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Nenájdeme veľa ľudí, ktorí majú v krvi tak hlboko nasiaknutý život vo vysokohorskom pásme. 
Paľo Kulanga na tatranských chatách prebýva už od svojho prvého roku života! 
Dnes zaspomína, ale najmä porozpráva o smelých plánoch Skalnatej chaty na najbližšie roky.

„Áno, je to tak, okolnosti to tak zariadili,“ 
smeje sa. Práve v roku 1982, keď sa narodil, 
začal chatárčiť na Zamkovského chate jeho 
otec Ladislav. Z chatárskej rodiny pochádza 
i jeho mama Božena (rodená Sisková), ktorá 
na „Zamku“ prišla s manželom pracovať. 
Logicky, dieťa tam s nimi trávilo veľa času. 

Rané detstvo tak mal Paľo vskutku iné. 
Namiesto zážitkov zo škôlky si pamätá iné veci. 
„Musel som sa vynájsť, ako sa hrať, lebo som bol 
stále medzi dospelými. Okolie Zamkovského 
chaty je ale jedno veľké ihrisko,“ spomína. 

NEZAMENITEĽNÉ 
VÔNE VZDUCHU 

V pamäti mu ostávajú nezameniteľné vône 
čerstvého ľadového vzduchu, stovky stretnutí 
s medveďom, či záchranármi z horskej služby. 

„Dodnes si pamätám na jedného vyberavého 
medveďa, ktorý si zo sáčku vždy vytriedil, čo si 
zoberie a čo nie.“

Nástup do školy zvládol. Rýchlo sa skamarátil 
s partiou. Ostalo mu to dodnes, dokáže rýchlo 
„prepnúť“ z dvoch základných nastavení. „Milu-
jem samotu, viem si ju vychutnávať aj týždeň, 
potom si ale po príchode do mesta rád užijem 
spoločnosť priateľov.“ 

NEPRETRŽITE 38 ROKOV 
Na horských chatách pôsobí nepretržite 

do dnešných 38-ich rokov. Tento čas neprerušili 
ani životné odbočky na strednú a vysokú školu. 
„Vždy bolo treba pomáhať, aj počas prázdnin 
a víkendov,“ vysvetľuje. 

Prelomom v živote bolo pre Paľa sťahovanie 
zo „Zamky“ na Skalnatú chatu v roku 1996. Tú 
vtedy ako chatár prebral po viacročnom uzavre-
tí jeho otec Laco.

VYSKAKUJÚ EMÓCIE 
„Veru, aj dnes sa vyplavia pocity, keď idem 

okolo „Zamky“. Veď tam som prežil detstvo. Je 
to krásna chata na krásnom mieste,“ vyznáva 
sa Paľo. Avšak aj Skalnatá chata je výnimočná 
a svojská. Napríklad leží na extrémnom mieste, 
čo sa týka počasia. „Práve tu sa vytvárajú jedny 
z najväčších nárazov vetra v Tatrách. Rekord 283 
kilometrov za hodinu (!) hovorí sám za seba.“ 

Skalnatú CHATU 
čaká rok 
mnohých 
PREMIEN

O plánoch 
rozpráva chatár 
Pavol Kulanga. 
Ten vo vysoko-
horskej divočine 
žije už od svoj-
ho roku jeden. 

Chatár Pavol Kulanga chce urobiť zo Skalnatej chaty pre ľudí jedno z najpríjemnejších miest v Tatrách. 

Základné 
chatové pochutiny. 

Z tatranských chát má Skalnatá najmenšiu kuchyňu. Preto treba „vytrénovať“ každý pohyb. Tereza Kubová pracovala v banke, nadmorská výška ju ale nakoniec zlákala viac.
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Zo zákulisia

UŽ V ROKU 1841
Skalnatá chata je aj jedna z najstarších. 

Známu skalu, ktorú poloha a tvar predurčili byť 
útočiskom horolezcov, obmurovala partia Karla 
Lohmeyera už v roku 1841. Odvtedy stavba 
pozmenila podobu niekoľkokrát. „Stále niečo 
z histórie objavíme a potom to dokumentuje-
me, aj pri bežných opravách,“ dodáva. Nezvy-
čajná oproti jej tatranským „kolegyniam“ je i jej 
blízkosť k zjazdovke a lanovke. 

NEVYNÁŠAJÚ, ALE ZNÁŠAJÚ
Vďaka tomu ide o jedinú tatranskú chatu, kde 

sa náklad na krošni nevynáša, ale znáša. Nepo-
teší to síce kolená, Paľo si už ale vypracoval grif. 
„Najdôležitejšie pre mňa je nespadnúť v zime, 
neustále meniaci sa snehový povrch k tomu 
nabáda,“ hovorí. 

Pri nosení na krošni Paľo ostáva v praktickej 
rovine. Svojho otca Laca, známeho individuál-
nymi nosičskými rekordmi na viaceré tatranské 
chaty (211kg pri Skalnatej), do športovej výkon-
nostnej verzie nenasleduje. „Rameno a lekári 
mi povedali jasne: tvoj limit je 60 kíl. Keďže 
potrebujem nosiť, dúfam, ešte veľa rokov, tak sa 
odporúčania držím,“ hovorí znova s úsmevom.

Dobiedzame ale ďalej, čo je ešte tak výnimoč-
né pre Skalnatú chatu?

„AKO PRI ZEMETRASENÍ“ 
Paľo znova upriamuje pozornosť na vie-

tor, tento raz ako účinný tréning psychickej 
odolnosti. „Pocit z neho tu máš ako pri tornáde, 
alebo zemetrasení. Hluk a trasenie chaty ťa 
podvedome držia v napätí, sleduješ, hoci aj 
nechceš, či náhodou nezoberie strechu, či sa 
niečo nestane. A teraz si predstav byť takto tri 
dni v kuse.“

K tomu sa viackrát pridalo vlámanie med-
veďom do chaty pred desiatimi rokmi. „Práve 
odvtedy asi už otec v chate nenašiel pokojný 
spánok. V izbe bez okien, keď tam niekto nepo-
volaný vojde, niet úniku,“ spomína. 

ROZLÚČIL SA? 
Chatár Ladislav Kulanga sa na sklonku uply-

nulého leta odobral na večný odpočinok. „Ťažko 
si to vysvetliť, ale aj medveď, o ktorom sme 
na chate nepočuli asi sedem rokov, v deň pohre-
bu nechal na stene chaty odtlačok laby.“ Možno 
sa takto so známym chatárom chcela rozlúčiť 
príroda. Človek by stope ani neprikladal výz-
nam, keby ju nesprevádzala ďalšia udalosť. „Keď 
sme sa vrátili z pohrebu, okno pri mieste, kde 
otec sedával a ktoré bolo dlhodobo zatvorené, 
sme našli otvorené dokorán. Z chaty pritom nič 
nezmizlo,“ spomína Paľo.

PRACOVNÁ JESEŇ 
Na Paľovej mimike to vidno jasne. Rád spomí-

na a opisuje zážitky. Úplné nadšenie ale prichá-
dza pri téme nových projektov. Na premenách 
chaty so svojou partiou intenzívne pracuje už 
od jesene. 

Život v nadmorskej výške 1 725 metrov prináša výnimočné chvíle na zamyslenie a rozjímanie, ale aj momenty, keď sa treba rýchlo chytiť roboty. 

Na Skalnatej chate, ako jedinej v Tatrách sa nevynáša, ale znáša. Táto výnimočnosť zaujala aj fotografa Olivera Ondráša. Paľo počas znášky s kamarátom Martinom Kurnátom. 

Neoficiálny 
maskot chaty 
psík Pepo. 
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„Všetko vychádza z toho, že sa pozriem na ľudí 
a pýtam sa, ako by im chata lepšie poslúžila, ako 
by pre nich mohla byť ešte príjemnejšie a čarov-
nejšie miesto,“ vysvetľuje. 

NOCĽAHY: 
NÁVRAT KU KOREŇOM

Azda najväčšou novinkou v chate je po novom 
nocľah. Prespať v divočine pri Tatranskej magis-
trále môžete už v januári. Tu sa pritom Skalnatá 
chata iba vracia k svojím dávnym koreňom. 

