Martin Krasňanský v Hoffiho ceste (VIII-, sektor S3 – Veža vulkanických bubliniek) a v Lokrovej
princezne (VII-, sektor S7 – Ilijská veža, úvodná strana). Foto: Marek Krasňaský, august 2013.
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Zoznam ciest zdokumentovali: Juraj Kóňa, Václav Snitka a Dušan Kalman
Schémy a fotografie: Juraj Kóňa, Marek Krasňaský, Maroš Červienka, Zuzana
Jargašová, Ján Daniel, Václav Snitka a Michal Diviak
Klasifikácia ciest: aktualizovaná na základe ankety, ktorej sa zúčastnil Rasťo
Šimko, Rasťo Červienka, Maroš Červienka a Juraj Kóňa
v roku 2013.
1. vydanie, február 2014
Kontakt: Juraj Kóňa
e-mail: chemkona@gmail.com
tel.: 0903-131399
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Prispejte 2% zo svojich daní na
certifikovaný istiaci materiál, ktorý
bude použitý na výmenu starých
istení a zlaňákov na Sitne.
Finančný príspevok môžete poslať na nasledovnú adresu:
Číslo účtu: 1386984755/0200
IČO : 35606673
Právna forma: Občianske združenie
Názov : Horolezecký klub IAMES LEVICE
Sídlo : Ku Bratke 1 , 934 01 Levice
Aby bolo možné vyčleniť finančnú zbierku, nezabudnite poslať aj
správu so sumou príspevku na e-mailovú adresu
chemkona@gmail.com.
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Predslov
Sitno spolu s Kaľamárkou a Hrádkom patrí medzi najznámejšie andezitové
oblasti na Slovensku. Aj keď miestny andezit svojou štruktúrou neposkytuje až
tak rôznorodé a obtiažnosťou extrémne lezenie na aké sú lezci zvyknutí na
vápenci, sitnianske veže poskytujú vzdušné a vytrvalostné lezenie v
rozprávkovej prírode, kde výška stien dosahuje 10 až 50 m. Andezitové skalné
útvary v nadmorskej výške 1000 m dávajú možnosti aj na zimné lezenie.
(Sprievodcu lezených zimných ciest pripravuje Vašo Snitka).
Informácie o lezeckej aktivite na Sitne boli priebežne publikované [1-11].
Prvé informácie o 20 lezeckých výstupoch zdokumentoval v roku 1978 Ivan
Dieška [1]. Začiatkom roku 1987 Rudo Mihál spolu so Stanislavom Zelenský
uverejnili sprievodcu s 33 najzaujímavejšími výstupmi na južných stenách Sitna
[2]. O pár rokov neskôr Rudo Mihál a Dušan Kalman rozšírili zoznam ciest na 40
doplnením ďalších výstupov aj na severných vežiach [4]. Zatiaľ najpodrobnejší
sprievodca Sitna bol publikovaný Dušanom Kalmanom a Rasťom Šimkom v
roku 1999 [5], ktorý opisuje 117 lezeckých ciest prevažne na južných stenách.
Autori zahrnuli do zoznamu aj lezecké výstupy na Téryho veži na západnej
strane Sitna ako aj dva nové sektory na juhu (Stienky pod močidlom).
Práve vychádza najnovší sprievodca, ktorý dokumentuje cca 250 lezeckých
línií od obtiažnosti III až X na viac ako 60 farebných fotografiách, pričom
mapuje aj zatiaľ nepublikované skalné útvary.
Jedna kópia lezeckého sprievodcu sa nachádza pod nástupom cesty Evkina
(severné skaly, sektor S6) a druhá pod nástupom cesty Vnútorná dynamika
(južné skaly, sektor J13). Elektronická verzia je prístupná na webovej stránke
horolezeckého klubu IAMES LEVICE (http://www.iameslv.ttce.sk) a
Slovenského horolezeckého spolku James (http://www.jamesak.sk). Svoje
doplnky a pripomienky k cestám zasielajte Jurajovi Kóňovi (e-mail:
chemkona@gmail.com, mobil: 0903-131399) alebo správcovi Sitna Rasťovi
Šimkovi (e-mail: rasto.simkor@gmail.com, mobil: 0907-952955).
ENJOY CLIMBING !

Juraj Kóňa
16.2.2014
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Lezecké obmedzenia
Severné sektory S1-S27 sú celoročne povolené.
Južné sektory Z1-Z3, J1-J13 sú povolené od 1.6 do 1.3.
Južné sektory J14-J18 sú celoročne zakázané.
Výnimka je platná do 31.12.2014. Aktuálny stav obmedzení najdete na
webstránke Slovenského horolezeckého spolku JAMES (www.james.sk) pod
položkou Sprievodca.
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Prístup ku skalám:
Sú tri možnosti. P1) autom alebo autobusom na Počúvadlianske jazero, odtiaľ
pešo (45 min, prevýšenie 300 m) po zelenej značke pod skaly. P2) autom hneď
za obcou Svätý Anton (smer na Prenčov) odbočíte doprava (asfaltová cesta na
vrchol Sitna cez usadlosť Rovne). Pred vrchom Sitience je odstavné parkovisko.
Ďalej pešo po asfaltke (60 min, prevýšenie 250m) pod skaly (vjazd autom až na
odstavné parkovisko pod hradom je zakázaný, tak tento prístup pod skaly už
nie je časovo najvýhodnejší). P3) autom alebo autobusom do obce Ilija, odtiaľ
pešo po zelenej a modrej značke pod skaly (1hod 45 min, prevýšenie 500 m).

Mapy.hiking.sk

Prístup pod severné steny:
V prípade prístupu P1 z Počúvadlianskeho jazera po zelenej značke, na
Tatárskej lúčke pokračujete po modrej značke smerom hore na Sitno, ešte
pred prvými drevenými schodmi odbočíte v lese zo značeného turistického
chodníka doľava (hneď za informačnou tabuľou č. 3 náučného chodníka)
a chodníčkom po vrstevnici (veľký mužík, bývalý turistický okružný chodník
popod Sitno, žltá značka), do miesta kde sa nachádza rozdvojený strom v tvare
písmena V (malý mužík). Tu odbočíte doprava rovno hore do sektora KaňonKonvalinkový komín. V prípade prístupu zo Sitiencov alebo z Ilije, pri studničke
na zákrute opustíte asfaltovú cestu napravo a lesnou cestou po vrstevnici
(náučný chodník) sa dostanete na Tatársku lúku. Odtiaľ pokračujete cestou
opísanou pre prístup z Počúvadlianskeho jazera.
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Pohľad na južné steny Sitna z Klastavskej doliny od Počúvadlianskeho jazera (Foto: Juraj Kóňa, máj
2013).

Prístup pod južné steny:
V prípade prístupu P1 z Počúvadlianskeho jazera po zelenej značke, na
Tatárskej lúčke pokračujete po modrej značke smerom hore na Sitno, a za
tretími drevenými schodmi, pod Téryho vežou, opustíte značený turistický
chodník a odbočíte doprava. Po bývalom turistickon chodníku (žltá značka) po
vrstevnici sa dostanete pod južné steny (k sektoru J1). V prípade prístupu zo
Sitiencov alebo z Ilije, asfaltovou cestou hore a tesne pred vrcholom (ešte na
úrovni lesa) odbočíte naľavo k stredovekému močidlu. Za močidlom lesným
chodníkom po vrstevnici (bývalý chodník-žltá značka) pod južné steny (k
sektoru J15). V prípade že chcete ísť na Stienky pod močidlom (sektory J19J20), je potrebné odbočiť z asfaltovej cesty doľava už skôr, asi 100 m pred
odbočkou na močidlo. Odtiaľ strmo dole zárezom medzi stenami J20 a J19.
Kde je Počúvadlianske jazero?
10 km od Banskej Štiavnice. Najčastejšie prístupy: 1) Od Zvolena cez Banskú
Belú do Banskej Štiavnice. Ďalej cez Štiavnické Bane na Počúvadlianske jazero
(40 km). 2) Od Levíc cez Bátovce, na križovatke za Richnavským jazerom
odbočiť doprava na Počúvadlianske jazero (40 km). 3) Z Bratislavy smer Nitra
odbočiť z dialnice (exit Žárnovica), ďalej cez Hodrušu-Hámre do Banskej
Štiavnice. Ďalej cez Štiavnické Bane na Počúvadlianske jazero (190 km). 4)
Z Bratislavy smer Nitra odbočiť z dialnice (exit Nová Baňa), ďalej cez Brehy cez
sedlo Slosberg v Štiavnických vrchoch do Pukanca-Majere. Na križovatke za
Richnavským jazerom odbočiť doprava na Počúvadlianske jazero (180 km). 5)
Od Krupiny cez Žibritov do Svätého Antona. Odtiaľ asfaltovou cestou rovno na
Sitience (20 km).
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Vysvetlívky symbolov:
B – borhák lepený
P – zlaňovací borhák lepený
Z – štand alebo zlaňák z dvoch istiacich bodov
N – nit
K – kruh alebo nelepený borhák
S – skoba
↓ – neistená cesta, toprop lezenie
$ - potrebné vlastné istenia
!Z – chýba zlaňák
! – lámavá skala alebo iné nebezpečenstvo
*** - veľmi populárna často lezená cesta
** - zaujímavá alebo často lezená cesta
* - málo lezená cesta
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Severné veže

