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Naši pretekári od vzniku samostatného KBL v r. 1994 získali v kategórii dorastu, dospelých na maj-
strovstvách Slovenska spolu 35 medailových umiestnení: 14krát 1. miesto, 11krát 2. miesto, 10krát 3. 
miesto. O tieto úspech sa pričinili nasledovní pretekári: M. Šuster, K. Garajová, M. Sabaková, V. Križan, M. 
Kmetony, L. Plchová, P. Iľanovská. 

V kategórii žiakov sme v rovnakom období získali na majstrovstvách Slovenska spolu 39 medailových 
umiestnení:  8krát 1. miesto, 11krát 2. miesto, 20. krát 3. miesto O tieto úspechy sa pričinili nasledovní pre-
tekári: K. Garajová, M. Kmetony, M. Kubáň, J. Ferianc, G. Gadová, P. Iľanvoská, Z. Gregorová, A. Olgyaiová, 
M. Tuka, Ľ. Klonga.  Najúspešnejšia pretekárka KBL v tomto období od sezón 1997 – 2003 bola Katarína 
Garajová, ktorá získala spolu na M SR 10 zlatých a 1 striebornú medailu. 

HISTÓRIA ZALOŽENIA A ČINNOSTI HOROLEZECKÉHO KLUBU JASNÁ 

Nesporne najbohatšou časťou Slovenska na skalné oblasti je 
Liptov, ktorý je obkolesený mohutným vencom hôr s dominujúcim 
Kriváňom. Tieto prírodné krásy vytvorili vynikajúce podmienky na 
rozvoj horolezectva a už koncom 50-tych rokov, po prekonaní ťaž-
kostí v povojnovom živote, sa Mikulášťania začali stretávať v skal-
ných oblastiach Demänovskej doliny. V priebehu r. 1960 hľadala 
táto skupina nadšencov príslušnosť k niektorej telovýchovnej jed-
note na pôde mesta a logicky bola vybratá taká, ktorá mala svojou 
činnosťou a športovým zameraním najbližšie k povahe vznikajúceho 
oddielu a jeho spojitosti s prírodou – Dynamo Nízke Tatry. Tak v roku 

1961 vznikol horolezecký oddiel, ktorý položil základ organizovaného horolezectva v Liptovskom 
Mikuláši. Medzi zakladajúcich členov horolezeckého oddielu v TJ Dynamo Nízke Tatry patrili:

Alojz Lutonský, Ivan Kováč, Viliam Krnáč, Emil Ondráš, Gustáv Plávka, Mária Barbieriková, Jozef Pardel 
a Eva Kováčová. Prvým predsedom oddielu sa stal A. Lutonský, ktorý predsedoval do r. 1963 a v ďalších 
rokoch sa na poste predsedu vystriedali:

1964 – Ing. Ján Havlík
1965 – Viliam Krnáč
1966 – 1971 – Ing. Jozef Pardel
1972 – Peter Kubeš
1973 – 1976 – Marián Ivankovič
1977 – 1982 – Rudolf Macho
1983 – 1990 – Miroslav Lobo
1991 – 1992 - Ing. Ján Peťo
1993 – dodnes – Miroslav Jurkovič. 
Postupné vytváranie vhodných podmienok pre sebarealizovanie sa v horolezeckom športe na pôde 

novozaloženého horolezeckého oddielu začalo privádzať do oddielu ďalších nových členov. Pravidelne sa 
organizovali lezecké podujatia na cvičných terénoch v  Demänovskej doline – Machnatom, v Prosieckej 
doline, pod Ďumbierom a v Roháčoch, kde bola zdokonaľovaná technika lezenia a tá nadobúdala vzos-
tupnú tendenciu, vďaka ktorej mohli členovia absolvovať aj najťažšie výstupy vo Vysokých Tatrách.  Ďalej 
nasleduje stručný prehľad činnosti horolezeckého oddielu a neskôr klubu.  
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 1961 – 1966
Obdobie prvých piatich rokov existencie oddielu sa vyznačovalo veľkým úsilím o  stabilizáciu horo-

lezeckého športu na území mesta. Bol založený systém riadenia činnosti v oblasti organizačnej, materi-
álno-technickej, teoretickej a praktickej prípravy. Pod patronátom KV ČSTV boli vyškolení prví cvičitelia: 
Ivan Kováč, Emil Ondráš a Ing. Jozef Pardel. Členská základňa kolíše medzi 30 – 35. členmi. Najaktívnejší 
členovia v tomto období boli: Ing. Ján Havlík – (Vysoká, Stanislawski kl V. – zimný priestup, Malý Ľadový 
štít, Groszova cesta kl. V-VI, zima 1962; Rysy, Bernadzikiewicz kl. V – zima 1966),  Peter Fedor, Ivan Kováč 
(Bradavica, Motykova cesta kl. V. , zima 1963), ale aj Viliam Krnáč, Mária Krnáčová, Peter Matejbus a Ing. 
Jozef Pardel. Zásluhou Jána Havlíka sa mikulášski horolezci podpísali aj na vážnych stenách Álp a  Kau-
kazu, kde mu za vylezené výstupy udelili medailu „Za vysoké športové majstrovstvo“. Z jeho výstupov je 
potrebné spomenúť: Kaukaz (Bezingi) – Uli-Aue-Baši (3A), Džangi-Tau (4B), Šchara (5B), Dych-Tau (5A).  
Do tohto obdobia spadajú začiatky organizovania horolezeckých zrazov v Machnatom  a návštevy pieskov-
cových oblastí v býv. NDR.