DVANÁSŤ MIEST
Pred vznikom Československa v nej Uhorský 

karpatský spolok vedel ubytovať až 25 turistov. 
Prvý chatár Michal Tomčík pred druhou sve-
tovou vojnou dával nocľah 15-im ľuďom. Paľo 
teraz pripravil dve izby, jednu s ôsmimi a druhú 
so štyrmi lôžkami.

KOMPLETNÁ ESENCIA CHATY 
Prečo sú nocľahy pre chatu dôležité? 

Zmení sa jej celková atmosféra. Stane sa vy-
sokohorskou chatou so všetkým, čo k nej patrí. 
„Bude žiť pre ľudí 24 hodín denne, doteraz tu 
bola pre nich len určitú časť dňa,“ hovorí. 

HOROLEZCI 
Nocľahy uľahčia život horolezcom. „Už o štvr-

tej si dajú raňajky a to im uľahčí plánovanie túr 
na okolité štíty,“ hovorí. Prvá lanovka z Lomnice 
totiž vyráža až o 8.30. Potešia sa možno aj 

zaľúbené páry. „Naša terasa je magické miesto. 
Nočné pozorovanie oblohy a pohľad do doliny 
sú neopakovateľné. Nie je dôvod, aby takéto 
chvíle boli prístupné len nášmu osadenstvu 
po šichte,“ dodáva Paľo. 

Otvoreniu izieb predchádzali mnohé technic-
ké opravy. Chata má nové okenice a kúrenie. Pri-
budnú nové obklady v jedálni, sprcha, záchod. 
Pripravujú rekonštrukciu WC a sprchy.

SYMPÓZIUM SNEHULIAKOV 
Paľo chce, aby sa chata stala častejším 

miestom mikro podujatí. Už teraz sú známe 
Spomienkové stretnutia na počesť slávneho 
kežmarského lyžiara Vladimíra Krajniaka, či 
Sympózium snehuliakov.

Snehuliakov stavajú bežní ľudia. „Je až neu-
veriteľné, ako sú ľudia pri ich stavaní kreatívni. 
Okrem tej klasickej šablóny, tri gule a mrkva, 
vytvárajú krásne a originálne diela,“ hovorí Paľo. 
Fascinuje ho tiež, ako sa do stavania s nadšením 
bez rozdielu veku púšťajú štvorročné deti, aj 
osemdesiatroční dôchodcovia. 

TREBA ODFOTIŤ 
Po vytvorení snehuliaka ho tvorcovia odfotia 

a dajú na facebook. Okrem hlasovania likemi 
o víťazovi, majú fotky aj praktický význam. „Po-
časie je tu tak drsné, že väčšina snehuliakov sa 
žiaľ nedožije ďalšieho rána. Aby námahy nebola 
škoda, fotka ich uchová,“ dodáva Paľo. 

Ak ste dostali chuť postaviť pri Skalnatej chate 
vášho snehuliaka a skúsiť šťastie v súťaži, môže-
te tak urobiť do 7. marca.

Pri týchto akciách Paľo využíva jednu svoju 
danosť. „Milujem organizovať veci, v Kežmarku 
som mal malú eventovú agentúru. Tieto skúse-
nosti teraz využívam na chate.“ Z jeho slov šípiť, 
že nejakými podujatiami nás ešte prekvapí. 

DEBATY S OTCOM 
Do realizácie plánov sa snaží nepúšťať 

strmhlavo. „Nápady najskôr rozprávam ľuďom, 
snažím si overiť, či majú zmysel,“ spresňuje. 
Tu získal výborný tréning z pracovných debát 
s otcom. Priznáva, že išlo o náročné rozhovory, 
lebo otec bol skôr konzervatívny a mnohým 
inováciám sa bránil. 

BOJ TURKA S ESPRESOM 
Nebolo to ale z princípu, potreboval argumen-

ty. „Napríklad zavedenie tuli vakov pri terase 
odobril ihneď,“ spomína Paľo. Pol roka ho ale 
musel lámať na espresso. „Ja som bol za moder-
ný kávomat, lebo ľudia si zaslúžia dobrú kávu. 
Otec zase nechcel opustiť tradíciu poctivého 
zalievaného turka,“ spomína. 

Zo zákulisia

Jedným z podujatí na chate sú Stretnutia na počesť lyžiara Vladi-
míra Krajniaka. Na snímke jeho brat Otto a Ladislav Kulanga. 

Rekonštrukciu chaty začal Paľo na jeseň terasou. 
Betónové zvyšky v pozadí sú z pôvodnej chaty z 19. storočia.

Túto bábku 
Lacovi 
Kulangovi 
vyrobil 
kamarát 
Franto 
Mejzlík. 

Pred a po, vidíte rozdiel? Po pár-týždňovej fuške Paľo obnovuje tradíciu spred polstoročia. Na Skalnatej chate sa budete môcť uchýliť a prespať. 
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Inzercia

5

Tu musel trpezlivo argumentovať, nápad 
predostrieť z viacerých pohľadov. Naformulovať 
ho tak, aby si ho otec osvojil. 

AJ OPAČNÝ PRÍKLAD 
Paľo však poctivo spomína aj príklady, kde 

navrhoval zmeny, ale otcova opatrnosť sa 
ukázala správna. „Išlo o rôzne technické detaily, 
napríklad kadiaľ viesť kábel, či trúbky. Tým, že 
otec tu mal odžitý taký dlhý čas, vedel, prečo 
mali viesť práve tak, a nie onak.“ 

SPOZNÁVANIE 
Ladislav Kulanga napriek svojmu odchodu 

na chate ostáva naďalej prítomný. Aj vďaka 
pripravovanej expozícii, venovanej jeho nosič-
ským a iným športovým výkonom. Nech slovo 
legenda niektorí ľudia nadužívajú, pri mene 
Laco Kulanga sa na ústa derie automaticky. 

Tu sme nepozorovane prešli k tretiemu rozme-
ru Paľových plánov. Výchova a spoznávanie. Ak 
nám rukou ukázal čierny pás na skale, kde bola 
pôvodná stavba chaty, mali sme šťastie, že sme 
ho zastihli a povedal nám o tom. 

Aby ľudia neboli odkázaní na takéto náhody, 
informačnými panelmi chce poznatky o chate 
a okolitej prírode sprístupniť všetkým. „Chcem, 

Sympózium snehuliakov získava popula-
ritu. Nápaditosť tvorcov, od avantgardy 
po ľudové variácie tam nájdete všetko :) 

aby boli pútavé, aby nenudili a zaujali aj deti.“ 
Smelé kritérium. Zaujať pozornosť najmenších 
je azda to najnáročnejšie. 

Čo dodať? Paľo Kulanga ide pri svojich plá-
noch krok za krokom. Má dobrú partiu, ktorá 
mu pomáha. „Stále si pripomíname náš cieľ. Aby 
sa Skalnatá chata stala jedným z najobľúbenej-
ších miest v Tatrách,“ zakončuje rozprávanie. 

Ladislav Kulanga z chaty neodíde. Paľo zostaví expozíciu, 
kde predstaví otcov športový a chatársky život.

Výnimočná 
v zime, aj v lete. 
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Aj keď sa Mišo bráni označeniu, že by bol 
špecialista na lezenie v ľade, jeho instagram 
hovorí jasne. Je nemožné zaprieť, že ho má rád 
a užíva si ho každú možnú chvíľku. Aj preto sme 
sa o ľade porozprávali práve s ním.

PREČO? 
Začnime otázkou prečo? Čo vedie ľudí ísť liezť 

ľadopád ? 
Mišo odpovedá najskôr pragmaticky. Ročné 

obdobia sa menia, po jeseni dáva príroda popri 
skialpinizme, lyžovaní a zimnom lezení aj túto 
možnosť. 

