Rowerem wokół Tatr
Na bicykli okolo Tatier

Cycle around the Tatras
Wojciech Goj

PROPONUJEMY TRZY RÓŻNE PĘTLE WOKÓŁ TATR
Tipy na tri rôzne okruhy / This guidebook includes 3 routes
Pętla OFCL (OFFICIAL)

czyli oficjalny przebieg Szlaku wokół Tatr. Po stronie polskiej, gdzie
budowa Szlaku została zakończona, niemal w całości wiedzie po
wydzielonych, asfaltowych ścieżkach rowerowych. Na Słowacji,
gdzie wciąż trwa budowa kolejnych odcinków Szlaku tylko 1/3 to
wydzielone ścieżki rowerowe, pozostałe 1/3 to drogi boczne oraz
1/3 to drogi główne. 90% pętli OFCL to nawierzchnie asfaltowe.

OFCL

SLOVENSKY: Okruh OFCL (OFFICIAL)

jčiže oficiálna trasa Cesty okolo Tatier. Na poľskej strane, kde výstavba Cesty bola dokončená, vedie takmer po celej dĺžke osobitnými, asfaltovými cyklistickými chodníkmi. Na
Slovensku, kde stále ešte trvá postupná výstavba jednotlivých úsekov Cesty, iba 1/3 trasy
tvoria osobitné cyklistické chodníky, ďalšia 1/3 časť sú vedľajšie cesty a 1/3 – hlavné
cesty. 90 % okruhu OFCL má asfaltový povrch.

ENGLISH: Route OFCL (OFFICIAL)

the official Tatra Trail (Szlak wokół Tatr / Cesta okolo Tatier) route. Its construction has
been finished in Poland, however in Slovakia it’s still in progress. Consequently, in Poland
it runs mostly along cycleways, while in Slovakia 1/3 is by cycleways, 1/3 by local public
roads and 1/3, unfortunately, by main roads. 90% of the whole route leads along asphalt,
10% is on gravel surfaces.

Pętla OPTN (OPTION)

OPTN

prowadzi po łatwiejszych do nawigacji, często bardziej ruchliwych drogach. Omija Dolny Kubin, prowadząc popularną trasą
przez Zuberec. Wiedzie też podtatrzańską Drogą Wolności
(Cesta slobody), a nie – jak trasa oficjalna – północnymi krańcami
Niskich (Niżnych) Tatr. Poza kilkoma kilometrami, trasa prowadzi
w całości po asfalcie.
SLOVENSKY: Okruh OPTN (OPTION)

vedie navigačne ľahšími, ale často frekventovanými cestami. Obchádza Dolný Kubín
a smeruje populárnou trasou cez Zuberec. Vedie podtatranskou Cestou slobody a nie –
ako oficiálna trasa – severným úpätím Nízkych Tatier. Okrem niekoľkých kilometrov trasa
vedie asfaltovým povrchom.

ENGLISH: Route OPTN (OPTION)

leads through roads that are easier to navigate, though usually with more traffic.
Instead of going through Dolný Kubín, it leads by Zuberec. It passes by the Sub-Tatras
Way of Freedom (Cesta slobody). Its surface is mostly asphalt.

Pętla GRVL (GRAVEL)

wybiera drogi nieco trudniejsze technicznie, prowadząc w większym
stopniu niż trasa OFCL drogami szutrowymi. Tak jak trasa OPTN
omija Dolny Kubin, wiodąc przez Zuberec. W części wschodniej
wiedzie natomiast przez odludne tereny dawnego obwodu wojskowego Javorina między Kieżmarkiem a Starą Lubowlą, dołączając
z powrotem do głównej trasy (OFCL) dopiero w Niedzicy.

GRVL

SLOVENSKY: Okruh GRVL (GRAVEL)

je vedený cestami technicky náročnejšími, v porovnaní s trasou OFCL väčšia časť prebieha štrkovými cestami. Rovnako ako trasa OPTN obchádza Dolný Kubín a smeruje cez
Zuberec. Vo východnej časti vedie vyľudnenými územiami bývalého Vojenského obvodu
Javorina medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou, na hlavnú trasu (OFCL) sa opäť napája
až v Nedeci.

ENGLISH: Route GRVL (GRAVEL)

is more demanding as it has some technical sections. It leads along more gravel roads
than the OFCL route. It passes by Zuberec instead of Dolný Kubín. In its western part,
between Kežmarok and Stará Ľubovňa it takes us to desolate and wild area of a former
military zone of Javorina, reuniting with the OFCL route only in Niedzica.

KAŻDA PĘTLA SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI A, B, C
Každý okruh má časti A, B, C / Each route consists of 3 parts: A, B, C

NOWY
TARG

A

C

Ý
VSK Š
O
T
LIP KULÁ
MI

KE
ŽM
AR
OK

B
A

Nowy Targ →

B

Liptovský Mikuláš →

C

Kežmarok →

→ Liptovský Mikuláš

→ Kežmarok

→ Nowy Targ

1

KAŻDA CZĘŚĆ SKŁADA SIĘ Z ODCINKÓW

PLANOWANIE TRASY

Každá časť má niekoľko úsekov / Each part consists of stages

A

NOWY TARG → LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

OFCL

1/3 Nowy Targ → Tvrdošín

42 km

↗ 250 m

OFCL

2/3 Tvrdošín → Dolný Kubín

38 km

↗ 220 m

OFCL

3/3 Dolný Kubín → Liptovský Mikuláš

38 km

↗ 470 m

Plánovanie trasy / Route planning
Aby umożliwić zaplanowanie trasy najlepiej dostosowanej do indywidualnych
preferencji i kondycji konkretnego rowerzysty, przygotowaliśmy przewodnik wokół
Tatr podzielony według dwóch kryteriów:
1. stylu jazdy (rodzaje pętli: OFCL, OPTN, GRVL)
2. oraz części trasy (A, B, C)
SLOVENSKÝ

OPTN

1/2 Nowy Targ → Oravice

39 km

↗ 400 m

Aby naplánovanie trasy najlepšie vyhovovalo individuálnym preferenciám a možnostiam konkrétneho cyklistu,
sprievodca okolo Tatier je rozdelený podľa dvoch kritérií:
1. štýl jazdy (druhy okruhov: OFCL, OPTN, GRVL)
2. a časti trasy (A, B, C)

OPTN

2/2 Oravice → Liptovský Mikuláš

45 km

↗ 650 m

ENGLISH

albo / alebo / or

albo / alebo / or
GRVL

1/2 Nowy Targ → Oravice

42 km

↗ 430 m

GRVL

2/2 Oravice → Liptovský Mikuláš

45 km

↗ 630 m

B

We want you to be able to plan a trip that suits your preferences and strengths. This is why we divided the guidebook according to two important criteria:
1. bike type (route types: OFCL, OPTN, GRVL)
2. parts of the loop: A, B, C

NOWY
TARG

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ → KEŽMAROK

OFCL

1/2 Liptovský Mikuláš → Štrba

47 km

↗ 600 m

OFCL

2/2A Štrba → Kežmarok via Veľká Lomnica

34 km

↗ 100 m

OFCL

1/2 Liptovský Mikuláš → Štrba

47 km

↗ 600 m

OFCL

2/2B Štrba → Kežmarok via Vrbov

41 km

↗ 260 m

OPTN

1/2 Liptovský Mikuláš → Štrbské Pleso

47 km

↗ 820 m

OPTN

2/2 Štrbské Pleso → Kežmarok

40 km

↗ 140 m

GRVL

1/2 Liptovský Mikuláš → Štrbské Pleso

52 km

↗ 950 m

GRVL

2/2 Štrbské Pleso → Kežmarok

58 km

↗ 450 m
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KEŽMAROK → NOWY TARG

OFCL

1/2 Kežmarok → Kacwin

51 km

↗ 630 m

OFCL

2/2A Kacwin → Nowy Targ via Dursztyn

34 km

↗ 430 m

albo / alebo / or
OFCL

1/2 Kežmarok → Kacwin

51 km

↗ 630 m

OFCL

2/2B Kacwin → Nowy Targ via Niedzica

41 km

↗ 350 m

albo / alebo / or
OPTN

1/2 Kežmarok → Osturňa

40 km

↗ 590 m

OPTN

2/2 Osturňa → Nowy Targ

38 km

↗ 380 m

GRVL

1/3 Kežmarok → Stará Ľubovňa

44 km

↗ 590 m

GRVL

2/3 Stará Ľubovňa → Niedzica Zamek

48 km

↗ 600 m

GRVL

3/3 Niedzica Zamek → Nowy Targ

39 km

↗ 430 m

albo / alebo / or
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Wszystkie trzy pętle (OFCL, OPTN, GRVL) zbiegają się w trzech miejscach (Nowy Targ,
Liptowski Mikułasz, Kieżmark). A zatem, na przykład: Kieżmark jest punktem końcowym części B dla wszystkich tras. Jest również punktem początkowym części C dla
wszystkich tras. Dzięki temu, własną trasę można modyfikować, „przeskakując” np.
w Liptowskim Mikułaszu z trasy OFCL na GRVL albo w Kiezmarku z OPTN na OFCL itd.
SLOVENSKÝ
Všetky tri okruhy (OFCL, OPTN, GRVL) sa zbiehajú na troch miestach (Nowy Targ, Liptovský Mikuláš, Kežmarok).
Napríklad: Kežmarok je cieľovým bodom časti B pre všetky trasy. Je zároveň východiskom časti C pre všetky trasy.
Vďaka tomu si môžete podľa vlastného uváženia upraviť výlet a „preskočiť“ napr. v Liptovskom Mikuláši z trasy
OFCL na GRVL alebo v Kežmarku z OPTN na OFCL ap.
ENGLISH
All three routes (OFCL, OPTN, GRVL) converge in three places (Nowy Targ, Liptovský Mikuláš, Kežmarok).
So, for instance, Kežmarok is the end point for all parts B of all three routes. It is also a start point for C parts of all
three routes. This way, your route can be modified on the go by, ex. changing from OFCL to GRVL route in Mikuláš
or changing from OPTN to OFCL in Kežmarok, etc.
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W PRAWO CZY W LEWO?

SPIS TREŚCI

Doprava alebo doľava? / Which direction to choose?
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy odwrotnie? Trudno odpowiedzieć na to pytanie.
Większość jeździ odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (stąd nazwy A, B, C).
Zaletą jazdy zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest to, że w razie problemów
(zła pogoda, kontuzja) można ratować się pociągiem do Trzciany (Trstená), skąd
wiedzie łatwa ścieżka do Nowego Targu.

OBSAH / CONTENTS

A

NOWY TARG → LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

OFCL

SLOVENSKÝ
V smere hodinových ručičiek alebo naopak? Je ťažké odpovedať na túto otázku. Väčšina ide proti smeru hodinových

1/3 Nowy Targ → Tvrdošín

strona / strana / page
6

2/3 Tvrdošín → Dolný Kubín

12

3/3 Dolný Kubín → Liptovský Mikuláš

18

OPTN

1/2 Nowy Targ → Oravice

24

2/2 Oravice → Liptovský Mikuláš

30

GRVL

1/2 Nowy Targ → Oravice

34

2/2 Oravice → Liptovský Mikuláš

40

ručičiek (z toho vyplývajú názvy A, B, C).
Výhodou cestovania v smere hodinových ručičiek je to, že v prípade problémov (nepriaznivé počasie,
úraz) môžete nastúpiť na vlak do Trstenej, odkiaľ vedie ľahký chodník do Nowého Targu.
ENGLISH
Usually the direction is the same as described in this guidebook (A, B, C). If you start in Poland it might be
safer to go eastwards (C, B, A).
If the weather forecasts are not promising. In such case you’ll be able to take a train between Kežmarok,
Poprad, Mikuláš and Trstená.

B
W ILE DNI WOKÓŁ TATR?

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ → KEŽMAROK

OFCL

Koľko trvá cesta okolo Tatier? / How long will it take?
Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych umiejętności, kondycji, preferencji.
Korzystając z powyższego schematu (rodzaje pętli, części A, B, C) i konkretnych danych
(długości i sumy wzniesień) podanych dla każdego etapu możemy skomponować trasę
dla siebie. Przewodnik z założenia nie jest dla „oblatywaczy” chcących objechać Tatry
w jeden dzień (choć i dla nich będzie przydatny). W zależności od kondycji i preferencji
polecam zaplanować trasę na 3–5 dni.

OPTN
GRVL

SLOVENSKÝ

strona / strana / page

1/2 Liptovský Mikuláš → Štrba

46

2/2A Štrba → Kežmarok via Veľká Lomnica

52

2/2B Štrba → Kežmarok via Vrbov

56

1/2 Liptovský Mikuláš → Štrbské Pleso

62

2/2 Štrbské Pleso → Kežmarok

66

1/2 Liptovský Mikuláš → Štrbské Pleso

72

2/2 Štrbské Pleso → Kežmarok

78

Odpoveď na túto otázku závisí od individuálnych možností, kondície a preferencií. Pri využití horeuvedenej
schémy (druhy okruhov, časti A, B, C) a konkrétnych údajov (dĺžky a súčty stúpaní) uvedených pre každú etapu
si môžeme zostaviť trasu pre seba. Sprievodca nie je určený tým, ktorí chcú obísť Tatry ako strela za jeden deň
(aj keď im tiež môže pomôcť). V závislosti od kondície a vlastných preferencií odporúčam naplánovať trasu na
3–5 dní.
ENGLISH
It obviously depends on your individual skills, strength and preferences. We give you as many details as possible
to let you prepare a personalised trip. Depending on these factors you should plan between 3 and 5 days for the

C

KEŽMAROK → NOWY TARG

OFCL

1/2 Kežmarok → Kacwin

84

2/2A Kacwin → Nowy Targ via Dursztyn

90

2/2B Kacwin → Nowy Targ via Niedzica

96

whole route. Theoretically, you could ride it within one day, but this is not the main objective of this guidebook.
It’s designed more for travellers than for speed bikes.

OPTN
GRVL

4
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1/3 Kežmarok → Stará Ľubovňa

112
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A. OFCL. 1/3

A. OFCL. 1/3
NOWY
Czarny
granica
Liesek

Nowy Targ → Tvrdošín

TARG → dawną trasą kolei → Bór Kombinacki →
Dunajec → Stacja Podczerwone → Chochołów →
PL/SK → Sucha Góra (Suchá Hora) → rzeka Jeleśnia →
→ Trzciana (Trstená) → TWARDOSZYN (TVRDOŠÍN)

Zjazd do Chochołowa, foto: 101countriesbefore50.com
Długość trasy
Dĺžka
Distance

42 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

42 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

250 m

Szuter
Štrk
Unpaved

0 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

0 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

280 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

5 km

10 km
Rogoźnik

20 km

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

30 km

Granica PL/SK

700 m

37 km

Upewniwszy się, że zabraliśmy
wszystko oraz, że każdy gram tego, co
mamy ze sobą, wart jest wożenia przez
te wszystkie kilometry, wyruszamy
z Nowego Targu (auto zostawić można
w okolicach dworca kolejowego albo
bliżej rynku) za znakami Szlaku wokół
Tatr. Te zaprowadzą nas dziś aż do Trzciany (Trstená). Kolejny etap będzie nieco
trudniejszy, ale damy radę.
Z okolic Zakopianki i torów w stronę Zakopanego odbijamy na zachód,
wjeżdżając na długą prostą ścieżki rowerowej. To pozostałość po dawnej linii
kolejowej do Suchej Góry (Suchá Hora;
więcej o niej → str. 37). Czeka nas 2,5 km
jazdy przez stary las – Bór Kombinacki.
W minionym stuleciu, w latach 50. XX w.,
w środku tego lasu powstał ogromny
jak na Podhale kompleks przemysłowy
Kombinatu (więcej o nim → str. 35).
Przemykamy poniżej estakady nowej Zakopianki, wyjeżdżamy z lasu. Przez
8,5 km, aż do Czarnego Dunajca, Szlak
wiedzie tuż przy drodze wojewódzkiej
957, powstałej wzdłuż linii kolejowej.
Po drodze spostrzeżemy różne pozostałości dawnej linii: nasypy, mosty, stacje.
Bliskość drogi jest nieco uciążliwa,
trasa nadrabia jednak widokami – jadąc komfortowo płaskim dnem Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, możemy
podziwiać Babią Górę z prawej i Tatry
w oddali z lewej strony.

A. OFCL. 1/3
Docieramy do dawnej stacji Czarny
Dunajec (czeka ją renowacja), wkrótce zmieniając kierunek na południowy.
Samo miasteczko objeżdżamy jednak
w pewnym oddaleniu kolejną długą na
3 km prostą.
Za nią czeka nas seria prostych
i zakosów, których promień i nachylenie ustalono przed ponad 120 laty tak,
aby mogły je pokonywać jeżdżące po
nich pociągi.
W Podczerwonem czeka na nas dogodne do odpoczynku miejsce (potem
aż do Trstenej tylko MOR-y i źródełko) – Stacja Podczerwone z bufetem
i kawiarnią. Znajduje się ona w budynku
dawnej stacji kolejowej. Za nią mijamy
jeszcze dawny urząd celny – strażnicę
– i wjeżdżamy na teren Torfowisk
Orawsko-Nowotarskich. Ten wciąż
mało znany ekologiczny unikat na skalę krajową wart jest lepszego poznania
(więcej o nich → str. 25).
Trasa stale lekko się wznosi, rozszerzając nam widoki na Tatry. Na
600 m przed granicą państwową przejeżdżamy obok osobliwej ciemnej kapliczki. Przy niej zaczyna się potencjalnie przydatny łącznik do Chochołowa,
słynnego z zabytkowej architektury
ludowej (więcej o nim → str. 36),
a zarazem ostatniej wsi przed wjazdem
na Słowację (2,5 km; w centrum
większy sklep spożywczy).

40 km

Liesek

700 m

42 km

250 m

600 m

Dzisiaj podhalańsko-orawska sielanka. Chyba nie sposób inaczej nazwać trasy, która w 90% prowadzi poza ruchem drogowym, podjazdy są łagodne
jak baranek, a nawigacja prosta jak drut. Na przykład jak drut, który pilnuje,
żeby owce nie weszły nam na ścieżkę rowerową, gdy kilometrami jedziemy wśród
pastwisk, łąk i lasów, z widokami na Babią Górę i Tatry.
A komu mało, niech śmiało podjedzie do Chochołowa albo nad Jezioro
Orawskie. Dzień dobry na dzień pierwszy. No to w drogę!
6

42 km ↗ 250 m

Czarny Dunajec – dawny most kolejowy, foto: Barbara Ogrodniczak
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A. OFCL. 1/3

A. OFCL. 1/3

Nowy Targ → Tvrdošín

42 km ↗ 250 m

A. OFCL. 1/3

Stale trzymając się znaków Szlaku
wokół Tatr, zawitamy do naszych południowych sąsiadów. Jest to jednocześnie
granica regionów – Podhala i Orawy oraz
wododziałów – Morza Bałtyckiego i Czarnego. Tereny przygraniczne to miejsce
styku kultur, przez co trudno nakreślić
tu jasny podział, czego przykładem były
spory polsko-czechosłowackie po 1918 r.
(więcej o nich → str. 26).
Za granicą krajobraz ulega zmianie
– rzeźba terenu pozostaje taka sama,
jednak próżno szukać tu podhalańskich
długich i wąskich pasów zieleni. Zamiast
nich widzimy niemal bezkresne łąki
i pola, a nieliczne wsie skupione są
w zwartej zabudowie.

Za zrujnowaną stacją w Suchej Górze rozpoczynamy łagodny 5 km zjazd.
Krajobrazy wokół przepiękne – z dala od
cywilizacji przemierzamy ustronne zakątki
rolniczej Orawy.
W najniższym punkcie wysokim mostem przekraczamy rzekę Jeleśnię (400 m
stąd staje się ona rzeką graniczną), rozpoczynając 2 km podjazd, łukiem objeżdżający widoczny z lewej strony las Háje.
Na końcu kolejowego wąwozu teren
staje się bardziej płaski, a trasa wiedzie odtąd
wyraźnie na zachód. Naszym oczom ukazuje
się wspaniała panorama – lesiste Skoruszyńskie Wierchy, a za nimi skaliste Tatry. Przy dobrej widoczności daleko po prawej wypatrzymy również Wielki Chocz i Małą Fatrę.

2 km za przełamaniem grzbietu mijamy dawną stację Liesek, współcześnie
przeobrażoną w stację meteorologiczną.
Stąd już zaledwie 700 m do fenomenalnego punktu wypoczynkowego i obserwacyjnego tuż pod zabytkową kapliczką za Borem. Na miejscu znajdziemy
również zadaszoną wiatę i źródło.
Kolejne 4,5 km to łagodny zjazd
aż do Trzciany. Tuż przed ostatnimi (a
dla nas pierwszymi) zarośniętymi torami Szlak skręca o 90º i prowadzi odtąd
przyjemnie wzdłuż rzeki Orawicy, wiodąc do centrum miasta, gdzie kończy
się ścieżka rowerowa. Ul. Bernolákovą docieramy na ładny rynek (więcej
o Trzcianie – poniżej).
Kontynuując, przybywamy 200 m
dalej do mostu, za którym skręcamy

w lewo, w nadrzeczną ścieżkę rowerową.
1,5 km przyjemnej jazdy skrajem os.
Západ kończy się niestety na skrzyżowaniu z bezalternatywną drogą krajową
59. Na niej pozostaniemy praktycznie
aż do końca trasy. Na szczęście są to
tylko niecałe 4 km, w sporej części po
szerokim poboczu.
Po wjeździe do Twardoszyna kontynuujemy jazdę główną ulicą (bądź chodnikiem) aż do ronda. Na nim skręcamy
w prawo (do góry), docierając tym samym
na główny plac miasta – Trojične námestie,
gdzie kończy się trasa. Warto odwiedzić
pobliski drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych. Ten gotycki XV-wieczny zabytek doczekał się wpisu na listę UNESCO.
W środku ujrzymy piękne kilkusetletnie
malowidła i misterny barokowy ołtarz.

Trzciana (Trstená)
Trzciana to małe miasto o długiej historii. Od wieków stanowiło istotny
punkt na mapie regionu ze względu na swoje położenie na szlaku handlowym
do Polski. Wcześniej ważne centrum pielgrzymkowe – w roku 1683 legło w gruzach
(a cudowny obraz bezpowrotnie zaginął) z powodu przemarszu części wojsk króla polskiego Jana III Sobieskiego, które zdewastowały w tym czasie znaczną część
Orawy, nigdy nie docierając pod Wiedeń. XIX-wieczna Trzciana słynęła z lokalnych
wyrobów garncarskich. Tę tradycję podtrzymuje dziś warsztat ceramiczny przy
ul. Železničiarov 282/27.
W okolicach rynku warte wspomnienia i wizyty są: XIV-wieczny kościół
pw. św. Marcina (w 1945 r. uszkodzony pociskiem z rosyjskiej Katiuszy),
franciszkański kościół pw. św. Jerzego oraz pobliski budynek dawnej synagogi, niedawno odnowiony.

Trzciana, foto: Mariusz Dorynek
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Rynek w Twardoszynie, foto: Wojciech Goj
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Nowy Targ → Tvrdošín

SLOVENSKÝ
Dnes podhalsko-oravská idylka. Asi nemožno inak pomenovať trasu, ktorá
v 90 % vedie mimo cestnej premávky, stúpania sú mierne a navigácia bez problémov. Ideme celé kilometre pohodlne a rovno medzi pasienkami, lúkami a lesmi,
sprevádzajú nás panorámy Babej hory, Tatier a... ovce. A ak je niekomu málo,
nech sa smelo vyberie do Chochołowa alebo k Oravskému jazeru. Vitajte v prvý
deň. Tak do toho!
Vyrážame z Nowého Targu, hlavného mesta Podhalia. Mesto nie je veľké (35 000 obyvateľov), ale je centrom
rozľahlého regiónu a tak má k dispozícii vymoženosti charakteristické pre
väčšie strediská. Vyrážame z okolia
železničnej stanice a ideme po stope
dávnej železničnej trate Nowy Targ –
Kraľovany, ktorá bola postavená na
prelome 19. a 20. storočia. Dnes touto
trasou vedie úsek Cesty okolo Tatier.
Ideme cez Bór Kombinacki (boriny sú
ihličnaté lesy na bažinatom území),
v ktorom za komunizmu fungovali najväčšie závody na Podhalí, bol to kombinát na výrobu obuvi. V časoch jeho
najväčšieho rozvoja tu bolo zamestnaných takmer 10 000 osôb.
Ideme stále po plochom dne Oravsko-nowotargskej kotliny cez Ludźmierz, Rogoźnik do Czarného Dunajca. Mestečko, centrum západného
Podhalia však obchádzame oblúkom.
Starým železničným mostom pretíname rieku, začína sa veľmi mierne stúpanie až po hranicu so Slovenskou republikou (stúpanie je mierne, pretože
tu premávali vlaky). V Podczerwonom
míňame obnovenú železničnú stanicu
(dnes kaviareň, odpočívadlo).
Za Podczerwoným môžeme odbočiť do Chochołowa so zachovanými
drevenými chalupami (v dedine nájdeme obchod). Vchádzame na územie Natura 2000: Rašeliniská Oravsko-nowotargskej kotliny. Unikátne
ekosystémy vznikli v panve vytvorenej po ústupe posledných ľadovcov.
Panva postupne zarastala, pršalo tu
viac ako sa odparilo a tak vznikli rašeliniská. Na jednej strane sa rozprestierajú panorámy Babej Hory, na
druhej – Tatier. Prichádzame k štátnej
hranici. Do roku 1918 to bola vnútorná hranica v Rakúsko-Uhorsku. Po
1. svetovej vojne vzniklo Československo a Poľsko získalo nezávislosť.
Súčasná hranica bola však ustálená
až v roku 1922, po niekoľ kých ro10

koch sporov medzi Poľskom a Československom. Vytýčenie hranice
znamenalo koniec krátkeho života
trate do Suchej Hory. Železničné spojenie postupne strácalo svoj význam
v Poľsku a tiež v Československu.
Vchádzame na Oravu a tak
do úmoria Čierneho mora. Krajina sa
mení – namiesto dlhých úzkych polí
ako na poľskej strane (následok preľudnenia a nadmerného rozdrobenia
pôdy v 19. a 20. stor.) tu máme nekonečné polia a lúky obrábané miestnymi poľnohospodárskymi družstvami. Míňame opustenú stanicu Suchá
Hora. Čaká na svoje lepšie časy. Cesta
vedie takmer panenským územím.
Miernym klesaním schádzame pozdĺž
Červeného potoka. Prechádzame cez
obnovené železničné mosty. Za vysokým mostom cez rieku Jelešňa trasa
začína mierne stúpať.
Obchádzame les Háje, za ním sa
otvára krásny výhľad na Tatry. Míňame bývalú stanicu v Liesku, v ktorej
sa dnes nachádza meteorologická stanica. Dorazíme ku kaplnke Za Borom
v dedine Liesek. Je tu odpočívadlo,
stará kaplnka, krásna panoráma. Pokračujeme v zjazde do Trstenej, v diaľke panorámy Skorušinských vrchov,
Západných Tatier a Malej Fatry.
Vchádzame do Trstenej. Tu sa
končí pohodlný cyklistický chodník.
V centre mesta je pekné námestie
a dva kostoly (sv. Martina a františkánsky). V centre sa napájame ešte na
krátky úsek cyklistického chodníka pri
Oravici a pokračujeme na sídlisko Západ. Tam sa končí cyklistický chodník
a ďalej budeme márne hľadať značky
Cesty okolo Tatier.
Vstupujeme na frekventovanú a nebezpečnú hlavnú cestu č. 59.
Ideme až do Tvrdošína. V Tvrdošíne za návštevu stojí drevený kostol
Všetkých Svätých zapísaný do zoznamu UNESCO. Mesto je centrom
Hornej Oravy.

42 km ↗ 250 m
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ENGLISH
Today, the Podhale-Orava idyllic area. Arguably, there is no other way
to describe a route which is 90% off the road, with climbs as gentle as a lamb and
such a simple navigation. For example, there’s a wire that makes sure no sheep cross
the cycling path as you ride for kilometres among pastures, meadows and forests,
with views of Babia Góra and the Tatra Mountains. And if you can’t get enough, feel
free to go to Chochołów or to the Orava lake. A good day for the start. Let’s go!
Start in Nowy Targ, near the railway
station, and follow the tracks of the former
railway line between Nowy Targ and Kroľovany (Kraľovany). Pass through Bór Kombinacki, where in the communist times
the largest factory in Podhale – Kombinat
operated once, producing shoes.
Ride steadily through Ludźmierz and
Rogoźnik to Czarny Dunajec. The town,
the centre of the western Podhale region,
is to be avoided. Cross the river on the old
railway bridge and start a very gentle uphill ride to the border with Slovakia (gentle uphill ride, as trains used to go there).
In Podczerwone you pass the renovated
railway station (now a cafe, MOR).
Behind Podczerwone you can turn
to Chochołów, famous for its preserved
wooden cottages (there is a shop in the village). You enter the Natura 2000 area: the
Peat bogs of the Kotlina Orawsko-Nowotarska valley. Views of Babia Góra on one
side and the Tatra Mountains on the other.
You reach the state border.
Enter Orava, the catchment area of the
Black Sea. The landscape changes - instead
of long narrow fields as on the Polish side,
you will see endless fields and meadows
cultivated by local agricultural coopera-

tives. Pass the abandoned station Suchá
Hora. It is waiting for its better years. The
trail leads through almost wild terrain.
Descend gently along the Červený potok. Cross the renovated railway bridges.
After the high bridge over the Jelešňa river
the trail begins to ascend gently.
Go round Háje forest, behind which
beautiful views of the Tatras open up. Pass
the former station in Liesek, nowadays
used as a meteorological station. Reach
the Za Borom chapel in Liesek village. Rest
point, MOR, old chapel, beautiful views.
Continue downhill to the town Trstená,
views of Skorušinské vrchy range, West
Tatras, Mala Fatra in the distance.
You will reach Trzciana. It is the end
of a comfortable cycle path. In the centre, there is a nice market square and two
churches (St. Martin and Franciscan). In the
centre, take a short ride on the cycle path
along Oravice river to the Západ estate.
There, the cycling path ends and further on
looking for signs of the Tatra Trail is in vain.
Join the busy and dangerous national
road 59 and follow it to Tvrdosin. In Tvrdosin the wooden UNESCO church of All
Saints. The town is the centre of Upper
Orava.

Twardoszyn – kościół Wszystkich Świętych, foto: Wojciech Goj
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Tvrdošín → Dolný Kubín

TWARDOSZYN (TVRDOŠÍN) → Niżna (Nižná) → Podbiel → Krivá → Dlhá nad
Oravou → Sedliacka Dubová → Horná Lehota → Dolná Lehota → Zamek
Orawski (Oravský Podzámok) → Racibor → Kňažia → Mokraď → DOLNY KUBIN

Dolna Lehota – kładka na rzece Orawie, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

38 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

30 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

220 m

Szuter
Štrk
Unpaved

Suma zjazdów
Zostup
Descent

310 m

Teren
MTB
MTB

10 km
700 m

13 km

7 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

14 km

1 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

11 km

20 km

Podbiel

38 km

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

Oravský Podzámok

220 m

Ruszamy z Trojičnego Námestia
w Twardoszynie, wąską ul. Radničną docierając do starego mostu przez Orawę.
Z uroków rzeki korzystają amatorzy pontonów. Ul. Pod Velingom docieramy do
głównej ulicy, w którą się włączamy. Po
500 m odbijamy w ul. Štefánika, w os.
Krásna Hôrka. Po kolejnym 0,5 km mijamy
interesującą, ośmioboczną, XVIII-wieczną
kaplicę-dzwonnicę pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, wkrótce wracając na drogę główną.
Włączamy się w nią w prawo, odtąd
przez 1,5 km balansując na poboczu.
Przy większym natężeniu ruchu łatwo
przeoczyć interesującą kapliczkę tzw.
białopotocką (na Orawie jest ich kilkadziesiąt, a wszystkie pochodzą z Orawskiego Białego Potoku).
Za długim łukiem w lewo odsłania
się widok na wysoki komin w Niżnej. Po
kilkudziesięciu metrach (bardzo niebezpieczne miejsce!) odbijamy w lewo, w
zupełnie niepozorną drogę polną prowadzącą przez tory do początku wygodnej,
nadrzecznej ścieżki rowerowej.

A. OFCL. 2/3
Jadąc 2,5 km wzdłuż Orawy, możemy w spokoju nacieszyć się widokami na
Pasmo Skoruszyńskie z lewej i Pasmo Magury Orawskiej z prawej strony. Nie sposób przeoczyć efektownej pieszej kładki.
Tę akurat omijamy.
Koniec ścieżki doprowadza nas do mostu, za którym od razu wracamy na wał, dla
odmiany pedałując teraz 2,5 km po szutrze,
który dalej zwęża się w nadrzeczną ścieżkę. Most nad Zimną Wodą (Studený potok) wita nas w Podbieli, którą objeżdżamy
wzdłuż Orawy. Na drugim brzegu piętrzy
się wysoka Czerwona Skała (Červená skala).
Istnienie serii podobnych jej ostańców
ukształtowało liczne meandry Orawy.
Szuter wyprowadza nas na końcu wsi.
Koniecznie jednak cofnijmy się nieco wzdłuż
głównej ulicy, by nie przegapić drewnianej
zabudowy Bobrowej Roli – ponad siedemdziesiąt XIX-wiecznych orawskich chałup
zrębowych tworzących spójną całość, chronionych jako rezerwat architektury ludowej.
Unikając niebezpiecznej E77, kierujemy
się na 2,5 km nadrzeczną ścieżkę rowero-

30 km
Racibor

700 m

500 m

Podróż w dół rzeki Orawy. Jej wąska, wciśnięta między góry dolina musi
pomieścić szlaki komunikacyjne i ludzkie siedliska. Wskutek tego przyjdzie nam
dziś pedałować zarówno ruchliwą drogą krajową, jak i nadrzecznymi ścieżkami, jednak prawie bez większych podjazdów. Poznamy bogate dziedzictwo
kulturowe regionu – wiekowe chaty w Podbieli czy podniebny Zamek Orawski.
Ścieżka do Krivej i widoki znad Racibora pozwolą nam odetchnąć od cywilizacji,
a Dolny Kubin pod Wielkim Choczem umożliwi lepsze zrozumienie słowackiej
historii.
Byłbym zapomniał! Osiem mostów przez Orawę, z tego minimum trzy to
wiszące kładki.
12

38 km ↗ 220 m

Podbiel – tradycyjna wieś orawska, foto: Wojciech Goj
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Tvrdošín → Dolný Kubín

wą, w jej najlepszym gravelowym wydaniu.
Jedziemy wpierw bliżej łąk pod wyniosłą
Białą Skałą (od niej nazwa Podbiel), a dalej już bezpośrednio nad nurtem Orawy,
ciesząc się urokami natury. Odcinek przywodzi na myśl Przełom Dunajca. Pedałujemy bowiem ścieżką tuż nad wodą, u stóp
skalnej ściany, a dalej nawet chwilę po drewnianych kładkach.
Wyjeżdżamy w Krivej, która jakby przycupnęła w cieniu wyniosłej zielonej kopy
Holicy. Po raz kolejny przyklejamy się do
pobocza ruchliwej E77, tym razem na długie 7 km. Mimo malowniczego otoczenia
musimy skupić się na drodze. Przemierzamy
Dlhą nad Oravou (we wsi liczne stare spichrze; za wsią stacja benzynowa) i Sedliacką
Dubovą, docierając do rozwidlenia.
Odbijamy w prawo, uciekając od niebezpiecznego tranzytu i spokojniejszą już trasą
kontynuujemy podróż do Hornej Lehoty.
Odtąd aż do Dolnego Kubina podążać bę-

W niewielkiej podzamkowej wsi możemy coś zjeść przed ostatnią, 12 km częścią
wycieczki.
Po raz kolejny wracamy na drogę
główną E77, tym razem na 1,5 km. Po tym
dystansie odbijamy w prawo, za znakami
na Ski Park Racibor.
Przed nami łącznie 2,5 km podjazdu
retroasfaltem, w pierwszej części stromego. Najpierw wyjeżdżamy w punkcie
z ładnym poglądem na zakole Orawy
w dole, dalej droga wśród lasu z prześwitami na szary kompleks przemysłowy
w Širokiej wywodzi nas na skraj ogromnego żwirowiska, a za nim na widokową
przełęcz przy kapliczce Bożego Miłosierdzia. Jest to miejsce wprost idealne na
dłuższy odpoczynek.
Z przednimi pejzażami Małej, Wielkiej
Fatry, jak i Pasma Wielkiego Chocza ponad
głęboką doliną zjeżdżamy ostrożnie wspomnieniem asfaltu do kubińskiej dzielnicy
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Kňažia. W niej podążamy za szlakiem bezpośrednio wzdłuż rzeki, obok politechniki,
aż do kolejnej dziś kładki przewieszonej
ponad Orawą.
Za nią kontynuujemy jazdę 1,3 km
przez przemysłową dzielnicę Mokraď
w stronę centrum ul. Nábrežie Oravy aż
do stacji benzynowej, gdzie odbijamy
na kładkę (tym razem kratownicową).
Z powrotem na drugim brzegu podążamy odtąd 2,5 km stale wzdłuż Orawy,
kolejno przez os. Záskalie, potem ul. Timravina. Za DK78 (pasy dla pieszych) mkniemy
ścieżką rowerową skrajem „blokowego”
(panelákowego) os. Bysterec aż do niebieskiej kładki 300 m za XX-wiecznym (tak, nie
taki stary!) mostem kolumnadowym.
Po raz ostatni dziś przekraczamy rzekę.
Za nią podleśna ulica po 500 m doprowadza
nas na róg rynku Dolnego Kubina (więcej
o nim – poniżej) z widokiem na jutrzejszą
atrakcję – Wielki Chocz.

Zamek Orawski

Dolny Kubin (Dolný Kubín)

Wznoszący się 112 m ponad lustrem Orawy zamek robi ogromne wrażenie. Składa się z trzech części – najstarsza (i najwyżej położona) pochodzi jeszcze z XIII w.,
z czasów po najazdach tatarskich. Wielokrotnie przebudowywana twierdza,
(de facto trzy zamki) zyskała swój dzisiejszy wygląd w 1611 r., w znacznej mierze dzięki rodzinie Thurzo. Do ówczesnego stanu warownię przywrócono
po II wojnie światowej, po 150 latach opuszczenia i ruiny.
Zamek strzegł ważnego traktu handlowego z Węgier do Polski. Spośród wielu właścicieli najwięcej zawdzięcza on właśnie rodzinie Thurzo, która w XVI w.
nadała mu rozmiar i pozycję centrum całej Orawy. Obecnie mieści się w nim
Muzeum Orawskie. Na ewentualne zwiedzanie należy poświęcić minimum 2 godziny.

Choć miejscowość liczy sobie już 750 lat, to obecny status stolicy słowackiej
Orawy Dolny Kubin zyskał dopiero w XVII w. Ten sam wiek był zarazem pechowy,
m.in. z powodu niszczycielskiego przemarszu wojsk polsko-litewskich idących
pod Wiedeń. Choć w większości słowackie, miasto było domem również dla
Żydów, Niemców i Węgrów. Kubin był jednym z głównych centrów słowackiego
przebudzenia narodowego w XIX w. To tutaj żyły i działały tak zasłużone dla kraju osoby, jak poeta Pavol Hviezdoslav, krzewiciel kultury Vavrinec Čaplovič, autor
hymnu słowackiego „Nad Tatrou sa blýska” Janko Matuška i wiele innych.
Obecnie miasto jest centrum przemysłowym i turystycznym regionu.

Zamek Orawski, foto: 101countriesbefore50.com
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dziemy za znakami niebieskiego szlaku rowerowego (niebieskie „C”). W ładnej i spokojnej
wsi mijamy z oddali ciekawy przycmentarny
kościółek pw. św. Trójcy usytuowany na
wzgórzu i XVIII-wieczny kasztel rodu Abaffy.
Stąd już niedaleko, bo 1,5 km do
Dolnej Lehoty. W niej, zgodnie z przebiegiem szlaku rowerowego przedostajemy
się na drugi brzeg Orawy. W tym celu skorzystamy z wiszącej kładki pieszej, która
pod naszym ciężarem życzliwie się kołysze
(kto nie da rady, niech jedzie dalej drogą
główną aż do Orawskiego Podzamcza).
Stale za znakami niebieskiego „C” przemierzamy wąskie uliczki, cierpliwie podjeżdżając przez 800 m na wzgórze, z którego
ujrzymy majestatyczny Zamek Orawski.
Szybkim zjazdem wracamy nad rzekę.
Za mostem (ponad 100 m poniżej widocznego w górze zamku) zawitamy w obrębie
Orawskiego Podzamcza (więcej o zamku
– poniżej).

