Bardzo prosimy wszystkich chętnych na wyjazd w Wysokie Tatry o zapoznanie się z
planem trasy i dopasowanie do niej swoich możliwości fizycznych i technicznych. Jest
to dość długa, męcząca wycieczka w trudnym terenie, w wymagających warunkach,
jakimi są wysokie góry, ich klimat i środowisko. Mamy na względzie przede
wszystkim bezpieczeństwo uczestników, dlatego też apelujemy do wszystkich nie
mających choćby minimalnego doświadczenia w wysokogórskich wędrówkach by z
zastanowieniem i rozwagą przeanalizowali poniższy opis zanim podejmą decyzję.
Stary Smokowiec – Zbójnicka Chata – Stary Smokowiec
Wyjazd: 30 czerwca 2018, godz. 4:30, powrót ok godz. 23:00
Koszt ok. 50-60 zł
Długość trasy: 16 km
Czas przejścia: 6:40h
Wysokość: 1960 m n.p.m.
Utrudnienia: miejsca z ekspozycją, trawers i skośna płyta skalna ubezpieczone
łańcuchami
Początek wyprawy zaczyna się w Starym Smokowcu. Za stacją elektriczki kierujemy się
w górę, przecinając dużą główną ulicę. Mijamy wielki budynek Grand Hotelu i mały
kościółek. Następnie przechodzimy obok dolnej stacji kolejki torowej na Smokowieckie
Siodełko (Hrebienok) i wchodzimy na zielony szlak. Jest to najkrótsza i najszybsza droga.
Ścieżka jest wygodna i prowadzi równoległe do torów kolejki. Jeżeli chcemy sobie skrócić
wędrówkę, to możemy na Hrebienok wjechać wspomnianą kolejką szynową. Początkowa
stacja znajduje się w okolicy zielonego szlaku z którego ruszyliśmy. Zielony szlak po
niecałej godzinie doprowadza nas do zabudowań. Przed nami ukazuje się wielki hostel
Sorea Hrebienok. Teraz kierujemy się oznaczoną na czerwono Magistralą Tatrzańską.
Obchodzimy hostel z prawej strony. Droga jest szeroka, kamienista i dość wygodna.
Wznosi się łagodnie, przez co cały czas idziemy praktycznie poziomo. Po prawej, w dole
widać Schronisko Bilika. Początkowo szlak prowadzi przez las. Po kilkunastu minutach
spacerowa droga doprowadza nas do drogowskazu, możemy skręcić w prawo aby dojść do
Rainerowej Chatki (zajmie to kilka minut). Wracamy na trasę. Ścieżka delikatnie opada.
Dochodzimy do rozejścia nad Rainerową Chatką i kierujemy się bardziej na lewo na
niebieski szlak (w prawo odchodzi szlak do Schroniska Zamkovskiego). Idziemy teraz
kamiennym chodnikiem przez górnoreglowy las, który szybko ustępuje kosodrzewinie.
Dalej przechodzimy przez mostek i wchodzimy w bardziej skalisty teren. Dochodzimy do
korytka skalnego, w którym trawers ubezpieczony jest łańcuchem (nie ma jednak żadnych
trudności). Teraz czeka nas dosyć mozolne podejście, mijamy Długi Staw, trochę wyżej
czekają nas skośne płyty do przejścia ponownie ubezpieczone łańcuchami. Przejście
również nie sprawia większych problemów. Po kilkunastu minutach, w końcu docieramy
do Zbójnickiej Chaty.

Wariant drugi (trudny!), jeśli pozwolą warunki pogodowe i kondycja.
Stary Smokowiec – Teryho Chata – przełęcz Czerwona Ławka (Precne Sedlo) –
Zbójnicka Chata – Stary Smokowiec
Długość trasy: 22 km
Czas przejścia: 9:30h
Wysokość: 2352 m n.p.m.
Utrudnienia: miejsca z ekspozycją, ciągi klamer i łańcuchów
Początek wędrówki do Hrebienka jak wyżej (szlak zielony) a od Hrebienka trzymamy się
szlaku czerwonego (Magistrali)