maps.google.com
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Veže pod Severnou vyhliadkou
Sektor Kaňon - Konvalinkový komín:
S1 (Trpaslík)
S2 (Zrkadlo)
S3 (Veža vulkanických bubliniek)
S4 (Večná tma)
S5 (Veža na konci sveta)
S6 (Veža pod severnou vyhliadkou)
S7 (Ilijská veža)
Sektor Traja jazdci
S8 (Balkón)
S9 (Traja jazdci-veža Pán Sitna)
S10 (Traja jazdci-Stredohrot)
S11 (Traja jazdci-vrchná veža)
S12 (Snehulienka)
S13 (Kuchynka)
Zakázaný raj
(Severovýchodné skalné mesto)
S14-S16 (Osada pigmejov)
S17 (Veľký pigmej)
S18 (Lovec jeleňov)
S19 (Pyramída)
S20 (Zelená veža)
Dračí chrbát
S21 (Veže pod Filagóriou)
S22 (Andezitový múr nad terasou)
S23 (Dračie veže a Skalné okno)
S24 (Žraločí zub)
S25 (Island)
S26 (Vežička pri schodoch)
S27 (Zarastená veža)
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Južné steny

maps.google.com

Veže pod západnou vyhliadkou (nad schodmi)
Z1 (Veža so západnou vyhliadkou)
Z2 (Stredná veža)
Z3 (Téryho veža)
Južné veže
J1 (Uklonená veža)
J2, J3 (Intermezzo-Andezitová záhrada)
J4 (Sektor zapadajúceho slnka)
J5 (Intermezzo 2)
J6 (Sektor sitnianskych bohov)
J7-J8 (Intermezzo 3)
J9 (Sektor s bivakom)
J10 (Sektor vŕzgajúcich stromov)
J11 (Sektor vážnej hudby)
J12 (Mokrý sektor)
J13 (Hlavný sektor)
J14 (Slnečný sektor)
J15 (Sektor na poschodí)
J16-J18 (Elova štrbina)
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J19, J20 (Stienky pod močidlom)
J21 (Hrad Sitno)nezdokumentované

Z1-Veža so západnou vyhliadkou

Z3-Téryho veža (V stena)

Detail na vrchnú časť Z2-Strednej veži (Z stena)
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Z3-Téryho veža (S a časť Z steny)
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Z3-Téryho veža (Z stena)

15

Z3-Téryho veža (JZ stena) a J1-Uklonená veža (SZ stena)
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Tri veže pod západnou vyhliadkou (nad schodmi)
Z1-Veža so západnou vyhliadkou (Z stena)
1. Rudinského pokus, IV (15 m), V. Snitka
*
$ !Z
Z2-Stredná veža (Z stena)
2. Niagra, VI+ (10 m), I. Póč, V. Snitka (1986)
**
$ 1S + Z
3. Širokou špárou, VI+ (10 m), autor neznámy
*
$Z
Z3-Téryho veža (S, Z a V stena)
4. Najkratšia cesta, IV+ (5 m), slúži aj ako zostupovka
*
$Z
5. Od lezenia k filmu, IX- (23 m), R. Wágner, B. Sobotka
**
4K + Z
Zaujímavá uklonená hrana po plytkých dierkach. V letnej sezóne,
hlavne po víkendoch, sa môžete stať filmovou hviezdou.
6. Veľký cirkus, X (25 m), R. Sásik, 1.RP R. Sásik (2002)
**
4N + Z
Previsnutá a doľava naklonená platňa po nevýraznych chytoch.
Zacementovaním chytu medzi prvým a druhým istením vznikla corpus
delicti najťažšia línia na Sitne. Cesta má zatiaľ len jeden voľný prelez.
7. Položená hrana, Voľný projekt (25 m)
*
↓Z
8. Šikmá škára, V (35 m), J. Bukna, M. Šúry (1966)
*
$Z
9. Jednoskobovka, V+ (1.dĺžka 12 m, 2. dĺžka 25 m), M. Zábudlý, I. Zavadil
**
$ 2B + Z
(1971)
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10. Verbung, VI (23 m), V. Snitka (1990)
**
3B + Z
Cesta s tatranským nádychom vedie stredom položenej málo členitej
platne. Pekné lezenie po oblých vulkanických dierach a chytoch.
11. Hra na slepú babu, IV+ (23 m), V. Snitka (1990)
**
$ 3B + Z
Malé Tatry na Sitne. Istenia na správnych miestach. Ako prvé istenie
poslúži mikrofrend veľkosti 0.5.
12a. Cvičný previs, V (1.dĺžka 20 m, 2. dĺžka 20), J. Bukna, M. Šúry (1966)
*
$Z
12b. Sto rubľov, (22 m), projekt, J. Kóňa (2014)
*
5B + Z
Po každoročných nájazdoch ruských detí z tábora Sojúz a ich
masového zlaňovania zo západnej vyhliadky, zostala po nich na
nástupe zabudnutá storubľovka. Previsnutým kútom do kolmej platne
až na vrchol veže. Zdravstvuj tavarišč!
13. Ťažká špára, VI+ (15 m), M. Zábudlý, I. Zavadil (1971)
*
$Z
14. Téryho výstup, III (50 m), Edmund Téry (pred 1917)
*
$Z
Táto cesta je pomenovaná podľa prvovýstupcu, banskoštiavnického
lekára a funkcionára turistických spolkov, Edmunda Téryho (1856 –
1917). Vedie komínom za pravou hranou západnej steny Téryho veže
Z3 na štandovaciu plošinu za vežou (40 m), ďalej pravou hranou
Strednej veži Z2 (10 m, na jej vrchole štand). Ďalej napešo na vrchol
veže Z1.
Južné steny
J1-Uklonená veža (SZ stena)
15. Narodeninová torta, VI- (15 m), J. Kóňa, E. Vaščáková (2005)
*
6B+Z
Koncom júla sme zvykli oslavovať narodeniny, vtedy sa treba naviazať na lano a
upiecť narodeninovú tortu.
18

J2-Intermezzo (J a JV steny)

J2-Intermezzo (J a JV steny)

J3-Andezitová záhrada (J a JZ steny)

J3-Andezitová záhrada (J steny)
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J2-Intermezzo-Andezitová záhrada (J a JV steny)
Nízke veže s prevažne položenými stenami roztrúsené kade tade po záhrade.
Možnosť krátkych projektov veľmi lokálneho charakteru. V tomto sektore sa
lezie prevažne v zime.
16., 17., voľné projekty
18. Plafón, VII (15 m), D. Kalman
*
$ !Z
19. Biodroga, VI+ (15 m), D. Kalman
*
$ !Z
20. IV (15 m), D. Kalman
*
↑ !Z
J3-Intermezzo-Andezitová záhrada (J a JV steny)
21., 22., 23., voľné projekty
24. Zimná cesta

Vašo Snitka lezie zimnú cestu v sektore J3 (cesta č. 24). Foto: Michal Diviak.
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J4-Sektor zapadajúceho slnka (JZ stena)

21

J4-Sektor zapadajúceho slnka (JZ stena)