38 km ↗ 220 m

Dolny Kubin – most kolumnadowy, foto: Wojciech Goj
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Tvrdošín → Dolný Kubín

SLOVENSKÝ
Cesta dole Oravou. Jej úzka dolina vtesnaná medzi hory musí pomestiť dopravné tepny a ľudské obydlia. Z tohto dôvodu budeme dnes šliapať po frekventovanej
hlavnej ceste a chodníkoch popri rieke, ale zároveň bez väčších stúpaní. Spoznáme
bohaté kultúrne dedičstvo regiónu: stáročné chaty v Podbieli či Oravský hrad vysoko na brale. Chodník do Krivej a panorámy od Racibora nám umožnia oddýchnuť
si od civilizácie a Dolný Kubín pod Veľkým Chočom – lepšie pochopiť slovenské
dejiny. Zabudol by som! Osem mostov cez Oravu, z toho minimálne 3 visuté lávky.
Z centra Tvrdošína vyrážame na juh.
Prechádzame cez mestskú časť Krásna Hôrka, je tam zaujímavá osemhranná kaplnka.
Napájame sa na 1,5 km na frekventovanú
a nebezpečnú hlavnú cestu. Míňame obnovenú kaplnku od majstrov z Bieleho Potoka
(v celom regióne je ich niekoľko desiatok,
vyznačujú sa nezvyčajnou remeselnou prepracovanosťou).
Na orientačne náročnom mieste odbočujeme z hlavnej cesty na cyklistický chodník v Nižnej. Máme 2,5 km pohodlnej jazdy
pozdĺž Oravice. Sprevádzajú nás výhľady na
Skorušinské vrchy zľava a Oravskú Maguru
sprava. Na konci chodníka po výjazde z obce
pretíname most, pokračujeme brehom rieky
po štrkovej ceste.
Hrádzou a brehom rieky, stále po štrku, vchádzame do Podbiela. Cyklistický
chodník obchádza dedinu, ale na jej konci sa
oplatí vrátiť sa do centra a pozrieť si staré
drevené chaty v časti Bobrová raľa. Väčšina

Ścieżka wzdłuż Orawy do Krivej,
foto: Wojciech Goj
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z nich je dodnes obývaná, ale niektoré stoja
prázdne: z Oravy – rovnako ako z Podhalia
– emigrovalo veľa rodín. Za dedinou pokračujeme cyklistickým chodníkom pozdĺž
Oravice.
Najprv máme výhľady na Bielu skalu,
potom chodník schádza k rieke, vedie popod skalný zráz tesne nad hladinou vody.
Vychádzame v dedine Krivá nachádzajúcej
sa medzi lesnatými zelenými pahorkami.
Keďže nemáme na výber, napájame
sa na dlhých 7 km na nebezpečnú hlavnú
cestu, prechádzame dedinami: Dlhá nad
Oravou, Sedliacka Dubová, Horná Lehota,
nakoniec Dolná Lehota. Pri ceste míňame
zaujímavé staré sýpky. V Dolnej Lehote prechádzame cez rieku po peknej visutej lávke.
Pokračujeme k neďalekému Oravskému hradu. V minulosti to bolo centrum celej Oravy. Odtiaľto sa hlavne vďaka rodine
Thurzovcov prenášala do života kolonizácia
celého regiónu. Hrad sa nachádza na vysokej, viac ako stometrovej skale. Bol niekoľkokrát rozširovaný. V Oravskom Podzámku
je niekoľko obchodov a gastronomických
zariadení.
Za Podzámkom sa vraciame na hlavnú
cestu, ale iba na 1,5 km. Odbočujeme k ski
centru Racibor.
Striedavo štrkom a pokojnou asfaltkou
v obklopení zelene smerujeme na sedlo
s krásnymi výhľadmi na Veľký Choč,
Malú a Veľkú Fatru a Dolný Kubín dole.
Schádzame do mestskej časti Kňažia,
tam popri rieke k polytechnickej škole
a za ďalšou visutou lávkou do časti Mokraď,
a odtiaľ už do Dolného Kubína. V meste ideme dlho pozdĺž rieky, do centra odbočujeme
na lávke za kolonádovým mostom z 20. stor.
(pripomína most v Luzerne vo Švajčiarsku).
Koniec úseku v Kubíne. Toto staré, 750-ročné mesto je hlavným mestom slovenskej
Oravy. Svoj význam získavalo postupne na
úkor Oravského hradu. Je to dôležité miesto
pre dejiny Slovenska, odtiaľ pochádzali mnohí významní buditelia z 19. stor. Dnes je to
regionálne turistické stredisko so zaujímavým Veľkým Chočom a Kubínskou hoľou.

38 km ↗ 220 m
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ENGLISH
A journey down the Orava river. Its narrow valley, squeezed between mountains,
has to accommodate transport routes and human settlements. As a result, today
you will ride along both busy national roads and riverside paths, but with almost no
major climbs. You will get to know the rich cultural heritage of the region:
the centuries-old cottages in Podbiel or the sky-high Orava Castle. The path to Krivá
and views over the Racibor will give us a break from civilisation, and Dolny Kubín
near Velký Choč will allow us to better understand Slovak history. Additionally,
there’s eight bridges over Orava, including 3 hanging footbridges.
From the centre of Tvrdošín we move
south. We pass through the district Krásna
Hôrka, then join the main, busy road for 1,5
km. We pass the renovated chapel from the
workshop in Oravský Bielý Potok.
At a difficult orientation point, we detour from the main road to the cycle trail
in Nižná. This leads us 2.5 km comfortably
along the Orava River. There are views
of the Skorušinské vrchy on the left and
the Oravská Magura range on the right.
At the end of the path, cross the bridge,
and continue along the river bank, now
on gravel. The embankment and the river
bank, still on gravel, lead to Podbiel. The
cycling route avoids the village, but at its
end it is worth going back to the centre to
see the old wooden cottages in Bobrová
raľa. Most of them are still inhabited, some
of them stand empty. Behind the village,
continue on the cycle path along the Orava river.
At first with views of Bielá skála, then
the path descends to the river itself, leading
below the rock escarpment just above the
water. It leads us to the village of Krivá, situated among wooded green hills.
Due to lack of an alternative, we join
the dangerous main road for a long 7 km,
passing through the villages of Dlhá nad
Oravou, Sedliacka Dubová, Horná Lehota
and finally Dolná Lehota. Along the road,
you will pass interesting old granaries. In
Dolná Lehota, we cross the river by an impressive hanging footbridge.
We continue to the nearby Orava Castle
(Oravský Podzámok). Historically it was the
centre of the whole Orava region. The castle
is situated on a rock over 100 m high. It was
reconstructed several times. In Podzámok
there are several shops and restaurants.
After Podzámok we return to the main
road, but only for 1.5 km. We turn off to the
ski centre of Racibor. Alternating between
gravel and quiet asphalt, we ride through
greenery to a scenic mountain pass with
beautiful views of Velký Choč, Malá and

Veľká Fatra and Dolný Kubín below. We go
down to Kňažia district, there along the river to the polytechnic and behind it another
hanging footbridge to Mokraď district and
from there to Dolný Kubín. In the town, take
a long ride along the river and turn into
the centre on a footbridge behind a 20th
century pedestrian colonnade bridge (similar to the one in Swiss Lucerne). Today’s
stage ends here in Kubín. This old town,
750 years old, is the capital of the Slovak
Orava region. It gradually gained in importance, taking over from Orava Castle. It is an
important town in the history of Slovakia,
many people important in the awakening
of their national consciousness in the 19th
century were from here. At present it is a regional tourist centre, below Velký Choč and
Kubínská Hoľa.

Twardoszyn– Krasna Hôrka, foto: Wojciech Goj
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A. OFCL. 3/3 Dolný Kubín → Liptovský Mikuláš

38 km ↗ 470 m

DOLNY KUBIN (DOLNÝ KUBÍN) → Wyżni Kubin (Vyšný Kubín) →
Leszczyny (Leštiny) → Osádka → Malatiná → Pasmo Wielkiego Chocza
→ Dolina Sestrčská → Bukovina → Bobrovník → Liptowska Sielnica
(Liptovská Sielnica) → Liptowski Tarnowiec (Liptovský Trnovec) →
Liptovská Ondrašová → LIPTOWSKI MIKUŁASZ (LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)

Z kubińskiego rynku ruszamy na
południe, mijając gimnazjum im. Hviezdoslava oraz budynek dawnej synagogi
zamienionej w Kino Choč. Pierwsze
12 km to generalnie podjazd – niemal
400 m różnicy wysokości, po których
znajdziemy się u stóp widocznego
z rynku Wielkiego Chocza.
Ul. Matúškova docieramy do znanej
nam z wczoraj trasy E77. Główną drogą
podążamy jednak tylko przez 2 km, by
definitywnie się z nią pożegnać, odbijając w lewo w Wyżnim Kubinie (Vyšný
Kubín). Tuż przy skrzyżowaniu zwraca
naszą uwagę pięknie odnowiony kasztel.
Przed nami miejscami niełatwy, ale
ciekawy odcinek aż do wsi Malatiná.
Trasa wiedzie doliną potoku Leszczyńskiego na północ od Wielkiego Chocza,
przemierzając wsie z licznymi starymi
zrębowymi chałupami. Wiele z nich stoi
pustych, dając pojęcie o wielkiej emigracji, jaka dotknęła te ziemie przed 100
laty. Z Kubina kontynuujemy jazdę drogą
u stóp dwóch ważnych archeologicznie
rezerwatów: Tępej Skały i Ostrej Skały.
W Leszczynach (Leštiny) znajdziemy arcyciekawy XVII-wieczny drewniany, ewangelicki kościół artykularny.
Jego budowę umożliwił 25. i 26. artykuł
(stąd nazwa) kodeksu cesarza austriackiego Leopolda I dopuszczający budowę
dwóch świątyń ewangelickich na jeden
komitat („województwo”). Spośród pię-

Liptowska Sielnica, foto: Łukasz Pereszczak
Długość trasy
Dĺžka
Distance

38 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

38 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

470 m

Szuter
Štrk
Unpaved

0 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

11 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

370 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

19 km

10 km
Osádka

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

20 km

Malatiná

8 km

Liptovská Sielnica

800 m

600 m

600 m

470 m

Co to będzie za dzień…
Żegnamy się z krainą lesistych wzgórz i starych zrębowych chat. Przez wąski skalny wąwóz pod Wielkim Choczem przedostaniemy się do innego świata – bezkresnych
pól falujących na wietrze ponad gładką taflą Jeziora Liptowskiego. Groźne góry pozostaną tam w bezpiecznym oddaleniu, wypełniając cały horyzont. To przejście okupione
będzie niełatwym podjazdem do Malatiny, jednak moc wrażeń warta jest tego trudu.
A na koniec Liptowski Mikułasz, godzien co najmniej krótkiego spaceru
przez stare miasto i historię słowackiej walki o niepodległość.
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ciu zachowanych do dzisiaj na Słowacji, na trasie zobaczymy jeszcze jeden
– w Kieżmarku.
Jadąc stale w kierunku trapezoidalnego masywu Prosiecznego, przemierzamy sielski, rolno-leśny krajobraz.
W kolejnej wsi, Osádce, odchodzi droga
do uzdrowiskowych Lúček, my jednak
stale pniemy się prosto przed siebie.
Przed nami najtrudniejsze 3,5 km
z 210 m przewyższenia. Nachylenie terenu miejscami sięga 12%, niemal wysadzając nas z siodełka. W chwilach
kryzysu można zatrzymać się i spojrzeć
za siebie – odsłoni nam się wspaniała
panorama z masywnym Choczem i kolejnymi pasmami górskimi aż po Wielką
i Małą Fatrę.
Na końcu solidnej wspinaczki wdrapujemy się wreszcie na przełamanie
grzbietu (847 m n.p.m.). Widoki zapierają
dech w piersiach. Naszym oczom ukazują
się Tatry i Niskie Tatry, a przed nami ukryta przed światem Malatiná ponad wrotami lesistej Doliny Sestrčskiej. W oddali
wprawne oko dostrzeże nawet Babią
Górę. A wokoło – niemal bezkresne łąki.
Droga sprowadza nas do wsi (w centrum sklep) rozłożonej na stromo opadających zboczach. Leżąca już w dorzeczu
Wagu Malatiná jest ostatnią miejscowością orawską. Choć to zaskakujące,
to właśnie tędy wiódł jeden z głównych
szlaków łączących Liptów z Orawą.

30 km

800 m

38 km

A. OFCL. 3/3

Leszczyny, foto: Wojciech Goj
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A. OFCL. 3/3 Dolný Kubín → Liptovský Mikuláš
Podążając teraz za zielonym szlakiem rowerowym, docieramy do skalnych wrót Doliny Sestrčskiej. Wiodąca
jej dnem wąska asfaltowa droga przenosi
nas w inny świat – 5 km zjazdu głębokim
i wąskim wąwozem 300-400 m poniżej
pobliskich szczytów. Nawet w upalne
dni jest tu wyraźnie chłodniej.
U wylotu doliny krajobraz znienacka
rozszerza się. Niniejszym znaleźliśmy się
po południowej stronie Tatr, na Liptowie.
Przemierzamy jeszcze rozległe łąki, by ostatecznie, za starym dworem ziemiańskim,
dotrzeć do znajomo brzmiącej Bukoviny.
Kontynuujemy jazdę w dół (znaki
zielone). Za wsią warto obrócić się, by

z innej teraz perspektywy zobaczyć monumentalną serię skalnych wysp pasma
Wielkiego Chocza.
Na skrzyżowaniu w Bobrovníku (na
wprost restauracja, 3,5 km dalej bajkowe miejsce nad jeziorem, pod wzgórzem Havránok) kierujemy się w lewo
(znaki czerwone).
Czeka nas 13 km jazdy szerszym
bądź węższym poboczem drogi głównej,
która wiedzie powyżej brzegów Liptowskiej Mary aż do Liptowskiego Mikułasza. Trasa pokonuje kolejne, łagodnie
opadające do jeziora grzbiety, zatem
będziemy jechać a to lekko pod górkę,
a to lekko w dół.

Wszyscy święci liptowscy i jezioro
W otoczeniu Jeziora Liptowskiego znajdziemy założone w średniowieczu miejscowości, których nazwy pochodzą od wezwania parafii każdej z nich. Są to m.in. Liptovská Anna, Michal, Peter, Ján, Ondrej (Andrzej), Mikuláš (Mikołaj), a także Mara, czyli
Maria. Ta ostatnia wieś (Liptovská Mara), niegdyś centrum religijne regionu, znikła
pod wodami sztucznego jeziora, któremu nadała imię. Po wiekowym kościele została
tylko wieża, a świątynię przeniesiono do skansenu w Przybylinie (Pribylina).

Jezioro Liptowskie, foto: Łukasz Pereszczak
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38 km ↗ 470 m
Odcinek na pozór monotonny, ale
taki absolutnie nie jest. Krajobrazy Kotliny Liptowskiej na długo zapadają
w pamięć – łagodne grzbiety opadające
od zamykających horyzont pasm choczańskiego, Tatr i Tatr Niskich tworzą
bajkowe pejzaże. Widoki bezkresnych
pól falujących na wietrze, spokojnej tafli
jeziora oraz pojedynczych wsi i miasteczek nie mają sobie równych.
Przejeżdżamy do Liptowskiej Sielnicy, następnie do Liptowskiego Tarnowca (Liptovský Trnovec), omijając jednak
ich zasadnicze części. Stąd już tylko 2 km
do aquaparku, przy którym zaczyna się
ścieżka rowerowa do Mikułasza (biorąc
pod uwagę przepisy ruchu drogowego,
możliwość jazdy po lewej stronie drogi
nie jest w 100% pewna).

A. OFCL. 3/3
Nasyceni wspaniałymi panoramami
docieramy po 1,5 km do Ondrašovej, dawniej samodzielnej miejscowości, a obecnie dzielnicy Liptowskiego Mikułasza.
Przejeżdżamy pod torami, następnie przez
część przemysłową miasta.
W miejscu, gdzie droga przybliża się do
rzeki, nie przegapmy niepozornego zjazdu
na nadrzeczną ścieżkę rowerową. W pełni
nacieszymy się nią jutro, a dzisiaj zadowólmy się tylko 600 m. Po przejechaniu pod
mostem odbijamy w lewo od rzeki i przejeżdżamy przez rondo ścieżką rowerową.
Włączamy się w ul. Štúrovą (bądź
przyległe do niej chodniki), zostawiając Wag za plecami. Zrazu szeroka ulica
szybko przeradza się w spokojniejszą,
która po 500 m od ronda doprowadza
nas na miejski rynek.

Liptowski Mikułasz (Liptovský Mikuláš)
Liptowski Mikułasz (pierwotnie Liptowski Święty Mikułasz) jest obok Rużomberku głównym miastem Liptowa. Był miejscem manifestacji budzącej się świadomości narodowej Słowaków w XIX w. oraz jednym z ośrodków Słowackiego Powstania
Narodowego pod koniec II wojny światowej. Obecnie stanowi centrum gospodarcze,
administracyjne i turystyczne tej części Liptowa, będąc wygodną bazą wypadową
do licznych okolicznych atrakcji. W samym mieście warto zwiedzić przynajmniej
rynek – Námestie Osloboditeľov – otoczony ładnymi kamienicami oraz XIII-wieczny gotycki kościół pw. św. Mikołaja, z cennym XV-wiecznym tryptykiem, jak również
synagogę, dom żupny czy Muzeum Janka Krala. Wśród wielu odwiedzających
Mikułasz znalazł się również Juraj Jánošik. Ta podróż nie skończyła się jednak dla niego
dobrze – to właśnie tutaj skazano go i powieszono w 1713 r.

Liptowski Mikułasz, foto: Łukasz Pereszczak
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A. OFCL. 3/3 Dolný Kubín → Liptovský Mikuláš
SLOVENSKÝ
Čo to bude za deň... lúčime sa s krajinou zalesnených pahorkov a starých
zrubových chalúp. Úzkym skalným kaňonom pod Veľkým Chočom prechádzame do
iného sveta: nekonečných polí zvlnených na vetre nad hladkou hladinou Liptovskej
Mary. Hrozivé hory zostanú v bezpečnej vzdialenosti vypĺňajúc celý obzor v diaľke. Prechod nás bude stáť náročné stúpanie do Malatiny, ale zážitky nám to vynahradia. A na koniec Liptovský Mikuláš stojí aspoň za krátku prechádzku po starom
meste a dejinách slovenského boja o nezávislosť.
Vychádzame z Dolného Kubína na
juh. Ideme po hlavnej ceste až do Vyšného Kubína. Tam, oproti krásne zrenovovanému kaštieľu Kubínyi odbočíme doľava.
V tejto oblasti v 2. pol. 18. stor. zbíjal povestný zbojník Jánošík – slovenský Robin
Hood. Bol to zbojník, ktorý kradol, raboval
a prepadával. Zbojníckym kapitánom bol
približne jeden rok, chytili ho a popravili
v Liptovskom Mikuláši. Romantizmus
z neho urobil slovenského národného hrdinu a herec Marek Perepeczko v Poľsku...
poľského národného hrdinu. Vchádzame
do dlhej doliny oddeľujúcej Skorušinské
vrchy od masívu Veľkého Choča viditeľného na pravej strane.
V Leštinách nemôžeme zabudnúť
na dôležitú pamiatku – artikulárny kostol. Je to drevený evanjelický kostol zo
17. stor. Bol postavený na základe artikulov (článkov) z kódexu cisára Leopolda
I. (ďalší podobný kostol uvidíme v Kežmarku). Na celom Slovensku sa do našich
čias zachovalo päť takýchto kostolov.
Medzi rozľahlými poľami pokračujeme do
Osádky a za ňou nás čaká najťažší úsek
– 3,5 km s 210 m súčtu stúpaní.
Výhľady po ceste budú odmenou za
námahu. Dorazíme do obce Malatiná. Leží
akoby na konci sveta, ale v podstate je to

Liptowski Mikułasz – Stare Miasto,
foto: Wojciech Goj

22

niekdajšia obchodná cesta spájajúca Liptov
s Oravou v tieni Veľkého Choča. Zo sedla
nad dedinou sa rozprestiera krásna panoráma až k Tatrám a vzdialenej Babej hore.
Schádzame cez dedinu položenú
na strmých svahoch, za ňou zmizneme
v bezodnej Sestrčskej doline.
Fenoménom Chočských vrchov je to,
že sú celé naprieč popretínané dolinami,
ktoré rozdeľujú hory na osobitné skalné
ostrovy. Úzka zalesnená dolina a v podstate úžľabina nám poskytne úkryt pred
zhonom civilizácie.
Vychádzame v Liptovskej Anne, už
v Liptovskej kotline – krajine miernych
pahorkov ohraničených vysokými horami:
Západnými, Vysokými a Nízkymi Tatrami
a Chočskými vrchmi. V obci Bukovina sa
otočme a pozrime sa na skalný vrch Prosečné. Dorazíme do Bobrovníka, tu sa napájame na hlavnú cestu smerom do Liptovského Mikuláša.
Ideme severnými brehmi Liptovskej
Mary, ktorej názov pochádza od zatopenej dediny. Mara je dávnou formou mena
Mária a patrónkou tunajšieho kostola bola
práve Matka Božia.
Ideme cez Trnovec, kde konečne vidíme kúsok jazera. Pokračujeme k aquaparku, za ktorou nás až do Liptovského Mikuláša povedie cyklistický chodník, ale na
ĽAVEJ strane vozovky.
Vchádzame na katastrálne územie
Liptovského Mikuláša, najprv ideme cez
Ondrašovú, v minulosti to bola samostatná
obec, dnes je to priemyselná časť mesta.
Na mieste, kde sa cesta blíži k Váhu, odbočujeme na cyklistický chodník pozdĺž
brehu rieky. Schádzame z neho po 600 m
a Štúrovou ulicou vchádzame do centra
Liptovského Mikuláša. Je to popri Ružomberku hlavné mesto Liptova. Pre Slovákov
je to dôležité mesto: tu pôsobili v 19. stor.
národní buditelia a tiež to bolo jedno zo
stredísk Slovenského národného povstania koncom 2. svetovej vojny. Staré mesto
stojí za krátku prechádzku.

38 km ↗ 470 m
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ENGLISH
What a day it will be... say goodbye to a land of wooded hills and old
log cabins. Through a narrow rocky gorge under Velký Choč, you will get to another world: endless fields waving in the wind above the smooth surface of Liptovská
Mara lake. The menacing mountains will remain there in safe distance, filling the
entire horizon. This will be paid for by a challenging ascent to Malatiná. The stage
ends in Liptovský Mikuláš, a town worth at least a short walk through the old town.
We leave Dolný Kubín heading
south. Go along the main road to Vyšný
Kubín. There, opposite the palace, turn
left. You will enter a long valley separating the Skorušinské vrchy range from the
Veľký Choč range, visible from the right.
In Leštiny there is an important
monument – the Articular Church. It is
a wooden 17th century Protestant church.
Only five articular churches have survived to
our times in the whole Slovakia. We continue to Osádka, riding among vast meadows.
After Osádka, the most difficult part awaits
us – 3.5 km with 210 m of elevation gain.
The views along the way reward the effort.
We reach the village of Malatiná. On
the pass above the village there is a beautiful panorama as far as the Tatras and the
distant Babia Góra.
Descend through a village situated
on a steep slope, behind which you’ll
disappear in the depths of the Sestrčská
valley. The phenomenon of the Veľký
Choč range is the fact that it is completely crossed by valleys, which divide the
range into separate rock islands. The narrow and wooded valley, almost a gorge,
allows you to escape for good from the
hustle and bustle of civilisation.
Leave in Liptovská Anna, already in
the Liptovská Kotlina basin, a land of

gentle hills bounded by high mountains:
West Tatras, High Tatras, Low Tatras
and Veľký Choč. In Bukovina it is worth
turning around to see the rock massif of
Prosečné. Reach Bobrovnik, and here,
join the main road towards Liptovský
Mikuláš.
Ride along the northern shores of
Liptovská Mára lake (named after the
village flooded by the waters of this artificial lake).
Ride through Liptovský Trnovec,
where you will finally see the lake. We
continue to an aquapark, behind which
until Mikuláš there is a bike path, but on
the LEFT side of the road.
We enter the boundaries of Liptovský Mikuláš, to the district of
Ondrášova. At the spot where the
road runs by the Váh river, turn to the
cycling path along the bank of the
Váh river. From there, after 600 m,
take a turn and along Šturová street,
reach the centre of Liptovský Mikuláš.
Next to Ružomberok it is the main
town of the Liptov region. It was
a centre of the Slovak national awakening in the 19th century and one of the
centres of the national uprising at the
end of World War II. The old town is
worth a short walk.

Liptowskie pejzaże, foto: Łukasz Pereszczak
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Nowy Targ → Oravice

NOWY TARG → dawną trasą kolei → Bór Kombinacki → Czarny Dunajec →
Droga do Torfowni → Stacja Podczerwone → Chochołów → granica PL/SK →
Sucha Góra (Suchá Hora) → Głodówka (Hladovka) → ORAWICA (ORAVICE)

39 km ↗ 400 m
Upewniwszy się, że zabraliśmy wszystko oraz, że każdy gram tego, co mamy ze
sobą, wart jest wożenia przez te wszystkie
kilometry, wyruszamy z Nowego Targu
za znakami Szlaku wokół Tatr.
Pierwsze 13 km jedziemy zgodnie
z opisem trasy A.OFCL.1/3.
Na końcu długiej prostej, za dawną stacją Czarny Dunajec a przed miasteczkiem
o tej samej nazwie, Szlak wokół Tatr skręca
łukiem w lewo. My natomiast odbijamy na
tym łuku w prawo, asfaltowym łącznikiem
kierując się w stronę centrum. Żelazny
most nad rzeką Czarny Dunajec jest spójny
z tymi na dawnej trasie kolei.
W miasteczku podążamy główną
ul. Kolejową do rynku. Tutaj kontynuujemy
jazdę prosto, ul. Kmietowicza. Po 300 m
skręcamy w trzecią uliczkę w prawo, na-
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przeciwko numeru 48. Ta wyprowadza
nas na drogę wojewódzką, za którą wiedzie wygodna asfaltowa ścieżka rowerowa
– Droga do Torfowni.
Jak sama nazwa wskazuje, niegdyś
udawano się tą dróżką do zakładu torfowego (co ciekawe, czynnego do dziś). Trasa
przyjemnie się wije, wiodąc skrajem lasu
i łąk. Po 4 km od Czarnego Dunajca powracamy na główną nitkę Szlaku wokół Tatr.
Będziemy nią podążać przez kolejne 5 km.
Docieramy do wspaniale odnowionej stacji Podczerwone. Miejsce zachęca do dłuższego odpoczynku. Niedaleko
za stacją Szlak wjeżdża w bezkresne pola
i łagodnymi zakosami wznosi się do niewyraźnego, granicznego grzbietu. Nachylenie
to wymuszone zostało przez możliwości
techniczne pociągów.

Torfowiska w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej

Nowy Targ, foto: 101countriesbefore50.com
Długość trasy
Dĺžka
Distance

39 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

38 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

400 m

Szuter
Štrk
Unpaved

1 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

Suma zjazdów
Zostup
Descent

210 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

10 km
800 m

Rogoźnik

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

20 km
Czarny Dunajec

27 km

1 km

11 km

30 km
Suchá Hora

Vitanová

Raczej nie mokradeł spodziewalibyśmy się znaleźć u stóp najwyższych gór Polski.
Niegdyś (gdzie przez „niegdyś” rozumie się ostatnią epokę lodowcową, 22 000–
–11 000 lat temu) wielokrotnie większe rzeki Podtatrza: Czarny i Biały Dunajec
oraz Czarna Orawa pozostawiły po sobie rozległe i słabo przepuszczalne niecki.
Dodając do tego klimat o większej sumie opadów niż parowania, otrzymujemy
wspaniałe warunki do zarastania tychże bajor i bajorek roślinami wodnolubnymi,
jak mech torfowiec.
Warstwy rosnących, obumierających i rosnących na nich kolejnych roślin dają
roczny przyrost torfowisk o ok. 1 mm. Te pod Nowym Targiem mają do 10 metrów
(czyli 10 000 milimetrów) miąższości.
Odwiecznie niedostępne, budzące respekt i strach rozległe torfowiska
w XIX i XX w. zaczęto intensywnie osuszać, kopiąc głębokie rowy. Odkrycie możliwości stosowania wysuszonego torfu jako materiału opałowego przyniosło intensywną
eksploatację (i destrukcję) tych unikalnych ekosystemów. Z pierwotnych torfowisk
do naszych czasów dotrwała zaledwie mała ich część. Wydobycie torfu jest regulowane i bardzo ograniczone, a kolejne torfowiska zyskują status obszarów chronionych.

800 m

700 m

39 km

400 m

Początkowy etap trasy OPTN prowadzi niemalże tak jak trasa oficjalna – nie bez powodu. Szlak wokół Tatr wiedzie świetnie przygotowanymi,
widokowymi ścieżkami rowerowymi.
Druga część trasy to jazda do Orawic – stopniowe przybliżanie się do
stóp Tatr Zachodnich przez coraz to bardziej odludne tereny Skoruszyńskich
Wierchów aż po gęste podtatrzańskie lasy. Etap szybki i przyjemny,
aż żal nie jechać dalej, do Mikułasza. No chyba że mamy ochotę pomoczyć
się w wodach termalnych – wtedy nie ma się co spieszyć.
24

Stacja kolejowa Podczerwone, foto: Wojciech Goj
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Nowy Targ → Oravice

39 km ↗ 400 m

Tabliczka informuje nas o chronionym
obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich (więcej o nich – str. 25), jednak wzrok
ucieka dalej, na panoramę Babiej Góry
i Tatr.
3 km za stacją mijamy osobliwą
ciemną kapliczkę. Odchodzący przy niej
łącznik prowadzi do Chochołowa (więcej
o nim str. 36; we wsi sklep), a po kolejnych 600 m docieramy do granicy
polsko-słowackiej. Ustalenie jej przebiegu po 1918 r. wiązało się z wieloma
komplikacjami (więcej o tym poniżej).
Tuż za granicą przybywamy pod
niszczejące mury czekającej na lepsze
czasy stacji Suchá Hora. Tuż za nią,
na skrzyżowaniu szlaków obok MOR-u, odbijamy w lewo do odległego
o 2 km centrum wsi. Długa prosta
oferuje ładne widoki na Tatry. Najbliższe otoczenie znacznie się zmieniło – na próżno szukać charakterystycznych dla Podhala długich wąskich
pasów pól. Inna organizacja uprawy
na Słowacji (dawne PGR-y przekształ-

cono w spółdzielnie rolne dzierżawiące zwrócone właścicielom pola)
skutkuje obecnością niemal bezkresnych łąk i pól.
W centrum Suchej Góry (Suchá Hora)
napotykamy kościół, bar i sklep. Włączamy się w główną drogę, w prawo. Więcej
tu pastelowych, żywych kolorów ścian
domostw niż w Polsce.
Kontynuujemy jazdę 1 km do
Głodówki (Hladovka), za którą droga
opada i pokonuje potok Jeleśnia (tak
nawet niegdyś nazywała się sama wieś).
Tuż za nim główna trasa wspina się prosto wąwozem między szpalerami drzew,
my jednak odbijamy w lewo, by wąski
odcinek ominąć boczną ulicą.
Wracamy na główną drogę, na
szczycie wzniesienia po lewej stronie mijamy spory kompleks stodół i obór – to
spółdzielnia rolna. Na Słowacji zobaczymy ich jeszcze wiele. Spomiędzy
drzew prześwitują ładne widoki na
łagodne pagórki okolicy, spokojne tereny
między Tatrami a Babią Górą.

Szybki zjazd sprowadza nas do
Witanowej (Vitanová). Na głównym
skrzyżowaniu tuż przed mostem na
Orawicy odbijamy w lewo, kierując się
w stronę Orawic (Oravice). Odtąd aż
do końca pedałować będziemy zgodnie ze
znakami czerwonego szlaku rowerowego.
Ten kieruje nas na południe,
przemierzając rozłożoną wzdłuż rze-
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ki wieś, a dalej wjeżdża pomiędzy
zielone
wzgórza
Skoruszyńskich
Wierchów (Skorušinské vrchy). Dolina zwęża się, prowadząc przyjemnie
blisko
leśnych
stoków.
Niespełna 4 km za wsią zaskakuje
nas nowa, nadrzeczna ścieżka rowerowa, którą wygodnie pokonujemy
ostatnie 2 km do Orawic.

Późny start Górnej Orawy
Stanowiąca północne rubieże Królestwa Węgierskiego Górna Orawa została zaludniona najpóźniej spośród wszystkich podtatrzańskich krain. To dlatego
także współcześnie region ten może poszczycić się rozległymi połaciami niemal
dzikich terenów, gdzie mało kto zagląda. Wielu z pierwszych osadników
przybyło zza polskiej granicy, przynosząc góralskie zwyczaje i język. Ciężkie warunki do uprawy roli nie sprzyjały wzrostowi gospodarczemu. Swoistą rewolucją był
XVIII-wieczny rozkwit tutejszego płóciennictwa i farbiarstwa. Jego kres w XIX w.
przyniósł biedę i zmusił tysiące Orawian do emigracji. Charakterystyczne dawne
domy płócienników są pamiątką odległych, lepszych czasów.

Podział Orawy i Spisza po I wojnie światowej
Górna Orawa oraz północny Spisz to od wieków tereny, gdzie mieszały się różne
kultury (polska, niemiecka, węgierska, słowacka, wołoska, żydowska, romska) i wpływy państw – Królestwa Polskiego i Korony Węgierskiej. Aż do II poł. XIX w. kwestie
przynależności i tożsamości narodowej nie odgrywały większego znaczenia. W 1918 r.
po rozpadzie Austro-Węgier rozgorzał jednak polsko-czechosłowacki konflikt zbrojny
o przynależność tych ziem zamieszkałych w większości przez górali. Planowany plebiscyt (referendum) nie doszedł do skutku, a podział ustalony przez zamiejscową Radę
Ambasadorów, z kilkoma korektami, przetrwał do dziś i nie zadowolił żadnej ze stron.

Rogoźnik, foto: Wojciech Goj
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Chochołów – polna kapliczka, foto: Wojciech Goj
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SLOVENSKÝ
Prvá etapa trasy OPTN je v prvej časti takmer rovnaká ako oficiálna trasa
– a to nie bez dôvodu. Cesta okolo Tatier vedie po výborne pripravených
vyhliadkových cyklistických chodníkoch. Druhá časť trasy je prejazd do Oravíc;
postupné približovanie sa k úpätiu Západných Tatier po čoraz ľudoprázdnejšej
oblasti Skorušinských vrchov až po husté podtatranské lesy. Etapa je rýchla
a príjemná, škoda nepokračovať v jazde do Liptovského Mikuláša. Ak si však chceme
trochu posedieť v termálnych vodách, nemusíme sa ponáhľať.
Vyrážame od železničnej stanice
v Nowom Targu. Prichádzame k rázcestiu
železničných tratí – existujúca trať vedie smerom do Zakopaného a tá, ktorá
odbočuje na západ... pred necelými 120
rokmi spájala Nowy Targ v Haliči s uhorskými Kraľovanmi. Dnes po stopách tejto
železnice až do Trstenej vedie pohodlný
cyklistický chodník, ktorý bol začiatkom
Cesty okolo Tatier.
Prechádzame dlhým rovným úsekom
cez Bór Kombinacky, potom vychádzame z lesa a dávnym železničným mostom
prechádzame cez rieku Wielki Rogoźnik.
Dlhým, rovným úsekom pozdĺž hlavnej cesty zdolávame ďalšie kilometre. Ploché dno Oravsko-nowotargskej kotliny
ponúka pekné výhľady až po Babiu horu
na pravej strane a Tatry v diaľke na ľavej
strane.
Za dávnou stanicou vchádzame do
Czarného Dunajca. Cesta tu miernym
oblúkom odbočuje doľava, my však ideme doprava, do centra. Prechádzame cez
námestie a pokračujeme rovno, ulicou
Kmietowicza. Odbočujeme do druhej
uličky doprava. Vychádzame po nej mimo
zastavané územie. Pretíname hlavnú
cestu. Za ňou nás čaká príjemný úsek cestou do závodu na ťažbu rašeliny.
Úzka asfaltová cesta sa príjemne
vinie medzi lesom a lúkami. Po 4 km sa
vraciame na hlavnú trasu Cesty okolo
Tatier v susedstve obnovenej železničnej
zastávky v Podczerwonom. Je to dobré
miesto na občerstvenie (bufet, kaviareň,
toalety).
Za Podczerwoným trasa začína veľmi
mierne stúpať širokými traverzmi. Vchádzame na územie Natura 2000: Oravsko-nowotargské rašeliniská. Na konci
rovného úseku za traverzmi míňame
zaujímavý drevený prístrešok – kaplnku.
Na tomto mieste môžeme odbočiť do
Chochołowa (krásne zachovaná drevená
zástavba, v dedine je obchod). My však
pokračujeme 600 m k štátnej hranici.
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O chvíľu dorazíme k chátrajúcej budove bývalej železničnej stanice Suchá
Hora. Kto vie, možnože aj táto budova sa
dočká renovácie. Tu odbočujeme z Cesty
doľava, meníme smer jazdy na južný. Očividná je odlišnosť krajiny polí v porovnaní
s poľskou: tie na slovenskej strane sú veľké, rozľahlé. Dorazíme do centra Suchej
Hory. Takmer na jednom mieste sú tu
sústredené: kostol, bar, obchod, obecný
úrad a pošta.
Ideme po hlavnej ceste doprava (na
západ). Niektoré opustené domy pripomínajú, že aj tu emigrácia do cudzích krajín poznačila územie.
Pokračujeme v jazde do Hladovky. Za ňou cesta klesá k potoku Jelešňa
(zaujímavé je, že aj samotná dedina mala
v minulosti takýto názov). Za mostom
nás čaká stúpanie: môžeme ísť úzkou
hlavnou cestou alebo vedľajšou uličkou
(odporúčam túto druhú možnosť).
Ocitneme sa na kopci s peknými
výhľadmi na Skorušinské vrchy na ľavej
strane a takmer nekonečné lúky a polia
na pravej strane siahajúce niekde ďaleko,
akoby k samotnej Babej hore.
Míňame poľnohospodárske družstvo
a schádzame do Vitanovej. Na križovatke v najnižšom bode odbočujeme doľava
k Oraviciam. Červené značky Oravskej
cyklomagistrály nás zavedú až do Oravíc.
Prechádzame dedinou rozprestierajúcou sa pozdĺž rieky Oravica. Za ňou
sa dolina zužuje a zastavané územie
ustupuje miesto poľnohospodárskym pozemkom a ďalej lesom. Ideme po hlavnej
ceste až na most cez Čierny potok, za
ktorým odbočíme k rieke. Brehom rieky vedie pohodlný cyklistický chodník,
ktorým sa dostaneme až do Oravíc.
Táto neveľká obec je slávna hlavne
vďaka termálnemu kúpalisku spojenému so skiparkom – v zime sa tu môžete vyhrievať vo vonkajších bazénoch
s výhľadom na lyžiarov spúšťajúcich sa
dolu zasneženými svahmi...

39 km ↗ 400 m

A. OPTN. 1/2

ENGLISH
The first part of this OPTN stage runs almost like the OFCL route. It’s not
a mistake. The Tatra Trail (pl. Szlak wokół Tatr) leads along well-prepared,
picturesque cycling paths. The second part of the stage is a ride to Oravice,
gradually approaching the foot of the Western Tatras through more and more desolate areas of the Skorušinské Vrchy hills, up to the dense Tatra forests. This part is fast
and pleasant. It makes us want to go further, to Liptovský Mikuláš. But there’s a good
reason to stay in Oravice – thermal baths.
We set off from the Nowy Targ railway
station. We get to the fork of the railway
line - the existing one leads to Zakopane.
We choose the one turning into the forest.
It once connected Galician Nowy Targ with
Hungarian Kraľovany. It was turned into
a comfortable bicycle path that leads to
Trstená in Slovakia.
We cross the long straight section
through the Kombinacki Forest, then continue across the Wielki Rogoźnik River on
the former railway bridge.
This long straight section along the
provincial road takes us through the next
few kilometres. The flat bottom of the
Orawsko-Nowotarska Valley offers nice
views of the distant mountains.
We pass by the former station of Czarny
Dunajec. Later, the Tatra Trail turns left. We
turn right, to the centre. We cross the market square and go straight ahead, along
Kmietowicza Street. Turn right to the second
street. This takes us past the buildings to
the main road. We cross it and begin cycling
along a former road to the peat bog
(Droga do Torfowni).
The narrow asphalt meanders nicely between forests and meadows. After
4 km, you return to the main trail near the
renovated Podczerwone train station. It’s
a good place to rest (buffet, café, toilets).
Behind Podczerwonę, the trail begins to
ascend gently with wide curves. We enter the
Natura 2000 protected area: Orawsko-Nowotarskie peat bogs. Behind the bends,
we pass an interesting shelter-chapel. Here we can turn off to Chochołów
(beautifully preserved wooden buildings,
a shop in the village). We continue 600 m
to the state border.
Not much further on, you will reach
the decaying building of the former Suchá
Hora station. At this point, turn left from the
trail, changing direction to the south.
We will reach the centre of Suchá Hora.
There is a church, a bar, a shop, a borough
hall and a post office all placed together
around the same space.

Follow the main road to the right
(west). Several abandoned houses remind
us that emigration to foreign countries left
its mark here too.
Continue along to Hladovka. Behind
it, the road descends to the Jelešňa stream.
Behind the bridge, there is an uphill climb:
it’s better to take it through a side street.
We reach a hill with nice views of the
Skorušinské Range on the left and almost
boundless meadows and fields on the right
reaching somewhere far, as if up to Babia
Góra.
We pass the agricultural cooperative
and descend to Vitanová. At the crossroads at the lowest point we turn left to
Oravice. The red signs of the Oravská
cyklomagistrála will lead us as far as Oravice.
We pass through a village spread out
parallel to the Oravice river. Behind it, the
valley narrows and the urban areas give
way to farmland and then to forests. Follow
the main road until you reach the bridge
over the Čierný potok, behind which we
turn off to the river itself. A comfortable
cycling path leads along the riverbank and
takes us straight to Oravice.
This small village is famous mainly for
its thermal swimming pool connected with
the ski park - in winter you can warm up
in the outdoor pools with a view of skiers
gliding down the snow-covered slopes.

