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Úvod 

 

Téma Vysoké Tatry jsem si vybral, protože jsme tam jezdili jako rodina na dovolenou 

od roku 2006 až do roku 2014. Velmi se mi tam líbilo a je to krásné pohoří na 

Slovensku. 
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1. Základní informace 

 

Pohoří leží na Slovensko-Polských hranicích a zaujímá 341km2 (260km2 na 

Slovensku a 81km2 v Polsku). Je to nejvyšší pohoří Slovenska a zároveň nejvyšší 

pohoří Karpat (nejvyšší bod 2655 m. n. m.). Jeho délka je zhruba 26km a šířka 17km. 

2. Vodstvo 

 

2.1 Vodopády 

 

Co se týče Vysokých Tater, je zde vodopádů hodně. Nachází se tu 15 vodopádů 

s výškou větší 10m. Jeden z největších vodopádů je Obrovský vodopád, má výšku, 

kde propadá voda do hloubky 20m . Nachází se v ústí Malé Studené doliny 

v nadmořské výšce 1350 m. n. m. 

 1. Kmeťov vodopád (80m) 

 2. Siklawa (40m) 

 3. Vajanského vodopád (30m)  

 4. Vodopád Skok (25m) 

 5. Obrovský vodopád (20m) 

 6. Medený vodopád (17m) 

 

2.2 Jezera (plesa) 

 

Plesa (jezera) jsou jak na slovenské, tak i na polské straně. Plesa vznikla v období 

doby ledové (na Slovensku začala asi před 80 000 lety a skončila asi před 8 000 lety) 

Opět je jich zde spousta (80-110). Dělíme je na 2 skupiny. Morénová jezera (málo 

hluboká) a karová jezera (hodně hluboká). Největší pleso na slovenské straně je 

„Veľké Hincovo pleso“, které má rozlohu 20,08 Ha a na polské straně je to „Morskie 

oko“ s rozlohou 34,93 Ha.  

Kmeťov vodopád 
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3. Gerlachovský štít 

 

Je to největší vrchol Vysokých tater, Slovenska a Karpat, měří 2655 m. n. m. Jako 

první na horu vystoupil Ján Still roku 1834. Je také možné, že před Jánem vystoupili 

na úplný vrchol lovci a botanici. Nevede sem lanovka, ale dá se sem dostat 

horolezeckým způsobem s doprovodem horského průvodce (cena se pohybuje něco 

okolo 230 EUR, max. 3 osoby). 

 

3.1 Názvy 

 

Gerlachovský štít se jménem měnil. 

 Do roku 1896 – Gerlach 

 1896 – 1919 – Štít Františka Jozefa 

 1919 – 1923 – Gerlach 

 1923 – 1932 – Štít Legionárov 

  1932 – 1939 – Gerlachovka 

 1939 – 1945 – Slovenský štít 

 1945 – 1949 – Gerlach 

 1949 – 1959 – Stalinov štít 

 Od 1959 – Gerlachovský štít 
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4. Doprava 

 

4.1 „Zubačka“ 

 

„Ozubnicová železnica“, známá také jako „zubačka“ byla zprovozněna roku 1970 a 

vede ze stanice Tatranská Štrba do stanice Štrbské Pleso. Tento rok se zde konalo 

mistrovství světa v klasickém lyžování. Dříve na stejném místě byla původní parní 

ozubená dráha z roku 1896, která byla zpřístupněná turistům. Převýšení je 455 

metrů a délka této dráhy je 4753 metrů. 

 

4.2 „Eletrička“ 

 

Úzkorozchodná elektrická železnice („Električka“) je celkově dlouhá 35,05 km. Vede 

ze Štrbského Plesa přes Starý Smokovec, dále na Poprad – Tatry nebo do Tatranské 

Lomnice. Dosahuje převýšení 580 metrů. Vzdálenost mezi jednotlivými kolejnicemi je 

pouhých 100 cm. Začala se stavět roku 1906 a byla otevřena 1908.  

 

4.2.1 Vývoj „Električky“ 
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4.3 Stanice 

 

Na celé trati je celkem 22 stanic (zastávek) 

 

- Tatranská Štrba – Štrbské Pleso (3 stanice) 

- Štrbské Pleso – Starý Smokovec (10 stanic) 

- Starý Smokovec – Tatranská Lomnica (6 stanic) 

- Starý Smokovec – Poprad – Tatry (6 stanic) 

 

 

 

 

 

 

5. Vrcholy 

 

Celkově ve Vysokých Tatrách je asi 1000 štítů, věží a věžiček. Na některé vrcholy 

vede lanovka nebo jsou turisticky přístupný. Ale na spoustu hor se dá dostat pouze 

s průvodcem a horolezeckou výbavou. Rozpínají se po celých Vysokých Tatrách, tj. 

na Slovensku i v Polsku. 
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5.1 Lomnický štít 

 

Nejznámější hora, na kterou vede lanovka je Lomnický štít. Byla vybudována v 30. 