Wędrując dalej dojdziemy do imponujących rozmiarów Wyżniego Wodospadu, który
możemy dokładnie obejrzeć dzięki przerzuconemu przezeń mostkowi. Wychodzimy z
lasu. Teraz możemy podziwiać widoki od strony, z której przyszliśmy - budynki
Smokowieckiego Siodełka, zbocza Sławkowskiego Szczytu oraz widok w głąb Doliny
Staroleśnej. Po chwili szlak ostro skręca, dzięki temu możemy podziwiać krajobrazy
Doliny Zimnej Wody. Droga ponownie wchodzi w las, a my docieramy do skrzyżowania
szlaków.
Opuszczamy Magistralę Tatrzańską. Idziemy zielonym szlakiem po kamiennym chodniku.
Wkrótce docieramy do Schroniska Zamkovskiego. Podążamy cały czas zielonym
szlakiem. Wchodzimy w Dolinę Zimnej Wody, początkowo lasem, następnie pośród
kosodrzewiny. Przechodzimy przez niewielki próg i teraz idziemy płaskim dnem doliny.
Droga chwilowo jest przyjemna i wygodna. Dalej nasz szlak staje się coraz bardziej
stromy i kamienisty. Skręcamy w lewo w ścianę progu. Pniemy się mozolnie w górę,
zakosami po skalnych płytach i usypiskach. Po lewej stronie mijamy Żółtą Ścianę miejsce często uczęszczane przez taterników. W oddali widzimy już budynek schroniska,
który jest dalej niż nam się wydaje. W końcu, po długiej wędrówce docieramy do
Schroniska Téry'ego. Znajdujemy się w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich. Idziemy teraz
zielonym szlakiem, do którego równolegle biegnie szlak żółty. Możemy się teraz lepiej
przyjrzeć stawom. Droga zaczyna się wspinać na ramię Kopy Lodowej. Idąc kamiennym
chodnikiem dochodzimy do niewielkiej ściany, tutaj szlak skręca w lewo. Wspinamy się
za pomocą łańcuchów przez łatwy próg skalny. Następnie schodzimy do Dolinki Lodowej,
idąc przez piarżyska docieramy do rozwidlenia szlaków. Opuszczamy szlak zielony (idący
do Lodowej Przełęczy) i kierujemy się teraz szlakiem żółtym na Czerwoną Ławkę.
Wędrujemy zakosami po kamieniach i podchodzimy do piargu. Teraz zaczyna się
najtrudniejszy odcinek wędrówki, widać też pierwsze łańcuchy. Początkowo wspinamy się
po skalnych blokach do góry, dalej szlak prowadzi bardziej na ukos w lewą stronę.
Pokonując kolejne skały cały czas nabieramy wysokości. Trasa robi się bardzo mocno
eksponowana, momentami bardzo mało miejsca na nogi. Dalej dochodzimy do niemal
pionowej skalnej ściany, która ubezpieczona jest ośmioma klamrami. Za tą "drabinką"
przesuwamy się na lewo, trzymając łańcuch w dłoni szukamy miejsca na nogi (kolejne
klamry) i wspinamy się do góry. To jednak nie koniec wspinaczki, czeka nas teraz skalny
gzyms z kolejnymi klamrami. Szukamy "wcięć" na nogi i pniemy się w górę. Teraz
kierujemy się bardziej na lewo po skośnych blokach skalnych. Kawałek przed przełęczą
szlak posiada dwie drogi i musimy umiejętnie dobrać trasę. Ta po prawej prowadzi
bardziej na około, po dosyć ukośnych skałach i zabezpieczona jest długimi łańcuchami.
Wybierając drugą opcję powędrujemy przez skalne "wcięcie" (trochę piarżyska). Tutaj
również pomogą nam łańcuchy.
Po prawie pół godzinnej wspinaczce po łańcuchach docieramy na Czerwoną Ławkę.
Przełęcz jest ciasna, przez co często panuje na niej tłok. Jednak doskonałe widoki to
rekompensują. Z Czerwonej Ławki schodzimy do Zbójnickiej Chaty a stamtąd już
szlakiem niebieskim wracamy na Hrebienok i do Starego Smokowca.

Przydatne informacje:
W górach pogoda jest zmienna, zawsze warto zabrać na tzw. wszelki wypadek coś
przeciwdeszczowego, jakąś cieplejszą bluzę, zapas wody, batoniki, kanapeczki, „coś na
ząb” w każdym razie, kilka drobnych euro do kieszeni i przede wszystkim dobre,
wypróbowane buty. Dla całej wyjeżdżającej grupy wykupujemy jednodniowe
ubezpieczenie: podstawowe NW, oraz na wypadek konieczności interwencji THS
(Tatranská Horská Služba) , ponieważ wszystkie akcje ratunkowe na terenie gór
słowackich prowadzone przez Tatrzańskie Pogotowie Górskie są płatne. Ubezpieczenie
kosztuje niewiele, w granicach 1 euro za osobę a pozwala na zwrot pieniędzy za
ewentualną pomoc i leczenie. Dobrze posiadać kartę EKUZ (Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego), NFZ wydaje ją za darmo, jest ważna pół roku i jest
podstawą do darmowego korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej.
Ubezpieczyciel nie w każdej sytuacji jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za szkodę,
leczenie itd. Numery alarmowe (oby nie były potrzebne): 18300 (HZS) i 622(THS),
lub ogólnie znany 112.
Apelujemy o rozsądek, zawsze zostawmy sobie trochę siły na drogę powrotną. W razie
zbliżającej się burzy najlepiej jak najszybciej zarządzid odwrót a kiedy już nas zaskoczy
kilka porad: Unikaj odsłoniętych przestrzeni, szczytów, grani, pojedynczych skał czy
drzew, oddal się od cieków wodnych (np. wody spływającej żlebem) oraz metalowych
ułatwieo (łaocuchów, drabinek), będąc przy skałach, nie opieraj się o nie, oddal się od
skały o co najmniej metr. Ukucnij i złącz nogi razem. Jeśli to możliwe, odizoluj się od
podłoża (np. plecakiem).Przebywając w grupie, w żadnym wypadku nie trzymajcie się za
ręce.
Informacje zaczerpnięte z portalu: http://natatry.pl/
Zdjęcia z: http://www.wiecznatulaczka.pl/

