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horolezectvo

Za cieľ sme si zvolili 380-metrovú 
cestu na Sloňom pilieri v  pravej 
časti Marmolady nazvanú „40 ro-

kov pre Falier“. Roku 1993 ju urobil Igor 
Koller s Dinom Kuráňom a obťažnosť 
ohodnotili na AF 7a, A2. V roku 2010 ju 
následne miestni talianski borci Roland 
Mittersteiner a Oliver Renzler z Južné-
ho Tyrolska zvládli celú voľne štýlom RP 
s tým, že 7. dĺžku preliezli spätne až pri 
zlaňovaní. Jednotlivé dĺžky ohodnotili nasle-
dovne: 6c, 6c, 6b/c, 6b, 7c+, 7b, 7c+, 7a, 5c/6a. 

V utorok ráno sme teda sadli do auta a valili 
smerom na Innsbruck a Brenner na Mirovej 
vektričke. Okolo pol desiatej večer sme do-
razili do našej východiskovej dedinky Malga 
Ciapela. Pôvodný plán bol, že nasledujúci deň 
si oddýchneme, vynesieme si veci pod stenu 
a pozrieme sa, kadiaľ ide naša línia. Novo-
dobá technika však nedala pokoj a Miro už 
kontroloval predpoveď počasia na nasledujú-
ce dva dni. Zmena! Zajtra ešte dobre, ale vo 
štvrtok už riziko dažďa. Ehm... krátka disku-
sia a operatívne meníme plán. Okolo desiatej 
večer sa rýchlo balíme, aby sme si stihli aspoň 
čo-to pospať, kým nám nezačne o piatej ráno 
rinčať budík. 

Stredu sme už pred šiestou ráno šliapali pod 
stenu. Najprv po značke k hospodárstvu Om-
bretta a odtiaľ direkt pod monumentálny Sloní 
pilier, ktorý sa nachádza v pravej časti Marmo-
lady. Vyše dve hodiny do riadneho kopca s pre-
výšením asi 800 metrov. „Ideálny“ warm up 
pred celodenným lezením. Výraznú líniu sme 
trafili bez väčších problémov a už okolo 9. ho-
diny sme sa pod nástupovou dĺžkou naväzovali 
na ultratenké a superľahke šnúrky od topánok 
Beal Ice twin. Po úvodnej trojočke začína se-
riózny alpinizmus. Hneď prvá dĺžka v neveľmi 
kvalitnej skale a s nie veľmi dobrými možnos-
ťami na zaistenie. Miro by vedel rozprávať... 
Inými slovami – držím loker, stojím na lokri 
a stoper medzi dvomi lokrami. Do druhej dĺž-
ky sa už richtujem ja. Tá má už aj dve skoby... 
Pravdaže, ako to na Marmoške býva, orientá-
cia je niekedy zložitá. Mňa to potiahlo od lí-
nie kúsok doprava, do špárky. Desať metrov 
otvorenej zarastenej špáry, podo mnou polica 
a odistiť sa to nedalo, teda určite nie z polôh, 
kde som bol rád, že sa ešte vôbec držím. Vrátiť 
sa už tiež nedalo, tak mi nezostávalo nič iné, 
ako liezť ďalej, kým som ešte vládal, dúfajúc, 
že narazím na nejaké lepšie chyty a miesto, 
kde by sa dalo niečo založiť. Našťastie, tak aj 
bolo. Krátky traverz ku štandu a dve dĺžky sú 
za nami. Tretia a štvrtá už prešli ľahšie. „A teď 
to začne,“ vraveli sme si. Piata dĺžka ohodno-
tená talianskymi lezcami za 7c+. Miro naliezol, 
no neprehľadné kroky po dierkach a dva sko-
ky ho na OS nepustili. Skúšal som to na flash, 
pokiaľ mi Miro vedel radiť, ale ďalej som to ani 
ja nedokázal. Nakoniec som sa prebil k ďalšej 