22

J4-Sektor zapadajúceho slnka (JZ stena)
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J4-Sektor zapadajúceho slnka (JZ stena)
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J4-Sektor zapadajúceho slnka (JZ stena)
25. voľný projekt
26. Vegeta, V- (10 m), J. Kóňa (2013)
*
↓Z
Drolivé lišajníky ako vegeta do sáčkovej polievky určite zvýraznia chuť.
27. Veget, IV+ (10 m), D. Kalman
**
2B+Z
Po úvodnom bouldri už len vegetné lezenie až do zlaňáku. Krátka
rozcvička na začiatok, vitajte na južných skalách.
28. OK, V+ (10 m) D. Kalman
*
2N+Z
Nástup po hrane, ďalej platňou až do zlaňáku cesty Veget.
29. Dymová clona, VII (10 m) D. Kalman
*
3N !Z
30. Katapult, VI (25 m), D. Kalman
*
4N !Z
31. Hrana katapultu, VI (25 m), J. Rafaj
**
5N !Z
32a. Očný klam, VI+ (25 m), J. Rafaj, D. Kalman
32b. pravý variant, VII***
3N+Z
Pekné vytrvalostné lezenie s chýbajúcim istením medzi prvým a
druhým nitom. Nevedno čo viedlo autora cesty vyrobiť šesť metrové
odlezy.
33. Ľavý kút, V (30 m), J. Bazálik, M. Zábudlý (1973)
***
$ 1S+4N+Z
Klasická frendovačka kombinovaná s nitmi, so zaujímavým vzdušným
krokom tesne pod zlaňákom.
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34a. Kukulienka, VI (30 m), J. Kóňa (2012)
**
7B+Z
34b. ľavý variant, s dolezom cez cestu Čierna diera, VI+ (30 m)
*
7B+Z
Pre vyznávačov ľahšieho vzdušného lezenia. Po zapnutí posledného
postupového istenia, zo spoďáku z vulkanickej megadiery treba v
previse nadupať a urobiť ďaleký dočah do madla. Chvíľu žiadne nohy
len vzduch, potom opäť madlá až do zlaňáku. PS: Pred ochranárskymi
kukulienkami sa treba mať vždy napozore.
35. Šikmá špára, V (30 m), J. Rafaj (pred 1987)
*
! $ 5N+Z
V strednej časti trochu neistá skala, inak príjemné lezenie.
36a. Všetka česť, VIII (30 m), J. Rafaj (pred 1987)
***
4N+2B+Z
”Všetká česť Messi!” Po malej rozcvičke pri prvom previse nasleduje
strecha pod ktorou sa určite nedá zmoknúť. Prelezom strechy s ľavou
nohou niekde vysoko prichádzajú bandasky, v ušiach vám šumí
vzdušné blues, zapínate zlaňák a panoráma Štiavnických vrchov ako
na dlani.
36b. Čierna diera, VIII (30 m), J. Rafaj (pred 1987)
*
3N+3B+Z
37. Cesta na Mars, VIII (30 m), J.Rafaj,
**
4N+1B+Z
38. Milanova, V (30 m), M. Zábudlý (pred 1987)
*
$ 5N !Z
39a. VII+ (30 m), názov a autor neznámy
*
$ 5N !Z
39b. VI- (30 m) varianty, autor neznámy
*
$ 5N !Z
40. Voľný projekt, (30 m)
1K
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41. Dlhá púť, VII+ (30 m), D. Kalman (pred 2010)
*
7B !Z
42. Novobanská (s Messnerovým variantom), VI- (15 m), T. Zuzula (pred 1987)
***
3N+Z
43. Bystrická, V+ (15 m), J. Kóňa (2013)
*
↓Z
44. IV, (15 m), názov a autor neznámy,
*
$Z
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J5-Intermezzo 2 (J stena)

J5-Intermezzo 2 (J stena)

J6-Sektor sitnianskych bohov (J stena)
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J6-Sektor sitnianskych bohov (J stena)

29

J6-Sektor sitnianskych bohov (JV stena) J7-Intermezzo (J stena)

J8-Intermezzo (J stena)

J8-Intermezzo (J stena)
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J5-Intermezzo 2 (J stena)
Možnosť krátkych projektov veľmi lokálneho charakteru. V tomto sektore sa
lezie prevažne v zime.
45. Zimná cesta
46., 47., 48., voľné projekty
J6-Sektor sitnianskych bohov (J, JV stena)
49. Svätyňa, (50 m), V . Snitka (1995), pravou stranou exotického komína cez
dva previsy tvorené vklinenými kameňmi, potom nad komínom
pravou hranou na vrchol (leto) alebo žliabkom (zima).
**
$ !Z
50. Svantovít, IX (30 m), J. Rafaj (1991), 1.RK J. Rafaj, (I. Arvay, RP 2002)
**
$ 3B+1S+Z
Komentár J. Rafaja (Jamesák 1/1993): “Veľmi pekná cesta, vzdušná
a namáhavá. V súčasnej dobe sitniansky krkavec odniesol dôležitý chyt
a stup a tým sa cesta stala zaujímavejšou. Jeden lezec komentoval
túto situáciu takto: Chcel som to vyliezť RP. Leziem, chcem sa zapnúť
do posledného kruhu a chytu nikde.“
51. Osudová prítažlivosť, X- (30 m), R. Sásik (1992) (1.RP J. Rafaj 1992, IX+ pred
ulomením chytu; 2. RP, R. Sásik, X-, 24.5. 1994)
**
$ 4K+Z
Komentár J. Rafaja (Jamesák 1/1993):”Cesta je namáhavá vo
výraznych stropoch s technickými úsekmi. Graduje tým, že čím vyššie,
tým ťažšie. Cesta je vyrovnaná aj psychicky. V závere je variant asi za
10-, ktorý čaká na prvé RP.”
52. Némesis, projekt (30 m),
J7-Intermezzo 3 (J stena)
53., 54., 55., voľné projekty
J8-Intermezzo 3 (J stena)
56. VI/VI+ (15 m), J. Rafaj
*
$ !Z
57. V+/VI- (15 m), D. Kalman
*
$ !Z
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J9-Sektor s bivakom (J, JZ stena)
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J9-Sektor s bivakom (J, JZ stena)

33

J9-Sektor s bivakom (J stena)

34

J10-Sektor vŕzgajúcich stromov(J, JV stena)

