


Jak nás vítr sfoukl z Dereší 
 

aneb 
 

Velikonoce na Nízkých Tatrách a Salatínu 3.4.-5.4. 2010 
 
3.4. 
Tak se nám s Paprem nějak zastesklo po tradičním společném velikonočním treku. Sousedsky 
jsme se domluvili, Papr zajistil zájezd organizačně, já jsem půjčil sněžnice (děkujeme AČR) a 
nad zeleným pivem na zelený čtvrtek jsme doladili poslední detaily. Já jel trošku kostrbatě 
z Nového Města nad Váhom, kde jsme byli s Veru u babiček, a Papr skoro zaspal autobus 
z Brna. No hlavně že jsme se v pohodě sešli v 7:30 v Podbrezové. Odtud jsme se ještě 
autobusem přiblížili k hotelu Partizán, kde jsme na sluníčku a na hotelovém trávníku královsky 
posnídali. Papr měl dokonce připravené i ranní pivo. Stoupat jsme začali po žluté značce směr 
sedlo Príslop. Cestu „zdobí“ hluboké koleje od těžkého lesnického stroje. Cesta stoupá přímo 
vzhůru hustým bukovým lesem. Kousek od nás se mihnou dvě velké laně. Žlutá se nám někde 
ztratila, chvíli ji hledáme, ale pak rezignujeme a stoupáme ostře proti hustým vrstevnicím. Je to 
pakárna. Ještě že je krásně a sem tam prosvítají bílé vrcholky. Poslední fáze před vrcholem 
Mesiačik (1 361,7 m n.m.) je opravdu jen brodění se v hustém smrkovém lese. Konečně 
narazíme na cestu a na žlutou. Začíná být první sníh, suprově se to boří a led skvěle klouže. Na 
strmý výstup zasněženého předvrcholu Baby nasazujeme sněžnice. Je to fakt hustý, pěkná 
makačka. Sem tam se to proboří a člověk zajede až po koleno mezi kleč nebo borůvčí, ale jinak 
je to naprosto úžasný. Kocháme se pohledy zpět do Pohroní. Sjezdovky na Tále krásně svítí, je 
to pořádná díra dolů. Nahoře sundáváme sněžnice, je tu tráva, teplo a neskutečné výhledy na 
Chopok s Ďumbierom i masiv Skalky. A to ticho. Dáváme pauzu, aplikujeme opalovák, 
svačíme, odpočíváme a prostě si užíváme tu nádheru kolem. Je tu božsky... (Aleš) 
Nelze než souhlasit. Že se mi tu líbí, lze poznat podle toho, jak pobíhám kolem a fotím. 
Nadávám si, protože jsem zapomněl polarizák na širokáč, ale snad se s tím nějak poperu. 
Jelikož je poledne, zdlábl jsem dva krajce chleba, Aleš si vystačil se sůšou. Nechápu. Po 
hodinové opalovačce se vydáváme na Babu (1 617,3 m n.m.), kde začínají porosty kosodřeviny. 
Nyní jsou ještě převážně pod sněhem, což se projevuje vykukováním těch největších větví nad 
sněhovou pokrývku a naším občasným se probořením až do půlky lýtek. Toto nás provází až 
na Pálenicu (1 653,8 m n.m.). Zde se nám otvírají staronové pohledy na masiv Skalky, Dereší, 
Chopku i Ďumbieru a nové výhledy na lyžařské centrum Srdiečko a chatu Kosodrevina. Chvíli 
se kocháme a už zjišťujeme kudy naše cesta pokračuje dál. Vypadá to na pěkný sešup dolů, ale 
nakonec nacházíme úzký sestupový hřebínek. A ouha! Posledních skoro 100 výškových metrů 
je zakončeno fuckt hnusným ostrým sestupem, který je umocněn sněhem a sněžnicemi. V sedle 
dáváme pauzu, abychom uvařili čaj, bo jsme již vypili všechny naše zásoby tekutin (slivovici 
jako dezinfekci nepočítám) a nabrali síly před výstupem na Dereše. To bude asi pěkný vomrd, 
neboť musíme absolvovat převýšení 500 výškových metrů směrem nahoru na relativně krátkém 
úseku. Aleš je fascinován sněhem: „Ten sníh je tak srandovně studený a hrubozrný.“ Když 
nefouká vítr a sluníčko není za mrakem, je tu úžasná opalovačka. Přemýšlíme, kam dnes 
dojdeme a vyspíme se, zatím to vypadá na útulňu pod Ďurkovou. Nedá mi to nepoznamenat, 
že Aleš tentokrát prdí jak Amina a já nic – historická událost... A ještě jedna oprava – kleč se 
pozná podle toho, že se člověk boří až po kolena, ne do půlky lýtek. Do sedla Príslop (1 518 m 
n.m.) to byl kousek a pohoda, ale pak to začalo – stoupání na Dereše do 2 003,5 m n.m. 
Dokonalý vyšťavovák a ke konci se ještě přidal silný studený vítr. Ale ty výhledy, ta 
panoramata, to bylo to, co nás hnalo dál (a chuť na pivo). Každý další metr otvíral nové 
úchvatné scenerie až jsme po 70 minutách stoupání z sedla stanuli na vrcholu Dereší a otevřel 
se nám výhled na panorama celých Západních a Vysokých Tater. Jako bonus byla vidět i Veľká 