skobe a vymyslel si sekvenciu tak, aby som to 
najbližšie už preliezol. Vtedy bolo zrejmé, že 
dnes nestíhame, a ani nemáme silu opravovať 
túto dĺžku na PP. Radšej pokračujeme, aby 
sme si pozreli a vyskúšali ďalšie sekcie. Vra-
vím Mirovi: „Táto dĺžka bude moja, nabudúce 
ju dám. Som vyšší, mne tie kroky budú paso-
vať lepšie.“ Šiestu dĺžku za 7b musel Miro celú 
čistiť. Zatrávnená špára. Už som si myslel, že 
na tom štande ošediviem, ale Miro si to mu-
sel prichystať tak, aby v nasledujúcom pokuse 
nespadol kvôli nejakému blatu v chyte. Priš-
li sme pod 7. dĺžku – poslednú ťažkú. „Zatiaľ 
by to bolo reálne,“ vraveli sme si. Tu už bolo 
jasné, komu bude patriť. Keďže 5. dĺžka bola 
moja, táto druhá ťažká dĺžka bude zase Mi-
rova koľaj. Veď predsa je len lepší v špárovom 
lezení. Do dĺžky som nabehol ja, aby si Miro 
trochu oddýchol a prehákoval som sa po stope-
roch a friendoch až k ďalšiemu štandu. Prav-
daže, ako by to bolo, keby sa niečo „zaujímavé“ 
nestalo: Druhý nit a zároveň aj posledný, sa už 
nachádzal dosť ďaleko pod nohami, sedím si 

v treťom ošemetnom stoperi a na obzore skoba. 
Dotiahol som sa koľko sa dalo, očami zatlá-
čam stoper do špáry a snažím sa dať expres do 
tutovo vyzerajúcej skoby. Zapínam expres do 
skoby... a skoro mi aj s expresom zletela do do-
liny... Samozrejme, trofej pripínam na sedačku, 
beriem frienda 0.3 Black Diamond a mastím 
ďalej. Teraz už išlo len o to, aby si Miro dĺžku 
vyskúšal tak, aby ju pri ďalšom pokuse vedel 
preliezť. Pre krátkosť času sme už posledné dve 
dĺžky nedoliezali a šibali sme dolu pod stenu 
a strmými trávami a chodníkom ešte ďalšie dve 
hoďky k autu, kam sme dorazili okolo polnoci.

Nasledujúci deň sa prebúdzame ako pokr-
čený alobal. Rozbití na padrť. So známymi 
konzultujeme počasie, preberáme jednotlivé 
dĺžky a analyzujeme rôzne varianty nasledujú-
ceho útoku. Po zhodnotení všetkých faktorov 
– nášho momentálneho stavu i počasia – sme 
sa rozhodli dať si dva dni oddychu. Dobre sme 
urobili. Keby sme dali len jeden deň, okrem 
toho, že by sme boli ešte unavení, poobede by 
nás búrka spláchla dolu. Tento deň sme však 

Sobota na skalách neďaleko Liptovského Mikuláša. Miro: 
„Jožo, budúci týždeň hlásia tlakovú výš nad strednou 
Európou, ideme do Dolomitov na Marmošku?“ „Jasné, 
pondelok ešte niečo vybavím a v utorok môžeme fičať...“



Vrcholovka, Jožo Krištoffy 
a Miro Peťo.( jk)
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Jožo Krištoffy lezie štvrtú dĺžku za 7.(mp)

Miro Peťo v siedmej – jednej  
z kľúčových dĺžok, klasifikácia 9+.( jk)



využili na to, aby sme si vyniesli veci pod ste-
nu a prešli sa tiež na chatu Falier. Ideálny ak-
tívny oddychový deň.

V sobotu nastal (ako sa otrepane hovorí) „deň 
D“. Naľahko sme vyšli (ako cepri na vychádzke) 
k hospodárstvu Ombreta a pokračovali s ruk-
sakmi ešte dobrú hodinku priamo pod stenu 
strmými trávami. Tam nás prekvapila talianska 
dvojka v našej ceste. „Určite im niekto posunul, 
že sme ju liezli pred dvomi dňami, a teda vyčis-
tili a omádžovali.“ Mierne deprimovaní z toho, 
že nám môžu dosť skomplikovať pokus o pre-
lez, sme rozoberali rôzne scenáre a ako je mož-
ná taká náhoda, že v celej Marmolade je 5 ľudí 
a niekto si vyberie tú istú cestu ako my. A pri-
tom tá cesta čakala 17 rokov na voľný prelez... 
Našťastie to boli miestni lezci, dosť rýchli na to, 
aby sme sa na štandoch pod najťažšími dĺžkami 
nehádali, kto pôjde dať pokus...

