Chata pod Rysmi
potrebuje pomoc
Chata pod Rysmi v nadmorskej výške 2 250 m je
najvyššie položenou chatou vo Vysokých Tatrách. Aj
vďaka turisticky prístupnému vrcholu Rysov patrí
k najpopulárnejším a najnavštevovanejším tatranským chatám. Nachádza sa v ľadovcovom kotle obkolesená zrázmi Rysov a Ťažkého štítu. Od vzniku
v roku 1933 býva počas zimy ohrozovaná lavínami.
Zasiahnutá bola viackrát, pričom jej stavebnú časť
výrazne nahlodával zub času a tvrdé miestne podmienky. Veľká lavína v januári 2000 ju zdevastovala
vážnejšie. Hoci nasledovala provizórna oprava, padlo
definitívne rozhodnutie, že chata potrebuje zásadnú
rekonštrukciu.

Stav v novembri 2010

Po dlhých desiatich rokoch hľadania riešení, stovkách rokovaní a boji s byrokraciou a ľudským nepochopením odovzdali 15. júna 2010 spolumajitelia
chaty – Klub slovenských turistov a Slovenský horolezecký spolok JAMES – stavenisko dodávateľovi
generálnej rekonštrukcie Chaty pod Rysmi. Začala
sa realizácia výstavby, ktorej výsledkom bude vynovená chata spĺňajúca súčasné kritériá a schopná odolať najťažším podmienkam i lavínam. Vďaka tenším
obvodovým múrom, ktoré budú mať lepšie izolačné
vlastnosti, sa zväčší vnútorný priestor chaty, takže
oveľa vyšší komfort budú mať návštevníci i personál.
Pribudne sušiareň, ošetrovňa a tzv. zimná miestnosť
so samostatným vchodom, ktorá je štandardom vo
všetkých alpských chatách a slúži v čase núdze, keď
chata nie je v plnej prevádzke. Jedným slovom, realizuje sa riešenie, ktoré po všetkých stránkach zlepší
predchádzajúci stav.
Po skončení prvej letnej stavebnej sezóny na konci októbra 2010 však nastala zložitejšia situácia, než
sme čakali. Podmienky na organizáciu práce totiž sústavne komplikovalo nepriaznivé počasie. Podarilo sa
dokončiť viac ako polovicu chaty, avšak nie celú hrubú stavbu, ako sa plánovalo. Nad dokončením rekonštrukcie navyše zostala visieť hrozba nedostatku financií. Pre začatie výstavby bolo rozhodujúce získanie
štátnej dotácie vo výške 254 365 €, avšak rozpočtova-

Stav v máji 2010

né náklady sú oveľa vyššie, predstavujú 516 805
€ (z toho stavebné práce a materiál 309 150 €,
letecký vývoz materiálu 171 955 €, ostatné náklady, zariadenie chaty, atď. 35 700 €). Na dokončenie stavby chýba približne 265 500 €,
pričom zo štátnej dotácie zostalo len 21 921 €.
Uhradiť treba stavebné práce, materiál a leteckú dopravu vo výške asi 90 000 €. Situácia je
kritická, nakoľko finančné možnosti Klubu slovenských turistov a Slovenského horolezeckého
spolku JAMES ako občianskych združení sú obmedzené – z vlastných zdrojov nedokážu vykryť
viac ako 20 % zostávajúcich nákladov.
Voláme na pomoc všetkých, ktorým nie je
osud tejto jedinečnej chaty ľahostajný. Chata,
ktorá dlhé roky zachraňovala turistov a horolezcov, teraz sama potrebuje, aby sme ju zachránili.
Dokončenie rekonštrukcie Chaty pod Rysmi sa
nezaobíde bez finančnej pomoci darcov a sponzorov. Viacero firiem už pomohlo zľavami alebo darovaním stavebného materiálu. Hľadáme
ďalších firemných darcov schopných a ochotných prispieť finančne, turistická a horolezecká
verejnosť môže pomôcť kúpou mimoriadnych
známok. Veríme, že spojením drobných darcov
a úspešných silných firiem sa nám túto celospoločensky prospešnú stavbu podarí dokončiť
v prospech všetkých návštevníkov a milovníkov
Vysokých Tatier. Dokážme, že aj naša generácia
dokáže zanechať pozitívnu stopu v najmenších
veľhorách Európy.
Ing. Igor Koller, predseda SHS JAMES,
Peter Perhala, predseda KST
Ak sa rozhodnete finančne podporiť
dokončenie rekonštrukcie Chaty pod
Rysmi, kontaktujte predsedu SHS
JAMES Ing. Igora Kollera: office@
james.sk, tel.: +421 2 4924 9211, mobil:
+421 907 988 343. Vopred ďakujeme
za pochopenie a pomoc. Prezentácia
doterajších sponzorov sa nachádza na
stránke www.james.sk.
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