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Pred piatimi rokmi vznikla pod komi-
siou alpinizmu JAMES-u Správa ob-
lasti Tatier – SOT, ktorá vypracova-

la odporúčané pravidla pre lezeckú činnosť, 
vznik prvovýstupov a postupy pre preisťova-
nie a doisťovanie ciest. Pri tohtoročnom jar-
nom stretnutí sme sa v SOT dohodli na ak-
tualizácii pravidiel a v priebehu roka sme aj 
čiastočne zmenili členov SOT. Pre zjednodu-
šenie komunikácie bola vytvorená hromadná 
emailová adresa spravatatier@james.sk, cez 
ktorú sa dá komunikovať so SOT a informá-
cie sa dostávajú aj na vedenie SHS JAMES. 

Letná sezóna 2020 vo Vysokých Tatrách

Bohatá tatranská
úroda

Tohtoročná letná lezecká sezóna, podobne ako 
minuloročná, potvrdila popularitu lezenia v Tatrách. 
Pri dobrých podmienkach boli doliny plné lezcov, liezli 
sa nielen známe cesty, horolezecké dvojice bolo možné 
spozorovať aj v odľahlých stenách.

Ondro Mrklovský v 3. dĺžke 
cesty Buržoázna atrakcia 6+, 
Západná Lomnica.



17

4
20

20



Informácie zo SOT zverejňujeme na stránke 
SHS – james.sk v sekcii Správa Vysokých Ta-
tier. Pri evidencii prvovýstupov a významných 
prelezov ciest spolupracujeme s Marošom Bo-
bovčákom a jeho internetovým sprievodcom 
lezenia vo Vysokých Tatrách tatry. nfo.sk. Na 
tohtoročnom jesennom stretnutí SOT sme 
diskutovali o novovzniknutých cestách a va-
riantoch. Pri niektorých nových cestách, kto-
ré sú v blízkosti existujúcej cesty, vznikali dis-
kusie, či sa jedná o variant, alebo je to nový 
smer. Nakoniec sme sa zhodli, že všetky cesty 
vznikli v súlade s odporúčanými pravidlami. 

Preto aj prosíme lezcov, ktorí majú v budúc-
nosti ambície tvoriť nové cesty v Tatrách, aby 
si prioritne naštudovali existujúce línie v ste-
ne a tým predišli zneváženiu starších, už vy-
lezených línií. Osobitná oblasť aktivít SOT 
je usmerňovanie a  odsúhlasenie aktivít pri 
preisťovaní a doisťovaní už existujúcich ciest 
v Tatrách. Máme dohodu, že s preisťovaním 
budeme súhlasiť iba v často lezených južných 
dolinách, ale o každom návrhu diskutujeme 
zvlášť, žiadne hromadné celoplošné preisťo-
vanie nie je pre nás prípustné. Pre nás je pri 
týchto aktivitách najdôležitejšie vytvorenie 

bezpečných štandov v  cestách a  dopĺňanie 
postupových istení minimalizovať. Tohto 
roku bolo odsúhlasené SOT a aj zrealizované 
preistenie iba jednej cesty, a to v južnej ste-
ne Batizovského štítu – Tatarkova cesta, kde 
bol doplnený 7 x štand a 3 postupové istenia. 
Aj keď táto aktivita vyvolala veľkú diskusiu 
medzi odporcami a zástancami preisťovania 
ciest v Tatrách, je potrebné akceptovať aj po-
žiadavky veľkej skupiny lezcov, ktorí hľadajú 
bezpečnejšie odistené cesty v Tatrách.

Nižšie uvádzame publikované prvovýstupy 
a zaujímavé prelezy tohtoročnej sezóny. Sú 

foto: Ján Smoleň
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rozdelené podľa dolín od východu po zá-
pad Vysokých Tatier. Uvádzané obťažnosti 
voľného lezenia sú v stupnici UIAA. Ak je 
v cestách potrebné technické lezenie, je uvá-
dzané v stupnici A0 – A5, hodnotenie úrovne 
istení je uvádzané podľa vzoru alpskej hod-
notiacej stupnice (S1 – S6, R1 – R6). Detail-
ny opis stupnice je v tabuľke na konci článku.

