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Nebolo toho málo. Pribudlo viacero no-
vých ciest od tých turistickejších až po 
náročné prásky, ktoré sa nesú v  zna-

mení zalomených prstíkov, vycerených zúb-
kov a vypučených očiek. Okrem toho sa udia-
lo zopár voľných prelezov starých hákovačiek 
a  opakovaní sa dočkali aj dobrodružnejšie 
cesty, ktoré sa až tak často nelezú. Ale poďme 
pekne po poriadku. Podobne ako minulý rok, 
aj tento raz sa najskôr pozrieme zo západu na 
východ do južných dolín a potom zosumari-
zujeme, čo je nové na tatranskom severe.

Mlynická dolina
Začneme hneď zhurta na Veži pod Skokom, 
kde v lete vznikla nová cesta Aurora Borealis 
(9), ktorá v súčasnosti predstavuje to najťaž-
šie, čo Mlynická dolina v oblasti letného le-
zenia ponúka. Za túto 100-metrovú športovú 
lahôdku vďačíme dvojici Rado Staruch a Ro-
bin Gelle, ktorí ju pripravili počas troch let-
ných dní a preliezli ju 4. augusta. Rado v sú-
vislosti s cestou spomína: „Ide o kolmé aj mierne 
previsnuté stenové lezenie. Skala je super, vzduš-
né lezenie – odporúčam na horúce letné dni.“ Pár 

metrov vedľa vznikla v auguste zásluhou Petra 
Haľka a Rasťa Labudu ďalšia športová novin-
ka s názvom Princezná AMY (8+/9-). Ved-
ľajšia špára Ľavej hrany (8/8+) sa začiatkom 
leta po dlhšej dobe dočkala ďalšieho prelezu 
štýlom OS od Maroša Červienku a  Ondra 
Húserku, ktorým sa v porovnaní so špárami 
inde vo svete zdala ľahšia (cca 8-). Keď sme 
už pri ceste Ľavou hranou, pod kľúčovú špáru 
je od leta možné doliezť nielen silne tatranis-
tickou originálnou líniou zľava doprava a na-
späť doľava, ale aj priamejším jednodĺžkovým 
nástupovým variantom za 7 (autori Igor On-
drej a Rado Staruch), prípadne prvou dĺžkou 
už spomínanej Aurory. Vo vedľajšej Tatarko-
vej ceste pribudli v kľúčovej dĺžke na začiatku 
previsu dva nové nity od Rada Starucha, takže 
už by viac nemalo hroziť, že kvôli treniu lana 
v skobách pod previsom budete musieť vyššie 
v dĺžke zaštandovať v kolmej platni. Cestu je 
teraz možné vyliezť na tri dĺžky a namiesto 
boja s lanom si viac užijete samotné lezenie. 
Na Veži pod Skokom ešte spomeňme minu-
loročnú novinku Pre Jarku (9-), ktorú tento 
rok zopakoval napríklad Rado Staruch (RP) 
či dvojica Ondro Húserka – Maroš Červien-
ka (flash). Pravdepodobne prvý OS tejto cesty 
sa podaril Mirovi Peťovi s Marekom Bisku-
pičom, ktorí ju v porovnaní s  inými tatran-
skými cestami podobnej obťažnosti hodnotia 
skôr na 8/8+. Nič to však neuberá z jej krásy, 
takže milovníci kratších nástupov a pekného 
lezenia bez hrozby vážneho zranenia či smrti 
– nech sa páči, na Veži pod Skokom si prídete 
na svoje. A ak by sa vám náhodou málilo, 

Lístie opadalo zo stromov, tatranské vrcholy sa pomaly, ale isto začínajú zahaľovať bielymi 
čiapkami. Nastal čas zrekapitulovať, čo zaujímavé sa poliezlo za uplynulé leto a jeseň 
v najmenších veľhorách sveta, vo Vysokých Tatrách.



Granátova stena, Rozlúčka so slobodou, 
1. dĺžku lezie Marián Hrnčiar.(mp)

Dies Irae, 9,  
Ostrva,  
David Závacký.

Čertova veža, JZ stena,  
Fairy Meadows,  
Cesta na pamiatku 
Petra Šperku, 7+/8- OS,  
Maroš Červienka,
Katka Húserková. 
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Tatranské leto 2013

Ivan Staroň v ceste Memento na Prostrednom hrote.(mp)
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môžete sa po ceste dole staviť aj na Stene pod 
Skokom a otestovať svoju techniku v Nemo-
rálnom tanci (8-) a s úsmevom ho vybaletiť 
štýlom OS, ako sa toho roku podarilo aj Kat-
ke Húserkovej.

