
TRAWERS SŁOWACKICH TATR WYSOKICH 

 

10 marca grupa skialpinistów z klubu KS Kandahar  w składzie: Jacek Żebracki, Szymon 

Zachwieja i Piotr Mędoń dokonała wymagającego przejścia tourowego tzw. Trawersu 

Słowackich Tatr Wysokich. 

 

 
 

 

Trawers Słowackich Tatr Wysokich to wymagające przejście rozpoczynające się u wylotu 

Doliny Kieżmarskiej, a kończące w Dolinie Mięguszowieckiej. Trasa liczy dobrze ponad 

30km i około 3050m deniwelacji, do pokonania są 4 (jedne z najwyższych w tatrach) 

przełęcze m.in. Barania Przełęcz (2389m n.p.m.). 

 

 



„Przejście rozpoczęliśmy  u wylotu Doliny Kieżmarskiej (z parkingu) o godz. 6.35 w 

kierunku schroniska przy Zielonym Plesie, gdzie dotarliśmy o godz 7:50. Krótka przerwa na 

fotki  i dalej na Baranią Przełęcz. Warunki były „betonowe” więc nieco powyżej stawu 

założyliśmy raki, których nie zdjęliśmy aż do samej przełęczy, gdzie zameldowaliśmy się  ok. 

godz. 9:00.  

 

 
 

Następnie zjechaliśmy po bardzo twardym śniegu do Doliny Pięciu Stawów Spiskich i 

rozpoczęliśmy podejście na Czerwoną Ławkę (2352m n.p.m.). O 9:45 wyszliśmy na przełęcz 

i nieco poniżej zatrzymaliśmy się na dłuższy odpoczynek. Podczas kolejnego zjazdu w 

kierunku schroniska Zbójnicka Chata, również borykaliśmy się z „betonowymi” warunkami, 

słońce niestety nie pomagało. 

 

 



Na krótko przed 11:00 osiągnęliśmy naszą trzecią przełęcz Rohatkę. Tu zaczęły się 

komplikacje. Początek zejścia z Rohatki w kierunku Doliny Litworowej musieliśmy pokonać 

na rakach. Śniegu w żlebie było niewiele, a ten co był bardziej przypominał lód. Po dojściu do 

mniej eksponowanego terenu założyliśmy narty i zjechaliśmy do Zmarzłego Stawu. (nie 

obyło się bez asekuracji czekanem i niegroźnego upadku, który zakończył się uszkodzoną 

nartą i otarciami.) Od stawu warunki jeszcze się pogorszyły - „żywy lód”.  

 

 
 

Nie było szans na zjazd więc ostrożnie na rakach przeszliśmy trawersem do Doliny Kaczej, co 

znacznie wydłużyło całość przedsięwzięcia. Tam po pokonaniu lodowego progu udało się 

założyć narty i podejść pod żleb, którym już na rakach dotarliśmy na Żelazne Wrota.  Po 

osiągnięciu ostatniej przełęczy (ok. godz. 13:20), w bardzo dobrych warunkach śniegowych, 

zjechaliśmy do Popradzkiego Plesa.” 

 



„Całość przejścia zajęła nam 7 godz. 16 min. Pokonaliśmy w tym czasie ponad 30 km i ok. 

3050 m deniwelacji. Warunki były trudne (bardzo twardo, miejscami lód), ale dzięki temu 

było niewielkie zagrożenie lawinowe. Całe przejście jest co prawda długie i wymagające 

przygotowania kondycyjnego ale daje wiele satysfakcji i odbywa się w przepięknej 

wysokogórskiej scenerii.” 
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