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Od 1.11.2013 sa začala uzávera Tatier. Platí až do 15.6.2014. Viete , že hlavne vyššie
položené Tatranské chodníky sú v tomto čase uzavreté. Toto sa deje každoročne a tak trochu
sme si zvykli. Takže články v médiách o tom vlastne neprekvapili. Napr. aj http://poprad.korzar.
sme.sk/c/6985798/uzavera-chodnikov-neznamena-koniec-turistiky-v-tatrach.html
. To všetko beriem. Zákony treba dodržiavať.

V poslednej dobe to ale nejak vnímam rozpačite. Častejšie totiž chodím buď po Poľskej strane
Tatier alebo po chodníkoch čo vedú po štátnej hranici. Poliaci totiž nemajú žiadnu uzáveru !!!
To sa u nás veľmi ani nevie resp. nehovorí. Takže ak chcete ísť na Rysy, môžete kedykoľvek.
Ale z Poľska. Chcete ísť na Svinicu, čo je tiež na hranici? V pohode. Ale opäť z Poľska.
Takýchto miest je viacero. Takže Poliaci sa po hranici môžu veselo pohybovať a často chodia aj
po "našej" strane Tatier, dokonca aj hrebeňovky. Pozerajú sa na nás pekne z výšky. Sú na
hranici a tam je iný režim. Nikto im nič nemôže. Veľmi mi to pripomína známu rozprávku o
pyšnej princeznej. Tam si chodili spievať za hranicu. Nám zostáva ísť do Tatier do Poľska.
Takže hor sa do rozprávkovej "Země krále Miroslava" . Poľské Tatry sú síce o dosť menšie ale
majú čo ponúknuť. Priznajte sa, mnohí to tam vôbec nepoznajú. A pritom napr. taká Orlia Prť je
snáď najkrajšia tatranská túra.
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Nečudujem sa teda ani iniciatívam. Ako napr. táto - http://poprad.korzar.sme.sk/c/6986308/zak
azane-casti-tatier-chcu-otvorit-pre-vsetkych.html
. Je to logické. Akonáhle viac poznáš svet alebo pozrieš sa len cez kopec, tak táto uzávera ťa
musí prekvapiť. Zdá sa však, že spoločenský tlak je zatiaľ slabý. Ako som pred pár dňami
zachytil v rozhlase - keď na tému uzáveru Tatier, jeden pán z poľska prehlásil": Poľsko má len
minimum územia pokryté horami. Viete si predstaviť , že by ste zakázali toľkým miliónom
občanov sa ísť do Tatier? Takže tam je tlak jednoznačný. U nás to asi súvisí aj s tým, že
domácich turistov zase až tak veľa nie je. Česi či Poliaci nás v lete hravo predbehnú. Takže
mám otázku. Myslíte že sa to v budúcnosti zmení? A viete sa pridať pre nejakú zmenu?

PS: Dňa 1.11 v prvý deň uzávery som sa bol prebehnúť v Západných Tatrách smerom na
Vysoké. Od Volovca ďalej na Hrubý vrch , Klin či Gáborove sedlo som stretával Poliakov čo ani
netušia že Slováci tam vlastne nemôžu. Kochajú sa reálnym pohľadom. My si napr. môžeme
pozerať fotky z leta. Pre mňa ale v tom momente aspoň platilo, že popri hraničných kameňoch
sa ma uzávera netýka.
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