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Pôvodne stavebný inžinier, od roku 1989 na voľnej nohe ako horolezecký novinár a 
fotograf, športový organizátor a horolezec, od roku 2000 je sekretárom Slovenského 
horolezeckého spolku JAMES, od roku 2007 predseda SHS JAMES. Ako   fotograf   a   
novinár   je   Igor Koller   stálym   dopisovateľom najvýznamnejších slovenských 
denníkov a mnohých zahraničných horolezeckých časopisov. V rokoch 1987 a 1989 
získal prvé miesto vo fotografickej súťaži o Cenu Milana Kriššáka. Igor Koller je 
dlhoročný člen TREK SPORT tímu, špičkového lezeckého družstva podporovaného 
firmou TREK SPORT.                                                                                                                                                                                                                       
Igor Koller sa pred takmer 30 rokmi zapísal do dejín lezenia. Ako prvý na svete 
zdolal skalnú cestu Ryba na Marmolade v Dolomitoch. "Ryba bola najdôležitejšia 
cesta môjho života, spolu s Jindrom Šustrom sme ju vyliezli ako prvovýstup v roku 

1981", uviedol v rozhovore pre TASR Koller, ktorý sa stále venuje lezeniu veľmi aktívne, aj keď sa už jeho telo a 
kosti správajú inak ako v čase obrovského úspechu. Z významných a najvýznamnejších horolezeckých výstupov 
môžeme zostaviť dlhý zoznam. Snáď len tie najvýznamnejšie: asi  140  
nových  ciest  v  neveľhorských  terénoch  slovenských skál, asi 35 
prvovýstupov v pieskovcových oblastiach, vo  Vysokých Tatrách  asi 30  
nových ciest  a prvých zimných prelezení, ktoré patrili koncom 70-tych a v 80-tych rokoch medzi najťažšie v 
Tatrách. V Alpách vyliezol vyše tridsať prvovýstupov a prvých voľných prelezení. 1973 - Dolomity,  
Marmolada, prvovýstup "Via  Slovakia", jedna z  prvých nových ciest vylezená slovenskými horolezcami 
v Alpách. 1976 - oblasť  Mont  Blancu,  Petit  Dru,  prvé  zimné prelezenie cesty "American  direct"  za  7  dní,  
vyriešenie  jedného z najväčších zimných problémov Álp tej doby. 1977 - Pamír, Štít maršala Žukova,  
6800 m, V stena, prvovýstup a traverz na Leninov štít, 7134 m. 1978 - švajčiarske Alpy, Piz Badile, prvovýstupy 
"Bielym pásom" a "Cesta kvetov", posledný z nich patrí doteraz k najťažším v tejto známej stene, Piz Cengalo, 
prvovýstup SZ pilierom. 1982 - Pamír - Altaj, Fanské hory, Bodchona, 5300 m, Z stena, prvovýstup. 1985 - 
Marmolada, prvovýstup Via Italia. 1986 - Marmolada, prvovýstup Veľký traverz. 1987 - Marmolada, 
prvovýstup  Cesta holubov. 1988 - Marmolada, Cesta cez Rybu – druhé RP prelezenie. 1991 - Marmolada, 
prvovýstupy Fram, , La mamma, Vivat Gorbi. 1992 - Sass Maor, prvovýstup Zmena je život Marmolada, 
prvovýstupy Posledný prezident, Špinavá Politika a Dážď z jasného neba. 1993 - Marmolada, prvovýstupy 40 



rokov pre Falier a Elsa. 1994 - Picco Luigi Amedeo / Bergell /, Feri Ultra, 1. voľné prelezenie Picco Luigi Amedeo, Zuby 
žuly - prvovýstup.  1995 - Qualido /Bergell/, Paradiso puo Attendere, 9-, 1. voľné prelezenie. 1996 - Qualido /Bergell/, 
Možno áno, možno nie, prvovýstup. 
1998  - Marmolada, Priateľ Feo, prvovýstup. 1999 - Marmolada, Milenium, prvovýstup. 2002 – Indické Himaláje, 
Miyar Valley, Castle Peak, Ostrý nôž tolerancie, prvovýstup, vylezená stena bez dosiahnutia vrcholu. 2004 – 
Karakoram, Shipton Spire, pokus o prvovýstup v JV stene skončil 70 m pod hrebeňom. 2005 – Karakoram, Shipton 
Spire, dokončený prvovýstup Shipton prisoners (Shiptonskí väzni) v JV stene, dolezenie americkou cestou Ship of 
Fools 50m pod vrchol Shiptonu. 2006, 2009 – Marmolada, Via 
Edita, 8, A1, prvovýstup (cesta nekončí na vrchole). 
Igor Koller patril k najúspešnejším  slovenským pretekárom v 
skalolezení, v 70-tych  a  začiatkom  80-tych  rokov  sa  pravidelne 
umiestňoval medzi prvými na  celoslovenských pretekoch,  víťaz 

Slovenského  pohára v rokoch 1981 a  1982. Špecialista na bouldering, v ktorom vyhral 
slovenské preteky v rokoch 1981, 1982 a 1984. 
Igor Koller    bol   členom    juniorskeho   reprezentačného    družstva Československa v 
rokoch 1974 - 1975 a člen štátnej reprezentácie v rokoch 1976 – 1977.   Odvtedy  pracuje   v  
rôznych   orgánoch  horolezeckých organizácií,  ale  stále  patrí  medzi aktívnych slovenských 
horolezcov a organizátorov. Jeho výstupy sa pravidelne objavovali vyhodnotené ako najlepšie 
československé, respektíve slovenské výstupy roka.                                                                                                                                                                                                            

Ocenenia: 1976 - Majster športu, 1985 - Zlatý odznak JAMES.                                                                                              

V roku 2012 vstúpil Igor KOLLER do „spolku“ šesťdesiatníkov“ a tým sa stal aj legendou slovenského 
horolezectva. GRATULUJEME, IGOR a ŽIVIÓÓÓ ! 


