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. 

Lezecká sezóna je vyhodnotená zo záznamov na všeobecne dostupných lezeckých stránkach a z informácií, ktoré 

nám zaslali samotní lezci. Prehľad o sezóne nemapuje všetky lezecké aktivity, kedže nie každý o svojej činnosti 

referuje a svoje výstupy zverejňuje. Pri návštevách tatranských dolín počas pekných letných dní je vidieť mimo 

turistických chodníkov desiatky ľudí, ktorých aktivity sú od VHT, hrebeňovky, lezenie ciest všetkej obťažnosti až 

po bouldering.  Na lezeckej stránke www.climb.sk je 118 záznamov o vylezených cestách v letných Tatrách 

v obtiažnosti od 3 do 9+  a na stránke www.przejscia.pl je 180 záznamov v obtiažnosti  od 2 do 8+. Najlezenejšia 

časť Tatier je Mengusovská a Zlomisková dolina, kde je jednoznačne najčastejšie lezená Ostrva, na poľskej strane 

Tatier je to oblasť Mnícha. V obtiažnosti sú najčastejšie uvádzané cesty 5 až 7. 

Nižšie uvádzame publikované prvovýstupy a pozoruhodné prelezy tohtoročnej sezóny rozdelené podľa dolín od 

východu po západ Vysokých Tatier. Uvádzané obtiažnosti voľného lezenia sú v stupnici UIAA, technické lezenie, 

ak je v cestách potrebné, je uvádzané v stupnici A0 – A5, hodnotenie úrovne istení je uvádzané  podľa vzoru 

alpskej hodnotiacej stupnice (S1-S6, R1-R7). Detaily tohoto hodnotenia sú uvedené na 

http://www.james.sk/object.asp?pageid=113&portal_id=8&id_object=1176 

 

Dolina Bielej vody 

Poľskému lezcovi Lukaszovi Dudekovi sa podarilo začiatkom septembra zopakovať cestu Corona 11- na Jastrabej 

veži. V roku 2016 cestu vyliezli zdola Jožo Krištofffy s Mišom Badom a následne ju Jožo preliezol PP a ohodnotil 

11-, čo je aktuálne najťažšie skalné lezenie v Tatrách. Kľúčová je 2. dĺžka, kde je 40 m lezenia v previsnutej platni 

so 4 nitmi a   zakladaním vlastných istení. Lukasz Dudek cestu skúšal už v roku 2017, tohto roku strávil viacero dní 

nacvičovaním až sa mu podaril PP prelez a potvrdenie obťažnosti. Zaujímavosťou je, že bol istený otcom a 2. a 3. 

dĺžku spojil do jednej, čo bolo 80 metrov lezenia.  V lete Víťo Vyskočil preliezol na Jastrabej veži cestu Pavúci lezú 

do neba, 8 OS. 

 

http://www.james.sk/object.asp?pageid=113&portal_id=8&id_object=1176


 

Lukasz s otcom – nenahraditeľným partnerom pri preleze Corony.  foto: L. Dudek 

 

 

Skalnatá dolina 

 

Už minulého roku bol veľmi aktívny v platniach Kežmarského štítu Peter Ondrejkovič a tohto roku v aktivitách 

pokračoval.  Po minuloročnom rozrobení cesty zhora sa Peter Ondrejkovič dohodol so SVT a cestu dokončil zdola. 

Spolu s Andrejom Holovičom dokončili 3 - dĺžkovú cestu v pravej časti platní. Ich nová cesta Óda na radosť ide 

v kvalitnej platňovitej skale s obťažnosťou 7+, je odistená nitmi úrovne S1-2. Peter Ondrejkovič  ďalej pokračoval 

v preisťovaní aj ostatných ciest v platni. Aktuálne sú preistené cesty Pochylého platne 8- S2, Túlak po hviezdách 

8- S3 a Total free jazz 8+  S4. Cesty si zachovali svoj charakter, kde je potrebné popri lezení riešiť a morálové 

problémy v cestách s hodnotením S3-4. Martin Krasňanský 16.10. zopakoval cestu Total free jazz štýlom OS . 

