Sprievodca El Diabla vo Veľkej Studenej doline

Prístup:
Šuter El Diablo je vo výške cca 1500mnm a nachádza sa vo veľkom suťovisku pod Slavkovskou vežičkou, po
ľavej strane Studeného potoka cca 1 hodinu rýchlej chôdze z Hrebienka. Je viditeľný z chodníka a najlepšie sa
je k nemu dostať odbočením z chodníka doľava v mieste, kde je na opačnej strane viditeľný bivak (cca 10
minút po prejdení chodníka cez most z ľavej na pravú stranu potoka). Ďalej okolo bivaku z prava a pomedzi
kopec bouldrov ešte cca 10 minút pod samotný šuter.

Názov cesty

Obtiažnosť

Dĺžka

1

Projekt
Najťažšia linka na šutri. Zrejme projekt na dlhšie obdobie. Previsnutý
začiatok je veľmi skúpy na chyty. Po prelezení previsu ľahkým päťkovým
lezením ku zlaňáku. Sci-fi projekt?

?

14m

2

Projekt
Asi druhá najťažšia cesta. Podobne ako v prvej ceste, obtiažnosť určuje
previsnutý začiatok, kde je minimum chytov. Po previse nasleduje pekný
ľahký dolez ku zlanáku.

?

14m

3

Hrana múdrosti ( Projekt )
Super. Intenzívne lezenie od začiatku do konca. Začiatok úplne dole cez
puklinu doprava. Po cvaknutí prvého, nasledujú kroky po hrane až po
miesto kde treba odbočiť do previsnutej steny vľavo. Po prelezení previsu
ešte nie je vyhrané. Technické stenovo-hranové intenzívne lezenie vedie až
ku zlaňáku.

cca VIII

14m

4

Bienvenidos
Moja najobľúbenejšia cesta na šutri. Krása. Začiatok spoločný s hranou
múdrosti. Po druhom nite cez madlo doprava do steny. Odtiaľ cez krásny
pretlak okolo štvrtého istenia do no hand restu. Ďalej cez lišty vpravo do
nitov do chytov na hrane a po hrane ku zlanáku.

VII+/VIII-

14m

5

Trankilo
Najľahšia cesta na šutri. Najlepšia rozliezačka. V strednej pasáži pomôže
päta.

V+

11m

6

Delikatesa
Najťažšia z platňových ciest. Hneď prvý krok preverí a potom delikátne
lezenie po ničom nad druhým istením. Ťažké na vymyslenie, ťažké na
prelezenie.

VII+

8m

7

Technika a la Peter Pan
Po cvaknutí prvého ide do tuhého. Nohy žiadne a cez ne treba drtiť vyššie
do chytu. Z chytu ďalej cez zmrdy až do ľahkého terénu pred zlaňákom. Na
pár metroch sa dajú získať kvalitné bandasky. Veľmi technická záležitosť.

VII

8m

8

Bamako
Ťažký dlhý krok doľava nad prvým nitom. Ďalej OK. Ľahšie pre dlhých.

VII-

7m

9

Šiesty zmysel
Najľahšia z ciest v položenej platni. Polodynamický krok doprava po
cvaknutí prvého, lezenie okolo druhého istenia a ľahký dolez na záver.

VI

7m

10

Siedmy zmysel
Po cvaknutí prvého traverz doprava a cez malé zmrdy a ešte menšie stupy
dynamický pohup do chytu vpravo. Ďalej pohoda ku zlaňáku.

VII-

7m

11

Projekt
Ťažká vec. Sústavne bouldrujúc od začiatku až do konca. Špecifické kroky,
ktoré je dosť ťažko vymyslieť.

?

9m

12

Kotol jump
Veľmi bouldrová a dynamická cesta. Začiatok z obojručného chytu treba
liezť s prvým cvaknutým istením. Po cvaknutí druhého to príde... jump do
položenej police, ktorý sa musí ísť na plné kotle. Dolez už nie je problém.

VIII-

7m