35

58., 59. voľné projekty
J9-Sektor s bivakom (J, JZ stena)
60. Jožov previs, V+ (30 m), J. Hoffreiter
*
$ !Z
61. Betónový pes, VII+ (30 m), J. Rafaj
*
$ 1K+1N !Z
62a. Ľavá párovka, VI- (30 m), J. Hoffreiter (pred 1987)
*
$ 3B+2S !Z
62b. Ľavá párovka, VI- (30 m), variant nástupu vľavo špárov V. Snitka, J. Cengel
*
$ 3S !Z
63a. Skalné ruže, VII (30 m), D. Kalman, J. Voves
64b. variant cez previs zprava, VI+ (30 m)
**
9B+1S+Z
Jedna z najdlhších ciest na južných skalách Sitna. Pri siedmom
borháku pochopíte názov tejto cesty.
65. Pravou stienkou komína, V (30m), D. Kalman
*
$ 1S !Z
66. Enduro, VI- (20 m), D. Kalman,
*
3B+Z
67a. Otec, VII (20 m), R. Mihál (pred 1985)
67b. Otec (priamo), VII+ (20 m), 1.RP R. Mihál (1985)
67c. Otec (doprava), IX (20 m), R. Sásik, J. Rafaj
*
3B+1K+Z
Komentár J. Rafaja (Jamesák 1/1993):”Problém cesty je v biednych
nohách a trýznivých chytoch. Cestu veľmi nerád leziem, buď na ňu
nemám, tak si vždy roztrhnem bruško, ale to na prste.”
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68. Expedičná, VI, (20 m), Bazálik, J. Hoffreiter
**
$ 2S+Z
Klasická sitnianska zakladačka. Frendy všetkých veľkosti sa uživia.
Cesta sa tiahne špárou s kľúčovým krokom nakoniec.
69. Druhý dych, VIII- (25 m), J. Rafaj (1.RP, 1993), R. Sásik (1.TR), R. Šimko
(1.OS),
**
6B+1S+Z
Nikdy nesmieš stratiť dych!
70. Pravá párovka, VI+/VII- (25 m), J. Hoffreiter, M. Kudláček (pred 1987)
***
$ 4B+Z
Pekná vytrvalostná cesta v pevnej skale, pôvodne lezená cez 5 skôb a
vlastné istenia. Aj keď je v súčasnosti cesta preistená štyrmi nitmi, bez
použitia frendov je to celkom so slušnými odlezmi.
71. Galenit, VII- (30 m), J. Kóňa (2013)
**
9B+Z
Po technickom lezenín po hrane, v pevnej čistej skale, prichádza
čierny previs pozliepaný z kúskov ”galenitu”. Za ním čierna kolmá
platňa nie s ťažkým lezením. Možný dolez až na vrcholovú vyhliadku
(20 m, 2. zlaňovací štand alebo zostupovka napešo)
72. Slnečné kúpele, projekt (50 m)
73. Jedno z mnohých zatmení slnka, V (50 m), V. Snitka, J. Cengel (1992)
*
$ !Z
74. Vysoké napätie, VI+ (50 m), V. Snitka (1992)
*
$ !Z
75. voľný projekt
76. Cesta k slnku, IV, (65m), K. Šiman, M. Šúry (1966)
*
$ !Z
Pilierom šikmo doprava na vrchol, na najvyššiu skalnú vyhliadku na
južnej strane Sitna.
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J10-Sektor vŕzgajúcich stromov(J, JV stena)
77. Krokino, projekt (20 m), J. Kóňa
*
↓
Položená platňa s nevýrazným zárezom uprostred.
78. Previsnutý zárez, V+ (15 m), V.Snitka
*
$ +Z (zlaňák spoločný s cestou Smiešny vrzgot)
79. Smiešny vrzgot, IX- (15 m), R. Sásik (1.RP 1993)
*
1K+Z

38

Sektor vážnej hudby
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Martin Jakubčík lezie cestu Glejdurov liepak (VI, sektor J11). Foto: Maroš Červienka, 2008.
Peter Salaj v ceste Klavír (VII+, sektor J11). Foto: Ján Daniel, 2007 (predchádzajúca strana)
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J11-Sektor vážnej hudby (J, JV stena)
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J11-Sektor vážnej hudby (J, JV stena)
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J11-Sektor vážnej hudby (J, JV stena)
80. Noc s diplomatom, VIII+ (15 m), R. Sásik (1993)
**
3K+Z
81. Klavír, VII+ (15 m), J. Hoffreiter (A2, pred 1987), 1.RP R. Mihál (1984,
***
1K+2N+Z
pôvodne po vlastných isteniach, VIII-)
Vytrvalostná cesta často vyhladávaná lezcami. Pôvodne sa v
previsnutej špáre zakladali vlastné istenia. V súčasnosti sú v špáre 2
nity a jeden zapečený čok, čím morálový charakter a celková
obtiažnosť poklesli.
82. Kútom, IV (15 m),
*
$Z
83. Paralela, V (12 m), D. Kalman
**
3B+Z
84. Trojskobovka, V (12 m), H. Fecke a spol.
***
1B+2N+Z
Lezenie v tomto sektore sa začína touto populárnou cestou. Aj keď sa
to nezdá pri treťom istení zvykne občas natekať.
85. Hranou (do zlaňáku cesty Glejdurov liepak), V- (15 m)
*
2N+Z
86. Kladka, VII (12 m), R. Rafaj
**
3N+Z
87a. Glejdurov liepak, VI (15 m), S. Glejdura (pred 1987)
87b. pravý variant, VI+ (15 m)
***
3N+Z
Zaujímavé, nie ťažké kroky, morálové odlezy. V ceste bol pôvodne len
jeden kruh.
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88. Šabla, VI- (15 m), M. Bakoš, R. Mihál (pred 1987)
***
$ 1N+1B+Z
Chytľavé technické lezenie v pevnej skale. Spodná časť cesty sa da
odistiť mikrofrendami.
J12-Mokrý sektor (J stena)
89. Veľkonočná, (15 m), J. Kóňa (2014)
*
3B+Z
90. Pravé raňajky, (15 m), J. Kóňa (2014)
*
3B+Z
91. S otáznikom, (15 m), J. Burian (pred 1987)
*
$ 1S !Z
92. Šesťdenná, V (15 m), J. Rafaj (pred 1987)
*
$ !Z
93. Hradná, V- (15 m), J. Rafaj (pred 1987)
*
$ 1S !Z
94. Trikolóra VII+, (15 m), J. Rafaj (pred 1987)
*
2N+1S+Z
95. Ej ha, V+ (15 m), D. Kalman
*
2N !Z
96a., 96b., 96c., 97. voľné projekty
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J12-Mokrý sektor (J stena)
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J12-Mokrý sektor (J stena)
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J12-Mokrý sektor (J stena)
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J12-Mokrý sektor (J stena)
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Hlavný sektor