Prvé štyri dĺžky, vrátane tej mojej opravy 
v druhej dĺžke, kde som predtým trochu za-
blúdil, prebehli v celku bez väčších problémov. 
V piatej dĺžke za 7c+, prvej, kde už bolo treba 
čosi zapučiť, som potiahol až k nasledovnému 
štandu. To by teda bolo z krku. Nasledovnú, 
z minula vyčistenú špáru, preliezol Miro bez 
väčších problémov, aj keď na RP to jednoduché 
nebolo. Ocitli sme sa na štande pod poslednou 
ťažkou dĺžkou za 7c+. Miro práve doliezol. Ja 
som mal ťažkú dĺžku za sebou. Preliezť ju RP, 
teda aj so zakladaním istení, je veľmi náročné 
a v niektorých miestach dokonca ťažko odisti-
teľné z lezeckej polohy. V znení tímovej práce 
sme sa dohodli, že kým sa Miro zregeneruje, 
ja to pôjdem odistiť a prehákovať až k ďalšiemu 
štandu. Miro popri tom ako si oddýchol, aj cel-
kom solídne vymrzol, keďže začalo trochu po-
fukovať. Spustil ma k sebe na štand a pomer-
ne stuhnutý nabehol do dĺžky. Posúval som ho 
očami z chytu do chytu a fakt super zabojoval 
v najťažších pasážach dĺžky. Bol som si istý, že 
záverečnú špáru už nepustí. S dobrou časovou 
rezervou som naliezol do neprebádanej pred-
poslednej dĺžky – nepríjemná špára za 7a, celá 
s vlastným istením. Neviem, či som na chytoch 
nechal viac mádža, alebo krvi, ale bola v kapse. 
Na záver už len ľahká, ale o to dlhšia dĺžka na 
vrchol Slonieho piliera.

Radosť bola, mali sme slušný čas, bolo pri-
bližne 18 hodín, ale vedeli sme, že sa ešte 
všetko neskončilo. Ešte treba bezpečne zlaniť. 
Zatiaľ nám všetko zapadalo do seba až obdi-
vuhodne dobre, a tak sme si vraveli, že o ho-
dinku sme dolu a ešte za svetla stihneme aj 
zostúpiť strmými trávami nadol. Sťahoval som 
lano z druhého zlaňáku, kde sme zlanili naraz 
dve dĺžky. Lano zastalo! Od tohto momentu 
by prepis našej diskusie obsahoval viac cenzúry 
ako normálnych slov. Lano sa zauzlilo v kara-
bíne na štande! Nie je veľa nad čím špekulovať. 
„Tú 7c+ som už prehákoval a odistil dvakrát, 
tak idem ja. „Hoď mi tie Black Diamondy,“ 

vravím Mirovi medzi nadávaním – bolo mi 
jasné, že v stene ešte pár hodín pobudneme... 
Miro mi dal všetok vercajg a na jednom pra-
meni som už zakladal, čo sa dalo a kde sa dalo, 
hlavne rýchlo hore. Ďalšiu dĺžku (špára za 
7a) už za svetla čelovky liezol Miro. Násled-
ne rozuzlil lano a začali sme s trojhodinovým 
oneskorením zlaňovať pomaly dolu, aby sme 
neminuli v tme žiaden štand. Po štvorhodino-
vej odysei sme konečne okolo 23. hodiny boli 
pod stenou. O našom fyzickom stave asi ne-
treba veľa hovoriť, stačí, keď poviem, že som 
si obul hrubé ponožky a s komentárom „ko-
nečne mäkká topánka“ som si natiahol lezeč-
ku... Ešte dve hodiny strmého zostupu a o jed-
nej v noci sme dorazili k autu totálne zničení 
a schopní už len zaľahnúť. Nasledujúce nedeľ-
né ráno sme sa ešte poriadne pokrčení pobalili 
a vyrazili na 12-hodinovú cestu domov. 

Dôležitou súčasťou nášho lezeckého pôsobenia 
sú naši partneri: Miro Peťo – Sportrysy.sk, Icebre-
aker, JAMES a HK Jasná; Jožo Krištoffy – HUDYsport, 

Beal, Martinus.sk a JAMES.16
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Miro Peťo  
v 3. dĺžke za 7+.( jk)

Jožo pri zlaňáku.( jk)