 1967 – 1971
Nadobudnuté skúsenosti z  Vysokých Tatier 

začínajú najskúsenejší členovia oddielu uplatňovať 
aj v zahraničných horách. Zorganizovala sa oddie-
lová návšteva bulharského pohoria Rila, postupne 
pôsobili mikulášski lezci v talianskych Dolomitoch, 
Ötzalských Alpách v Rakúsku (1967), kde členovia 
I. Kováč, E. Kováčová, J. Pardel, M. Pardelová,  P. 
Fedor, K. Špánik a Vl. Droppa preliezli sev. stenou 
na 3605 m vysoký Similaun. Ďalej navštívili 
horstvá - Waliské Alpy vo Švajčiarsku, Kaukaz, v r. 
1969 Západné Alpy vo Francúzsku a vystupujú na 
Mont Blanc klas. cestou, (jedná sa pravdepodobne 
o prvý  výstup na Mt. Blanc horolezcov z TJ Jasná), 

Mt. Blanc du Tacul a Aiguille du Argentiere, kde sa zúčastňujú okrem už vyššie spomínaných členov aj M. 
Ivankovič,  M. Krnáčová, V. Krnáč a Vl. Šaštínska.  Vystupujú taktiež záp. stenou na Eiger, Mönch, Jungfrau 

Po výstupe na Similaun. Kováčová, Fedor, Špánik, Plávka

Fedor, Droppa, Špánik po výstupe na Mount Blanc pod bivakovou 
chatou Vallot. 4362 m

Vrchol Matterhorn - Pardel, Špánik. 4480 m
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a Matterhorn. Vo Vysokých Tatrách mladí Pavol Holzer a Anton Hmizák preliezajú bez rešpektu najťažšie 
výstupy (Hokejka kl. VI, r. 1969, Prostredný hrot, Kriššák – Orolín kl. V+ A3 1971.) Koncom roka 1970 sa za-
čína silne prejavovať generačný problém, čoho dôsledkom bol pokles členskej základne. No napriek tomu 
bolo toto obdobie na slušnej úrovni čo sa týka materiálno-technického vybavenia a športové výsledky mali 
zásluhou najmladšej generácie vzostupný charakter, čím sa viac prejavil aj záujem o horolezecký šport, 
ktorý prenikal  medzi mladých ľudí a výsledky sa prejavili v ďalšom období. 

 1972 – 1976
Organizačný život v oddieli nevybočil z úrovne predchádzajúcich rokov. Zmena nastáva v náročnosti 

horolezeckých výstupov ako vo Vysokých Tatrách, tak aj v  zahraničí, ktoré absolvovali najvyspelejší ho-
rolezci oddielu. Túto výkonnostnú časť tvorili: Marián Ivankovič, Jaroslav Flejberk, Pavol Holzer, Anton 
Hmizák, Vít Čech a  najmladší Ivan Vozárik. V  Tatrách preliezajú ďalšie ťažké cesty: Ľadový štít, zimný 
priestup Zibrínovej cesty (VI), Flejberk 1972; Javorový štít Stanislawského cesta (VI) zima 1972, Holzer, 
Füzy; Rumanov štít – prvovýstup, kl. V A1 – Flejberk; Stredohrot – zimná diretissima kl. V+ A2 – Flejberk 
1972; Galéria Ganku 2. zimný priestup Hauschkeho cestou kl. VI A2 – Flejberk, Elíz, Ivankovič, Vozárik 
1973; Malý Kežmarský štít – superdiretissima (V+ A3) – Flejberk, Hmizák 1973; Nižná Vesterova štrbina 
– prvovýstup V+ A3 – Flejberk, Vozárik; Kazalnica Mengusovieçka – Lapiński (V A1) zima 1974 – Flejberk; 
Javorový štít – Čierny pilier (V+) zima 1974 – Blaško; Hrubô – prvovýstup (V A1) Vozárik; Rameno Kriváňa 
– diretissima (V+ A1) zima 1975 – Flejberk, Füzy, Vozárik; Kazalnica Mengusovieçka – ľavý pilier (VI A4) 
– Flejberk 1975 a ďalšie. 

Zo zahraničných zájazdov dominuje Kaukaz, kde J. Flejberk s V. Tatarkom vylezú prvovýstup na Schel-
du (5a) r. 1972, v r. 1974 zdoláva Ťju-Ťju-Baši 1. čs. priestupom, ktorý bol vyhodnotený aj ako výstup roka. 
V 1975 je znova na Kaukaze a zlieza Vilpatu (5a), Mamison Choch (5b) a Pik Nikolajevo. O rok neskôr prvo-
výstup na Džangi Tau (5b), ktorý je znova ocenený ako výstup roka. Dvojica Vozárik, Ivankovič v r. 1974 lezú 

Výstup dolinou Šeldy - centrálny Kaukaz
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v Dolomitoch a vykonajú niekoľko výstupov kl. V-VI. V r. 1975 Ivan Vozárik prelieza v Alpách Grand Kapucín 
švajč. cestou kl. V+ A3. Spolu s ním tu pôsobia R. Macho,  M. Ivankovič a P. Elíz. Vhodnou propagáciou špor-
tových výsledkov členovia veľkou mierou vplývali na rozširovanie členskej základne. Upevňuje sa aj vzťah 
členov oddielu k telovýchovnej jednote, lebo si boli vedomí výdatnej pomoci TJ vo vytváraní predpokladov 
pre činnosť oddielu a horolezci boli vždy vzorom v odpracovaní brigád v prospech celej TJ. 

V tomto smere sú príkladom ostatným členom TJ prakticky dodnes. 

 1977 – 1981
Toto obdobie sa vyznačovalo tvrdou teoretickou a praktickou prípravou, nastal zdravý konkurenčný 

boj o prelezenie najťažších výstupov vo V. Tatrách v zime aj v  lete. Za svoje výstupy, ktorými sa zapísali 
v zahraničí boli Ing. J. Blaško a Ivan Vozárik zaradení do slovenského reprezentačného družstva a Jaroslav 
Flejberk do reprezentačného družstva býv ČSSR. Stručný prehľad najťažších výstupov v tejto dobe je na-
sledovný: Malý Kežmarský štít – Bocekova cesta (VI) zima 1977 – Flejberk, Vozárik; Kačací hrb prvovýstup 
(V A0) Blaško, Flejberk 1977; Veľký Mengusovský štít – zimná superdiretissima (V 80°) Flejberk, Vozárik, 
alebo prvovýstup na Čertovu vežu (V+ A3)- Holzer 1977. 