Mengusovská dolina
V Mengusovskej doline sa aktivita lezcov už 
tradične koncentrovala hlavne na populár-
nej Ostrve, ešte populárnejších Ošarpancoch 
a ultrapopulárnej Volej veži. Liezlo sa však aj 
v menej lezených stenách, napríklad v klasic-
kých cestách na Zlatinskej veži. Vráťme sa ale 
naspäť na Ostrvu, kde sa Jožovi Krištoffymu 
podarilo koncom septembra zaknihovať prvé 
opakovanie Strachu zo života a smrti (9+ PP). 
Prvý voľný prelez tejto skvostnej línie spravil 
minulý rok Miro Peťo a Jožo po preleze potvr-
dil, že ide o najťažšiu voľne vylezenú líniu na 
Ostrve. O pár dní neskôr sa v masíve Ostrvy 
znovu diali zaujímavé veci, keď Dávid Závacký 
začiatkom októbra spravil prvý PP prelez svo-
jej minuloročnej novinky s názvom Dies Irae 
(9). O štyri dni neskôr v Dňoch hnevu zabo-
jovala aj dvojica Robin Gelle a Rado Staruch, 
ktorí Zavakymu potvrdili, že francúzskych 7c 
tejto línii pasuje, podobne ako aj nit pridaný do 
vzdušného výlezu z kľúčovej dĺžky, ktorá tým 
prestala byť zbytočne morálová (inými slovami 
– po páde z výlezu by už viac nemalo hroziť, 
že sa napichnete na veľký blok v strednej časti 
kľúčovej dĺžky). Neúnavný Rado Staruch po-
čas jesene popri lezení v Zádiele ešte stihol na 
Ľavej veži Ostrvy dorobiť novú cestu s názvom 
Slepá ulička (8-). Z Mengusovskej doliny však 
neprichádzali len radostné správy. Jednou 
z nich bola aj správa z polovice októbra o ne-
hode, pri ktorej zahynul jeden z najvýznam-
nejších poľských tatranských horolezcov, 
publicistov a milovníkov Tatier – Władysław 
Cywiński. Česť jeho pamiatke...

Batizovská dolina
Z  hľadiska počtu nových ciest sa najväčšia 
aktivita sústredila v masíve Gerlachu. Gerla-
chovský kotol je vďaka tomu od leta bohatší 
o  novú cestu Fairy meadows (7+/8-), ktorú 
jej prvovýstupcovia Maroš Červienka a Kat-
ka Húserková venovali pamiatke Petra Šper-
ku. Z ľahších ciest pribudla v západnej stene 
Kvetnicovej veže cesta Camera Obscura (4 A0) 
a na Urbanovej veži cesta Urbanove Tarasy (4). 
Autorom oboch ciest je M. Pronobis, ktorý 
v  tomto masíve do tretice pridal prvovýstup 
aj na Dromedárov chrbát a nazval ho Pilastro 
(5+). Ďalšou aktívnou dvojicou v tejto oblasti 
bol Ivan Staroň s Janom Kořínkom. V stene 
Kotlového štítu najskôr vyliezli cestu 50 ro-
kov pre JAMES Bobrovec (7), o deň neskôr 
pridali Pilier motýľov (5) a počas októbrového 
babieho leta obohatili stenu o Budhove oči (7). 

Velická dolina
Vo Velickej doline Tóno Suchý s Janom Kořín-
kom dokončili na Granátovej stene svoj pro-
jekt z minulého roka s názvom Rozlúčka so 
slobodou (8-). Cestu hneď za čerstva zopako-
valo niekoľko lezeckých dvojíc (napr. I. Sta-
roň – M. Biskupič, I. Ondrej – R. Staruch). 
Prvý OS tejto zaujímavej 12-dĺžkovej línie sa 
začiatkom septembra podaril dvojici M. Peťo 
– M. Hrnčiar. Z trochu iného súdka je ces-
ta Drlík – Orolín (5+ A3) vo východnej stene 
Gerlachu, kde pôsobil Paľo Jackovič s Mirom 
Simom. Paľo spomína, že ide o fajnové leze-
nie. Kto má záujem na vlastnej koži zistiť, čo 
sa pod týmto mysterióznym dvojslovným hod-
notením skrýva, pripravte sa na seriózny há-
kovací boj v nie zrovna najkvalitnejšej skale...

Veľká Studená dolina
Paľo Jackovič sa činil aj na Slavkovskom ští-
te, kde v rámci kompletizácie svojich výstupov 