Popis jednotlivých dĺžok
Cesta začína krátkou nástupovou dĺžkou asi za 3, za ňou nasleduje delikátna 
prvá dĺžka, ktorú by som si ako prvolezec už v živote nechcel zopakovať. Leze-
nie nie je ťažké, možno 7+, no zabrať dostáva psychika kvôli rozbitej skale, kde 
na 40 metroch je len jedna erárna skobka a vlastné istítka, hoci v hojnom poč-
te, by v prípade pádu zrejme vylokrovalo jeden za druhým. V druhej dĺžke za 
cca 7+ ide opäť o dosť morálové lezenie (na 30 m dve skobky plus zopár vlast-
ných istítok), ale aspoň skala drží viac pohromade a nehrozí nástupová polica. 
Tretia dĺžka (7+) je za odmenu v krásnej skale, dobre odistiteľná friendami, 
pričom hlavne prvolezca poteší aj pár erárnych skobiek. Asi najpríjemnejšia 
dĺžka celej cesty. V štvrtej dĺžke (cca 7) dostávajú kvôli lokrom a biednemu is-
teniu znovu zabrať hlavne nadobličky. Akou-takou útechou je pohodlný štandík 
v diere pod previsom. Fyzicky náročné lezenie začína v piatej dĺžke, ktorej kľú-
čový flek predstavuje sériu silových morfo-krokov, kde obťažnosť dosť závisí 
od výšky lezca a dĺžky jeho končatín. Lezci nižší ako 180 cm s priemerným opi-
čím indexom si tu na RP vcelku slušne zabojujú, možno aj za 9+. Ani u tých vyš-
ších s dlhšími údmi to však pod 9 asi nepôjde. Ak nie ste špároví špecialisti, boj 

pokračuje aj v šiestej dĺžke (RP cca 8/8+), ktorá navyše dosť zarastá a najskôr 
ju treba pekne očistiť od trávy a hliny. Okrem dvoch skôb na začiatku dĺžky tre-
ba ďalších 25 metrov odistiť friendami a čokmi, ktoré si pri troche smoly nohou 
poľahky vykopnete a ďalej už tak ľahko nezaložíte... Siedmu dĺžku predstavuje 
previsnutý dvojšpárkový skvost asi za 9+, kde majú menšiu výhodu tenkoprstí, 
ktorým veľmi nenateká. Z hľadiska padania ide určite o najpríjemnejšiu dĺžku 
cesty, keďže v kľúčovom mieste sa padá krásne do vzduchu s pocitom bezpe-
čia prameniacim z troch nitov a štyroch skobiek (vlastne už len troch, pretože 
jednu rukou vybral Jožko pri našom prvom zoznamovacom pokuse s cestou). 
Milovníkom špár sa určite bude páčiť kolmá ôsma dĺžka (cca 8-), ktorá sa dá 
celá pekne vyistiť vlastnými istítkami a ešte si pritom stihnete vychutnať dych 
berúcu expozíciu pod nohami a nádherné výhľady smerom na podvečernú 
Civettu. Záverečná, deviata dĺžka (cca 5+) netasí ťažké zbrane, takže už len 
opatrne, aby človek nezletel do doliny s nejakým šutríkom v ruke...

Miro Peťo

Keď v auguste 2010 urobili Roland Mitterstei-
ner a Oliver Renzler prvé opakovanie a zároveň 
prvé voľné prelezenie našej cesty z roku 1993, 
potešil som sa, že ju tak vysoko hodnotili, ale 
bol som aj trochu zaskočený navrhnutým výraz-
ným zvýšením hodnotenia prakticky všetkých 
dĺžok. Už vtedy som napísal stanovisko na náš 
web a teraz po prvom slovenskom preleze Jo-
žom Krištoffym a Mirom Peťom ho doplňujem. 
Telefonovali a  debatovali sme aj tohto roku 
s Dinom Kuráňom, ako to presne bolo, lebo veru 
po 20 rokoch sa niekedy ťažko rozpamätáva na 
všetky detaily.

Dôležitá je presná informácia, ako sme cestu 
vyliezli. Mali sme v ceste tri pokusy. Prvý zo-
znamovací. Pri druhom pokuse sme sa snažili 
celú cestu doliezť. Ale lezenie bolo veľmi vysi-
lujúce a okrem toho nám čistenie zatrávnených 
a zašpinených škár celkom zničilo prsty. Nechty 
na rukách sme mali odlúpené, však to lezci poz-
najú. Chytiť do rúk čo len karabínu spôsobovalo 
bolesť. Pri tomto pokuse sme vyliezli celé tri 
najťažšie dĺžky. Dino na prvý pokus preliezol 5. 
dĺžku po prstových dierkach pri prvých dvoch 
nitoch. Psycho to bolo hlavne po osadenie pr-
vého nitu v dĺžke. Nity sme sekali ručne, čo je 
popri lezení ďalší kvalitný zaberák. Na štande 
som dal do previsu nad rampu len jeden nit, aj 
ten nebol v perfektnej skale a k nohám som do 
škáry namontoval dobré hexentre. No predsta-
va, že by nit prípadný pád nevydržal a museli 
zabrať hexentre, bola dosť desivá. Zletel by som 
aspoň dva metre pod štand a musel udržať Dina 
v osme... Našťastie, Dino v takýchto situáciách 
nepadá. Ale som rád, že sú teraz štandy vylep-
šené. V škárkovej 6. dĺžke som si celkom zničil 
prsty, bola najviac zanesená hlinou a kamien-
kami, po vyčistení to musí byť krásne a slušne 
zaistené lezenie. Ale je to v mieste, kde sa zrej-
me škára stekajúcou vodou veľmi rýchlo znovu 
zanesie zemou a špinou. Dino nastupoval do 