Oravice, foto: Wojciech Goj
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Oravice → Liptovský Mikuláš

ORAWICE (ORAVICE) → Przeł. Borek → Zuberzec (Zuberec) → Przeł.
Huciańska Wyżna (Vyšné Hutianske sedlo) → Holica → Liptowskie
Matiaszowce (Liptovské Matiašovce) → Podháj → Liptowski Tarnowiec
(Liptovský Trnovec) → LIPTOWSKI MIKUŁASZ (LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)

Liptowski Tarnowiec, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

45 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

45 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

650 m

Szuter
Štrk
Unpaved

0 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

12 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

860 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

33 km

10 km
Przeł. Borek

20 km

Zuberec

Holica

1000 m

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

30 km

0 km

45 km ↗ 650 m
Od Orawic aż do Przełęczy Huciańskiej Wyżnej (Vyšné Hutianske sedlo) podążamy zgodnie z opisem trasy
A.GRVL.2/2. Trasa GRVL odbija w prawo do Hut, trasa OPTN pozostaje na
głównej trasie.
Choć wyjechaliśmy na przełęcz, to jednak niestety wciąż nie koniec podjazdu. Kolejne 4 km przyniosą jeszcze 150 m sumy
wzniesień, przypadających w większości
na ostatnie 1,5 km tego odcinka.
Po 1,5 km łagodnego podjazdu mijamy restaurację Koliba Holica. Z jej parkingu
roztaczają się ładne widoki na Skoruszyńskie Wierchy i masyw Wielkiego Chocza.
Po kolejnym kilometrze dojeżdżamy do anteny GSM, za którą droga zaczyna się wspinać skalną półką wykutą
w zboczach Holicy, podciętej od zachodu
stromymi ścianami Doliny Kwaczańskiej.
Co ciekawe, droga 584, którą pedałujemy, nie jest drogą wiekową, nie powstała
też na bazie leśnych dróg. Została wytyczona i wybudowana w niemal dziewiczych terenach w latach 1982–1986, nie
bez wsparcia sowieckich wojskowych.
Osiągamy wysokość 1090 m n.p.m.,
niepostrzeżenie żegnając Orawę i witając
Liptów. Za przełamaniem grzbietu czekają
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na nas wspaniałe widoki – na leśne stoki
Tatr Zachodnich, jak również na Kotlinę
Liptowską z wodami zapory i Niżnymi
Tatrami za nią.
Długi na 7,5 km zjazd wynagrodzi nam
ostatnie godziny mąk. Na pierwsze ślady
cywilizacji natkniemy się dopiero u jego
końca, mijając leśniczówkę Podmeštrová na
górnym krańcu Liptowskich Matiaszowiec
(Liptovské Matiašovce). Do lat 80. XX w.
droga kończyła się właśnie tutaj, a jedyną
komunikację wsi Huty i Borowe zapewniała droga przez Dolinę Kwaczańską.
Kontynuujemy zjazd, teraz już dużo
łagodniejszy, przemierzając kolejne części miejscowości (Wyżne, Średnie, Niżne).
W tych ostatnich warto się zatrzymać na
samym końcu wsi i to z dwóch powodów
– pierwszy to oczywiście widoki. Wyniosłe grzbiety pasma Wielkiego Chocza
z długim, płaskim grzbietem Prosiecznego robią wrażenie nie mniejsze niż
bezkres liptowskich łąk i pól, które
nas otaczają. Drugi powód to tutejszy
XVII-wieczny kościół pw. św. Władysława z charakterystyczną wieżą nakrytą
czerwoną, cebulastą kopułą, otoczony
równie zabytkowym murem obronnym.
Świątynia jest uważana za jeden z klejnotów architektury sakralnej Liptowa.

40 km

Liptovské Matiašovce

1000 m
800 m

45 km

650 m

600 m

Dziś czeka nas niełatwa przeprawa przez góry na południową stronę Tatr.
Podjazd na Przełęcz Borek i drugi trudniejszy, na Holicę, kosztować nas będą
łącznie 650 m sumy wzniesień. Nie poddawajmy się jednak! Zjazdów będzie
jeszcze więcej, a kontakt z przyrodą, dominantą niniejszego etapu, pozwala zapomnieć o trudach drogi. Z górzystej lesistej Orawy przedostaniemy się dziś do
rajskiej Kotliny Liptowskiej. Jej bezkres łąk i pól zamknięty murami Tatr i Niżnych
Tatr jest celem wartym wysiłku. Sporo dziś jazdy głównymi drogami. Nie traćmy
uważności i pamiętajmy o kasku.
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Liptowskie Matiaszowce, foto: Wojciech Goj
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Oravice → Liptovský Mikuláš

A. OPTN. 2/2

A. OPTN. 2/2

45 km ↗ 650 m

A. OPTN. 2/2

SLOVENSKÝ
Dnes nás čaká neľahká cesta cez hory na južnú stranu Tatier. Cesta na sedlo
Bôrik a dlhá, náročnejšia na Holicu je dokopy 650 m súčtu stúpaní. Ale nevzdávajme to! Zjazdov bude ešte viac, a blízkosť prírody, ktorá je dominantou tejto
etapy, nám pomôže zabudnúť na namáhavú cestu. Z hornatej, zalesnenej Oravy prejdeme dnes do rajskej Liptovskej kotliny. Nekonečná panoráma lúk a polí
obklopená múrmi Tatier a Nižných Tatier je cieľom, ktorý stojí za námahu. Dnes
budeme veľa jazdiť po hlavných cestách. Buďme opatrní a nezabúdajme na prilbu.

Droga do Zuberca, foto: Wojciech Goj

Pedałujemy dalej w dół. Na pierwszym
skrzyżowaniu kilkaset metrów za wsią skręcamy w lewo, włączając się w niebieskie
znaki szlaku rowerowego. 2 km łagodnego podjazdu w otoczeniu bezkresnych pól
i wysokich gór na horyzoncie są czystą
przyjemnością.
Docieramy do kapliczki pod trzema
lipami. Za nią czeka nas przyjemny 3 km
zjazd kończący się w Liptowskim Tarnowcu (Liptovský Trnovec). Na górnym
skraju wsi, obok gospodarstwa, włączamy
się w znaki zielone. Nad miejscowością
dominuje strzelista wieża kościoła ewangelickiego. Jest to charakterystyczne dla
Liptowa, ale i całej tej części Podtatrza, że
w miejscowości zwykle znajdują się dwie
świątynie: katolicka i ewangelicka. Nie
wszystkie kościoły ewangelickie są obecnie
używane – do części z nich nie ma już kto
uczęszczać od czasu opuszczenia regionu
przez Niemców Karpackich pod koniec
i w pierwszych latach po II wojnie
światowej (więcej o nich → str. 104 ).
Na końcu wsi docieramy do głównej drogi i włączamy się w nią, w lewo.

Najbliższe 5 km to niewygodna jazda
trasą główną. Przy większym natężeniu ruchu pedałować będziemy z duszą
na ramieniu. Przy mniejszym możemy
w miarę spokojnie delektować się panoramą Kotliny Liptowskiej – bezkresnych pól, nieodległych Tatr Zachodnich
z lewej i Niżnych z prawej strony.
2 km za Tarnowcem mijamy wjazd do
aquaparku. Kończy się tutaj 1,5 km ścieżka
rowerowa od Mikułasza.
Kontynuujemy podróż do Liptowskiej Ondraszowej (Liptovská Ondrašová)
(więcej o „liptowskich” świętych → str. 20),
obecnie dzielnicy Mikułasza. Za torami przemierzamy dzielnicę przemysłową. W miejscu, gdzie droga przybliża się do rzeki
Wag, skupmy się, by nie przeoczyć początku ścieżki rowerowej wzdłuż Wagu.
Dzisiaj skorzystamy tylko z jej
pierwszych 600 m. Za przejazdem
pod wiaduktem odbijamy od rzeki, by
ścieżką po chodnikach, a następnie
ul. Šturovą dotrzeć do centrum Liptowskiego Mikułasza (Liptovský Mikuláš)
(więcej o nim → str. 21).

Liptowski Tarnowiec – droga do Liptowskiego MIkułasza, foto: Wojciech Goj
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Sedlo však nie je koncom stúpania:
čakajú nás ešte 4 km jazdy hore kopcom.
Zo 150 m súčtu stúpaní väčšinu zdoláme na
poslednom 1,5 km. Míňame Kolibu Holica, je
to dobré miesto na krátky oddych. Z parkoviska pri Kolibe sa rozprestierajú pekné výhľady
na Skorušinské vrchy a masív Veľkého Choča.
Pokračujeme smerom hore. Za GSM anténou nás čaká najťažší úsek, kde sa cesta zarezáva do strmých svahov Holice. V najvyššom bode dosahujeme výšku 1090 m n. m.
Lúčime sa s Oravou, vítame Liptov. Čaká
nás teraz vyhliadkový zjazd s dĺžkou
7,5 km, môžeme obdivovať panorámy
Západných Tatier a Liptovskú Kotlinu
s jazerom, krásne sa črtajúcu v diaľke.

Schádzame do Liptovských Matiašoviec. Nachádzajú sa medzi nekonečnými
poľami, ktorých uvidíme ešte veľa. Za dedinou odbočujeme doľava, na modrý chodník.
Vychádzame ním na vyhliadkový kopec.
Príjemným zjazdom (3 km) dorazíme do
Liptovského Trnovca. Tu sa dostaneme na
zelený chodník. Schádzame dole dedinou
a dorazíme na križovatku tesne pri Jazere.
Hlavnou cestou pokračujeme ďalších
5 km a stále sa môžeme kochať rozľahlými
výhľadmi. Míňame aquapark, prechádzame
cez Liptovskú Ondrašovú. Keď sa dostaneme do Liptovského Mikuláša, pokračujeme cyklistickým chodníkom pozdĺž rieky,
potom ul. Štúrovou vchádzame do centra.

ENGLISH
Today there’s a challenge to face: crossing of the mountains to the southern
side of the Tatra Mountains. The Bôrik Pass and the Holica Pass bring us a total ascent of 650 m. But don’t give up! There will be even more downhills, and the
contact with nature, the dominant feature of this stage, allows us to forget
about the hardships of the road. From Orava you will get to the paradisiacal
Liptov Basin (Liptovská kotlina). Its boundless meadows and fields enclosed by
the walls of the Tatra and Low Tatras mountains is a goal worth the effort. A lot of
riding on main roads today. Don’t lose your focus and remember to wear a helmet.
Follow the description of the route
B.GRVL.2/2 from Oravice to Vyšné Hutianske sedlo. The GRVL route turns right
to Huty, the route OPTN remains on the
main route.
The pass turns out not to be the
end of the climb: there is still a 4km
uphill ride ahead of you. We pass Koliba Holica, which is a good place for
a break. From its car park there are nice
views of the Skorušinské Peaks and the
Veľký Choč range.
Continue upwards. Behind the GSM
antenna the most difficult part awaits
us, where the road cuts into the steep
slopes of Holica. At the highest point
we will reach the height of 1090 m
above sea level. Say goodbye to Orava,
and say hello to Liptov. A picturesque
7.5 km descent awaits us now, with views

of the West Tatras, but also of the Liptovská kotlina (Liptov valley) with a lake
beautifully visible in the distance.
We go down to Liptovské Matiašovce. It is situated among endless fields.
Behind the village we turn left following
the blue trail. It will lead us up a picturesque hill. With a pleasant downhill ride
of 3 km we reach Liptovský Trnovec.
Here, we jump on the green track. We
go downhill through the village, getting
to the crossroads just by the Liptov lake
(Liptovská Mara).
Follow the main road for another
5 km, still enjoying the vast views. We
pass by an aquapark, ride through
Liptovská Ondrašová. After entering
Liptovský Mikuláš, join the riverside
cycling path, then get to the centre
along Štúrová street.
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Nowy Targ → Oravice

NOWY TARG → dawną trasą kolei → Rogoźnik → Las Sośnina → Domański
Wierch → Wierchowina → Chochołów → granica PL/SK → dawna stacja
Sucha Góra → Las Háje → Witanowa (Vitanová) → ORAWICE (ORAVICE)

42 km ↗ 430 m
Upewniwszy się, że zabraliśmy wszystko
oraz, że każdy gram tego, co mamy ze sobą,
wart jest wożenia przez te wszystkie kilometry, ruszamy z Nowego Targu na zachód.
Odnajdujemy znaki Szlaku wokół Tatr
wiodące tu trasą dawnej linii kolejowej.
Będziemy nią podążać przez kolejne

A. GRVL. 1/2
8 km. Krajobraz zurbanizowany zamieniamy na gęsty las sosnowo-świerkowy.
To Bór Kombinacki, jeden z bagnistych
lasów pod Nowym Targiem. Drugi człon
nazwy jest wspomnieniem Kombinatu – dawnych zakładów obuwniczych
zlokalizowanych nieopodal.

Kombinat obuwniczy
Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PODHALE zostały założone
w 1953 r. Fabryka szybko stała się największym pracodawcą na wciąż ubogim Podhalu, co bez wątpienia przyczyniło się do polepszenia sytuacji ekonomicznej całego regionu. W okresie szczytowym przedsiębiorstwo zatrudniało
ponad 9 000 osób, produkując ponad 9 milionów par butów rocznie. Obuwie
eksportowano do 32 krajów. Przy kombinacie działały szkoły, przychodnia, jak
również żłobki i przedszkola. Do obsługi pracowników powstał nawet przystanek kolejowy Nowy Targ Fabryczny. W nowotarskich butach himalajskie
szczyty zdobywali Kukuczka i Rutkowska. NZPS nie przetrwały jednak przemian
gospodarczych po 1989 r. zakład zamknięto, a majątek sprzedano. W części
dawnych budynków działają dzisiaj firmy z różnych branż.

Zjazd do Chochołowa, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

42 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

34 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

430 m

Szuter
Štrk
Unpaved

8 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

3 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

240 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

4 km

10 km

20 km
Wierchowina

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

30 km
granica PL/SK

35 km

40 km
Vitanová

800 m
700 m

42 km

430 m

Na dobry początek przyjemne ścieżki Podhala i Orawy, częściowo po dawnej trasie kolei z Nowego Targu do Trzciany. Podjazdy na tej trasie są łagodne,
nie zabraknie jednak wspaniałych widoków oraz ciekawych zabytków.
Trasa wiedzie przez mało zurbanizowane tereny, pozwalając wśród zieleni łąk
i pól zapomnieć o zgiełku miast. W otoczeniu gór można uciec od natłoku obowiązków i zamyślić się na dłużej, zanurzyć się w przyrodzie czy nawet, na koniec
dnia… w basenach termalnych w Orawicach.
Bocian nad Chochołowem, foto: 101countriesbefore50.com
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Nowy Targ → Oravice

42 km ↗ 430 m

Długą prostą przecinamy bór i przejeżdżamy pod nową Zakopianką, dalej
kontynuujemy jazdę śladem dawnej kolei (więcej → str. 37). Zabytkowy most
nad Wielkim Rogoźnikiem jest wspomnieniem tamtych czasów. Mijamy Rogoźnik, za którym w pobliżu pokaźnego
gmaszyska restauracji odbijamy w lewo,
w odnogę Szlaku, wkrótce zagłębiając
się w las Sośnina.
Tuż za nim czeka nas cudowny 7 km
odcinek grzbietowy przez Domański
Wierch. Asfalt wije się wśród łąk, a my
pedałujemy, zachwycając się widokami
na Babią Górę z prawej i Tatry z lewej

strony. Mijane samotne drzewa i kapliczki wskazują, że już dawno wędrowano
tędy między wsiami.
Po przecięciu drogi powiatowej jedziemy dalej prosto, od teraz 4,5 km szutrem. Odcinek ten przemierza łagodne
wzniesienie Wierchowiny. Lesiste wzgórza widoczne między nami a Tatrami to
Pogórze Gubałowskie.
Na skrzyżowaniu z drogą powiatową kierujemy się w prawo i po chwili
odbijamy w lewo. Podążamy w kierunku
kamiennej wieży kościoła położonego
we wsi słynącej ze swojej drewnianej zabudowy – Chochołowa (więcej – poniżej).

Sprawnie uciekamy od zabudowy,
za mostem nad Czarnym Dunajcem
znajdując drogę dojazdową do głównego Szlaku wokół Tatr.
Ostatnie jego zakosy doprowadzają
nas do granicy państwowej, a zarazem
wododziału europejskiego i styku regionów Podhala i Orawy. Przebieg tej granicy został wyznaczony nie bez perypetii
(więcej → str. 26), zaś samo jej ustalenie
w 1920 r. odstawiło na boczny tor podzieloną od teraz między dwa kraje linię
kolejową, przekreślając jej dalszy rozwój.
Mijamy ruiny dawnej stacji Sucha Góra

Chochołów
To wieś założona w XVI w. Jej mieszkańcy przez wieki trudnili się pasterstwem
i wyrębem drewna. Chochołów był częścią tzw. dóbr czarnodunajeckich sięgających aż za tatrzańską Dolinę Chochołowską. W 1819 r. całość ziem wykupił baron Jan Pajączkowski, a kilka lat później odsprzedał je miejscowym
góralom reprezentowanym przez ks. Józefa Szczurowskiego. Ten niestety okazał się oszustem, zapisując włości na swoje nazwisko. Prawowici właściciele
dochodzili swoich praw przez kolejne kilkadziesiąt lat. Pozostałością
po tej historii jest dzisiejsza Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi
zrzeszająca współwłaścicieli 3080 ha ziemi (2230 ha wewnątrz TPN).
Chochołów przyciąga unikalną architekturą drewnianą tworzoną przez
ponad 100 spójnych stylem góralskich chałup zbudowanych głównie w XIX w.
Wieś mieści również Centrum Torfowisk i Muzeum Powstania Chochołowskiego.

Ścieżka przez Wierchowinę, foto: Wojciech Goj

(Suchá Hora), pozostając na Szlaku na dalsze 7 km. Rychło przekonujemy się jak
podobny, ale i inny jest krajobraz po
słowackiej stronie. Zamiast wąskich pasów – bezkresne łąki i pola. Te malownicze
pejzaże pozwalają do reszty zapomnieć
o otaczającej nas na co dzień cywilizacji.
Zgrabnymi mostami pokonujemy Czerwony Potok, a dalej rzekę Jeleśnię, za którą
ścieżka zaczyna się wznosić. Objeżdżamy
od północy i zachodu iglasty las Háje (z lewej), by potem odbić ze Szlaku, wskakując
na czerwone znaki „C” orawskiej trasy rowerowej (oravskiej cyklomagistráli).

Kolej Nowy Targ – Sucha Góra – Królewiany
Zaczątek Szlaku wokół Tatr stanowi dawna kolej suchogórska, która na początku XX w. połączyła galicyjski Nowy Targ z węgierskimi Królewianami. Jest
ona owocem rozwijającej się w II poł. XIX w. sieci kolejowej Austro-Węgier. Nowe
linie przyczyniły się do rozwoju gospodarczego kolejnych regionów, umożliwiając
transport towarów i ludzi. W 1899 r. ukończono dwie linie: na Węgrzech do granicznej Suchej Hory oraz w Galicji do Zakopanego. W latach 1902–1904 powstał
transgraniczny łącznik: linia z Nowego Targu do Suchej Góry. Z dwóch
wariantów (z Zakopanego przez Kościelisko albo z Nowego Targu przez Czarny
Dunajec) wybrano ten drugi. Z powodu oszczędności linia od początku nie była
przystosowana do ciężkich składów, nigdy więc nie odegrała takiej roli, jaką
odegrać mogła i pozostała lokalnym połączeniem. Po II wojnie światowej
rozwój linii na dobre przekreśliła granica państwowa dzieląca „zaprzyjaźnione”
państwa komunistyczne. Po 1989 r. pociągi dojeżdżały już tylko odpowiednio
do Trzciany i Podczerwonego, a pozostałe kilometry na dobre zarosły.
Trasa do życia powróciła po roku 2014 w postaci ścieżki rowerowej.
Z widokiem na Tatry i bliższe Pogórze Skoruszyńskie, zniszczonym asfaltem,
zmierzamy do Witanowej (Vitanová).
Przez nieco senną wieś przemykamy, trzymając się znaków „C”, które doprowadzą
nas aż do Orawic (Oravice), wzdłuż rzeki
Orawicy. Za wsią droga wnika w odczu-
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walnie podtatrzańskie lasy. Po minięciu
Czarnego Potoku odbijamy w lewo, by
przyjemną nadrzeczną ścieżką rowerową
dotrzeć do centrum miejscowości. Kto
chętny, niech po dzisiejszej trasie odwiedzi tutejsze termy. Coś dla ciała, skóry,
ale i nosa, bo źródła nieco siarczanowe.

Liesek – MOR, foto: Łukasz Pereszczak
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Nowy Targ → Oravice

SLOVENSKÝ
Na dobrý začiatok príjemné chodníky Podhalia a Oravy, čiastočne
prechádzajúce po trase dávnej železnice Nowy Targ – Trstená. Stúpania na tomto úseku sú mierne, nebudú však chýbať malebné panorámy ani
zaujímavé pamiatky. Etapa je dobrá na štart: prechádza málo urbanizovaným územím, umožňuje zabudnúť na zhon miest medzi zelenými lúkami a poľami, utiecť do hôr od záplavy povinností a na chvíľku sa zamyslieť,
ponoriť sa do prírody alebo dokonca... do termálnych bazénov v Oraviciach
na koniec dňa.
Vyrážame od železničnej stanice
v Nowom Targu. Rýchlo sa dostávame von
z mesta, ideme po stopách dávnej železnice do Suchej Hory. Trať bola vybudovaná na
prelome 19. a 20. stor. a spojila Halič s Uhorskom v hraniciach Rakúsko-Uhorska. Vznikom nezávislého Poľska a Československa
sa prerušila plynulosť trate, ktorá od tohto
času začala postupne strácať svoj význam,
až kým úplne neschátrala. V roku 2014 získal úsek medzi Nowým Targom a Trstenou
nový život ako cyklistický chodník.
Nenáročnou trasou ideme cez Bór
Kombinacki, ďalej súbežne s hlavnou cestou
do Rogoźnika. Tam, neďaleko za čerpacou
stanicou odbočujeme na vedľajší úsek Cesty
okolo Tatier vedúci cez Domański Wierch.
Prechádzame menším lesom a začína sa ozajstná hostina pre oči: asfaltový
cyklistický chodník vedie miernym hrebeňom a ponúka nádherný výhľad na Babiu
Horu a Tatry. Bezprostredným okolím
sú nekonečné lúky, lenivo sa pasúce
kravy a ovce.
Po 7 km pretíname križovatku s okresnou cestou. Asfaltový povrch sa mení
na štrkový. Pred nami ďalších 4,5 km cez
Wierchowinu, až kým neprejdeme cez
cestu Ciche – Chochołów. Pretíname ju
rovno, rýchlym zjazdom dorazíme k cintorínu v Chochołowe a potom ku kostolu.
Chochołów je slávny dokonale zachovanou tradičnou drevenou zástavbou.
Väčšina domov pochádza ešte z 19. a zo
začiatku 20. stor. Inak ako v iných okolitých
obciach, kde drevený stavebný materiál pomaly ustupoval murovanému, tu je dodnes
zachovaná kompaktná, jednotná zástavba.
Je to do značnej miery výsledok ochrany
pamiatkového úradu – dnes je to nočná
mora niektorých obyvateľov, ktorí nemôžu
sami rozhodovať o vlastných domoch.
Prechádzame cez rieku Čierny Dunajec a vychádzame na Kamienci. Spojovacím úsekom ideme na hlavnú vetvu Cesty
okolo Tatier, ktorou po 600 m prechádzame cez štátnu hranicu. Ustálenie jej prie38

behu zabralo novo vzniknutému Poľsku
a Československu niekoľko rokov.
Neďaleko za priechodom míňame
chátrajúcu dávnu stanicu Suchá Hora. Od
tohto miesta chodník začína mierne klesať, ideme nekonečnými poľami slovenskej
Oravy. Zdolávame tri obnovené mosty,
za posledným, najvyšším, chodník začína
mierne stúpať. Obchádzame Les Háje. Následne odbočujeme z hlavného chodníka
a odteraz až do konca ideme po červených
značkách „C“ oravskej cyklomagistrály.
Trasa vedie zničenou asfaltkou na juh,
sprevádza nás výhľad na Skorušinské vrchy.
Vychádzame v centre Vitanovej. Stále po
značkách cyklomagistrály pretíname hlavnú
cestu a odbočujeme na cestu do Oravíc.
Cesta prechádza cez dedinu, za ktorou sa príroda mení na divokejšiu. Cítime,
že sme bližšie Tatier.
Ideme dnom úzkej doliny rieky Oravica. Premávka tu nie je veľká, ale vozidlá
uháňajú rýchlo.
Keď prejdeme cez Čierny potok, odbočujeme doľava na pohodlný cyklistický chodník brehom rieky až do centra Oravíc, kde sa
končí prvá etapa, Podtatranské Oravice nemajú dlhé dejiny, ľudia sa tu niekoľkokrát pokúšali usadiť, ale náročné podmienky a klíma
im to nedovolili. Osada sa rozvinula vďaka
objaveniu termálnych vôd a otvorení bazénov, ktoré lákajú mnohých turistov z Poľska.

Chochołów, foto: Wojciech Goj
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ENGLISH
Let’s begin with some pleasant bicycle paths of Podhale and Orava,
partly along the former Nowy Targ – Trzciana railroad route. The climbs
are gentle there, and the route offers both amazing views and interesting
monuments. It’s a good stage to start with: leading through less urbanized
areas, it allows you to forget about the hustle and bustle of cities among
the greenery of meadows and fields – surrounded by mountains, you can escape from the pressure of your responsibilities and get lost in your thoughts,
immerse yourself in nature or maybe, at the end of the day… in the waters
of the thermal pools in Oravice.
We set off from the vicinity of the railway station in Nowy Targ, and, while following the former railway route to Suchá
Hora, quickly get out of the town.
An easy path leads us through the
Bór Kombinacki forest and later, parallel
to the provincial road, to Rogoźnik. There,
not far behind the petrol station, we turn
into a branch of the Trail around the Tatra
Mountains that leads through Domański
Wierch. After riding through a small forest,
we are offered a veritable feast of sights:
the asphalt bicycle path runs along the top
of a gentle ridge, offering wonderful views
of Babia Góra and the Tatra Mountains.
We’ll see endless meadows and lazily grazing cows and sheep, as well.
After 7 km we cross the intersection with the district road. The asphalt
surface turns into a gravel one. Another
4,5 km through Wierchowina until we
come upon the Ciche – Chochołów intersection. We cross it and a quick downhill
ride leads us to the Chochołów cemetery
and finally the church. Chochołów is famous for its wonderfully preserved, traditional wooden buildings.
After crossing the Czarny Dunajec
river, we come to Kamieniec. A connector
leads us to the main Trail around the Tatra
Mountains, which, in 600 m, allows us to
cross the state border.

Not far after the crossing we pass
the dilapidated former Suchá Hora station. From here onwards, the path begins
to descend gently, traversing the endless
fields of Slovak Orava. We cross three
renovated bridges, after the last, highest, the path gently rises as it passes the
Háje Forest. We turn off the main trail
and from that point onwards we follow
the red signs “C” – the signs of the Orava
cycleway.
As we travel south along a damaged
asphalt road, views of the Skoruszyńskie
Range surround us. The trail leads us to
the centre of Vitanová. Following the trail
signs, we cross the main road and take
the road to Oravice.
After we pass the village, the surroundings become more natural and wild.
We can feel that we are closer to the Tatra
Mountains. The road runs along the bottom of the narrow valley of the Oravica.
Even though there are few cars on the road,
people tend to drive fast here.
After crossing the Czarny Potok river,
we turn left onto the comfortable riverside
bicycle path that will lead us to the centre of Oravice, where the first stage ends.
This town developed thanks to the discovery of thermal waters and the opening
of swimming pools, which attract many
tourists from Poland.

Chochołów, foto: Wojciech Goj
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ORAWICE (ORAVICE) → Przeł. Borek → Zuberzec (Zuberec) → Przeł.
Huciańska Wyżnia (Vyšné Hutianske sedlo) → Huty → Dol. Kwaczańska
(Kvačianska dolina) → Kwaczany (Kvačany) → Lipt. Matiaszowce (Liptovské
Matiašovce) → Podháj → Lipt. Beharovce → Pavlova Ves → Bobrowiec
(Bobrovec) → Trstené → LIPTOWSKI MIKUŁASZ (LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)

Okolice Zuberzca, foto: Wojciech Goj

Niżne Tatry z okolic Beniuszowiec, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

45 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

39 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

630 m

Szuter
Štrk
Unpaved

4 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

21 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

840 m

Teren
MTB
MTB

2 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

18 km

10 km
Przeł. Borek

20 km
Vyšné Hutianske sedlo

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

30 km
Kvačany

Podháj

6 km

40 km

Z Orawic ruszamy drogą główną
dalej w górę. Będziemy podążać za znakami trasy rowerowej (oravská cyklomagistrála) aż do Kwaczan (Kvačany), tj. przez
najbliższe 30 km.
Zostawiamy za plecami miejscowość,
rychło zatapiając się w gęste świerkowe
lasy. Przydrożny potok Bystrá oddziela Tatry
Zachodnie od Skoruszyńskich Wierchów,
a wzdłuż samej drogi wiedzie północna
granica TANAP-u (słowackiego TPN-u).
Podjeżdżamy łagodnie i równomiernie, a leśne prześwity pozwalają nam dostrzec masyw Osobitej (1687 m n.p.m.),
800 m powyżej poziomu drogi. Po 3 km
docieramy do leśniczówki Mihulčie (obecnie Chata RIMI), gdzie znak „12%” informuje, że dalej tak łatwo już nie będzie. 1 km
do przełęczy Borek (Bôrik; 940 m n.p.m.)
to trudny leśny podjazd. Za nim jednak
czeka nas 2 km leśnego zjazdu Doliną Błotną.

Następnie teren staje się bardziej płaski, a świerkową monotonię przerywają
rozległe hale ciągnące się z prawej strony
drogi wiodącej wzdłuż potoku. Docieramy
do skrzyżowania, na którym wybieramy
wariant w lewo (pod górkę, stale za
znakami „C”).
Podjeżdżamy na wzniesienie Chotár
(nazwa pochodzenia węgierskiego, podobnie jak Chotarz, a nawet Kocierz).
Miejsce wita nas imponującymi widokami na Tatry Zachodnie, z wyraźnie
oddzielonym masywem Osobitej. Za
przełamaniem grzbietu otwiera się również panorama Zuberzca (Zuberec), który
jest punktem wypadowym dla wycieczek
w Tatry. Wieś mieści skansen – Muzeum Wsi Orawskiej, ponadto odbywają
się tu także zawody... Pucharu Europy
Psich Zaprzęgów. Żubrów próżno tu
jednak dzisiaj szukać.

Trstené

800 m

45 km

630 m

600 m

Tym razem przeprawa przez góry i zjazd do „morza”. Dwa solidne podjazdy
sprawdzą naszą determinację, a lesiste orawskie podnóża Tatr na dobre wprowadzą
nas w klimat przygody.
Kto wytrwa, w nagrodę odkryje tajemny świat Doliny Kwaczańskiej oraz ujrzy
wspaniałe krajobrazy liptowskiego Podtatrza. Wśród takich pejzaży wcale nie ma się
ochoty kończyć tego dnia. Bezkresne łąki i pola towarzyszą nam aż do Mikułasza, zabytkowego miasta pośrodku Kotliny Liptowskiej, nieopodal „Liptowskiego Morza”.
40

Droga do Bobrowca, foto: Wojciech Goj

41

A. GRVL. 2/2

A. GRVL. 2/2

Oravice → Liptovský Mikuláš

Szybkim zjazdem dostajemy się do
wsi, kończąc na skrzyżowaniu vis-à-vis
zapraszającej do odpoczynku restauracji.
Skręcamy w lewo i kontynuujemy jazdę
szeroką ulicą. Wielkopłytowe bloki
(paneláki) raczej nie kojarzą nam się ze
śródgórską miejscowością letniskową –
pokazują jednak, jak bardzo zmieniła się
i rozrosła ta niegdyś mała wioska.
Trasa rowerowa wyprowadza nas na
bezalternatywną trasę 584, niestety bardziej ruchliwą od tej z Orawic. Niedogodności równoważy jednak otoczenie płaskiej
doliny, którą przecinamy – zielony podtatrzański krajobraz Orawy. 2,5 km dalej docieramy do kamieniołomu wydrążonego
w stokach Palenicy. Jego teren znajduje
się poza granicami TANAP-u.
Niespodziewanie droga staje się bardzo stroma. Przed nami trudne 1,5 km
ze 120 m sumy przewyższeń. Wytrwale
wspinając się aż do Wyżniej Huciańskiej
Przełęczy (Vyšné Hutianske sedlo; 950 m
n.p.m.), docieramy zarazem do granicy Orawy i Liptowa. Na przełęczy czeka na nas
wiata z ławkami i dachem. Jeśli zabrakło
nam wody, możemy spróbować poprosić
o nią w pobliskiej leśniczówce.
Do końca trasy 28 km. Za chwilę
czeka nas zjazd. Trasa przez kolejne 5

Okolice Bobrowca, foto: Wojciech Goj
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km prowadzi odcinkiem niemalże MTB
(Dolina Kwaczańska).
Jeśli brakuje nam sił, pogoda nie dopisuje albo jest sporo błota, warto rozważyć pojechanie dalej drogą główną
(trasa OPTN) i włączenie się ponownie
na trasę GRVL za Kwaczanami.
Ostatnie metry podjazdu doprowadzają
nas do skrzyżowania z drogą do Hut. Odbijamy z drogi głównej (przy której 1,5 km
dalej stoi restauracja – Koliba Holica), zjeżdżając w dół niezwykle ciekawej geologicznie
Doliny Kwaczańskiej (Kvačianska dolina).
Stromość podjazdu sprawia, że przez
Huty pewnie tylko przemkniemy. Tak jak
pobliskie Małe i Wielkie Borowe, zostały
one założone przez osadników z Górnej
Orawy. Polscy etnolodzy uważają ich za Polaków, słowaccy – za górali (w słowackim
rozumieniu tego słowa, czyli osoby zamieszkujące pogranicze i mówiące po góralsku).
W wioskach przez wieki niemal odciętych
od świata zachowało się wiele tradycyjnych drevenic (drewnianych chałup), ale też
miejscowa gwara i zwyczaje.
Nasze następne zadanie to pokonanie
skalistego pasma Wielkiego Chocza (Veľký Choč). O dziwo nie będziemy wspinać

45 km ↗ 630 m
się na żadną przełęcz. Pasmo poprzecinane jest z północy na południe głębokimi
dolinami. Jedną z nich jest zachwycająca
Dolina Kwaczańska.
Za placykiem z tablicą oznajmiającą szutrową ścieżkę znajduje się głęboki kanion
wciśnięty pomiędzy dolomitowe i wapienne skały masywów Czarnej Góry i Ostrego.
Aż do II poł. XX w. dolina była głównym
połączeniem wsi z resztą świata.
Na rozwidleniu 1 km dalej wybieramy
od razu wariant w lewo do Kwaczan bądź
decydujemy się na wycieczkę tam i z powrotem do Młynów w Obłazach. Ukryte przed
światem odnowione młyny wodne zamknięte w ścianach skalistego kotła robią wrażenie
(i kosztują dodatkowe 1,5 km w dwie
strony, częściowo MTB).
Za rozwidleniem przyjdzie nam zmierzyć się z trudnym technicznie, ale pięknym
odcinkiem. Będzie stromo, chwilami po litej skale. Droga wznosi się wysoko ponad
dół doliny, a potem stopniowo opada na
jej dno. Chwilami konieczne będzie prowadzenie roweru (nawet w dół). Punkty
widokowe oferują spojrzenie z góry na to
niezwykłe miejsce.
Po 4,5 km żegnamy się ostatecznie ze
skalnym przełomem, witając malowniczą
i łagodną Kotlinę Liptowską. Przemierzamy wieś Kwaczany, za którą wjeżdżamy w

A. GRVL. 2/2
bajkowe wręcz krajobrazy. Otwierają się
widoki na łagodnie pofałdowane, bezkresne
pola południowego Podtatrza, na wyniosłe
Tatry, na dalekie Niskie Tatry, nadto trasę
przyozdabiają przydrożne drzewa.
1 km za wsią docieramy do skrzyżowania z trasą 587. Na nim odbijamy z czerwonego szlaku, jadąc w lewo za znakami
szlaku niebieskiego. Ten prowadzić nas
będzie przez ponad 15 km aż do końca wycieczki, do Mikułasza. Po 500 m skręcamy
w odchodzącą w prawo śródpolną drożynę.
Rozległe widoki przyprawiają o zawroty
głowy. Wpatrzeni w te pejzaże podjeżdżamy do kapliczki pod trzema lipami.
W oddali ukazuje się Jezioro Liptowskie.
Zjeżdżamy przyjemnie w stronę
Liptowskiego Tarnowca (Liptovský
Trnovec), nie docierając jednak do wsi.
Naprzeciwko spółdzielni rolnej odbijamy
w lewo, by na najbliższe 1,5 km zamienić
asfalt na polną drogę do Beharoviec.
Kontynuujemy jazdę przez Pavlovą
Ves do Bobrovca (powtórka rajskich krajobrazów), dalej do wsi Trstené. Za nią łagodny 2 km zjazd wśród zieleni sprowadza
nas na obrzeża Liptowskiego Mikułasza
(Liptovský Mikuláš). Wzdłuż torów, następnie
za nimi, ul. Pišúta docieramy na sam rynek,
gdzie kończymy ten niezwykły dzień
(więcej o Mikułaszu → str. 21).

Liptowski Mikułasz – rynek, foto: Wojciech Goj
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SLOVENSKÝ
Dnes nás čaká prechod cez hory a zjazd k „moru“. Dve ostré stúpania budú
skúškou nášho odhodlania a lesnaté úseky na úpätí Tatier v nás určite vyvolajú pocit dobrodružstva. Vytrvalých čaká odmena v podobe tajomného sveta
Kvačianskej doliny a veľkolepej panorámy Liptova na úpätí Tatier. Keď ideme
takým prostredím, vôbec nechceme, aby sa výlet skončil. Nekonečné lúky a polia
nás sprevádzajú až do Mikuláša, historického mestečka v strede Liptovskej
kotliny v blízkosti Liptovskej Mary.
2/3 celej trasy prejdeme po červených značkách oravskej cyklomagistrály.
Vyrážame z Oravíc a rýchlo sa ponoríme
do hustých podtatranských ihličnatých
lesov. Ideme rovným tempom miernym
stúpaním pozdĺž potoka, na niekoľkých
miestach sa nám otvára pohľad na Osobitú
s vrcholom 800 m nad cestou.
Míňame hájovňu Mihulčie (dnes Chata
RIMI), za ktorou sa začína náročnejšie stúpanie s dĺžkou 1 km.
Vychádzame na sedlo Bôrik (940 m n.
m.). Za sedlom nás čaká 2 km zjazdu Blatnou
dolinou. Dorazíme na plošinu a križovatku,
kde odbočujeme doľava po značkách cesty.
Vychádzame na nezalesnený vrch Chotár, kde obdivujeme prekrásnu panorámu
Západných Tatier. Odtiaľto vidieť aj Zuberec,
kam schádzame.
Cesta sa končí na križovatke, na ktorej
odbočujeme doľava. Následne pokračujeme
dlhým rovným úsekom medzi jednotvárnymi
komunistickými budovami. Vychádzame von
z mestečka, ideme spolu s autami cestou
č. 584. Táto cesta bola vytýčená a vybudovaná v 80. rokoch 20. storočia.
Pretína takmer panenské lesy.
2,5 km pokračujeme malebným úpätím
Tatier, pozdĺž hranice TANAP-u. Nečakane
narážame na... veľký kameňolom, ktorý sa
zahryzáva do skalných svahov Palenice. Za
ním je už cesta strmá: za 1,5 km zdoláme
120 m výškového rozdielu. Šplháme sa na
Vyšné Hutianske sedlo (950 m n. m.).

Dolina Kwaczańska – młyny, foto: Wojciech Goj
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Do konca etapy nám zostáva 28 km,
vrátane technicky náročného zjazdu Kvačanskou dolinou. Ak nám počasie nepraje
alebo už nemáme sily, je dobré zvážiť cestu
variantom A.OPTN.2/2, ktorý prechádza
ľahšou trasou. Ak si potrebujeme dať niečo
pod zub: 1,5 km hore po hlavnej ceste sa
nachádza reštaurácia Koliba Holica.
Hneď za sedlom odbočujeme na miestnu komunikáciu do Hút, strmo schádzame
do doliny, ktorá (rovnako ako niekoľko rovnobežných s ňou) pretína Chočské vrchy zo
severu na juh. Prešmykneme sa cez Huty,
ktoré sú enklávou goralského obyvateľstva.
Za dedinou červený chodník schádza
z asfaltu a vedie nás dovnútra nezabudnuteľnej Kvačianskej doliny. Jej skalná úžľabina bola až do 80. rokov 20. stor. jediným
spojovníkom medzi tunajšími dedinami
a svetom. Štrkovým chodníkom dorazíme
po 1 km na rázcestie. Trasa odbočuje doľava, do Kvačian, cesta doprava vedie do
Vodných mlynov Oblazy (nezvyčajné
miesto, vzdialenosť tam a späť 1,5 km, MTB).
Za rázcestím je cesta technicky náročná, na niekoľkých miestach vedie po pevnej skale. Možno bude potrebné zosadnúť
z bicykla. Stojí za to zastaviť sa na jednom
z vyhliadkových bodov, ktoré poskytujú
výhľad na celú dolinu.
Po 4,5 km kaňonu vychádzame na príjemnú, takmer plochú Liptovskú kotlinu.
Prechádzame cez Kvačany, dorazíme na križovatku v poliach. Odbočujeme z červeného
chodníka doľava, po 500 m ideme doprava
na úzku poľnú asfaltku (modrý cyklistický
chodník), ktorá nás zavedie až do Mikuláša.
Krátke stúpanie prináša veľkolepé
panorámy Tatier, Veľkého Choča, Liptovskej kotliny a Nízkych Tatier. Schádzame
smerom na Liptovský Trnovec, ale pred
dedinou odbočujeme na štrkovú cestu do
Beharoviec. Stále po modrých značkách
pokračujeme cez Pavlovu Ves, Bobrovec,
Trstené. Za nimi bude dnes posledný zjazd
do Liptovského Mikuláša. Modrým chodníkom dorazíme až na samotné Námestie
Osloboditeľov.