Dolina Bielej vody
V Malej Zmrzlej doline na Kolovej vežičke 
boli doteraz lezecké aktivity iba v  centrál-
nej JV stene. Stena spájajúca Kolovú vežič-
ku s Kolovým štítom bola až do tohtoročné-
ho leta bez lezeckých ciest. Dvojica Ondrej 
Bizub a Ľubo Kolársky spravila v tejto ste-
ne dve športové, dobre odistené trojdĺžkové 
cesty, pre ktoré sa oplatí zvládnuť dlhý ná-
stup. 15. 9. spravili Merci la Vie 7+/8-, RS2 
a 20. 9. Morálový tanec 7+/8-, RS2, zostup 
zlanením cestou.

Prelezy najhodnotnejších ciest boli už tra-
dične na Jastrabej veži. Cesta Corona 11- 
v  JV stene, aktuálne najťažšia skalná cesta 
na slovenskej strane Tatier, dostala dva slo-
venské prelezy. Tomáš Buček spravil 26. 8. 
po jednom dni nacvičovania PP prelez cesty 
istený Lukášom Petriľákom, cestu ohodnotil 
na 10+, s komentárom, kde treba silu prstov, 
morál a trochu vytrvalosti. Gratulácia od nás 
všetkých, čo si myslíme, že máme trocha vy-
trvalosti. Kubo Kovačík, istený Ivanom Šte-
fanským spravil 5. septembra jej tohtoročný 
druhý prelez. Je to celkovo po prvopreleze Jo-
žom Krištoffym a preleze Lukasza Dudeka 
druhé a tretie opakovanie. Cestu Fantomas 
klasifikácie 8 na Žeruchovej veži 29. 8. zopa-
kovali Maťo Heuger a Miro Kúdela. 

Skalnatá dolina
Južná stena Kežmarského štítu je vďaka la-
novke ľahko dostupná, za dobrého počasia 
sa tu stretáva hromada lezcov a lezú sa hlav-
ne klasiky tejto steny rôznej obťažnosti. Zo 
zverejnených prelezov je zaujímavé opako-
vanie cesty Tulák po hviezdach 8, Mišom 
Mikušincom a  M. Štefkovičom OS. Sisa 
Krištofovičová a Mišo Sabovčík 16. 9. spra-
vili reťazovku troch ciest, začali na Malom 
Kežmaráku Ódou na radosť 7+, pokračova-
li Vidlovým hrebeňom 4 na Lomnický štít, 
kde vyliezli Hokejku 6, to všetko za 10 ho-
dín. Ondro Húserka a Andrej Fašung 1. 9. 
zopakovali Ódu na radosť 7+ a Pochylého 
platne 8-.

Malá Studená dolina
Na najkrajšej stene tejto doliny, v západnej 
stene Lomnice, pribudlo viac ciest. Trojica 
lezcov Mišo Sabovčík, Silvia Krištofovičo-
vá, Dávid Šatánek na jeden záťah s bivakom 
v stene spravili 12. – 13. augusta naľavo od 
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Hokejky novú cestu Perzeidy klasifikácie 8, 
ktorá má 7 dĺžok, 310 m lezenia, v ceste sú 
postupové nity a aj štandy na nitoch.

V pravej časti Z Lomnice pribudli cesty od 
Mira Medveca, Ondra Mrklovského a Jána 
Smoleňa. 4. septembra spravili cestu Bur-
žoázna atrakcia 6+, ktorá má 220 m, 6 dĺ-
žok a celá je vylezená v „trad“ štýle, bez nitov. 
Keď už boli rozbehnutí, 5. 9. pridali naľavo 
od predošlej cesty Pogo 8+/9-, 210 m lezenia, 

6 dĺžok. V tejto ceste je kľúčová dĺžka odiste-
ná nitmi, zvyšné lezenie v „trad“ štýle. 

