ZLAŇÁKY Z MEDENÝCH LÁVOK
Ak by ste niekedy potrebovali, tu je "návod na použitie" (november 2012).
Upozornenie: Ide o "život zachraňujúce" zlaňovacie stanovištia v prípade nepriaznivého počasia a
vynúteného ústupu z Medených lávok (viď. obrázok dole).
Inštaláciu vykonal inštruktor horolezectva Peter Kostelanský. Informácie o tom má aj Horská záchranná
služba.
Zlaňovacie stanovište č. 1 pri zostupe z Nemeckého rebríka nájdete tak, že prekročíte dno žľabu a
vystúpite cca 50 metrov na spodnú Medenú lávku. Borháky sú umiestnené na balvane po vašej pravej
ruke. Stanovište je vybavené zlaňovacou reťazou s krúžkom. Pri zostupe z Medených lávok nezídete až
na dno žľabu, ale po ľavej ruke hľadáte miernu vyvýšeninu s balvanom. Zlaňujete smerom vľavo od
balvanu do úzkeho žliabku.
Druhé stanovište sa nachádza vo vzdialenosti 25 m, je umiestnené v stene vľavo v smere zlaňovania.
Opatrené je zlaňovacou reťazou s krúžkom.
Pokračujete nadol rozširujúcim sa žliabkom, tretie a štvrté stanovište sú umiestnené na nevýraznom
chrbte v smere zostupu po vašej pravej ruke, každé vo vzdialenosti 25 m. Obidve sú opatrené dvojicou
borhákov.
Zo štvrtého stanovišťa zlaňujete 25 metrov krížom cez dno hlavného žľabu ku kolmej stienke vpravo.
Z piateho stanovišťa smerujete dolu a mierne doprava povedľa stienky, borháky šiesteho stanovišťa sú
umiestnené na kolmej stene vpravo mierne nad úrovňou očí. Vzdialenosť zlaňovania je 30 metrov,
posledných päť metrov je bezpečný chodecký terén.
Zo šiesteho stanovišťa smerujete kolmo vľavo na doterajší smer zlaňovania, cez dva prahy.
Siedme stanovište (dva borháky) je v stienke prvého prahu vo vzdialenosti 20 metrov. Pozor, z tohto
stanovišťa by ste potrebovali zlaniť 30 metrov!
Opatrne pokračujte cca 5 metrov zvažujúcou sa plošinou ku hrane druhého prahu, v smere postupu po
pravej ruke vyhľadajte ôsme stanovište s dvomi borhákmi opatrenými zlaňovacou reťazou s krúžkom. Z
neho je treba zlaniť do šikmého sutinového žľabu pod stenou (chodecký terén) 25 metrov.
Pri výstupe na Medené lávky môžete použiť postupové istiace stanovište (jeden borhák), ktoré je
umiestnené nad prahom v smere výstupu cez tretí žľab vo vzdialenosti 50 metrov od nástupu.
Všetky stanovištia sú označené oranžovou farbou s naznačením smeru ďalšieho postupu.
Na niektorých borhákoch môžu byť bezvýznamné pozostatky farebných stužiek.
Dušan Lukáč, Peter Kalenský

SVTS a PREVYK ďakujú za materiálnu pomoc (in alphabetical order):
Alphasport , Žilina , Národná 16 http://www.alphasport.sk/
HUDYsport Poprad Námestie Sv. Egídia 29/69 http://www.galfy.sk/hudy-sport
Milwaukee , výrobca prenosného profesionálneho náradia
http://www.milwaukee.sk/online-katalog/category/akumulatorove-naradie-m18-li-ionmilwaukee/product/akumulatorove-kladivo-sds-plus-hd18-hx/page/3.html
Tomáš Petrík, horský vodca a chatár na Brnči http://www.chataprizelenomplese.sk/
Ululu Poprad, Námestie Sv. Egídia 51/56 http://www.ululu.sk/
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