Svojimi prvými vážnejšími výstupmi v Tatrách, ale aj v bulharskej Rile a v rumunskom Bucegi upozor-
ňujú na seba mladí Jozef Hutník, Jozef Kuľka, Milan Hvostik a Juraj Settey, ktorý je aktívny aj v novej dis-
ciplíne – skialpinizme, o ktorom bude samostatná kapitola.  Dvojica Hvostik – Settey vyliezli diretissimu 
južnej steny Costily kl. VI A2 v Rumunskom Bucegi. Ivan Vozárik sa v r. 1981 zúčastnil expedície do Himalájí 
na Jannu a bol medzi tými, čo zavŕšil úsilie celého kolektívu výstupom na vrchol. 

Vzhľadom k  normalizačnému obdobiu, ktoré prebiehalo v  štáte, boli výjazdy do zahraničných hôr 
sústredené na býv. Sovietsky zväz a J. Flejberk vystupuje na Pik Komunizmu 7495m  v pohorí Pamir cestou 
Borodkina (5b) a Pik Korženevskej 7105m. Za výkony na Pamíre a Kaukaze bol J. Flejberkovi udelený čestný 
titul „Majster ZSSR v alpinizme medzinárodnej triedy“ v r. 1977 a v tom istom roku za športové výsledky aj 
titul „Majster športu v ČSSR“. 

V  rámci okresu bol trikrát zaradený medzi desať najlepších športovcov okresu, v  r. 1978 na prvom 
mieste. No predsa sa našli chodníčky a J. Blaško zlieza Lyskam (V 80°) a J. Flejberk zaznamenáva úspech 
v  prvovýstupe sev. steny Eigru (V+ A3) s  českou expedíciou. P. Holzer spolu s  J. Blaškom v  talianskych 
Dolomitoch vyliezli niekoľko výstupov (Tore Venezia kl. VI. a Tore di Valgrande kl VI A2.  P. Fedor vyliezol na 
Džebel Tubkal vo Vysokom Atlase (Afrika). Oblasť Wilder Kaiser navštevuje I. Vozárik s J. Flejberkom a vylie-
zajú Fleisbank (VI A1), Maukspitze (VI A1), v oblasti Karwendel vrchol Martinswand kl. V A2. 

V tomto období sa horolezci z HO pri TJ Jasná aktívne zapájajú do akcie „Za čisté hory“ a majú pridele-
ný hrebeň vo V. Tatrách Západné Rumanovo sedlo – Rumanov štít. Za dosiahnuté výsledky bol horolezec-
kému oddielu udelený čestný titul „Vzorný oddiel II. stupňa“

 1982- 1986
Odchodom špičkových horolezcov z  oddielu nastalo určité vákuum, ktoré sprevádza toto obdobie 

a utrpela tým aj kvalita vykonaných výstupov. 
Mladá generácia síce naznačila svoje možnosti v nastupujúcom trende voľného lezenia, prejavuje sa 

najmä v  lezení v pieskovcových oblastiach býv. NDR, do ktorých už niekoľko rokov pravidelne v  jarných 
mesiacoch oddiel poriada zájazdy. Dominujú tam lezci: J. Kuľka, J. Hutník, M. Hvostik a J. Flejberk. 

Vo Vysokých Tatrách trojica Füzy, Jurkovič, Poliak vyliezajú prvovýstup na Dromedárov chrbát stredom 
steny kl. V A0, prvovýstup na Mengusovskú vežičku stredom steny kl. V, Füzy, Jurkovič a v zime M. Jurkovič 
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s  druhom prvovýstup na Dromedárov chrbát pravým vhĺbením kl IV+. V  Julských Alpách dvojica Füzy, 
Jurkovič vyliezajú na Jalovec Comicciho hranou kl. VI-, Füzy s Holzerom vyliezli na Matterhorn tzv. Fur-
gengrad kl. V-VI, v lete 1985 sa uskutočnil oddielový zájazd do západných Álp v oblasti Mont Blancu, kde 
okrem výstupu na Mt. Blanc ôsmich účastníkov zájazdu vyliezol R. Macho s odchovancom nášho oddielu 
I. Vozárikom na Aiquile Cruz kl. V A0, čisto ľadovú horolezeckú túru vyliezli Settey, Nezníková, J. Revaj na 
Tour Ronde, ľad 55-60° a trojica Jurkovič, Lobo, Hutník zlaňovali jedinú dĺžku spod vrcholu Dent de Géant 
kl. IV-VI . 

O rok neskôr pri podobnom zájazde do Grécka pôsobia členovia v pohorí Olympos a v skalnej oblasti 
Meteora, kde taktiež vyliezajú niekoľko hodnotných horolezeckých ciest.  B. Füzy s členmi z HO Bobrovec 
navštevuje Turecko a zdoláva Ararat (Mont Agri Dagi). Dvojica Kuľka, Hvostik vycestovali v r. 1985 na Kau-
kaz a vyliezli Taliansky kuloár na Nakra Tau kl. 4b, ľad 66 - 70° ale uskutočnili aj výstup na Elbrus 5643m. 

Lezenie na pieskovcových skalách - Saské Švajčiarsko Lezenie na Stefani v masíve Olympu - Grécko

Dongu-Orun 4461m.    Nakra-Tau 4277m - centrálny Kaukaz.
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Napriek rôznym ťažkostiam bola práca v oddieli na slušnej úrovni, čo sa prejavilo obhájením titulu 
„Vzorný oddiel II. stupňa“ a udelením čestného titulu „Vzorný oddiel I. stupňa“ v roku 1985. 

 1987 – 1991
V tomto období narástla členská základňa oddielu a oddiel sa začal radiť medzi najväčšie  v kraji, preto 

aj požiadavky naň sa zvyšovali. Žiadalo sa od nás obsadzovanie najdôležitejších funkcií v okresnom zväze, 
museli sme zvýšiť nároky na metodickú komisiu v oddieli, no tej sa nepodarilo v plnej miere uskutočňovať 
svoje návrhy v  novonastúpenom trende voľného lezenia. Stupnica obtiažnosti sa zásluhou UIAA otvára 
nahor a práve tento trend mal za následok veľký pokles zimného horolezectva a to nielen v HO Jasná, ale 
na celom Slovensku. V rámci tohto trendu objavujú sa na Liptove nové lokality na lezenie (Rady pod Sinou, 
Čereňová, ale aj zabudnutý Blatník) a naši členovia na nich začali húfne vyrábať nové cesty. V Tatranskom 
horolezectve boli v r. 1987 najaktívnejší M. Fecske, E. Dzuroška, B. Füzy, Z. Lukeš a zo žien – S. Chrapčiako-
vá, ktorá mala na svojom konte 17 letných výstupov. Z najvýznamnejších tatranských výstupov: Lomnický 
štít – Obrovský pilier kl. VI+ AF (E. Dzuroška), Rumanov štít cesta Orolín – Haak kl. VI+ (Füzy).  