MENIA SA 
Oči sa mu ale vskutku rozžiaria, keď opisuje 

ďalší zásadný dôvod: „Ten ľad pri lezení naozaj 
nikdy nie je rovnaký.“ 

Ako lezec ho porovnáva s letnými skalami. „Tie 
sa v podstate nemenia vôbec, ak teda nejaké 

bralo neodpadne. Iné bývajú len podmienky 
na nich, raz sú suchšie, raz mokrejšie,“ pokra-
čuje. Na druhej strane ľadové steny menia svoj 
tvar, štruktúru, kvalitu, a to relatívne zásadne. 

ŠTYRI DNI, KAŽDÝ INÝ 
Niekedy i celkom rýchlo. „Tu neviem zabudnúť 

na Veverkov vodopád. Nejako sa stalo, že som 
tam išiel liezť štyri dni v jednom týždni. Prvý deň 

vôbec netiekol, na druhý bol už zrazu o desať 
percent väčší, tretí sa ďalej zväčšoval a na štvrtý 
deň bol zrazu taký mokrý, že sme si museli dať 
nepremokavé oblečenie,“ spomína. 

Zmeny ho počas tak krátkeho času zaujali, aj si 
ich podrobne nafotil. 

„  Ľad mení  
svoje podoby,  
každý deň je iný“

Horský vodca 

Michal Gerčák 

rozpráva, prečo 

ľudí tak fascinuje 

lezenie ľadopádov

Na ľadových stenách vidíme „visieť“ čoraz viac našincov. Čo ich tak veľmi láka 
brať do ruky čakan a skrutky a ísť sa oziabať na zamrznutú vodu?
Tajomstvá lezenia v ľade z viacerých uhlov opisuje horský vodca Michal Gerčák. 

Cestou k strmému ľadopádu

Mišo na kurze lezenia  
rozdáva úvodné inštrukcie. 

A potom prichádza to čaro. 
Krásu pohybu zachytí aj fotoaparát. 

Výstroj
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Objavujeme 

ČO ZIMA, 
TO PREKVAPENIE 

Ani to ale nie je všetko.  
Rozmanitosť lezenia v ľade zvyšujú  
tiež rozdiely medzi jednotlivými zima-
mi. Sú napríklad roky, keď ľad nevznikne 
vôbec. „Pamätám dlhé babie leto, celý 
október a november bol teplý. Zima prišla 
až v decembri z ničoho nič, ľad ale nebol. 
Nemal sa z čoho vytvoriť,“ vysvetľuje. Ten totiž 
na svoje stvorenie potrebuje vodu z jesene 
a vlhkom nasiaknuté podložie.

NIEKTORÉ IBA PÁR DNÍ
Niektoré ľady, napríklad na Stredohrote si ľu-

dia môžu užiť len niekoľko dní v januári. V Bielo-
vodskej doline zase, ak všetko do seba zapadne, 
sa dá liezť už počas decembra. Tamojšie známe 
ľady na Malú Tisovku, Mrozek, Adin úsmev, 
či Kaskády v posledných rokoch preto začali 
„okupovať“ aj naši kamaráti Poliaci. „O dĺžke 
existencie rozhoduje najmä to, či sú na južnej, 
alebo severnej strane,“ vysvetľuje Michal. 

RAZ ZA DESAŤ ROKOV 
Sú aj krásne ľady, ktoré už šesť rokov nikto 

nevidel, ale nie je vylúčené, že sa objavia zne-
nazdajky napríklad o tri. „Centrálny ľad v Galérii 
Ganku sme videli v roku 2012, a odvtedy už nič,“ 
spomína Michal. Či sa ešte objaví a kedy, netuší 
nik. Áno, táto nepredvídateľnosť a „neistota“ 
dáva ľadovým aktivitám ďalší stupeň vzrušenia. 

Z hľadiska lezenia v podstate každý ľad môže 
nadobudnúť jeden z troch základných stupňov 
kvality. 

TOP NAJIDEÁLNEJŠÍ
Najideálnejší ľad na lezenie sa vytvára, keď 

v noci mrzne pár stupňov pod nulou a cez 

deň sa oteplí od nuly k dvom stupňom 
Celzia.  „To jednak ľadu dovoľuje krásne 

rásť, naberať objem a dobre sa v ňom lezie. 
Lebo je mäkší, čakan v ňom pohodlne 
zasekneš na prvýkrát,“ vysvetľuje Michal. 
Práve tento typ je vhodný aj pre začia-
točníkov na učenie. 

POD MÍNUS 20 SUPER KREHKÝ
Druhý základný typ ľadu zažijeme, ak nastane 

prudké ochladenie smerom k mínus 20-im 
stupňom a zotrváva niekoľko dní. „Vtedy ľad 
stráca svoju plasticitu, akú poznáme napríklad 
u snehu. Vytvára sa v ňom veľké pnutie, ty 
zasekneš čakanom a on sa vie ľahko odtrhnúť,“ 
hovorí Michal. Ľad je vtedy veľmi krehký, ľahko 
sa láme. 

Michal si tu spomína na jedno lezenie v tatran-
skom ľade Záhradky. „Videl som, ako po záseku 
trhlina pokračovala pár desiatok centimetrov 
ďalej, preto vtedy musíš zaseknúť viackrát, 
lebo niektoré záseky jednoducho nezafungujú. 
Často sa kusy ľadu odštiepia, a preto nesmieš 
mať čakany blízko seba.“ Nehovoriac o mrznutí 
v prstoch. 

TEPLO HO FARBÍ NA KRÉMOVO
Do tretice tu máme stupeň, u ktorého tiež 

hrozia pády, ale z opačného dôvodu. Ide o ľad, 
na ktorý niekoľko dní počas dňa svieti slnko. 
Teploty sú konštantne nad nulou. „Vtedy ľad 
na lezenie vydrží jeden, dva dni, ale po nie-
koľkých dňoch sa radikálne zmení. Oddelí sa 
od skál, dokonca mení farbu. Už nie je číry ako 
v ľadovej jaskyni, ale stáva sa krémovo biely,“ 
pokračuje Michal. Postupne sa stáva nebezpeč-
ný. Môže kedykoľvek spadnúť.

MENÍŠ TAKTIKU A LÍNIE 
Zmeny a ich rôzne kombinácie musí lezec sle-

dovať a prispôsobiť im taktiku lezenia. „V kreh-
kom ľade napríklad nedávam čakany vedľa 
seba, cesta sa značne predĺži, sekám aj trikrát 
a viac,“ uvádza príklad. Ak zistí, že na ľad v mraze 
vytiekla riečka vody, zmení líniu lezenia. 

Ešte zaujímavejšie sa tieto zmeny javia z po-
hľadu horského vodcu. „Dochádza k tej klasickej 
situácii, ktorú poznáme aj z leta, že klienti vidia 
a užívajú si tie prírodné idylky. Ja však už v hlave 
analyzujem podmienky a myslím tri, štyri kroky 
vopred, čo a ako urobíme vzhľadom na počasie,“ 
smeje sa Mišo. 

ZAČIATOČNÍK. ČO POTREBUJE?
Ak sme spomenuli slovo začiatočník, pri-

chádza logická otázka. Kto ním môže byť? Čo 
potrebujeme na to, aby sme si lezenie v ľade 
vyskúšali? Treba mať horolezecké skúsenosti? 

Tu Michal poteší asi mnohých, horolezcom byť 
netreba. Na ľad môže ísť aj úplný začiatočník. 
Horský vodca sa už postará, naučí ho základné 
postupy a techniku. 

TVRDÁ OBUV
Michal položartom dodáva, že dôležitejšie ako 

skúsenosti je mať vhodné topánky. K základ-
nému výstroju patria skrutky, ktoré sa vŕtajú 
do ľadu kvôli úchytom istenia, čakany, mačky 
a laná. Tie vám na kurze lezenia v ľade požičajú, 
obuv si ale každý zabezpečuje sám. 

Preto o nej Michal hovorí viac: „Kým v lete je 
vhodná mäkšia, aby priliehala na skaly, na ľad 
potrebujeme opak. Tvrdú, takmer nehybnú 
podrážku, s možnosťou upevnenia aspoň 
poloautomatických mačiek.“ Chceme, aby sa 
topánka neohýbala. 

