
Kamenné srdce – Bratislava DNV 

Je mladá oblasť, kde sme začali hľadať prvé možnosti lezenia koncom roka 2020. Správca je 

Jozef Novák (0903 176 533, 1988.novak.jozef@gmail.com). Začiatkom roka býva dočasné 

lezecké obmedzenie z dôvodu hniezdenia vtákov. Na čistení skál sa podieľa mnoho 

dobrovoľníkov hlavne z karpatského lezeckého klubu a kolektívu inštruktorov z lezeckej 

steny K2 Bratislava. Tiež pomôže mnoho nadšených jednotlivcov. V tejto oblasti sa lezie 

krátko a teda aj v cestách môžete ešte nájsť množstvo malých kamienkov. Dôrazne 

odporúčam používať ochrannú prilbu. 

Sektory a cesty: 

Škôlka – je sektor v ktorom nájdete hlavne krátke a ľahšie cesty. spolu 

je ich v pláne 6. momentálne sú sprístupnené dve. 

1. KAVKA (IV-) – má asi 10 metrov. Dobre preistená. Potrebujete 4 

expresky a na vrchu je klasický baran (prasa). V ceste sa môžu droliť 

malé kamienky! Prvý voľný prelez 2/2022 – Tomáš Zámečník. Líniu 

vyčistil kolektív karpatského lezeckého klubu a kolektív inštruktorov 

lezeckej steny K2 - Bratislava. 

2. TUREK (IV-) – má asi 10 metrov. Dobre preistená. Potrebujete 5 

expresiek a na vrchu je klasický baran (prasa). V ceste sa môžu droliť 

malé kamienky! Prvý voľný prelez 2/2022 – Tomáš Zámečník. Líniu 

vyčistil kolektív karpatského lezeckého klubu a kolektív inštruktorov 

lezeckej steny K2 - Bratislava. 
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Nádej – je sektor vysoký asi 18 metrov a momentálne (14.10.2021) sú 

v ňom preistené 4 cesty. Nachádzajú sa v ňom tiež ešte dva rozrobené 

projekty 



3. KLUBOVÁ (V) – má asi 17 metrov. Dobre preistená. Potrebujete 7 

expresiek a na vrchu je klasický baran (prasa). V ceste sa môžu droliť 

malé kamienky! Prvý voľný prelez 10/2021 – Jakub Faktor. Líniu 

vyčistil sám v priebehu asi 10 mesiacov. 

4. LEZENIČKA (V-) – má asi 18 metrov. Dobre preistená. Potrebujete 7 

expresiek a na vrchu je klasický baran (prasa), ktorý je až hore pod 

stromom, kúsok v pravo od línie posledného postupového istenia. 

V ceste sa môžu droliť malé kamienky! Prvý voľný prelez 9/2021 – 

Jozef Novák. 

5. PRECHÁDZKA (IV+) – má asi 16 metrov. Dobre preistená. Potrebujete 

6 expresiek a na vrchu sú dve oceľové karabíny. V úrovni posledného 

istenia je nenáročný previs. V ceste sa môžu droliť malé kamienky! 

Prvý voľný prelez 8/2021 – Jozef Novák. 



6. TANEČNICA (VI) – má asi 17 metrov. Potrebujete 6 expresiek a na 

vrchu sú dve oceľové karabíny. Druhá tretina cesty je výdatné 

vertikálne lezenie. V ceste sa môžu droliť malé kamienky! Prvý voľný 

prelez 2/2021 – Jozef Novák. 



Bivak – je sektor vysoký asi 12 metrov a momentálne (14.10.2021) sú 

v ňom preistené 2 cesty. Nachádzajú sa v ňom ďalšie rozrobené projekty. 

 

1. RADOVÁNKY (VIII-) – má asi 12 metrov. Potrebujete 4 expresky a na 

vrchu je baran (prasa). Cesta začína ťažkým previsom, pokračuje do 

kúta a kútom hore až na balkón vpravo. V ceste sa môžu droliť malé 

kamienky! Prvý voľný prelez 10/2021 – Jozef Novák. 

2. RADOVÁNKY NA HRANE (VIII-/VIII) – je to pravý variant cesty 

„radovánky“. Má asi 12 metrov. Potrebujete 4 expresky a na vrchu je 

baran (prasa). Začína sa cestov „radovánky“ a od 2 borháku traverz 

doprava na otvorenú hranu. Po hrane potom priamo hore na balkón. 

V ceste sa môžu droliť malé kamienky! Prvý voľný prelez 11/2021 – 

Jozef Novák. 



 

 



Netopier – Momentálne tu nie sú preistené cesty, iba čiastočne preistené 

projekty. Pracujeme na nich. 

 

Devínsky strop – je sektor v ktorom v  budúcnosti nájdete ťažké cesty v 

previsoch. Momentálne nie sú preistené. Pracujeme na nich. 

Beznádej – Je sektor v ktorom sa momentálne nachádza jedna cesta 

a niekoľko projektov. 

1. POCHYBY (VIII) – má asi 12 metrov. Potrebujete 4 expresky a na 

vrchu sú dve oceľové karabíny. Prvý borhák je vo výške 4,5m. 

Pomerne ťažká previsnutá cesta. Táto línia bola prečistená 

a prelezená na srdci ako prvá. Prvý voľný prelez 2/2021 –Adam Minka 

a Jozef Novák. 

 