Pomerne bohatá žatva výstupov však bola v zahraničí, M. Hvostik pôsobil v Západných Alpách spolu 
s HO Slovan Malachov v oblasti Mt. Blanc. Vyliezol na Grand Charmons pilierom Addisin – Cordier, kl. V+,VI 
a Nord Est Pilier na Droites (Deckel, Jouly), ktorý bol vyhodnotený ako výstup roka 1987. 

Za aktívnu prácu vo 
vtedajšom telovýchovnom 
hnutí v  r. 1987 bol dvom 
členom udelený „Čestný 
odznak ČSZTV III. st. “ a  to 
R. Machovi a  P. Mišovie. 
Trom členom : M. Lobovi, J. 
Revajovi a  J. Setteyovi bol 
udelený „Strieborný odznak 
JAMES“.  Pre zlepšenie zim-
ného horolezectva sa zavied-
li tzv. výcvikové tábory vo V. 
Tatrách, kde jeden víkend 

v mesiaci sa konalo sústredenie a to zakaždým v inej doline. Ovocie sa dostavilo už v lete 1988, skupina 
M. Lobo, M. Jurkovič a M. Fecske navštívili Kaukaz a v rámci aklimatizácie vystupujú na Elbrus. Výstup na 
Pik Ščurovského Abalakovou cestou kl 5b sa nepodaril pre krajne zlé podmienky a z polovice cesty museli 
za dramatických okolností zlanovať. Nato Lobo a Jurkovič vyliezli Džan Tugan (4000 m) severozápadným 
rebrom s vlastným variantom pod vrcholom kl. V.  a M. Fecske s druhom vylieza na Bžeduch,  cesta kl. 4a. 
Ďalší zájazd, bol do Nórska, kde J. Šmoll vyliezol s druhom na Trollveggen cestu „The English Route kl. VI+ 
A3 a J. Rášo s E. Dzuroškom Sondre Trolltind cestu East pillar kl. V. Horolezeckého zájazdu poriadaného SHZ 
SÚV ČSZTV na Pamir sa zúčastnil M. Hvostik, kde vyliezol v rámci aklimatizácie na Pik Nadeždy Krupskej kl. 
5, a potom na Pik Komunizmu 7495 cez Budevesnik a plató Dušanbe kl. 5a. Všetky tieto zahraničné aktivity 
sa mohli konať len vďaka VHČ, ktorá sa ujala za predsedovania M. Loba a 70% vyrobených prostriedkov išlo 
na spoločný účet klubu a 30% na účet TJ Jasná. 

V rámci najnovšieho trendu, silne preferovaného Bratislavou (JAMES-om), usporiadal klub III. ročník 
okresnej súťaže v športovom lezení v Machnatom čiastočne dotovanom OHZ. Z našich členov bol najlepší 

Na vrchole Džan-Tugan, Centrálny Kaukaz
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M. Longauer, ktorý skončil na 5. mieste, na 6. 
mieste I. Král a 9. Zd. Lukeš.  Prebiehajúce politické 
a  ekonomické zmeny v  celej našej spoločnosti sa 
významne dotkli aj činnosti HO. Odbúrali sa také 
formálne činnosti ako je hodnotenie politicko-
-výchovnej práce, socialistické záväzky a  súťaže 
o tituly, odznaky PPOV a BPPOV a podobne.  Otvorili 
sa hranice a tým aj väčšie možnosti športového pod-
nikania či cez HO alebo súkromne. Už v r. 1990 sa na 
zahraničných akciách zúčastnilo 41 členov HO Jasná! 
V apríli to bola  svetoznáma skalná oblasť Verdon vo 
Francúzsku, kde traja členovia vyliezli 29 ciest od  kl. 
VI+ po VIII- stupnice UIAA. Ďalšia skupina pôsobila 
v  Záp. Alpách – Chamonix, kde došlo k  pokusu 
o prelezenie Braunovej špáry na Blatiére kl. VII, zato 
dvojica Král – Longauer preliezli západnú stenu 
Petit Dru, ťažkú cestu dvojice Heming, Robins kl. VI 
A0.  Najväčšou akciou však v r. 1990 bola expedícia 

do centrálneho Ťan-Šanu, 
ktorej sa zúčastnilo osem čle-
nov HO Jasná. Vytýčený cieľ, 
7010 m vysoký Chan-Tengri 
zdolali cestou Grebenščikova 
z  r. 1975 J. Settey, J. Peťo, 
M. Jurkovič a  Z. Lukeš. Ešte 
sa S. Chrapčiaková zúčastnila 
zájazdu do Talianska a vyliez-
la Preusovu špáru na Cimu 
Picolu. Popri zahraničných 
aktivitách nezabúdali členo-
via na rodné Tatry a  výstupy 
v  novom duchu predvádza P. 

Staník a prelieza voľne Tatarkovu cestu na Ošarpance kl. VII+, Kývalovu cestu kl. VI+, Puškášovu kl. VI+, 
Milan Hvostik juž. stenu Kežmarského štítu Kriššákovými platňami kl. VI.  Zmeny v spoločenskom dianí 
počas r. 1991sa dotkli aj činnosti v našej TJ, z ktorej sa stáva Združenie športových klubov a z nášho HO sa 
stáva Horolezecký klub Jasná. Získava právnu a hospodársku subjektivitu, na základe združovacej zmluvy 
je členom ZŠK. Zisťuje sa, že v klube je nedostatok cvičiteľov, je nutné zabezpečiť rekvalifikáciu súčasných 
a  vyškoliť  ďalších podľa nových predpisov prijatých inovovaným Slovenským horolezeckým spolkom.  
Prejavuje sa to zníženým počtom výstupov vo V. Tatrách, no stúpla obtiažnosť výstupov aj keď samotné 
výstupy sa nachádzali v blízkom okolí chát, čím sa zas znižuje hodnota.  Horolezci sa orientujú na neľadov-
cové hory, prevažne Dolomity a v r. 1991 počas klubového zájazdu do týchto hôr boli vylezené aj hodnotné 
cesty, napr. : Marmolada – „Don Quijotte“ kl. VI – P. Staník, J. Žiaran; Cima Ovest – „Demuthova cesta“ 
kl. VI+ - Staník, Žiaran, tiež Cima Picolissima, cesta Casin kl. VII- a Cima Picila „Žltá hrana“ za jediný deň. 