KTO JE 
Michal GERČÁK 
Detstvo prežil striedavo  
vo Veľkej a Tatranskej Lomnici.  
Už na strednej škole si prial, aby jeho 
životom boli hory aj profesionálne. 
Začal liezť s kamarátmi. Mentorom 
partie bol himalájsky lezec Karel 
Jakeš. V roku 2004 nastúpil do Horskej 
záchrannej služby. Po 11-ich rokoch 
služby záchranára sa rozhodol venovať 
výlučne horskému vodcovstvu.  
Má 39 rokov. 

Groszove ľadopády vo Veľkej studenej doline. Spočiatku je to výzva, o to väčší úsmev prichádza neskôr. 

Mišo to pozná. 
Keď ľad, tak všade. 

Michal na ľadopáde Záhradky. 
Lezenie mu tento raz obohatila malá lavínka. 
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V PRAVOM UHLE I VIAC
Pretože pri lezení do ľadu špičkami nôh zase-

kávame. „Najlepšie v polohe chodidla v pravom 
uhle, alebo dokonca s pätou ešte nižšie ako 
máme špičku,“ spresňuje Michal. Teda znova 
naopak, ako by sme to asi robili intuitívne. 
Pri niektorých ľadoch, ak vhodná obuv nie je 
po ruke, sa dajú použiť aj skialpové lyžiarky. 

NOHY, NOHY, NIE RUKY!
Dobre. Máme výbavu, môžeme ísť liezť. Aké sú 

základné grify správnej techniky?
Najčastejšia chyba na počiatku je, že ľudia 

nepoužívajú nohy. Majú pocit, že na čakanoch, 
teda na rukách sa udržia. „Podstatné je ale hlav-
nú záťaž presunúť na nohy,“ opakuje Michal. 

ZOBERIE IM ČAKAN 
Michalov obľúbený trik, ktorým túto zásadu 

učí ľudí osvojiť si, je, že nechá klientov liezť iba 
s jedným čakanom namiesto dvoch. Jedno-
duché. Nemáte na výber, na nohy sa musíte 
spoliehať viac, aj keby ste nechceli. 

KEĎ SÚ MILIMETRE SILNEJŠIE 
Ďalším trikom je naučiť sa čakanom do ľadu 

zasekávať „menej“. „Znova, ľudia majú intuitívne 
tendenciu sekať ho čo najhlbšie. To ale spôsobí, 
že sa ti potom ťažko vyberá a zbytočne strácaš 
potrebné sily,“ hovorí Michal. 

Ide tu o fyzikálne zákony pákového efektu. 
Stačí naozaj len centimeter, niekedy aj menej 
a čakan v ľade človeka udrží. Je ale dôležité, aby 
bol vždy dobre naostrený, spolu s mačkami. 

Časté zasekávanie čakanom môže byť aj preja-
vom paniky, či neskúsenosti. Pozorovanie 

týchto signálov vám napovie, v čom 
sa ešte treba zlepšiť. 

KONKÁVNE 
A KONVEXNÉ

Pamätáte si z geomet-
rie na ZŠ slová konkáv-
ne a konvexné? Teraz 
prídu vhod. Schopnosť 
rozoznať vypuklé 
(konvexné) časti 
ľadu a tie konkávne, 

nazvime ich aj priehlbinky, malé mištičky, sa 
oplatí! 

„V konkáve vytvára ľad tlak, v konvexnom 
teréne zase ťah. Ak budeš sekať do vypuklín, ľad 
sa bude štiepať, v priehlbinách ostane pevný. To 
potrebuješ,“ pokračuje Michal.

RAMENO NECHAJTE ODPOČÍVAŤ 
Cieľom je totiž vyliezť ľadopád na čo najmenej 

zásekov, kvôli šetreniu síl. „Čakan je v podstate 
500 gramov, ktoré máš stále nad hlavou. Či ním 
na nejakom úseku zarúbeš 10-krát, alebo len 
raz, pocítiš,“ hovorí Michal. Takisto odporúča 
zasekávať iba zápästím. Pohyb ramenom je 
lepšie nepoužiť. 

Aj keď sa na ľade istí skrutkami, lezci sa vyhý-
bajú pádom v stene, ktoré sú bežné pri letnom 
lezení. „Lebo máš čakan, mačky, a tie ťa môžu 
dostať do nebezpečnej rotácie,“ dôvodí Michal. 

ABY TU BOLA STÁLE VÝZVA
Čo sa deje, keď máte za sebou 
prvý výstup v ľade?

Mišo prirovnáva situáciu k výstupu na Gerlach: 
„Časť ľudí si povie, ok, mám to za sebou, odškrt-
nuté. Idem sa venovať iným veciam.“ Druhú časť 
výstup naopak nabudí na ďalšie ťažšie cesty, 
začnú sa zdokonaľovať. 

Rovnako je to pri ľade. „Je to logické. Aby to 
ľudí stále bavilo, jedným z predpokladov je, aby 
skúšali stále niečo náročnejšie. Hoci len o malý 
kúsok, ale mali možnosť sa zlepšovať a vyvíjať.“ 

6 PLUS 
Aj keď ľadopády majú oproti letnému lezeniu 

menej stupňov náročností (7 verzus 13), stále 
je čo vymýšľať. Po zvládnutí základnej techniky 
Mišo ľuďom odporúča náročnejšie línie, až 
skončia na 13-hodinovej túre, kde sa striedajú 
ľadopády so snehom. 

Hádate správne, najťažší stupeň pri ľade 
predstavujú previsnuté cencúle. V Tatrách je 
takých len veľmi málo. Známa je Alica v krajine 
zázrakov a Vzdušný ľad. Tie ale patria k tým, 
ktoré nevytečú každý rok. 

NIČIA LEZCI ĽADY? 
Laika to napadne. Je lezenie v ľadoch 

priateľské k prírode? Pri tejto otázke skočí 
Mišovi na tvár úsmev. Spomenie si na jedno 
lezenie v Slovenskom raji. Skupinka starších 
dám na neho spustila krik, prečo zásekmi ničí 
také krásne diela prírody. „Keď sme im potom 
podali spadnuté rukavice, trocha sa skamarátili,“ 
spomína.

REGENERUJE SA
Vyriešenie „sporu“ ale vysvetľuje jednoducho: 

„Tým, že ľad sa stále mení, po každom oteplení 
dotečie voda a vďaka návratu mrazu dorastá, 
regeneruje sa, lezením v ľade prírode nič neod-
vratne neberieme.“ 

Skôr naopak. Vďaka ľadu ju človek spoznáva 
znova oveľa bližšie. To, že niekto môže mať 
bez poznania súvislostí prvotný pocit opačný, 
chápe. Aj preto rád trpezlivo vysvetľuje.

POČKAŤ, KÝM DRUHÍ ZLEZÚ
Pravdou ale je, že na ľadopády chodí čoraz 

viac ľudí. Problémom preto býva skôr bezpeč-
nosť. Ak sa kus ľadu odlomí a dopadne na iného 
lezca, zranenie môže byť bolestivé.

„Keď lezieš ako druhý, existuje väčšie riziko, že 
niečo na teba spadne. V ľadopáde býva riziko 
niekoľkonásobne vyššie, keďže z neho vždy 
niečo padá. Sneh, kúsky ľadu, … ,“ hovorí. Nie 
všetci si to uvedomujú, alebo rovno to ignorujú. 
„Ak niekto príde z diaľky 400 kilometrov si 
zaliezť, ťažko sa mu čaká a vzdáva myšlienky 
vystúpiť na ľad.“ 

OBJAVOVANIE 
Miest je v Tatrách ale viacero. Menovali sme 

už prekrásne ľadopády v Bielovodskej doline. 
Krásne ľadopády sú aj v okolí Zeleného plesa, 
v Malej a Veľkej studenej doline, pri Sliezskom 
dome. Tým, že oproti Alpám sú u nás ľady iba 
sezónne vytvorené z tečúcej vody, vyskytujú sa 
takmer vždy pod nejakým žľabom. „Ten je po-
tencionálnym akumulačným pásmom lavíny. Aj 
tu treba mať na pamäti bezpečnosť,“ zakončuje 
rozprávanie Michal. 

