Žiarská dolina

žľaby a svahy so sklonom 40° - 45°, dostatočne široké
žľaby so sklonom 45° - 50°, alebo úzke žľaby a kuloáre so sklonom 40° - 45°
sklon nad 50°, pri dostatočne širokých zjazdoch viac ako 55°
skoky cez skalné pásy a ľadovcové zlomy na veľmi strmých svahoch

svahy a nie príliš exponované žlaby do 30° - 35°, niekedy aj s kratšími strmšími úsekmi

Veľké riziko pádu cez skalný prah, náraz na skaly však nie je istý na 100%. Patria sem kuloáre typu "S" s vysokou pravdepodobnosťou
nárazu do skál pri páde. Riziko smrteľného poranenia je dosť vysoké
Vysoké steny s niekoľkými skokmi alebo miesta s vysokou pravdepodobnosťou zranenia pri páde. Náraz do skál v prípade pádu je
takmer zaručený a smrteľné zranenia sú isté

E3

E4

2

Svahy môžu obsahovať prekážky– skalné prahy cez ktoré môže lyžiar eventuálne spadnúť, ale nemusí. Pri tejto expozícii je však riziko
nárazu na malé prekážky. Pravdepodobnosť smrteľného poranenia je nízka
E2
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Nie sú tam veľké prekážky, expozícia nie je väčšia ako samotný svah, je bez skalných prahov a stien. Toto platí pre svahy strmé 25° ale aj
55° svahy, 300m dlhé, ktoré končia bezpečným dojazdom. V praxi však platí, že pád v 55° svahu bude mať pravdepodobne rovnaké
následky (riziko zranení a smrti) ako pád na svahu s 30° sklonom kde je hodnota expozície 3

1

E1

STUPNICA EXPOZÍCIE ZJAZDOV

S3
S4
S5
S6

S2

STUPNICA OBTIAŽNOSTI ZJAZDOV
S1
mierne sklonený, široký terén do 30°, bez strmých úsekov

Okrem týchto dvoch hlavných ubytovacích zariadení v Žiarskej doline môžes využiť aj súkromné priváty v Žiari, v Liptovskom Mikuláši a jeho okolí.

Chata Kožiar ---> web: http://www.liptov.sk/koziar/

UBYTOVANIE
Žiarska chata ---> web: http://www.dolinky.szm.sk/ziarska.htm
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NAJLEPŠIE PODMIENKY
Pre extrémne lyžovanie a skialpinizmus v Žiarskej doline sú najlepšie podmienky od začiatku januára do konca apríla. Niekedy je dosť snehu aj v
decembri, no niekedy sa stane, že ešte ani v januári nie je dosť snehu. Prachový sneh sa vyskytuje najviac v období februára a marca. V apríli a máji si
užiješ skôr firn. Dolina je južne orientovaná, ale nájdu sa tam aj severné svahy, ktoré väčšinou mávajú úplne odlišné podmienky od svojich južných
bratov. Pre severné strany je typický nedostatok snehu na začiatku zimy (kvôli prevládajúcim severným vetrom, ktoré ho previevajú na južné strany),
vyššie nebezpečenstvo doskových lavín, poľadovicu, tažšie a strmšie zjazdy. Na juhu je väčšinou viac snehu, avšak jeho kvalita býva hodne kolísajúca
(často kôra a doskovitý sneh). O aktuálnych snehových podmienkach budem pravidelne písať do knihy návštev.
P.S.: podľa zákona je vykonávanie zimných športov obmedzené na obdobie 1.12.-1.4., teda v apríli a máji sa už oficiálne nemôže lyžovat. Neoficiálne
sa lyžuje, pokiaľ to dovolia podmienky a pokiaľ vás nechytia...

Dolinou 5,284 km ľahkým terénom až na Žiarsku chatu (1325 mnm). Z chaty pokračuj cca 300 m na sever, až kým nezačneš hranami lyží krájať prvé
vetvičky kosodreviny. Strmý výšvih pokrytý hustým porastom kosodreviny a malých stromčekov prekonaj priamo (ak je dostatok snehu), prípadne z
pravej strany nenápadným prierezom v spleti borovicovitých rastliniek. Po zdolaní tohto namáhavého botanického hangu si sa ocitol na tzv. Terase,
takže si kľudne daj pauzu a napi sa čaju. Ďalej sa orientuj podľa fotomapky, ktorú nájdeš o pár desiatok pixelov nižšie...