najťažšej 7. dĺžky neskoro poobede. Za traverzí-
kom bol hladký kút so škárkami, ktorý sa nedal 
liezť rovno voľne, ale už vtedy sme si hovorili, 
že to voľne určite pôjde. Dino vyliezol najťažšiu 
pasáž tejto dĺžky po druhý nit, terajší tretí, ale 
pre voľné prelezenie je ten dodaný nit za tra-
verzom celkom namieste, tiež sme si to s Di-
nom tak predstavovali. Potom sme sa vystrie-
dali, dĺžku som doliezol a urobil štand. Priznám 
sa, že toto som si celkom nepamätal a pred dvo-
mi rokmi som to na web nenapísal presne. To 
už bola tma, my sme boli zničení a bivak v sluč-
kách sme si nevedeli ani predstaviť, tak sme 
v noci zlanili. Ani dva dni odpočinku nám prsty 
nezahojilo a hore ostali nedolezené dve dĺžky 
výraznou jednoduchou škárou. Tak sme sa roz-
hodli zlaniť z terasy na posledný štand a takto 
sme posledný neproblematický úsek doliezli. 
No nebol to žiadny krásny štýl. Cesta teda ne-
mala súvislé prelezenie, ale chybou v informá-
ciách bolo, že sme v nákrese jasne neuviedli to 
dolezenie posledných dvoch dĺžok po zlanovaní 
do cesty. To sú tie prehrešky voči horolezeckej 
etike, o ktorých v posledných rokoch dosť veľa 
píšeme. Asi každý horolezec, ktorý by sa zodpo-
vedne spýtal svojho svedomia, by niečo podob-
né vo svojom živote našiel. A vo mne pomaly 
dozrieva čas, keď k tejto téme napíšem trochu 
viac, aj keď je dosť nepríjemná, ale pre horole-
zectvo veľmi dôležitá.

Čo sa týka klasifikácie jednotlivých dĺžok, to 
je už iná téma. S Dinom sme presvedčení, že 
aj keď sme naše prvovýstupy klasifikovali dosť 
prísne, tak nová klasifikácia je nadhodnotená. 
Zaujímavé je, že najťažšiu 7. dĺžku sme voľne 
odhadovali okolo stupňa 9, čo nakoniec celkom 
zodpovedá stupňu pri voľnom prelezení. V os-
tatných dĺžkach si s Dinom myslíme, že zvýše-
nie stupňov ťažkosti ovplyvnila hlavne psychi-
ka prelezcov a istenia, ktoré sú pravdaže trochu 
iné ako na skalkách pri športovom lezení. Prvá 

dĺžka je naozaj nepríjemná, horšie odistená 
a  ťažká, teda aspoň pre mňa je Dinových 7 – 
ťažké... Ďalšie tri ľahšie dĺžky ale majú istotne 
klasifikáciu zodpovedajúcu skutočnosti, dvíhať 
mojich 6+ na 7+ sa mi zdá dosť prehnané a aj 
tie istenia sú tam celkom dobré. Piata dĺžka, to 
som už písal, že tam Dino pekne zabojoval, jeho 
klasifikácia bola 8, RP môže byť podľa Dina len 
o trochu viac, lebo ide o prelez ťažkých miest 
v kuse po 2. nit. Neliezol som, neviem sa osob-
ne vyjadriť. Ale k mojej 6. dĺžke môžem zase 
povedať, že si neviem celkom predstaviť, že 
na RP je to 8/8+, keď asi s dvomi sedeniami 
a čistením škáry som tam napísal 7-. Podobne 
je to aj so škárou v 8. dĺžke. No a o najťažšej 
7. dĺžke som už písal. Možno aj ďalšie prelezy 
to hodnotenie ustália a možno si to ešte nie-
kedy pôjde preliezť aj Dino a povie svoj názor 
na tú našu tvrdšiu klasifikáciu po 20 rokoch od 
prvovýstupu.

Igor Koller

Spomienky po rokoch
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Dino Kuráň  
pri prvovýstupe  
v roku 1993.(ik)