45 km ↗ 630 m
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ENGLISH
Today – mountain crossing and a downhill ride to the “sea”. Two solid climbs
will test our determination, and the forested foothills of the Orava Tatra Mountains
will inspire in us the spirit of adventure for good. If you persevere, you will be rewarded
with discovering the secret world of the Kwaczańska Valley and seeing the marvellous
panorama of the Liptov Tatras. After viewing such landscapes you may not want to
leave. Endless meadows and fields accompany us to Mikuláš, a historic town in the
middle of the Liptov Basin, near the Liptovská Mara water reservoir.
For two thirds of the whole route we
will follow the red signs of the Orava cycleway. We set off from Oravice. Gentle
and steady climbs lead us along the stream;
in several places we might see Mount
Osobitá, with its peak 800 m above the
level of the road.
We pass the Mihulčie forester’s lodge
(presently Chata RIMI), behind which a serious 1 km long climb begins. It leads us to
the Bôrik saddle (940 m above sea level).
Behind the saddle a 2 km descend through
the Blatná Valley awaits us. We arrive at
a flat plain and an intersection, where
we turn left following the trail signs.
We climb the forestless Chotár hill,
from where we can admire the magnificent view of the West Tatras. Zuberec
is also visible from here – and that’s
where we’re going next.
The road ends at an intersection,
where we turn left. We pass through the
town and continue down route 584.
We admire the picturesque foothills
of the Tatra Mountains for another 2.5 km,
while we ride along the border of the Tatra
National Park. Suddenly, we come upon a
quarry. The road becomes steep: in a span
of just 1.5 km there is a 120 m difference in
elevation. We climb to the break near the
Hutianske Pass (950 m above sea level).
There are 28 km left until the end of
this stage, including a technically difficult
descend along the Kvačianska Valley. If the
weather looks bad, or you don’t have enough
strength, consider taking the A.OPTN.2/2
variant, which leads along easier routes. If
you need a bite to eat, a restaurant is located
1.5 km up the main road – Koliba Holica.
Just behind the pass we turn down the
steep road to Huty, which goes along the
valley that crosses the entire Veľký Choč
range from north to south. We ride through
Huty.
Behind the village the red trail sets off
from the asphalt road and leads us down
the unforgettable Kvačianska Valley. The
gravel path forks into two after 1 km. The

trail leads left, to Kvačany, and the road
to the right leads to the extraordinary
watermills in Oblazy.
After the fork the road becomes more
difficult, in several places you may even
be riding on solid rock. It might be necessary to get off your bike. It’s worth stopping at one of the viewpoints that show
the surroundings of the valley.
The 4.5 km long canyon leads us
to the gentle, almost completely flat
Liptovská Valley. By going through
Kvačany, we get to crossroads in the fields.
We turn off the red trail to the left, after
500 m turn right onto a narrow asphalt field road – and the blue trail that
will lead us right to Mikuláš.
The short climb will be rewarded with
views of the Tatra Mountains, the Veľký
Choč range, the Liptovská Valley and the
Low Tatras. We take the road to Liptovský
Trnovec, but turn down a gravel road to
Beharovce just before the village. The blue
trail signs lead us through Pavlova Ves,
Bobrovec, Trstené. Behind them, our last
downhill for today – down the road to Liptovský Mikuláš. The blue trail will show us
the way right to the town square (Námestie Osloboditelov).

Podjazd na Przełęcz Borek, foto: Wojciech Goj
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Liptovský Mikuláš → Štrba

B. OFCL. 1/3

LIPTOWSKI MIKUŁASZ (LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ) → Okoliczne (Okoličné)
→ Węgierska Wieś (Uhorská Ves) → Podtureň → Liptowski Gródek
(Liptovský Hrádok) → Liptovská Porúbka → Kráľova Lehota →
Svarín → zapora Czarny Wag (Čierný Váh) → dolina Czarnego
Wagu → Biely potok → Szuniawa (Šuňava) → SZCZYRBA (ŠTRBA)

Droga do Szczyrby, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

47 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

40 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

600 m

Szuter
Štrk
Unpaved

Suma zjazdów
Zostup
Descent

350 m

Teren
MTB
MTB

10 km

20 km
Liptovská Porúbka

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

18 km

7 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

20 km

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads
30 km

Zapora Čierný Váh

9 km

47 km ↗ 600 m
Z mikułaskiego rynku ruszamy z powrotem nad rzekę, ul Šturovą. Włączamy się
w ścieżkę rowerową i przez 7 km kontynuujemy jazdę w górę Wagu. Pierwsze 3,5 km
to dobrze przygotowana ścieżka wiodąca
skrajem nowszych części miasta z widokiem
na zielone wzgórza Niskich Tatr z dominującym masywem Poludnicy. Po lewej, podobnie jak w innych słowackich miastach,
nadrzecze zabudowano wysokimi blokami.
Niecały kilometr powyżej początku
odnogi zasilającej wodny slalom ujrzymy wyróżniającą się z krajobrazu pomarańczową rurę. Obok niej odbijamy
w prawo na kładkę. Amatorzy chwiejnych
mostków będą mieć nie lada uciechę.
Po przeprawie kontynuujemy podróż
w górę rzeki, obok betoniarni. Na skrzyżowaniu 900 m dalej wybieramy wariant
prosto, przez starą bramę, za którą zaczyna
się szeroki szuter. Na przeciwległym brzegu
atrakcja nie do przeoczenia – franciszkański
kościół pw. św. Piotra z Alkantary w Okolicznem (Okoličné) uważany za najwspanialszą świątynię Liptowa. Jego 500-letnie
gotyckie mury kryją wspaniałe sklepienia,
te jednak niełatwo zobaczyć, z powodu
trwającego remontu.
Szerokim szutrem ograniczonym wysokimi krzakami jedziemy przez 1,5 km,
po których główna droga skręca w prawo.
My kontynuujemy jazdę prosto, obok płotu elektrowni, odkrywając znaki zielone,
które to doprowadzą nas aż do Podturnia. Zgodnie z nimi przemierzamy położoną pod autostradą Węgierską Wieś
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(Uhorská Ves), docierając po niespełna
1 km do placyku i rozwidlenia.
Nasza trasa wiedzie przez rzekę, trzeba
jednak wspomnieć, że znajdujemy się zaledwie 1,2 km od 500-letniego uzdrowiska
Liptowski Jan (Liptovský Ján). Warto nadłożyć drogi i podjechać tam dla szesnastu
XVI i XVII-wiecznych pałacyków szlacheckich (o różnym stopniu zachowania), a także
dla otwartego darmowego stawu termalnego pod gołym niebem o nazwie Kaďa
(czyt. kadzia; temperatura 23ºC). Z Liptowskiego Jana pochodził potężny niegdyś
ród Szentivanyich. Na swoich ziemiach
jego przedstawiciele stworzyli również
inne uzdrowisko – Szczyrbskie Jezioro
(Štrbské Pleso).
Na placyku wypatrujemy czerwonych
znaków liptowskiej pętli rowerowej (cyklomagistráli), którą będziemy się nawigować przez kolejne 30 km. Stabilną kładką
przedostajemy się do Podturnia. Mijamy
pałac Pálovské, po 1 km dobijamy do drogi
DK18. Jej szerokie pobocze pozwala jakoś
przetrwać 1,7 km do Liptowskiego Gródka
(Liptovský Hrádok), a nawet podziwiać
zielone stoki Niskich Tatr stromo opadających do Wagu z prawej strony. Na
pierwszych światłach odbijamy w prawo,
w ul. Šturovą (kto ciekaw zamku w Gródku,
ten do centrum i w lewo).
Posłusznie podążając za czerwonymi znakami „C”, pedałujemy przyjemną
aleją lipową, niemal niepostrzeżenie mijając Muzeum Etnograficzne (Národopisné
múzeum) z wystawą o owczarstwie.

40 km
Šuňava

800 m
700 m
600 m

47 km

600 m

Dzisiaj z Liptowa przejedziemy na Spisz. Zaczniemy przyjemnie i łagodnie, ze ścieżki wzdłuż Wagu podziwiając leśne grzbiety Niskich Tatr. Panorama spod Wielkiego Wierchu malowniczo zakończy tę część. Etap drugi to
wytrwałe przybliżanie się do otoczonego zielenią i ciszą zbiornika na Czarnym
Wagu. Część trzecia pozwoli odpłynąć myślom podczas cierpliwej wspinaczki
przez nieprzebyte lasy górnej doliny Czarnego Wagu. Z zamyślenia wyrwie nas
dopiero niespodziana panorama Tatr w Szuniawie. Dzień niełatwy, urozmaicony,
sprzyjający rowerowym medytacjom.
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Kładka przez Wag, Liptowski Mikułasz-Okoliczne, foto: Wojciech Goj
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Liptowski Mikułasz-Okoliczne, foto: Wojciech Goj

Obok sporych tartaków docieramy
do Liptovskiej Porúbki. Szlak sprytnie
omija miejscowość, wyprowadzając
nas na to, co najlepsze – na widokowe
stoki Wielkiego Wierchu (Veľký vrch).
Tym samym kończy się równinna monotonia – w 3 km wznosimy się o 100 m
wyżej, ale warto! Wspaniała panorama
od Małej Fatry, przez pasmo choczańskie, Tatry Zachodnie i Wysokie budzi
wielki zachwyt.
A już za chwilę… czeka nas szybki
zjazd (uwaga na pojedyncze dziury!). Wyprowadza on na ruchliwą DK72, z której
skorzystamy zaledwie przez 600 m, po
czym od razu uciekniemy w prawo, do
Kraľovej Lehoty. Wieś rozłożona wzdłuż

linii kolejowej jest centrum tartacznego
zagłębia doliny Czarnego Wagu. Niegdyś
tutejsze lasy przecinała kolej wąskotorowa,
której ślady są nadal zauważalne w terenie.
Przed nami 25 km niemal bez kontaktu
z cywilizacją. Warto uzupełnić zapasy. Głęboką, strzeżoną przez lesiste mury wzgórz
doliną jedziemy długo, przez 9 km tam, gdzie
zaczynają się widoczne linie wysokiego napięcia – elektrowni i zapory Czarny Wag
(Čierný Váh). Niewielkie (2 km długości),
ale ustronne, otoczone górami jezioro można wygodnie podziwiać z MOR-u usytuowanego przy górnym końcu zbiornika.
Wypoczęci przed niełatwym odcinkiem? No to w drogę. Tuż za zakrętem
niespodzianka – malutka stacyjka będą-

47 km ↗ 600 m
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ca pozostałością po dawnej kolejce leśnej
oraz położony na górce kościół.
Przed nami leśny i odludny odcinek
doliną Czarnego Wagu. Czerwone
znaki (uwaga: dwa czerwone szlaki!
Łatwo się pomylić!) kierują nas na wprost
na dosyć wymagający, stromy odcinek
po retroasfalcie. Komu bliższe kolejowe
(czytaj: łagodniejsze) podjazdy, niech
wybierze równiejszy szlak zielony, wiodący śladem dawnej kolejki (cyklocesta
Benkovo). Oba warianty łączą się po 4,5 km.
Kolejny etap to 3,5 km jazdy do okolic
leśniczówki Bielý Potok. Tam wraca ruch samochodowy. My kierujemy się w lewo, odbijając od dna medytacyjnej doliny Czarnego
Wagu (stale towarzyszą nam znaki czerwone).
Odtąd łagodnie zrazu lasem, potem
przez ładne polany i ponownie lasem
wzdłuż Šuňavskiego potoku. Po 2,5 km
niewielki krzyż z lewej zwiastuje bliskość
miejscowości, ale wnet uwagę naszą
odwróci wspaniała, niespodziewanie ukazująca się za nim, panorama Tatr.
Z głową zwróconą w lewo zawitamy
do Szuniawy (Šuňava). Złożona dawniej

z dwóch osobnych wsi (Wyżnej i Niżnej),
nazwę wzięła od szumiących lasów, choć
niemiecka nazwa Schönau sugerowałaby
raczej piękne lasy (niem. schön ‘piękny’).
Tak czy siak – i tak ładnie.
W ten sposób, niepostrzeżenie wjeżdżając w dorzecze Popradu, więc i zlewnię Bałtyku, znaleźliśmy się na chwilę
na Spiszu, zostawiając Liptów za sobą.
Jadąc dalej za czerwonymi znakami,
omijamy centrum wsi i orientujemy się na
Tatry. Efektowny zjazd w stronę Szczyrby
(Štrba) jest miłym akcentem na koniec dnia.
Zabudowania wsi skierowane są nietypowo
– nie na Tatry, a na południe (z pewnością
zależało im bardziej na lepszym nasłonecznieniu, widoki i tak mieli na co dzień…).
Jeśli nie znaleźliśmy zakwaterowania
na miejscu, czeka nas jeszcze podjazd na
podrzędną stację Štrba zastávka (1,5 km;
stąd pociągi m.in. do Popradu) albo do Tatrzańskej Szczyrby (Tatranská Štrba; 4 km
i 100 m przewyższenia), skąd jeździ więcej
pociągów oraz dodatkowo kolejka zębata
na turystyczne Štrbské Pleso.

Tatry z okolic Szuniawy, foto: Wojciech Goj

Juraj Jánošík

Liptovská Porúbka – widok z okolicy, foto: Wojciech Goj
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Choć wielu z nas sądzi inaczej, to sławny Janosik był raczej Słowakiem niż
Polakiem. Tak czy owak, z pewnością był zbójnikiem, czy raczej rozbójnikiem. Wedle
źródeł historycznych działał na ziemiach należących dziś do Słowacji, również
w okolicach Szuniawy. Po zaledwie trzech latach działalności i roku hersztowania
został złapany, a w 1713 r. stracony, powieszony na haku za lewe żebro
w Liptowskim Mikułaszu. Lata jego największej sławy miały jednak nastać dopiero
wraz z epoką słowackiego romantyznu... i polskiego filmu z Markiem Perepeczko.
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SLOVENSKÝ
Dnes z Liptova prejdeme na Spiš. Začíname príjemne a bez námahy.
Z chodníka pozdĺž Váhu obdivujeme zalesnené vrchy Nízkych Tatier.
Panoráma spod Veľkého vrchu bude malebným ukončením tejto časti.
Druhá etapa je vytrvalé približovanie sa k vodnej nádrži na Čiernom Váhu,
ponorenej do zelene a ticha. Tretia časť bude našu myseľ voľne unášať, keď sa
budeme trpezlivo šplhať neprekonanými lesmi hornej doliny Čierneho Váhu.
Zo zamyslenia nás preberie až nečakaná panoráma Tatier v Šuňave. Deň nebude
ľahký, ale pestrý a ako stvorený na cyklistické meditácie.
Z Liptovského Mikuláša vyrážame na
ďalšiu cestu brehom Váhu s peknými výhľadmi na Nízke Tatry vypínajúce sa na juhu.
Po hojdajúcej sa, ľahko prehliadnuteľnej
lávke prechádzame na druhý breh rieky.
Dorazíme do Okoličného, kde nájdeme veľkolepý gotický kláštor s kostolom
sv. Petra z Alkantary.
Za Okoličným pokračujeme pozdĺž
rieky, teraz po štrku. Dorazíme do
Uhorskej Vsi a na rázcestie.
Trasa vedie ďalej lávkou cez rieku, ale za
návštevu stojí neďaleký Liptovský Ján, sídlo
rodiny Svätojánskych. Je to kúpeľné mestečko s niekoľkostoročnou históriou, nachádzajú
sa tu zaujímavé šľachtické kúrie a... voľne dostupný termálny prameň Kaďa.
Pokračujeme cez Podtureň (odtiaľ až
do doliny Čierneho Váhu stále po červenom cyklistickom chodníku), napájame sa
na frekventovanú hlavnú cestu, našťastie
nie na dlhý úsek. Dorazíme do Liptovského Hrádku. Kto si chce pozrieť hrad,

Liptovská Porúbka – widok na Niżne Tatry,
foto: Wojciech Goj
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nech v centre odbočí doľava, my ideme
doprava, späť k rieke. Míňame Etnografické múzeum a lipovou alejou pokračujeme
do Porúbky.
Dedinu obchádzame po červenom
chodníku. Ideme (stúpanie) na úpätie Veľkého
vrchu s nádhernou panorámou od Fatry až po
Vysoké Tatry. Príjemne schádzame na hlavnú
cestu č. 72. Ideme po nej 600 m na sever
a odbočujeme do Kráľovej Lehoty. V minulosti to bola kráľovská dedina (o čom hovorí jej
názov), dnes je to centrum drevárskeho priemyslu. Je dobré doplniť si tu zásoby – nasledujúcich 25 km budeme cestovať bez kontaktu
s civilizáciou.
Ďalších 9 km šliapeme hore dolinou
Čierneho Váhu. Dorazíme k vodnému dielu (jazeru) Čierny Váh obklopenému lesmi.
Miesto uchvacuje svojou panenskosťou.
Za jazerom sa začína „najdivokejší“ úsek.
Míňame zachovalú stanicu bývalej úzkorozchodnej železnice (využívala sa pri ťažbe dreva) a na rázcestí pri kostolíku pokračujeme po
zelenom cyklistickom chodníku. Je to štrková
cesta vedúca trasou dávnej železnice, ideme
až k bývalej stanici Benkovo.
Tu, v srdci hustých lesov, sa vrátime na
červený chodník a pokračujeme ním hore
dolinou až k horárni Biely Potok. Na križovatke ideme doľava dolinkou Šuňavského
potoka, teraz už spolu s cestnou premávkou.
Na konci doliny sa nečakane otvárajú výhľady
na Tatry.
Dorazíme do Šuňavy. Názov pochádza od šumiacich alebo od krásnych lesov
(je pekný, však?).
Nepozorovane prekračujeme rozvodie
a tak sa na chvíľu ocitáme na Spiši.
Obchádzame centrum dediny a smerujeme na sever k Tatrám (nádherná panoráma
Tatier). Malebným úsekom lúk pokračujeme
do Štrby. Ak tu nenájdeme ubytovanie, môžeme ísť na železničnú zastávku Štrba (1,5 km)
alebo na hlavnejšiu stanicu Tatranská
Štrba (4,5 km a 100 m hore kopcom).
Z tejto stanice odchádza veľa vlakov aj
k turistickému Štrbskému Plesu.

47 km ↗ 600 m
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ENGLISH
Today, a ride from Liptov to the Spiš region. The route will start pleasantly
and gently, from the path along the Váh river admiring the forest ridges of the
Low Tatras. The panorama from under Veľký Vrch will end this part in a picturesque
way. The second stage is a persistent ascent to the Čierny Váh reservoir surrounded
by greenery and silence. The third part lets your thoughts drift away as you
patiently climb through the impassable forests of the upper Čierny Váh valley.
Only the unexpected panorama of the Tatra Mountains in Šunava breaks us out of
our reverie. Not an easy day, varied, favourable for cycling meditations.
From Liptovský Mikuláš continue along
the bank of the Váh river with views of the
Low Tatras. By a swinging footbridge, cross
over to the other bank of the river. Reach
Okolične, where you will find a wonderful
gothic abbey with the church of St. Peter
of Alcantara.
In Okoličné we continue along the river,
now on gravel. We reach Uhorska Ves and
the fork. The route continues via a footbridge over the river, but it is worthwhile to
visit the nearby Liptovský Ján, a spa town
with a history dating back several centuries,
with an interesting aristocratic palaces and...
the Kaďa thermal spring open to all.
Continue through Podtureň (from
here to the valley of Čierny Váh follow the
red cycling trail), join the busy main road,
fortunately we will not have to ride along
it for long. We reach Liptovský Hrádok. At
the first traffic lights, turn right coming back
to the river. Pass the Ethnographic Museum
(Narodopisné Múzeum) and continue along
the linden alley to Liptovská Porúbka.
Pass the village following the red track.
It takes us (uphill) to the scenic foot of Veľký
Vrch with a wonderful panorama from Fatra
to the High Tatras. Take a pleasant descent to
the national road 72, go north on it for 600
m and turn to Kráľova Lehota. The village is
a centre of the wood industry. Buy food and
drink here if you need – the next 25 km are
without contact with civilisation.
The next 9 km is riding up the Čierny
Váh valley. We reach the Čierny Váh dam
(lake) surrounded by forests. The place impresses with its wildness.
Behind the lake, the „wildest” part begins. We pass the preserved station of the
former narrow-gauge railway (it was used
for carrying wood) and arrive at a fork under
a white chapel. Here, it is worth choosing
the green bicycle track – a gravel track
that follows the former rail tracks up to
the former station Benkovo.
Here, in the middle of dense forests,
we’ll return to the red trail and contin-

ue up the valley to the forester’s lodge at
Bielý Potok. At the crossroads go left, now
with traffic, through the valley of Šuňavský
Potok. At the end of the valley, views of the
Tatras open up.
Reach Šuňava. The name of this place is
derived from the humming forests. We cross
the border of water divisions and thus for
a moment plunge into the Spiš region.
Bypass the centre of the village and
head towards the Tatra Mountains, to the
north. Take a picturesque route through
meadows to Štrba, where today’s stage
ends. If you can’t find accommodation
here, you can continue to a small railway
station Štrba zastávka (1,5 km) or the main
railway station Tatranská Štrba (4,5 km and
100 m uphill). There are trains to Liptovský
Mikuláš, Poprad and Štrbské Pleso.

Okoliczne – gotyckie drzwi, foto: Łukasz Pereszczak
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34 km ↗ 100 m

SZCZYRBA (ŠTRBA) → Łuczywna (Lučivná) → Świt (Svit) → wzdłuż
Popradu → Poprad → Maciejowice (Matejovce) → Wielka Łomnica
(Veľká Lomnica) → Huncowce (Huncovce) → KIEŻMARK (KEŽMAROK)

Od Szczyrby aż do Popradu jedziemy
zgodnie z opisem trasy B.OFCL.2/2B.
Z popradzkiego rynku kierujemy się
na wschód. Za parkingowym szlabanem
podążamy ul. Levočską w lewo. 200 m
dalej przechodzimy przez drogę przelotową,
docierając nad rzekę Poprad. Włączamy się
w nadrzeczną ścieżkę rowerową w dół rzeki.
Odcinek przyjemny, ale krótki. Na końcu ścieżki udajemy się w lewo ul. Športovą
w okolice nowego stadionu i stawu.
Pedałujemy między nimi, a następnie krótki
podjazd ul. Němcovej doprowadza nas do
skrzyżowania na łuku ul. Vagonárskiej.
Krzyżówkę przecinamy na wprost, podążając w stronę wieży kościoła w Sobocie
Spiskiej (Spišská Sobota). Po kilkusetmetrowym podjeździe znajdujemy się na misternie
odnowionej starówce.
Z sobotniego rynku kierujemy się dalej
na wschód dawnym traktem, a dziś ul. Ma-
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tejovską. 800 m dalej przechodzimy pod
autostradą, dostając się do Maciejowic
(Matejovce). Oprócz dominującej części
przemysłowej, którą przecinamy, jadąc
ul. Hlavną, Maciejowice skrywają również
swoją historyczną, równie wiekową jak
reszta popradzkich miast, starówkę.
Po 2,5 km odcinek kończy się niestety bezalternatywnym włączeniem się
w ruchliwą i niebezpieczną DK66. Przyklejeni do jej pobocza podążamy nią przez
2,5 km wsłuchani w dźwięk nadjeżdżających samochodów, bez możliwości podziwiania malowniczego otoczenia.
W Wielkiej Łomnicy (Veľká Lomnica) odbijamy szczęśliwie z głównej drogi
vis-à-vis skrzyżowania z ul. Tatranską
(uwaga: łatwo przeoczyć!), by po chwili
znaleźć się na wygodnej, nowej ścieżce
rowerowej, która doprowadzi nas w zasadzie aż do Kieżmarku.
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Sobota Spiska (Spišská Sobota)

Poprad – ścieżka rowerowa, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

34 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

33 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

100 m

Szuter
Štrk
Unpaved

0 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

8 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

300 m

Teren
MTB
MTB

1 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

7 km

10 km

20 km
Poprad

Svit

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

19 km

Do czasu powstania Kolei Koszycko-Bogumińskiej (lata 70. XIX w.) to właśnie
Sobota Spiska przewodziła sześciu okolicznym miastom tworzącym dziś Poprad.
Powstanie linii odstawiło ją dosłownie i w przenośni na boczny tor, gdyż palmę
pierwszeństwa przejął Deutschendorf, czyli Poprad. Paradoksalnie, to właśnie
dzięki temu miejsce to zachowało swój dawny wygląd w niezmienionej formie.
Zobaczymy tu mieszczańskie kamienice o charakterystycznych dachach otaczające
plac z centralnie położonym kościołem pw. św. Jerzego (warto zajrzeć do środka).

30 km
Veľká Lomnica

800 m

700 m

34 km

100 m

Z nieprzebytych liptowskich lasów wydostaliśmy się na rozległe spiskie Podtatrze. To kraina łagodnych wzgórz i bezkresnych pól z murem Tatr na horyzoncie.
Zarazem jest to region o długiej historii narodów ją zamieszkujących, o czym przekonamy się, odwiedzając kilka zabytkowych miast i miasteczek. Trasa łatwa i niedługa, dzięki czemu będzie sporo czasu na zwiedzanie czy delektowanie się widokami.
Za miastem Poprad mamy dwie możliwości: trasą 2/2A, łagodną ścieżką wzdłuż rzeki,
ale z 2,5 km odcinkiem drogą krajową, bądź dłuższy, widokowy wariant trasą 2/2B.
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Sobota Spiska, foto: Wojciech Goj
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B. OFCL. 2/2 A Štrba → Kežmarok via Veľká Lomnica

34 km ↗ 100 m

B. OFCL. 2/2 A

SLOVENSKÝ Alternatíva k úseku B. OFCL. 2/2 B.
Z nepreniknuteľných liptovských lesov sme sa vynorili na Spiši – na rozľahlom
území pod Tatrami. Je to krajina miernych pahorkov a nekonečných polí s múrom Tatier
na obzore. Je to zároveň región s dlhými dejinami národov, ktoré ho obývali, o čom sa
presvedčíme, keď navštívime niekoľko historických miest a mestečiek. Trasa je ľahká
a nie je dlhá, takže budeme mať veľa času na prehliadky a na obdivovanie panorám.
Za mestom Poprad máme dve možnosti: trasou 2/2A, miernym chodníkom pozdĺž rieky, ale z 2,5-km úsekom po hlavnej ceste, alebo dlhší vyhliadkový variant trasou 2/2B.

B. OFCL. 2/2 A

Huncowce – ścieżka rowerowa, foto: Wojciech Goj

Przemykamy pod mostem sprytną
przewieszką między przęsłami, rychło przybywając do Huncowiec (Huncovce), gdzie
za kolejną kładką (widoki na Tatry!) kontynuujemy jazdę ścieżką wzdłuż młynówki.
Niedaleko za kolejną kładką (uwaga
na śliskie kraty!) asfalt urywa się niespodziewanie na kilkaset metrów, ale powraca nieopodal miejsca, z którego widać
ciekawą budowlę o białych ścianach. To
budynek Turbíny Karla Weina. Powstał on

w 1910 r. i stanowi najstarszą nieprzerwanie działającą elektrownię na Słowacji.
Kończą się pola, z oddali mijamy pokaźne silosy na zboże. Zbliżamy się do
Kieżmarku (Kežmarok). Na najbliższej
kładce przekraczamy rzekę Poprad. Za nią
kierujemy się wytrwale prosto – ul. Sihoť,
a po przecięciu głównej drogi – ul. Krvavé pole. Ta kończy się na skrzyżowaniu
z ul. Mučeníkov, która to (w lewo) doprowadzi nas aż na kieżmarską starówkę.

Kieżmark (Kežmarok)
Choć dawniej istniały tu trzy starsze osady, to pierwszą ważną datą w historii
miasta jest rok 1269, kiedy przyznano nowo zasiedlonej przez Sasów miejscowości prawa miejskie oraz prawo do… organizowania targu serowego. Tak powstał
Käsmark, czyli dosłownie targ serowy. O jego dawnym znaczeniu niech świadczy
fakt, że przez niemal 200 lat Kieżmark konkurował z Lewoczą o tytuł najbogatszego miasta Spisza. Drugim istotnym sporem był wieloletni zatarg z kieżmarskim
zamkiem, ostatecznie zakończony wykupieniem twierdzy przez miasto w 1710 r.
Z Kieżmarku wyruszyła w Tatry w 1565 r. pierwsza znana turystka – Beata
Łaska, żona Olbrachta Łaskiego. Ten śmiały wyczyn przypłaciła… uwięzieniem jej
przez męża w wieży zamkowej na długie sześć lat.
Na spacer po mieście warto zarezerwować sobie co najmniej dwie godziny.
Plan minimum powinien zawierać przejście między zamkiem a kościołami
ewangelickimi. Zobaczymy średniowieczny zamek z muzeum historii miasta, domy
mieszczańskie, XVI-wieczny ratusz (Radnica), zachwycający drewniany kościół
artykularny (porównaj z kościołem w Leszczynach, str. 19) i eklektyczny nowy
kościół ewangelicki kryjący mauzoleum węgierskiego bohatera narodowego
Imre Thökölya. Poza tym warto jeszcze zajść do gotyckiego kościoła pw. św. Krzyża. Z kolei fanom militariów poleca się czołg Jánošík zaparkowany nieopodal
zamku. Patrząc ze współczesnej perspektywy, trochę szkoda, że po dawnym
wielokulturowym mieście zostały dzisiaj właściwie tylko zabytki.
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Zo Štrby až do Popradu ideme po
trase B.OFCL.2/2 B.
Z námestia v Poprade vychádzame
na východnej strane, potom smerujeme
Levočskou cestou k rieke. Jej druhým
brehom vedie cyklistický chodník.
Vchádzame naň a ideme až do konca.
Následne pri štadióne ulicou Němcovej
vojdeme na križovatku, na ktorej odbočujeme hore, na námestie v Spišskej
Sobote – v minulosti najdôležitejšie
z tunajších mestečiek. Krásne zrenovované historické jadro priam uchvacuje.
Nájdeme tu krásny kostol sv. Juraja
a stredoveké meštianske domy.
Z námestia ideme na východ ul.

Matejovskou. Dorazíme pod diaľničný
viadukt, potom prechádzame cez priemyselné Matejovce (ul. Hlavná).
Keďže nemáme inú alternatívu,
na konci ulice sa na 2,5 km napájame
na veľmi nebezpečnú, frekventovanú
hlavnú cestu č. 66 a prejdeme po nej
do Veľ kej Lomnice. Tam nájdeme začiatok cyklistického chodníka. Pokračujeme ním až do Kežmarku: cez Huncovce ideme pozdĺž mlynského potoka,
na jeho konci sa nachádza zaujímavá,
ešte stále funkčná storočná turbína
Karla Weina. Pred nami je vyhliadkový
úsek cez kežmarské polia. Pokračujeme
do centra Kežmarku.

ENGLISH Alternative for B. OFCL. 2/2 B.
We rode out the dense Liptov forests to discover the vastness of the
sub-Tatra Spiš region. It’s a land of gentle hills and endless fields with the rocky
Tatras looming on the horizon. It is also a region of the nations that had lived
here for ages. We will see their heritage in the towns that lay on the way.
The route is short and easy, with plenty of time for sightseeing and enjoying the
views. After leaving Poprad, you can stay on 2/2A route, following the cycleway by
the river (with a dangerous gap of 2,5 km through a busy main road) or opt for
7 km longer, extremely scenic 2/2 B route.
From Štrba to Poprad follow
route B.OFCL.2/2 B.
From Poprad’s square, leave at
its eastern end and along Levočská
Street reach the Poprad river, on the
other bank of which a cycling path
runs. Join it and follow it to the end.
Then go past the stadium and along
Němcová Street to the crossroads
where you choose the variant to go
up to the square in Spišská Sobota.
The beautifully reconstructed old
town centre of the once most important local town impresses. A beautiful church of St. George, medieval
tenement houses.
From the square go east along
Matejovská Street, get to the high-

way viaduct, then go through the
industrial Matejovce via Hlávná
street.
At the end of the road, due to
lack of an alternative, join a very
dangerous, busy national road 66 for
2,5 km and ride to Veľ ká Lomnica.
There, you will find the beginning
of the bicycle track. Follow it up to
Kežmarok: go through Huncovce,
along the mill, at the end of which
there is an interesting, still working, one hundred years old turbine
by Karl Wein. Then a scenic section
through the fields of Kežmarok.
Continue to the centre of Kežmarok.
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B. OFCL. 2/2 B

Štrba → Kežmarok via Vrbov

SZCZYRBA (ŠTRBA) → Łuczywna (Lučivná) → Świt (Svit) → wzdłuż
Popradu → Poprad → Hozelec → Úsvit → Żakowce (Žakovce) →
Wierzbów (Vrbov) → Ostrá skala → KIEŻMARK (KEŽMAROK)
UWAGA

WARIANT ALTERNATYWNY DLA ODCINKA B. OFCL. 2/2 A

41 km ↗ 260 m

B. OFCL. 2/2 B

Zaczynamy w Szczyrbie (Štrba), ruszając na wschód. Za białą kapliczką na skraju
wsi żegnamy się z panoramą Tatr, ale nie na
długo. Droga podąża wzdłuż potoku Štrbskiego, zbierającego kolejne strumienie.
4 km do Łuczywnej (Lučivná) są przyjemnym i łagodnym zjazdem trasą obsadzoną
drzewami, przebiegającą przez wąską dolinę
między dwoma wzniesieniami – Kolombiarokiem i Valtierovym vrchem.
W miejscowości nie sposób przegapić
pokaźnego żółtego pałacu otoczonego drzewami. Historycznie związany był on z właścicielami kieżmarskiego zamku, m.in. z rodziną
Łaskich czy zasłużonym dla Węgier rodem
Thökölich. Obecnie mieści hotel i restaurację.

Z głównej drogi odbijamy w prawo,
tuż przed pensjonatem Kamélia, za tabliczkami na Snowpark Lučivná. Ulica
wyprowadza nas za rzekę, dalej obok
starych stodół-garaży dochodzi pod
wyciąg, a tam niespodzianka… nowa
ścieżka rowerowa.
Tutejsza panorama Tatr robi wrażenie.
My włączamy się na 1,5 km w ścieżkę przycinającą rozległe pola uprawne, zbliżając
się do zielonych stoków Baby (tak nazywa
się góra na wprost).
Po dotarciu do drogi z ruchem włączamy się w czerwony szlak, który niebawem zawiedzie nas nad Poprad. Zawitamy
do miejscowości Świt (Svit).

B. OFCL. 2/2 B

Świt (Svit)
Pozornie romantyczna nazwa pochodzi od skrótu… słowackich zakładów
wiskozowych (Slovenské viskózové továrne). Chodzi o fabrykę obuwia nieszablonowego światowego potentata z Czech, firmę Bata, która w latach 30. XX w. wykupiła tu 58 ha ziemi, wybudowała fabrykę i… całą miejscowość wraz z infrastrukturą (charakterystyczne ceglane „domy Baty” znajdziemy tu do dziś). Co ciekawe,
podobne miejscowości powstały w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, m.in.
w Holandii, Chile, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Indiach czy Brazylii. Wizja i strategia
Tomasza Baty podobna jest do myśli amerykańskiego przemysłowca Henry’ego Forda.

Ścieżka rowerowa Wierzbów–Kieżmark, foto: Barbara Ogrodniczak
Długość trasy
Dĺžka
Distance

41 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

41 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

260 m

Szuter
Štrk
Unpaved

0 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

Suma zjazdów
Zostup
Descent

470 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

10 km

20 km
Poprad

Świt

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

9 km

10 km

Nie wjeżdżamy do Świtu (jeśli ciekawi
nas miejscowość, centrum leży nieco niżej), ale trzymamy się od teraz przez 9 km
nadrzecznej ścieżki rowerowej do
Popradu. Widoki zapierają dech w piersiach. Jedziemy dnem niemal płaskiej
Kotliny Popradzkiej ograniczonej wspania-

łymi górami: Wysokimi Tatrami po lewej
i Niskimi po prawej.
Po przejechaniu pod obwodnicą zawitamy do miasta Poprad. Ścieżka rowerowa,
następnie ulica, wyprowadza nas na rondo,
z którego już rzut kamieniem na kameralny,
charakterystycznie spiski popradzki rynek.

40 km

30 km
Úsvit

22 km

Vrbov

800 m

700 m

41 km

260 m

Za miastem Poprad oficjalna trasa 2/2A wiedzie dalej wzdłuż rzeki, szybko sprowadzając nas do Kieżmarku i jest opcją lepszą na niepogodę (nawet
pomimo 2,5 km odcinka skrajem niebezpiecznej drogi krajowej). Warto nadłożyć jednak 7 km i wybrać wariant 2/2B, który prowadzi przez łagodne wzniesienia Pogórza Wierzbowskiego: odludnej, kolorowej rolniczej krainy. Wąską,
asfaltową drogą trafimy do ukrytych przed światem miasteczek, takich jak
historyczny Wierzbów. Tutejsze widoki należą do najpiękniejszych na całej
trasie wokół Tatr.
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Na popradzkiej starówce, foto: Łukasz Pereszczak

57

B. OFCL. 2/2 B

Štrba → Kežmarok via Vrbov

41 km ↗ 260 m

B. OFCL. 2/2 B

Poprad, czyli sześć w jednym
Dzisiejszy Poprad tworzy sześć dawnych miast zrośniętych w jeden organizm.
Założone po najazdach tatarskich (XIII w.) miejscowości prędko zdominowane zostały
przez rządy przybyłych wówczas niemieckojęzycznych Sasów. Ich wysoka gospodarność przyniosła dobrobyt całej okolicy, zamieszkiwanej zgodnie przez siedem nacji.
Między 1412 a 1769 r. pięć z sześciu miasteczek formalnie należało do Królestwa
Polskiego w konsekwencji umowy zastawu spiskiego. Paradoksalnie, były to zarazem
czasy dobrobytu i rozkwitu dla miast wykorzystujących swój nie do końca jasny status.
Nowym impulsem rozwoju było poprowadzenie tędy ważnej Kolei Koszycko-Bogumińskiej w 1871 r., a jej skutkiem ubocznym dominacja Popradu (Deutschendorfu) nad pozostałymi miejscowościami, w tym Sobotą Spiską. Wiek XX przyniósł trwały
rozwój turystyki tatrzańskiej finansowany wydatnie przez miejscowych przedsiębiorców. Lata wojenne to exodus wielotysięcznej społeczności spisko-niemieckiej
(mieszkającej tu od 700 lat). Obecnie Poprad stanowi gospodarcze, administracyjne
i kulturalne centrum regionu, a także świetny punkt wypadowy w różne zakątki Tatr.
W mieście warto odwiedzić co najmniej rynek w Popradzie (Námestie
sv. Egídia) z jego urokliwymi kamienicami i zabytkowymi świątyniami. A jeśli macie wolną godzinę, to koniecznie podjedźcie na pobliski, misternie odnowiony,
średniowieczny rynek Soboty Spiskiej.

B. OFCL. 2/2 B

Poprad – ścieżka do Świtu, foto: Wojciech Goj

Z rynku wyjeżdżamy na wschód
ul. Levočską (wariant A; na niepogodę
– dalej wzdłuż rzeki, opis na str. 52).
Dawny trakt do Lewoczy (Levoča),
a dziś nierówna ulica okolona starymi
lipami doprowadza nas do ruchliwej
DK18. Włączamy się w nią na 2,5 km.
Szerokie pobocze pozwala bezpiecznie
spoglądać w lewo na kojące łagodnym
kształtem grzbiety Pogórza Wierzbowskiego, w które już niedługo zanurzymy
się na dobre.
W Hozelcu odbijamy w lewo, następnie ul. Hlavną przemierzamy całą
miejscowość aż do wyjazdu na wzgórze
ponad nią. Najbliższe 15 km przynosi
bogactwo widoków, o których nie da
się zapomnieć – jazda wśród bezkresnych pól, drogą zagubioną gdzieś
między odludnymi wzgórzami, z murem
zębatych Tatr zamykających horyzont
nie ma sobie równych.
Z Hozelca kontynuujemy podróż
wygodnym, nieuczęszczanym asfaltem
do rolniczego osiedla Úsvit. Dalej, objeżdżając popradzkie wysypisko (uwaga na zapachy) wąską śródpolną drogą,
pedałujemy do wsi Żakowce (Žakovce);
(w nich sklep).
Krótkim półkilometrowym podjazdem osiągamy siodło między Żakow58

cami a Wierzbowem (Vrbov). Malowniczy zjazd sprowadza nas do interesującego miasteczka zagubionego wśród łagodnych wzgórz (więcej
o nim → str. 81).
Na tutejszym cmentarzu, oprócz
tych słowackich, znajdziemy również
pomniki z napisami po niemiecku i węgiersku – to ślad po dawnych mieszkańcach miasteczka (więcej o wielokulturowości Spisza → str. 104). Obok
cennego XIII-wiecznego kościoła pw.
św. Serwacego stoją charakterystyczne
dla starych miast spiskich: renesansowa dzwonnica (kampanila) zwieńczona attyką oraz wotywny słup maryjny.
Obecnie Wierzbów słynie głównie
z basenów termalnych.
Na skraju wsi włączamy się
w widokową ścieżkę rowerową do
Kieżmarku. Wspaniale prezentują się
stąd Tatry konkurujące o naszą uwagę
z kolorowym przekładańcem łagodnych
wierzbowskich wzgórz. Za niewyraźnym szczytem Zavádki (721 m n.p.m.)
trasa stopniowo, a dalej stromo, sprowadza nas do kieżmarskiego blokowego
(panelakowego od słow. panelák ‘blok’)
os. Juh i prowadzi dalej wzdłuż rzeki
Ľubicy aż do centrum Kieżmarku
(więcej o nim → str. 54).