V Žltej stene pribudla cesta Passage car-
diac  8-/8, ktorá využíva celú výšku steny 
a ubieha z ľavej časti steny stále doprava až na 
vrchol. Cesta križuje viacero starších ciest. Au-
tormi sú Rišo Nemec a Matej Prcín, ktorí cestu 
otvorili na prelome augusta a septembra. Cel-
ková dĺžka cesta je 310 m, 6 poctivých dĺžok, 
na štandoch a v kľúčových miestach sú nity.

Tesne nad Zamkovského chatou v Lom-
nickom hrebeni na Limbovej veži nad Lim-
bovým hájikom pribudli ďalšie cesty, ktoré 
spravil Mišo Sabovčík. 30. 6. spolu so Sisou 
Krištofovičovou spravili v ľavej časti Mäso-
žravú rastlinu 7, 130 m lezenia, 4 dĺžky. 
V  tope je upozornenie na mäsožravú rast-
linu, takže opatrne okolo nej, iné nebez-
pečenstvo nehrozí, cesta je odistená nitmi. 
Táto veža bola pravdepodobne lezecky ob-
javená dvojicou tatranských legiend Vlado 
Tatarka a Jaro Michalko, ktorí niekedy pred 
30-timi rokmi rozrobili cestu kútmi v ľavej 
časti steny. Mišo Sabovčík, Sisa Krištofovi-
čová a Dávid Šatánek 22. 8. preliezli ich líniu 
voľne RP. Predtým si ešte líniu očistili od 
voľných blokov a pridali postupové istenia. 
Cesta Tatarka – Michalko má obťažnosť 7+ 
a 2 dĺžky. V septembri úplne pri ľavej hra-
ne steny opäť Mišo Sabovčík a Stano Filkor 
spravili novú cestu Projekt Mimi platňa ak-
tuálne za 7 A3, v previsnutej stene. V ceste 
sú postupové nity, takže cesta čaká na voľný 
prelez od autorov.

Na Veľkej Lomnickej veži Ondrej Bizub 
a Ľubo Kolarský spravili pokračovanie cesty 
Zárez v hornej časti masívu nad PP varian-
tom. Cestu Zárez 2 spravili 22. 8. Samostat-
ne má 2 dĺžky klasifikácie 6+/7-. Celkovo pri 
spojení oboch „Zárezov“ vznikne 5 dĺžková 
cesta s  vyrovnanou obťažnosťou, odistená 
nitmi.

Malá Studená dolina je medzi lezcami 
jedna z najobľúbenejších, čo je vidieť aj pri 
hodnotení prelezov ciest. V Z stene Lomni-
ce v júli dvojica Adam Kaniak a Marek Kul-
tán zopakovali štýlom OS cesty Patagónske 
leto 7+/8- a Čierny pilier 8-, ktorá má aj OS 
prelez od Zuzky Jargašovej a Víťa Vyskoči-
la. 3. 7. Ondro Húserka s Evkou Milovskou 
zopakovali cestu Staruch – Medvec 8 štý-
lom PP. 

Na Žltej stene Adam Kaniak a Rišo Ne-
mec v júli zopakovali Direttissimu 8-/8 štý-
lom PP. Vedľa na Malej Žltej stene Zuzka 
Jargašová a Víťo Vyskočil zopakovali štýlom 
OS Nekonečný príbeh 7-. Sisa Krištofo-
vičová a Mišo Sabovčík preliezli morálovú 
Ave Máriu štýlom OS. 9. 9. Ondro Húserka 
s Evkou Milovskou zopakovali OS cestu Vi-
vat Gorbi 8-.