Cesta Óda na radosť mala viacero opakovaní, najhodnotnejší je OS prelez Denisou Šulcovou. 

Na Huncovskom štíte v Hutlákovej ceste 4,  boli v roku 2015 doplnené postupové nity a štandy. Preistenie spravili 

horskí vodcovia. 



Malá Studená dolina 

Na Veľkej Lomnickej veže v stene s PP variantom spravili Ondrej Bizub, Ľubomír Kolársky v lete cestu Zárez 6+, 3 

dĺžky lezenia. Vo východnom masíve medzi Veľkým kostolom a Chmúrnou vežou na Zvon 29.5. Mišo Sabovčík, I. 

Pap a Rasťo Hatiar vyliezli Cestu komínom 5+ A1, cesta končí na fotogenickej veži, ktorú nazvali Ihla republiky. 

topo Cesty komínom

Ihla republiky 



 Cesta Zárez 

 

Lídia Molnárová preliezla na Baraních rohoch cestu Indiánske leto 7-, v ceste boli so súhlasom autorov 

doplnené štandy, doistenie spravil Adam Olejár a Peter Koteleš. V ceste Patagonské leto 8- v Z Lomnici, autori 

cesty ešte minulého roku vymenili ručne vŕtané nity za štandardné a doplnili štandy. Na Veľkej Lomnickej veži 

Víťo Vyskočil zopakoval cestu Via Verona 8- OS, v ceste Star gate 8 v stene PP variantu  doplnil štandy Rado 

Staruch.  

 

Veľká Studená dolina 

 

Na Ostrom štíte 6.5. vyliezli Jedrzej Myslinski  s  Krzyskiem Kornem novú cestu Primula minima 6. 



 

Matúš „Kuko“ Kostka spracoval vo svojom blogu sprievodcu po skalách a bouldroch vo VSD. Je to výrazné 

šutrovisko vo Veľkej Studenej doline pod masívom Slavkovského štítu, približne 1 hod. z Hrebienka. Zatiaľ je tam 

vyše 70 bouldrov a obrovský potenciál na omnoho viac. Na najväčšom balvane je pár línií vynitovaných, vzhľadom 

na zlý dopad a výšku od 7 do 14m. Viac na: kukoblog.files.wordpress.com 

 

 

Velická a Batizovská  dolina 

Aktivitu prvovýstupov vo Velickej a Batizovskej doline zachraňoval opäť neúnavný Marek Pronobis. Na  

Kvetnicovú vežu z Gerlachovského kotla 19.9. vyliezol cestu Klepsydra 4, A1. Vo  východnej stene Gerlachovského 

štítu spravili 30.8. Zuzana Božíková a  Martin Murár cestu Chrám slobody 4+, 9 dĺžok lezenia. 



topo Klepsydra 4, A1 

 

 

Mengusovská a Zlomisková dolina 

 

Na Zadnej Ostrve  20.5. Ondrej Bizub a Ľubomír Kolársky spravili cestu Aprílová 5, RS1, 4 dĺžky odistené nitmi. Na 

Ihle v Ostrve pribudla v JZ stene cesta Matematika tmy a svetla, 5,  3 dĺžky lezenia, autormi sú Martin Murár 

a Ivana Jasková. K najhodnotnejším prelezom na Ostrve patrí zopakovanie  cesty Strach zo smrti, 9+, štýlom RP 

Robom Lubym 3.9. a Martinom Krasňanským 9.9.  Cestu Akoriabe, 8+ preliezli Robo Luby a Palo Kratochvíl  OS 

4.8.  Cestu Slepá ulička, 8 zopakoval 14.10. OS Martin Krasňanský a Víťo Vyskočil zopakoval cestu Carpe diem 8- 

OS. Na Železnom Východnom štíte Robo Luby a Palo Kratochvíl  preliezli 3.8. Chamonillu 9-, PP.  

V ceste Strach zo smrti, 9+ Martin Krasňanský vymenil postupové istenia a doplnil štandy, odlezy ostali, ale je to 

bezpečnejšie. Na Malej Dračej Hlave z Dračej dolinky boli po dohode s autormi ciest v Relaxačnom kúte 7 

doplnený 3x štand a v Drag“on“line 7- doplnený 6x štand.  Cestami sa dá bezpečne zlaniť pod stenu s maximálnou 

dĺžkou zlaňáku 40m. Doplnenie štandov spravili Stano Filkor, Rado Staruch a Peter Koteleš. 