Rynek w Popradzie, foto: Łukasz Pereszczak

Zastaw spiski,
czyli o nieoddanej pożyczce na 360 lat
Jest rok 1412. Król Polski Władysław Jagiełło dysponuje nadwyżkami zasobów
pieniężnych po wygranej wojnie z Krzyżakami, a król Węgier Zygmunt Luksemburski
nie ma środków na prowadzenie wojen. Dochodzi zatem do umowy pożyczki
37 000 kop groszy praskich. Gwarancją zwrotu pieniędzy jest zastawienie
(zajęcie przez króla polskiego) 16 miast spiskich, odtąd będących formalnie
pod jego władzą. Pierwszym starostą spiskim zostaje słynny rycerz Zawisza Czarny.
Sytuacja, która miała być wyłącznie stanem przejściowym, przetrwała kolejne... 360 lat. W tym okresie zastawione miasta spiskie dobrze prosperowały,
niejednokrotnie zręcznie wykorzystując swój niejasny status, uzyskując liczne
przywileje polskie i węgierskie.
Kres historii zastawu spiskiego położył rok 1769, w którym to tereny należące do zastawu zostały zajęte przez wojska austriackie. Trzy lata później, na mocy
pierwszego rozbioru Polski, ziemie formalnie wchłonęło państwo Habsburgów.
Zaciągnięta przed laty pożyczka nigdy nie została zwrócona, a miasta po
rozpadzie Austro-Węgier odziedziczyła w 1918 r. nowo powstała Czechosłowacja.
Zastaw spiski obejmował m.in.: cały dzisiejszy Poprad (bez Kwietnicy),
Starą Lubowlę, Białą Spiską, Wierzbów, Lubicę, Spiskie Podgrodzie (bez zamku)
czy nieistniejące dziś Ruskinowce.
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B. OFCL. 2/2

SLOVENSKÝ Alternatíva k úseku B. OFCL. 2/2 A
Za mestom Poprad vedie oficiálna trasa 2/2A ďalej pozdĺž rieky a rýchlo
nás privádza do Kežmarku, čo je lepším riešením v prípade nepriaznivého počasia (aj napriek 2,5-km úseku po krajnici nebezpečnej hlavnej cesty). Lepšie je
však zvoliť si variant dlhší o 7 km označený 2/2B, ktorý vedie malebnými
pahorkami Vrbovskej pahorkatiny – vyľudnenej, pestrej poľnohospodárskej
krajiny. Úzkou, asfaltovou cestou trafíme do mestečiek ukrytých pred svetom,
takých ako historický Vrbov. Tunajšie panorámy patria k najkrajším na celej
trase okolo Tatier.
Začíname v Štrbe. Vyrážame na východ
a vchádzame na Spiš (kde zostaneme až do
Novej Belej v Poľsku!). Tatry miznú v diaľke,
my sa uberáme miestnou hlavnou komunikáciou do Lučivnej. Cesta lemovaná stromami
vedie miernou dolinou, ďalej sa začína les
– je to príjemné prostredie na jazdu.
Vychádzame v Lučivnej. Míňame impozantný kaštieľ (dlhé dejiny, historicky
spojený s kežmarským hradom), dnes je
tu hotel a reštaurácia.
Z hlavnej cesty odbočujeme oproti
penziónu Kamélia. Ideme na okraj dediny,
kde sa pri snowparku Lučivná nečakane
začína nový, krásny cyklistický chodník.
Rozprestiera sa z neho uchvacujúca panoráma Tatier. Ideme k lesnatému svahu Baby,
kde odbočujeme doľava. O chvíľu dorazíme
k brehom Popradu v Svite.
Mesto má osobité dejiny – vzniklo
ako investícia českej obuvníckej firmy Baťa
(v centre sa nachádzajú charakteristické
domy z tohto obdobia: 30. roky 20. stor.).
Zo Svitu do Popradu ideme po pohodlnom cyklistickom chodníku pri rieke
s výhľadmi na Tatry, Popradskú kotlinu
a Nízke Tatry.
Dorazíme do Popradu, mesta vytvoreného spojením šiestich starých spišských

Poprad – Plac św. Idziego, foto: Wojciech Goj
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mestečiek. Spája ich spoločné dedičstvo
mnohých kultúr. Ak máme čas, určite stojí za to zájsť si do nádherného zrenovovaného stredovekého historického jadra
Spišskej Soboty.
V centre Popradu uvidíme prvý raz na
trase predĺžené námestie s meštianskymi
domami okolo neho, ktoré je charakteristické pre spišské mestá. Na námestí nájdeme
okrem pamätihodností aj pohodlné miesto
na chvíľu oddychu a občerstvenie.
Z námestia odchádzame na východ,
ulicou Levočskou. Je to stará cesta smerom
na Levoču. Nerovná cesta lemovaná starými
lipami nás vyvedie za mesto, kde vchádzame
na frekventovanú hlavnú cestu.
Musíme ňou ísť našťastie iba 2,5 km
a po širokej krajnici. Vchádzame do Hozelca.
Tu odbočujeme, prešmykneme sa cez
dedinu a miernym stúpaním sa šplháme
nad ňu. Tu sa začína fantastický vyhliadkový úsek cez Vrbovskú pahorkatinu s dĺžkou
15 km: mierne, dlhé hrebene pokryté
nekonečnými poľami, horizont ohraničený
skalnatými Tatrami.
Pokračujeme pod diaľnicou do odľudnej osady Úsvit, ďalej prechádzame popri
skládke odpadu a zase nekonečnými poľami
do Žakoviec.
V Žakovciach zdolávame menšie stúpanie, za ním bude príjemný zjazd do Vrbova.
Mestečko, dnes malé termálne kúpele, má
dlhé a zaujímavé dejiny, ich stopy môžeme
nájsť aj na tunajšom cintoríne. Bývali tu Maďari a početná skupina saských Nemcov, ktorí sa usadili na Spiši v polovici 13. stor.
Za Vrbovom nás čaká ešte posledný,
nádherný úsek – cyklistický chodník do Kežmarku. Asfaltová cyklotrasa vedie niekdajšími poľnými cestami po miernych pahorkoch
a ponúka nezvyčajné panorámy.
Ideme do Kežmarku. Obchádzame sídliská, ďalej pozdĺž rieky Ľubica dorazíme do
historického jadra. Za návštevu zaručene
stoja evanjelické kostoly (starší, drevený artikulárny kostol je zapísaný do zoznamu UNESCO), hrad a čarovné uličky starého mesta.

34 km ↗ 100 m

B. OFCL. 2/2 B

ENGLISH Alternative for B. OFCL. 2/2 A
Routes 2/2 A and 2/2 B converge from Štrba to Poprad. From there on,
you can keep on 2/2 A that runs along the Poprad river, being the fastest
connection to Kežmarok (including the dangerous 2,5 km section). However,
it is worth cycling 7 km more by the 2/2 B route. Here, you’ll discover the
endless landscapes of the Vrbov Hills area. It’s a secluded, colorful agricultural
land with one of the finest views of the whole Tatra loop. There, hidden from the
outside world, lay some interesting towns, such as Vrbov.
We start in Štrba. Move eastwards, entering the Spiš region. follow the local main
road to Lučivná. Pass an impressive palace,
now housing a hotel and a restaurant
From the main road turn opposite the
Kamélia guesthouse. Go to the edge of the
village, where a beautiful new cycling path
unexpectedly begins next to the Lučivná
snow park. It offers a breathtaking panorama of the Tatra Mountains. Go under the
wooded slope of Baba, where you turn left.
Reach the bank of Poprad river in Svít. The
village has quite a peculiar history – it was
founded by the Czech shoe company Bata
(in the centre there are characteristic houses
from this period: from 1930s).
From Svít to Poprad, follow the
beautiful riverside cycle path.
Reach Poprad, a town created by
merging six old Spiš towns. They share
a multicultural heritage. If you have time,
it is worth visiting the wonderful, restored
medieval old town of Spišská Sobota
district. On the town square in Poprad, in
addition to historical monuments, you will
find a comfortable place to rest and eat.
From the town square, go east along
Levočská street. Among old lime trees,
a rough road leads us out of town,
leading to a busy main road.
Unfortunately, we have to join it for
2.5 km. Reach the village of Hozelec.

Here, take a turn, cross the village and,
on a gentle uphill stretch, ride out above it.
Here begins a fantastic 15 km picturesque
stretch through the Vrbov hills (Vrbovská
pahorkatina): gentle, long ridges covered
with endless fields; the horizon is limited by
the rocky Tatra Mountains.
Continue under the motorway to the
desolate farmstead of Úsvit, then past the
Poprad garbage dump and again through
the endless fields to Žakovce.
In Žakovce there is a small uphill and
then a pleasant descent to Vrbov. The town,
at present a small thermal water resort, has
a long and interesting history, the traces of
which can be found in the local... cemetery.
Hungarians and numerous German-speaking Saxons, who came to Spiš in the
middle of the 13th century, lived here.
Behind Vrbov, there is one last wonderful section – the cycle trail to Kežmarok.
The asphalt trail follows former country
roads and leads through gentle hills with
amazing panoramas.
This one brings us to Kežmarok. Go
around the blocks of flats, further along
the Ľubica river, and reach the historical
old town. Worth seeing are the historic
Protestant churches (the older, wooden
articular church is on the UNESCO list),
the castle and the charming streets of
the old town.

Wierzbów, foto: Łukasz Pereszczak
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B. OPTN. 1/2 Liptovský Mikuláš → Štrbské Pleso

47 km ↗ 820 m

LIPTOWSKI MIKUŁASZ (LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ) → Okoliczne (Okoličné) →
Węgierska Wieś (Uherská Ves) → Podtureń → Liptowski Gródek (Liptovský
Hrádok) → Dovalovo → Kokawa Liptowska (Liptovská Kokava) → Nadbańska
(Nadbanské) → Droga Wolności → SZCZYRBSKIE JEZIORO (ŠTRBSKÉ PLESO)

Od Liptowskiego Mikułasza aż do
Liptowskiego Gródka (Liptovský Hrádok)
podążamy tak, jak trasa B.OFCL.1/2.
W Liptowskim Gródku na światłach
obok Lidla przechodzimy przez pasy
na lewą stronę drogi. Wchodzimy na
asfaltowy chodnik wiodący pod tory
kolejowe. Przechodzimy pod nimi.
Skręcamy w prawo i pedałujemy
ul. Cesta pri železnici, między rzędem
niekończących się garaży i postkomunistycznymi blokami. Na końcu kierujemy się w lewo, w ul. Hradną, która
doprowadzi nas aż pod wspomniany
w nazwie miejscowości Zamek (Hrádok).
Pierwotnie średniowieczna twierdza,
obecnie częściowo odbudowana ruina,
częściowo ekskluzywny hotel.
Tutaj włączamy się w zielony szlak
rowerowy. Jedziemy w pobliżu rzeki
Białej (Belá) pośród jednolitej zabudowy aż do Dovalova. Przełączamy się na
szlak żółty, gdzie zaczyna się podjazd.
Jego definitywny koniec osiągniemy
co prawda dopiero za… 32 km, ale
spokojnie – 710 m sumy wzniesień
rozłożonych na tyle kilometrów oznacza,

Droga Wolności (Cesta slobody), foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

47 km
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40 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent
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Štrk
Unpaved
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80 m
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20 km
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Poza ruchem
Bez premávky
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Nízka premávka
Low traffic

14 km

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

19 km

30 km
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że na sporej części nie będziemy nawet
czuć, że jedziemy pod górkę.
Za Dovalovem i po przejechaniu
pod wiaduktem autostrady czeka nas
trudniejsze 2,5 km, które wyprowadzi nas na długim łagodnym grzbiecie
o niewielkiej deniwelacji. Jest to jedno
z kilkunastu równoległych ramion,
opadających spokojnie od Tatr na południe, w dół Kotliny Liptowskiej.
Dominantą najbliższych 13 km
w okolicach Kokawy Liptowskiej
(Liptovská Kokava) będą zdecydowanie
widoki – te najbliższe, na niekończące się
liptowskie pola, ale i te dalsze – na Tatry
z Krywaniem przed nami, jak i na malowniczą Kotlinę Liptowską zamkniętą
murem Tatr Niżnych za nami. Droga nie
jest zbyt uczęszczana (dużo mniej od
równoległej drogi przez Pribylinę), a uroku dodają jej rosnące wzdłuż niej drzewa.
Dojeżdżamy do wsi i wytrwale przejeżdżamy przez nią za znakami niebieskimi,
które zaprowadzą nas aż pod podtatrzańską Drogę Wolności. W centrum można
uzupełnić zapasy w sklepie. Kokawa była
niegdyś, obok pobliskiej Przybyliny
(Pribylina), centrum pasterstwa tatrzańskiego. Wieś posiadała 40 km2 pastwisk.

40 km

Nadbanské

1000 m
800 m
600 m

47 km

820 m

Nie ma co owijać w bawełnę – dzisiaj będziemy mieć pod górkę.
Zaczynamy na dnie Kotliny Liptowskiej, a kończymy blisko 100 m powyżej
poziomu Morskiego Oka, przy Szczyrbskim Jeziorze. Spokojnie jednak, bez
paniki. Podjazd rozłożony jest równomiernie na niemal całą trasę, a w dodatku porządnie doprawiony widokami tak, że wielokrotnie zapomnimy o nieco
„silniejszej grawitacji”. Ważne: spora część dzisiejszej trasy wiedzie przez
tereny eksponowane, co w razie deszczu czy silnego wiatru może podnieść
jej poziom trudności.
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Zamek w Liptowskim Gródku, foto: Wojciech Goj
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B. OPTN. 1/2 Liptovský Mikuláš → Štrbské Pleso
Kontynuujemy jazdę do górnego krańca
osady, gdzie główna droga skręca w lewo.
Uważajmy, by się nie zagapić – nasza trasa,
czyli niebieski szlak, odbija za kilkoma budynkami w prawo. Mijamy teren spółdzielni rolnej.
Za nią rozpoczyna się bodaj najpiękniejsza
część całego podjazdu od Gródka. Skaliste
szczyty Tatr Zachodnich po lewej zdecydowanie się przybliżyły (ich granią wiedzie granica z Polską), my pedałujemy stale łagodnie
pod górkę z widokiem na Krywań przed nami.
Śródpolne, widokowe, eksponowane
3 km po asfalcie przechodzą w leśne, osłonięte 4 km po równym szutrze. Przyjemną ścieżką docieramy do Drogi Wolności
w Nadbańskiej (Nadbanské). To już niestety koniec kokawskiej sielanki. Najpierw
przecinamy drogę, pozostając na szlaku
niebieskim. Ten wiedzie pod leśniczówkę,
ale niebawem powraca do drogi głównej.

B. OPTN. 1/2

Do Szczyrbskiego Jeziora zostało
17 km z 400 m sumy wzniesień, praktycznie poza cywilizacją. Informacyjnie: 500 m
w dół drogi głównej znajduje się
os. Podbańska z hotelami i restauracją.

Włączamy się w Drogę Wolności
(Cesta slobody) na długie 17 km
(z których najgorsze są pierwsze
4 km). Podtatrzańska magistrala
pnie się stopniowo w górę, a my
wraz z nią. Po drodze, w prześwitach, podziwiamy Kotlinę Liptowską
w dole.
Po 14 km od Nadbańskiej docieramy wreszcie do skrzyżowania
poniżej Szczyrbskiego Jeziora (Štrbské Pleso). Dobra wiadomość – zostały nam tylko 2 km. Zła wiadomość
– z 80 m sumy wzniesień. A zatem,
głowa do góry i w drogę, bo tam,
na końcu, czeka na nas piękne podtatrzańskie jezioro i odpoczynek.
Powstały z inicjatywy i na dobrach liptowskiej rodziny szlacheckiej
Szentiványich kurort jest świetnie
skomunikowany z innymi miejscowościami podtatrzańskimi kolejką
wąskotorową, jak również ze stacjami pociągów dalekobieżnych: Štrbá
i Poprad–Tatry (więcej o Szczyrbskim
Jeziorze → str. 67).

47 km ↗ 820 m

B. OPTN. 1/2

SLOVENSKÝ
Povedzme si to otvorene: dnes to budeme mať hore kopcom. Začíname na
dne Liptovskej kotliny a končíme takmer 100 m nad hladinou poľského Morského
Oka, pri Štrbskom Plese. Ale kľud, nepanikárme. Stúpanie je rozložené rovnomerne
takmer po celej dĺžke trasy, okrem toho nás čakajú krásne výhľady, vďaka ktorým
viackrát zabudneme na „silnejšiu gravitáciu“. Dôležité: veľká časť dnešnej trasy vedie
exponovanými terénmi, čo v prípade dažďa alebo silného vetra môže zvýšiť jej náročnosť.
Od Liptovského Mikuláša až po
Liptovský Hrádok ideme tak ako trasa
B.OFCL.1/2.
V Liptovskom Hrádku prechádzame na
druhú stranu železničnej stanice. Vchádzame
na ul. Hradnú a smerujeme k Hradu, spomenutému v názve obce, v ktorom sa dnes
nachádza luxusný hotel. Tu sa napájame na
zelený cyklistický chodník a začíname dlhé
stúpanie. Stúpanie sa skončí až... na konci
etapy. Ale bez paniky, pekné panorámy nám
umožnia zabudnúť na namáhavú cestu.
Pokračujeme do Dovalova, za ním nás čaká
ťažšie 2,5 km, až kým nezdoláme hrebeň mierne stúpajúceho ramena s krásnymi výhľadmi.
Po nekonečných poliach s Tatrami pred očami
šliapeme do Liptovskej Kokavy. Cez dedinu
prechádzame po modrých značkách. Je dobré si
tu doplniť zásoby pred poslednou časťou etapy.

Za dedinou odbočujeme od hlavnej cesty
vedúcej do Pribyliny, a tak zostaneme na už
spomínanom hrebeni ramena. Ideme po vyľudnenom asfaltovom cyklistickom chodníku.
Krásne panorámy nás nabádajú, aby sme sa
nimi kochali pomaly. Po 3 km s Kriváňom pred
očami vchádzame do príjemného lesa, ktorým
po rovnom štrku ideme 4 km a vychádzame
v Nadbanskom.
Ale to ešte nie je koniec stúpania.
Máme pred sebou 17 km Cestou slobody.
Našťastie, po najťažšom prvom stúpaní
sú ostatné už iba miernym šliapaním hore
kopcom a pritom nás sprevádzajú nádherné
výhľady ponad víchricou zničený les.
Posledné 2 km nás čaká náročnejšie
stúpanie, ale hlava hore. Už o chvíľu bude
koniec námahy v malebne položenom
Štrbskom Plese.

ENGLISH
Well, today it’s going to be an uphill stage. We start at the bottom of the Liptovská
valley and finish some 800 m higher, by the Štrbské Pleso Lake. But there’s no reason to panic. The 800 m elevation gain is gently distributed along the whole stage.
Also, it is well seasoned with views, so that you will forget about a bit “stronger
gravity”. An important thing: a large part of today’s route goes through exposed
terrain, which may increase its difficulty level in case of rain or strong wind.

Szczyrbskie Jezioro, foto: Wojciech Goj
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From Liptovský Mikuláš to Liptovský Hrádok we follow the same
route as B.OFCL.½.
In Hrádok, we get to the other side
of the railway station. We turn to Hradná
Street and arrive at the Castle mentioned
in the name (hrádok – castle), now partly
housing a luxury hotel.
Here, we join the green bicycle trail
and will start a long climb. In fact, it will
end only... at the end of the stage. Luckily,
the incredible views will allow you to forget
about the hardships of the road.
Continue to Dovalovo, behind which
a more difficult 2.5 km awaits us until we
reach the ridge. Through the endless fields
with the Tatras in front of our eyes we pedal along to Liptovská Kokava. Follow the
blue signs through the village. If you’re out
of water or food, there’s a shop in the cen-

tre (the next is as far as Štrbské Pleso).
Behind the village, we turn away from
the main road leading to Pribylina, staying
on the mentioned ridge. We enter a desolate asphalt cycling path. High viewing
qualities encourage us to enjoy it slowly.
After 3km with the Krivaň peak in front of
our eyes, we enter a pleasant forest with
a good gravel road of 4 km up to Nadbanské.
This is not the end of the climb, oh
no. We still have a 17 km section of the
Freedom Road ahead of you. Fortunately, after the toughest first climb, the rest
is just gentle uphill pedalling, complete
with magnificent views over the forest
destroyed by a hurricane in 2004.
The last 2 km will bring us a more difficult climb, but keep your chin up. Behind it is
the end of the torment in the picturesquely
located Štrbské Lake (Štrbské pleso).
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B. OPTN. 2/2

Štrbské Pleso → Kežmarok

SZCZYRBSKIE JEZIORO (ŠTRBSKÉ PLESO) → Wyżnie Hagi (Vyšné Hágy)
→ Tatrzańska Polanka (Tatranská Polianka) → Smokowce → Tatrzańska
Leśna (Tatranská Lesná) → Tatrzańska Łomnica (Tatranská Lomnica) →
Kieżmarskie Żłoby (Kežmarské Žľaby) → Mlynčeky → KIEŻMARK (KEŽMAROK)

40 km ↗ 140 m
Ruszamy ze Szczyrbskiego Jeziora
(Štrbské Pleso) z powrotem w stronę
Drogi Wolności. Na rozwidleniu za

B. OPTN. 2/2
przejazdem pod torami kierujemy się
w lewo, jadąc od teraz nieco poniżej
linii kolejowej.

Szczyrbskie Jezioro (Štrbské Pleso)
– jak na Liptowie, to nie na Spiszu

B. OPTN. 2/2

Szczyrbskie Jezioro, turystyczny kurort pod Tatrami leżący mniej więcej na
wysokości Morskiego Oka (~1350 m n.p.m.), jest nierozerwalnie związane
z pozostałymi miejscowościami wzdłuż podtatrzańskiej Drogi Wolności, połączonych administracyjnie w jeden organizm – miasto Wysokie Tatry. Należało do niego
i Szczyrbskie Jezioro, jednak decyzją Sądu Najwyższego w 2007 r. powróciło
w granice niewielkiej gminy Szczyrba. Tym samym jedyna historycznie liptowska
(czyli nie spiska) część miasta Wysokie Tatry „powróciła na Liptów”.
Szczyrbskie Jezioro jako osada turystyczna zostało założone w II poł. XIX w.
przez szlachcica, Józefa Szentiványego, właściciela m.in. Liptowskiego Jana i Szczyrby.
Malownicze jezioro położone u stóp Tatr, zarazem zaledwie kilka kilometrów od nowo
powstałej ważnej magistrali kolejowej, szybko stało się niezwykle popularne.
W obecnych czasach kurort, wzorowo skomunikowany, jest jednym z ważniejszych punktów wypadowych w Tatry (np. na Rysy), ale i sam w sobie jest celem
wycieczek oraz miejscem wypoczynku.

Szczyrbskie Jezioro, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
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Trasa Drogi Wolności wiodła przez gęste tatrzańskie lasy iglaste. Tak już jednak
nie jest, bo w ostatnich 20 latach drzewostan został wydatnie uszczuplony kilkoma
wichurami. Największa z nich miała miejsce 19.11.2004 r., kiedy to orkan wiejący
z prędkością dochodzącą do 230 km/h
powalił 12 600 ha lasu (tj. 1/5 wszystkich
lasów tatrzańskich!). Ilość zniszczonych
w kilka godzin drzew odpowiadała 90% rocznej
wycinki drzew na Słowacji. Dość powiedzieć,
że wcześniej na całej Drodze Wolności istniały… cztery punkty widokowe, a dzisiaj jest
ona niemal w całości drogą panoramiczną.
Pedałujemy wygodnie w dół Drogi
Wolności, mijając kolejne osady i wioski,
z których każda posiada własną historię.
Wyżnie Hagi (Vyšné Hágy) są uzdrowiskiem, tradycyjnie leczy się tutaj choroby
płuc. Swego czasu były największą lecznicą gruźlicy w Europie Środkowej.

800 m

Jeśli bolą Was nogi po wczorajszej trasie to… nie ma problemu.
Dzisiaj będzie niemalże tylko z górki. Od źródeł Popradu zjedziemy aż do
Kieżmarku, od dzikich skalistych Tatr aż do pastelowych kamienic spiskiego miasteczka. Trasa wiedzie panoramiczną, podtatrzańską Drogą Wolności, przemierzając kolejne miejscowości letniskowe. Cechuje je ładna i w większości spójna architektura oraz widoki na Tatry i Kotlinę Popradzką. Zapowiada się przyjemny dzień.
Sporo jazdy drogą główną, w większości jednak po szerokim poboczu oraz z zakazem
jazdy dla TIR-ów.
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Niepostrzeżenie znaleźliśmy się na
Spiszu, w dorzeczu Popradu, czyli w zlewni
Bałtyku. Dwukrotnie przejeżdżamy przez
tory (biało migające światło jest tylko światłem ostrzegawczym. Przy zbliżającym się
pociągu włączają się światła czerwone).
W okolicy przystanku Popradské Pleso
warto zachować ostrożność, szczególnie
rano. Parkujące samochody i piesi zwykle nie spodziewają się szybko jadących
rowerzystów.
1,3 km od parkingu włączamy się
w Drogę Wolności (Cesta slobody; więcej
o niej → str. 75) i… mamy załatwioną nawigację na najbliższe 23 km. Na tym odcinku podtatrzańska magistrala generalnie
opada – czeka nas zaledwie 130 m sumy
wzniesień przy 430 m zjazdów. Jeśli wieje wiatr od wschodu (co na szczęście nie
zdarza się często), będziemy musieli często
wspomagać zjazd pedałowaniem.

Tatrzańska Łomnica, foto: Wojciech Goj
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Štrbské Pleso → Kežmarok
Kolejną miejscowością są Tatrzańskie
Zręby (Tatranské Zruby), a pierwotnie… Wojskowe Zręby. Od nich niedaleko już do Smokowców (Stary, Nowy, Dolny i Górny Smokowiec). Stanowią one węzeł komunikacyjny.
Pochodzenie ciekawej nazwy nie jest jasne,
jednak z pewnością nie wywodzi się ona od
smoka, bo ten po słowacku nazywa się drak.
Jedziemy dalej do Tatrzańskiej Łomnicy (Tatranská Lomnica), u stóp góry
o tej samej nazwie. Niedostępna, przez
wieki uważana za najwyższy punkt Tatr,
została w latach 30. i 50. XX w. ujarzmiona przez wybudowanie kolejki linowej
prowadzącej aż na jej szczyt oraz częściowe jego zabudowanie. Jeśli gdzieś
zatrzymać się na kawę czy odpoczynek, to chyba najlepiej tu, w Tatrzańskiej
Łomnicy – następna okazja i to już bez
takich wysokogórskich widoków będzie
możliwa dopiero w Kieżmarku.

Za Tatrzańską Łomnicą przyjdzie nam
nieco (nieco!) się wysilić, pokonując 80 m
wzniesienia na 3 km odcinku do Kieżmarskich Żłobów (Kežmarské Žľaby), gdzie
odbijamy z Drogi Wolności. Łatwa do przeoczenia droga asfaltowa odchodząca w las
oznaczona jest jako rowerowy szlak niebieski. Ten zaprowadzi nas aż do Kieżmarku.
Trasa OPTN zjeżdża do Kieżmarku,
gdzie spotyka się z pozostałymi trasami
(OFCL i GRVL). W kolejnym etapie wraca
do Drogi Wolności. Jeśli nie planujemy
noclegu w Kieżmarku ani nie kusi nas zwiedzanie tamtej okolicy, możemy po prostu
jechać dalej Drogą Wolności aż do Tatrzańskiej Kotliny i kontynuować do Zdziaru.
A zatem tu jest ten zjazd, na który tak
długo czekaliśmy – 7 km z 230 m różnicy
poziomów oznacza szybką i bezwysiłkową
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jazdę. A że ścieżka wiedzie poza ruchem
i środkiem bezwidokowego młodnika,
możemy bez żalu skupić się na drodze
i delektować się prędkością.
Ścieżka wyprowadza nas we wsi
Mlynčeky, oddalając nas wyraźnie od Tatr,
a przenosząc na rozległe i łagodne pagórki Kotliny Popradzkiej. Za wsią, pozostając
na niebieskim szlaku, włączamy się w drogę
(skrót dla drogi 66) do Kieżmarku. Wiedzie
ona malowniczą trasą obsadzoną drzewami
owocowymi. Przed nami otwierają się widoki
na bezkresne pola, za którymi odległe i lesiste
Góry Lewockie zamykają Kotlinę od południa.
Po 5 km od Mlynčeków zawitamy do
Kieżmarku (Kežmarok). Za torami kolejowymi docieramy do skrzyżowania z drogą 66
(przy nim zabytkowa kapliczka Jezusa Upadającego). Włączamy się w DK66, w prawo,
by na najbliższych światłach odbić w lewo
do centrum (więcej o Kieżmarku → str. 54).
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Mijamy Nową Polankę, a 2,5 km
dalej Tatrzańską Polankę (Tatranská Polianka). Na wjeździe do wioski, dawniej
zwanej Westerów (od jednego z jej trzech
spisko-niemieckich założycieli – Paula
Wesztera), nie sposób przegapić pokaźnego budynku hotelu. Prezentowany przez niego styl architektoniczny
jest charakterystyczny dla wielu budynków powstałych od Szczyrbskiego Jeziora aż po Tatrzańską Kotlinę, ze
stacjami kolejowymi włącznie. Wiele
z nich, jak i same miejscowości, powstało na przełomie XIX i XX w.
W panoramie okolic Polanki dominuje Gierlach (z charakterystycznym kotłem) oraz długa grań Sławkowskiego
Szczytu. W wiosce ma swój początek
ścieżka rowerowa do Doliny Wielickiej
– 670 m sumy wzniesień na 7 km
trasy (ok. 100 m na każdy 1 km!).

40 km ↗ 140 m

40 km

Łomnica (Lomnický štít), foto: Wojciech Goj
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140 m

Zamek w Kieżmarku, foto: Wojciech Goj
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SLOVENSKÝ
Ak Vás po včerajšku bolia nohy... žiadny problém. Dnes to bude skoro stále dolu kopcom. Od prameňov Popradu zídeme až do Kežmarku, od divokých skalnatých Tatier až
k pastelovým meštianskym domom spišského mestečka. Trasa vedie vyhliadkovou podtatranskou Cestou slobody prechádzajúc jednotlivými dovolenkovými destináciami.
Charakteristické sú peknou a prevažne zladenou architektúrou a, samozrejme, panorámami Tatier a Popradskej kotliny. Čaká nás príjemný deň. Veľa úsekov vedie po hlavnej ceste,
vo väčšej časti však po širokých krajniciach a so zákazom jazdy pre kamióny.
Námahu včerajších stúpaní si vynahradíme dnes. Vyrážame zo Štrbského Plesa
smerom k Ceste slobody, ale odbočujeme
skôr, hneď za prejazdom popod železničnú
trať, smerujeme k Popradskému plesu.
Pokladajme tento názov za bernú mincu. Sme u prameňov Popradu, vošli sme
na Spiš. Zaujímavosťou je, že takmer celú
dnešnú etapu budeme prechádzať... jedným mestom: Vysoké Tatry. Pätnásť podtatranských častí tvorí jeden administratívny
celok s názvom Vysoké Tatry.
Miernym klesaním míňame zastávku
Popradské pleso a ďalej rušné parkovisko.
Nižšie sa vrátime na Cestu slobody, ktorú
dobre poznáme z včerajška. Dnes budeme
mať z nej však väčšiu radosť – prevažne
bude dole kopcom. Ničivá víchrica, ktorá
postihla slovenské Tatry v roku 2004, urobila
z tejto niekdajšej lesnej cesty vyhliadkovú. Za niekoľko hodín orkán zničil stromy
v množstve zodpovedajúcom 90 % ročnej
ťažby dreva na celom Slovensku.
Schádzame dole jednotlivými obcami pri podtatranskej ceste: Vyšné Hágy,
Nová Polianka, Tatranská Polianka.
Z tohto miesta, ak niekomu včera bolo málo,
môže na bicykli vyšliapať k Velickému plesu
(„iba“ 670 m súčtu stúpaní na 7 km cesty),
ležiacemu pod Gerlachovským štítom, ktorý vidieť z dedinky. Ľahko ho spoznáte po
charakteristickom kotle pod vrcholom.

Kieżmark, foto: Wojciech Goj
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Pokračujeme ďalej cez Tatranské Zruby
a do Smokovcov. Dávny nemecký názov
Schmecks bol pred sto rokmi zmenený
na slovenský, ktorého pôvod nie je jasný.
Smokovec (Horny, Dolný, Starý a Nový)
je podtatranským dopravným uzlom.
Pokračujeme do Tatranskej Lomnice
položenej na úpätí vysokého Lomnického
štítu, ktorý sa dlho považoval za najvyšší
štít Tatier. Na vrchol sa dostaneme lanovkou. Rovnako ako v iných osadách pozdĺž
Cesty slobody, aj tu nájdeme zaujímavé
príklady peknej podhorskej architektúry
zo začiatku 20. stor., ktorá sa inšpirovala
alpskými dovolenkovými mestečkami.
Za Lomnicou budeme musieť trochu
(ale iba trochu) potrápiť nohy, aby sme vyšli
do Kežmarských Žľabov, kde z Cesty slobody odbočujeme na lesný asfaltový cyklistický chodník, označený modrými značkami.
Cesta nás zavedie až do Kežmarku.
Trasa OPTN schádza do Kežmarku,
kde sa stretáva s ostatnými trasami (OFCL
a GRVL). Na ďalšej etape sa vracia na Cestu
slobody. Ak neplánujeme nocľah v Kežmarku
a neláka nás ani prehliadka okolia, môžeme
jednoducho pokračovať Cestou slobody až
do Tatranskej Kotliny a ďalej do Ždiaru.
Zjazd je veľkolepý. Tatry necháme za
chrbtom, mladý les nám neponúka žiadne panorámy. Ale namiesto toho máme
7 km jazdy bez žiadnej námahy až do dediny
Mlynčeky. Prechádzame cez dedinu, za ňou
sa napájame na spojovací úsek do Kežmarku.
Ideme rozľahlými poľami, cestu lemujú ovocné stromy, vďaka čomu je tento
úsek naozaj príjemný. V diaľke dolu vidíme
zalesnené Levočské vrchy.
Po 5 km dorazíme do Kežmarku.
Odbočujeme na cestu č. 66 doprava, potom na semafore doľava a pokračujeme
v jazde do centra nádherného historického mesta. Kežmarok stojí minimálne za
krátku prechádzku, aby sme sa oboznámili
s jeho vzácnymi pamiatkami a príjemnou
atmosférou mestečka.

40 km ↗ 140 m
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ENGLISH
If your legs hurt after yesterday’s route... no problem. Today the road will be
almost entirely downhill. From the springs of Poprad river you will go down to
Kežmarok, from wild rocky Tatras to pastel-coloured houses of the Spiš towns.
The route goes along the panoramic Cesta slobody (Freedom Road), passing
through a number of holiday villages. They are marked by nice and mostly
coherent architecture and, of course, views of the Tatras and the Poprad valley.
It promises to be a pleasant day. Lots of riding on the main road, but mostly on wide
shoulders and with no trucks.
Today’s route makes up for yesterday’s
uphill climbs. We start from Štrbské Pleso in the direction of Cesta slobody, but
take a turn earlier, just after the crossing
under the railway tracks, in the direction of
Popradské pleso.
Take the name as a good fortune. We
are at the source of Poprad and enter the
Spiš region. What is interesting, almost
for the entirety of today’s stage we will be
officially passing... just one town: Vysoké
Tatry (the High Tatras). Several Tatra towns
administratively form one organism called
Vysoké Tatry.
Gently descending, you will pass the Popradské pleso bus stop and then a crowded
car park. Below, you will return to the wellknown Cesta slobody. Today it will show its
gentler side and give us mostly downhill sections. A huge storm, which hit the Slovakian
Tatra Mountains in 2004, turned this once
forested road into a picturesque route.
We descend through several villages on
the Tatra arterial road: Vyšné Hágy, Nová
Polianka, Tatranská Polianka. From here
you can easily see Gerlach, the highest peak
of the Tatras. It is easily recognisable by the
distinctive cirque below the top.
Continue on through the Tatranské
Zrúby and into Smokovec. Smokovec
(Horný, Dolný, Starý, Nový – Upper, Lower,
Old and New) is a sub-Tatra transport hub.
Continue to Tatranská Lomnica, situated at the foot of the lofty Lomnický štít, long
considered the highest peak of the Tatras.
There is a cable railway to its top. Similarly
to other villages along the Road of Freedom,
also here you can find interesting examples
of nice sub-mountain architecture from the
beginning of the 20th century, which drew
inspiration from Alpine resorts.
After Lomnica we will have to stretch
our legs a little bit to get to Kežmarské
Žľaby, where we will turn from the Road of
Freedom into a forest asphalt bicycle path
marked in blue. The trail will take you all the
way to Kežmarok.

The OPTN route descends to Kežmarok, where it meets the other routes (OFCL
and GRVL). In the next stage it returns to
the Freedom Route. If you do not plan to
spend the night in Kežmarok nor do you
want to visit the town, you can continue
along Cesta slobody to Tatranská Kotlina and
further to Ždiar.
The descent is magnificent. With the
Tatras behind and the young forest around
there are no views, so we can fully enjoy an
effortless ride for 7 km down to the village
of Mlynčeky. We pass through the village
and join the road to Kežmarok after.
It leads through vast fields. In the distance, you can see the wooded hills of
the Levočské Vrchy Mountains.
After 5 km you will reach Kežmarok.
Turn right on the road 66, then left at the
traffic lights and continue to the centre of
the remarkable historical town. Kežmarok is
worth at least a short walk to get to know
its valuable historical monuments as well
as the pleasant town atmosphere.

Kieżmark – nowy kościół ewangelicki,
foto: Barbara Ogrodniczak
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52 km ↗ 950 m

LIPTOWSKI MIKUŁASZ (LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ) → Okoliczne (Okoličné)
→ Węgierska Wieś (Uhorská Ves) → Podtureń (Podtureň) →
Liptowski Gródek (Liptovský Hrádok) → Liptovská Porúbka →
Hybie (Hybe) → Dolina Hybicy → Podbańska (Podbanské) →
Droga Wolności → SZCZYRBSKIE JEZIORO (ŠTRBSKÉ PLESO)

Z mikułaskiego rynku ruszamy na południe. Ul. Belopotockého docieramy nad
brzeg Wagu i włączamy się w ścieżkę rowerową biegnącą w górę rzeki. Wiedzie
ona przyjemnie między wodą a wysokimi
blokami. Po prawej stronie podziwiamy zalesione stoki Niskich Tatr z dominującym
masywem Poludnicy.
Po 2,5 km (uwaga: łatwo przeoczyć!)
odbijamy ze ścieżki na niepozorną kładkę
przez Wag (przy niej znajduje się gruba pomarańczowa rura). Chwiejąca się i zbudowana z prześwitujących krat, szybko postawi
na nogi każdego zaspanego rowerzystę.
Za nią kontynuujemy podróż wzdłuż rzeki,
po 700 m docierając do skrzyżowania przy
moście, z widocznym po drugiej stronie
kościołem w Okolicznem (Okoličné).
Nie przekraczając rzeki, jedziemy
prosto przez starą bramę, pedałując teraz szeroką szutrówką wśród wysokich
krzaków. Po 1,5 km skręca ona o 90º
w prawo, my jednak podążamy dalej prosto polną drogą, odnalezionym zielonym
szlakiem rowerowym. Zgodnie z jego
znakami przejeżdżamy Węgierską Wieś
(Uhorská Ves) i w cieniu autostradowego wiaduktu nad naszymi głowami docieramy do kładki w miejscowości Podtureń
(Podtureň). W tym miejscu warto rozważyć
krótką wycieczkę do pobliskiego malow-

W dolinie Hybicy, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

52 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

43 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

950 m

Szuter
Štrk
Unpaved

9 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

Suma zjazdów
Zostup
Descent

210 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

10 km
1200 m

Liptovská Porúbka

20 km
Hybe

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

40 km

30 km
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niczego uzdrowiska – Liptowskiego Jana
(1 km ul. Do políka, czerwone znaki).
Kładką przekraczamy rzekę Wag.
Odtąd przez 9 km podążamy za czerwonymi oznaczeniami „C” aż do okolic Kraľovej Lehoty. Mijamy XVII-wieczny pałac Pálovské, a ul. Hlavną docieramy do
drogi głównej, którą z braku alternatywy
podążać musimy przez niecałe 2 km.
Na pierwszych światłach w Liptowskim Gródku (Liptovský Hrádok) odbijamy
w prawo, niebawem wracając nad rzekę.
Niepozorna okolica skrywa Muzeum Etnograficzne (Národopisné múzeum) z wystawą o owczarstwie. Przyjemną aleją lipową,
potem między tartakami kontynuujemy
jazdę do Liptovskiej Porúbki położonej
już na drugim brzegu rzeki, u stóp stromo
opadających, lesistych stoków Niskich Tatr.
Szlak sprytnie omija kolejne podjazdy
do wsi, wspinając się dopiero na ostatni.
Objeżdża zabudowania i wyprowadza nas
obok spółdzielni rolnej na widokowe stoki
Wielkiego Wierchu (Veľký vrch, Baranec).
Z Niskimi Tatrami tuż za plecami możemy
podziwiać wspaniałą panoramę Kotliny Liptowskiej z murem Tatr Zachodnich
i Wysokich w tle. Takie otoczenie pozwala zapomnieć, że pniemy się pod górkę,
na zjeździe trzeba jednak bardziej się
skupić, by nie wpaść w dziury.

