
10.3. Brnčakurz základov VhT - zimná časť, 18. – 20. marca 2011, 
Chata pri Zelenom plese. 

 
S Rišom sme sa dohodli, že si v dvojke predĺžime pobyt v Tatrách 
pred Brnčakurzom. Zabezpečili sme si ubytovanie v Novej Polianke 
od nedele 13. marca 2011. Nakoľko počasie a snehové podmienky 
nepriali vysokohorským túram, chodníky zľadovatené, sneh mäkký, 
rozhodli sme sa pre prechádzky po Tatrách. Popradské pleso, Štrbské 
pleso, Zbojníčka (kde sme objavili ako „ženu za pultom“ členku 
SVTS Zuzku Šimkovú), Sliezsky dom (Rišo dolaďoval XIII. letné 
stretnutie vysokohorských turistov Slovenska), Zamka. Plánovali 

sme presun na Brnču cez Zamkovského chatu, Téryho chatu, Baranie sedlo, ale pre 
nepriaznivé snehové a poveternostné podmienky sme zvolili klasiku. 

 
Štvrtok 17. marca 2011. Okolo obeda odchod v trojke (Rišo, Milan, Jaro – dorazil do 

Tatier v stredu večer) na Brnču z Bielych vôd. Niekde pred nami šliape Štefan. 
Neprestávajúci, hustý dážď. Pod prístreškom na Bielych vodách skupinka španielskych 
skialpinistov s horským vodcom čakala na odvoz mikrobusom. V snahe prípravy proti 
dažďových prostriedkov a pomôcok a úpravy výstroja sme sa pod prístrešok natlačili aj my. 
CHYBA. Po príchode mikrobusu Španieli živelne nakladali svoju výstroj a výzbroj a 
v nestráženej chvíli omylom naložili aj moje paličky. Odišli. Ostali sme sami. Vyrážame, 
hľadám paličky, niet ich. Ťažko definovateľné pocity hnevu, bezmocnosti.... Po vychladnutí 
telefonujem Tomášovi Petríkovi či nevie kto bol horský vodca, našťastie vedel a 
následne zabezpečil ich vrátenie. Asi po 500 m ľad, dávame si mačky. Celou cestou hustý 
dážď, chodník zľadovatený. Nepremokavá vetrovka nie je nepremokavá,  nepremokavý batoh 
nie je nepremokavý. Tíško som závidel Rišovi jeho VhT dáždnik. Príchod na Brnču, ubytovať 
sa, vybaliť, vysušiť, večera, oddych. Príchod starostu Peťa a inštruktora Ifka s fotografmi. 

 
Piatok 18. marca 2011. Po raňajkách všetci šiesti a fotografi vyrážame na cvičnú 

skalu. Dážď so snehom, odmäk. Ifko ako hviezda svojho pracovného propagačného materiálu, 
my ako nosiči, osvetľovači, komparz, podrž a podaj... Fotenie hviezdy Ifka na cvičnej skale. 
Peťo ako hlavný osvetľovač visel v každej polohe na lane aby nepokazil záber. Rišo 
s nadhľadom istil z hora. 
Pozn.: Ifko verím a dúfam, že nezverejniteľné fotky aspoň ukážeš na letnom stretku...  
 Príchod frekventantov kurzu a ich ubytovanie. Po večeri starostom Peťom zahájenie 
kurzu, teoretická a praktická časť. 
 
 Sobota 19. marca 2011. Opakovači (Milan, Jaro, Štefan) vyrážame s Rišom precvičiť 
postup v mačkách a záchranu a zároveň dobyť Baranie sedlo. Vietor, odmäk, vajcový sneh. 
V mačkách stúpame „Fľaškou“. Pre silný vietor nad „Fľaškou“ sa vraciame späť na chatu. 
Frekventanti výcvik v teréne podľa metodiky. Večer teória - Ifkova prvá pomoc, starosta Peťo 
a Rišo - matroš, výstroj, výškovka. 
 

Nedeľa 20. marca 2011. Lavínový program, kamarátska pomoc. Začiatok teoretickou 
prípravou na chate, pokračovanie praktickou v teréne. Počasie sa výrazne zmenilo, slniečko, 
teplučko... Hory ukázali svoju krásu, ani domov sa nechcelo ísť.  Ukončenie kurzu a odchod. 

 
Vekový priemer 10.1. Brnčakurzu základov VhT - 21. – 23. 1. 2011 – 38,31 rokov. 
Vekový priemer 10.3. Brnčakurzu základov VhT - 18. – 20. 3. 2011 -  41,66 rokov. 
Z oboch kurzov - najmladší 18 rokov, najstarší 73 rokov. 
Pán prezident nestarne ti spolok ? My seniori - mentálni juniori to nevytrhneme ! 



Nakoľko Brnča ako východisková chata túr, miesto zimných kurzov i jesenného stretka 
SVTS našich členov zaujíma, krátky rozhovor s chatárom Tomášom Petríkom. 
 
Kto si, Tomáš Petrík? 
- 42 rokov, ženatý, 2 deti, 
- rodený Tatranec, 
- syn chatára na Chate kpt. Nálepku (Zamka) (1970 – 1980), 
- aktívny horolezec, lyžiar..., 
- riaditeľ Horského hotela na Popradskom plese (1997 – 1998), 
- profesionálny záchranár Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry (1999 – 2006), 
- výškové práce ( do 2010), 
- prihlásil sa do výberového konania na prenájom (2010) 
 - 1. kolo – na Zbojníčku – nesplnil kritéria 
 - 2. kolo – na Brnču – uspel, 
- komunikuje s hosťami, je prístupný k ich reálnym požiadavkám, 
- plní si celoživotný sen byť chatárom v Tatrách, chce Brnču čo najdlhšie... 
 
Kam kráčaš, Tomáš Petrík? Vízie, sny, zámery... 
- zrekonštruovať suterénne priestory na denno-nočný bar – splnené, 
- zrekonštruovať elektroinštaláciu, celoročný zdroj elektrickej energie, izby + doplniť 
nábytok, 
- v jedálni postaviť kachľovú pec, 
- v suteréne zriadiť sušiareň, 
- udržať ceny, rozšíriť sortiment tovaru a služieb... 
 

 

 

V PREVYKu 27. marca 2011 
Milan Mikuš 
 

Prílohy: 5x fotocenník



            



       



 