49

Katka Húserková v ceste Truchlíková (VIII-, sektor J13). Foto: Maroš Červienka, 2011.
Martin Jakubčík lezie cestu Beatina (IV+, sektor J13). Foto: Ján Daniel, 2007.
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J13-Hlavný sektor (J, JV, JZ stena)
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J13-Hlavný sektor (J, JV, JZ stena)
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J13-Hlavný sektor (J, JV, JZ stena)
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J13-Hlavný sektor (J, JV, JZ stena)
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J13-Hlavný sektor (JV a JZ stena)
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J13-Hlavný sektor (J, JV, JZ stena)
98. Truchlíkova, VII+/VIII- (15 m), J. Rafaj
***
4B+Z
V podstate vytrvalostný rebrík, pri štvrtom istení sa už zvyknú ”otvárať
chyty”. Na nástupe jama - pozostatok po archeologických
vykopávkach bádateľskej skupiny pána Truchlíka.
99. Kútom, V (15 m), autor neznámy,
*
$ 2B + Z
100. Piatok, V (15 m), J. Kóňa(2013)
*
1N+3B+Z
Verný priateľ Robinsona Crusoea, s ktorým má spoločný začiatok.
Potom z platne do kúta kde je v závere kľúčový krok.
101. Robinson Crusoe, VI+ (50 m ), J. Kóňa (2005, 2012)
**
1.dĺžka (27 m) 3N+4B+Z
2. dĺžka (20 m) ! 5B+ Z
Sám na opustenom andezitvom ostrove. Dlhšia línia s dobrodružným
charakterom. Druhá dĺžka začína 5 metrovým traverzom doľava,
potom rovno hore cez previs, ďalej položenou stienkou na vrchol
veže. Začiatok traverzu v druhej dĺžke má miestami lámavu skalu
porastenú peknými skalnými ružami.
102. Vrcholový šok, VII+ (27 m), M. Bakoš, R. Mihál (pred 1987)
***
6B+Z
Po jemnej práci nad prvým istením nasleduje ľahšie intermezzo,
bandasky prichádzajú až pri štvrtom istení. Cesta ma dolez po hrane s
odbočením doprava do zlaňáku cesty Ľudia by ani nepovedali, alebo
direkt verziu po hrane až do zlaňáku cesty Robinson Crusoe. Miestami
morálové odlezy.
103. Ľudia by ani nepovedali, VII+/VIII- (27 m), M. Bakoš, R. Mihál (1983),
***
6B+Z
1.RP S. Poláček
Jedna z trilógie sitnianskych ciest. Zaujímavé technické kroky v 27
metrovej previsnutej stene. Kľučové kroky nad prvým istením ukončí
obrovská vulkanická kapsa, od ktorej ešte pokračuje vytrvalostný
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morálový odlez k druhému isteniu. Ďalej po dobrých chytoch
previsnuté pasáže až do zlaňáku. V ceste sú povestné morálové
odlezy.
104. Ľudia hovoria, že...pravý variant (27 m)
*
↓
105. Tatranský kút, IV+ (47 m), M. Šúry a spol. (1965)
**
1.dĺžka (27 m) $+3S+Z
2.dĺžka (20 m) $ !Z
Cesta sa pôvodne volala Krkavčia. Vedia kútom, občas s odbočkou po
pravej stienke
106. Rozcvička, V (27 m), J. Kóňa (2012)
**
7B+Z
107. Korytnačka, V- (15 m), J. Kóňa (2014)
*
4B+Z
108. Zárez, IV (15 m)
*
$ +Z
109. Beatina, IV+ (15 m), J. Rafaj (pred 1987)
***
2N+1B+Z
110. Jama, VII- (15 m), J. Rafaj (pred 1987)
*
1B+2N !Z
111. Tradičná, V (15 m), M. Červienka (2013)
*
$ !Z
Tradičná sitnianska frendovačka. Nástup z jamy, ďalej zárezom.
112. Búrkov bordel, V+ (15 m), J. Burian (pred 1987)
***
4B+Z
V bordeli sme konečne poupratovali. Ľudia by si už len mali
pochvaľovať.
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113. Hrana dynamiky, VI (15 m), D. Kalman
**
4B+Z
Zabudnutá pekná hrana, zo začiatku previslá. Najľahší variant s rukami
a nohami stále po hrane.
114. Vnútorná dynamika, X- (15 m), R. Sásik (1992, 1.RP, IX+), T. Pilka (1. RK, X*
2K+Z
po odtrhnutí chytu), R. Sásik (2. RP, X-, máj
1994), T. Rác (3. PP, 1999), P. Šturdík (4.RP,
2000)
Komentár J. Rafaja (Jamesák 1/1993):”Projekt Roba Sásika, ktorý v tejto
ceste strávil svoju mladosť. Obdivuhodný výkon, vzhľadom k tomu, že cestu
vyliezol v prefarbených monterkách a v papučkách (model invalid 1987).V
súčasnej dobe je cesta otvorená, pretože J. Rafaj odtrhol kľúčový chyt.
Dostala nové dimenzie a zatiaľ odolala aj najzúfalejším náporom.”
Kontroverzný komentár (Jamesák 1/1993): ”Messnerovi sa podaril
čertovský kúsok. Vytrhol chyt vo Vnútornej dynamike. Cesta sa výrazne
zneleziteľnila, až nakoniec Robo Sásik prisekol dvojmilimetrové lištičky”.
Komentár V. Snitku (e-mailová korešpondencia):
“V dynamike neboli vysekané chyty iba v jednom chyte bol kamienok čo
trhal brušká a ten vyklepol kladivom Jano Rafaj ale v čase keď už mal Robo
cestu vylezenú.”
115. Červený klin, VI (15 m), H. Fecke a spol.
*
$+Z
116a. Bumerang, VI (25 m), J. Rafaj (pred 1987)
***
1N+3B+Z
Veľmi pekná cesta s technickým začiatkom po malých lištách v takmer
kolmej platni. Záver cesty je vytrvalostný cez dva previsy.
116b. variant priamo, VI+ (25 m)
*
1N+3B+Z
116c. Dolez až na vrchol do Jánošíkovej posteli, VI- (25 m)
*
9B+Z
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117. Biela skala, V- (60 m), M. Šúry a spol. (1965)
*
$ !Z
118. Koložvárska, V- (26 m), R. Sásik
**
5B+Z
Po odkefovaní „koložvárskej kapusty“ už len pekné lezenie po
položenej platni s ľahkým previsom v strede.
119. IV (25 m), názov a autor neznámy
*
$ !Z
120. Rekreačná, V+ (25 m), D. Kalman
***
3N+1B+Z
Dovolenka začína sľubne, slnko svieti a andezitová pláž je vyhriata. Za
druhým istením dlhší odlez v ľahkom teréne. Cesta bola nadĺžená o
lezenie v kolmej platňi.
121. Grátis, VI+ (25 m), D. Kalman
*
6B+Z
Cesta bola nadĺžená. Stále po hrane až do zlaňáku ciest Rekreačná a
Kamarátka Nicole.
122. Kollerova, VI- (20 m), I.Koller (pred 1987)
**
$ !Z
Úvodný boulder rozhodne čo sa bude diať ďalej. Cesta sa tiahne
zárezom, možný dolez po hrane do zlaňáku cesty Rekreačná a Grátis.
123. Kamarátka Nicole, VII (27 m), R. Šimko (pred 1992)
***
2N+3B+Z
124. Finálka, VII (27 m), S. Glejdura (pred 1987)
***
4N+1B+Z
Asi najčastejšie lezená cesta na Sitne. Celoročne suchá a čistá skala
poskytuje vytrvalostné športové lezenie s finále v záverečnom previse.
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125. Kút, VI (27 m), autor neznámy
*
$+Z
126. Inkognito, VI (25 m), V. Snitka
*
2K+Z
127. Projekt (25 m), R. Červienka
128. Neviem si spomenúť, IV, V. Snitka
*
$+Z
129. Voľný projekt (25 m)
130. Májová, IV+ (25 m), autor neznámy
*
$ !Z
131. Divočina, VI/VI+ (25 m), M. Červienka (2011)
*
$ !Z
132. Medzi špárami, VII/VII+ (25 m), R. Červienka, M. Červienka (2011)
**
1K+4B+Z
Technická cesta v platničke bez použitia špár z cesty Divočina a z cesty
Ručná brzda.
133. Ručná brzda, VII- (25 m), R. Mihál (pred 1987)
*
4K+Z
134. Rišov podarúnok, VII- (25 m), R. Wágner
*
3K+Z
135. Odpílená, VII-/VII (25 m), R. Mihál (pred 1987)
**
3K+Z
Zaujímavá cesta s morálovym nádychom sa skrýva na konci hlavného
sektora. Hneď na začiatku može prekvapivo natekať do predlaktí,
potom nasleduje technický krok, ktorým sa preklopíte do menej
previslej stienky. To všetko sa udeje s prvým borhákom nízko pod
nohami a s druhým borhákom vysoko nad hlavou.
136. Voľný projekt
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J14-Slnečný sektor (J a V steny)