Ťan-Šan, Chan - Tengri, 7010 m.

V ladovcových zlomoch pri výstupe na Chan - Tengri
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prelezená P. Staníkom a J. Žiaranom. Cenný je tiež výstup dvojice Liška – Kobrle na Marmoladu Strednou 
cestou“ kl. VI A1. V Západných Alpách vyliezol ešte M. Jurkovič na Mt. Blanc cestou „Sentinelle Rouge“ kl. 
IV, ľad 55-70°.  Pri hodnotení tohto obdobia je možné postrehnúť celoslovenský, ba až celosvetový prob-
lém, že aktivita horolezcov sa presúva z vysokých a stredných hôr do nižších skalných oblastí, na vznikajúce 
umelé steny a neobišlo to ani náš klub. Vznikajú dva tábory, tábor tzv. moderných skalných lezcov a tábor 
zastávajúci klasické horolezectvo so všetkým, čo k nemu patrí. 

 1992 – 1996
Toto obdobie sa vyznačuje priamočiarejším riadením klubu, bez zbytočných zadávaní cieľov a plá-

novaných výstupov, jediné čo sa plánovalo, boli zimné sústredenia vo Vysokých Tatrách, každý mesiac 
v  inej doline. Dokázalo sa tým, že vo väčšom kolektíve sa omnoho lepšie podávajú športové výkony. Po 
počiatočnej eufórii otvorenia hraníc automaticky nastáva útlm v cestovaní a horolezectvo sa znova na čas 
presunulo na domácu pôdu. 

Skalné lezenie pokročilo naozaj hodne dopredu, chlapci bežne lezú cesty klas. VIII+ stupňa obtiaž-
nosti, v tejto disciplíne excelujú Vladko Dzuroška a Jozef Auxt, preliezaním ťažkých technických ciest vo V. 
Tatrách voľným spôsobom sa zas venujú P. Staník a J. Žiaran, napr.  Chrobákova cesta na Kopiniaky kl. VIII 
RP, (Staník, Žiaran), alebo Žeruchové veže – Zelený okap kl. VIII RK, (Staník, Auxt).  V r. 1992 bol len jediný 
výjazd do zahraničia – do Západných Álp a to M. Longauer s I. Kráľom vyliezli Bonattiho pilier na Petit Dru 
kl. V+ A2.  Podľa nových smerníc SHS JAMES boli preškolení štyria cvičitelia na inštruktorov horolezectva 
a klub má týmto spolu 5 inštruktorov. V roku 1993 bol konečne v skalných terénoch prekonaný IX stupeň 
obtiažnosti a to lezcami: V. Dzuroškom, J. Auxtom, J. Žiaranom a M. Frejukom. Darilo sa aj v zahraničných 
skalných oblastiach, najmä v  Buox, kde Auxt so Žiaranom vyliezli cestu Inthose vaves kl. VIII+/IX-, vo 
Verdone tá istá dvojica vyliezla  6-dĺžkovú cestu Démon kl. VIII+. Bohužiaľ rok 1993 bol poznačený aj 
tragickou udalosťou, v Záp. Alpách v severnej stene Aiquile Verte pri zlanovaní vypadol a následne sa zrútil 
náš spolulezec Juraj Badiar. 

V  zimnej sezóne v r. 1994 sme zaznamenali snáď najnižšiu úroveň v  lezení za obdobie  existencie 
klubu, jediné čo stojí za zmienku, to je prvovýstup na Hranatú vežu dvojice Fecske – Liška kl. V.  V lete však 
skalní lezci pokračovali v „deviatkovom“ ťažení a to aj v vo vyrábaní nových ciest v oblasti Demänovskej 
doliny, hlavne pod Sinou, kde V. Dzuroška prelieza novú cestu „Vertikálna odchýlka. . . “ kl. IX, J. Auxt zas 
cestu „Bryndzové halušky kl. IX+, v zahraničných skalných oblastiach – Mišja Peč j. Auxt vyliezol dve de-
viatkové cesty: Minuet – IX a Oro Puro kl. IX RP. Vo V. Tatrách bola letná sezóna taktiež veľmi vydarená, bolo 
vylezených 7 ciest kl. VIII ! Na Veľký Kežmarský štít Pochylého platňami kl. VIII vyliezol Auxt so Žiaranom 
a na Ušatú vežu v masíve Malého Kežmarského štítu cestu „ Blues na cestu poslednú“ kl. VIII taktiež Auxt 
so Žiaranom.  Do zahraničia vycestovala skupina tzv. OLD BOYS, (M. Lobo, M. Jurkovič, B. Füzy a P. Holzer), 
ktorá v Dolomitoch vyliezla niekoľko zaujímavých ciest, medzi nimi aj na Cima de Boi cestu Via Almera kl. 
V+ a potom sa presunuli do Waliských Álp a vyliezli na Matterhorn Levím hrebeňom. Počet inštruktorov 
horolezectva sa v klube vyšplhal na 9 osôb.  Rok 1995 bol podobný tomu predchádzajúcemu, skalní 
lezci stále zvyšujú svoju výkonnosť a  v  skalných oblastiach Demänovskej doliny bolo vylezených deväť 
ťažkých prvovýstupov a bol dokonca prekonaný X. -ty stupeň obtiažnosti! Najťažšie z nich sú „Hurikán“ 
kl. IX+/X- (Dzuroška, Auxt), „Šinkanzen“ kl. IX+/X- (J. Auxt), a „Tornádo“ kl. X- (V. Dzuroška), ďalšie na 
Blatníku: „Reve du Pivilon“ kl. IX+/X- (V. Dzuroška) a „Vítajte v  krvavej džungli“ kl. IX, od J. Auxta.  Zo 
zahraničných skalných oblastí sa najviac darilo vo francúzskom Verdone, J. Auxtovi s V. Dzuroškom, kde 
vyliezli veľa ťažkých ciest, napr. „Dalvaroe Secource“ kl. IX, „Saga  du Verdon“ kl. IX-, či „Sulvenir et Punir“ 
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kl. VIII+. Vo východných Alpách Silvia Chrapčiaková vyliezla platňovitú cestu na Bergseshifen kl. V+. Tento 
rok bol výnimočný aj brigádnickou činnosťou, keď sme postavili svojpomocne a pomocou drobných spon-
zorov vlastnú umelú stenu, ktorá slúži dodnes na trénovanie techniky lezenia a sily prstov, či dynamiky 
lezenia. Bola to prvá lastovička takejto formy trénovania v našom okrese.  V roku 1996 pribudli v skalných 
oblastiach Demänovskej doliny ďalšie štyri prvovýstupy dva pod Sinou a dva na Blatníku, ale myslím si, že 
najlepším výkonom bolo prvé voľné prelezenie náročnej viacdĺžkovej technickej cesty „Čech – Flejberk“ kl. 
VI A3 na Blatníku J. Auxtom a P. Staníkom, ktorú oklasifikovali na IX AF. 

