
Ze Starého Smokovce jdeme na tule-

ních pásech po turistické stezce, po-

stupnû nabíráme v˘‰ku a nepfiímo

úmûrnû s ní se sniÏuje velikost okol-

ních stromÛ. Prvním zajímavûj‰ím

zpestfiením je vysoko nad námi po levé

stranû VeverkÛv Ïlab zakonãen˘ pûk-

n˘m ledopádem. Dal‰í cesta k chatû

stoupá uÏ v˘raznûji a v samotném zá-

vûru se nabízí dvû alternativy v˘stupu:

pokraãovat klasickou letní trasou,

nebo nastoupat v pfiímém smûru ‰iro-

k˘m údolím a k chatû potom absolvo-

vat krátk˘ sjezd.

K rozh˘bání se hodí nûjaká lehãí le-

zecká túra, tfieba trojkov˘ v˘stup mezi

Mal˘m Ostr˘m a Velk˘m Ostr˘m.

První úsek jdeme po letní Ïluté

znaãce. Za necelou hodinu se pod

Ostr˘m soukáme do matro‰e a zaãíná

v˘stup. Zpoãátku se dupe snûhov˘

Ïlab, pfiiãemÏ se ji‰tûní zakládá do pra-

vého skalního Ïebra. Od malé jes-

kyÀky následuje krátk˘ pfielez po skále

a závûreãn˘ úsek do sedla. V nûm ob-

vykle hodnû fouká, takÏe slaÀovat

dvojkov˘m terénem do Javorové do-

liny. Teda slanûní je prvních 60 metrÛ,

zbytek pro nemoÏnost zaji‰tûní neji‰-

tûn˘ sestup. V Javorové dolinû je tra-

diãní tyfus, takÏe rychle dlouh˘

traverz 55° snûhov˘m svahem 200

metrÛ nad dnem doliny pod úzk˘ Ïlá-

bek vedoucí do Javorového sedla. Ze

sedla sjezd po zadku s korekcí rych-

losti pomocí zbraní na dno údolí a po-

chodové cviãení k chatû. Veãefie bude

v‰em dost chutnat...

Po probuzení zji‰Èujeme, Ïe oproti

pfiedchozímu dni sluníãko usilovnû

praÏí a obloha je jako vymetená.

Ideální poãasí na skialpovou túru.
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Do slovensk˘ch Vysok˘ch Tater smûfiuje v zimû
velké mnoÏství horolezcÛ a skialpinistÛ. Je to zpÛ-
sobeno malou vzdáleností, dobr˘mi cenami
a hlavnû nabídkou kvalitních terénÛ, na nichÏ se
mÛÏe vyblbnout opravdu kaÏd˘. To by ov‰em ne-
bylo moÏné bez existence tatransk˘ch horsk˘ch
chat. Jednou z ideálnû poloÏen˘ch je ve Velké stu-
dené dolinû Zbojnická chata v nadmofiské v˘‰ce
1.960 metrÛ.

VELKÁ STUDENÁ
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První lokalita viditelná z oken jídelny

chaty jsou Rovienkové stûny

a Svi‰Èové sedlo. Zanedlouho dochá-

zíme na lyÏích do dolinky pod stû-

nami a rychle vybíháme krátk˘mi

traverzy na Svi‰Èové sedlo. V sedle

malé obãerstvení a krásné panorama-

tické rozhledy. V˘born˘ sjezd

k Pustému plesu je zakonãen traver-

zem vpravo pod Rovienkové stûny

táhnoucí se mezi Svi‰Èov˘m ‰títem

a Svi‰Èov˘m sedlem. Nabízí se tady

alespoÀ ãtyfii rÛzné sjezdy. Nahoru

jdeme na maãkách pû‰ky s lyÏemi na

báglech, jelikoÏ sklon svahu je natolik

velk˘, Ïe pohyb na lyÏích je nereáln˘.

Sjezdy mezi skalkami jsou opût

pûkné, vzhledem k jiÏní expozici

svahÛ se mohou v odpoledních hodi-

nách obãas utrhnout men‰í lavinky.

První sjezd s lavinou vystavuje pro

pondûlí stop lyÏování.

Dal‰í hezkou túrou je pfiechod od

Zbojnické k Téryho chatû pfies

Prieãné sedlo. Pfies Strelecké polia

docházíme pod Prieãné sedlo (2.352

m), kde v závislosti na aktuálních

snûhov˘ch podmínkách stoupáme

dále na lyÏích nebo pû‰ky. Ze sedla je

v˘born˘ sjezd do dolinky a k Téryho

chatû (2.015 m). Po obãerstvení se

mÛÏeme vydat na zpáteãní cestu,

která bude totoÏná s právû absolvova-

nou trasou.

Dobrou volbou je v˘stup do sedla

pod Kupolou. Z poloviny Ïlabu stou-

pání pû‰ky, jelikoÏ velk˘ sklon svahu

znemoÏÀuje v˘stup na lyÏích.