61

J14-Slnečný sektor (J a JV steny)
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J14-Slnečný sektor (J a JV steny)
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J14-Slnečný sektor (J stena)
137. Voľný projekt (25 m)
138. Februárový zárez, V (25 m), D. Kalman
*
$ !Z
139. Tichá spomienka, VI- (23 m), D. Kalman
*
3N+2S !Z
140. Odtučňovacia kúra, VI (23 m), D. Kalman,
**
4B+Z
141. Dámska pätka, V (23 m), H. Fecke a spol.
***
$ 1N+3B+Z
Lezenie platňou a zárezom poblíž vzdušnej hrany, začiatok položený,
záver mierne previslý. Miestami lámavá skala (stredná časť). Cesta sa
dá liezť aj vo verzii ”Pánska päťka”.
142. Temná aréna, VIII+/IX- (22 m), J. Rafaj (pred 1992)
**
5B+Z
143. Katkina, VI+ (22 m), J. Rafaj, D. Kalman (pred 1987)
***
$ 3N+1B+Z
Krásny kút v pevnej skale,mix technického a silového lezenia. Kľúčový
flek vysoko nad nitom, je dobré mať so sebou malé frendy a
mikrofrendy. Cesta bola nadĺžená o silový dolez platničkou a má
spoločný zlaňák s cestou Temná aréna.
144. Boulder, VIII- (22 m), J. Rafaj
*
3N+1B+Z
145. Pravá hrana, VI (22 m), J. Rafaj
*
3N+1B+Z
Pôvodne V-, teraz nadĺžené lezenie s dolezom do zlaňáku Temnej
arény mierne zvýšilo obtiažnosť.
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146. PF98, VII (22 m), D. Kalman,
*
3N+1B+Z
Úvodný nepríjemný boulder núti človeka rozmýšľať čo s nohami.
147. Ľavá špára, V (20 m), pred 1987, autor neznámy,
*
$ 2S !Z
148. Superdierky, VII (20 m), D. Kalman
*
1K+1S !Z
149. Kde bolo, tam bolo, VII+ (20 m), R. Sásik
*
1K+Z
150. Kniha, V (20 m), autor neznámy
**
$ !Z
151. Májová cesta I., V (60 m), M. Zábudlý, I. Zavadil (1971)
*
$ !Z
Kútom popod previs.
152. Májová cesta II., V (60 m), M. Zábudlý, I. Zavadil (1971)
*
$ !Z
Pilerom.
153. voľný projekt (25 m)
J15-Sektor na poschodí (V stena)
154. Dámička, (15 m)
*
↓Z
155. Malý princ, VIII- (15 m), R. Šimko,
**
3K+Z
Krátke ale zato silové zhybovanie v pevnom previsnutom andezite.
156. Kontra, VI- (15 m), D. Kalman
*
↓ !Z
157. VI- (15 m),V. Snitka,
*
$ 1S !Z
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J15-Sektor na poschodí (V stena) a J16 Sektor(J, JV stena)
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J16 Sektor(J, JV stena)
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J17 Elova štrbina juh (J, JZ stena)
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J18 Elova štrbina východ (J a V steny)
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J16 Sektor(J stena)
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J16 Sektor(J, JV stena)
158., 159., 160., voľné projekty (20 m)
J17 Elova štrbina juh (J, JZ stena)
161. Bango, bango, VII+ (20 m), R. Sásik
*
3K+Z
162. Päťpluska, VI- (30 m), J.Hoffreiter,
*
$ 4S !Z
163. Ľavá špára, VI (30 m), V. Snitka
*
$ !Z
164. Pravá špára, VI (30 m), V. Snitka
*
$ !Z
165. Trojuholník, VII+/VIII- (30 m), J. Rafaj
*
$ 3K !Z
166. Slnečná, V (25 m), M. Zábudlý, I. Zavadil (1971)
*
$ 1S !Z
167. Nirvána, VIII- (20 m), R. Šimko, J. Bagala, (1993, 1.RP J. Bagala)
*
3K+Z
J18 Elova štrbina východ (J a V steny)
168. V (35 m), V. Snitka, P. Labuda (2013)
169. Onon, VII+ (15 m), R. Sásik
*
1K+Z
170. Elova veža, V- (50 m), M. Zábudlý, I. Zavadil (1971)
*
$ 1S !Z
171. Komíny, III+ (50 m), autor neznámy
*
$ !Z
172. Za balvanom, VI (15 m), autor neznámy
*
$ !Z
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173. Zubatá, VI (15 m), J. Hoffreiter
*
2K+Z
174. IV+ (15 m), názov a autor neznámy
*
$ !Z
175. Andrejina, VII+ (15 m), J. Rafaj
*
2K !Z
176. Opica na špagáte, VII (10 m), R. Mihál
*
1K !Z
177. Savage, VII/VII+ (10 m), novobančania
*
2K !Z
Obtiažnosť cesty VII/VII+ len keď sa vynechá veľká kapsa.
178. Sviňa, VI (10 m), J. Rafaj
*
1S !Z
179. Zelená stienka, VI+ (15 m), D. Kalman,
*
1K !Z
J19-Sektor-Stienky pod močidlom (J stena)
180. Horko ťažko, VI+ (10 m), D. Kalman
*
2K+Z
181. Staré mamy, VII- (10 m), D. Kalman
*
2K+Z
182. Agú, VII+/VIII- (10 m), D. Kalman
*
2K+Z
183. Pavúk, VIII (10 m), D. Kalman
*
2N+Z
184. Selavi, VII (10 m), D. Kalman
*
2K+Z
185. Zárezom, V (10 m), D. Kalman
*
$ !Z
186. Zmena charakteru, VIII-/VIII (10 m), D. Kalman (1.RP, 1993),
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*

2N !Z

R. Šimko (1. OS)

187. SLM 50, VIII- (8 m), D. Kalman (1993), 1.RP R. Sásik
*
1N !Z
J20-Sektor-Stienky pod močidlom (J stena)
188. Cesta jašteričiek, VI (8 m), D. Kalman
*
$ !Z
189. Mladého špára, V+ (8 m), D. Kalman
*
$ !Z
190. Posledný flám, VII+ (8 m), D. Kalman
*
1K !Z
191. Komín, IV (10 m), D. Kalman
*
$ !Z
192. Jesenná prechádzka, VI+ (10 m), D. Kalman
*
$ 1S !Z
193. Vyčisténá hrana, (10 m)
*
$ !Z
J21-Sektor-Hrad Sitno (V, JV stena) Zatiaľ nezdokumentované.
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J19-Sektor-Stienky pod močidlom (J stena)

74

J20-Sektor-Stienky pod močidlom (J stena)