v  tomto masíve a  finišovania pripravované-
ho horolezeckého sprievodcu spolu s Mirom 
Simom preliezli niekoľko prvovýstupov. Ja-
covom komentár k  jeho činnosti vo Veľkej 
Studenej doline: „V  rámci doliezania ciest na 
Slavkovskom sme urobili s Mirom Simom nové 
cesty na Prostrednej Vareškovej strážnici za 5+, 
na Grószovej kope za 5+ a ďalšiu za 6+, na Slav-
kovskej stráži za 6 A1 a na Prostrednej Slavkov-
skej bašte za 6-. Ďalšiu novú cestu sme spravili 
na Pravej dvojveži Zadného Oštepu za 5+ A2-
A3. Bonbónikom na záver bola Žltá veža a cesta 
VYDRŽAŤ!? od autorov Drlík – Mačák. To, že 
robíme len 3. opakovanie, som sa teda nečudoval. 
Je to riadna brutalita a napríklad A3 sa ide po 
13 jedničkách za sebou. No proste ‚nádhera‘...“ Na 
Veľkom Kostole pribudla cez leto nová cesta 
aj od dvojice M. Kuniak a M. Brecik. Cestu 
nazvali Santa Catarina (6 A2) a v jej súvislosti 
spomínajú, že táto línia bola možno vylezená 
už skôr. Začiatkom septembra dokončil Miro 
Komora v SZ stene Žltej veže sólovým výstu-
pom svoj dávnejší projekt s názvom Trhlina (5+ 
A0). Koniec babieho leta využila dvojica J. Svr-
ček – M. Styk, ktorí v južnej stene Širokej veže 
spravili prvovýstup a nazvali ho Spomienka na 
Magnusa (7+/8-) na počesť Janovho kamará-
ta Magnusa II. Kastegréna zo Škótska, ktorý 
práve v ten deň zahynul na hore Mt. Cook. 
Zvláštna súhra náhod a možno i nenáhod, keď 
si uvedomíme, že prvovýstup sa uskutočnil na 
dušičkový sviatok Všetkých svätých...

Malá Studená dolina
V Západnej stene Lomnického štítu v polovi-
ci júla pribudla čiastočne nová línia s názvom 
Soltíno (6+) od dvojice I. Staroň – J. Kořínek. 
Počet popísaných ciest v Západnej Lomnici sa 
vďaka tomu zvýšil na 40. Zo zaujímavých opa-
kovaní ciest, čo sa z viacerých dôvodov až tak 
často nelezú, stojí za zmienku cesta Memento 

Lomnický štít, Z stena, 
Soltíno, 6+, 240 m,  

Ivan Staroň, 
Ján Kořínek. 

Ostrva,  
Slepá ulička, 8-, 
Rado Staruch. 
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(8-) v SV stene Prostredného hrotu, ktorú za-
čiatkom augusta štýlom team flash preliez-
la dvojica M. Peťo – I. Staroň. Mirove doj-
my z cesty: „Po dlhšej dobe opäť domáce Tatry. 
Minulý rok sa niesol v znamení Strachu zo smrti 
na Ostrve a Jet Streamu na Jastrabke. Obe pat-
ria k tomu najťažšiemu, čo letné Tatry ponúkajú 
a vyžiadali si niekoľko dní skúšania, kým milosrd-
ne pustili. Na ďalšie tatranské cesty popri lezení 
v Alpách a Dolomitoch nezvýšil čas. Až toto leto po 
návrate z Nórska mám možnosť znova zažiť pra-
vé tatranské dobrodružstvo v ceste Memento. Tá 
je síce papierovo o dva stupne ľahšia než Jet Stre-
am, ale nenechajte sa oklamať číselkami, 8- v Tat-
rách dokáže občas poriadne prekvapiť, zasvätení 
vedia svoje. Ja by som o tom tiež vedel čo-to po-
rozprávať. Jedna z nich mi totiž dala pred piatimi 
rokmi poriadne po hube. Doslova. A boli z toho 
mínus dva zuby. Štrbavé memento! Dnes preto 
radšej opatrne, niet sa kam plašiť. Veď počasie je 
parádne a okolitá scenéria prekrásna. Načo sa zby-
točne ponáhľať? Hlavne v stene, akou je SV stena 
Prostredného hrotu, kde to pravým tatranizmom 
len tak srší – občas mach, občas lišaj, miestami lo-
ker, miestami ešte väčší loker, sem-tam skobka, 
väčšinou zhnitá. Zrejme to pred nami dlho nik-
to neliezol. Ale aspoň je zážitok intenzívnejší. 

Každopádne, radšej sa zaistiť friendíkom alebo 
čokom, keď sa dá. Hlavne vtedy, keď to pod no-
hami začína podozrivo šušťať. Aby z toho neboli 
ďalšie mínus dva zuby. Alebo ešte niečo horšie...“

Skalnatá dolina
Podobne ako v Memente i dianie v Skalnatej 
doline sa nieslo vo viac tatranistickom duchu, 
keď sa začiatkom septembra dvojici J. Svr-
ček – I. Kapušanský podaril štýlom OS prvý 
voľný prelez Šmídovej cesty na pravom rebre 
Lomnického rebra. Pôvodne stará hákovačka 
(5 A3) ponúka voľné lezenie do obťažnosti cca 
8. Krátky opis prelezu od Jana: „V ceste je pre-
kvapivo dobrá skala, teda okrem kľúčovej dĺžky, 
ktorá vedie veľkým žltým výlomom. Cesta je ná-
rezom s príchuťou seriózneho alpinizmu. V ná-
krese je dosť nepresností. Štvorkové dĺžky sú asi 
o stupeň ťažšie. Trojková nástupná polica, ktorá 
je vstupom do kľúčového lezenia, sa pravdepo-
dobne odporúčala do doliny.“