Zo zahraničných výjazdov jednoznačne dominuje Verdon, kde vycestovali nezávisle od seba  dve 
skupiny, obidve veľmi úspešné. V  prvej chlapci vyliezli množstvo ťažkých klasických ciest do kl. VIII+, 
druhá skupina liezla ťažké technické cesty ako napr. „Voyage a travers L´impossible“ kl. VI A2, čo je 230 m 
previsnutej steny, M. Tomčík s P. Radačovským ju liezli viac ako 12 hodín. V tomto roku sme tiež umiestnili 
aj pamätnú tabuľu na symbolickom cintoríne na Ostredku pre nášho zosnulého člena J. Badiara.  Pri príleži-
tosti 75. výročia založenia SHS JAMES boli odmenení nasledujúci členovia nášho klubu: najvyššie spolkové 
vyznamenanie - Plaketa JAMES bola udelená Rudolfovi Machovi a Zlaté odznaky JAMES obdržali: Pavel 
Holzer, Boris Füzy a Miroslav Jurkovič.

 1997 – DODNES  
Toto obdobie je na výkony podobné predchádzajúcemu, je však poznačené dlhodobou neprítomnos-

ťou výkonných členov, ktorí vzhľadom na vysokú nezamestnanosť na Slovensku poodchádzali do zahrani-
čia za prácou. Napriek tomu vznikajú ťažké nové cesty v oblastiach  Demänovskej doliny - Sinej a Blatníku 
o obtiažnosti až X-teho stupňa. Vo V. Tatrách preliezajú chlapci voľným spôsobom staršie technické cesty 
a takým úspechom nepochybne je aj prvé voľné prelezenie „PP variantu“ na Veľkú Lomnickú vežu kl. IX+ 
AF V. Dzuroškom.  Skupina speleoalpinistov, ktorú sme prijali do klubu po rozpade klubu jaskyniarov v r. 
1993, úspešne pôsobila už po niekoľkýkrát v Kosovskej jaskyni Velika Klisura, kde v r. 1997 objavili a zame-
rali okolo 1700 m nových chodieb a priestorov, vyliezli cez 430 m stien a komínov o obtiažnosti do VI+ A1 
a to počas 10. dní pobytu.  Zimné lezenie vo V. Tatrách stále stagnuje, na príčine je aj neustály nedostatok 
snehu a čo je najhoršie, tak to je skutočnosť, že pri veľmi nízkom stave snehu padajú nebezpečné lavíny, 
čo je dôsledkom zlej kvality tohto snehu. Napriek tejto skutočnosti sa v  zimnej sezóne do Tatier chodí, 
dôkazom je aj výstup B. Füzyho v severnej stene Malého Kežmarského štítu cestou „Bocek – Šádek“ kl. VI 
v r. 1998. Leto 1998 sa znova nieslo v znamení skalného lezenia a niekoľkých prvovýstupov v populárnej 
oblasti Demänovskej doliny – Sinej, kde V. Dzuroška spolu s M. Frejukom vyliezli ťažkú cestu „La Vojna“ kl. 
X-. Každoročné pôsobenie  vo Francúzskom Verdone taktiež prináša ovocie a P. Radačovský s M. Frejukom 
vyliezajú ťažkú technickú cestu „Mescalito“ kl. 6c A2 (VIII- A2 UIAA). V Rakúskych ľadovcových horách P. 
Holzer s  M. Jurkovičom vyliezajú na Grossglockner pravým rebrom východnej steny.  Po celom Sloven-
sku začínajú rásť umelé lezecké steny ako huby po daždi a poriadajú sa preteky v  lezení na obtiažnosť. 
Takýchto pretekov sa v Martine zúčastnili aj naši chlapci a M. Frejuk v nich obsadil 7. miesto, J. Auxt 11. 
, a V. Dzuroška 13. miesto z 30. štartujúcich. V Manínskej úžine sa konali ojedinelé preteky svojho druhu, 
kde v stanovenom limite 14 hodín bolo treba preliezť 16 stien určenými cestami a tieto preteky suverénne 
vyhral zástupca nášho klubu – J. Auxt, ktorý vyliezol vo všetkých vybraných stenách najvyššie obodované 
výstupy v najkratšom čase.  V r. 1999 začína metodická komisia s teoretickou prípravou našich najmladších 
uchádzačov o horolezectvo, budúcnosť však ukáže, aké výsledky sa dostavia. Vo Vysokých Tatrách  v letnej 
sezóne podal ešte len 14 – ročný Miroslav Peťo obdivuhodný výkon, na konte mal 21 výstupov a ani jeden 
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Liptova, absolvovali dve sústredenia vo V. Tatrách. Chlapci s inštruktormi  vyliezli v Tatrách aj cesty piateho 
stupňa obtiažnosti, čím sa odhalili nové mladé talenty.  Po roku metodickej práce môžeme konštatovať 
životaschopnosť a zmysluplnosť tohto družstva. Rok 2001 – rok jubilejný, rok v ktorom si pripomíname 40. 
výročie založenia organizovaného horolezectva v bývalej TJ sa niesol v znamení niekoľkých úspechov. Pri 
tejto príležitosti bola zorganizovaná expedícia do Južnej Ameriky. Osem členov klubu si určilo cieľ podnikať 
v pohorí Cordillera Real v Bolívii, ktorá je na naše podmienky pomerne cenovo dostupná.  Počas mesačné-
ho pobytu si naplánovali vystúpiť na dva vrcholy prevyšujúce 6000 m. n. m.  Už päť dní po prílete do Bolívie 
vystupuje celá skupina v rámci aklimatizácie na 5220 m.  Vysoký Cerro Khala Cruz a o tri dni nato taktiež 
celá skupina vylieza na prvý z plánovaných vrcholov – 6088 m. vysoký Huayna Potosí. Po nutnom odpo-
činku a po zlepšení počasia presúva sa celá skupina do základného tábora pod 6464 m. vysoký Illimani, 
ktorý je v Bolívii uctievaný podobne, ako u nás Kriváň. Počas nasledujúcich piatich dní sa trojici: Ištokovič, 
Radačovský a M. Sim podaril výstup na vrchol, čím sme si naozaj dôstojne pripomenuli výročie založenia 
nášho klubu.  Z ďalších zahraničných aktivít je nutné spomenúť výstup Casinovou cestou na Piz Badile kl. 
VI štvoricou Staník – Šmoll a Sim – Volf vo švajčiarskych Alpách.

