Wysokie Tatry

Wysokie Tatry (Vysoké Tatry)
Główny grzbiet granitowych Tatr Wysokich (pokrywający się w całości z główną granią
tatrzańską) prowadzi przez szczyty, z których ważniejsze są:

- [5] Jagnięcy (Jahňaci štít) dostępny szlakiem z Doliny Zielonego Stawu (Dolina Zeleneho
plesa) z dwiema bocznymi graniami (Kozią i Jagnięcą),
- Modra Turnia (Zmrzlá veźa) ważna tylko dlatego, że jest zwronikiem Kołowej Grani,
- Czerwona Turnia (Belasá veźa) ważna przez to, że jest zwornikiem Jastrzębiej Grani z
masywną Jastrzębią Turnią (Jastrabia veźa),

- [6] piramidzie podobny Kołowy (Kolovy štít) z bocznym odgałęzieniem Bździochowej Grani
(Hrebeň Sviniek),
- Czarny (Čierný štít) z Czarnym Grzbietem,

- leżące w masywie [7] Baranich Rogów (Baranie rohy): Wyżni i Niżni Barani Zwornik, z których
ku południowemu wschodowi oddziela się od grani głównej potężny grzbiet boczny ze
' [8] Spiską Grzędą (Spišský štít),
' [9] Durnym Szczytem (Pyšný štít) z Durną Granią (Pyšný hrebeň),
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' kolejnym zwornikiem i jednocześnie jednym z najwyższych szczytów Tatr, osiągalnym kolejką
wagonikową - [10] Łomnicą (Lomnický štít) wraz z Łomnickim Ramieniem (Lomnický hrebeň),
' uznaną za najdzikszą w Tatrach Granią Wideł (Vidlový hrebeň),
' [11} Kieżmarskim Szczytem (Kežmarský štít) i [12] Rakuską Czubą (Vel'ka Svišt'ovka)
osiągalną czerwonym szlakiem znad Zielonego Stawu (Zelené pleso) i znad Łomnickiego
Stawu (Skalnaté pleso),

- śnieżny (Snehový štít),
- najwyższy w głównej grani tatrzańskiej, zbudowany z krystalicznych skał masyw [13]
Lodowego (L'adový štít), którego zdobycie od lat uchodziło za znaczące osiągnięcie,
- Lodowa Kopa (Malý L'adový štít) dostępna bez szlaku z Lodowej Przełęczy (sedlo Sedielko),

- [14] Mały Lodowy Szczyt (Široká veža) z ramieniem Pośredniej Grani (Prostredný hrebeň), a
w niej Czerwoną Ławką (Priečne sedlo), z której niektórzy osiągają Mały Lodowy Szczyt oraz
wyniosłym szczytem [15] (Prostredný hrot) i granią Kościołów (Kostolý),
- grań Zbójnickich Turni (Zbojnické veže),
- Ostry (Ostrý štít),

- [16] Jaworowy (Javorový štít) z Siwą Granią oraz Jaworową Granią (Javorový hrebeň)
zmierzającą ku
[17] Szerokiej Jaworzyńskiej (Široká), Świstowej Górze (Svišt'ovky), Murowanemu Koszarowi
(Košiar) i Babosiowi (Malý Baboš) oraz Spismichałowej Czubie (Zamky), Horwackiemu
Wierchowi (Horvatov vrch) i Golicy (Holica),

- [18] Świstowy (Svišt'ový štít) z ramieniem Świstowych Turni (Svišt'ové veže),
- Dzika Turnia (Divá veža) i oddzielona od niej przełęczą Rohatka (sedlo Prielom),
- [19] Mała Wysoka (Východná Vysoká), na którą wchodzi się krótkim odcinkiem grani z
Polskiego Grzebienia (Polský Hrebeň), z której odchodzi długi grzbiet, rozwidlający się na
kolejnym zworniku - [20] Staroleśnym Szczycie (Bradavica) na długie ramię z Warzęchowymi i
Nowoleśnymi Turniami (Skrinicové veže, Slavkovské veže) i [21] Sławkowskim Szczytem
(Slavkovský štít) możliwym do osiągnięcia ze Smokowieckiego Siodełka (Hrebienok) oraz
krótsze Granaty Wielickie (Velické Granáty),
- Wielicki (Velický štít) z ramieniem Hrubej Turni (Hrubá veža),
- Litworowy (Litvorový štít) z dwoma niewielkimi ramionami na zachód,

- [22] Zadni Gerlach (Zadný Gerlachovský štít), będący zwornikiem dla ramienia [23] Gerlacha
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(Gerlachovský štít), Malego Gerlacha (Kotlový štít) i Ponad Ogród Turni (Kvetnicová veža), Batyżowiecki (Batizovský štít),
- [24] Zmarzły (Popradský Ľadový štít) z boczną grania Kończystej (Končista),

