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Príbehy Pirina, Starca (Rozprávača) a Va-
léra, nerozlučnej trojice priateľov, cha-
tárov, nosičov a horolezcov z Chaty 

v Stratenej doline, ktorých bravúrne stvár-
nili Štefan Kvietik, Ivan Mistrík a Ivan Raj-
niak, poznajú mnohí z filmu režiséra Martina 
Hollého Medená veža (1970). Spolu s voľným 
pokračovaním Orlím pierkom (1971) patria 

k skutočným skvostom slovenskej kinemato-
grafie. Scenár Ivana Bukovčana, réžia Martina 
Hollého, hviezdne herecké obsadenie, kamera 
Karola Kršku, hudba Zdeňka Lišku v kombi-
nácii s Tatrami sa pretavili do dvoch kvalit-
ných a divácky obľúbených filmov. Tatranská 
príroda sa stala výrazným dramatickým prv-
kom, formovala svojské charaktery hlavných 

„Rozpoviem vám príbeh Stratenej doliny, ktorá sa končí tam, 
kde začína nebo.“

Rozprávač v úvode filmu Medená veža

Stratená dolina    
a Medená veža

text a foto: Peter Urban

FILMOVÉ MIESTA

protagonistov a v reálnom živote poskytova-
la (rovnako ako aj oba filmy) únik z beznádeje 
po okupácii aj pred nastupujúcou normalizá-
ciou. Medená veža sa nakrúcala v rokoch 1968 
a 1969.

Ivan Bukovčan čerpal niektoré námety, na-
príklad umiestnenie kríža na vrchol, vynese-
nie harmónia na chatu a pod., zo skutočných 
príbehov. Napriek tomu bol život trojice jeho 
hrdinov v porovnaní s chatárskou a nosičskou 
realitou vykreslený predsa len trochu zide-
alizovane, čo filmu vytkol aj Belo Kapolka 
v knihe Chodníky bez značiek (1974).

Pokiaľ by ste v Tatrách hľadali Stratenú 
dolinu, podľa ktorej bola chata pomenova-
ná, vaše úsilie by bolo márne. Takáto dolina 
v Tatrách nie je. Navyše chata sa vôbec ne-
nachádzala v doline. Bola účelovo postave-
ná kvôli nakrúcaniu ako exteriérové kulisy 
neďaleko od Lomnického sedla, nad Filmár-
skym žľabom. Interiérové zábery sa nakrúca-
li v bratislavskom štúdiu na Kolibe. Pretože 
išlo o územie Tatranského národného parku, 
po skončení filmovania chatu postupne zlik-
vidovali. Na jej odstraňovaní sa podieľali aj 
účastníci vtedajších mládežníckych výstupov 
na Rysy. Žľab pod ňou sa pôvodne nazýval 
Lomnická próba. Viedla ním výstupová trasa 
z Malej Studenej doliny (nástup je pod Veľkým 

◄ Lomnicke sedlo. Miesto, kde sa 
nachádzala filmová chatka. 

▲ Vidlový hrebeň a Kežmarský štít 
z Lomnického štítu, v pozadí Belianske Tatry

▼ Filmársky žľab z Malej Studenej doliny
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hangom) na Lomnický štít. V auguste 
1793 naň tadiaľ vystúpil aj anglický 
lekár, prírodovedec a cestovateľ Ro-
bert Townson. Po nakrúcaní filmu 
však dostal nové meno – Filmársky 
žľab. 

Nuž a Medená veža, ktorá da-
la názov filmu a vzala život jednému 
z trojice jeho hlavných hrdinov i jeho 
manželke, je v skutočnosti Veľká Vid-
lová veža (2 522 m). Ide o najvyššiu 
z troch Vidlových veží (okrem Veľkej 
sú to Západná a Východná Vidlová ve-
ža) i celého Vidlového hrebeňa, ktorý 
spája Lomnický (2 634 m) a Kežmar-
ský štít (2 556 m). Nachádza sa nad 
Veľkou Zmrzlou dolinou a Cmite-
rom v Skalnatej doline. Medená ve-
ža však nedostala svoje filmové meno 
náhodou. Jej 500-metrová severozá-
padná stena spadá do Medenej kotli-
ny s Medenými lávkami a celý Vidlový 
hrebeň sa začína v Medenej štrbi-
ne, za ktorou nasleduje Medený múr 
a Nižšia medená štrbina. ●

◄▲ Lomnický štít, Západná 
Vidlová veža, Veľká Vidlová 
veža, Východná Vidlová veža a 
Kežmarský štít zo Skalnatého Plesa. 

◄ Vidlový hrebeň a Kežmarský štít 
z lanovky do Lomnického sedla.

▲ Lomnické sedlo. Pohľad na Slavkovský štít 
a Prostredný hrot, ktorý sa v oboch filmoch objavil 
niekoľkokrát. 
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Ku koncu zimy som sa zvyčajne tešil na jar, na znovuzrodenie živo-
ta všetkých živočíchov na zemi. V tom čase sa otvára priestor na 
predsvadobné a svadobné hry najmä našich operených staviteľov 
hniezd. Mal som tajný plán – uskutočniť výpravu do spleti ramien 
Dunaja, ktoré sa prepletajú vedľa hlavného toku od Medveďova po 
obec Číčov.

text a foto: Ivan Kňaze

V spleti ramien Dunaja  