Ak trénujete poctivo, môžete sa dostať k niekoľkohodinovým veľkým zimným túram. 
Čakan vás udrží aj 
po malom záseku.

Podľa Mišovej man-
želky Zuzky lezenie 
v ľade je studené, 
hladké, mokré, 
napriek tomu k nemu 
vyrazia desiatky ľudí. 

Ako fanúšik ľadu Michal neodolal 
návšteve úchvatného ľadovca 
Perito Moreno v Argentíne.
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Vedeli ste, že fyzioterapia sa dá vykonávať aj na lezeckej stene? A že výsledky sú celkom obdivuhodné 

pri širokom spektre ťažkostí? Pomáha pri zlomeninách, pooperačných stavoch, skolióze, infarktoch i de-

presii. Príbeh Tatranky Slávky Macurákovej je krásny príklad, ako pobyt v zahraničí nemusí znamenať 

odpojenie od domova. Naopak, obohatí ho o skúsenosti a uvedomenie si jeho ceny. 

Poďme ale priamo k veci. 
Slávka je pútavý rozprávač.

SUSEDKY Z POSCHODIA 
Že to chce načas skúsiť v cudzine, vedela už 

v 10-ich rokoch. “V bytovke som mala tri sestry 
susedky, každá žila v inej krajine a na Vianoce 
prichádzali domov. V tom veku sa mi to javilo 
také výnimočné a lákavé,“ smeje sa.

DO RAKÚSKA BEZ NEMČINY
Hoci nevedela po nemecky, po skončení 

vysokej školy sa vybrala do Rakúska. „Som aj 
lyžiarska inštruktorka a na začiatok mi na svahu 
stačila angličtina,“ spomína. Výber krajiny spĺňal 
jednoduché kritériá. Slávka chcela byť bližšie 
k Tatrám, zároveň v horách. 

Rýchlo sa prihlásila na kurz nemčiny. „Nejako 
sa na mňa nalepila, tak som mohla začať aj 
vo svojom fachu.“

VÝZNAM FYZIOTERAPIE 
U SUSEDOV 

Okolnosti jej priali. V čase jej príchodu pred 
11-imi rokmi alpská krajina trpela veľkým 

nedostatkom fyzioterapeutov. Zároveň tam má 
fyzioterapia pri liečbe veľmi dôležité postavenie. 
„Napríklad lekári, ktorí operujú, konzultujú ne-
skorší postup hneď aj s nami, tá cesta je pre pa-
cienta už celkom presne určená,“ vysvetľuje.

TÍMOVÁ PRÁCA 
U nás, čo je na škodu veci, medzi ľuďmi akoby 

stále prevládala idea, že fyzioterapeut je iba aký-
si ďalší masér. „Potvrdzujú mi to mnohí známi, 
ktorých nedávno operovali, že ten liečebný 
potenciál sa celkom nevyužíva,“ dodáva. 

Slávke po nástupe do nemocnice do karát 
zahrala ďalšia „rakúska reália“. Fyzioterapeuti 
tam pracujú tímovo. „Chcú, aby aj ten druhý bol 
najlepší. Keď z nás niekto išiel na školenie, po-
znatky potom posúval ostatným,“ hovorí. Staršie 
kolegyne sa zase vo veľkom delili o skúsenosti 
z klinickej praxe. Áno, aj fyzioterapia je oblasť, 
kde rýchlo pribúdajú nové poznatky a treba sa 
neustále učiť.

TERAPIA S LEZECKOU STENOU
Slávka vystriedala viacero nemocníc, ale nako-

niec skončila v alpskom stredisku  

Schladming. Práve tam objavila špeciálnu odnož 
fyzioterapie, ktorá má istú spojitosť s horami.

„Urobila som si kurz terapeutického lezenia. 
Áno, terapia sa nemusí diať len na podložke a na 
stole. Lezecká stena prináša rôznorodé možnos-
ti,“ prezrádza. 

PO INFARKTE
Výborná je na spevňovanie chrbtových a bruš-

ných svalov, naprávanie skoliózy, rozhýbavanie 
kĺbov, čo je potrebné napríklad po pobyte 
na traumatológii, či ortopédii, alebo aj len 
preventívne.

Ako výborná pomôcka sa ukázala aj pre ľudí, 
ktorým po mŕtvici ochrnula polovička tela. 
„Pri zavesení na všetky štyri končatiny krásne 
rozhýbe a zaťaží potrebné časti svalov, dokáže 
aktivovať celé telo“ spresňuje.

POMOC PSYCHOLÓGOM 
A PSYCHIATROM 

Lezecká stena pomáha tiež pri psychiatrických 
diagnózach. Vie primäť ku koncentrácii, s ktorou 
majú problém napríklad hyperaktívne deti. 
Zbavuje strachov, úzkostí a fóbií. „Ak vhodne 

“ V TATRÁCH BUDE  
FYZIOTERAPIA  
NA LEZECKEJ STENE” Slávka Macuráková rozpráva 

o návrate domov po 12-ich 

rokoch zo Štajerských Álp

Spájanie jogy, meditácie a prírody je Slávkin spôsob života. V pozadí „kopce“ nad Schladmingom. 

Zlatý retriever Henry je rodený Slovák, detstvo ale strávil so Slávkou 
v Rakúsku vrátane alpského lavínového výcviku. 

   Tatranská Lomnica,  
33 rokov

   Povolanie: Fyziotera-
peutka

   Záľuby: Lezenie, lyžova-
nie, joga

   Plány: Priniesť do Tatier 
inovatívne formy terapií, 
vrátane lezenia na stene, 
jogy a pobytu v prírode. 

Slávka 
     MACURÁKOVÁ

V
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nastavím úchyty a vytvorím prekážku dlhého 
kroku, zabezpečím, že deti podvedome preko-
najú nejaký problém, a ani si to neuvedomia,“ 
objasňuje súvislosti, ktoré by laika asi len tak 
nenapadli. 

NEMUSÍ BYŤ VYSOKÁ
Lezecká stena na terapiu nemusí byť vysoká. 

Nelezie sa do výšky. Postačia maximálne tri met-
re, pacient sa dostáva do výšky poldruha metra. 
Slávka potom už len stenu uspôsobuje pre rôz-
ne terapeutické ciele presúvaním a navŕtavaním 
úchytov a zmenou sklonu steny.

DOBRÁ SPRÁVA
A teraz dobrá správa! „Lezeckú terapiu“ chce 

rozbehnúť v Tatrách. Slávka je aj certifikova-
nou inštruktorkou jogy. „V Tatrách vidím veľké 
možnosti spájania turistiky a jogy s cvičeniami 
v prírode a práve aj s lezením. Na “lezeckú tera-
piu“ nemusí ísť iba človek, ktorý má s lezením 
skúsenosti. Je to len iný spôsob terapie pre ko-
hokoľvek“, hovorí o plánoch. 

Že nejde o nejaký módny úlet, znova dokazuje 
prax z Rakúska. V nemocnici v Schladmingu 
majú pre tento účel špeciálnu lezeckú stienku. 
Slávka terapiou lezením pomáhala aj deťom 
na akciách dobrovoľnej horskej služby.

ALPSKÁ ROMANTIKA  
AKO V TV SERIÁLI?

Bol život v Štajerských Alpách inšpiratívny 
aj mimo práce fyzioterapeuta? Slávka kričí 
jednoznačné áno. 

Ak by mala dať pre Schladming turistický tip 
v jednej vete, hovorí: „Určite sa tam nebudete 

nudiť, možností vybrať si, čo chcete robiť, sú 
desiatky.“ Ferraty, bikové dráhy, prechádzky, 
lúky s kozami a kravami. 

a oviec na kopci veľa divej zveri nestretneš. 
V Alpách sa autom dostaneš aj do výšky 3 000 
metrov.

Jedným dychom ale dodáva, že aj muškátová 
gýčovosť a scenérie alpských lúk majú svoju 
romantiku. Prechádzku tam odporúča. 