23 km

7 km

22 km

50 km

Podbanské

1000 m
800 m
600 m

52 km

950 m

Dzisiaj dotrzemy aż pod Tatry. Pierwsze danie: przyjemnie, wzdłuż rzeki,
dalej przez malownicze wzniesienia. Na danie główne: łącznie 30 km podjazdu – długim widokowym grzbietem, potem leśnym zaciszem, wreszcie
Podtatrzańską Magistralą. A na deser odpoczynek nad górskim Szczyrbskim
Jeziorem. Dzień niełatwy, ale obfitujący w pejzaże pozwalające zapomnieć
o sporej sumie wzniesień. Dzisiejsze trudy odbijemy sobie jutro, już na Spiszu.
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Stare domy w Hybie, foto: Wojciech Goj
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52 km ↗ 950 m

Na skrzyżowaniu u końca odcinka
włączamy się na 5 km w ruchliwą i nieprzyjemną drogę krajową 72, potem 18 do wsi
Hybie (po drodze szlak czerwony i pętla
oficjalna OFCL odbijają do centrum Lehoty, tam bar). Gdyby nie pędzące samochody, można by bardziej cieszyć się zieloną,
przyjemną okolicą.
Hybie (Hybe) okazuje się zaskakująco
ciekawą miejscowością z długimi rzędami zabytkowych domów. Aby spokojnie
je podziwiać, warto jechać chodnikiem.
W centrum odbijamy w lewo, w rynek, odnajdując niebieskie znaki „C”. Te zaprowadzą
nas aż pod podtatrzańską Drogę Wolności.

jemnie lasem, wzdłuż szumiącego potoku
i ocienionych skałek. Za drugim szlabanem
przyjdzie nam słono zapłacić za te słodkie
chwile: 120 m sumy przewyższeń w 2 km
z pewnością wyciśnie z nas poty. Ostatecznie lądujemy na podtatrzańskiej arterii –
Drodze Wolności w pobliżu Podbańskiej.
Zmiana nawierzchni przynosi też
zmianę kąta podjazdu – od teraz pedałujemy dużo łagodniej i bardziej równomiernie,
wciąż jednak pod górkę. I tak przez najbliższe… 15,5 km z 360 m różnicy wysokości.
Wysoko nad naszymi głowami niezmiennie góruje Krywań.

Droga wiedzie generalnie lasem,
przetrzebionym jednak mocno w 2004 r.
przez katastrofalną wichurę. Daje nam
to możliwość podziwiania Kotliny
Liptowskiej w dole. Na tym długim
odcinku znajdzie się na szczęście kilka zjazdów pozwalających odpocząć
na chwilę nogom… Niestety każdy
metr w dół będziemy musieli potem
odrobić pod górkę.
400 m za skrzyżowaniem z drogą 538
odbijamy w lewo, by pokonać ostatnie
1,5 km do Szczyrbskiego Jeziora (więcej
o nim → str. 67).

W przypadku złej pogody lub dużego
zmęczenia możemy odbić z Drogi Wolności na 3,5 km za Trzema Źródłami (Tri
studničky) Zaczyna się tu tzw. Cesta
kolečková – leśny asfalt z domieszką
szutru, który wyprowadzi nas na drogę

do Tatrzańskiej Szczyrby. Stamtąd (stacja Tatranský Lieskovec) możemy podjechać do jeziora kolejką zębatą, którą
wolno przewozić rowery (ostatni kurs
po 22:00). Oszczędzamy w ten sposób
100 m pierwotnej sumy wzniesień.
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Przed nami 30 km odcinek pod
górkę, z 720 m sumy przewyższeń. Aż
do Szczyrbskiego Jeziora na końcu dnia
pozostaniemy praktycznie poza cywilizacją, dlatego warto uzupełnić zapasy.

Zgodnie ze znakami wyjeżdżamy ponad
wieś – szutrem do gospodarstwa owczarskiego, pod wiaduktem i tutaj się zacznie... Po
raz kolejny przyjdzie nam nacieszyć oczy niezapomnianymi liptowskimi krajobrazami:
bezkresnych łąk i pól pokrywających wzgórza, tu i ówdzie okraszonych zagajnikami
z zielonymi Tatrami Niskimi w tle. Jednak kierunek jazdy zwraca nasze oczy
już w inną stronę – ku skalistym Tatrom
z dominującym Krywaniem przed nami.
Kolejne 3 km, już za wsią, jedziemy
po szybkim szutrze, potem 3 km równym,
widokowym asfaltem. Docieramy wreszcie do 7 km szutrowego odcinka wiodącego przez rzadko odwiedzane okolice
Hybickej tiesňavy.
Wspinamy się mozolnie 2 km aż do
altany z ławkami i tablicą informacyjną.
Za nią, z wyniosłą sylwetką Krywania
przed oczami, wracamy stopniowo na dno
doliny. Zaciszną drogą przemykamy przy-
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Droga Wolności (Cesta slobody), foto: Wojciech Goj

Droga Wolności (Cesta slobody)

Hybická tiesňava – widok na Krywań, foto: Wojciech Goj
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Powstała w 1872 r. Kolej Koszycko-Bogumińska do dzisiaj jest główną magistralą kolejową Czech i Słowacji. Poprowadzenie jej podnóżem Tatr (stacje
w Szczyrbie i Popradzie) dało impuls do rozwoju całego regionu, w tym turystyki tatrzańskiej. Kolejne powstające stacje letniskowe wymagały lepszej komunikacji. W odpowiedzi na te potrzeby została utworzona dzisiejsza Droga Wolności
– podgórska arteria drogowa (a częściowo wzdłuż niej również kolej wąskotorowa) pozwalająca na wygodną komunikację pod Tatrami. Obecnie Droga Wolności
liczy 85 km, zaczyna się w Liptowskim Gródku, a kończy na granicy w Łysej Polanie.
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SLOVENSKÝ
Dnes dorazíme až na úpätie Tatier. Prvý chod: príjemne pri rieke, potom malebnými vrchmi. Hlavný chod: celkom 30 km stúpania: dlhým
vyhliadkovým hrebeňom, lesnými zákutiami a Podtatranskou cyklomagistrálou. Dezert: oddych pri horskom Štrbskom plese. Nebude to ľahký deň, ale
mnohé panorámy nám umožnia zabudnúť na veľký súčet stúpaní. Dnešnú
námahu si vynahradíme zajtra, na Spiši.
Vyrážame z Liptovského Mikuláša.
Ulicou Belopotockého sa dostaneme
k brehu Váhu, popri ktorom vedie pohodlná vyhliadková cyklotrasa. Uberáme sa
ňou 2,5 km proti prúdu rieky, pred sebou
máme výhľad na zalesnené svahy vysokej Poludnice. Teraz si musíme dávať pozor, lebo môžeme prehliadnuť odbočku
(oranžová rúra pri chodníku!), a odbočujeme na lávku na druhý breh. Prechod
hojdavou lávkou vyvoláva silné emócie.
Južným brehom Váhu pokračujeme
v jazde na východ. Na križovatke pri
moste (odkiaľ je výhľad na nádhernú pamiatku – kostol v Okoličnom) ideme stále rovno a za starou bránou vchádzame
na širokú štrkovú cestu pri rieke.
Vysoké kry nám zastierajú rozhľad.
Po 1,5 km cesta odbočuje o 90° doprava,
ale my ideme stále rovno, teraz po zelených značkách cyklotrasy. Dorazíme do
Uhorskej Vsi a ďalej v tieni diaľničného
viaduktu dorazíme na široké rázcestie.
Tu sa trasa napája na červené značky liptovskej cyklomagistrály, ale stojí za
to zvážiť krátky výlet (1 km odtiaľto) do
zaujímavého Liptovského Jána.
Pokračujeme do Podturne, odteraz
až do Lehoty ideme červeným chodníkom.
Za dedinou vchádzame na krajnicu hlavnej
cesty na 2 km, keďže nemáme na výber, a
ideme po nej až do Liptovského Hrádku.
Tu na prvom semafore odbočujeme doprava a lipovou alejou sa vrátime na breh
Váhu. Míňame Etnografické múzeum. Pokračujeme do Liptovskej Porúbky.
Ideme okrajom dediny, vyhýbame
sa jednotlivým stúpaniam, vchádzame až
na posledné, ktoré nás tichými lúkami pri
poľnohospodárskom družstve zavedie
na miesto s veľ kolepými panorámami
z úpätia Veľ kého vrchu. Široká panoráma zahŕňa Liptovskú kotlinu, Malú Fatru,
Veľký Choč, Západné a Vysoké Tatry.
Za miernym sedlom nás čaká príjemný zjazd, na konci spestrený niekoľkými
dierami. Cesta sa končí na križovatke
s hlavnou cestou č. 72.
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Napájame sa na ňu smerom doľava
na ďalších 5 km. Cesta je frekventovaná
a dosť úzka. Míňame zjazd do Kráľovej Lehoty (kam vedie červený chodník
a okruh OFCL), cesta mení číslo zo 72
na 18.
Hlavná cesta č. 18 nás zavedie do
obce Hybe. Dlhé rady historických domov svedčia o dávnom význame dediny,
ktorá je dnes skôr ospalá. V centre neďaleko kostolov (katolíckeho a evanjelického) odbočujeme na ulicu, kde hľadáme
modré značky cyklotrasy. Tieto značky
nás zavedú až na podtatranskú artériu –
Cestu slobody. Je dobré doplniť si zásoby – pred nami 30 km mimo civilizácie.
Čaká nás nezabudnuteľný úsek hore
pozdĺž potoka Hybica. Vychádzame
z dediny. Za ňou mierne a trpezlivo
stúpame 3 km štrkom a 3 km asfaltom,
ideme po hrebeni ramena s malebným
rozhľadom, obdivujeme Nízke Tatry za
nami a Vysoké Tatry a Kriváň pred nami.
Po 6 km asfalt meníme za štrk, ktorým
musíme najskôr namáhavo stúpať 2 km
a potom za odpočívadlom pomaly
schádzame na dno úzkeho úseku doliny, nazývaného Hybickou tiesňavou.
Nezvyčajne príjemná jazda zatieneným dnom úžľabia sa končí pri závore,
za ktorou nás čaká náročný 2 km úsek
so súčtom stúpaní 120 m.
Dorazíme na Cestu slobody, kde
stúpanie pokračuje, ale už nie je také
strmé. Cesta slobody vznikla pred viac
ako 100 rokmi ako lesná tatranská artéria, ale od pamätnej víchrice v r. 2004 je
v značnej časti vyhliadkovou cestou.
A výhľady prídu vhod, pretože nám
zostalo ešte 15,5 km s 360 m súčtu stúpaní. Našťastie je trasa vyprofilovaná
tak, že dlhé stúpania sú mierne a panorámy Tatier a Liptovskej kotliny upokojujú. Dorazíme na križovatku s cestou
č. 538 do Štrby. 400 m za ňou odbočujeme doľava hore a po poslednom stúpaní 1,5 km sme konečne pri
Štrbskom plese.

52 km ↗ 950 m
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ENGLISH
Today we will reach the Tatra Mountains. Starter: a gentle path up the
river, and later through picturesque hills. Main course: altogether 30 km uphill:
up a long scenic ridge, through the quiet forest, and finally along the Podtatranská
cyklomagistrála cycleway. For dessert: some rest on the coast of the Štrbské
Pleso mountain lake. The day won’t be easy, but the beauty of nature will let us
forget about the difficult climbs right away. Tomorrow, in Spiš, our path won’t be as
hard.
We set off from Liptovský Mikuláš. Belopotockého Street leads us to the bank of
the Váh river, where we can find a comfortable and scenic bicycle path. We continue
up the river for 2.5 km, until we come upon
a footbridge to the other side. The footbridge is a bit wobbly – but exciting.
We continue eastwards along the
southern riverbank of the Váh. At the intersection next to the bridge near the church in
Okoličné, we persistently continue straight
ahead. We’ll find a wide riverside gravel
path behind an old gate.
In 1.5 km the road will turn 90° to the
right, but we will continue straight ahead.
We pass through Uhorská Ves and under the highway overpass, until we get
to a forked intersection.
Here the trail connects to the redsigned Liptov cycleway, but an interesting village to visit – Liptovský Ján, is just
a kilometre away.
We continue to Podtureň. We follow
the red trail from here to Lehota. Behind
the village, due to the lack of alternative
routes, we join the main road for 2 km. Riding on the roadside, we get to Liptovský
Hrádok. There, we turn right on the f
irst traffic lights and the linden avenue
will lead us to the Váh riverbank. We pass
the Ethnographic Museum. Then, we
continue to Liptovská Porúbka.
Behind the village, our red trail
will lead us straight to the magnificent,
picturesque foothills of Veľký Vrch.
A gentle break is followed by a pleasant
descend. The road ends on an intersection
with national route 72.
We merge to the left for another 5 km.
We pass the exit to Kráľova Lehota (where
the red trail and the OFCL loop leads); the
route changes numbers from 72 to 18.
National route 18 leads us to the village
Hybe. In the centre we turn onto a street
with blue cycling route signs. They will lead
us right to the Podtatranská cyklomagistrála cycleway – the Road of Liberty (Cesta
slobody). It’s good to stock up here – we’re

travelling where there is no civilization
for the next 30 km.
An unforgettable section up the
Hybica stream awaits us. We exit the village.
For the next 3 km on gravel and 3 km on
asphalt we patiently climb up a scenic
ridge while admiring the beautiful views.
After 6 km the asphalt turns to gravel.
There, the road makes us laboriously climb
for 2 km, and, behind the rest area, it gradually descends to the bottom of a narrow
part of the valley, called Hybická tiesňava.
A pleasant stretch is followed by 2 km
of heavy climbing to 120 m higher.
We arrive at the Road of Liberty,
where the climbing continues, but the road
won’t be as steep as before.
During the next 15.5 km we’re going to
climb 360 m higher. Luckily, the climbs are
unusually gentle, and the views of the Tatra
Mountains and the Liptovská Valley are
a sight for sore eyes. We arrive at an intersection with route 538 to Štrba. 400 m later
we turn left and after climbing up for 1.5 km,
we finally arrive at Štrbské Pleso.

Słowackie oznakowanie szlaków rowerowych,
foto: Wojciech Goj
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SZCZYRBSKIE JEZIORO (ŠTRBSKÉ PLESO) → Tatranský Lieskovec →
Szczyrba (Štrba) → Łuczywna (Lučivna) → Lopušná dolina
→ Podstráň → Poprad → Úsvit → Żakowce (Žakovce) →
Wierzbów (Vrbov) → Ostra Skała → KIEŻMARK (KEŽMAROK)

Na trasie za Popradem, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

58 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

450 m

Szuter
Štrk
Unpaved
Teren
MTB
MTB

Suma zjazdów
Zostup
Descent

1150 m
10 km
Štrba

20 km
Lopušná dolina

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

32 km

6 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

12 km

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

14 km

52 km

30 km
Podstráň

40 km
Poprad

58 km ↗ 450 m
Na dobry początek dnia 9 km zjazdu!
Ze Szczyrbskiego Jeziora (Štrbské Pleso)
zjeżdżamy do Drogi Wolności, potem dalej w dół drogi 538. Po 7,5 km od startu,
na łuku serpentyny obok torów (łatwo
przeoczyć!) odbijamy w prawo (zielona
tabliczka „chatová oblasť č.3”).
Dalej przejeżdżamy między rozproszonymi w lesie zabudowaniami Tatrzańskiego Leskowca (Tatranský Lieskovec),
długą prostą docierając do drogi nr 18.
Przecinamy ją odważnie na wprost,
by po 100 m niepewnej dróżki znaleźć się
pod torami słowackiej magistrali kolejowej,
a niedaleko za nią na początkuniesamowitej drogi oznaczonej jako niebieski szlak
rowerowy.
Kolejne 4 km przyniosą nam bynajmniej nie ostatnie dzisiaj wrażenia – bezkresne krajobrazy słowackiego Podtatrza
z panoramicznymi widokami. Nie zapomnijmy skręcić 1,5 km za torami w lewo,
w stronę wsi.
Przyjemny zjazd i wiadukt nad autostradą sprowadzają nas do Szczyrby
(Štrba). Przejeżdżamy przez nią, podziwiając widoki na południe, po czym droga
opada w ładną, wąską dolinę Młynicy.
Tym samym zawitaliśmy na Spisz.
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Trasa prowadzi tuż przy potoku, gdzie
mijamy pojedyncze drzewa liściaste, a teren staje się coraz bardziej płaski. Wjeżdżamy do Łuczywnej (Lučivná). Po prawej
stronie nie sposób przegapić pokaźnego
gmachu pałacu związanego historycznie
z właścicielami kieżmarskiego zamku,
m.in. z rodem Łaskich czy zasłużonych
dla Węgier Thökölych. Na tutejszym
cmentarzu znajdują się grobowce ostatnich właścicieli z rodziny Várady-Szakmáry.
W centrum wsi skręcamy w prawo,
tuż pod pensjonatem Kamélia i kontynuujemy jazdę do końca wsi, gdzie za starymi
stodołami przerobionymi na garaże docieramy do snowparku i początku nowej ścieżki rowerowej. Jest to kolejne miejsce do
podziwiania wspaniałej panoramy Tatr.
Prosta jak pas startowy 1,5 km ścieżka
prowadzi wprost na Babę (tak nazywa się zalesiona góra przed nami), pod którą skręcamy
w prawo, włączając się w drogę prowadzącą
do serca Doliny Łopusznej (Lopušná dolina). Docieramy pod hotel przy wyciągu. Od
niego przez 6 km podążać będziemy za
znakami zielonego szlaku rowerowego.
Kończą się żarty i zaczyna stromy
1,5 km podjazd ze 130 m sumy przewyższeń. Na końcu wspinaczki czeka na nas

50 km
Vrbov

1200 m
1000 m
800 m

58 km

450 m

Witamy na Spiszu. Dzisiaj czeka nas trasa pełna zjazdów i rozległych krajobrazów. Spod Tatr zjedziemy w ustronne lasy Doliny Łopusznej, zaglądniemy
też w stare uliczki wiekowych spiskich miast: Popradu, Wierzbowa, Kieżmarku, gdzie jeszcze 100 lat temu zgodnie żyli ze sobą przedstawiciele siedmiu
kultur. Przede wszystkim jednak przemierzać będziemy bezkresne przestrzenie słowackiego Podtatrza pełne malowniczych pól, łąk i lasów malujących
niepowtarzalne spiskie pejzaże, których nie chce się opuszczać.
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Wierzbów – Kieżmark, foto: Agata Winiarczyk
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altana z ławkami, idealna na krótki odpoczynek. Gęste iglaste lasy podziwiane
przy akompaniamencie śpiewu ptaków
sprawiają wielką przyjemność.
Alternatywnie możemy ochłodzić się
podczas 4 km szybkiego zjazdu, który nas
teraz czeka. Na końcu lasu droga asfaltowa skręca łukiem w lewo. My natomiast
odbijamy z niej w prawo w nieoznakowaną polną drogę, wracając w dolinę potoku
i podążając wzdłuż niej przez 1,5 km.
Ten manewr wyprowadza nas na lokalnej trasie z Bystrego do Popradu. Skręcamy w nią w lewo. Po 500 m zauważymy
maszty z flagami przy jednostce wojskowej Podstráň. Tutaj włączamy się w niebieski szlak rowerowy, który doprowadzi
nas aż do Popradu.
Długie śródpolne proste z imponującymi Tatrami w oddali wiodą nas pod
wielkopłytowe os. Juh 3, którego skrajem
pedałujemy. Docieramy pod popradzką
obwodnicę, za którą włączamy się
w ścieżkę biegnącą wzdłuż Popradu.

58 km ↗ 450 m
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Kontynuujemy jazdę na stare miasto,
docierając do podłużnego, typowo spiskiego rynku, gdzie dwa rzędy budynków
zwrócone są do siebie równolegle szczytami wzdłuż długiego placu. Tak tutaj, jak
i w większości innych starych spiskich
miast znajduje się jeden kościół katolicki i jeden ewangelicki. Dzisiejszy Poprad
jest w rzeczywistości rezultatem połączenia sześciu historycznych miast (więcej
o nim → str. 59). Jeśli mamy zapas sił,
warto podjechać do nieodległej Soboty
Spiskiej (Spišská Sobota), by zobaczyć
zadbaną średniowieczną starówkę (więcej o niej → str. 53).
Z rynku wydostajemy się na wschód,
na ul. Levočską. Za torami stara nierówna
ulica wznosi się pośród niemniej starych lip.
Po dotarciu do ruchliwej przelotówki odbijamy od razu w lewo, w tereny przemysłowe.
Na wysokości bramy spółdzielni rolnej
asfaltowa droga przeradza się w szeroką
szutrówkę. Tutaj zaczynamy podróż przez
niezwykłą krainę Pogórza Wierzbowskiego

Dolina Łopuszna, foto: Wojciech Goj

Tatry widziane z Żakowiec, foto: Wojciech Goj
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(znaną czasem jako Pagóry Wierzbowskie),
którą przemierzać będziemy aż do Kieżmarku. Połogie wzgórza pokryte w całości bezkresnymi polami robią ogromne wrażenie.
Widoczne za nimi wyniosłe Tatry wydają
się stąd niemal dzikie i nienaruszone.
Wraz ze zmieniającymi się porami dnia
i roku okolice te zmieniają kolory, tworząc
unikalny kalejdoskop barwnych pasów.
Pokonujemy łagodne stoki Szubienicznego Wierchu, przejeżdżamy pod
autostradą, wracając po 4 km na asfalt,
nieopodal wioski-przysiółka Úsvit. Krótki podjazd i jesteśmy przy bramie popradzkiego wysypiska. Objeżdżamy je
(co wrażliwsze nosy nieco tu ucierpią),
wracając następnie w bezkresy pól
z Tatrami na horyzoncie.
Wąski asfalt opada łagodnie do zagubionej wśród zieleni wsi Żakowce
(Žakovce) (we wsi sklep). Opuszczamy ją
i kosztem niedługiego podjazdu kontynuujemy jazdę do Wierzbowa (Vrbov). Przez
600 lat, aż do 1878 r., ta licząca obecnie
1500 mieszkańców wieś była miastem,
z istotną mniejszością spisko-niemiecką.

Między 1412 a 1769 r. Wierzbów formalnie znajdował się w granicach Królestwa
Polskiego (więcej → str. 59). Na tutejszym
cmentarzu znajdziemy wiele nagrobków z niemieckimi nazwiskami (więcej
o Niemcach Spiskich → str. 104). Od 1981 r.
miejscowość stopniowo odżywa dzięki
odkryciu siarkowych wód termalnych.
Działa tu kąpielisko.
Za wsią czeka nas jeszcze jeden,
ostatni dziś i bodaj najpiękniejszy odcinek trasy przez bezkresne wzgórza.
To ścieżka rowerowa do Kieżmarku
(Kežmarok) wytyczona śladem polnych
dróg. Jeśli mamy szczęście jechać tu
wieczorem, spektakl cieni, pól, wzgórz
i Tatr w tle z pewnością rozłoży nas na łopatki albo przynajmniej na dłuższą chwilę
każe wygodnie podziwiać go na ławce.
4,5 km odcinek opada w końcu do
Kieżmarku, gdzie niezmiennie podążamy
za znakami szlaku zielonego. Objeżdżając tutejsze panelaki (bloki z wielkiej płyty), docieramy do starego miasta (więcej
o Kieżmarku → str. 54), tym samym
kończąc dzisiejszy odcinek podróży.
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SLOVENSKÝ
Vitajte na Spiši. Dnes je deň zjazdov a rozľahlých výhľadov. Spod
Tatier zídeme do tichých lesov Lopušnej doliny, nahliadneme aj do starých
uličiek stáročných spišských miest: Poprad, Vrbov, Kežmarok, kde ešte
pred 100 rokmi v súlade spolunažívalo sedem kultúr. Ale predovšetkým
budeme cestovať nekonečným priestranstvom slovenskej podtatranskej
oblasti plným malebných polí, lúk a lesov dotvarajúcich neopakovateľné spišské
krajiny, z ktorých sa ani nechce odchádzať.
Začíname zo Štrbského plesa. Prvá
časť je 9 km zjazdu! Schádzame k Ceste
slobody, potom cestou č. 538 ideme ďalej dole. Po 7,5 km odbočujeme do menšej uličky (tabuľka „Chatová oblasť č. 3“).
Prechádzame medzi budovami
Tatranského Lieskovca rozptýlenými
v lese, dlhým rovným úsekom dorazíme
k hlavnej ceste (č. 18). Pretíname ju rovno, na krátky čas vchádzame na štrkovú
cestičku. Po 100 m prechádzame popod
železničnú trať a po chvíli sa ocitneme
na začiatku vyhliadkovej cesty označenej
ako modrý cyklistický chodník.
Ďalšie 4 km je prvá, ale dnes nie posledná pastva pre oči – nekonečné panorámy slovenskej podtatranskej oblasti.
1,5 km za železničnou traťou odbočujeme
doľava smerom na Štrbu. Prechádzame
cez dedinu a obdivujeme výhľad na juh.
Meníme smer na východný, za dedinou nečakane vchádzame na Spiš,
schádzame príjemnou dolinou Mlynice
smerom na Lučivnú.
V obci míňame väčší kaštieľ, dnes je
tu hotel a reštaurácia. Pri penzióne Kamélia odbočujeme doprava, ideme až do konca dediny po značkách Snowpark Lučivná.
Tam sa náhle začína cyklistický chodník s nádhernou panorámou Tatier. Dlhým rovným úsekom dorazíme na cestu
pod zalesneným vrchom Baba. Pokračujeme do Lopušnej doliny. Míňame hotel, za
ním ideme po zelených značkách. Asfaltová cesta cez príjemný, hustý les strmo
stúpa – zdolávame 130 m súčtu stúpania na úseku 1,5 km. Sedlo je vhodným
miestom na oddych v lesnom prostredí.
Za sedlom nás čakajú 4 km rýchleho zjazdu. Na konci poľany za lesom sa
cesta kľukatí doľava, my tu však odbočujeme doprava a poľnou cestou sa vrátime
do doliny potoka.
Po 1,5 km dorazíme na cestu, ideme
po nej doľava, po 500 m prichádzame
k vojenskému areálu.
Odbočujeme na modrý cyklistický
chodník do Popradu.
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Chodník sa rýchlo vzďaľuje od lesa,
vedie dlhým rovným asfaltovým úsekom
cez rozľahlé polia až k sídlisku Juh 3, ktoré obchádzame zo západu. Dorazíme na
chodník pri rieke Poprad.
Pokračujeme do starej štvrti Popradu. Typicky spišské, dlhé hlavné námestie
je obklopené historickými meštianskymi
domami. Ak máme viac času, určite stojí za návštevu blízka stará štvrť Spišskej
Soboty (dnešný Poprad vznikol spojením
niekoľkých susediacich stredovekých
mestečiek).
Z námestia odchádzame ul. Levočskou. Niekdajšia cesta, dnes nerovná
ulica lemovaná starými lipami, nás zavedie za mesto. Po príchode k expresnej ceste odbočujeme kolmo doľava,
ideme medzi oploteniami priemyselných území.
Na ich konci sa asfalt mení na širokú
štrkovú cestu. Vchádzame na Vrbovskú
pahorkatinu, oblasť s malebnými, miernymi vrchmi a nezabudnuteľnými panorámami Tatier. Ideme nekonečnými
poľami, po 4 km sa vraciame na asfalt
neďaleko osady Úsvit. Míňame popradskú skládku odpadov (zápach...), za ňou
sa vraciame medzi nekonečné polia.
Dorazíme do Žakoviec. Prechádzame
cez dedinu, za ňou krátke stúpanie a zaslúžime si ďalší zjazd do Vrbova, skrytého
medzi pahorkami. Táto malá obec môže
byť hrdá na svoje dlhé a zaujímavé dejiny.
Dnes láka aj termálnym kúpaliskom.
Za mestečkom nás čaká posledný nezabudnuteľný úsek cyklistickým
chodníkom do Kežmarku. Ideme dávnymi poľnými cestami, kocháme sa panorámami malebnej Vrbovskej pahorkatiny so
skalnatými Tatrami v pozadí.
Posledná etapa je zjazd do Kežmarku. Do centra dorazíme chodníkom brehom potoka Ľubica.
Staré mesto si zaslúži minimálne krátku prechádzku a to kvôli mnohým pamiatkam a príjemnej atmosfére
stáročných uličiek.

58 km ↗ 450 m
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ENGLISH
Welcome to Spiš. Today it’s time for downhill rides and vast landscapes. From the
foothills of the Tatras, we’ll ride down to the secluded forests of Lopušná Valley. We will
visit the historic streets of the old towns of Spiš: Poprad, Vrbov, Kežmarok, where just
a 100 years ago 7 cultures lived together in peace. Last, but not least, we’ll traverse
the endless expanses of the Slovak Subtatra region, full of picturesque fields,
meadows and forests that paint such unique landscapes, you just won’t feel like leaving.
We begin at Štrbské Pleso. For a good
start, 9 km of downhill! First, we ride down
to the Road of Liberty, and later down
route 538. 7.5 km from the start, we turn
to an inconspicuous street (with a plate
“Chatová oblasť č.3”).
We drive through Tatranský Lieskovec,
arriving at the main route (no 18). We cross it
straight ahead, after a 100 m we cross under
the railway overpass and in just a moment
we find ourselves at the start of a scenic road
with blue bicycle trail signs.
The next 4 km is the first of many very
scenic stretches… 1.5 km after we passed
the railway, we turn left, in the direction of
Štrba. While driving through the village, we
can admire the views to the south.
Then, we change direction and travel
east, turning to Spiš behind the village and
going down the road to Lučivná. We turn
right next to the Penzión Kamélia guesthouse, pedalling straight to the end of
the village, behind the signs for Snowpark
Lučivná.
A bicycle path with a magnificent view
of the Tatra Mountains starts there. We
ride to the road under the forested Mount
Baba. Then, we continue to Lopušná Valley.
We pass a hotel, and join the green trail.
The asphalt road that leads through the
thick forest, climbs steeply up to a secluded pass – the sum of elevations in 1.5 km
will be 130 m.
4 km of fast downhill awaits us behind
the pass. At the end of the clearing behind
the forest, the road turns left in an arc, but
we turn right – a dirt path will lead us to the
stream valley.
In 1.5 km we’ll get to a road. We merge
to the left and in 500 m find a military unit,
and then follow the blue bicycle route that
leads to Poprad.
The route quickly turns from the forest,
leading along a long asphalt road through vast
fields right to Juh 3 – a block housing estate,
which we will ride around from the west. We
arrive at a path along the Poprad River.
We continue in the direction of the
old town of Poprad. If we have some

time to spare, the nearby old town of
Spišská Sobota is worth visiting, too.
From the town square we turn down
Levočská St. We turn left at a straight angle where the street joins the express way,
between the fences of the industrial sites.
Where the industrial areas end, the
asphalt road becomes a wide gravel path.
We find ourselves at the scenic foothills of
Vrbovská pahorkatina. Driving through
endless fields for 4 km, we arrive at an asphalt road near the Úsvit hamlet. We pass
the Poprad landfill (the odours…), behind
which we return to the endless fields.
We arrive at Žakovce. We ride through
the village. A short climb will lead us to another downhill ride to Vrbov, hidden among
the hills. This little town has a long and rich
history. These days it also attracts visitors
thanks to its thermal baths.
Our last scenic road for today awaits
us – a bicycle path to Kežmarok. This path
leads along old dirt roads and offers a beautiful panorama of the Vrbovská pahorkatina
foothills and the rocky Tatras in the background.
We ride down to Kežmarok. The
path along the Ľubica stream will lead us
to the centre. The Old Town deserves
at leasta short walk around it.

Poprad – ścieżka wzdłuż rzeki Poprad,
foto: Wojciech Goj
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Kežmarok → Kacwin

KIEŻMARK (KEŽMAROK) → Strażki (Strážky) → Biała Spiska
(Spišská Belá) → ścieżka rowerowa do Tatrzańskiej Kotliny →
Tatrzańska Kotlina (Tatranská Kotlina) → Zdziar (Ždiar) → Dolina Mąkowa (Monkova dolina) → Strednica → Dolina potoku Bystrá →
Osturnia (Osturňa) → Wielka Frankowa (Veľ ká Franková) → KACWIN

Ścieżka rowerowa Biała Spiska – Tatrzańska Kotlina, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

51 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

39 km

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

38 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

630 m

Szuter
Štrk
Unpaved

12 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

10 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

690 m

Teren
MTB
MTB

10 km
Strážky

20 km
Tatranská Kotlina

0 km

40 km

30 km
Strednica

jednego z ostatnich właścicieli, intrygującego Ladislava Mednyánszkiego. Powyżej
pałacu, niewidoczny od strony parku, stoi
XV-wieczny gotycki kościół pw. św. Anny
oraz renesansowa dzwonnica.
Stale trzymając się ścieżki, przemykamy pod drogą główną, następnie odbijamy ponad wieś, skąd pięknie widać Tatry
oraz lesiste wzniesienia okolic Kieżmarku.
Zbliżamy się do Białej Spiskiej. Nowa
ścieżka rowerowa nie prowadzi jednak do
zabytkowego centrum, bo omija miejscowość polnym zygzakiem. Niegdyś wielokulturowe miasto słynęło z produkcji
likierów i tytoniu, dziś budynki fabryk stoją
jednak puste.
Za miastem czeka nas wspaniały
10 km odcinek ścieżką wiodącą wzdłuż
drogi łagodnie wznoszącej się w stronę
Tatrzańskiej Kotliny. Rozległe widoki na
Tatry oraz bezkresne pola u ich stóp (Biała
uznawana jest za centrum upraw ziemniaka
na Słowacji) tworzą wspaniałe krajobrazy.
Nieopodal ruin pensjonatu Limba
mijamy skrzyżowanie z podtatrzańską
Drogą Wolności, niebawem docierając
do Tatrzańskiej Kotliny (Tatranská Kotlina).

50 km

Osturňa

1000 m

800 m

800 m

630 m

Nadszedł czas przeprawy na północną stronę Tatr. 630 m sumy wzniesień może nie napawać optymizmem, jednak równomierność tychże metrów
sprawia, że etap jest do pokonania, szczególnie po wszystkich poprzednich.
Dzisiaj rozstaniemy się z doliną Popradu, zostawiając ją dla skalnych ścian Tatr
Bielskich w okolicy Tatrzańskiej Kotliny i Zdziaru. Ten mało dostępny świat
zachował wspaniałą dziką przyrodę oraz ciekawe dziedzictwo dawnych wieków
– architekturę ludową, zwyczaje i góralską gwarę. Zjazd doliną Potoku Bystra
i ukryta przed światem Osturnia u końca trasy z pewnością nas zachwycą.
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Z Kieżmarku (Kežmarok) wyruszamy
na wschód, od zamku trzymając się nowej ścieżki rowerowej. Po przejechaniu
rzeki (Ľubica) aż do Białej Spiskiej (Spišská
Belá) podążamy za znakami czerwonego
szlaku oraz Szlaku wokół Tatr.
Przejeżdżamy podnóżem Jerozolimskiego Wierchu (Jeruzalemský vrch),
miejsca cennych odkryć archeologicznych,
z widokiem na stare zakłady przemysłowe na drugim brzegu Popradu. Wśród
nich znajdują się zakłady firmy Tatralan
będące kontynuatorem kieżmarskich
tradycji sukienniczych.
Za ogródkami działkowymi nasza ścieżka wraca nad rzekę (na rozwidleniu odbija
szlak zielony do kameralnego stawu-jeziorka Zlatná; 700 m) i wiedzie przez ostatnią na
całej naszej trasie wiszącą kładkę. Tym samym znajdujemy się w Strażkach (Strážky).
Pozostajemy na wałach Popradu, docierając do bram przyjemnego parku angielskiego okalającego Pałac w Strażkach.
Wspaniały przykład architektury renesansowej powstał dzięki rodzinie Warkotschów
oraz Horváthów-Sansithów. Obecnie kasztel mieści muzeum prezentujące m.in. prace

C. OFCL. 1/2

3 km

1000 m

51 km

C. OFCL. 1/2

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

51 km ↗ 630 m

Strażki – kasztel, foto: Łukasz Pereszczak
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Stanowi ona turystyczną bramę Tatr
Bielskich. Dużą popularnością cieszy się
tutejsza Jaskinia Bielska. Co ciekawe, Kotlina administracyjnie tworzy część miasta
Wysokie Tatry, które skupia 13 podtatrzańskich miejscowości wzdłuż Drogi Wolności. Tak jak w pozostałych jej częściach, tak
i tutaj znajdziemy ciekawe przykłady architektury z początku XX w. inspirowanej
alpejskimi kurortami.
Za Kotliną Dolina Potoku Bielskiego zwęża się, tworząc niemalże skalny
przełom. Przed nami dość trudny odcinek
7 km podjazdu ze 140 m sumy wzniesień
aż do Zdziaru. Od skrzyżowania z drogą do Lendaku mamy do wyboru dwie
opcje: równomiernie i asfaltem, skrajem
wąskiej i czasem niebezpiecznej drogi
z ruchem samochodowym albo sinusoidę
szutrowej ścieżki rowerowej. Obydwie
opcje zawierają jazdę wśród gęstych
podtatrzańskich lasów, częściowo uszkodzonych wiatrami.
Docieramy do pierwszych zabudowań
Zdziaru (Ždiar) – (wcześniej skrzyżowanie
z drogą do Bachledzkiej Doliny (Bachledova dolina), z wielką atrakcją ścieżki
w koronach drzew). Miejscowość zachwyca wieloma przykładami wspaniale zachowanej architektury ludowej

Strażki – ścieżka rowerowa, foto: Dariusz Winiarczyk
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Kežmarok → Kacwin
(ale, ale… poczekajcie do Osturni!). Część
tutejszych polsko brzmiących nazwisk
świadczy o pochodzeniu zdziarskich górali,
którzy do dziś zachowali tradycyjną gwarę.
Wieś próbuje odzyskać swoją dawną popularność wśród turystów. Ta została nagle
ucięta niemal całkowitym zamknięciem
Tatr Bielskich dla ruchu turystycznego.
Na ok. 100 m przed stacją benzynową odbijamy w lewo przez most, w głąb
Doliny Mąkowej (Monkova dolina) – (szlak
zielony), mijając niszczejący, wciąż jednak
piękny budynek dawnego pensjonatu.
Jeśli pogoda nie dopisuje albo jesteśmy wyczerpani, jazda przez centrum wsi
albo wzdłuż drogi głównej są łatwiejszymi
opcjami.
Po niespełna 1 km jazdy dnem wąskiej doliny docieramy do miejsca, gdzie ta
rozszerza się. Las ustępuje łąkom z widokami na Tatry Bielskie. Szlak zielony odbija
w lewo, wiodąc skrajem polany, po czym na
2 km wnika w głąb leśnej kniei, prowadząc
odtąd dnem skalnego wąwozu. Pedałujemy
szutrową ścieżką wijącą się wzdłuż Potoku
Bielskiego niemalże aż do jego źródeł.
Szlak skręca w prawo, w boczną dolinę potoku Strednica, wzdłuż którego
wydostajemy się ze skalnego świata, mozolnie wyjeżdżając bądź wychodząc do

51 km ↗ 630 m
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Osturnia, foto: Łukasz Pereszczak

rozległych łąk u stóp Tatr. Znajdujemy się
teraz ponad wsią, w widokowym miejscu
o nazwie Strednica.
Przed nami ostatnie 1,5 km podjazdu. Wspinaczkę poboczem ruchliwej trasy
skutecznie osładza nam widok na mur Tatr
z lewej strony. Na końcu długiej prostej
skręcamy w niepozorną drogę w prawo.
Osiągnęliśmy wysokość 1080 m n.p.m.,
a zostało jeszcze 45 m wzniesienia. 500 m
dalej, za długim łukiem, warto przystanąć
i zejść na skraj przydrożnej łąki, by
w spokoju nacieszyć się raz jeszcze
widokiem na piramidy Tatr Bielskich.
Po kolejnych 500 m docieramy na
przełom grzbietu, do Przełęczy Przy Tablicy w paśmie Magury Spiskiej. Odtąd aż do
Kacwina będzie już tylko z górki. Można
przez moment delektować się tym faktem
albo po prostu… szusować w dół jednym
z najpiękniejszych odcinków na całej trasie przez malowniczą Dolinę Potoku Bystrá. Liczne wiatrowały odsłoniły stoki
tutejszych grzbietów – widoki ponad porośniętą gęstym lasem doliną sięgają wielu kilometrów. Warto raz po raz spojrzeć
za siebie, by z ciekawej perspektywy po-

nownie ujrzeć oddalające się Tatry Bielskie.
Wspaniały zjazd sprowadza nas do
wyjątkowego miejsca – Osturni (Osturňa). To zagubiona wśród gór, najdalej
na zachód wysunięta wieś łemkowska
(rusińska), w której czas jakby się zatrzymał. Być może to dzięki temu odcięciu od świata zachowała się tutaj
tak zachwycająca, spójna architektura
ludowa. Kolorowe domy będą nam towarzyszyć przez ładnych kilka kilometrów.
W okolicach centrum miniemy klimatyczny bar oraz cerkiew greckokatolicką
(nieco więcej o Rusinach → str. 103).
Kontynuujemy jazdę za wieś. Drogą
wśród pól pedałujemy 1 km do skrzyżowania, gdzie za znakami Szlaku wokół
Tatr kierujemy się w lewo. Mijamy stadion
i spółdzielnię rolną, za którą docieramy do
granicy państwowej. Tuż za nią, po prawej
stronie, można zejść nad ładny wodospad
pod Upłazem. Podział Spisza w 1920 r.
odciął Osturnię od dolnej części doliny.
Jedziemy 1,5 km polną ścieżką
rowerową (za plecami w oddali Tatry),
witając ostatecznie Kacwin, gdzie kończy
się ten etap.
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Kežmarok → Kacwin

SLOVENSKÝ
Nastal čas prejsť na severnú stranu Tatier. 630 m súčtu stúpaní neznie
príliš optimisticky, ale vďaka rovnomernému rozkladu tohto súčtu sa zdá,
že etapu môžeme zdolať, najmä po všetkých predchádzajúcich. Dnes sa
rozlúčime s dolinou Popradu, opustíme ju a vymeníme za skalné steny Belianskych
Tatier pri Tatranskej Kotline a Ždiari. Tento málo dostupný svet si zachoval
nádhernú panenskú prírodu a zaujímavé dedičstvo dávnych storočí: ľudovú
architektúru, zvyky a goralské nárečie. Zjazd dolinou potoku Bystrá a skrytá
pred svetom Osturňa na konci trasy nás bezpochyby očarujú.
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Etapa je navigačne jednoduchá, pretože
sa vraciame na značky Cesty okolo Tatier.
Z Kežmarku smerujeme na východ, uberáme sa dolu pozdĺž rieky Poprad. Míňame Jeruzalemský vrch (dôležité archeologické nálezy), potom záhradky na
predmestiach Kežmarku.
Prechádzame poslednou visutou cyklistickou lávkou na celej trase a ideme do
Strážok. Druhým brehom rieky vchádzame
do krásnej anglickej záhrady a kaštieľa.
V nádhernom renesančnom kaštieli zbudovanom na stredovekých základoch je
dnes múzeum a výstava venovaná jednému
z posledných majiteľov – pozoruhodnému
Maďarovi Ladislavovi Medňanskému. Nad
kaštieľom (mimo našej cesty) sa nachádza
historický kostol s renesančnou zvonicou –
je podobný tým, ktoré sme už videli v iných
starých spišských mestách.
Zostávame na chodníku a pokračujeme smerom k Spišskej Belej. Prechádzame
popod hlavnú cestu, za ňou nás chodník
vyvedie na malebné svahy (panorámy Tatier
a Levočských vrchov). Chodník obchádza
cez polia samotnú Spišskú Belú.
Za mestom nás čaká krásny úsek cyklistického chodníka po príjemnom, takmer
plochom teréne na juh od Belianskych Tatier.
Región je preslávený pestovaním zemiakov.
Uberáme sa do Tatranskej Kotliny založenej
Spišskobeľanmi, dnes je to najvýchodnejšie

Odcinek ścieżki rowerowej Tatrzańska Kotlina –
Zdziar, foto: Łukasz Pereszczak
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vysunutá časť horského mesta Vysoké Tatry.
Sprevádzajú nás krásne výhľady na Tatry, vchádzame do brány Belianskych Tatier.
Tatranská Kotlina je známa predovšetkým
nádhernou Belianskou jaskyňou.
Pokračujeme v ceste. Od križovatky
s cestou na Lendak vedie Cesta okolo Tatier
lesnou, štrkovou sínusoidou pozdĺž frekventovanej, úzkej a často nebezpečnej, ale zato
jednostajne stúpajúcej hlavnej cesty.
Dorazíme k prvým domom Ždiaru.
Je to nezvyčajne malebná podtatranská dedina, v ktorej sa zachovalo veľa tradičných
domov, goralské nárečie a tradície. Stratila
svoj význam ako turistická destinácia po uzatvorení takmer všetkých trás v Belianskych
Tatrách, dnes lákadlom Ždiaru je o. i. Chodník korunami stromov v Bachledovej doline.
Cesta však nevedie celou dedinou,
pretože odbočuje do podtatranskej Monkovej doliny. Prechádza úzkou lesnou dolinou, je to miestami technicky náročný úsek.
Vychádzame strmým stúpaním za Ždiarom, na Strednici, kde obdivujeme
nádhernú panorámu Belianskych Tatier.
Zostáva nám 1,5 km stúpania po
hlavnej ceste, než odbočíme na cestu do
Osturne, ktorá je teoreticky uzavretá pre
dopravu. Vchádzame na sedlo Rázcestie pri
Tablici. Za sedlom nás čaká nezabudnuteľný
zjazd tichou lesnou dolinou potoka Bystrá.
Pohodlná asfaltová cesta, ktorá v druhej
časti vedie pozdĺž potoka, nás zavedie do
Osturne položenej ako keby na konci sveta. Najdlhšia dedina na Slovensku, enkláva
gréckokatolíckych Rusínov je hrdá na svoju
nádhernú drevenú architektúru.
Prechádzame celou dedinou zhora
nadol, prichádzame k štátnej hranici v Kacvíne. V minulosti táto kultúrne rovnorodá
krajina bola rozdelená štátnou hranicou.
Hneď za hranicou je pekný vodopád.
Schádzame do Kacvína, mačacieho
zákutia (tak sa vysvetľuje pôvod názvu dediny), kde sa etapa končí. V centre treba určite vyhľadať krásne obnovené, v minulosti
početné sýpky.