- Żelazne Wrota (Železné štíty), śnieżne Kopy (Snežne Kopy), Żłobisty (Zlobivá) i Rumanowy
(Rumanov štít),
- Ganek (Ganok) z Kaczą Turnią (Kačacia veźa),
- [25] Wysoka (Vysoká) ze Smoczą Granią (Dračie pazúry) w odgałęzieniu bocznym,
- Ciężki (Český štít) z Popradzką Kopą (Kôpky), Popradzką Granią (Popradský hrebeň) i
Popradzkimi Mnichami (Sedem Popradských Mnichov)

- dostępne turystycznymi perciami z północy i z południa [26] Rysy (Rysy) z bocznym
odgałęzieniem Niżnich Rys (Malé Rysy) i [27] Wyżniego Żabiego Szczytu (Velký Žabi štít), na
którym rozdziela się na Żabią Grań (Žabi hrebeň) z Żabią Czubą (Žabia kopa) i Skoruśniak
(Skorušiniak) z [28] Młynarzem (Mlynar),
- Żabia Turnia (Žabia veža), Wołowa Turnia (Volia veža) i Hińczowa Turnia (Hincova veža) z
odgałezieniem na Mięguszowiecki Wołowiec (Mengusovský Volovec)
- Mięguszowieckie Szczyty (Mengusovske štíty - Mengusovský hrebeň) z bocznymi ramionami
ku północy z Kazalnicą,

- [29] Cubryna (Čubrina), pod którą, na przełęczy (Hincovo sedlo) biorą początek dwa
odgałęzienia: krótkie ramię z odcięta od głównej grani turnią Mnicha oraz potężny grzbiet
boczny z kulminacjami:
' dostępnego szlakami turystycznymi Koprowego Szczytu (Koprovský štít) z odgałęzieniem
Pośredniego Wierszyka (Prostredny chrbát),
' [30] Hlińskiej Turni (Hlinská veźa) z ramieniem Szatana (Šatan) i Granią Baszt (Hrebeň bášt),
' Szczyrbski (Štrbský štít),
' [31] Hrubego (Hrubý vrch) z Granią Hrubego (Hrube),
' dostępnego z położonego pod szczytem Bystrego Przechodu (Bystre sedlo) [32] Furkotu
(Furkotský štít) z Granią Solisk (Solisko),
' Ostrej (Ostra), z której odbiega Kozi Grzbiet (Kozi chrbát),
' Krótkiej (Kratka) z Jamskim Grzebieniem (Jamský hrebeň),
' Ramienia Krywania (Rameno Krivaňa) wraz z Krywańską Granią (Krivanský hrebeň),
' dostępnego szlakami turystycznymi szczytu narodowego Słowaków - [33] Krywania (Krivaň)
oraz leżącego w Pawłowym Grzebieniu (Pavlov chrbát) Malego Krywania (Malý Krivaň),
' grani Przechyby (Priehyba),
' Gronika (Grúnik),
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- dostępny znad Morskiego Oka i z Doliny Pięciu Stawów Polskich [34] Szpiglasowy (Hrubý
štít), z którego odgałęziają się: Miedziane i Opalony Wierch,
- odcinek grani zwany Liptowskimi Murami (Liptovské mury) i Kotelnica (Kotelnica),

- dostępny od zachodu i południa szlakami wiodącymi przez przełęcz Zawory (sedlo Zavory)
[35] Gładki (Hladký štít), skąd bierze początek odgałęzienie na Liptowskie Kopy (Liptovské
Kopy / masív Vel'kej kopy),
{uwaga: ze względu na połączenie Liptowskich Kop z główną granią w Tatrach Wysokich
zaliczmy to rozgałęzione ramię boczne do Tatr Wysokich, jednak liczne źródła ze względu na
wygląd i morfologię ** Liptowskich Kop wiążą je z Tatrami Zachodnimi}
- Walentkowy Wierch (Valentkova),

- [36] Świnica (Svinica) dostępna z różnych stron, między innymi dochodzącym z zachodu
szlakiem biegnącym główną granią; odgałęziające się boczne ramiona na Zawratową Turnię i
grzbiet Kościelców oraz dostępną na znacznej długości Orlą Perć z dominującym w niej [37]
Kozim Wierchem, Granatami i Żółtą Turnią, Buczynowymi Turniami, Wołoszynem a także w
kolejnym ramieniu odchodzącym z przełęczy Krzyżne pod Wołoszynem na Waksmundzki
Wierch, Koszystą i Gęsią Szyję,
- przeł. Liliowe (Laliove sedlo), która stanowi na głównej grani rozdział między Wysokimi a
Zachodnimi Tatrami.

Tekst i mapy: Smyk
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