PRÍSTUP
Pri Liptovskom Mikuláši (automapa) odboč z diaľnice D1 na kruhový objazd smerom do centra LM. Po približne 500 m sa pred tebou zjaví
monštruózna budova Hypernovy. Odbočíš doprava smerom na Liptovský Hrádok, ďalej 3 km po hlavnej ceste. Prekonáš dravý horský potok
Smrečianka, na ľavej strane si môžeš všimnúť monumentálne stavby sídliska Podbreziny. Cca 800 m za mostom cez Smrečianku prídeš na križovatku
so smerovou tabuľou Žiar 9 km, vyhodíš smerovku doľava a fičíš po hlavnej ceste smerom na sever. Prekonáš malebné sídlisko Podbreziny a
mikrodedinu Vitališovce. Nenechaj sa zlákať nádherným výhľadom na Západné Tatry, radšej pozeraj na cestu, ktorá býva v zimnom období klzká. Za
dedinou Smrečany-Žiar pokračuj ďalej ešte asi 3 km, až kým nedorazíš na platené parkovisko. Zaplať, zaparkuj, vytiahni lyže a hor sa do doliny!

VŠEOBECNÉ INFO
Nachádza sa v južnej časti Západ.Tatier, patrí k ich najkrajším a najnavštevovanejšim dolinám. Ponúka bohaté možnosti na skialpinizmus a extrémne
lyžovanie (v lete na turistiku a horskú cyklistiku). Vďaka rôznorodosti terénu si na svoje prídu hardcore freerajderi, ale i rekreační lyžiari a menej
skúsení milovníci zimných športov. S stena Príslopu , J stena Baníkova a J steny Troch kôp su ideálne pre skúsených jedincov, menej skúsení lyžiari sa
môžu zamerať na Baranec , Hrubú kopu , okolie Smutného, Žiarskeho a Lúčneho sedla. V zimnom období si však treba dávať pozor na lavíny, pretože
Žiarska dolina patrí k najlavínoznejším terénom v Západných Tatrách (pri 4. a 5. lavínovom stupni je dolina uzavretá). V zimnom období vychádzajú
pravidelné lavínove správy Strediska lavínovej prevencie na tejto stránke. Na jar a v lete bacha na medvede, ktorých je tu hodne...
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H

G

F

E

D

C

42-47°

40-47°

S3+, E1

S3, E1

S4+, E3

48-53°

S3, E1

40-45°

S3+, E2

S4/S4+, E3

46-50°

45-48°

S4/S4+, E3

S4+, E3

S3+, E1

OBTIAŽNOSŤ

46-50°

48-53°

ťažšia varianta zjazdu A1, žľabom medzi Centrálnym a Kubovým
žľabom na zjazd B, potom odbočiť doprava do Kubovho žľabu
A2

Centrálny žľab z Príslopu: z vrcholu 10 m po hrebeni na východ, potom
doľava priamo dole na sever, v cca polovici odbočiť rampou doprava
do Kubovho žľabu (zjazd A)
Z Príslopu 20 m po hrebeni smerom na Baníkov (bez lyží), potom
zaboč smerom doprava (na východ), zlyžuj strmé snehové pole
spadajúce do centrálneho žľabu (expozícia), v polovici centrálu zaboč
doľava rampou do Ypsilonu (napojenie na zjazd D)
Ypsilon priamo: z vrcholu Príslopu cca 70 m po západnej strane
hrebeňa (bez lyží) až do miesta, kde je skalný hrebeň prerušený
snehovým poľom, odtiaľ dole smerom na severo-východ dole žľabom
na dno kotla
Varianta Ypsilonu: začiatok rovnako ako zjazd D, ale pridržiavaj sa
ľavej strany horného snehového poľa. Po 50 m prejdi cez rebro doľava
(smerom na sever) na strmý svah a ním dole
z hrebeňa medzi zjazdom E a G sú viditeľné 3 strmé žľaby ohraničené
skalnými rebrami. Zjazd F vedie tým z nich, ktorý je najbližšie ku
zjazdu G. Najskôr lyžuj zľava, v cca polovici prejdi do pravej časti
žľabu, ktorou priamo dole až na zjazd G
Baníkov najľahsou líniou: z vrcholu Baníkova po hrebeni smerom na
JV, po 70 m zaboč doľava a lyžuj svahom smerom na východ cca 50m.
Potom lyžuj po pravej strane svahu až do kotla
Napriamujúci variant zjazdu G: začiatok rovnako ak zjazd G, neskôr
neodbočuj doprava, ale priamo (prípadne trochu zľava) lyžuj dole
úzkym žliabkom sprava ohraničeným skalnatým rebrom