Na Ďatkách v Prostrednom hrebeni sa ces-
ta Diagonálne previsy pôvodnej klasifikácie 
8 A3 od Paľa Jackoviča a Mira Mravu z roku 
2003 dočkala 10. 8. voľného prelezu od Mar-
tina Krasňanského a Joža Krištoffyho, voľne 
za 9- RP, v ceste boli vymenené staré postu-
pové nity, veľká časť cesty je po vlastných iste-
niach. Následne 14. 8. cestu OS štýlom zopa-
kovali Lumír Fajkoš a Peter Šofránko. Oproti 
v masíve Veľkej Lomnickej veže 22. 10. Maťo 
Varga a  Maťo Baláž zopakovali klasiku 

Ján Smoleň lezie kľúčovú tretiu dĺžku 
cesty Pogo 8+/9- v Západnej Lomnici.

foto: Ivan Staroň
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Martin Varga, 2. dĺžka cesty 
Arches 8, Ošarpance. 

foto: Rado Staruch
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steny PP variant 9 PP štýlom. 1. 8. skom-
binovali Adam Kaniak a Rišo Nemec cestu 
Začiatok príbehu 8- a  Via Verona 8- OS 
štýlom. Ďalšiu kombináciu ciest na tejto veži 
spravili 2. 8. Rado Staruch a Marcela Kuní-
ková Začiatok príbehu 8- a Nekonečný prí-
beh 8, čo je 6 dĺžok vyrovnaného lezenia 
s jedným presunom po polici.

Veľká Studená dolina
V tejto doline, kde sa počas zimy lezú hod-
notné cesty, vládne v lete pokoj. Nová cesta 
vznikla na Žltej veži v Z stene, kde 1. – 2. au-
gusta poľská trojica Lukosz Szwarczynski, 
Daniel Pietrak a Arek Tabisz spravili cestu 
Tres colores de los pedros, obťažnosť 6+/7-, 
5 dĺžok, 180 metrov lezenia.

Prelezy hodnotných ciest sa diali na Ma-
lom hrote, kde sa Jožo Krištoffy a  Maťo 
Krasňanský zamerali na voľný prelez tech-
nickej cesty Gilotína 6+ A2, ktorej autormi 
sú Palo Jackovič a Tibor Hromádka (2001). 
Po viacerých pokusoch cestu preliezli 16. 7. 
a ohodnotili na 10-. V ceste boli vymenené na 
štandoch nity, celá cesta je bez postupových 
nitov, čo jej pridáva na hodnote. Cestu ešte 
zopakovali 13. 8. Peter Šofránko a  Lumír 
Fajkoš, obťažnosť podľa nich je 9+/10-. 
V júli preliezli na Malom hrote Adam Ka-
niak a Rišo Nemec počas jedného dňa cesty 
Kút 7 a Stredom platne 8-, kde druhú spo-
mínanú hodnotili ťažšie, ako je uvedené 
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v sprievodcoch. Na Slavkovskom štíte 6. 8. 
zopakovali OS Martin Krasňanský s Jožom 
Krištoffym Hranu Fatamorgány 7+/8-. 

Velická a Batizovská dolina
V  ľahšie dostupnej Velickej doline boli le-
zecké aktivity v nišžom stupni obťažnosti, 
o hodnotných prelezoch ciest nie sú infor-
mácie. V ťažšie dostupnej Batizovskej doli-
ne bolo hodnotných lezeckých počinov viac. 
O  prvovýstupy sa postarala dvojica lezcov 
Miro Sim a Ivan Staroň. V auguste, počas 
dvoch návštev, spravili na „konci“ doliny na 
Biskupskej čiapke cestu V chráme čiernych 
oblakov 7, 160 m lezenia, 5 dĺžok, na štan-
doch nity a v ceste sú dve postupové istenia 
v kľúčovej dĺžke.

14. 9. boli chalani opäť v doline, pod J ste-
nou Batizovského štítu, kde naľavo od Či-
hulovho piliera spravili novú cestu Pilieris-
sima 7, 290 m lezenia, 6 dĺžok, na štandoch 
sú nity a v ceste sú aj dve postupové istenia, 
cesta sa dá zlaniť.

Hneď ďalší deň 15. 9. na Kostolíku v JZ 
stene spravili Miro Sim a  Ivan Staroň 
Orion 7, 130 m lezenia, 3 dĺžky.