51 km ↗ 630 m
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ENGLISH
The time has come to cross to the northern side of the Tatra Mountains.
630 m of total elevation may not fill you with optimism, but its evenness makes
the stage manageable, especially after all previous ones. Today, we leave the
Poprad valley, entering the rocky walls of the Belianské Tatras near Tatranská
Kotlina and Ždiar. This inaccessible world has preserved its wonderful wildlife
and interesting heritage of the past centuries: folk architecture, customs and
Goral dialect. The descent through the valley of the Bystrá Stream and the
Osturňa village, hidden from the world at the end of the route, are sure to delight
you.
The stage is easy in terms of navigation, as the signs of the Tatra Trail (Cesta okolo Tatier, Szlak wokół Tatr) return.
From Kežmarok head east following the
Poprad river. Pass under Jeruzalemský
Vrch Peak, then through allotments
on the outskirts of Kežmarok.
Cross the last hanging footbridge on
the whole route, getting to Strážky. On the
other bank of the river reach a beautiful
English garden and a castellum. The magnificent renaissance castle with medieval
roots now houses a museum and exhibition
of one of the last owners – the intriguing
Hungarian Lászlo Mendyánszky.
Staying on the path, continue towards
Spišská Belá. Passing under the main
road, behind it the path leads us on picturesque slopes (views on Tatras and Levočské Mountains). The path goes by Belá
itself, leading among fields.
Outside the town, a beautiful section of
a cycling path awaits us through a gentle, almost flat terrain south of the Belianské Tatry.
Follow it to Tatranská Kotlina.
We ride with beautiful views of the Tatra Mountains, reaching as if the gate of the
Belianské Tatry. The valley is famous especially for the magnificent Belianská jaskyňa.
Continue beyond Kotlina. From the
junction with the road to Lendak, the Tatra Trail leads along a sinuous forest gravel
path. If you prefer better cadence, choose
the busy, narrow, but steadily ascending
main road.
Reach the first buildings of Ždiar.
It is an extremely picturesque village in the
Tatra Mountains, where many traditional
houses have been preserved. Nowadays,
it attracts with the treetops tower of
Bachledová dolina.
However, the trail does not go through
the whole village, as it escapes into the Monková dolina valley. It leads here through
a narrow, technically difficult forest valley.
It leads us up by a steep climb to Stredni-

ca, already behind Ždiar. The magnificent
panorama of the Belianské Tatry will surely
make you stop for a while.
The last, 1,5 km uphill along the main
road brings us to the crossing with a local
road to Osturňa, where we turn right. Approach the mountain pass Pri Tablici. After
the break of the slope, an unforgettable
descent through a quiet forest valley of the
Bystrá Stream awaits us. A comfortable asphalt road, in the second part leading along
the stream, takes us to the end-of-the-world
village of Osturňa. The longest village in Slovakia, an enclave of Greek-Catholic Ruthenians, boasts unique wooden architecture.
Drive through the whole village from
top to bottom, reaching the state border in
Kacwin. The once culturally coherent land
was divided by the state border in 1920.
Below the border there is a nice waterfall.
Descend to Kacwin, where the stage
ends. In the centre you will find beautifully restored, once numerous, granaries
– sypańce

Odcinek ścieżki rowerowej Biała Spiska – Tatrzańska
Kotlina, foto: Monika Mendyka
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Kacwin → Nowy Targ via Dursztyn

KACWIN → Howyż → Stawiska → Glizówka → Łapsze Niżne → Pieniny Spiskie
→ Dursztyn → Krempachy → rzeka Białka → Nowa Biała → Gronków →
Szaflary Tewikiel → Rezerwat Bór na Czerwonem → lotnisko → NOWY TARG

Długość trasy
Dĺžka
Distance

34 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

27 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

430 m

Szuter
Štrk
Unpaved

7 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

7 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

400 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

2 km

Howyż Glizówka

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

20 km

Dursztyn

Gronków

700 m

Niniejsza trasa wiedzie zgodnie z oficjalnym przebiegiem Szlaku wokół Tatr. Alternatywnie, z łatwiejszymi podjazdami, ale dłuższym dystansem, możemy wybrać wariant
B wiodący pod zamkiem niedzickim, dalej
nad Jeziorem Czorsztyńskim i szlakiem Velo
Dunajec wzdłuż rzeki aż do Nowego Targu.
Nawigacja nie powinna dzisiaj nastręczać problemów – po prostu podążamy za znakami Szlaku wokół Tatr.
Wyruszamy z Kacwina. Tak jak wiele okolicznych wsi i on związany jest
z dziejami zamku w pobliskiej Niedzicy.
W centrum warto zajrzeć do barokowego
kościoła oraz odnaleźć (i zwiedzić) zrekonstruowane sypańce, czyli spichlerze,
niegdyś typowe dla tych okolic Spisza.
Przejeżdżamy przez most poniżej
kościoła i rychło zaczynamy konkretny
podjazd, w 1,5 km pokonując 80 m sumy
wzniesień. Mijamy malowniczo położoną kaplicę pw. Matki Bożej Śnieżnej
i MOR. Z góry ładnie widać całą zieloną
dolinę aż po skałkowe Pieniny.
Wjeżdżamy w sielskie krajobrazy
pod Howyżem, gdzie praktycznie po

Podjazd pod Dursztyn, foto: Joanna Barodziej
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34 km ↗ 430 m
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horyzont nie widać ludzkiej cywilizacji.
Wyjątkiem są pojedyncze szałasy pasterskie oraz... turystyczna wioska indiańska. Szlak sprowadza nas gwałtownym
zjazdem do łapszańskiego przysiółka
Stawiska.
Włączamy się w drogę w dół potoku, ale zaledwie na 1 km, po którym
odbijamy stromo w lewo. Nachylenie jest
naprawdę ambitne, na szczęście odcinek
ten nie ciągnie się zbyt długo. W górnej
części podjazdu odsłania się widok na Tatry. Trawersując stoki Glizówki, możemy
delektować się panoramą Hombarków
(Pienin Spiskich) ponad wsiami.
Kolejny szybki zjazd i wpadamy do
Łapsz Niżnych. Patronem tutejszego
XIV-wiecznego kościoła jest św. Kwiryn. Nietypowe wezwania wielu spiskich
parafii świadczą o tym, jak dawno były
zakładane i z jakim obszarem kulturowym się wiązały – są to często święci
tradycyjnie czczeni na Węgrzech. Warto
wspomnieć, że w tutejszym Domu Ludowym otwarto niedawno multimedialną
wystawę przyrodniczą.
Z Łapsz Niżnych wyjeżdżamy ul. Wiśmierskiego, krzewiciela polskości na Spiszu,

25 km

30 km
Bór na Czerwonem

700 m

600 m
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34 km

430 m

Jak kończyć, to z przytupem. Choć to już ostatni etap, bynajmniej
nie będzie on tylko dojazdem do Nowego Targu. Zaglądniemy dzisiaj
w odludne zakątki polskiego Spisza, by z nieoczywistej perspektywy spojrzeć
na Tatry czy Trzy Korony. Wespniemy się stromymi podjazdami Pienin Spiskich,
by za Białką powrócić na Podhale. A tam czekają już na nas ostatnie kilometry
długiej pętli, wśród śpiewu ptaków rezerwatu torfowiskowego. Być może spiskie
podjazdy dadzą nam dziś w kość, ale odpłacą się z nawiązką widokami godnymi
dobrego zakończenia pętli wokół Tatr.
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Kacwin – widok na Tatry, foto: Wojciech Goj
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który za swoje działania poniósł śmierć
w 1920 r. Rozpoczynamy przeprawę przez
Pieniny Spiskie. Szlak wiedzie najpierw
przez wiejskie zagajniki. Za ostatnim domem zaczynają się widoki na Tatry, ale
i najtrudniejszy ze wszystkich dzisiejszych podjazdów (ostatni taki na trasie!),
ze 190 m różnicy wysokości w 4 km.
W zamian za te trudy otrzymujemy
podróż przez malownicze hale wypasowe
pod Czarną Górą, pofałdowane jak na Pieniny przystało. Krótkim odcinkiem przez las
osiągamy szczyt Honaju, za którym czeka
nas nagroda za ostatnie 4 km – cudowna
panorama z Wichrówki obejmująca całe
Tatry, Babią Górę, Gorce i Pieniny. Dla tych
widoków warto zatrzymać się na dłużej.
Było pod górkę, będzie więc i z górki.
Z rozpędem przemykamy przez Dursztyn,
małą wioskę położoną na dachu Spisza.
Skręcamy w ul. Słoneczną, dalej stale Szlakiem wokół Tatr w dół doliny Durściańskiego Potoku, przez kolejne zielone krajobrazy.
Kręty potok nadał nazwę kolejnej wsi
– Krempachom (od niemieckiego Krummbach ‘kręty potok’) pokazując, że i w tej czę-
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ści Spisza wsie były siedem wieków temu
zakładane bądź zasilane między innymi
przez niemieckich osadników.
W Krempachach włączamy się na
1,7 km w drogę główną, w lewo. Na wylocie ze wsi mijamy kościół pw. św. Walentego stojący pośrodku cmentarza. Znajdziemy na nim nagrobki w trzech językach:
polskim, słowackim i węgierskim.
Przejeżdżamy przez graniczną dla Podhala i Spisza rzekę Białkę i docieramy do
Nowej Białej, wsi położonej na… Spiszu.
To nie pomyłka. Niegdyś leżąca na drugim
brzegu rzeki miejscowość stoi tam, gdzie
zawsze stała. To wezbrana w wyniku silnych opadów rzeka zmieniła swój bieg kilka wieków temu. Miejscowość zachowała
tradycyjny spiski układ zabudowań, znany
nam już dobrze chociażby ze słowackiego
Popradu. Co do Słowaków natomiast
– Nowa Biała stanowi główny ośrodek tej
mniejszości w Polsce, mieści także siedzibę
ich stowarzyszenia.
Szlak wiedzie dalej na zachód, jednak
są i inne opcje – 2 km na południe leży
malowniczy Przełom Białki, miejsce cen-
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Nowy Targ – Bór na Czerwonem, foto: 101countriesbefore50.com

Szlak wokół Tatr między Kacwinem a Łapszami, foto: Wojciech Goj
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nych odkryć archeologicznych (wśród nich
najstarszy bumerang na świecie!), a mający
początek na rynku, wiodący na północ szutrowy szlak niebieski kończy się po 6 km
w Dębnie, nad Jeziorem Czorsztyńskim.
Podążając za Szlakiem, ruszamy
w nowobielskie łąki, z widokami na lesiste Gorce i skaliste szczyty Tatr. Ścieżka
wiedzie niemal po płaskim terenie – wjechaliśmy na teren podtatrzańskiej Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej.
Mijamy ostatnie na Spiszu objawy Pienińskiego Pasa Skałkowego w postaci wysp
Cisowej i Grzebieniowej Skałki. Tablica „Gronków” wita nas zarazem na terenie Podhala.
Łagodny zjazd sprowadza nas do
centrum wsi, przemykając pomiędzy stodołami gospodarstw. Długo tu nie zabawimy, bo Szlak wiedzie dalej na zachód,
prędko opuszczając miejscowość.
Docieramy do DK49, którą sprytnie
przecinamy kładką pod mostem na Czerwonym Potoku. Kolor nieprzypadkowy –
oznacza, że jesteśmy w pobliżu torfowisk,
których potoki często przybierają takie
właśnie zabarwienie.

Łagodny podjazd doprowadza nas
po 1 km do końca asfaltu. Najbliższe 7 km
pojedziemy po szutrze. Po kolejnym 1 km
docieramy do MOR-u na skraju Boru na
Czerwonem. Jest to objęty rezerwatem
obszar torfowiskowy. Przecinamy go krętą,
cienistą ścieżką szutrową.
Szlak wywodzi nas na skraj lasu obok
rozległych i równych łąk nowotarskiego
lotniska. Pomimo apetytu na więcej, do
dzisiaj jest ono tylko lotniskiem sportowym.
8 czerwca 1979 r. w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski miejsce to odwiedził Jan Paweł II. Na spotkanie z nim
przybyło tutaj blisko milion wiernych.
Docieramy do skrzyżowania Szlaku
wokół Tatr z Velo Dunajec. Ławki i stoliki na wysokim brzegu Białego Dunajca
z widokiem na Gorce i Tatry zachęcają do ostatniego postoju przed
zakończeniem naszej wyprawy.
Przejeżdżając przez kładkę, zawitamy
w mieście. Jedziemy os. Polana Szaflarska,
następnie al. Solidarności docieramy do
Zakopianki. Za nią już ostatnie metry dzielą
nas od końca naszej pętli wokół Tatr.
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SLOVENSKÝ
Keď končiť, tak so silným akcentom. Hoci je to posledná etapa, nebude
to iba prejazd do Nowého Targu. Navštívime dnes ľudoprázdne oblasti
poľského Spiša a z nevšednej perspektívy si pozrieme Tatry a Tri Koruny.
Vyšplháme sa strmými stúpaniami Spišských Pienin a za Bielou Vodou
sa vrátime na Podhalie. Tu nás čakajú už posledné kilometre dlhého okruhu,
sprevádza nás vtáčí spev v prírodnej rezervácii na rašeliniskách. Možnože
spišské stúpania nám dnes dajú zabrať, ale môžeme sa tešiť na hodnú
odmenu na konci okruhu okolo Tatier.
Táto trasa vedie v súlade s oficiálnym priebehom Cesty okolo Tatier.
Alternatívne, s ľahšími stúpaniami, ale
s väčšou dĺžkou, môžeme ísť variantom
B, ktorý prechádza popri hrade Nedeca,
Czorsztynskom jazere a cestou Velo Dunajec popri rieke až do Nowého Targu.
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Vyrážame z Kacvína. Až do Nowého
Targu pôjdeme po značkách Cesty okolo
Tatier. Hneď pri kostole odbočujeme z doliny doľava. Za mostom trasa začína prudko stúpať, ale vďaka tomu môžeme obdivovať panorámu širokej doliny pod nami
(Kacvínska plošina) a Pienin za ňou.
Dorazíme ku kaplnke Panny Márie
Snežnej v malebnom prostredí. Vchádzame
na takmer panenský úsek, ktorý nám nadlho
zostane v pamäti. Medzi nekonečnými lúkami míňame kŕdle oviec a... indiánsku dedinu.
Zjazd je taký prudký ako stúpanie pri Kacvíne, privádza nás do časti
Stawiska, ktorá patrí obce Lapše.
Ideme dole 1 km cestou pozdĺž potoka, ale potom z nej nečakane odbočíme doľava, po chvíli zase musíme čeliť

Kacwin – Kaplica MB Śnieżnej,
foto: 101countriesbefore50.com
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neľahkému stúpaniu na svahy Glizówky.
Ale oplatí sa – odmenou budú výhľady na
Spišské Pieniny na severe a Tatry na juhu.
Rýchly zjazd končíme v obci Nižné
Lapše. V centre sa nachádza kostol sv.
Kvirína (patróni tunajších starších kostolov
poukazujú na stáročné vzťahy tejto krajiny
s Uhorskom).
Lapše opúšťame ul. Wiśmierskiego (šíriteľ poľskosti Spiša, obetoval za to svoj život)
a vchádzame na atraktívny, ale pre cyklistov
neľahký terén Spišských Pienin. Na dnes
najťažšie stúpanie, ale zároveň posledné tak
namáhavé, nás zavedie pod Čiernu Horu.
Nádherný úsek, vedie rozľahlými pastierskymi hoľami na zvlnených pieninských svahoch.
Vychádzame v dedine na streche Spiša, v Durštíne. Tunajšia panoráma je neporovnateľná
s inými – Babia Hora, Gorce, Pieniny, celé Tatry.
Prechádzame cez dedinu, za ňou nás
čaká dlhý a pekný zjazd do dediny Krempachy. Je to takmer plochý terén – vošli sme
do Oravsko-nowotargskej kotliny. Z obce
Krempachy smerujeme do neďalekej Novej Belej. Je to posledná dedina na Spiši,
stredisko slovenskej menšiny v Poľsku. Za
dedinou vchádzame medzi bralami Cisowej
Skalky (neďaleko krásneho Prielomu Bielej
vody) na Podhalie.
Pretíname dedinu Gronków. Dômyselnou lávkou cez rieku pod mostom prechádzame na ekologicky vzácny terén rašelinísk.
O tom, že sa blížime k chránenému územiu, nám napovedá zmena povrchu
z asfaltového na štrkový. Za odpočívadlom vchádzame na rašeliniská, je to územie
prírodnej rezervácie Bór na Czerwonem.
Prijemný štrkový úsek v tieni lesa sa
končí v susedstve letiska v Nowom Targu
(je to športové letisko, v roku 1979 pomestilo okolo milión pútnikov, ktorí sem prišli
na stretnutie s Jánom Pavlom II.).
Malebný zráz nad Bielym Dunajcom je
dobrým vyhliadkovým miestom na zosumarizovanie celého výletu. Prechádzame po lávke
a v Nowom Targu sa dostávame na miesto,
kde končíme veľký okruh okolo Tatier.

34 km ↗ 430 m
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ENGLISH
It is the last stage, but it will not be just a drive to Nowy Targ. Today, you will
look into desolate corners of the Polish Spisz region to see the Tatras or the
Trzy Korony (Three Crowns) from an unobvious perspective. You will climb
the steep ascents of Pieniny Spiskie to return to the Podhale region. And here,
the last kilometres of the long loop are waiting for us, amidst singing birds of the
peat bog reserve. Perhaps the uphills of the Pieniny Spiskie will give us a hard
time today, but the views worthy of a good end to the loop around the Tatra
Mountains will make up for it.
This route follows the official route
of the Szlak wokół Tatr (Tatra Trail). Alternatively, with easier climbs but longer
distances, you can choose variant B,
leading under Niedzica Castle, then by
Jezioro Czorsztyńskie lake and along
the Velo Dunajec trail along the river to
Nowy Targ
Set off from Kacwin. You should follow the signs of the Tatra Trail all the way
to Nowy Targ. Just past the church, turn
left out of the valley. After the bridge the
route starts to ascend rapidly.
Reach the beautifully situated Chapel of
Our Lady of the Snows, then enter a memorable section through landscapes almost
untouched by civilisation. Among endless
meadows, you’ll pass flocks of sheep and...
an Indian village.
The descent that follows is as steep as
the Kacwinian uphill and brings us to the
farmsteads of Stawiska in Łapsze Niżne.
Descend 1 km on a road along a stream,
then turn left. Here, you will have to deal
with a difficult uphill stretch to the slopes
of Glizówka. It is worth it - the reward is
a view of the Spiskie Pieniny in the north
and the Tatra Mountains in the south.
A quick descent brings us to Łapsze
Niżne. In the centre there is the centuries-old St. Quiryn’s Church.
Leave Łapsze through Wiśmierskiego
Street, entering the picturesque area of Pieniny Spiskie. It is the most difficult section
of today’s stage. Fortunately, it is also the last
such difficult uphill climb. We ride through
a wonderful section that leads through vast
pastures occupying the undulating Pieniny
slopes of Czarna Góra hill. Leave in the village situated on the roof of Spisz, in Dursztyn. The panorama here is unparalleled – Babia Góra, Gorce, Pieniny, the whole Tatras.
Pass through a village, behind it join a
long and nice downhill to Krempachy. Here
the terrain almost completely flattens out

– we enter the Orawsko-Nowotarska Kotlina valley. From Krempachy, go to nearby
Nowa Biała, the last village in the Spisz
region, also a centre of the Slovak minority in Poland. Behind the village follow the
signs of Szlak wokół Tatr. It passes by the
rocky outcrops of Cisowa Skała (near the
beautiful Białka gorge), leaving Spisz and
entering the Podhale region.
Cross the village of Gronków and continue westwards. Szlak wokół Tatr leads us
to the ecologically valuable peat bogs. The
change of asphalt to gravel surface makes
us aware of their proximity. Behind MOR
(rest point) you enter the peat bog reserve
Bór na Czerwonem.
The pleasant, shady, gravel section ends
right next to the Nowy Targ sports airfield.
The scenic slope above the Biały Dunajec river is a good place to sum up the whole
trip. Cross the footbridge, then through the
buildings of Nowy Targ and you will reach
the place where the great loop around the
Tatra Mountains finishes.

Nowy Targ – Bór na Czerwonem,
foto: 101countriesbefore50.com
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KACWIN → Niedzica → zamek w Niedzicy → Velo Dunajec wzdłuż Jeziora
Czorsztyńskiego → Falsztyn → Frydman → Dębno → Velo Dunajec wzdłuż
Dunajca → Harklowa → Łopuszna → Ostrowsko → Waksmund → NOWY TARG
UWAGA

WARIANT ALTERNATYWNY DLA ODCINKA C.OFCL.2/2A

41 km ↗ 350 m
Z Kacwina, zwanego czasem Kocim
Zakątkiem (nazwa wsi pochodzi ponoć
od niemieckiego Katzenwinkel ‘koci zakątek’) wyruszamy drogą główną na północ, w stronę Niedzicy (o Kacwinie nieco
więcej w opisie C.OFCL.2/2).
Droga o niewielkim natężeniu ruchu wiedzie dnem Równi Kacwińskiej,
wypłaszczeniem i rozszerzeniem doliny
Kacwińskiego Potoku. Po minięciu tablicy na końcu miejscowości warto obrócić
się, by spojrzeć na skaliste szczyty Tatr
zamykające horyzont ponad położoną
na wzniesieniu kaplicą pw. Matki Bożej
Śnieżnej.
Po 3 km od początku podróży zawitamy do 700-letniej Niedzicy, w której
znajdują się zamek Dunajec i XIV-wieczny kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła
z cennym, głównie barokowym wyposażeniem.
Z Niedzicy kontynuujemy jazdę
w dół aż do ronda ponad brzegiem Jeziora
Sromowieckiego. Ładnie widać stąd
długie pasy łąk i pól pokrywające wyniosłe niczym wulkany zbocza Upszaru
i Pulsztyna na przeciwległym brzegu.
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Wybieramy drogę w górę, odtąd aż
do Nowego Targu podążając za znakami
Velo Dunajec. Pierwszy z dwóch poważnych na całej dzisiejszej trasie 1,5 km podjazd wyprowadza nas pod górną zaporę,
poza stromizną oferując również widok
w dół doliny Dunajca.
Przybywamy pod mury twierdzy strzegącej niegdyś przeprawy u północnych
granic Królestwa Węgierskiego. Jezioro jest
relatywnie nowym elementem krajobrazu – powstało w latach 90. XX w. (więcej
o zamku w Niedzicy w opisie – str. 121).
Mijając zabudowania przyzamkowe,
odbijamy w prawo, zjeżdżając nad samą
taflę wody. Widoczny stąd polski zamek
w Czorsztynie niestety nie dotrwał do
naszych czasów w tak dobrej kondycji jak
jego węgierski bratanek.
Jeśli jazda niemal płaską ścieżką otwartym terenem wzdłuż północnego brzegu
jeziora zamiast leśnymi stokami południowego brzegu jest tym, co interesuje nas
bardziej, możemy w Niedzicy przeprawić
się promem na drugi brzeg i jechać nim
aż do Dębna.

Jezioro Czorsztyńskie – Falsztyn, foto: 101countriesbefore50.com
Długość trasy
Dĺžka
Distance

41 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

41 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

350 m

Szuter
Štrk
Unpaved

0 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

7 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

400 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

3 km

30 km

40 km

10 km
Niedzica Zamek

Falsztyn

20 km
Dębno

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

31 km

Łopuszna

600 m

C. OFCL. 2/2 B

500 m

41 km

350 m

Dla tych, którzy chcą zakończyć pętlę spokojniej niż po stromych stokach
Pienin Spiskich, przygotowaliśmy drugą opcję. Wiedzie ona łagodniej – wzdłuż
rzeki do zamku w Niedzicy, brzegami Jeziora Czorsztyńskiego, a dalej wzdłuż
rzeki aż do Nowego Targu. Jazda dolinami nie wyklucza jednak bogactwa wspaniałych górskich widoków – na Pieniny, Gorce, Tatry.
Dodatkowo poznamy tajemnice niedzickiego zamku, zajrzymy do wnętrza
kilkusetletnich drewnianych kościołów, a nawet… zobaczymy owcę na rowerze.
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Kacwin – wodospad, foto: 101countriesbefore50.com
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Przed nami 13 km odcinek południowym brzegiem jeziora. Ukończona w 2020 r. ścieżka trawersuje
północne stoki Pienin Spiskich stromo
opadających do wody.
Ścieżka wije się lasem liściastym,
stopniowo opadając do Zatoki Kosarzyska. Okrążamy bobrowiska, wkrótce
docierając do miejsca, gdzie szlak skręca
gwałtownie w lewo.
Zielone Skałki – ta nazwa zapadnie nam w pamięć. Istnienie nadbrzeżnego
rezerwatu Zielonych Skałek wymusiło bowiem poprowadzenie ścieżki stromo przez
górę. 100 m sumy wzniesień w 2 km jest
ostatnim takim podjazdem na całej trasie. Pod koniec tego odcinka warto obrócić się, by z ciekawej perspektywy ujrzeć
niedzicki zamek.
Docieramy do Falsztyna i drogi
głównej, ale skręcamy od razu w prawo.
Zjazdem z widokiem na niemal całe jezioro, Gorce i aż po Babią Górę odbijamy
sobie ostatni podjazd. Zachowajmy jednak ostrożność – zakręt na dole o kącie
90º niejednego już przykro zaskoczył.
Wnikamy na 2 km w las. Ścieżka
pokonuje tu kilka żlebów efektowny-

41 km ↗ 350 m
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mi kładkami, z których ładnie widać
jezioro i Gorce.
W okolicach domków campingowych wyjeżdżamy na skraju Frydmana,
ostatniej spiskiej osady na naszej trasie. Kontynuujemy jazdę w stronę wsi,
objeżdżamy ją jednak koroną wysokiej
zapory bocznej. Uchroniła ona miejscowość przed losem, jaki spotkał przeciwległe Maniowy, które przeniesiono
powyżej przewidywanego poziomu wody, zalewając starą wieś.
Docieramy do MOR-u Frydman,
a następnie podążamy poboczem drogi
powiatowej, przejeżdżając przez most na
Białce. Niniejszym żegnamy się ze Spiszem
(na który zawitaliśmy w okolicach Łuczywnej na Słowacji!) i wjeżdżamy na Podhale.
Na pierwszym skrzyżowaniu w Dębnie skręcamy w prawo, trzymając się stale
znaków Velo Dunajec i ponownie wjeżdżając na wał, którym okrążamy wieś.
Warto rozważyć jazdę przez centrum,
by odwiedzić cenny zabytek wpisany na
listę UNESCO – XV-wieczny, drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła
z bezcennymi polichromiami oraz…
dwukrotnie starszymi cymbałkami.

C. OFCL. 2/2 B

Harklowa – Velo Dunajec, foto: Wojciech Goj

Velo Dunajec w Falsztynie, foto: Wojciech Goj
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Od Dębna aż do Nowego Targu
podążać będziemy brzegiem Dunajca.
Mijamy boisko, za bobrowiskiem przybliżamy się do samej rzeki. Na drugim
brzegu stale towarzyszą nam południowe stoki Gorców.
Kontynuujemy podróż do Harklowej,
gdzie mijamy kolejny drewniany XV-wieczny kościół, za którym przejeżdżamy na
północny brzeg Dunajca. Szlak wiedzie
tu drogą wciśniętą między rzekę i stromo
opadające (oraz osypujące się) zbocza.
Podążamy do Łopusznej, gdzie rzeka przez wieki nadbudowała szerokie
płaskie nabrzeże, obecnie eksploatowane przez żwirownie. Wieś przejeżdżamy, pozostając na północnym brzegu
Dunajca i omijając zabytkowy Dwór
Tetmajerów mieszczący muzeum prezentujące dawne życie na podhalańskim
folwarku szlacheckim.
Za Łopuszną ścieżka wspina się na
malowniczą nadrzeczną skarpę, erodowaną stale wodami Dunajca. Jedziemy do
Ostrowska, gdzie wracamy na południowy brzeg i podążamy wzdłuż niego do

Waksmundu, pedałując wzdłuż budynków gospodarstw.
Ostatni odcinek przed Nowym
Targiem wiedzie przyjemnie wśród łąk,
z widokami na trawiaste wzgórza Gorców,
a dalej pod gałęziami cienistej topolowej
alejki u wjazdu do miasta, gdzie mijamy
połączenie Czarnego i Białego Dunajca.
Kontynuujemy jazdę stale nad rzeką,
z widokiem na zabudowania stolicy
Podhala, przecinając jedną drogę i przejeżdżając pod kolejną.
Docieramy wreszcie pod wysoki brzeg
Dunajca w okolicach kładki. Warto na niego
podjechać, ponieważ na górze znajduje się
miejsce wypoczynkowe z ławkami, z którego można wygodnie podziwiać panoramę Nowego Targu, rzeki i odległych Tatr.
Przejeżdżamy przez rzekę, za kładką przybijając piątkę owcy-rowerzyście.
Zostało nam jeszcze tylko za znakami
Szlaku wokół Tatr przedostać się przez
nowe os. Polana Szaflarska. Za nim
al. Solidarności docieramy do Zakopianki,
za którą już ostatnie metry dzielą nas
od końca naszej pętli wokół Tatr.
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Kacwin → Nowy Targ via Niedzica

C. OFCL. 2/2 B

SLOVENSKÝ
Alternatíva k úseku C. OFCL. 2/2 A
Pre tých, ktorí chcú dokončiť okruh pokojnejšie a nie po strmých svahoch
Spišských Pienin, sme pripravili druhý variant. Cesta sa vyhýba strmším úsekom:
ideme popri rieke k hradu v Nedeci, potom brehmi Czorsztynského jazera a ďalej opäť popri rieke až do Nowého Targu. Prejazd dolinami však neznamená, že
budeme ochudobnení o bohatstvo nádherných horských výhľadov – na Pieniny,
Gorce a Tatry. Dodatočne spoznáme tajomstvá hradu Nedeca, pozrieme sa do interiérov stáročných drevených kostolov a dokonca uvidíme... ovcu na bicykli.
Vyrážame z Kacvína na sever po
hlavnej ceste, dnom doliny Kacwinky.
Na poliach za dedinou, na širokej rovnej Kacvínskej plošine stojí za to otočiť
sa a pozrieť si panorámu Belianskych
Tatier.
Pokračujeme do Nedece, starej
dediny, ktorá 700 rokov patrila neďalekému hradu. Vchádzame na kruhový
objazd pri Sromowskom jazere (je to
retenčná nádrž pre Czorsztynské jazero)
a vyberáme variant hore kopcom. Z tohto miesta až do Nowého Targu ideme po
značkách Velo Dunajec.
Trochu namáhavé, ale malebné stúpanie končí pri zaujímavom hrade Dunajec.
Je to uhorský hrad, ktorý strážil severné
konce kráľovstva pri brode cez Dunajec.
Jazero je pomerne novým prvkom krajiny, je tu necelých 30 rokov. Hrad má
zaujímavé dejiny, skrýva napr. tajomstvo
zlatého pokladu Inkov. Na prípadnú prehliadku (zaujímavé interiéry, krásne výhľady)
si rezervujte 2–3 hod.
Od hradu schádzame po značkách
Velo Dunajec k samotnému jazeru. Kto
nechce ísť cyklistickým chodníkom po lesných, občas strmých svahoch a radšej sa
vyberie takmer plochým úsekom popri jazere, môže prejsť na druhý breh a pokračovať ním až do trasy v dedine Dębno.
Chodník klesá k jazeru neďaleko
zálivu Kosarzyska, potom nemilosrdne
strmým zjazdom smeruje do malebnej
dediny Falštín a... zase sa vracia k jazeru.
Takýto priebeh trasy vynútila prírodná
rezervácia Zielone Skałki.
Ďalej nás cesta vedie severnými svahmi strmých Spišských Pienin.
Vysoká kvalita chodníka ukazuje,
koľko námahy stálo, aby tu vznikol.
Ideme miestami po pevnej skale, niekoľko žľabov prekračujeme efektnými
lávkami.
Dorazíme do Fridmana, odkiaľ
sa rozprestierajú pekné výhľady na
Gorce. Pokračujeme k bočnej hrádzi
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(zachránila dedinu pred prenesením
vyššie, ako to bolo v prípade protiľahlej obce Maniowy). Ideme jej korunou
a môžeme pozorovať túto starú
spišskú dedinu zhora.
Za mostom cez Bielu Vodu sa lúčime so Spišom a víta nás Podhalie. Pred
nami je Dębno, ktoré tiež obchádzame po hrádzi (oplatí sa však z nej zísť
a navštíviť jedinečný drevený kostol
sv. Michala archanjela z 15. stor.).
Prechádzame popod most na
krajskej ceste a odteraz až do Nowého Targu ideme pozdĺž Dunajca. Na
druhom brehu rieky nás stále sprevádzajú južné konce Gorcov.
Dorazíme do Harklovej, kde nás
čaká ďalší drevený kostol z 15. stor. Prejdeme mostom na severný breh Dunajca. Chodník vedie pekným prostredím
pod strmým skalným zrázom.
Uberáme sa do Łopusznej. Ideme
rovnými lúkami popri rieke a pretíname
dedinu so starými domami (neďaleko,
v centre sa nachádza historická kúria Tetmajerovcov, dnes múzeum).
Opäť popri rieke pokračujeme do
Ostrowska. Cesta prechádza na južný
svah, ideme do Waksmundu.
Prešmykneme sa zadnými dvormi
malých gazdovstiev za dedinou medzi
lúkami, uberáme sa príjemným chodníkom popri rieke.
Dlhou alejou lemovanou topoľmi
dorazíme k hraniciam Nowého Targu.
Míňame miesto sútoku Čierneho a Bieleho Dunajca. Zostávame stále na východnom brehu a blížime sa k letisku
v Nowom Targu.
Je to dobré miesto na dlhší oddych, zamyslenie a sumarizáciu výletu.
Potom sa lávkou dostávame do mesta.
Prechádzame cez zástavbu a za cestou
na Zakopané končíme tam, kde sme
začali krásny okruh okolo Tatier. Teraz,
bohatší o zážitky posledných dní,
končíme náš výlet.