40-45°

"Kubovým žľabom" priamo na sever

A1

B

SKLON

ZJAZD STRUČNÝ OPIS

SEKTOR 1: PRÍSLOP (S STENA) + BANÍKOV (JV STENA)
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PRÍSLOV - SEVERNÁ STENA

január- máj

január-máj

marec-apríl

január-máj

január-máj

február-máj

február-máj

február-máj

február-máj

OBDOBIE

pri nedostatku snehu býva stred žľabu pomerne
úzky a v hornej časti trčia skaly

pohodový zjazd, ale na hrebeni pozor na preveje,
ktore sú často nestabilné

pozor na skryté skaly dolnej polovici žľabu!!!
Spolu so zjazdom A2 (z Príslopu) patrí k
najťažším zjazdom do Baníkovského kotla

pekná línia, obtiažnosťou podobná ako Kubov
žľab (zjazd A)

pomerne ľahký zjazd, najstrmší úsek je v strede
žľabu

technicky najťažsie miesto je traverz rampou
smerom do Ypsilonu, psychicky je to zaujímavé
v celej hornej polovici

Veľmi pekný zjazd. Pred zjazdom si žľab radšej
vyšľap na mačkách, pretože v strede žľabu býva
často poľadovica.

najťažšie miesto v strede varianty je úzke (cca 2
m) a strmé (cca 53°), lyžuje sa len pri dostatku
snehu (pri nedostatku je v strede skalný prah)

najťažšie miesto je tesne pod hrebeňom (snehové
preveje)

POZNÁMKA
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3

40-52°

40-47°

38-42°

38-42°

Varianta zjazdu A1, spod vrchola Baníkova ľahkou pláňou šikomo
doľava na zjazd A1, ďalej ako zjazd A1

Z baníkovského hrebeňa najskôr priamo dole, potom mierne doľava
smerom k zjazdu C1
Žľab spod Baníkovskej ihly, spod Ban.ihly priamo dole žľabom až na
dno kotliny
Varianta zjazdu C1, z kopy nad Ban.ihlou dole, neskôr sa napojiť na
zjazd C1
viď opis k predchádzajúcej fotografii (zjazdy z Príslopu)

A3

B

C1

C2
H
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S3, E2

Varianta zjazdu A1, zo sedielka v baníkovskom hrebeni priamo dole
širokým snehovým žľabom (neskôr je z ľavej strany ohraničeným
42-52°
previslou skalnou stenou) až na zjazd A1, ďalej priamo dole ako zjazd
A1 až na dno kotla
A2

30-43°

S3, E2

45-52°

Z baníkovského hrebeňa najskôr priamo dole. Nad skalnou bariérou
cez snehové rebro doprava popod výraznú previslú skalnú stenu do
úzkeho a strmého žľabu, ktorým priamo dole na dno kotla