V roku 2002 ožíva zimné lezenie, zvyšuje sa počet ale aj kvalita výstupov, napriek takmer nevhodným 
podmienkam. Dôležité je totiž, že výstupy sa znovu začínajú uskutočňovať v odľahlých oblastiach Tatier, 
čo zvyšuje ich hodnotu. Svedčí o tom aj výstup Milana Fecskeho v severnom masíve Javorákov a to: Horné 
Ríglové sedlo modernou cestou „Honey, Honey“ kl. IV+ A0/M5 a to 4. priestup touto cestou za 11 hodín, 
alebo Prostredná Krivánska štrbina z doliny Nefcerka Pechoušovou cestou kl. V, Lukeš – Sim a tiež Mlynické 
Solisko 1. pilier, cesta Komarnicki kl. V+, ktorú vyliezol M. Volf.  Ťažké výstupy boli vylezené aj v  letnej 
sezóne, J. Žiaran vyliezol cestu „Jar na Mesiaci“ v masíve Ostrvy kl. VIII-, v tej istej stene vyliezol V. Dzuroška 
cestu „Pietní“ kl. VIII a v Granátovej stene „Cestu horských vodcov“ kl. VI A2 vyliezli M. Tomčík s R. Mudro-
ňom.  Najväčšiu radosť však robia naši najmladší členovia, M. Peťo a 16 ročný Matúš Kostka, ktorí v tejto 
sezóne vyliezli niekoľko kvalitných ciest, napr. : Východný štít nad Železnou bránou „Orolínov kút“ kl. VII-, 
Diretissima na Žltú stenu kl. V+ A2, Vých. Železný štít cesta Kývala – Zeitler kl. VI+, alebo Volia veža „Eštok 
– Janiga“ kl. VI+. Takto môžeme konštatovať, že energia a investície vložené do mládeže sa nám vracajú 
späť v podobe kvalitných športových výkonov, vďaka za to všetkým cvičiteľom, inštruktorom, ale aj starším 
skúseným lezcom, ktorí svojim úsilím, ale aj radou prispeli k výchove mladých horolezcov.  

Skaly v Machnatom - cvičné terény horolezcov Sokol a Blatník - skaly extrémneho lezenia
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V polovici augusta sme zorganizovali v Machnatom vytrvalostné preteky v lezení, kde bolo vybratých 
83 ciest od kl. III. po IX-, obodovaných podľa obtiažnosti a  dvojice lezcov liezli v  stanovenom časovom 
limite (v našom prípade 7 hodín). Podľa počtu vylezených ciest a tým  aj nazbieraných bodov sa vyhod-
nocovalo. V kategórii muži zvíťazila dvojica Auxt – Frajuk, druhí boli Staník – Žiaran, tretí Fides – Ficker. 
Z veteránov boli prví bratia Palásthyovci z Košíc a z juniorov vyhrali Fides ml. –  M. Kostka. Bola to jedna 
z najvydarenejších klubových akcíí v poslednom období. Veľkou škodou však je, že v tak početnom klube 
ako je náš, je tak málo ochotných ľudí zapojiť sa po organizačnej stránke do takýchto podujatí. Vypomáhali 
nám členovia z HK JAMES Bobrovec, za čo im patrí vďaka.  Po metodickej stránke sme ostali v tomto roku 
oslabení, niekoľko inštruktorov odišlo do zahraničia za prácou, plánujeme preto vyškoliť piatich členov za 
cvičiteľov a dvoch na inštruktorov horolezectva. Začala sa teoretická príprava s ďalšími piatimi mladými 
adeptmi na horolezectvo.  V dnešnej dobe nie je zanedbateľné ani finančné zabezpečenie nášho klubu. 
Starší členovia si určite spomenú, ako začínali. Za 41 rokov činnosti oddielu, v súčasnosti klubu, boli určite 
roky bohatšie, ale aj chudobnejšie. Preto sme v r. 2000 obnovili živnosť na rôzne výškové práce, aby sme 
mohli v našom športe nielen pokračovať, ale aj napredovať, vychovávať  mládež tak, aby sme s hrdosťou 
mohli po rokoch povedať: „to sú odchovanci nášho klubu, nášho ZŠK!“   

Horolezci P. Revaj, M. Lobo na Ťan -Šane pri výstupe na Chau - Tengri
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SKIALPINIZMUS  