letech 20. Století a jednalo se o světový unikát. Rekonstrukce proběhla v 70. letech 

z důvodu malé kapacity. Celkem má 4 stanice > Tatranská Lomnica (898 m. n. m.) – 

Skalnaté pleso (1764 m. n. m.) s mezistanicí Štart. Dále se může pokračovat ze 

Skalnatého plesa za příplatek až na úplný vrchol Lomnický štít (2625 m. n. m.). Na 

Lomnický štít se dostane za hodinu 42 lidí a jízda trvá necelých 9 minut. Pobyt na 

Lomnickém štítu je omezen na 50 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Predné Solisko 

 

Jestli chcete vystoupit až na samý vrchol Predné Solisko (2093 m. n. m.), tak napřed 

musíte vyjet čtyř sedačkovou lanovkou nebo jít pěšky na stanici Chata pod Soliskom. 

Jízda lanovkou trvá necelých 7 minut a překoná se 431 m. převýšení. Potom už stačí 

jít po červené značce +- 1 h. Ze Soliska je krásný výhled na hory a také na vodopád 

Skok.  

 

 

  

Na obrázku je nová a stará 

lanovka 

Skalnaté pleso – Lomnický štít 



10 
 

5.3 Kriváň 

 

Patří mezi největší hory na Slovensku (2494 m. n. m.). Na Kriváň nevede žádná 

lanovka a dá se zde vystoupit pouze po svých po vyznačených cestách. Začíná se 

na Štrbském plese po červené značce až k Jamskému plesu. Zde se odbočí na 

modrou značku a postupně se dostáváme na vrchol. Opět krásný výhled na okolní 

hory. Túra trvá 8-9 hodin.  

 

 

 

 

 

 

5.4 Seznam 10 největších hor 

 

Nejvyšší hora je Gerlachovský štít a 10 největší je Kriváň. 

 

 Garlachovský štít (2655 m. n. m.) 

 Lomnický štít (2634 m. n. m.) 

 Ľadový štít (2627 m. n. m.) 

 Pyšný štít (2623 m. n. m.) 

 Vysoká (2560 m. n. m.) 

 Kežmarský štít (2556 m. n. m.) 

 Končistá (2538 m. n. m.) 

 Beranie rohy (2526 m. n. m.) 

 Rysy (2503 m. n. m.) 

 Kriváň (2495 m. n. m.) 
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6.  Vichřice v roce 2004 

 

19. listopadu 2004 zasáhla Vysoké Tatry ničivá vichřice. Tato vichřice dosahovala 

rychlosti až 170 kilometrů za hodinu, ale tam, kde končí les a začíná kosodřevina, 

dosahoval vítr až rychlostí 230 kilometrů za hodinu. Zničila území o rozloze větší než 

12 000 Ha. Byla to největší katastrofa v dějinách Vysokých Tater. Obnova se čeká až 

za 80 – 100 let. Poslední velká vichřice byla v roce 1915 a území se vzpamatovalo 

za 80 let. Doufejme, že se už nic takového opakovat nebude. 
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7. Turistika, turistické zajímavosti 

 

7.1 Pozemní lanová dráha na Hrebienok 

 

Ze Starého Smokovca vede pozemní lanová dráha na Hrebienok. Z Hrebienoku vede 

spoustu turistických cest, např. na Skalnaté pleso. Zároveň jede „vlak“ nahoru a dolů, 

uprostřed se vymění (tzv. Meet Point), aby se nesrazily. Ten, který jede ze spodu, tak 

ho táhne lano, naopak ten co jede dolů, tak to lano zase natahuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Atrakce 

 

Z Hrebienoku se dá také jet dolů do Starýho Smokovce na koloběžkách. To samý 

z mezistanice Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso > Štart. Na Hrebienoku se 

můžete ještě povozit v pneumatikách v korytě. V Tatranské Lomnici je bobová dráha 

a taky čtyřkolky. Štrbské pleso je taky atrakcemi rozsáhlý. Dětský park, kde mohou 

děti skákat na trampolíně, jezdit ve vodních člunech nebo jezdit na elektrických 

motorkách. Po Štrbském plese se můžete projet na loďce po celém plese. 

  

Meet Point staré dráhy Meet Point nové dráhy 
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7.3 Pár turistických tras 

 

- Štrbské pleso – vodopád Skok 

- Štrbské pleso – Popradské pleso 

- Tatranská Lomnica – Chata pri Zelenom plese 

- Hrebienok – Skalnaté pleso 

- Štrbské pleso – Predné Solisko 

 

8. Závěr 

 

Tohle je konec mojí ročníkové práce. Doufám, že jsem vás něco nového naučil a 

povzbudil vás k tomu, aby jste se sem jeli podívat, protože je to krásné místo na 

rodinnou dovolenou. Je tu ještě spoustu dalších zajímavých věcí, míst kam se 

podívat. 

 

Pneumatika v korytě Loďky 
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9. Resumé 

 

This is the end of my work. I hope that you learned something new and that I also 

encouraged you to visit this place because it is a beautiful place for family holiday. 

There are still many interesting things and places to see.  
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