pro karavany dostatečně veliká, tráva dobře posečená, 

přípojky elektriky blízko. Sociálky staré, kapacitně pro dva takové kempy a teplá voda tekla celý den. 

K dispozici je také kuchyňka s mytím nádobí a altánek pro stolování stanařů. Cena pro tříčlennou posádku 

19 Euro za noc. Sleva na CCI kartu byla 10%. Jinak je vše za 3.5 Eura (osoba, karavan, auto, elektrická 

přípojka) a 2 Eura lázeňský poplatek za os. a noc. 

 Cesta zpět domů v neděli nás rozdělila. Vaňurovi jeli ještě do Bešeňové do teplých vod a my do kempu 

Belá, Nižné Kamence domluvit podrobnosti k našemu srazu 25.-28.9.2015. Všechny Vás tímto za měsíc na 

tento sraz zveme !!!! Tentokrát na kopečky Malé Fatry. 

 
Honza Kubáček 
Srpen 2015  

 