Dolina Zeleného plesa
Južné doliny sú stručne zrekapitulované, ta-
kže sa môžeme presunúť na ďaleký východ 
do Doliny Zeleného plesa. Z hľadiska tvorby 
nových ciest a zaujímavých opakovaní sa tu 

v porovnaní s minulými rokmi tento rok veľa 
lezeckej vody nenamútilo. Za zmienku stojí 
nová kratšia cesta Známka monzúnu (5+) na 
Východnú Žeruchovú vežu z  dielne Radka 
Lienertha, ktorý k ceste dodáva, že bola mož-
no lezená už skôr. Na Žeruchy zavítala aj Nina 
Kovaříková, ktorá onsajtom vytancovala Kor-
svolda (7), čo je celkom zaujímavý počin, keď 
si uvedomíme, že Nina mala v čase prelezu len 
12 rokov. Ak sa Nine tatranské lezenie zapáči 
a dokáže svoje schopnosti zo skaliek preniesť aj 
do hôr, určite bude o nej v Tatrách ešte počuť.

Javorová a Bielovodská dolina
V  Javorovej doline začiatkom augusta debu-
tovala prvovýstupom na Prostrednú Javorovú 
vežu dvojica O. Húserka – E. Milovská. Ces-
tu nazvali Debut (8-) a z Ondrovho stručné-
ho opisu tušiť, že zrejme išlo o poriadne tat-
ranské dobrodružstvo: „Prvé dve dĺžky sú dosť 
rozbité, treba v nich rátať len s  tým najhorším, 
ďalšie 3 sú celkom pekné. Veľmi to neodporúčam 
opakovať, ale keď už to je vylezené, treba to asi aj 
zverejniť.“ Počas THT JAMES pribudla nová 
cesta aj v SV stene Rumanovho štítu. Autormi 
sú Martin Krasňanský s Mišom Sabovčíkom 
a cesta dostala názov Diretka (7+). Veľké veci 
sa diali v Galérii Ganku, kde sa poľskej dvo-
jici Jurek Stefański a Piotr Xięski podaril prvý 
OS Centrálneho kúta. Vzhľadom na podmien-
ky vo večne mokrej strednej časti cesty obliezli 
vytekajúcu pasáž Variantom v platni (8+/9-), 
podobne ako to urobil aj Miro Peťo s Erikom 
Rabatinom pri prvom voľnom preleze v roku 
2011. Piotr prirovnal svoj prelez kľúčovej pasá-
že v platni vzhľadom na biedne možnosti iste-
nia k jednosmernému lístku – onsajtol to, pre-
tože pád pre neho skrátka nepripadal do úvahy. 
Vskutku úctyhodný výkon nielen po fyzickej, 
ale i po psychickej stránke. Poliaci v tejto sú-
vislosti spomínajú, že vzhľadom na celkovú 
náročnosť cesty ide zrejme o jeden z najlepších 
poľských OS prelezov v Tatrách. Len pripome-
nieme, že Piotr nepatrí v Tatrách k žiadnym no-
váčikom a na svojom konte má viacero prelezov, 
ktoré na poľskej strane Tatier patria k tomu 

Rado Staruch vŕta  
Slepú uličku na Ostrve.

Granátova stena,  
Rozlúčka so slobodou, 8-, 
Anton Suchý, Ján Kořínek, október 2012 – apríl 2013
1. RP 26. 7. 2013, Anton Suchý, Ján Kořínek, 6 hodín
cestou sa dá zlaniť do kotla, zostup cez nity ďalej 
Ľavým zárezom do kotla

Široká veža,  
Spomienka na Magnusa  

Kastegréna, 8-,  
Ján Svrček, M. Styk,  

1. 11. 2013.
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najťažšiemu, čo tam možno nájsť (minulý rok 
sa mu podaril, napríklad aj prelez legendárnej 
cesty Wędrówka Dusz za 9+ na Kazalnici).

Poľská strana Tatier
Poliaci nelenili ani na najpopulárnejšej skalnej 
veži na poľskej strane Tatier – na Mníchu. Ma-
riusz Serda spravil 17. augusta prvé opakova-
nie cesty Oczy w obłędzie (9+), čím po piatich 
rokoch odčaroval túto krásnu líniu Andrzeja 
Marcisza a Tomka Opozdy z roku 2008. O tri 
týždne neskôr túto skvostnú cestu preliezla aj 
dvojica Marcin Gąsienica-Kotelnicki a Darek 
Kałuża. Ku kľúčovej prvej dĺžke všetci zainte-
resovaní dodávajú, že podľa nich ide o najkraj-
šiu dĺžku na Mníchu, a že jej klasifikácia sa blíži 
skôr k 9+/10-. Darek Kałuża okrem toho pri-
dal s Przemekom Wójcikom aj RP prelez cesty 
Metallica (9) a Sadusz (9). Zo Slovákov pôso-
bili na Mníchu, napríklad Červienkovci a Hú-
serkovci, ktorí zistili, že Mních je skutočne ten 
najlepší kus skaly, aký v Tatrách máme. Popri 
viacerých ľahších špárových cestách sa vyliezlo 
aj zopár kratších intenzívnejších ciest v SZ ste-
ne, ako napr. Folwark Montana (8+ FL) alebo 
Superata Mlodosci (8+ PP). Krásu lezenia na 
Mníchu pekne vystihuje Maroš: „Jednoznačne 