75

Konvalinkový komín
(Severné skalné mesto)
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Martin Krasňanský v ceste Hoffiho cesta (VIII-, sektor S3 – Veža vulkanických bubliniek,
východná stena). Foto: Marek Krasňaský, august 2013.
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Martin Krasňanský v ceste Severné kráľovstvo (VIII-, sektor S7 – Ilijská veža, západná stena).
Foto: Marek Krasňaský, august 2013.
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Veže pod Severnou vyhliadkou
Sektor Kaňon - Konvalinkový komín:
S1 (Trpaslík)
S2 (Zrkadlo)
S3 (Veža vulkanických bubliniek)
S4 (Večná tma)
S5 (Veža na konci sveta)
S6 (Veža pod severnou vyhliadkou)
S7 (Ilijská veža)
Sektor Traja jazdci
S8 (Balkón)
S9 (Traja jazdci-veža Pán Sitna)
S10 (Traja jazdci-Stredohrot)
S11 (Traja jazdci-vrchná veža)
S12 (Snehulienka)
S13 (Kuchynka)
Zakázaný raj
(Severovýchodné skalné mesto)
S14-S16 (Osada pigmejov)
S17 (Veľký pigmej)
S18 (Lovec jeleňov)
S19 (Pyramída)
S20 (Zelená veža)
Dračí chrbát
S21 (Veže pod Filagóriou)
S22 (Andezitový múr nad terasou)
S23 (Dračie veže a Skalné okno)
S24 (Žraločí zub)
S25 (Island)
S26 (Vežička pri schodoch)
S27 (Zarastená veža)
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Pohľad zo západu na ľavé veže Konvalinkového komína. Cesty majú nástup
v Konvalinkovom komíne a časť z nich končií na severnej vyhliadke.
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S2-Zrkadlo (V stena)
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S3-Veža vulkanických bubliniek (V stena)
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Konvalinkový komín (pohľad zhora na sektory S3 až S6)
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S6-Veža pod severnou vyhliadkou (Z stena)
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S7-Ilijská veža (V a Z stena)
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S7-Ilijská veža, detail na vrchnú časť veže (Z stena)
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Konvalinkový komín:
S1-Trpaslík (V stena)
1. Strieška, VI (10 m), D. Kalman
*
2K !Z
S2-Zrkadlo (V a Z stena)
2. Za zrkadlom, V+ (20 m), V. Snitka (1992)
*
$Z
3. Voľný projekt (25 m)
4. Renesancia (projekt, 25 m)
5. 3.15 v krvi, (25 m), V. Snitka (1992)
*
$ 2K+Z
6. In Memoriam, VI+ (25 m), D. Kalman
*
$ 2K+1S !Z
7. Voľný projekt (25 m)
S3-Veža vulkanických bubliniek (V stena)
8. Zelenina, V (25 m), pôvodný názov a autor neznámy
*
$ !Z
Vždy čerstvá, plná vitamínov.
9. Voľný projekt (25 m)
10. Klub 80+, VIII (20 m), R. Červienka, P. Salaj (2012)
**
5B+Z
Poctivá osmička s podobným charakterom lezenia ako Hoffiho cesta.
Na mikrolištách pri štvrtom istení je dobre mať rezervu v predlaktiach
inak nestihnete zapnúť a letíte.
11. Hoffiho cesta, VIII- (20 m), J. Hoffreiter (A2, 1987, 1. RP R. Sásik)
***
5B+Z
Posledná z trilógie sitnianskych ciest v rozprávkovom Konvalinkovom
komíne. Cez unikátne vulkanické diery, zaberajúce nielen ako madlá
alej aj na bočáky a spoďáky, sa treba dostať k zárezu nad druhým
istením, kde sa rozhoduje o obtiažnosti cesty.
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12. Mačka Miura, VIII-? (20 m)
*
↓Z
13a. V prítmí, VIII- (20 m), D. Kalman (1993)
**
6B+Z
13b. Bublinky, VIII- (20 m), J. Kóňa (2012)
**
6B+Z
Cesta má spoločný začiatok s cestou v Prítmí. Po pekných
vulkanických dierkach a malých lištách prichádzajú bandasky.
V poslednej chvíli vás zachráni vulkanická megabublina, v ktorej sa dá
oddýchnuť. Potom kľúčový krok cez pravý bočák a polodynamo na
veľkú policu.
13c. Bublinky extra, VIII- (20 m), J. Kóňa (2012)
**
6B+Z
S4-Veža večnej tmy (V stena)
14. Lokrové nugety, V+ (15 m),
*
$Z
Pozor na voľné šuflíky na nástupe. V strede cesty kľúčový vzdušný
krok. Dolez do cesty Greentea platňa alebo cesty Bublinky.
15. Greentea platňa, V (15 m), J. Kóňa (2013)
*
4B+Z
Zelený čaj vo výlezovej platni bol úspešne odkefovaný. Dúfajme že
nová úroda skôr ako za päť rokov nevyrastie. Na úvodnom balkóne
opatrne, lámavá skala, potom ľahké platňové lezenie.
16. Večná tma, V+ (15 m), J. Kóňa (2013)
*
3B+Z
Vďaka celodennému šeru skala nezarástla lišajníkmi. Vo výleze predsa
len dáku zeleninu objavíte. Pocity ako v severnej stene Kežmaráku,
tma a kosa.
S5-Veža na konci sveta (Z stena)
17. Voľný projekt (15 m)
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18. Koniec sveta, VII+ (15 m), D. Kalman
*
2K !Z
Na konci sveta už len tma, vlhko a ožívajúce lišajníky...
19. Nostalgia (projekt, 45 m), J. Kóňa
S6-Veža pod severnou vyhliadkou (Z stena)
20. Voľný projekt (20 m)
21. Pizza Quatro Stagione, V (1. dĺžka 20 m, 2. dĺžka 25 m), J. Kóňa (2012)
***
6B+Z (1. dĺžka), $ + 1S+Z (2.dĺžka)
Ak si dáte v lete pizzu, zažijete v nej štyri ročné obdobia. Januárový
nástup a júlový dolez. Klimatické podmienky v Konvalinkovom komíne
sa menia každým nalezeným metrom. Buono Appetito!
22a. Klimatizácia, VI- (20 m), J. Kóňa (2012)
22b. variant priamo, VII+? (20 m)
*
4B+Z
Keď v lete zúria 30 stupňové horúčavy choďte vyskúšať blahodárnu 20
stupňovú klimatizáciu v Konvalinkovom komíne. Cesta začína stienkou
a za druhým istením traverz na hranu. V závere keď dôjdu všetky
dobré chyty treba prekročit do protiľahlej steny a komínovou
technikou dobojovať do zlaňáku.
23. Madlovina, VI+ (20 m), D. Kalman
***
4B+Z
Neodmysliteľná súčasť lezeckých línií v Konvalinkovom komíne.
Madlovačka ako sa patrí, v závere možný exotický dolez komínovou
technikou s použitím chytov z protiľahlej Hoffiho cesty.
24. Promócie, IV- (15 m, v prípade dolezu až na turistickú vyhliadku 25 m),
*
3B+Z
J. Kóňa
Cesta začína v zlaňáku cesty Madlovina. Pokračuje až na vrchol veže
s vyhliadkou.
25. To kvôli komu?, VI+ (20 m), J. Kóňa (2012),
***
6B+Z
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Jednu z možných odpovedí na túto otázku som našiel na jednom
reklamnom bilborde:“ To všetko kvôli vám“. Táto odpoveď ale nie je
správna. Cesta postupne graduje a v závere treba pravačkou fixovať
na malej oblinke a ľavou vysoko dočahovať obrovsku vulkanickú dieru
- záchranárku.
26. Evkina, VII- (22 m), D. Kalman
**
6B+Z
Z pôvodnej VI+ sa ukázalo seriózne lezenie so sedmičkovými krokmi.
Po úvodnom zahriati v previse cesta postupne graduje na vytrvalosti,
až kým sa nepreklopíte do položenej stienky pod zlaňákom. Posledné
postupové istenie sa zapína až z madla na pravú ruku, ktoré je na
začiatku položeného zárezu.
27. Ľahký previs, VI+ (25 m), J. Kóňa (2012)
*
8B+Z
Úvodný veľký previs po veľkých chytoch so záverečným dočahovákom
sa zdá byť prekvapivo ľahký. Zvyšok cesty kolmou platňou po okraji
oblej hrany. Po daždi býva výlez klzký.
28. Zimná cesta, M5 (40 m), V. Snitka (istené sólo zospodu)
*
$ !Z
S7-Ilijská veža (Z a S a V stena)
29. Malý bigwall, V, 1. dĺžka, (30 m), 2.dĺžka (25 m) J. Kóňa
30. Cez okno,
*

1. dĺžka, IV- (15 m, Z-stena), J. Kóňa (2014)
2. dĺžka, (V stena, 30 m, projekt)