A1

S3+, E1

S2+, E1

S2+/S3, E1

S3+/S4, E3

S4/S4+, E3

SKLON OBTIAŽNOSŤ

STRUČNÝ OPIS

ZJAZD

BANÍKOV – JUHOVÝCHODNÁ STENA
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BANÍKOV – JUHOVÝCHODNÁ STENA

problematický je prechod cez snehové rebro a spodná
časť zjazdu (pod napojením varianty A3)

užšie miesto je v strede žľabu, inak bez problémov.
Jeden z ľahších zjazdov v Baníkovskom kotli

január- máj

6

viď poznámku pre zjazd H vyššie (na fotke so zjazdami
z Príslopu)

január- máj trochu ľahšie ako C1

január-máj

pekný zjazd, ťažšia je spodná časť (hlavne pri
január-apríl nedostatku snehu je tam veľa skál a zjazd sa stáva
ťažším)

podobne ako poznámka k zjazdu A2, teda
január-apríl problematická je časť až po napojení na zjazd A1 a
celkovo sa jedná o "čierny" zjazd

hoci sa jedná o "červenú" variantu , najťašie miesto sa
január-apríl nachádza až dole pod napojením na zjazd A1 a celková
obtiažnosť je teda cca S4 !!!

januárapríl

OBDOBIE POZNÁMKA
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30-46°

30-40°

30-43°

30-42°

35-40°

Z Hrubej kopy priamo na juh po hrebeni až kým sa nedostaneš ku
skalnej veži (cca 200 od vrchola). Sprava (smerom na juhozápad)popod vežu do strmého žľabu a ním dole

Prvých 120 m rovnako ako zjazd B, ale v mieste kde sa hrebeň
stáva skalnatým odboč doľava (smerom na V) do žľabu a ním
ľahko dole do kotlinky

Z Hrubej kopy smerom na juh po hrebeni cca 50 m, po ľavej
strane míňaš prvý žľab spadajúci na východ (tadiaľ ide zjazd D).
15 m za spomínaným žľabom odboč doľava (smerom na východ)
a mierne strmým svahom lyžuj až kým neprídeš nad skalnú
bariéru. Vtedy zaboč doprava do žľabu, ktorým vedie zjazd B

Z vrcholu Hrubej kopy 50 m ako zjazdy A,B,C, prvým žľabom
spadajúcim na z hrebeňa na východ priamo dole

Z Hrubej kopy smerom na východ do sedla medzi Hrubou kopou
a 3.kopou, odtiaľ priamo dole smerom na juho-východ

A

B

C

D

E
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SKLON

STRUČNÝ OPIS

ZJAZD

SEKTOR 2: HRUBÁ KOPA+TRI KOPY
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HRUBÁ KOPA

S2, E1

S3, E1

S3+, E2

S2+, E1

S3/S3+, E2

OBTIAŽNOSŤ

január-máj

január-máj

január-máj

január-máj

január-máj

OBDOBIE

pozor na lavíny

v spodná časť žľabu býva pomerne úzka a pri
nedostatku snehu si tam môžete pekne zničiť sklznicu
lyží

pri nedostatku snehu tu býva veľa skál

ľahké...

najťažšia je horná časť žľabu pod skalnou vežou

POZNÁMKA
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47-52°
1.kopa smerom na juho-východ: začiatok rovnako ako zjazd I,
neodbočuj doľava ,ale pokračuj priamo dole výrazným žľabom 40-45°
tiahnucim sa až do kotliny pod Troma kopami

32-38°
32-40°

1.kopa smerom k línii H: z vrcholu 1.kopy 20 m po hrebeni
smerom na juho-východ, potom zaboč doprava do strmého
žľabu smerujúceho na juho-západ, ktorý sa napája na líniu H

Z hrebeňa tiahnuceho sa z 1.kopy odboč v cca polovici
smerom na juh
Varianta zjazdu K1
Prvý žľab spadajúci na juh z hrebeňa tiahnuceho sa od
Smutného sedla na 1.kopu: spod skalnej veže (Mních) lyžuj
smerom na juh

H
I

J
K1
K2
L
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S2, E1

40-45°

Sedlo medzi 1. a 2.kopou priamo na juh: zo sedla priamo dole
do kotliny

G

32-38°

S3+, E2

40-45°

Sedlo medzi 2. a 3.kopou priamo na juh: zo sedla esovitým
žľabom až do kotliny pod Troma kopami

F

S2+, E1

S2, E1

S4/S4+, E2

S2+/S3, E1

S3+, E1

S4, E3

40-47°

3.kopa priamo na juh: z vrcholu najskôr cca 20m priamo dole,
skalný (cca 10m dlhý) hrebienok obchádzame sprava. Potom
pokračujeme šikmo doľava k snehovému hrebienku (možnosť
odbočiť na zjazd G), od ktorého priamo dole strmším úzkym
žliabkom až nad (cca 10m vysoký) skalný pás (zliezanie).
Ľakhým terénom do kotliny pod Troma kopami