najpozitívnejšie z celej tatranskej sezóny hodnotím 
lezenie na Mníchu. Krásna skala, parádne špáry 
a zábavné lezenie. Pre mňa určite najkvalitnejšie 
lezenie v celých Tatrách.“ Rušno bolo aj v Do-
line Gąsienicowej na Kościelci, kde pôvodne 
technickú cestu Ora et Labora (8 – A3) najskôr 
voľne preliezla dvojica Łukasz Migiel a Miro 

Na túto „zabudnutú“ stenu som 
pozeral už dávno, no nevedel som 
o nej nájsť viac informácií ako mi 
poskytoval Puškášov sprievodca. 
V Puškášovi bola v tejto celej 
stene zakreslená iba jedna cesta – 
Puškáš z roku 1948. 

V roku 2011 bol v prvom čísle Montany 
uverejnený sprievodca tejto „zabudnu-
tej“ steny a jeho doplnenie v Montane 

č.6/2011. Podľa tohto sprievodcu boli v hlav-
nej stene iba tri cesty – Puškáš, Michalkova 
a Tatarkova cesta. Tri cesty na takúto veľkú 
stenu sú málo a bolo mi jasné, že je v nej dosť 
priestoru pre vytvorenie ďalších nových samo-
statných línii.

Do steny sme s Janom Kořínkom nakukli 
až začiatkom augusta tohto leta a  preliezli 
v  nej peknú vyrovnanú líniu stredom JZ 
steny. Celá cesta je v peknej skale, v každej 
dĺžke sa lezie a v poslednej piatej ešte o čosi 
viac. Vedie výraznou puklinou v 15-metrovej 
kolmej platni, ktorú som po dlhšom váhaní 
ohodnotil za 7. Po nej ešte dve ľahké dĺžky na 
vežu v hrebeni a z nej sme zlanili (zanechaná 
slučka) smerom na sever a traverzli do Bati-
zovskej próby. V celej ceste sme nenechali ani 
jednu skobu a hlavne posledná dĺžka predsta-
vuje pekné vytrvalostné lezenie po friendoch 
a čokoch. Keď sme doliezli, počas celého zo-
stupu sme sa s Janom nedokázali zhodnúť na 
názve tejto peknej cesty a nechali sme ju bez 
mena…

Na druhý deň sme ešte vyliezli pilier me-
dzi dvoma výraznými žľabmi, ktorý podľa 
sprievodcu doteraz ešte nebol vylezený. Po 
150-metrovom nástupe žľabom a  stienkou 
vpravo od žľabu sme začali liezť po pilie-
ri a vyliezli 6 pekných ľahkých dĺžok v pev-
nej skale. Vrchné partie majú super expozíciu 
a miestami sa lezie po hodne ostrej hrane až 
na hrebeň spadajúci z hlavného vrcholu sme-
rom na západ do Batizovskej doliny. Tu ces-
ta končí a najpraktickejší zostup je traverzom 
(miestami 2) do Batizovskej próby a ňou dole.

Po prelezení týchto dvoch nových ciest 
sme vedeli, že sa sem ešte musíme vrátiť kvôli 
možnej novej ceste v ľavej časti steny. Jej líniu 
sme si všimli hneď, keď sme boli prvýkrát pod 
stenou. Z dna doliny sa v ľavej časti steny uka-
zujú dva previšteky, ktoré sa výrazne ponášajú 
na oči a obom nám hneď pripomenuli obrázok 
Budhových očí. Línia vyzerala super a zdalo 
sa nám, že bude aj ťažká, nakoľko viedla pre-
vismi a kolmými platňami. Zhodli sme sa, že 
sem by sa oplatilo zobrať vŕtačku a dať nity na 
štandy a tiež do kľúčových miest, kde sa ne-
bude dať zaistiť inak.