a Malá Fatra a v dálce i Kralova hoľa. Ještě před stanutím na vrcholu Aleš rozhodl, že spíme 
v Kamenné chatě pod Chopkom, že má dost. Konečně jsem mu vrátil to, jak mě odrovnal na 
běžkách v Jeseníkách! :-) Na vrcholu Dereší jsme stanuli po 17. hodině a já fotil jak zblázněný. 
Pak jsme se odebrali na chatu a podařilo se nám vysomrovat spaní na chodbě. Dali jsme si 
párek s pivem, odnesli batožinu k postelím a šli pokračovat v jídle kynutými knedlíky 
s bylinkovým čajem. Po vyčištění zubů jsme se pomalu odebrali do hajan. Nicméně před tím 
jsme se ještě dali do řeči se třema dívčinama, které dnes na sněžnicích ušli cca třikrát delší trasu 
než my z Liptovské Lúžné. To nám moc na seběvědomí nepřidalo, nicméně i tak jsme kolem 21. 
hodiny sladce znaveni usnuli. (Papr) 
 
4.4. - Den druhý a poslední 
Budíček máme v 6:30, ale místo očekávaného pípnutí mobilu nás budí nepříjemný lomoz... 
Venku se asi žení všichni čerti. Pomalu balíme věci a přesunujeme se dolů do chodby na 
snídani. Venku to fičí jako blázen a není vidět ani na 20 kroků. I nabírání trochy sněhu na čaj je 
docela větrné dobrodružství. Chata se postupně probouzí. Přichází první skialpinista Martin 
z Demänovské doliny. Hřeben je naprosto neschůdný. Nabízíme mu teplý čaj a on nám zase 
odvoz do Ružomberoka. Výhledy na zlepšení počasí jsou mizivé, předpověď jednoznačně říká, 
že se to bude jen zhoršovat. Během pár chvil je rozhodnuto, jdeme dolů. Balíme pár svých 
švestek, oblečeme se jak eskymáci a vyrážíme ve vichřici a mlze přes hřeben. První kroky jsou 
spíš letem, při nárazu větru se s batohem skoro ani nedá stát na místě. Intuitivně míříme šikmo 
vzhůru k meteostanici a pak dolů podél tyčí, které označují hranu kotle. Je to fakt hustý, ani 
jeden z nás takový vítr nezažil a určitě si to budeme ještě dlouho pamatovat. Nad Lukovou 
konečně vyjdeme z mraků a i vítr se utišuje. Dole v dolině je docela hezky, i když sem nahoru 
sedačky moc nejezdí. Po sjezdovce scházíme k hotelu Koliesko, kde nás už čeká zmrzlý Martin. 
Cestou se to v nás ještě pořádně pere, jestli jsme udělali dobře, protože tady je docela pěkně a 
prosvítá i sluníčko. V Ružomberoku hledáme spojení, zkoušíme stopovat (leč bez úspěchu) a 
nakonec sedneme na 90 minut zpožděný vlak a jedeme směr Nové Město nad Váhom. Dáme si i 
pivko a stále spekulujeme... Jsme z toho naše nejkratšího treku nějací špatní. U Dubnice máme 
poruchu, takže přestupujeme na rychlík za námi a znovu v Novém Městě nad Váhom a pak 
ještě asi 3×. Z Brna jedeme Paprovým autem. (Aleš) 
 
