
Vyhodnotenie 10.1. Brnčakurzu základov VhT - zimná časť, konaného v dňoch 
21. – 23. 1. 2011, Chata pri Zelenom plese. 

 
Začiatok presunu na Brnču z Bielych vôd  dňa 20.1.11 o 14,00. Stretko s chatárom 

Tomášom Petríkom, ktorý bol ochotný v rámci zásobovania chaty  vyviezť učebné pomôcky 
(laná, lopatky, snežnice, ...) pre pedagogický zbor. Pocitová teplota – zima. Presun Milan M. 
a Jaro K. z Bielych vôd, Riško a Beátka B. rekognoskácia trasy z Tatranských Matliarov. 
Starosta kurzu Peťo K., ktorý sa narýchlo oblečený ako na výšľap zaradil medzi učebné 
pomôcky, bol vyvezený snežným skútrom. Cesta v pohode, sneh utlačený, za Šalviovým 
prameňom miestami zľadovatený. Po privezení na Brnču sa zmrznutý starosta konečne začal 
zaujímať kde má pomocný personál, ktorý sa toho času občerstvoval na Šalviovom prameni. 
Príchod na Brnču cca 17,30 za svitu mesiaca bez použitia čeloviek – viditeľnosť až po 
Fľašku. 

Prvé pocity na chate – v jedálni teplota okolo 14 stupňov, na izbách podobne, okrem 
izby č. 5, kde bolo prekúrené (nad kuchyňou). Nedala sa regulovať teplota – na ventiloch 
chýbali krúžky. V celej chate chýbajú koberce (chodby, izby), obrazy, mapy, dekorácie, ...  
Večera, výborná fazuľová polievka a druhé (tiež výborné), nepamätáme. Oslava Beátkiných 
narodenín aj fľašou vaječného koňaku. 

Personál chaty ochotný po upozornení okamžite riešiť všetky pripomienky 
a nedostatky ktoré boli prednesené (chýbajúce krúžky na ventiloch, odvzdušnenie radiátorov, 
...) a byť k dispozícii aj do neskorých nočných (skorých ranných) hodín. V sprchách normálne 
batérie  bez gombíkov naspodku (nie na bociana). Akurát  že sa v sobotu nejako rýchlo 
minula teplá voda. 

 
Piatok 21.1.11 – raňajky 07,00 formou švédskych stolov. Horúca voda do termosky na 

čaj – oproti  zaplateniu (cena nezistená). Po raňajkách pod vedením starostu kurzu Peťa 
a inštruktora Riška odchod na rekognoskáciu priestorov predpokladaných pre výcvik. Ráno 
teplota vzduchu -9.  

Peťom a Riškom boli vybrané priestory pre vykopanie záhrabov ako aj samotné 
 priestory pre výcvik družstiev. Ďalej sme pokračovali v ceste pod Fľašku, kúsok vľavo – 
k Medenému vodo/ľadopádu pod Medenou kotlinou . Pri ceste k Fľaške skúška nových  
snežníc Peťom a Beátkou. Inštruktori pripravili cvičný ľad (ostatným mrzli všetky periférie) a 
„prinútili“ niektorých z nás (Milan, Jaro) si po prvýkrát v živote vyskúšať lezenie ľadu. 
Beatka – úprava stanovišťa lopatkou. Prvé pocity z lezenia ľadu – vzrušujúce a nádherné. 
Pri návrate na chatu cca 14,00  prvoľadovýlezci obed (výborný segedínsky guláš) a oddych na 
izbách. 

Prichádzali ďalší účastníci  kurzu. Nasledovala večera po ktorej starosta Peťo otvoril  
Zimný Brnčakurz vysokohorskej turistiky. Ďalej prednášky so stanovenou tematikou.   
Po teoretickej príprave nasledovalo pod vedením inštruktorov praktické precvičovanie 
kopania záhrabov  v okolí cvičnej skaly. Noc bola jasná a chladná. 
Izby po odvzdušnení radiátorov teplé. 

 
Sobota 22.1.11. – pokračovanie teoretickej prípravy na chate a praktickej v teréne. 

Počasie nádherné, slniečko na vrcholoch štítov, chladno (-19). Nasledovala večera (tiež 
výborná) po ktorej  pokračovala teoretická príprava do neskorých nočných hodín (23,00) a 
výmena skúseností  účastníkov kurzu, voľná zábava, nadviazanie družby so skupinou 
poľských horolezcov ako aj s inými skupinkami ubytovanými na chate. 

 



Nedeľa 23.1.11. - pokračovanie teoretickej prípravy na chate a praktickej v teréne. 
Počasie sa výrazne zmenilo, -7 st. C , sneženie a nárazový vietor. Ukončenie kurzu okolo 
obeda a odchod do doliny. 
 
Starosta kurzu a inštruktori sa v plnej miere venovali frekventantom, snažili sa im 
odovzdať čo najviac vedomostí a praktických skúseností za čo ich máme radi 
a ďakujeme. 
 
Sumár dojmov z chaty: 

- aj napriek nedostatkom vo vzhľade vo vnútri chaty,  splňuje štandard na ubytovanie, 
- personál príjemný, ochotný okamžite riešiť všetky pripomienky a požiadavky, 
- strava  je vo všeobecnosti výdatná s možnosťou výberu aj vegetariánskych jedál, 

raňajky formou švédskych stolov, 
- v sprchách normálne batérie (nie na bociana).  
- v sobotu po večeri navyše  chatár Tomáš Petrík vydal  misky s masťou a škvarkami, 

chlieb a cibuľu, ako pozornosť, 
- elektrocentrála (veľmi stará a blikajúca) sa cez deň do zotmenia a v noci po večierke 

vypína – chata je bez elektrického prúdu, t. z. v tej dobe pivo len fľaškové, pohyb po 
chate len v čelovkách. Ako by na blikanie reagoval napríklad lap top, netušíme. 

- Tomáš Petrík má záujem o hromadné akcie a plánuje všetok zisk investovať do 
zvýšenia štandardu chaty a udržať ceny na súčasnej úrovni. Napr.: čaj, káva – 1 €, 
pivo – 1,5 €, tatranský čaj  - 1,5 €, 
 polievky – 2 €, hlavné jedlá - 4 €,  

- zľavy 50% majú členovia KST a JAMES, pri akciách PREVYKu má ceny dohodnuté  
z nov.2010 – teda zľava na SVTS, OeAV, zľava na ubytovaní pri súčasnom objednaní 
polpenzie od troch nocí, 

 
 
V Prešove 27. 1. 2011       Milan Mikuš 