ZAMYSLENIE O PRIATEĽ-
STVÁCH VYVOLALO NÁVRAT

Ako sa teda Slávka po 12-ich rokoch v Alpách 
rozhodla vrátiť? Túžba po domove v nej asi drie-
mala dlhšie. Prebudilo ju obdobie, keď riešila 
vážne životné situácie. 

„Vtedy som zistila, že moje alpské priateľstvá 
a partie akoby neboli do zlého počasia. Keď 
som naozaj niekoho potrebovala, zrazu pri mne 
neboli,“ spomína. Po návrate ten pocit prežíva 
naďalej: „Ten pocit domova výrazne cítim.“

BEZ BYROKRACIE  
BY ALE VEDELA ŽIŤ 

Občas ju z tohto pocitu prebudia anekdo-
tické príhody z bežného života. V živote sa ale 
treba občas pousmiať. „Keď som si v Rakúsku 
vybavovala prepis auta, trvalo to 12 minút 
pri jednom okienku. Tu už chodím na rôzne 
miesta 6 týždňov, platím rôzne poplatky a stále 
nič,“ smeje sa. 

Ak teraz náhodou nejaký mladý človek 
rozmýšľa, či sa do sveta na skusy vydať, Slávka 
hovorí, že ak ho to láka, nech neváha. „A vôbec 
netreba ísť s nejakým pocitom, že v zahraničí 
môžeš robiť len nejaké sezónne práce. Ak robíš 
dobrú robotu a pomáhaš, ľudia ťa ocenia,“ 
zakončila rozprávanie Slávka.

Zo Shchladmingu si odskakovala i do iných častí Álp, v pozadí „kopce“ v Cortine.

POROVNANIE 
Schladming 

a Mesto 
Vysoké Tatry

Obyvatelia: 
6 660 - 3 800

Rozloha: 
211 km² - 359,79 km²

Nadm. výška: 
745 m n.m. - 942 m n.m.

Najvyšší bod: 
2 862 m n.m. - 2 655 m n.m.

Zaujalo nás

Slávka počas voľna v Alpách liezla, kde sa len dalo. 
Lezenie využíva i vo fyzioterapii pri pomoci ľuďom.

Miluje vysoké štíty. Na Jbel Toubkal 
(4165 metrov nad morom) v Maroku.

HORNÝ VERZUS  
DOLNÝ KONIEC 

Fascinoval ju kontrast medzi žulou a vápen-
covými skalami, azda oveľa výraznejší, ako 
ponúkajú Vysoké a Belianske Tatry. „Na severe 
Schladmingu je vápencová časť, ocitáš sa akoby 
v inom svete, vyrazí ti dych. Na južnej strane sú 
zase krásne žulové skaly,“ opisuje. 

Schladming, podobne ako Tatry, ako jedno 
z mála alpských stredísk má silnejšiu letnú sezó-
nu. Aj vďaka množstvu atraktívnych lezeckých 
stien, opičích dráh, či tratí pre horské bicykle. 
Zima je ale lyžiarska, jazdia tam i Svetový pohár.

DIVOKOSŤ TATIER 
Ak by chcela za každú cenu porovnávať, 

na Tatrách sa Slávke páči tá divokosť. „Tu u nás 
po siedmej večer naozaj pozeráš, či na teba 
z kríka nevyskočí medveď, tam mi to trocha 
chýbalo. Veľakrát som bivakovala sama na kopci 
a nebolo sa čoho báť, keďže tam okrem kráv 

Slávka spoznala 
Rakúsko aj na rôz-
nych podujatiach. 
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Na obálke trónil Pišta Bačkor a jeho Sherpa 
múzeum v Starom Smokovci. Veľký ohlas 
vyvolal tiež rozhovor so skialpinistkou Andreou 
Saloňovou o jej návrate z Islandu do Tatier 
a živote žien v horách. 

Modrá Lanovka vznikla o polroka skôr ako 
online časopis. Horský vodca Róbert Gálfy a no-
vinár Tomáš Tišťan sa zhodli, že v Tatrách chýba 
formát, ktorý by prinášal autentické tatranské 
príbehy tak, ako by si zaslúžili. 

Časopis Tatry je skvelý, ale odborne príliš 
upätý na ekológiu a les. Tatry Magazín je kva-
litný, ale je viac o drahých autách a celebritách. 
Tatranský dvojtýždenník sú mestské noviny, 
ktoré z podstaty veci nikdy nebudú venovať 
sto percent energie príbehom hôr. Preto Modrá 
Lanovka, vysvetľovali sme vtedy okoliu jej vznik.   

Pointa Modrej Lanovky je jednoduchá. Ak sa 
dozvieme o fascinujúcom, zaujímavom, inšpi-
ratívnom tatranskom príbehu niekde pri pive, 
prečo by mal ostať známy len trom, či desiatim 
ľuďom? Nech sa o ňom vďaka časopisu dozve-
dia stovky a tisíce milovníkov Tatier. 

Krátko po prvých článkoch na webe a po-
zitívnych ohlasoch sa so svojim nápadom 
vynoril Peter Simčák. „Poďme časopis vydávať 
aj na papieri!“ V digitálnom 21. storočí riskantný 
zámer, ale išli sme do toho. Nášmu romantizmu 
vyhovoval. Veríme, že práve takýto obsah je 
zaujímavejšie čítať z papiera. 

Väčšina článkov v Modrej Lanovke je nadčaso-
vých, to znamená má ich zmysel čítať hocikedy. 
Preto na adrese www.modralanovka.sk/
archiv-vydani/ nájdete všetky doteraz vydané 
čísla v pdf formáte. Ak ste neboli práve v Tatrách 
a nemali možnosť vyzdvihnúť aktuálne číslo, tu 
si ho môžete pozrieť. 

Vydávanie časopisu financujeme inzerciou. 
Aj pri nej je jasná idea. Veľkí investori v tatran-
skom turizme majú na reklamu slušné rozpočty. 
Avšak aj domáci menší podnikatelia potrebujú 
dať o sebe vedieť. Znova, je tu Modrá Lanovka. 

Čo ďalej? Plánov je veľa, vždy je to skôr len 
otázka kapacít, časových a finančných. Tento rok 
by sme chceli založiť klub Modrej Lanovky, ktorý 
bude jeho členom prinášať aj rôzne tatranské 
prekvapenia. Uvidíme, čo a ako sa podarí. 

Vydávať printový časopis nie je vždy úplne 
ľahké. Keď sa ale ľudia v informačných kance-
láriách pýtajú, kedy bude ďalšie číslo, nás to 
nabíja energiou. Ďakujeme za vašu priazeň, rady 
a podnety! Pokračujeme aj v roku 2021 :)  

Redakčná rada Modrej Lanovky, január 2021. 

Archívne čísla 
Modrej Lanovky 

nájdete na: 

www.modralanovka.sk/
archiv-vydani

Ďakujeme fanúšikom a čitateľom za priazeň

OSLAVUJE TRETIE NARODENINY!
Bolo to presne pred tromi rokmi, keď vyšlo prvé tlačené číslo Modrej Lanovky. 
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Inzercia

Tatranská Lomnica. Pri stanici ŽSR.

Z lokálnych

zemiakov z

Mlynice

Pochúťka po lyžovačke. 

K U P Ó N
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Zo zákulisia 

K tomuto článku nás inšpiroval náš čitateľ Ladislav Sisák. Keď kvôli pandémii zno-
va zatvorili prevádzky, zamyslel sa nad životom Tatranskej reštaurácie v Teniscentre, 
kde chodí na obedy.

Kuchári a čašníci v Teniscentre: 
“Ideme ďalej!” Príbeh:  Ako prežívajú Tatranci 

tieto neobvyklé časy?

Povedal: „Viem, že ekonomicky sa im to nevy-
platí, určite prerábajú, ale oni to okienko i tak 
otvoria a varia ďalej. Chcem im poďakovať.“ 

Tvrdí, že nie len preto, že v práci neostane 
hladný. „Celkovo mi je sympatický prístup, keď 
sa ľudia v ťažkostiach nevzdávajú, zatnú sa 
a idú ďalej.“ 

AKO TO VNÍMAJÚ?
Teniscentrum v Tatranskej Lomnici nie je 

jediné v Tatrách, ktoré takto reaguje na pande-
mické obmedzenia. Pýtať sa na okolnosti týchto 
neľahkých časov sme sa išli ale spýtať práve tam. 