1. dĺžka začína na Z-stene, prelezom skalneho okna sa dostanete na Vstenu, kde začína kľúčová 2.dĺžka (zatiaľ neistené).
31a. Odrezané lano, V- (40 m), J. Kóňa (2013), pôvodný názov a autor neznámy
*
9B+Z
31b. Vyhliadková, V (40 m), J. Kóňa (2013)
*
9B+Z
32. Cesta na trón, VII (40 m), J. Kóňa (2013)
**
12B+Z
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33a. Severné kráľovstvo, VIII- (30 m), J. Kóňa (2012)
33b. variant priamo cez strechu, VIII (30 m)
***
9B+Z
Vytrvalostná cesta podobného charakteru ako cesta Lampiónová,
s ťažšou strednou pasážou a ľahším záverečným výlezom (pokiaľ sa
previs obchádza zprava). Už ako samotný názov cesty naznačuje,
lezenie je oslavou sitnianskeho andezitu a jedinečnej prírody
severného skalného mesta - donedávna zakázaného lezeckého raja.
34a. Lampiónová, VIII (30 m), R. Mihál, dokončil R. Sásik a J. Rafaj (pred 1992),
záverečný previs po pilieri
34b. variant priamo cez strechu, VIII+ (30 m)
34c. variant priamo cez strechu bez použitia chytov na pilieri, IX- (30 m)
***
8B+Z
Druhá z trilógie sitnianskych ciest. Dlhá vytrvalostná línia, veľmi
vzdušná v závere. Zo zlaňáku vidno panorámu Štiavnickych vrchov
s Banskou Štiavnicou uprostred. Na jeseň z neho možno vidieť
svetielkovať lampiónový sprievod Salamander. Variant priamo cez
strechu bez použitia chytov na pilieri čaká na prvé RP.
35. Lokrová princezná, VII- (40 m), 2013, J. Kóňa (2013)
**
11B+Z
Po vyčistení by sa cesta mala správne volať Andezitová princezná.
V ceste je najzaujímavešia stredná pasáž pozostávajúca z lezenia
v kolmej platni. Záver tvorí vzdušný ale ľahký previs po veľkých
chytoch.
36. Komu zvonia do hrobu, projekt (S stena, 50 m)
Severná stena s lišajníkovými kobercami a veľkou bombonierou plnou
sladkých lokrových nugiet.
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S8-Balkón (S stena)
36. Voľný projekt
37. Projekt, R. Červienka
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S8-Balkón (S stena)
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Traja jazdci
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S9-Traja jazdci-veža Pán Sitna (V a S stena)
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S10 (Vrchná veža) a S11 (Stredohrot), Traja jazdci (V a S stena)
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S9-Traja jazdci-veža Pán Sitna (V a S stena)
38. Zabudnutá, VI (40 m), V. Snitka, M. Srnik (1993)
*
$ !Z
39. Zelené mádžo, VI (15 m), projekt dokončil J. Kóňa (2013)
*
4B+Z
Zelenou stienkou osypanou jemnym lišajníkovým mádžom rovno do
previsu, ktorý určuje obtiažnosť celej cesty.
40. Po stopách predkov, V+ (40 m), pôvodný názov a autor neznámy
*
$ 1S !Z
Sekvenciou zališajnikovaných kútov sa dostanete na trón (a stanete sa
kráľom Islandu). Vo výleze lokrové úseky.
41a. Hotel Trieste, V+, (28 m), J. Kóňa (2013)
**
6B+Z
Jedným slovom hotel, posteľ, skriňa, fotel...Táto cesta dostala názov
po našom bivaku na terase rozostavanej chaty na Sitne. Vhodná cesta
na rozlez, nejedná sa ale o päťhviezdičkový hotel. Cesta je vyčistená,
zodral som v nej dve drôtené kefy.
41b. Hotelový hosť, V+ (15 m), J. Kóňa (2013)
*
4B+Z(1P+1B)
Hotelový hosť jedna noc a dosť. Takto to spieva Peter Lipa vo svojom
jazzovom hite. Cesta ma spoločný začiatok s cestou Hotel Trieste, za
tretím istením doprava po hrane.
42. Pán, ale nie kráľ, VII+, (28 m), J. Kóňa (2013)
***
9B !Z
Po technickom lezení po lištách nasleduje oddychová polica, za ktorou
treba ešte urobiť posledný bouldrový krok. Ďalej nasleduje vzdušné
ľahké lezenie cez dva previsy. Pôvodný pracovný názov tohto projektu
bol Pán Sitna a mal ísť až na vrchol veže (teda na trón), ale kvôli
oddychovej polici v strede steny obtiažnosť cesty šla rapidne dole
a ceste prischol skromnejší názov. Zatiaľ sa z nej zlaňuje z posledného
postupového istenia.
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43. Madame Butterfly, VIII- (25 m), R. Mihál, dokončil J. Kóňa (2013)
**
4B+Z
Ak sa vám nepodarí udržať pravačkou bočák v záreze a správne
nadupať nad druhým istením, zmeníte sa na lietajúceho motýla. Cesta
má zlaňák spoločný s cestou Prevteľovanie.
44. Prevteľovanie, VI (15 m), V. Snitka (pred 1995)
***
3B+Z
Pekné adrenalínové lezenie po hrane s fantastickou vulkanickou
dierou na bočák, za ktorou sa treba prevteliť na rychlo lezúcu
jaštericu. Za tretím istením doľava vzdušnou stienkou až do zlaňáku.
45. Slnovrat (30 m), V. Snitka (1995)
*
$ 1K+Z
Čaká na prvý voľny prelez. Keď človek nalezie do hladkej previslej
stienky je mierne v rozpakoch či je možné nadupať, urobiť dlhý
prečah, udržať nie celkom dobru dieru vysoko na konci platne a znovu
nastúpať a založiť frenda. Ďalej previsnutou špárou po vlastných
isteniach až na vrchol veže alebo do zlaňáku cesty Prevteľovanie. Pri
vyrábaní cesty bol hydraulickým zdvihákom odvalený z nástupu dva
a pol metrový balvan čím sa odkryla parádna stienka a vznikla plošina
na nástupe.
46a. Stromohrana, VI (30 m), J. Bazálik, M. Zábudlý (1973)
*
2S !Z
46b. Traverz, VI (A0) (40 m), P. Burda a spol. (1971)
S10-Traja jazdci-Stredohrot (V stena)
47. Špárou na Stredohrot, (30 m), V. Snitka, J. Cengel (1993)
*
$ !Z
48. Kniha rozprávok, IV (zárezom, 25 m), K. Šiman, M. Šúry (1965)
*
$ 1S !Z
Stará cesta kútom. Rozprávka o jednej skobe a niekoľkych frendoch.

98

49. Sadistická, IV (25 m), M. Šúry a spol. (1964)
*
$ !Z
Komínovou technikou po lišajníkových stienkach, proste klasické
sadomaso.
S11-Traja jazdci-Vrchná veža (V a SV stena)
50. Mliečna dráha, VI+ (27 m), 2013, J. Kóňa,
**
7B+Z
Keď sa ubytujete na Sitne v hoteli Trieste, za jasných nocí uvidíte na
oblohe mliečnu dráhu, ktorú je možné zo Sitna pozorovať vďaka nízkej
urbanizácii tohto regiónu. Mliečnu dráhu tvorí súhvezdie siedmych
ligotajúcich sa borhákov ľahko zahliadnuteľných voľným okom aj
počas slnečného dňa. Po druhé istenie stienkové lezenie
kombinované s komínovou technikou až kým nechytíte obrovskú
vulkanickú dieru, potom traverz doľava kde začína vzdušné lezenie po
hrane až na vrchol veže. Posledný chyt na hrane - obrovská vanička za
odmenu.
51a. Z pekla šťastie, VII (27 m), pôvodný názov neznámy, R. Sásik, priamo cez
previsnutú špáru
51b. pravý variant, VI+ (27 m), J. Kóňa (2013)
**
7B+Z
Nový pracovný názov cesty vznikol po 30 m páde baterky, keď mi
vypadla z vŕtačky pri robení zlaňáku. Baterka pád zázrakom prežila,
Svantovít tak rozhodol... Po úvodnom previse, ktorý určuje obťiažnosť
cesty, nasleduje ľahké stienkové lezenie ukončené technickým
vzdušným previsom, kde je potrebné rozmýšlať kde a ako nohy.
52. Jeseň v auguste, (30 m),pôvodný názov a autor neznámy
*
$ 1B !Z
S12-Snehulienka (SV stena)
53a. Snehulienka, VI+ (10 m), D. Kalman
*
3B !Z
53b. Ľavý variant, VII/VII+ (10 m), D. Kalman
*
3B !Z
54. Široká špára, VI (10 m), D. Kalman
*
$ !Z
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55. Červený fred, VI/VI+ (10 m), D. Kalman
*
$ !Z
S13-Kuchynka (S stena)
56. Terminátor 3, (10 m), V. Snitka, zatiaľ bez voľného prelezu
*
2S+Z
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S12-Snehulienka (SV stena) a S16 Vrchný pigmej (S stena)
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Zakázaný raj
(Severovýchodné skalné mesto)
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S17-Veľký pigmej (V a Z stena)
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S18-Lovec jeleňov (S stena)
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S18-Lovec jeleňov (V stena) S19-Pyramída (S stena)
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S20-Zelená veža (V stena) a S19-Pyramída (V stena)
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Zakázaný raj (severovýchodné skalné mesto)
S14-S16-Osada pigmejov
Voľné projekty (10-15 m)
S17-Veľký pigmej (Z a V stena)
57. Veľký pigmej, (15 m), pôvodný názov a autor neznámy
*
$ 1K !Z
58. Voľný projekt (20 m)
59. Stratený drahokam, V (20 m), J. Hoffreiter, pôvodný názov neznámy
*
$ !Z
60. Apoptóza (15 m), projekt, J. Kóňa
61. Kulinár, V (15 m), J. Hoffreiter, pôvodný názov neznámy
**
$ !Z
Krásny geometrický kút s previsom a platničkou vo výleze.
S18-Lovec jeleňov (V and S stena)
62. Miňa flamenga (20 m)
*
$ !Z
63. Miňa vagabunda (20 m)
*
$ !Z
64. Špára, (15 m)
*
$ !Z
65. Samotár, (15 m)
*
$ !Z
Návštevy jeleňa samotára na hradnej lúčke sú už len minulosťou.
Zastrelený miestnymi podnikateľmi zostal zakázaný raj opustený.
66. Voľný projekt (30 m)
67. Voľný projekt (30 m)
S19-Pyramída (V stena)
68. Voľný projekt (30 m)
69. Voľný projekt (30 m).
107

S20-Zelená veža (V stena)
70. Zelená platnička, projekt (15 m), J. Kóňa
Zelený svet drolivých lišajníkov, hebkých machových kobercov a
naváľaných stromov.
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Dračí chrbát

109

S23-Dračie veže (SV steny)
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S23-Dračie veže (S stena) a S24-Žraločí zub (S stena)
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S25-Island (V stena) a S25-Vežička pri schodoch (S stena)
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Martin Krasňanský v ceste Lokrová princezná (VII-, sektor S7 – Ilijská veža). Foto: Marek
Krasňaský, august 2013.

113

Štvormetrový snehový násyp na nástupe cesty Tatranský kút (sektor J13). Foto: Juraj
Kóňa, február 2013.
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