História skialpinizmu siaha do začiatku minulého storočia, 
keď lyže začali okrem iných využívať aj horolezci, ktorým lyže uľah-
čovali dlhé zimné nástupy pod masívy hôr a  urýchľovali návraty 
z  horolezeckých túr. Najväčší podiel na rozvoji skialpinizmu, či po 
metodickej, ale hlavne materiálovej stránke, majú alpské krajiny, kde 
vzniká i  rada pretekov, z ktorých najstarší je Troffeo Mezzalama. Pri 
tomto rozvoji lyžovania spojeného s  alpinizmom neboli bokom ani 
slovenskí horolezci, o čom svedčí odznak slovenského horolezeckého 
spolku JAMES z r. 1921, kde okrem horolezeckého lana a čakana sú 
zakomponované i lyže. 
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Lyže a alpinizmus – skialpinizmus, nový pojem, čo si začal raziť cestu medzi ľuďmi, ktorí sú hlboko 
spriahnutí so svetom veľhôr.  Sedemdesiate roky prinášajú „zlaté“ obdobie rozvoja skialpinizmu na Slo-
vensku. Po úspešných vystúpeniach našich pretekárov (prevažne členov Horskej služby) a na podnet pro-
tagonistu tohto športu Pavla Rajtára, organizujú banskobystrickí horolezci prvé preteky v Nízkych Tatrách 
v oblasti Ďumbiera a Chopka v r. 1977. Ako už  bolo spomenuté, najväčší podiel na vzniku pretekárskeho 

skialpinizmu a organizácii pretekov majú samotní 
pretekári – horolezci a členovia Horskej služby.  Po 
účasti na pretekoch v  Nízkych Tatrách prichádzajú 
nadšenci tohto športu s myšlienkou organizovať po-
dobné podujatie v centrálnej časti Západných Tatier, 
kde sú ideálne terény pre skialpinistické preteky. 
Výbor nášho horolezeckého oddielu túto myšlienku 
prijal a po úspešnom nultom ročníku, ktorý sa konal 
25. III. 1979, známym ako miniralye, zorganizoval 
ešte ďalších osem nasledujúcich ročníkov o  putov-
nú cenu OV ČSZTV  Liptovský Mikuláš. Prívlastok 
„ťažké ale pekné“ majú od svojho začiatku. Citlivo 
vedené trasy jednotlivých etáp nútia pretekárov 
ísť až na dno svojich síl, umu a  taktiky.  Okrem 
slovenských pretekárov sa pretekov zúčastňovali aj 

pretekári z Čiech, Poľska, Rakúska, Talianska a Švajčiarska. Šiesty ročník bol zároveň aj historicky prvými 
majsrovstvami Československa v skialpinizme, majstrami sa stali bratia Gálfyovci pred  ďalšou bratskou 
dvojicou Filipských a  domácim družstvom Edo Dzuroška – Igor Gažo.  Žiaľ, tragická nehoda počas VIII. 
Ročníka urobila koniec sľubne sa rozvíjajúcemu 
po dujatiu. Na organizácii pretekov sa najviac 
podieľali: Ján Frniak, Anna Iľanovská – Nezní-
ková, Danka Plchová, Ivka Ilavská, Miroslav Lobo, 
Dušan Revaj, Tibor Kočtúch, Ing. Arch.  Milan 
Marenčák, Rudolf Macho, Vladimír Ligda, Pavol 
Vozárik, Milan Valaštiak a mnohí ďalší. Náš horo-
lezecký oddiel pri TJ JASNÁ reprezentovali: Zdeno 
Sedláček, Ján Frniak, Pavol Elíz, Ing. Ján Blaško, 
Miroslav Gerik, Juraj Settey, Edo Dzuroška, Igor 
Gažo, Juraj Gantner, Karel Rychlý a  mnohí iní. 
Okrem účasti na pretekoch sa naši členovia 
venovali aj tzv. nepretekárskemu skialpinizmu, 
absolvovali rôzne prechody, zjazdy zo štítov, či už 
vo Vysokých, Západných alebo Nízkych Tatrách, 
no aj v zahraničí. Z množstva extrémnych zjazdov 
treba spomenúť aspoň jeden a to prvý ženský 
zjazd Krčmárovým žľabom Danielou Setteyovou 
– Nezníkovou v zime 1980.  Skialpinistické pre-
teky v centrálnej časti Západných Tatier našli však 

Organizátori pretekov: Ing. M. Marenčák, R. Macho, J. Frniak

M. Gerik, J. Settey - pretekári TJ Jasná
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svojich pokračovateľov a výborne 
sa tejto úlohy zhostili členovia 
skialpinistického klubu pri TJ 
Družba Smrečany – Žiar.  

Uvedený stručný prehľad 
činnosti ani zďaleka nie je úplný, 
spomínam len tie najhlavnejšie 
body života klubu, len špor-
tovcov dosahujúcich najlepšie 
výkony danej doby. No aj ostatní 
členovia, a nie je ich málo, sa 
zúčastňovali či na športovom 
i mimošportovom dianí v oddieli 

a klube.  Činnosť v horolezeckom oddieli alebo klube Telovýchovnej jednoty Jasná, teraz ZŠK Jasná bola  
úspešná. Všetkým funkcionárom v  spomínanej organizácii patrí uznanie a  vďaka za svoju dobrovoľnú 
aj profesionálnu činnosť, bez ktorej by horolezectvo a skialpinizmus na území nášho mesta nedosiahli 
spomínané úspechy. 

     

S BATOHOM PO TURISTICKÝCH CHODNÍČKOCH

Až pri oslave rôznych jubileí sa človeku naskytá najlepšia možnosť posúdiť, 
ako čas rýchlo postupuje dopredu. V týchto dňoch je to už 50 rokov, čo skupina 
športových nadšencov založila telovýchovnú jednotu s názvom T. J. Nízke Tatry 
– Demänovské jaskyne s oddielmi lyžovania, turistiky, stolného tenisu a neskôr 
aj horolezectva.  

V kronike oddielu, odboru a od roku 1991 klubu, by sme našli množstvo 
faktov, ktoré dokumentujú prierez bohatou činnosťou, úspechmi a sklamania-
mi, ale i predsavzatiami do budúcnosti ako skvalitniť a obohatiť svoju činnosť.  
So životom klubu sú spojené ťažké začiatky, organizačné problémy, ale najmä 

Pretekári pri povinnom výstupe - Žiarska dolina

Výročná členská schôdza KST