Pri prelezoch boli aktívni opäť Miro Sim 
a Ivan Staroň, zopakovali na Čertovej veži 
Fairy Meadows 7- a na Biskupskej čiapke 
cestu Bakoš, Petrík, Neuman 5 A1 voľne. 
Dvojica Adam Kaniak a Marek Kultán zo-
pakovala na Kostolíku cestu La bomba 7+, 
na Gerlachu Kadilak 6+ a na Kotlovom štíte 
Budhove oči 7/7+. Poslednú cestu tiež pre-
liezli Zuzka Jargašová a Víťo Vyskočil.

Zlomisková dolina
Aj do Zlomiskovej doliny zavítali Miro Sim 
a Ivan Staroň a 6. 7. na Východnom Želez-
nom štíte v pravej časti steny spravili prvový-
stup kútmi, Matejov kút 8-, 110 m lezenia, 
na štandoch nity a 4 postupové nity v ceste. 

Vo východnej stene Ošarpancov, v mies-
te oblúkových previsov, Marcela Kuníková, 
Maťo Varga a Rado Staruch spravili v sep-
tembri počas dvoch návštev cestu Arches 8, 
3 dĺžky, 100 m lezenia, v ceste sú postupové 
aj štandové nity, takže popis istenia RS1.

Minulý rok som neuviedol prvovýstup 
poľských lezcov Krzysztofa Korna a Jędrze-
ja Myślińskeho, ktorí 24. 10. 2019 spravili 
na Kozej stráži cestu Instastory 7, 4 dĺžky, 
v ceste sú postupové nity.

Zaujímavé prelezy majú na Ošarpancoch 
Adam Kaniak a Filip Makay, ktorí v  júni 
preliezli Magické oko 7, Strecha 7+ a Se-
dem životov 8. Zuzka Jargašová a Víťo Vy-
skočil preliezli cestu Sedem životov 8 a na 
Východnom Železnom štíte Matejov kút 
8-. Na Kozej stráži Katka Lukačková a Ján 
Svrček minulý rok dokončili a  tento rok 
spravili voľný prelez cesty Slepá viera 7+. 

Maťo Varga po preleze kľúčovej dĺžky 
PP variantu 9, Veľká Lomnická veža. 
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Jožo Krištoffy, Diagonálne previsy 9-,  
Ďatky, Prostredný hrebeň. 

foto: Martin Krasňanský
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Túto cestu 16. 8. zopakovali aj Rado Staru-
ch a Marcela Kuníková a pridali k nej aj Kút 
objaviteľov 7/7+. 

Mengusovská dolina
Aktivity v tvorbe nových ciest a prelezov boli 
iba na Ostrve. Na Pravej veži Galérie Ostrvy 
Maťo Varga a Rado Staruch v  júni spravili 
športovú cestu s vyrovnaným lezením Tita-
nic 9-, 100 m, 4 dĺžky s istením po nitoch, 
t.j. S1. 

Na Strednej veži Rado Staruch spravil va-
riant cesty Narovnanie Šibenice 7+, prvá 
dĺžka je samostatná, druhá a tretia sa napá-
ja na pôvodnú cestu Šibenica, 7. V SZ stene 
Ostrvy Ondro Bizub a Ľubo Kolársky pridali 
6. 6. ďalšiu trojdĺžkovú cestu Valentínka 6+.

Na Ihle v  Ostrve Martin Murár vylie-
zol a odistil dve nové cesty, ktoré pokračujú 
po zlanení až na vrchol Ostrvy Aviatika 6- 
a Matematika 6-.

Z  prelezov spomeniem ešte minuloroč-
ný prelez cesty Priamo cez previs 7- A2, na 
Ľavej veži Galérie Ostrvy, ktorú Grzegorz 
Hajny a Tomasz Olszewski preliezli voľne 
5. 7. 2019 pri zachovaní pôvodného istenia. 
Cesta Titanic 9- mala viacero prelezov, OS 
ju preliezli Mišo Mikušinec, Ondro Húser-
ka, Filip Koman, RP Martin Krasňanský, 
Maťo Baláž a aj iba 16-ročný Jasiek Gurba. 
Počas THT Tomáš Buček a Pavel Kratochvíl 
preliezli flash v  jeden deň cesty Titanic 9- 
a  Posledný sud 9. Na prednej Ostrve boli 
prelezené cesty Roky radosti 8+ a Limbo-
vec 9-/9 Jarom Sellengom a Rišom Gellem.

