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Poslední metry na vrchol Čierného štítuLehký dolez po hřebínku na vrchol

Z vrcholu je třeba sestoupit orientačně náročnějším teréném

• První přelez dne 24. června 1898: 
Antonie Englischová se synem Kar-
lem a horským vůdcem Jánem Hun-
sdorferem st.
• První zimní přelez dne 20. dubna 
1956: Cestu prvovýstupců zopako-
vali v zimě jako první Jozef Psotka 
a Zdeno Zibrin.
• Puškášův pilier dne 10. červen-
ce 1952 zdolali Milan Mereš, Rudolf 
Presler a Arno Puškáš.
• Délka 200 m, sestup pěšky a čás-
tečně slaněním, odjištěné lepené 
štandy, sem tam skoba.

mystiček, které střídají rajbasové úseky. 
V závěru se dostáváme k vrcholovému 
hřebínku, kde na Horní lávce Zdeněk 
štanduje na vlastním jištění. Obhodí vý-
razný hrot velkou smycí a kousek nad 
ním nacházíme smyčku s majlonkou. 
Pátá délka spočívá v lehkém dolezu na 
Čierný štít. Někteří tuto část dokončují 
již bez lana. Současně s námi zdoláva-
jí vrchol Poláci, kteří lezli sousední cestu 
Stanislawského. Máme krásné počasí, 
takže si kromě zasloužené svačiny uží-
váme nádherné výhledy.

Sestup rovná se exponovaná turistika
O sestupu se říká, že je orientačně ná-
ročnější. Nejprve je třeba vrátit se k po-

slednímu štandu, ke smyci s majlonkou. 
Od ní slaníme na Horní lávku, po které 
pokračujeme pěšky směrem na Chatu 
při Zelenom plese. V okamžiku, kdy se 
začneme stáčet do Malé zmrzlé doliny, 
všimneme si na stěně nového slaňova-
cího kruhu. Samozřejmě ho nenechá-
me bez povšimnutí a spustíme se na 
něm o cca 15 až 20 m. Pak postupuje-
me na Brnčálku a přitom se držíme mu-
žíků. Když narazíme na smyce, využije-
me je znovu ke slanění. Následujeme 
mužíky až na exponovanou lávku, po 
které zamíříme na výraznou věžičku. 
Pod ní se vydáme strmě dolů až na suť 
a potom na chodník vedoucí z Baranii-
ho sedla na Chatu při Zelenom plese.

Strahlhorn a Rimpfischhorn
Když v naší domovině začíná naplno propukat jaro a lezci loví ve Skaláku první horezdary, 
jsou v údolí Saas teprve ty nejlepší podmínky pro skialpinisty. Sněhu je dostatek, slunce 
jakbysmet a prodlužující se dny se pro výstupy na vysoké vrcholy zdají jako dělané. 
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Vrcholový hřeben Rimpfischhornu. 
V pozadí celý masiv Monte Rosa od 
Signalkuppe (vlevo) až po Breithorn.