Zabudnutá stena    Kotlového štítu v Batizovskej doline



Stena pod skokom: biela – V ríší snov, 6+ A2; oranžo-
vá – Princezná AMY, 8+/9-, P. Haľko, R. Labuda, 2013; 
červená – Ľavá hrana Z steny, 8; zelená – Aurora 
borealis, 9, R. Gelle – R. Staruch, 7/2013; modrá – 
nástupový variant do cesty Ľavá hrana Z steny, 7, 
I. Ondrej – R. Staruch, 7/2013

Miro Peťo v 4. dĺžke cesty  
Memento na Prostrednom hrote.(is)



Zabudnutá stena    Kotlového štítu v Batizovskej doline
Ubehli tri mesiace, kým sme sa do steny 

vrátili vyzbrojení ľahkou vŕtačkou, 10 nitmi 
a kopov iného železa. Nádherné počasie ne-
skorej jesene nám umožnilo zažiť krásny deň 
v stene a urobiť v nej parádnu cestu v pevnej 
skale vedúcu priamo cez „Budhove oči“. Prvá 
dĺžka je výrazný kolmý kút a  jeho začiatok 
sa ukázal ako dosť nepríjemný, kde som lie-
zol dlhý úsek bez možnosti zaistenia stienkou 
vľavo od kúta. Pustil som sa do tejto dĺžky bez 
vŕtačky – však vyzerala ľahko. To som hneď 
oľutoval a v ťažkom mieste som sa až na tretí 
raz odvážil preliezť túto stienku. Bolo mi jas-
né, že tam cestou späť isto dovŕtam minimálne 
1 nit. Cesta pokračuje kolmým kútom za 6 až 
na pohodlný štand pod výrazným previsom. 
Na štand sme navŕtali dva nity a ďalej som po-
kračoval už s vŕtačkou na sebe priamo hore cez 
previs. Ten bol podľa očakávania trošku ťažší 
a v ňom som zo skoby navŕtal postupový nit. 
Vďaka nemu som sa dostal na hranu previsu 
a pokračoval ľahším lezením až k „pravému 
oku Budhu“. Tento previštek sa ukázal ľah-
ký a ďalej cesta vedie kolmým kútom a plat-
ňou. Táto časť steny bola fest zamachnená 
a iba ťažko voľne leziteľná práve kvôli machu. 
Znova som si odsadol do friendov, navŕtal nit 
v kľúčovom fleku a cez neho sa dostal až na 
policu pod tretiu dĺžku. Druhá dĺžka je dlhá 
55 metrov s previsom dole a druhým ťažším 
miestom úplne na konci. Janči ešte natiahol 
peknú 3. dĺžku začínajúcu v kúte až na hrebeň, 
kde sa už naša cesta spája s cestou po hrebeni 
zľava (Cesta ľavým rebrom). Lezenie ďalej po 
hrebeni je už iba ľahké dvojkové v nie veľmi 
pevnej skale. My sme už ďalej nepokračovali 
a cestu sme ukončili na veľkej plošine na hre-
beni, kde sme navŕtali dva nity na tretí štand. 
Zlanili sme tretiu dĺžku a ja som sa pustil do 
hodinového čistenia vrchného úseku druhej 
dĺžky. Po riadnej makačke bol celý úsek vy-
čistený a pripravený na prelez. Ešte nakuknu-
tie si krokov v previse na začiatku dĺžky, vy-
myslenie krokosledu a bol som späť na prvom 
štande. Prišiel Jano, stiahli sme laná a ja som 
sa mohol pustiť do prelezu pripravenej dĺžky. 
Ťažko vyzerajúci previs po zachytení oblej 
hrany previsu, vypustení oboch nôh, založenia 
ľavej päty a následných dvoch krokoch po stis-
koch napokon nebol až taký ťažký. Asi tak za 
7. Potešený, že ma previs pustil na prvú šupu, 
som sa ponáhľal na záver dĺžky. Kroky som 
už mal vymyslené a mohol som si vychutnať 
pekné technické lezenie v kúte a v platni. Toto 
miesto som ohodnotil za – 7. Rýchle zlanenie 
dole a po troche čistenia v prvej dĺžke a navŕt-
aní postupového nitu do dolného úseku, ktorý 
som nakoniec ohodnotil za 6+, sme boli opäť 
pod stenou. 

Vznikla krásna cesta v peknej skale s troma 
postupovými nitmi a šiestimi nitmi na štan-
doch. Jej názov sme vedeli ešte skôr, ako sme 
ju začali liezť – Budhove oči.

Pod stenou sme sa kukli na našu cestu vpra-
vo, ktorú sme liezli v auguste a nedali jej vte-
dy žiadny názov. Chcel som, aby mala svo-
je meno, a keďže môj klub oslavuje tento rok 
50 rokov od jeho založenia a oslavy sa konali 
na druhy deň… napadlo mi dať jej meno „50 

rokov pre JAMES Bobrovec“. Po krátkom 
smiechu sa tento názov Janovi zapáčil a bolo 
rozhodnuté. Až neskôr doma som sa pri za-
kresľovaní ciest pozeral na dátum, kedy sme 
tú cestu presne liezli a bolo to 8. 8. 2013, čo 
je na deň presne 50 rokov od založenia klubu 
v roku 8. 8. 1963. Riadna symbolika...

Tak bežte do „zabudnutej steny“ v Batizov-
skej doline a pekne si v cestách zalezte.