Tak to byl přechod Nízkých Tater z jihu na sever... Ale my se vrátíme! Snad už tohle léto 
s holkama. 

Sepsal Aleš & Papr 



Přepověď počasí 3.-5.4.2010 
 

 
 

Zdroj: www.shmu.sk 
 

Počasí 4.4.2010 
 
Horská záchranná služba upozorňuje: 
Na hrebeni búrlivý vietor, v nárazoch so silou víchrice až 100 km/hod!!!  
 

 
polooblačno  

-5 až 2 °C  

 
južný 

20 až 72 km/h 
v nárazoch 95 km/h  

 

Počasie v miestach pozorovania 

Vietor Teplota (°C) Sneh 
Stanica Počasie 

smer 
rýchlosť 
(km/h) 

ráno 
max. 
včera 

min 
dnes 

nový 
(cm) 

celkom 
(cm) 

povrch 

Dohľad- 
nosť 
(km) 

Kamenná chata 
na Chopku hmla 

J 72 -5° - - 0 50 zmrznutý 0,1 

 
Komentár k počasiu: 
Dnes ráno bolo na horách polojasno až zamračené. Teplota vzduchu sa pohybovala od -7°C do 
+3°C. Fúkal silný až búrlivý vietor južných smerov s rýchlosťou do 70 km/hod, v nárazoch na 
hrebeni Nízkych Tatier až do 100 km/hod! Súvislá snehová pokrývka je len vo vysokohorskom 
teréne, v Tatrách nad 1700 m n.m , vo Fatrách len na severných svahoch nad 1400 m n.m. 
Povrch snehovej pokrývky je zrána tvrdý a zmrznutý, v priebehu dňa sa na slnkom osvietených 
svahoch mení na mokrý firn. V polohách nad 1700 m n.m. je na záveterných lokalitách na 
starom tvrdom snehu vrstva nového snehu do 10 cm.  
Vyhliadka počasia na dnes: spočiatku polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní 
možnosť prehánok. Teplota vzduchu v 1500 m n.m. okolo 5°C. Fúkať by mal silný, na 
hrebeňoch búrlivý vietor južných smerov do 75 km/hod, v nárazoch aj viac!!! 
 
 



 
 

 

Lavínová situácia: Vo vysokohorskom teréne 
všetkých pohorí trvá malé lavínové 
nebezpečenstvo, t.j. 1.stupeň z 5-dielnej 
medzinárodnej stupnice. Vplyvom trvajúceho 
ochladenia je snehová pokrývka všeobecne dobre 
spevnená a stabilná. Nepredpokladá sa výskyt 
lavín s výnimkou snehových zosuvov z novšieho 
snehu na slnkom osvietených svahoch. Všeobecne 
pretrvávajú vhodné podmienky na túry, bez 
ohrozenia údolných trás. 
Tendencia lavínového nebezpečenstva: zotrvalý 
stav. 

  
 

 nový sneh za 24 hod.: 0 

 

celkom: nesúvislá sneh. 
pokrývka až 80 cm 

 
 

Zdroj: Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej (www.laviny.sk) 
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