V ohybu Ïlabu je vlevo navíc mixov˘

Ïlábek s dostateãnou vrstvou ledu pro

lezení – nepfiíjemné mohou b˘t jen po

novém snûÏení prachové lavinky,

které Ïlábkem padají v tfiíminutov˘ch

intervalech. Ze sedla je krásn˘ sjezd

kopírující v˘stupovou trasu. Po

sjezdu pokraãujeme dále dolinou pod

sedlo Prielom, pfiiãemÏ si je‰tû mezi-

tím mÛÏeme vybûhnout do Smutného

sedla. V˘stup do Prielomu nelze ob-

vykle absolvovat cel˘ na lyÏích

a v horní ãásti je nutné vyuÏít maãek.

Tradiãnû siln˘ vítr znepfiíjemÀuje

jinak nádhern˘ v˘hled na obû strany

sedla – jak do závûru Litvorovej do-

liny se Zamrznut˘m plesom, tak ke

Zbojnické chatû. Sjezd ‰irok˘m sva-

hem je nenároãn˘, v pfiípadû lavino-

v˘ch podmínek je nutné b˘t velmi

opatrn˘ a volit trasu pod skalami.

Po t˘denním lyÏování a lezení

v okolí Zbojnické chaty je pobyt za-

konãen sjezdem na Hrebienok, pfii

nûmÏ si uvûdomíte podstatn˘ rozdíl

oproti opû‰al˘m horolezcÛm ãi turis-

tÛm, neboÈ to, co zvládnete na lyÏích

v pohodû pfiibliÏnû za pÛl hodiny,

trvá pû‰ákÛm nûkolikanásobnû déle.

SAM
HAWKINS

v pfiípadû, Ïe inzerce je „do
zrcadla“ (viz tato ‰edá plo-
cha),prosíme o zkrácení ãerné
dûlící ãáry (na v˘‰ku inzerátu)

➚

v pfiípadû, Ïe inzerce je „do
zrcadla“ (viz tato ‰edá plo-
cha),prosíme o zkrácení ãerné
dûlící ãáry (na v˘‰ku inzerátu)

➚
m

et
eo

nejlep‰í ãas leden - duben

w
w

w www.skifrance.fr
www.les2alpes.com

INFO

Oblast Svi‰Èového ‰títu. Ze samotného
vrcholu (2.382 m) je nenároãn˘ pûkn˘ sjezd s maximálním
sklonem 35 stupÀÛ. Jeho alternativou je pfiiléhající
a o nûco niÏ‰í Svi‰Èová priehyba. ObtíÏnûj‰í je dosaÏení
Zadného Divého sedla (FK1242/II) s velmi nepfiíjemn˘m
úsekem nad rozdvojením ÏlabÛ. Sjezd ov‰em stojí za to.
Dal‰ím obtíÏnûj‰ím podnikem se mÛÏe stát Svi‰Èov˘ chrbát
(FK1248/I-III).
Oblast Slavkovské doliny. Z levé strany
smûfiuje úzk˘ snûhov˘ Ïlab k vrcholu Slavkovské kopy
(FK1207/II.) a je sjízdn˘ na lyÏích od rozdvojení ÏlábkÛ.
V˘stup je ov‰em nutné absolvovat pû‰ky. Dal‰í rÛznû ob-
tíÏné stûnové sjezdy se nabízí v lokalitû mezi Vare‰kovou
priehybou a Slavkovsk˘m sedlem (FK1201). Tím se dosta-
neme k nejv˘raznûj‰ímu sjezdu vedoucímu pod skalami ze
Slavkovského sedla (2295 m, FK1195/CH.). Dal‰í lehké
sjezdíky jsou z hfiebene mezi Slavkovsk˘m sedlem a hra-
nou nad Velkou studenou dolinou. 
Oblast Ωadového plesa. V okolí plesa se
nabízí nûkolik krásn˘ch nepfiíli‰ nároãn˘ch sjezdÛ, zápo-
rem mÛÏe b˘t, Ïe vût‰inu v˘stupÛ je nutné absolvovat
pû‰ky. Zaãneme zleva, tak první je Hranatá veÏa
(FK1284/CH), kdy si trasu sjezdu vybíráme z více moÏností
podle aktuálního stavu snûhu. Následuje Rovienkové
sedlo (2225 m, FK1302/I) s velk˘mi snûhov˘mi návûjemi
tûsnû pod sedlem u skal. PÛsobení nad Ωadov˘m plesem
zakonãíme mezi skialpinisty velmi oblíben˘m Mal˘m
Závratom.

DAL·Í TRASY

Popsané vysokotatrasnské lokality ve
Velké studené dolinû jsou svojí obtíÏností
vhodné pro mírnû pokroãilé skialpinisty.
V doprovodu zku‰en˘ch skialpinistÛ
mohou uvedené sjezdy absolvovat i ti, pro
nûÏ to bude první v˘let do Vysok˘ch Tater.