Ivan Váňa Staroň & Jano Keco Kořínek
(HO JAMES Bobrovec & Skialp klub Žiarska dolina)
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Kotlový štít – JZ stena.(is)

Kotlový štít – JZ stena
50 rokov pre JAMES  Bobrovec, 7, 240 m,  
Ján Kořínek, Ivan Staroň,  8. 8. 2013

Kotlový štít – JZ stena
Budhove oči, 7,  150 m,  
Ján  Kořínek, Ivan Staroň,  
25. 10. 2013

Kotlový štít – JZ stena
Pilier motýľov, 5, 300 m, Ján 
Kořínek, Ivan Staroň, 9. 8. 2013



vysoké tatry
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Woźniak, ktorí jej navrhli klasifikáciu 10-. Po 
ďalších prelezoch (najskôr Marcin Gąsieni-
ca-Kotelnicki a Darek Kałuża, neskôr aj Mar-
cin Opozda a Paweł Kowalski) sa klasifikácia 
ustálila na 9+. Takže západná stena Kościelca 
je po uplynulom lete bohatšia o ďalší extrém. 
Len pre zaujímavosť pripomeňme, že vpra-
vo vedľa Ora et Labora vedie cesta Proszę się 
wspinać s pravdepodobne najťažšou dĺžkou na 
poľskej strane Tatier (10-/10, prvý voľný prelez 
sa podaril v roku 2009 dvojici Marcin Gąsie-
nica-Kotelnicki a Darek Kałuża). Na Kościel-
ci však newspinali len muži, o čom svedčí aj 
rýchly ženský prelez cesty Matrix (9-), ktorý 
sa podaril Monike Piaseckej a Olge Niemiec.

Toľko stručne k rekapitulácii toho najdôleži-
tejšieho, čo sa za posledné leto a jeseň udia-
lo v  rámci tatranského lezenia. V  súvislosti 
s tatranským lezením ešte pár slov k iniciatíve 
Čo robíme v Tatrách?, ktorú rozbieha Adam 
Niemalysz z Poľska. Ide o akúsi formu elek-
tronickej vrcholovej knižky, v  rámci ktorej 

prostredníctvom webstránky tatry.przejscia.pl 
môžu lezci cez internetový formulár zapisovať 
svoje výstupy. Cieľom iniciatívy je zhromaž-
ďovanie informácií o dianí vo Vysokých Tat-
rách kvôli historickej archivácii a každoročné-
mu sumarizovaniu lezeckej aktivity v Tatrách. 
Nejde pritom len o extrémne cesty, ale aj o bež-
né rekreačné tatranské lezenie. Uvidíme, ako 
sa koncept v budúcnosti uchytí. Úspech tejto 
iniciatívy a jej prínosy pre lezeckú komunitu 
závisia od nás lezcov a našej ochoty podeliť sa 
o informácie o lezení v Tatrách s ostatnými...

Na záver ešte poďakovanie tým, ktorí po-
skytli informácie pre tento článok. Sú to: Kr-
zysztof Banasik (wspinanie.pl), Marián Boboš 
(tatry.nfo.sk), Maroš Červienka, Katka Hú-
serková, Ondro Húserka, Paľo Jackovič, Ján 
Kořínek, Radim Kovařík, Martin Krasňan-
ský, Adam Niemalysz (tatry.przejscia.pl), Ma-
rek Pronobis, Miro Sim, Ivan Staroň, Rado 
Staruch, Tóno Suchý, Ján Svrček, Petra Škro-
vánková a Dávid Závacký.

Horám zdar a Tatrám obzvlášť! 

Vysoko nad Morským okom 
v poľskej časti Vysokých 
Tatier stojí jedna krásna 
štíhla veža. 

Spoločne so Žabím koňom a Ihlou v Pat-
rii môžeme Mnícha zaradiť medzi naj-
zaujímavejšie skalné formácie v celých 

Tatrách. 
Lezenie na tohto „tatranského kapucína“ 

sa vám vryje do pamäti hlavne vďaka pevnej 
žule, ktorá svojou kvalitou môže konkuro-
vať aj tej v Chamonix, či dokonca v Yosemite 
Valley. Historické klasiky od legiend ako Sta-
nislawski, Orlowski, Lapinski alebo Dlugosz, 
fantastické špáry a  moderné športové cesty 
s dokonalou expozíciou a krásnymi výhľadmi 
na najväčšie tatranské pleso a do Doliny Ry-
biego Potoku, robia z Mnícha jednu z TOP 
lezeckých destinácií v našich veľhorách.

