
Brnčakurz s PREVYKOM alebo „extrémne v našich milovaných slovenských naj... horách“ 

Krátko po začiatku roka 2017 sme sa s partiou vybrali na zimný kurz základov VHT, ktorý pravidelne 

pripravuje pre nových , ale aj opakujúcich záujemcov PREVYK – Prešovský vysokohorský klub. Na 

tento kurz sme sa prihlásil vopred.  

Pod vedením skúseného Petra Kalenského a jeho spolupracovníkov Betky Štofaňákovej, Mareka 

Štofaňáka, Paľa Hrehu a Jožka Baníka sme od piatka do nedele (13.-15.1.2017) na vlastnej koži 

vyskúšali extrémy počasia, získali kvantum nových a veľmi podstatných informácií, spoznali milých 

ľudí. Drilovali sme nielen teóriu v „bare“ ale aj prax v teréne ... Som rada, že sme sa pri tom 

nezauzlili... Pani Zima sa vo Vysokých Tatrách predvádzala v plnej paráde: v piatok nás vítala 

zamračeným „teplým“ počasím bez vetra, z piatka na sobotu nadelila skoro pol metra nového prašanu 

a silný vietor, takže o zábavu pri nacvičovaní pohybu po ľadovci v skupine, brzdení čakanom, nácviku 

pádov, budovaní štandov bolo postarané. V sobotu na obed nastala zmena a my sme mohli 

sledovať dychberúce zasnežené končiare na modrom pozadí... ako z katalógu. Zážitkom pre mňa bola 

chôdza po ľade i snehu, prusikovanie a zlaňovanie v plnej zimnej výbave. Posledný deň kurzu bol 

zameraný na lavínovú prevenciu: zisťovali sme profil snehu a svahu niekoľkými spôsobmi (lopatovali 

sme a lopatovali ), vyhľadávali sme sondami a aj „pípsami“.  

 

Pri tej hromade snehu som si nostalgicky zaspomínala na detské časy, keď sme na dvore alebo na 

kopci za domom stavali iglu, kĺzačky, bobové dráhy, bludiská, skokanské mostíky... na čas, keď svet 

bol proste gombička... Som rada, že vďaka získaným informáciám z toho kurzu budeme vedieť 

zodpovedne pristupovať k zimnej turistike, tak aby sme si ju mohli stále užívať. Každý zodpovedný 

turista a milovník hôr by mal absolvovať takúto praktickú prípravu, aby bol pripravený na všetky možné 

situácie. Poďakovanie patrí všetkým inštruktorom PREVYK-u za trpezlivosť pri odovzdávaní 

skúseností, organizáciu, prednášky a personálu Brnčalky za príkladnú starostlivosť.  
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