 

 

 



 Topo ciest Drag“on“line a Relaxačný kút na Malej Dračej hlave 

Mlynická dolina 

Na Veži pod Skokom Jano Svrček a Vlado Masný spravili cestu Deň Zombi 6+, R3 6 dĺžok lezenia v najvyššej časti 

steny. 

 

V SV stene Malého Soliska spravili ľahšiu cestu Rest day 4+ Ivan Staroň a Jana Masárová. 



 

 

 

 

Poľská strana Tatier 

 

V Doline piatich stawow Polskich na Zamarlej Turni spravili cestu Pasieka,  9+, Grzegorz Grochal a Michal Brozyna. 

Je to 4 dĺžková cesta s obtiažnosťou kľúčových dĺžok 7+, 9+, 9.  V Doline Rybieho potoka na Mininštrantovi 24.8. 

Darek Kałuża  s Marcinom Gąsienicou-Kotelnickim preliezli novú cestu  Egzorcysta X -, 4 dĺžky lezenia. 



  topo cesty Egzorcysta X – 

 cesta Pasieka 3. dĺžka 

https://wspinanie.pl/wp-content/uploads/2018/09/ministrant-egzorcysta-topo.jpg
https://wspinanie.pl/wp-content/uploads/2018/09/pasieka-wyciag-nr-3.jpg


Na Zamarlej Turni v auguste spravili Katarzyna Kluba i Maciej Tertelis cestu Krokodyl, 7+ a tá istá dvojica na 

Spadovej kope cestu Scary sky, 7- . 

 

https://wspinanie.pl/wp-content/uploads/2018/08/Zamarla-1.jpg


 

 

 

Jednu z najťažších skalných ciest na Poľskej strane Tatier  Opetanie 10- na Miništrantovi preliezol a tým spravil 2. 

opakovanie cesta Wojtek Gasienica-Roj. Kľúčové sú 3 úvodne dĺžky, ktoré majú obtiažnosť 9, 9, 10-.  5.9. lezci 

Michał Czech a Kuba Kokowski preliezli na Mníchovi za 16 hodín 21 ciest, čo je dokopy 62 dĺžok s obtiažnosťou do 

8+. 

 

 

https://wspinanie.pl/wp-content/uploads/2018/08/KS-1a.jpg


 



 Rado Staruch v ceste „2+1“ za 8, Mních, foto Stano Filkor 

 

Všeobecné informácie a bezpečnosť v Tatrách 

 

V roku 2017 bol v Galérií Ostrvy medzi Ľavou a Prostrednou vežou výlom skalných blokov. Aktuálne je táto časť 

steny stabilizovaná, aj keď je potrebné liezť v tejto časti steny zo zvýšenou opatrnosťou.  

 Výlom na Galérií Ostrva, stav pod stenou 

Výlom skál nastal okolo 17. 9. aj na Zadnom Gerlachu smerom do Kačacej doline, ktorý zasahuje do Komarnického 

cesty. Pohyb v tejto časti je aktuálne nebezpečný. 



 

Foto Grzegorz Folta, stena Zadneho Gerlachu pred a po výlome skál. 

Úrazy pri lezeckej činnosti vo Vysokých Tatrách. 

21.9. slovenský horolezec zahynul po páde z južnej stene Vysokej v kamennej lavíne. 

30.8. český horolezec zahynul po páde z Dračieho štítu do Rumanovej doliny. 

17.8. dvaja slovenský horolezci zahynuli po páde z Dračieho štítu do Zlomiskovej doliny. 

30.7. český horolezec zahynul v Medenej dolinke po zásahu padajúcim kameňom z Ušatej veže. 

 

Informácie uverejnené v článku sú z internetových stránok james.sk, lezec.cz, horyinfo.cz, climb.sk, wspinanie.pl, 

przejscia.pl a od lezcov, ktorý mi poskytli informácie – ďakujem. 

 

Za SVT  Rado Staruch. 