Prístup a užitočné info
V prípade, že sa ocitnete na Morskom oku po 
dvoch hodinách turistiky nudnou asfaltkou, 
pozeráte do „bielej tmy“, nevidieť ani na krok 
(ako sa to stalo nám) a ak si náhodou plánujete 
ešte v ten istý deň aj zaliezť, je dobré vedieť, 
že od chaty pod stenu vám to potrvá cca 1 až 
1,5 hodiny (podľa veľkosti batohu). Tým, kto-
rí neobľubujú alpské nástupy, odporúčam roz-
deliť si program do dvoch dní a využiť pohos-
tinnosť chaty. Najlacnejší nocľah stojí okolo 
10 eur. Od chaty teda najskôr po žltej značke, 
neskôr kúsok po červenej (smer Wrota Cha-
lubinskiego) do Doliny za Mnichem a „ho-
rolezeckým chodníčkom“ k malým plieskam 
(Wyznie Mnichowe Stawki), kde je zopár lu-
xusných bouldrov, pod ktorými sa dá v prípa-
de núdze aj prespať.

Do špárových ciest treba kompletnú sadu 
friendov a čoky (my sme použili od mikráčov 
po veľký modrý BD3 všetky). Do čisto športo-
vých ciest postačí 10 – 12 expresov. Štandy sú 
vynitované a väčšinou ciest sa dá prezlaňovať. 
Najlepší sprievodca a zároveň jediná možnosť 
ako sa orientovať v obrovskej spleti možností 
na Mníchovi, je Rock Master Topo od poľské-
ho autora Andrzeja Marcisza, ktorý vo svojich 
plagátoch uvádza okrem iného aj to, či je cesta 
komplet vynitovaná, alebo v nej treba zakladať 
vlastné istenia.

Historické klasiky
Začnem klasikami, ktoré by nemal obísť žia-
den tatranský nadšenec. Orlowského cesta (5-) 

Mních    tatranský kapucín

Spomienka na Magnusa 
Kastegréna, 8-, Široká veža, 
kľúčovú dĺžku lezie Jano Svrček.(ms)

Miro Peťo v 2. dĺžke cesty  
Pre Jarku, Stena pod Skokom.(mb)
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spoločne s cestou Kant klasyczny (6-), patria 
síce medzi tie najľahšie v 100 metrov vysokej 
severozápadnej stene, ale obe zaručujú kvalitný 
(nielen) lezecký zážitok. V nádhernej 300-met-
rovej východnej stene môžete nájsť trochu ťaž-
šiu cestu od dvojice Lapinski – Pazucha (8-), do 
ktorej je lepšie nastúpiť priamo zdola zo Žľabu 
pod Mnichom (pre ostatné cesty vo východnej 
stene je najvhodnejší nástup traverzom popod 
severozápadnú stenu a cez Mnichowu lawku. 
Ďalej sú tu v ponuke hladké yosemitské kúty 
v Droge Wachowicza (8) a absolútny skvost 

medzi klasikami predstavuje legendami opra-
dený Wariant R (8+).

Špárové cesty
Hoci aj klasické cesty ponúkajú veľký výber 
špár rôznej veľkosti, vyberám skupinku ciest, 
v  ktorých si budú špároví nadšenci doslo-
va krochkať. Kant hakowy (7-) je absolútna 
bomba a užijete si tu prstové špárky, lezenie na 
sokolíka, či dokonca žabové špáry. Podobné 
radosti na vás čakajú aj v Ryse Hobrzanskiego 
(7). Keď ju vedľa nás liezla Katka s Ondrom, 

počuli sme iba výkriky radosti a ujúkanie. Ďa-
lej odporúčam cestu Miedzykancie (7), kde je 
naozaj skvostná hlavne posledná sokolíko-
vo-prstová špára. Z tých ťažších vyzerá veľmi 
kvalitne kombinácia Supersprezyna/Sprezyna 
(8), Amerykanskie ryski (8) a Luftwaffe (8+).

Športové cesty
Z modernejších a vynitovaných ciest v seve-
rozápadnej stene, ktorá je ideálnou voľbou 
v horúcich letných dňoch, dávam do pozor-
nosti: Waclaw spituje/Zemsta Waclawa (7+), 
Florencista z hotelu Adalbert (8-) a Folwark 
Montana (8+). Vo všetkých troch číhajú neprí-
jemné a hladučké rajbasy, v ktorých si človek 
chvíľu postepuje...

Jedna z  najkrajších ciest, ktoré som mal 
možnosť v Tatrách liezť, je Superata Mlodosci 
(8+). Striedajú sa v nej pumpujúce špáry s jem-
ným lezením v platničkách a celkom poctivá 
hrana s fantastickými vzdušnými krokmi. Do 
zoznamu ďalej pripájam aj niekoľko ťažkých 
ciest pre športovcov: American Beauty (8+), 
Droga Sadusia (9), Rokokowa Kokota (9/9+), 
či legendy ako: Metalica (9/9+) a Misterium 
Nieprawosci (10-).

Skrátka krásnych ciest na Mníchovi je nao-
zaj neúrekom, zalezie si každý a jeden výjazd 
vám pravdepodobne stačiť nebude...

Maroš Červienka

Mních    tatranský kapucín

Maroš Červienka si užíva 
fantastické špárové 
lezenie na Mníchovi.(kh)

Ondro Húserka zvára  
v jednej zo športoviek 
v SZ stene.(mč)Tatranský  

Kapucín.(mč)