Majiteľ reštaurácie Juraj Simčák potvrdil 
predpoklad, že predaj cez okienko je stratový. 
Napriek tomu s týmto režimom neváhali. 

DOMA BY TO BOLO HORŠIE
„Ako prví nám prišli na um zamestnanci. Ak 

by zostali doma, hoc poberajúc podporu, bola 
by to horšia možnosť,“ hovorí. Prečo? Psychika 
človeka bez práce trpí viac. „Pri profesiách ako 
kuchár a čašník navyše človek vychádza z cviku 
celkom rýchlo, mnohé grify môže začať zabú-

dať. To je zlé, ako pre kuchárov, 
tak i pre reštauráciu,“ pokračuje. 

HLINENÁ PEC
Podľa Juraja v každej problémovej situácii je 

dobré nájsť aspoň niečo dobré: „Pustili sme sa 
do vecí, na ktoré sme v bežnej prevádzke ťažšie 
hľadali čas. Skúšame nové šaláty a recepty, oprá-
šili sme dávny sen spustiť hlinenú pec na pizzu.“ 

„ĎAKUJEME ZA PODPORU“ 
No a potom sú tu klienti. „Áno, veľká časť si 

začala variť doma a my im rozumieme. Balenie 
chuti jedla, azda okrem segedínskeho guláša, 
nepomáha,“ hovorí Juraj. Napriek tomu časť ľudí 
ostala reštaurácii verná. Najmä tí, ktorí chodia 
na obed z práce. „Im chceme veľmi poďakovať, 
vážime si ich podporu, že s nami ostali aj v tých-
to časoch.“ 

DANIELIN TAJNÝ TRIK
Po obedy k „Simiho“ výdajni pri recepcii chodí 

aj Daniela Ferková. Hovorí, že ani s balením 
jedla to nie je až také zlé. „Ja si ho v práci hneď 
preložím do keramického taniera. I preto taký 
veľký rozdiel pri jedení necítim,“ smeje sa. 

K Simimu naďalej obedovať chodí aj Jozef 
„Jožo“ Straňák. Ako majiteľ slávneho lyžiar-
skeho baru Ski Klub chápe zložitosť situácie: 
„Nie len obed, ale aj vzájomná podpora mi robí 
radosť.“ 

NOVÉ PROJEKTY 
Juraj Simčák verí, že korona bude čoskoro 

len zlou spomienkou a pripravuje nové plány. 
„Chceme reštauráciu viac posunúť od obedo-
vých menu k podniku, kde večer hrá živá hudba 
a prežijete v nej napríklad aj romantické chvíle.“ 
Okrem toho pripravuje aj novú sadu pív. S dizaj-
nérmi sa zamýšľa nad novým interiérom. 

HLAVNÁ ESENCIA HÔR
Podľa Juraja je dôležité, aby lokálne reštau-

rácie tieto časy prežili. „Bola by škoda, keby 
v Tatrách prevádzkovali podniky už len veľkí in-
vestori. Bez domácich Tatrancov by hory stratili 
tú pravú esenciu,“ zakončuje. 

Juraj Simčák sa aj v problémoch snaží nájsť niečo dobré. 
Počas lockdownu oprášil dávny sen o peci na pizzu. 

Kuchári Števo a Ľudmila to 
nevzdávajú. Vďaka režimu 
„okienko“ varia naďalej. 

Ladislav 
Sisák si 
obedy nosí 
do práce. 

Jožo Straňák si odnáša obed zo Simiho výdajne. Ako ma-
jiteľ lyžiarskeho baru zložitosť situácie chápe ešte viac.
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Kam vyraziť v Tatrách? 

Expedíciu z Tricklandie 
treba zakončiť v Polianke!

Digitálna g
aléria 

pod Gerlachom 

hlási zim
né novink

y 

Ak vás cez leto zaujala nová Tajuplná expozícia v Tricklandii, vedzte, že tam príbeh 

nekončí. Zo Smokovca treba vyraziť do Tatranskej Polianky! Povieme, prečo. 

KTO JE Miroslav 
 MATUŠČIN?

Azda je už u nás málo detí od 2 do 99 rokov, 
ktorí by nepoznali Tricklandiu v Starom Smo-
kovci. Interaktívna galéria priťahuje zábavou 
trickartovými kúskami, optickými ilúziami, 
antigravitačnou stenou a veľkým zrkadlovým 
bludiskom. Po vstupe sa razom ocitáte v magic-
kom svete fantázie a rozprávok. 

PRVÍ NA SVETE 
Počas leta Tricklandia zaujala ďalšou premié-

rou „Tajuplnej expozície“. Smokovčania prav-
depodobne ako prví na svete v interiéri využili 
technológiu dvojitej expozície (doteraz známu 
z pouličných grafitov), ktorá vo veľkoplošných 
formátoch dáva kresby do pohybu. 

Čo vám budeme hovoriť, najmä deti sa 
nevedeli nabažiť. S rodičmi môžu chytať ryby, 
dotýkať sa mesiaca, sovy, … . To všetko pri me-
niacich sa farbách a svetle. Ak vás táto novinka 
zaujala, alebo vás ešte len čaká, máme pre vás 
veľké odporúčanie. 

ĎALŠIA ZASTÁVKA: POLIANKOVO
Po Tricklandii v Smokovci treba vyraziť 

do sesterského Poliankova v Tatranskej Polianke 
kvôli výstavke obrazov Miroslava Matuščina 
- Expedícia Tragare. „Práve základ Tajuplnej 
expozície tvoria jeho kresby. Kým v Smokovci 
vidíme ich farebnú dynamiku, v Poliankove uvi-
díte Matuščinove originály kreslené ceruzkou,“ 
hovorí o novinke spolukurátor Poliankova 
Marián Bizub. 

Poliankovo by ale nebolo digitálnou galériou, 
keby sa k dielu nechystalo pridať niečo svoje. 
„Ako je to pri obrazoch Ľuba Korenka, už pracu-
jeme na vytváraní rozšírenej reality i k Matušči-
novým kresbám.“

Rozšírená realita? Vďaka tabletu pred obrazom 
sa začne pohyb, dej z neho pokračuje. Kosec 
rozhýbe kosu, vlk začne bežať. „Som veľmi 
zvedavý, čo vznikne s Tragare, či pribudne 
napríklad farba? S autorom námety konzultu-
jeme, bude to znova spoločné dielo,“ hovorí 
o projekte Marián. 

PRIBLÍŽIŤ UMENIE VÄČŠINE
Digitálna galéria udržuje ľudí pred obrazmi 

dlhší čas. Opakovane, znovu a znovu sa to po-
tvrdzuje. „Digitálne kreácie prinášajú do galérie 
väčšie masy. Vidíme, ako sa často od obrazov 
nevedia odlepiť. Výtvarné umenie tak neostáva 
len pre úzku skupinku ľudí,“ pokračuje Marián. 

Ak vás Tragare zaujme, máme ďalšiu dobrú 
správu. Miroslav Matuščin pripravuje knihu, kde 
nájdete všetky kresby ceruzkou z tejto„expedí-
cie“. Pôjde o limitovanú edíciu bez dotlače.

GALÉRIU UVIDÍTE Z DIAĽKY 
Poliankovo má ešte jednu novinku a je vskut-

ku viditeľná. Z cesty nás víta veľkým nápisom 
Galéria. Marián Bizub neskrýva radosť, vidí 
v ňom aj kúsky umenia. 

„Našu kaviareň v Poliankove si ľudia obľú-
bili, zastavujú sa napríklad cestou na Štrbské 

Pleso. Niektorí sa ale po jednom koláčiku zrazu 
opýtajú, čo to tu ešte vlastne máme?,“ smeje sa. 
Veľký nápis ich na výnimočnosť miesta upriami 
okamžite.