Mlynická a Furkotská dolina
Na Stene pod Skokom zo SZ strany spravi-
li v auguste Rebeka Gabčíková a Ján Svrček 
cestu Witchcraft 8+, 5 dĺžok lezenia. Cesta 
má športový charakter a je odistená nitmi, no 
treba si zobrať aj vlastné istenie.

V  novembri začali intenzívne navštevo-
vať Stenu a Vežu pod Skokom Peter Haľko 
a Marek Krajňák. Vznikli tam tri nové cesty. 

Hodnotenie úrovne istení pri ceste
symbol Popis symbol popis

S1
Úroveň istení podobná ako na skalkách. Priemerná 
vzdialenosť medzi nitmi je 3-4 m. Potenciálny pád niekoľko 
metrov, pády sú bezpečné. 

R1
Jednoduché zakladanie istení, stále kvalitné, bezpečné a v potrebnom 
počte. Krátke úseky povinného lezenia. Potenciálny pád niekoľko metrov, 
pády sú bezpečné.

S2 Medzi nitmi je povinné lezenie. Maximálne riziko pádu je 
10 metrov, ale bez rizika úrazu. R2

Zakladanie istení nie je jednoduché, ale stále sú kvalitné a bezpečné 
aj malé veľkosti istení. Povinné lezenie medzi istením. Potenciálny pád 
niekoľko metrov bez rizika.

S3
Medzi nitmi je stále povinné lezenie. Vzdialenosť medzi 
nitmi občas viac ako 5 metrov. Riziko dlhého pádu, nie veľmi 
nebezpečné.

R3 Zložité zakladanie istení s horšou spoľahlivosťou a vo väčšej vzdialenosti 
a s povinným lezením. Možné pády do 8 metrov, ale bez rizika.

S4 Veľké vzdialenosti medzi nitmi (viac ako 7 metrov) 
s povinným lezením. Pád môže byť nebezpečný. R4

Zložité zakladanie istení, občas s malou spoľahlivosťou, ktoré môžu vydržať 
iba krátke pády. Dlhé povinné lezenie. Potenciálne pády do 15 metrov 
s rizikom zranenia.

S5
Vzdialenosť nitov je viac ako 10 metrov s povinným lezením. 
Rizikové pri potenciálnom páde – miestom dopadu je polica 
alebo zem.

R5
Zložité zakladanie istení pri zlej spoľahlivosti vo veľkých vzdialenostiach. 
Istenie vydrží iba krátky pád. Dlhé povinné lezenie. Riziko dlhých 
nebezpečných pádov aj do štandu, resp. na zem.

S6 Nity vzdialené od kľúčového miesta aj 20 metrov, pri páde je 
riziko aj smrteľného zranenia. R6 Bezvýznamné istenie vo veľkej vzdialenosti nad kľúčovým miestom. 

Potencionálny pád môže byť smrteľný aj pre ističa (nespoľahlivý štand).



25

4
20

20Všeobecné informácie a bezpečnosť v Tatrách
Úrazy pri lezeckej činnosti vo Vysokých Tatrách, pri ktorých zasahovala HZS:
23. 7. pád poľského horolezca na Rumanovom štíte, poranenie končatín
30. 7. pád poľského horolezca v Z stene Lomnického štítu, poranenie nohy
31. 7. pád českého horolezca v Galérií Ganku, poranenie nohy
1. 8. smrteľný pád poľského horolezca na Dupkého lávke
22. 8. pád poľského horolezca v stene Ganku, poranenie nohy
13. 9. smrteľný pád dvojice horolezcov na Velickej stene

7. novembra vytvorili na Stene pod Skokom 
v pravej časti steny líniu Rebelia 7, 110 m, tri 
dĺžky lezenia.

