
Vysoké Tatry               28.-30.8.2020 

Na termín 28.-30.8.2020 naplánoval Zdenek Vaňura výstup na Jahňačí štít ve 

Vysokých Tatrách. Přidali se z klubu už jen Kubáčkovi. Předpověď počasí však zasáhla 

do termínu a do Vysokých Tater jsme odcestovali již 27.8.2020 a výstup uskutečnili 

v pátek 28.8.2020. A udělali jsme dobře. Počasí nám opravdu přálo a pro turistiku 

bylo téměř ideální. Budíček byl v 5 hod. ráno a v 6.15 hod. jsme již vycházeli od Bielej 

Vody k chatě při Zeleném plese. Po hodině výstupu jsme zvážili síly účastníků a 

rozhodli, že dámská část půjde volnějším tempem a skončí na chatě u Zeleného 

plesa a Zdenek a Honza zrychlí a vystoupí až na Jahňačí štít. Po třech hodinách jsme 

dorazili k chatě s převýšením trasy 630 m, krátce se občerstvili a pokračovali strmým 

výstupem nahoru k Jahňačímu štítu. Nejtěžší část nás však čekala před Kolovým 

sedlem, kde se musí po skále vyšplhat pomocí řetězů a pak úsek za sedlem, kde po 

skalních římsách se jde nejen nahoru, ale i krátké úseky ještě dolů. Na vrchol ve 

výšce 2 229 m s celkovým převýšením výstupu 1300 m jsme dorazili před jedenáctou 

spolu s dalšími turisty. Na vrcholu byla docela tlačenice, ale rozhledy jako z letadla. 

Při svačině jsme si to užívali. Udělali ještě pár snímků a s vrcholem jsme se rozloučili 

neradi. Zpáteční cesta byla sice rychlejší, ale po náročném výstupu o nic lehčí. Holky 

nám šli ještě kousek po značce naproti a spolu jsme pak pokračovali zpět do Bielej 

Vody. Při společném večerním posezení v kempu jsme pak naplánovali na sobotu jen 

malý výlet do okolí Štrbského plesa. Původní představa výletu na Popradské pleso 

padla definitivně ráno. Žádnému se nestávalo bez problému, nohy a kolena bolely, 

tak zůstalo jen při Štrbském plese. Prohlédli jsme si okolí a sportovní areál, kde bylo 

hodně návštěvníků a prakticky všechna parkoviště obsazena. Po návratu do kempu 

jsme se shodli, že se domů vrátíme k večeru a nebudeme přespávat zbytečně do 

neděle. 

Před odjezdem nás k našemu velkému překvapení navštívil náš přítel Julius Vagáši 

(devadesátiletý), který zde pořádal již 63. ročník Rely CC Lokomotiva Košice. Tak 

jsme se stali také účastníky srazu Lokomotivy Košice. Současně vyřizujeme od 

„Džusiho“ pozdrav všem známým v našem klubu. 

Honza Kubáček 

Srpen 2020 

 