OBTIAŽNOSŤ

SKLON

STRUČNÝ OPIS

ZJAZD
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HRUBÁ KOPA+TRI KOPY

január-máj

január-máj

január-máj

február-apríl

marec-april

február-máj

január-máj

február-apríl
(neskôr to
býva vytopené
kvôli južnej
expozicii)

OBDOBIE

trochu ťažsie ako K1 a K2

viacmenej to isté čo K1, vlastne som to tu zakrelil
zbytočne, ale čo už :)

na jar sa tu robia veľke trhliny

horná tretina zjazdu je pri nedostatku snehu
nepríjemná, ale inak je to veľmi pekný zjazd

obtiažnosť silne závisí na množstve snehu, pri
dobrých podmienkach je to celkom v pohode, pri
nedostatku snehu sa to nelyžuje

pri nedostatku snehu je to v hornej časti úzke, na
jar v teplom počasí bacha na šutre padajúce z
2.kopy
v hornej tretine žľabu je pri nedostatku snehu veľa
skál

Ľahšia varianta zjazdu je spomínané odbočenie
doľava cez sneh.hrebienok na zjazd G. Je to ľahšie
(S3+) a jednoduchšie, pretože netreba zliezať
spodný skalný pás

POZNÁMKA

10

9

S2+, E1

40-46°

40-48°

40-47°

35-38°

Z hrebeňa medzi Smrekom a Barancom najskôr zľava, potom
priamo dole výrazným (v strednej časti esovitý) žľabom ústiacim
do baraneckého kotla
Centrálny žľab z Baranca na sever; priamo z vrcholu širokou
pláňou cca 250m až ku skalno-trávnatému pásu, ktorý je v strednej
časti prerušený úzkym žliabkom ústiacim do baraneckého kotla
Varianta centrálu; začiatok ako zjazd D, úzky žliabok sa obchádza
zľava širším žľabom
"Jarný žľab"; z vrcholu Baranca lyžuj smerom na sever širokou
pláňou šikmo doľava popod západný hrebeň až do širokého žľabu
(v hornej časti je sprava ohraničný skalno-trávnatým hrebienkom).
Žľabom priamo dole

"Juhozápadný žľab"; z vrcholu Baranca lyžuj smerom na
juhozápad širokým žľabom, ktorý sa v spodnej časti zužuje. Nad
33-40°
miestom zúženia (na hranici lesa) sa pridržiavaj pravej strany. Žľab
ústí nad cestu po Žiarskej doline v mieste "Nad lakťom"

C

D

D2

E

F
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S2+, E1

35-43°

Z hrebeňa Smreku priamo dole výrazným (v hornej časti zúženým)
žľabom, ktorý sa v strednej časti rozširuje a stráca sklon
B

S3+, E2

S3+, E2

S3+, E2

S2+, E1

S2+, E1

35-40°

Zjazd vedie širokou muldou, ktorá zo Smreka spadá do Žiarskej
doliny

A

OBTIAŽNOSŤ

SKLON

STRUČNÝ OPIS

ZJAZD

SEKTOR 3: BARANEC+SMREK
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BARANEC+SMREK

január-máj

január-máj

január-apríl

január-apríl

január-apríl

január-apríl

január-máj

OBDOBIE

http://climber.skialpfest.sk/
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v hornej časti pekné lyžovanie, v spodnej časti (v
lese) dosť nepríjemné

relatívne ľahké, vhodné pre menej skúsených
lyžiarov

využíva sa v prípade, ak sa pri nedostatku snehu
nedá centrál (zjazd D) lyžovať priamo

v žliabku býva často málo snehu (občas aj malý
ľadopádik)

veľmi pekný zjazd

žľab má v hornej časti dve (nezakreslené) varianty
(zľava a sprava), obtiažnosťou rovnaké tomuto
zjazdu

stredná časť sa pri nedostatku snehu obchádza
sprava (smerom do koryta muldy)

POZNÁMKA
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