V JZ stene Veže pod Skokom 15. 11. pri-
budla cesta Pokoj v duši 7+, 90 m, tri dĺžky 
lezenia a Všetko ako len chceš 8+, dve dĺžky 
lezenia. Všetky tri cesty sú pohodovo odis-
tené nitmi.

Marek Pronobis bol opäť aktívny pri tvor-
be nových línií, na Stene pod Skokom v časti 
pod Limbou spravil 15. 9. Kozí rog 4 A1, 
5 dĺžok a vo vedľajšej Furkotskej doline na 
Kozí hrb spravil Smuga cienia 5 A1.

Na Prednom Solisku preliezli OS cestu 
Kant 8+, Zuzka Jargašová s Víťom Vysko-
čilom, Miro Sim s Ivanom Staroňom, Peťo 
Cipka s Rišom Nemcom a Matejom Prcínom 
a vedľajšiu cestu Bumerang 8 preliezol OS 
Mišo Mikušinec s M. Štefkovičom. Cesta 
Crux 8 v J stene Veže pod Skokom má PP 
opakovanie od Zuzky Jargašovej a Víťa Vy-
skočila. Aj nové cesty dostali opakovanie. 
Witchcraft 8+ preliezli OS Zuzka Jargašová, 
Víťo Vyskočil a Ondro Húserka s Evkou Mi-
lovskou, Rebelia 7 preliezla Marcela Kuní-
ková OS a Pokoj v duši 7+ preliezli Marcela 
Kuníková a Stano Filkor.

Javorová a Bielovodská dolina
Na Veľkej Javorovej veži spravili 31. 7. – 1. 8. 
Anna Coubalová a Michal Coubal novú ces-
tu Půlnoční  hlídka 7+, 710 m lezenia, 20 
dĺžok. Tá istá dvojica urobila ešte minulý rok 

5. 9. 2019 v S  stene Malého Ostrého štítu 
novú cestu Medvídek 7+/8-, 270 m lezenia.

Na Javorový štít spravili 20. 9. Adam Ka-
niak a Marek Kultan novú cestu Vojna a poé-
zia 8+, 310 m lezenia. Všetky nové cesty, kto-
ré tu vznikli, sú bez nitov, takže alpinizmus 
v severných dolinách je aj v lete.

V Javorovej doline Adam Kaniak a Marek 
Kultan preliezli minuloročnú cestu Bratříč-
ku zavírej vrátka 7+ na OS. Na Galérií 
Ganku preliezli 21. 9. cestu Čierna platňa 
7 na OS Sisa Krištofovičová, Mišo Sabov-
čík a Stano Filkor a 22. 9. ešte pridali na OS 
cestu Stredom steny direkt 7 na Ťažkom ští-
te. Na Mlynárikovi cestu Pasja 8- preliezli 
22. 8. Janek Sokołowski, Paweł Bednarz. Na 
Mlynárikovi 30. 8. preliezli cestu Kastrátor 
9-/9 Jožo Krištoffy (OS) a Maťo Krasňanský 
(RP), obaja mali následne niekoľko pokusov 

vo vedľajšej ceste Direttissima, kde zatiaľ 
AF preliezli záverečný headwall za 10-, te-
šíme sa na budúcoročný RP prelez.

Záver
V tomto prehľade letnej sezóny v Tatrách nie 
sú pre zložitý prístup k informáciám spracova-
né lezecké aktivity na poľskej strane Tatier, ale 
zosumarizovania sú dostupné na poľských in-
ternetových lezeckých stránkach. Taktiež bo-
uldering je veľmi populárny na balvanoch tat-
ranských dolín, po dohode s hlavnými aktérmi 
boulderingu v Tatrách je pripravený prehľad 
týchto aktivít v osobitnom reporte.

Informácie uverejnené v  článku sú z  in-
ternetových stránok james.sk, lezec.cz, ho-
ryinfo.cz, climb.sk, wspinanie.pl, przejscia.
pl, drytooling.pl, hzs.sk a od lezcov, ktorí mi 
poskytli informácie. Ďakujem. 

Kozí hrb, Smuga cienia 5 A1,  
Marek Pronobis, 7. 8. 2020.