TRI VÝSTAVY 
Popri Expedícii Tragare a rozšírenej realite 

Ľuba Korenka najväčšou výstavou v Poliankove 
ostáva „Dialóg s planétou“. Ten z druhej strany 
kamery ukazuje filmový život Pavla Barabáša. 
Poliankovo vás pozýva ...

ČO ZNAMENÁ TRAGARE? 
Ide o nárečové slovo, označujúce drevené trá-

my. V Matuščinovom podaní je to aj „expedícia“, 
putovanie po Slovensku a vyhľadávanie kleno-
tov ľudovej architektúry. Expedície sa môžeme 
zúčastniť aj my, vďaka výstave a pripravovanej 
knihe. 

Výtvarník známy nekonvenčným, 
až rozprávkovým zachytávaním 
ľudovej architektúry. V začiatkoch 
tvorby ho inšpirovali stretnutia 
s Albínom Brunovským. Fascinuje 
ho ceruzka, kresbu považuje za zá-
klad výtvarných prejavov. 

Marián Bizub z Poliankova 
sa teší novému nápisu 
Galéria. Zároveň vás 
jedným s obrazov pozýva 
na „Expedíciu Tragare“. 

Matuščinov 
rukopis 
spoznáte 
okamžite. 
Rozprávko-
vo-fantazij-
ným spôsobom 
zobrazuje 
slovenskú 
dedinu. 

Deti sa vďaka Matuščinovým námetom v „Tajuplnej expozícii“ „vybláznia“ v Tricklandii, rodičov potešia v Polianke. 

Zadívať sa a vychutnávať. To je Poliankovo ...
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Gastronómia v horách

“MÁME JEDINÚ 
PEC NA UHLIE 
V TATRÁCH”

Vlado Mikolaj

Hitom 
v Šmakovci 
sa stal peče-
ný ananás. 
Na uhlí 
získava 
špeciálnu 
štruktúru, 
dym vytvára 
famózne 
chute.

Je to zaujímavá informácia? 
Kto už ochutnal jedlá zo Šma-

kovca v Starom Smokovci, povie 
jednoznačné áno! Uhlie ponúka 
zmes chutí, ktoré sa na plyne, či elektrike stvoriť 
veru nedá. Je príjemné mať reštauráciu, ktorej 
život sledujete i zo zákulisia. Modrá Lanovka 
sa so Starým Šmakovcom kamaráti nejaký ten 
piatok. O peci plánovala napísať už dlhšie.

Návštevník si ju všimne, ak nazrie do kuchyne. 
Jej červená farba pripomína Ferrari. „Chceli sme, 
aby ju naši hostia videli celú, avšak komín ju tro-
cha skryl. Vidno aspoň niečo,“ spresňuje majiteľ 
Starého Šmakovca Vlado Mikolaj. 

Čo ho primälo na kúpu takejto 
nezvyčajnej pece? 

„Asi som už navždy postihnutý 14-ročným 
životom v Austrálii, kde sme na plážach opekali 
v griloch na uhlíkoch. Tie pravé chute inak ne-
dosiahnete, len na prírodnom drevenom uhlí,“ 
hovorí. Nakoniec ide aj o historicky overený 
postup. Jedlá z plynu poznáme len pár desiatok 
rokov. 

Presviedčal hygienikov 
Dobré veci sa ale nerodia ľahko. Keď si už 

Vlado vybral španielsku pec Mibrasa, ozvala sa 
hygiena, že uhlové pece na Slovensku byť v ku-
chyni nemôžu. Popol sa nemá šíriť v priestore.

S tým, že by ale na uhlie zabudol, sa nechcel 
zmieriť. Veď vo svete v kuchyniach fungujú 
bežne. Vysvetlenie výrobcu bolo jednoduché. 
Pec má dvojitý uzáver, špeciálna klapka bráni 
iskrám v úniku.

Vyšliapali cestu kolegom 
Regionálna hygiena z Popradu predlo-

žila celú záležitosť na ústredie do Bratisla-
vy. „Bola to fuška zohnať a preložiť všetky 

certifikáty. Hygienici pec nakoniec odobrili,“ 
hovorí. Smokovčania tak legislatívne otvorili 
cestu uhlovým peciam aj do ostatných reštaurá-
cií na Slovensku.

Čo na počiatkoch pomôže? Aby Marekov 
tím vycibril zručnosť prípravy, dával pri pečení 
do mäsa teplomer. „Teraz ho už nepotrebujem, 
ale tak som začínal,“ spomína. 

Čerešňový konár ako korenie 
No nie len teplota robí pečenie na uhlí hotovú 

alchýmiu. „Ďalšie príchute sa dajú vyčarovať 
priložením ihličia, borovicového, orechového, 
čerešňového dreva,“ pokračuje Marek. 

Kuchár sa s Mibrasou vyhrá. „Zatvorím vrch, 
spodok a dvere, oheň zhasne, účinkuje len 
teplota. Alebo pootvorím spodok. Objaví sa 
plameň, ktorý korigujem podľa potreby. Zvolím 
priamy, nepriamy plameň, niečo jemne priúdim 
….,“ opisuje plejádu kreatívnych možností 
Marek.

Najväčšia výzva pre nováčikov je pripraviť 
pahrebu. Marek v začiatkoch pokazil z tisícky 
steakov štyri. Dnes už v peci varí ako keby 
poslepiačky. 

Na skusy do Barcelony 
Tímu zo Šmakovca pomohol aj výjazd do Bar-

celony k výrobcovi pece. „Ukázali nám, ako pečú 
oni, navštívili sme tamojšie reštaurácie, kde sa 
nám venovali,“ spomína. 

Reštaurácie s uhlovou pecou si vytvárajú akýsi 
klub. „Boli sme v jednej v Budapešti, oni potom 
prišli k nám. Teraz máme namierené do Kar-
lových Varov. Delíme si skúsenosti a recepty,“ 
dodáva Vlado Mikolaj. 

Kamaráti ho podpichovali, či sa zbláznil 
vyhadzovať peniaze na skupinové výlety do Bar-
celony. „Ľudia si neuvedomia, že pri letenkách 
za 30 eur cesta až tak nestojí a že tam získané 
skúsenosti sa vrátia i finančne.“ Nejde ale iba 
o peniaze. „Zažili sme intenzívny teambuilding, 
ktorý v tíme utužil vzťahy. Nech to znie ako klišé, 
ale reštaurácii to pomáha,“ zakončil Vlado. 

Na Slovensku je ich približne 

desať, v Tatrách jediná. Reštau-

rácia Central - Starý Šmakovec 

pripravuje steaky a pečené  

rebierka v pravej uhlovej peci. 

V Mibrase sa výborne grilujú 
ryby a bravčové koleno. To sa 
na záver aj jemne priúdi. 

Ak zablúdite do Šmakovca, 
opýtajte sa na pec Mibrasa. 
Nazrite na ňu cez barový 
pult. Vedieť čosi o tajoch 
prípravy jedla vám zážitok 
z neho znásobí! 

Predstavujem
e ZÁZRAK 

starodávne
j a modernej kuc

hyne

Po prvotnom učení si dnes Marek Tomas pečenie na uhlí vychutnáva.

N
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Starý Šmakovec vyrazil učiť sa piecť na uhlí priamo 
do Barcelony k výrobcovi Mibrasy.

Kuchár Tomas: „Veľká výzva“ 
Ak si myslíte, že to najťažšie mal Šmakovec 

za sebou, počúvajte šéfkuchára reštaurácie 
Mareka Tomasa. „V peci sa treba naučiť piecť 
a zácvik trvá i niekoľko týždňov,“ hovorí skúsený 
kuchár. Všetko spôsobuje neuveriteľne vysoká 
teplota 450 stupňov Celzia!

Extrémna rýchlosť 
Tá má samozrejme v reštaurácii plnej ľudí vý-

hodu. Mäsá sa upečú rýchlo za tri až päť minút. 
„Predstavte si ale, keď máte odlíšiť steaky v ich 
rozličných stupňoch. Jemné rare, rare, medium, 
well done. Tam už potom robia rozdiel na uhlí 
naozaj sekundy,“ pokračuje Tomas. 