41 km ↗ 350 m
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ENGLISH
Alternative for C. OFCL.2 /2 A
For those who want to complete the loop more peacefully than on the steep
slopes of the Pieniny Spiskie Mountains, we have prepared a second option.
It leads more gently along the river to Niedzica Castle, along the shores of
the Jezioro Czorsztyńskie lake and further along the river to Nowy Targ. However, riding through the valleys does not exclude the abundance of wonderful
mountain views - of the Pieniny, the Gorce and the Tatra Mountains. In addition,
you will learn the secrets of Niedzica castle, look inside several hundred years old
wooden churches and even ... see a sheep on a bicycle.
Head north from Kacwin along
the main road, along the bottom of
the Kacwinka valley.
Descend to Niedzica. Get to the roundabout by the Jezioro Sromowieckie lake,
choose the uphill variant. From here, follow the Velo Dunajec signs all the way to
Nowy Targ.
A somewhat strenuous but picturesque drive brings us to the interesting
Dunajec Castle. Historically, the Hungarian
castle guarded the northern edge of the
Kingdom of Hungary, near the ford on the
Dunajec river. The lake is a relatively new
landscape feature, as it has been present
for less than 30 years.
From the castle, follow the Velo
signs and descend to the lake. Those who prefer an almost flat ride just above the surface of the water instead of a cycle path
among forested, sometimes steep slopes,
can cross the other shore and ride it until
they meet the route in Dębno.
The path descends to the lake in the
Zatoka Kosarzyska area, then with a mercilessly steep descent leads us in the scenic
Falsztyn and... returns to the lake again.
This course was forced by the existence of
the Zielone Skałki Nature Reserve.
The trail continues along the northern
slopes of the steeply descending Pieniny
Spiskie Mountains.
Reach Frydman, with nice views of the
Gorce. Reach the side dam (this saved the
village from having to be moved to higher ground - as happened to the opposite
Maniowy). Ride along its crest, being able to
behold this old Spisz village from above.
Cross the bridge over the Białka river, saying goodbye to Spisz and hello to
Podhale. You enter Dębno, which you also
pass along the dyke (in the centre of the
village you can see the unique XV century
wooden church of Archangel Michael).
We pass under the bridge on the main
road and ride along the Dunajec river. On

the other bank of the river you can see the
southern edge of the Gorce Mountains.
Go to Harklowa. There, cross the
bridge to the northern bank of the Dunajec
river. The path leads nicely under a steep
rock escarpment.
Head towards Łopuszna. Ride through
flat riverside meadows and cross the village
among old houses.
Again just above the river continue to
Ostrowsko. The trail turns to the southern bank and leads you to Waksmund. It
passes through the backs of small farms,
leading pleasantly among meadows behind
the village, just by the river.
Under a long poplar avenue, reach
the borders of Nowy Targ. Pass the forks
of the Czarny & Biały Dunajec rivers. Staying constantly on the east bank, reach the
area of the Nowy Targ airport.
It is a good place for a longer rest and
a reflective conclusion. When you’re ready,
take a footbridge to the town. Pass among
its buildings and cross the speedway.
You’re only meters away from the end of
your loop around the Tatra Mountains.

Velo Dunajec w Niedzicy-Zamku,
foto: Wojciech Goj
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Kežmarok → Osturňa

KIEŻMARK (KEŽMAROK) → Strażki (Strážky) → Biała Spiska (Spišská Belá) → ścieżka rowerowa do Tatrzańskiej Kotliny
→ Tatrzańska Kotlina (Tatranská Kotlina) → Zdziar (Ždiar) →
Strednica → Dolina potoku Bystrá → OSTURNIA (OSTURŇA)

40 km ↗ 590 m
Z Kieżmarku aż do Tatrzańskiej
Kotliny podążamy zgodnie z trasą
C.OFCL.1/2
Tatrzańską Kotlinę przejeżdżamy
ścieżką rowerową wiodącą wzdłuż drogi
przez wieś.
Docieramy do skrzyżowania z drogą
na Lendak. Trasa OFCL przez najbliższe
7 km do Zdziaru wiedzie szutrową ścieżką rowerową poprowadzoną równolegle
do drogi głównej. Jest ona bezpieczna,
ale ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu brak jej jednostajności i nie sposób
utrzymać dobrą, równą kadencję.
Trasa OPTN prowadzi drogą główną. Jazda nią nie jest przyjemna przy
dużym natężeniu ruchu, bez wątpienia

C. OPTN. 1/2
jednak ścieżka przygotowana pod ruch
samochodowy cechuje się dużo lepszą
równomiernością podjazdu.
Jedziemy zatem wąską leśno-skalistą
doliną Bielskiego Potoku (Biela), pedałując
wytrwale na północ, w górę rzeki. 2,3 km
od skrzyżowania droga przechodzi na
drugą stronę potoku.
Jeśli ruch jest bardzo uciążliwy, warto
rozważyć ucieczkę na ścieżkę rowerową,
która pozostaje na lewym brzegu.
Docieramy do Zdziaru (Ždiar). Wieś
jest niezwykle malowniczo położona.
Znajduje się w głębokiej dolinie rozdzielającej wyniosłe Tatry Bielskie od
łagodniejszego pasma Magury Spiskiej.
We wsi dominuje tradycyjne, drewniane
budownictwo.

Łemkowie – Rusini – Rusnacy

Ścieżka rowerowa Biała Spiska – Tatrzańska Kotlina, foto. Dawid Przewoźnik
Długość trasy
Dĺžka
Distance

40 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

39 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

590 m

Szuter
Štrk
Unpaved

Suma zjazdów
Zostup
Descent

490 m

Teren
MTB
MTB

10 km
Strážky

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

26 km

1 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

11 km

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

20 km
Tatranská Kotlina

3 km
40 km

30 km
Ždiar

Greckokatolicka Osturnia jest obecnie uważana za najdalej na zachód
wysuniętą miejscowość rusińską. Po polskiej stronie, w Pieninach, istniały trzy enklawy Łemków: Szlachtowa, Jaworki i Czarna Woda. Tych jednak
niestety nie ominęła powojenna Akcja Wisła, w wyniku której mieszkający w PRL Łemkowie, jako grupa potencjalnie zagrażająca bezpieczeństwu
krajowemu, zostali wysiedleni ze swoich miejsc zamieszkania i rozproszeni na nowo przyłączonych terenach w zachodniej Polsce. Nieliczne współczesne pamiątki po tej społeczności to m.in. dawne cerkwie (dziś kościoły)
w Szlachtowej i Jaworkach. Po drugiej stronie granicy Rusini (czasem
nazywający się Rusnakami) mieszkają do tej pory w Osturni, Kamionce i kilku
okolicznych wioskach.

Strednica

1200 m
800 m
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40 km

590 m

Dzisiaj wracamy do Polski. Pierwsza część to przyjemna jazda nadrzeczną ścieżką rowerową. Później opuszczamy jednak łagodną Kotlinę Popradzką,
by wąskim przesmykiem wzdłuż Bielskiego Potoku dotrzeć do ukrytych przed
światem wsi Zdziar i Osturnia. I choć Tatry wyglądają imponująco z wielu
miejsc, to nie sposób znaleźć drugiej takiej panoramy jak Tatry Bielskie
widziane z okolic zdziarskiej Strednicy. Przyroda nie jest jednak jedyną
atrakcją tego etapu. Ustronność wsi leżących u stóp Magury Spiskiej pozwoliła im zachować tradycyjną gwarę, kulturę, architekturę. Umożliwiła też tutaj
pod Tatrami uchować się rusińskiej enklawie.
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Osturnia, foto: Wojciech Goj
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Kežmarok → Osturňa

Trasa OPTN trzyma się stale drogi
głównej, równomiernie zdobywając kolejne metry, wiodąc poza miejscowością. Kto
chętny zobaczyć z bliska malowane chałupy, niech jedzie główną ulicą Zdziaru. Wymaga to jednak więcej siły, bo stara trasa
raz prowadzi ostro pod górkę, niekiedy
tylko trochę, a miejscami wręcz opada.

Wsią bądź jej opłotkami przybywamy wreszcie na Strednicę. Ostatnie
2,5 km podjazdu oraz wspaniały zjazd
Doliną potoku Bystrá pokonujemy zgodnie z opisem trasy C.OFCL.1/2.
Długi niezapomniany zjazd sprowadza nas do Osturni (Osturňa), gdzie
kończy się nasz etap.

40 km ↗ 590 m

SLOVENSKÝ
Dnes sa vraciame do Poľska. Prvá časť je príjemná jazda cyklistickým chodníkom
popri rieke. Neskôr však musíme opustiť oku lahodiacu Popradskú kotlinu a úzkym
priesmykom pozdĺž Bieleho potoka prichádzame k dedinám Ždiar a Osturňa, skrytým
pred svetom. Aj keď Tatry vyzerajú impozantne z mnohých miest, nedá sa nájsť druhá podobná panoráma ako Belianske Tatry z okolia ždiarskej Strednice. Príroda
nie je jedinou atrakciou tejto etapy. Dediny na úpätí Spišskej Magury sa nachádzajú
v ústraní, preto si mohli zachovať tradičné nárečie, kultúru, architektúru, umožnilo
to tiež rusínskej enkláve pestovanie tradícií až tu, pod Tatrami.
Z Kežmarku až do Tatranskej
Kotliny ideme po trase C.OFCL.1/2.
Tatranská Kotlina je poslednou, najvýchodnejšie vysunutou časťou mesta
Vysoké Tatry, aj keď nie je priamo prepojená s jeho ostatnými mestskými časťami. V minulosti to bola časť Spišskej Belej, bola založená po objavení turisticky
atraktívnej Belianskej jaskyne. Samotná
jaskyňa a neďaleké Belianske Tatry lákali
do týchto miest čoraz viac turistov.
Cez Tatranskú Kotlinu prechádzame cyklistickým chodníkom. Za osadou
dorazíme na križovatku s cestou na Lendak. Trasa OFCL vedie najbližších 7 km
do Ždiaru štrkovým cyklistickým chodní-

Zjazd Zdziar – Osturnia, foto: Łukasz Pereszczak
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Niemcy Spiscy
Najazdy mongolskich Tatarów w I poł. XIII w. spustoszyły wielkie połacie
Europy Środkowej. Nie ominęły one również podległego Królestwu Węgier Spisza.
W odpowiedzi na te wydarzenia, sprowadzono w te okolice niemieckojęzycznych
osadników z Saksonii.
W niektórych miejscowościach ludność zasymilowała się, a jedynym śladem
tamtej rekolonizacji są nazwy o niemieckiej etymologii (np. Dursztyn, Falsztyn,
Czorsztyn, Osturnia). W Kotlinie Popradzkiej Sasi tworzyli zwartą grupę (w niektórych miejscowościach byli większością), zachowując przez 700 lat swój język,
kulturę i tradycje. Dodajmy, że podówczas region zamieszkiwali również mówiący
gwarą górale, Rusini (Łemkowie), Romowie, Węgrzy. Całość podlegała administracyjnie
Królestwu Węgier, a częściowo również królowi Polski (zastaw spiski).
II poł. XIX w. to czas jednoczenia się Niemiec i powstawania narodu niemieckiego, z którym to podtatrzańscy Sasi zaczynają się stopniowo identyfikować.
Po I wojnie światowej rodzi się Czechosłowacja. Niemcy Karpaccy mają nawet swoją partię w parlamencie. Kres wielokulturowemu Spiszowi przyniosła
druga wojna światowa – Niemcy uciekli bądź zostali wysiedleni. Z około
128 000 Niemców w 1947 r. pozostało już tylko 20 000. Najnowsze statystyki
mówią o 4 700 Niemcach w całej Słowacji. Ślady wielokulturowej przeszłości Spisza widoczne są w wielu aspektach: zabytkach, kulturze, ale również dobrej sieci
dróg i kolei czy wysokim stopniu rozwoju podtatrzańskiej turystyki, budowanej
przez Spiszaków niezależnie od narodowości i języka.
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kom prechádzajúcim vedľa hlavnej cesty.
Chodník je bezpečný, ale vzhľadom na
členitý terén nie je monotónny a je takmer
nemožné udržať si dobré, rovné tempo.
Trasa OPTN vedie po hlavnej ceste.
Jazda po nej nie je príjemná počas veľkej
premávky, ale niet pochýb, že trasa pripravená pre vozidlá sa vyznačuje oveľa
rovnomernejšími stúpaniami.
Ideme úzkou skalnou dolinou, okrajom hlavnej cesty. Vchádzame do Ždiaru.
Zachovalo sa tu miestne nárečie a krásna ľudová architektúra. Centrum dediny
obchádzame hlavnou cestou, namáhavo
šliapeme až do Strednice. Stadiaľ až do
konca, čiže do Osturne, ideme podľa opisu trasy C.OFCL.1/2.

ENGLISH
Today – a return to Poland. The first part is a pleasant ride along a riverside cycling path. Later, we leave the gentle Poprad valley to get to Ždiar and
Osturňa, hidden from the world, through a narrow passage along the Belá stream.
And although the Tatras look impressive from many places, it is impossible
to find another panorama as seen from the surroundings of Strednica by Ždiar.
Nature is not the only attraction of this stage. The seclusion of the villages lying
at the foot of the Spišská Magura hills has allowed them to preserve their
traditional dialect, culture, architecture; it has also allowed the Ruthenian
enclave to survive here, right under the Tatra Mountains.

Follow the route C.OFCL.1/2 from
Kežmarok to Tatranská Kotlina.
Tatranská kotlina (The Tatra Basin),
is the last, easternmost part of the High
Tatras (Vysoké Tatry) city. Once a part of
Spišská Belá, it was founded due to the
discovery of the touristically attractive Belianska jaskyňa cave. Its existence as well
as the nearby Belianské Tatras attracted
more and more tourists.
We ride through the village on the cycle path. Afterwards, we reach the crossroads with the road to Lendak. The OFCL
route for the next 7 km to Ždiar leads
along a gravel cycle path parallel to the

main road. It is safe, but due to the varied
terrain, it lacks uniformity and it is impossible to maintain a good, even cadence.
The OPTN route leads along a main
road. It is not pleasant to ride in heavy
traffic, but there is no doubt that the route
designed for cars has a much more even
climb.
We go through a narrow rock valley,
along the edge of the main road. We reach
Ždiar. The local dialect and beautiful folk
architecture have been preserved here.
We avoid the centre of the village by taking the main road and climb strenuously
up to Strednica. From here to the end, to
Osturňa, follow the C.OFCL.1/2 route description.
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Osturňa → Nowy Targ

OSTURNI (OSTURŇA) → Przełęcz nad Łapszanką → Łapszanka
→ Łapsze Wyżne → Przełęcz Trybska → Trybsz → Przełom Białki
→ Nowa Biała → Szlak wokół Tatr → Gronków → Ostrowsko
→ Velo Dunajec → Waksmund → Lotnisko → NOWY TARG

Przełęcz nad Łapszanką, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

38 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

38 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

380 m

Szuter
Štrk
Unpaved

0 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

Suma zjazdów
Zostup
Descent

500 m

Teren
MTB
MTB

0 km

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

10 km
Przeł. nad Łapszanką

Przeł. Trybska

20 km
Nowa Biała

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

38 km ↗ 380 m
Na skrzyżowaniu w górnej części Osturni (więcej o niej → str. 87)
kierujemy się w stronę Łapszanki. Trasa
jest bezczelnie stroma niemal od pierwszych metrów. Dawną drogę polną wyasfaltowano, zdaje się, bez oglądania się
na kąt, pod jakim pnie się do góry.
Pewnym pocieszeniem niechaj będzie
to, że wraz z kolejnymi wywalczonymi
metrami otwiera się panorama na dolinę
Osturniańskiego Potoku, a w wyższej części również na Tatry.
4 km od początku, a my 2/3 dzisiejszej sumy podjazdów mamy już za sobą.
Samotna droga wznosi się ambitnie wśród
pastwisk, potem wnika w las powyżej osuwiskowych jeziorek (rezerwat).
Podciętą półką docieramy do granicy
słowacko-polskiej. Za nią odkrywamy,
że – o dziwo – ludzkie osiedla dotarły aż
tutaj. Jesteśmy na terenie Łapszanki, w jej
najpiękniejszym miejscu – Przełęczy nad
Łapszanką. Panorama z tego miejsca rozkłada na łopatki i na długo zapada w pamięć – Tatry oglądane z terenu polskiego
Spisza prezentują się wspaniale w nieoczywisty sposób. Tu królują Tatry Bielskie ze
swoimi skalnymi piramidami.

C. OPTN. 2/2
Napatrzywszy się do woli, przygotujmy się na miejscami trudny technicznie zjazd – przejedziemy przez całą
wieś. Pojedyncze dziury czy nierówności
mogą zaskoczyć przy znacznej prędkości, a taką łatwo tu osiągnąć.
Osturniańskie trudy odbieramy sobie z nawiązką i po 6,5 km, 270 m niżej
zawitamy do Łapsz Wyżnych leżących
u stóp Grandeusa. Docieramy do skrzyżowania pod kościołem, na którym skręcamy ostro w lewo, włączając się w drogę do Trybsza.
Przed nami 1,5 km i właściwie
ostatni większy podjazd, z 80 m różnicy
wysokości. Wyprowadza on nas ponad
wsią, na Przełęczy Trybskiej, gdzie znajdziemy bacówkę z możliwością zakupu
prawdziwego oscypka.
Za przełęczą droga zaczyna równomiernie opadać. Wiedzie doliną
Trybskiej Rzeki, wśród powoli zarastających łąk (rozdrobnienie pól pod
Tatrami niestety często prowadzi
do braku rentowności i zarzucenia
uprawy, zaś komasacja idzie na tyle
opornie, że nie przynosi widocznych
skutków).

12 km

7 km

19 km

30 km
Ostrowsko

800 m

C. OPTN. 2/2

38 km

380 m

600 m

Spośród różnych opcji zakończenia (dwie w trasie OFCL, jedna
w GRVL, jedna w OPTN) niniejsza jest… najmniej atrakcyjna. Przyda się,
jeśli chcemy jak najszybciej dotrzeć do Nowego Targu. Nie oznacza to, że
jest trasą nudną, o nie. Panorama z Przełęczy nad Łapszanką zachwyci
każdego, a Przełom Białki w Nowej Białej ma swój wyjątkowy urok.
Nie zahaczymy jednak o widokowy Dursztyn ani nie będziemy pedałować
tuż nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Za to szybko i prawie w 100% asfaltem
dotrzemy do Nowego Targu.
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Osturnia, foto: Wojciech Goj
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Osturňa → Nowy Targ

Wjeżdżamy do Trybsza, którego stare domy świadczą o długiej historii miejscowości, a te puste – o skali emigracji.
W dolnej części łatwo przeoczyć położone
powyżej drogi kościoły – starszy z nich,
drewniany, pochodzi z XVI w. Wśród ciekawych polichromii wewnątrz świątyni znajdziemy najstarszą w Polsce panoramę Tatr.
Za wioską docieramy do rzeki Białki.
Tym samym żegnamy się ze Spiszem,
który witaliśmy w okolicach Szczyrbskiego Jeziora.
400 m dalej skręcamy w prawo na
skrzyżowaniu. Droga wijąca się wzdłuż
granicy nadrzecznego lasu (uwaga:
szybko jeżdżą!) doprowadza nas po
1 km do interesującego i urokliwego
miejsca – Przełomu Białki. Rzeka przeciska się tutaj między widoczną z trasy
skałą Obłazowej a sąsiednią, Kramnicą. Jest to również miejsce cennych
znalezisk archeologicznych, co opisują
tablice informacyjne na parkingu.

Za drugim parkingiem odbijamy
w lewo w drogę szutrową, wiodącą
wzdłuż linii elektrycznej do centrum
Nowej Białej. Choć położona na lewym brzegu Białki, jest ona wsią spiską.
Omijamy centrum, jadąc ulicą wiodącą za długim rzędem sąsiadujących ze
sobą stodół – taki układ budynków
jest typowy dla wsi spiskich. Oddalenie stodół od domów miało znaczenie
przeciwpożarowe.
Obok cmentarza odbijamy w lewo,
włączając się na 4,5 km w Szlak wokół Tatr. Pedałujemy po niemal płaskim terenie, wszak to już Kotlina
Orawsko-Nowotarska. Jazdę umila panorama Gorców z prawej strony oraz
Tatr, w oddali, z lewej. Mijamy śródpolną kaplicę pw. św. Marii Magdaleny,
a niebawem dwie „wysepki” Pienińskiego Pasa Skałkowego: Cisową Skałkę i Grzebieniową Skałkę. Za nimi na
dobre wjeżdżamy na Podhale.

38 km ↗ 380 m
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Na Przełęczy Trybskiej, foto: Wojciech Goj
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40 km

Przełom Białki, foto: Barbara Ogrodniczak

108

140 m

Docieramy do centrum Gronkowa.
Szlak wiedzie dalej prosto, my natomiast (aby ominąć jego długi szutrowy
odcinek) zmieniamy kierunek na północny, włączając się w drogę główną,
przy której mijamy wiele starych drewnianych chałup.
Nowe rondo za wioską jest częścią
budowanej obwodnicy naddunajeckich
wsi. Przejeżdżamy przez nie prosto.
Jesteśmy w Ostrowsku. Poniżej kościoła
droga rozwidla się. W pobliżu tego miejsca w lutym 1947 r. schwytano Józefa
Kurasia „Ognia” – kontrowersyjnego
partyzanta, który przez jednych uważany
jest za bohatera, przez innych za bandytę.
Droga jednokierunkowa wymusza
jazdę lekko w prawo. Docieramy do
skrzyżowania z DW969 (kto chętny na
słynne ostrowskie lody – niech podąża
250 m w lewo wzdłuż drogi). Skręcamy
w prawo i od razu odbijamy w lewo,
w ul. Pańską. Ta doprowadza nas do

mostu przez Dunajec. Jego drugim
brzegiem wiedzie szlak Velo Dunajec.
Najbliższe 6 km jest przyjemną jazdą nadrzeczną ścieżką rowerową w górę
Dunajca. Trasa wiedzie tuż nad rzeką,
z dala od ruchliwej drogi wojewódzkiej.
Jedziemy do Waksmundu, za którym
wśród łąk i pod rozłożystymi topolami
docieramy wreszcie do Nowego Targu.
Mijamy widły Białego i Czarnego Dunajca.
Stale podążąjąc za Velo, przecinamy dwie drogi, trzymając się brzegu aż
do okolic nowotarskiego lotniska. Okolice kładki są idealne na dłuższy odpoczynek z szumem rzeki w tle (polecam
ławki ponad wysokim brzegiem).
Kto gotów na zakończenie tatrzańskiej przygody, niech jedzie dalej za
znakami Szlaku wokół Tatr – przecinamy
os. Polana Szaflarska i ul. Podtatrzańską docieramy do przejścia przez Zakopiankę. Za nią ostatnie metry dzielą nas
od końca naszej wyprawy.
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Osturňa → Nowy Targ

SLOVENSKÝ
Zo všetkých možností zakončenia (dve v trase OFCL, jedna v GRVL, jedna v OPTN)
táto je... najmenej atraktívna. Bude sa nám hodiť, ak sa chceme čo najrýchlejšie
dostať do Nowého Targu. To ale v žiadnom prípade neznamená, že je to nudná trasa,
to nie. Panoráma zo Sedla nad Lapšankou očarí každého, Prielom Bielej vody v Novej
Belej má svoje výnimočné čaro. Neodbočíme však, aby sme si pozreli krásny Durštín
ani nebudeme šliapať tesne pri hladine Czorsztynského jazera. Namiesto toho rýchlo
a v 100 % asfaltovou cestou dorazíme do Nowého Targu.

C. OPTN. 2/2

Z Osturne nepokračujeme smerom
dole, ale vrátime sa na rázcestie pri tabuli s mapou. Nájdeme cestu do Lapšanky
a pripravíme svalstvo na neľahkú skúšku.
Po prvých 4 km jazdy už budeme mať
za sebou 2/3 z dnešného súčtu stúpaní.
Cesta nás bezohľadne strmým úsekom
vedie ponad dedinu, ponúka však čoraz širšie
výhľady na dolinu, a potom aj na Tatry. Kto to
nevzdal na začiatku, dorazí do lesa, v ktorom
sa nečakane ocitneme na štátnej hranici.
Ešte pár stoviek metrov a zostúpime
z bicykla, ak nie od únavy, tak určite z ohromenia, pretože panoráma zo Sedla nad Lapšankou sa nedá s ničím porovnať. Dominujú
tu impozantné pyramídy Belianskych Tatier,
ale z tohto miesta vidieť skoro celé Tatry
dominujúce nad takmer divokými lesmi
ich východného konca.
Kto sa nasýtil výhľadmi, nech si skontroluje brzdy. Čaká nás rýchly a miestami dokonca nebezpečný (vypuklý asfalt) zjazd cez
Lapšanku. 6,5 km spolu s 270 m výškového
rozdielu sú odmenou za rannú námahu.
Úsek sa končí v obci Vyšné Lapše, kde
na križovatke pri kostole odbočujeme na
hlavnú cestu doľava. Stúpame teraz na rozmedzí Spišskej Magury a Spišských Pienin.
Posledné stúpanie na trase je úsek s dĺžkou
1,5 km a 80 m súčtu stúpaní, ktorý nás zavedie na Tribšské sedlo. V tunajšom salaši
si môžete kúpiť ozajstný oštiepok.
Za sedlom začína cesta rovnomerne klesať a medzi čiastočne neobrábanými poľami
nás privedie do obce Tribš. V dedine sa nachádza vzácný drevený kostol s najstaršou

Łapszanka – widok na Tatry Bielskie,
foto: Wojciech Goj
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maľovanou panorámou Tatier – určite si ho
nenechajte ujsť. Na konci dediny dorazíme
k Bielemu potoku. Na starom moste sa
lúčime so Spišom (na ktorý sme vošli za
Štrbským Plesom, to bol naozaj kus cesty!).
Na najbližšej križovatke smerujeme doprava do Novej Belej a... zase sme na Spiši.
Nová Belá, hoci sa nachádza na ľavom brehu
rieky, patrí k Spišu. Pred niekoľko sto rokmi
po veľkých dažďoch rieka zmenila tok a od
tohto času tečie na druhej strane dediny.
Pred samotnou dedinou prechádzame blízko krásneho Prielomu Bielej vody.
Miesto je zaujímavé aj vzhľadom na cenné
archeologické vykopávky.
V centre dediny (typická spišská zástavba) odbočujeme doľava na cestu do Nowého
Targu a hneď z nej schádzame. Vchádzame
na 4,5 km na Cestu okolo Tatier. Cesta
nás vedie rovným terénom medzi rozľahlé
lúky s výhľadmi na Gorce a Tatry. Ľahko prechádzame dnom takmer rovnej
Oravsko-nowotargskej kotliny.
Míňame vysokú siluetu bradla Cisowa
Skałka – posledného bradla v oblasti Pieninského bradlového pásma. A už sme na Podhalí. Schádzame do Gronkowa.
Odbočujeme z Cesty okolo Tatier
a vchádzame na hlavnú cestu, ideme na sever, do Ostrowska, po ceste míňame zaujímavé staré, drevené chalupy.
V Ostrowsku pretíname hlavnú cestu, schádzame k brehom Dunajca, ktorými
vedie Velo Dunajec.
Smerujeme po ňom na západ do
Nowého Targu. Prechádzame pokojnými
dedinami alebo priamo brehom rieky. Za
Waksmundom chodník vedie malebnou
topoľovou alejou.
Vchádzame do Nowého Targu, kde sa
stále držíme brehu rieky. Dorazíme k svahu nad Bielym Dunajcom v blízkosti letiska
v Nowom Targu. Je to výborné miesto na
ukončenie celého výletu.
Kto je pripravený, nech prejde cez lávku do mesta a už o chvíľu uzatvorí okruh
okolo Tatier a ukončí svoje nezvyčajné
dobrodružstvo.

38 km ↗ 380 m
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ENGLISH
From the various options for ending the journey (two on the OFCL route, one
on the GRVL, one on the OPTN) this one is... the least attractive. It is useful if
you want to get to Nowy Targ quickly. It doesn’t mean that it is a boring route,
though. The panorama from the Łapszanka Pass will delight everyone, the Białka
Pass in Nowa Biała has its own unique charm. However, you won’t get to see
Dursztyn or pedal right over the surface of the Czorsztyńskie Lake. Instead,
you will reach Nowy Targ quickly and 100% on asphalt.
Do not continue down from Osturňa,
but return to the fork by the map board.
Find the road to Łapszanka and prepare
your muscles for quite a test.
The road insolently steepens above
the village, offering ever-wider views of the
valley and later the Tatra Mountains.
Those who didn’t give up at the beginning, will reach the forest, where unexpectedly we reach the state border. After the
first 4km of the ride, we have 2/3 of today’s
elevation behind us. Isn’t it great?
Just a few hundred metres more and
you will get off the saddle: the panorama
of the Łapszanka Pass is unparalleled. Impressive pyramids of the Belianské Tatras
dominate, but from here you can see almost
the whole Tatras, rising above almost wild
forests.
Check the brakes before you continue.
A fast, but at times dangerous (bulging asphalt) downhill via Łapszanka awaits you.
6.5 km with 270 m of downhill are the reward for the morning’s hardships.
The road ends in Łapsze Wyżne, where
at the crossroads under the church we turn
left into the main road. We are now riding up
the borderline between the Magura Spiska
and the Pieniny Spiskie mountain ranges.
The last uphill stretch on the route, 1.5 km
long with 80 m ascent, will lead us to the
Trybska Przełęcz Pass. In the local shepherd’s hut (bacówka) you can buy some real
oscypek smoked cheese.
Behind the pass the road starts to descend steadily, among partly wild fields,
bringing us to Trybsz. It is easy to overlook in
the village and it is a pity to miss the precious
wooden church. At the end of the village you
will reach the Białka river.
At the next crossroads we turn right to
Nowa Biała. Before entering the village you
will pass near a beautiful place – the Białka
Gorge. The place is also interesting due to
valuable archaeological excavations.
After cutting through the centre of the
village, join the Tatra Trail for 4.5 km. This
one leads us along a flat terrain among vast

meadows with a view on Gorce and Tatra
Mountains. We ride easily along the bottom
of the almost flat Orawsko-Nowotarska
Valley.
Pass the lofty silhouette of Cisowa
Skała, the last outcrop of the Pieniny Rock
Belt in the area. It is also a farewell to the
Spisz region (we entered it behind Štrbské Pleso, a long way from here!). We
enter Podhale, with a pleasant descent
to Gronków.
Deviating from the Tatra Trail in
the village, we join the main road north
to Ostrowsko, passing interesting old
wooden cottages on the way.
In Ostrowsko, cross the main road and
continue down to the Dunajec river bank,
where the riverside Velo Dunajec goes.
Head west to Nowy Targ. We ride
through quiet villages or directly along the
river bank. Behind Waksmund the path
leads through a picturesque poplar avenue.
We enter Nowy Targ, where we stick
persistently to the river bank. We reach the
bank above the Biały Dunajec river near
the Nowy Targ airport. This is a great place
to sum up the whole trip.
Whoever is ready, go across the
footbridge into town to close the loop
around the Tatra Mountains, ending this
extraordinary adventure.

Kościół w Trybszu, foto: Barbara Ogrodniczak
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Kežmarok → Stará Ľubovňa

KIEŻMARK (KEŽMAROK) → Lubica (Ľubica) → Zaľubica →
dawny poligon wojskowy Javorina → dawne Ľubické kúpele →
Przeł. Rosomák → Majerka → Dol. Potoku Holumnickiego →
Malý Václavák → Dolina Jakubianki → Jakubany → Nowa
Lubowla (Nová Ľubovňa) → STARA LUBOWLA (STARÁ ĽUBOVŇA)

44 km ↗ 590 m
Z kieżmarskiej starówki wyjeżdżamy
na południe ul. Ľubicką. Aby uniknąć ruchu, warto jechać wygodnym chodnikiem.
Droga stale łagodnie się wznosi, odsłaniając widoki na kieżmarskie bloki (paneláki)
z dostojnymi Tatrami na horyzoncie.
To jednak nie nasz kierunek na dzisiaj.
Po 2 km zawitamy do Lubicy (Ľubica),
na wjeździe mijając interesującą cerkiew.
Niewielkie miasteczko (ok. 4 000 mieszkańców) należy do jednych z najstarszych
na Spiszu. Nietypowy, bo trójkątny rynek
zajmuje XVIII-wieczny kościół ewangelicki
z wysokim wotywnym słupem maryjnym.
To pamiątka po dawnej, licznej ludności
niemieckiej. W pobliżu zachowało się
wiele renesansowych domów. Wśród
innych, równie przedsiębiorczych miast
okolicy, Lubica słynęła z produkcji sukna.
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Pokaźna wieża jakby doklejona
do remizy strażackiej przypomina renesansowe dzwonnice, które widzieliśmy w Popradzie czy Wierzbowie.
Nad nią (właściwie za nią) góruje
widoczne z daleka, już 30-letnie, półtonowe bocianie gniazdo.
Kontynuujemy jazdę prosto, odtąd przez 13 km za znakami zielonego
szlaku. Na wyjeździe mijamy jeszcze
kościół greckokatolicki oraz o wiele
starszy XII-wieczny kościół katolicki
(co za różnorodność!).
Dolina Lubicy będzie naszą bramą
do Gór Lewockich. Te ukazują się nam
po wyjeździe z miasteczka. Przejeżdżamy
przez letniskowe os. Pod Lesom, docierając do rdzewiejącej bramy dawnego
poligonu wojskowego Javorina.

Dawny poligon wojskowy Javorina

Kieżmark, foto: Barbara Ogrodniczak
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Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

590 m

600 m

Dzisiaj etap idealny do długich przemyśleń, trasa diametralnie inna od
wczorajszej. W lwiej części wiedzie przez teren dawnego poligonu wojskowego
Javorina w Górach Lewockich. Po 40 latach zamknięcia teren otwarto,
do dziś jednak nie zapuszcza się tu wiele osób. Pętla GRVL w sporej części
wiedzie przez nieprzeniknione lasy. Żądni dróg szutrowych nie będą dzisiaj narzekać. Trasa z tych nieoczywistych, kończąca się w Starej Lubowli, gdzie splatają się
losy Polski, Węgier i Słowacji.
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Na początku lat 50. XX w. decyzją władz komunistycznej Czechosłowacji
brutalnie zlikwidowano cztery wsie, wysiedlając z nich 2 200 mieszkańców,
równając z ziemią ich zabudowania i wywłaszczając właścicieli ziemi. Gospodarzy
przesiedlono siłą do domów pozostałych po wypędzonych po II wojnie światowej
spiskich Niemcach. Utworzono rozległy na 313 km2 zamknięty poligon wojskowy,
na którym ćwiczyły oddziały wojsk pancernych armii czechosłowackiej oraz
radzieckiej. Od 1992 r. mieszkańcy dawnych wsi mogli za zgodą wojska odwiedzać swoje tereny. Jednostkę zlikwidowano ostatecznie w 2011 r., a po dziś dzień
prawowici właściciele ziem walczą o zwrot zawłaszczonych majątków.

Kieżmark – kościoły ewangelickie, foto: Wojciech Goj
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Zjazd od Majerki, foto: Wojciech Goj
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Przed nami 6 km podjazdu ze 110 m
różnicy wzniesień, będziemy jednak pedałować wygodnie drogą zbudowaną
z betonowych płyt. Odkrywamy dzikie
piękno tych stron. Mijamy polder (zbiornik
przeciwpowodziowy). Niedaleko stąd do
altany i tablicy pamiątkowej, postawionej
w miejscu wjazdu do dawnego uzdrowiska Ľubické Kúpele. Dalej przejeżdżamy
obok dawnego tankodromu, na którym
niegdyś wojsko prowadziło manewry.
Na rozwidleniu kontynuujemy jazdę za
zielonymi znakami, wdrapując się ostatecznie na przełęcz Rosomák.
Za nią czeka nas miły zjazd wyjątkowo malowniczą dolinką zrazu asfaltem, potem szutrem, który sprowadza
nas do owczarskiej spółdzielni rolnej na
skraju śródgórskiej wsi Majerka. Tak jak
w wielu pobliskich miejscowościach
i tutaj dominuje ludność romska.

Stara Lubowla, foto: Łukasz Pereszczak
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Droga skręca do wsi łukiem w prawo.
Po 200 m obok niewielkiego kościoła my
skręcamy w lewo, mijając bar i sklep.
Dobrze wyposażyć się w zakupy, bo
przed nami długi i ciężki podjazd bezludnym terenem. Kolejny sklep za około 20
km.
Zjeżdżamy drogą główną 400 m
aż do mostu poniżej cmentarza
(uwaga: brak możliwości przejazdu
przez górny koniec wsi, trzeba zjechać
ten kawałek w dół!).
Tutaj skręcamy ostro w prawo, włączając się na kolejne 8 km w szlak żółty.
Ten wyprowadza nas ponad wieś, rychło wnikając w las. Trzeba zaznaczyć, że
las ten jest wielki i niezmierzony, gdzie
w razie wypadku próżno szukać pomocy,
a miejscami i zasięgu GSM.

44 km ↗ 590 m
Przed nami bardzo wymagające
zadanie – 7 km z 370 m różnicy wysokości drogą asfaltową w różnych fazach
zużycia. Zwykle uda nam się balansować równiejszym paskiem na środku,
czasem jednak przyjdzie zmagać się
z grubym żwirem.
Końcówka podjazdu daje popalić
i na niewiele się już zdają zaciszne
leśne ostępy. Wdrapujemy się ostatecznie na grzbiet Małego Václaváka
(1087 m n.p.m.). Tutaj czeka na nas zadaszona altana i… mapa administracyjna
Słowacji.
W tym miejscu przełączamy się na
niebieski szlak, który towarzyszyć nam
będzie aż do końca tego etapu (pozostało 20 km). Dobra wiadomość – droga wiedzie w zasadzie tylko z górki i po
znacznie lepszych nawierzchniach.
Pierwszy 2,5 km szutrowy odcinek
zjazdu z pewnością przypadnie do gustu fanom gravelu. Mniej pewni rowe-
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rzyści będą jednak musieli uważać, by
nie skończyć ze żwirem w kolanie. Za
urokliwie położoną leśniczówką Chatą
Jakubianką szuter ustępuje asfaltowi. Zjeżdżamy przyjemnie lasem przez
dalsze 8 km.
Po wydostaniu się z lasu zawitamy
do Jakubanów. Na niewielkim wzniesieniu przed wsią warto się zatrzymać i spojrzeć za siebie, by dostrzec imponujący
zielony monolit Gór Lewockich.
Ostatnie 8 km przez Nową Lubowlę
(Nová Ľubovňa) do Lubowli jest odcinkiem mało spektakularnym, szczególnie
po cudach, które widzieliśmy w górach.
Jedziemy niemal płaskim dnem szerokiej
doliny Jakubianki. Mijamy rzędy domów,
a za nimi uprawiane stoki łagodnych wzgórz.
Jadąc stale prosto, wjeżdżamy wreszcie do Starej Lubowli (Stará Ľubovňa),
łagodnym podjazdem docierając na tutejszy rynek, gdzie kończy się niezwykły
etap dzisiejszej podróży.

Stara Lubowla (Stará Ľubovňa)
Małe miasto (16 000 mieszkańców) położone na północnym Spiszu. Jedno
z najstarszych miast regionu. Jego dzieje naznaczone są przygranicznym położeniem. Zyskało na znaczeniu dzięki przywilejom nadanym przez króla Węgier,
Ludwika (a jakże, Węgierskiego), jednak prawdziwy rozkwit tej miejscowości
rozpoczął się w 1412 r. dzięki jego zięciowi, Władysławowi Jagielle. Polski król
pożyczył bowiem węgierskiemu królowi Zygmuntowi pieniądze, w zastaw biorąc
16 miast spiskich, na których czele stanęła właśnie Stara Lubowla. Kolejne
360 lat trwania owego zastawu spiskiego to czas dobrobytu i rozwoju
balansującego między dwoma krajami starostwa spiskiego.
Stara Lubowla gościła wiele koronowanych głów, jak również… samą koronę. Podczas potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz ukrył insygnia królewskie
właśnie na lubowelskim zamku. Ich wierne kopie możemy dzisiaj podziwiać
w tutejszym muzeum.
Ostatnimi właścicielami twierdzy byli przedstawiciele polskiego rodu
Zamoyskich, posiadający również uzdrowisko w pobliskich Drużbakach, blisko
spokrewnieni z Burbonami – hiszpańską dynastią rządzącą.

Stara Lubowla – widok na zamek, foto: Wojciech Goj
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SLOVENSKÝ
Dnešná trasa je ideálna na dlhé premýšľanie, je diametrálne iná než včerajšia.
Vo väčšej časti vedie areálom dávneho vojenského výcvikového priestoru Javorina v Levočských vrchoch. Areál bol nedávno otvorený po 40 rokoch, ale dodnes
sem nechodí veľa ľudí. Trasa väčšinou vedie nepreniknuteľnými lesmi. Nadšenci štrkových ciest sa dnes nebudú sťažovať. Trasa patrí k tým špecifickým,
končí v Starej Ľubovni, kde sa prelínajú osudy Poľska, Uhorska a Slovenska.
Vyrážame z Kežmarku na juhovýchod. Ideme Ľubickou cestou. Trasa
mierne stúpa a ponúka výhľad na Tatry ponad paneláky sídliska na druhom
brehu potoka.
Vchádzame do Ľubice. V minulosti
patrila k najbohatším spišským mestám
a dodnes sa tu zachovali mnohé stopy,
ktoré svedčia o jej multikultúrnosti.
V centre, na trojuholníkovom námestí
uvidíme pekné renesančné meštianske domy okolo kostola z 18. storočia.
O kúsok ďalej si určite všimneme obrovské poltonové bocianie hniezdo.
Na tomto mieste je už 30 rokov.
Ideme stále rovno, najbližších 13
km po značkách zeleného chodníka.
Prechádzame cez časti Zaľubica a Pod
Lesom a pomaly sa blížime k zeleným
Levočským vrchom, s ktorými sa budeme musieť už o chvíľu popasovať.
Za domami sa blížime k hrdzavejúcej bráne dávneho vojenského
výcvikového priestoru. Tento areál
bol v 50. rokoch násilne vyvlastnený,
následne bol upravený na vojenské
účely – niekoľko dedín bolo zničených
a ich obyvatelia vysídlení. Areál bol
40 rokov zatvorený až do roku 1992 –
odvtedy mohli dávni obyvatelia získať
povolenie na vstup. Od roku 2011 sa
právoplatní majitelia usilujú o vrátenie
odňatej pôdy.
Šliapeme miernym stúpaním – pohodlný betónový povrch bol pripravený pre manévre tankov. Stopy, ktoré tu
zanechali vojaci, však nemôžu prekryť
divokú krásu tohto územia. Míňame
polder, potom tabuľu postavenú na
pamiatku dnes neexistujúcej dediny
Ľubické Kúpele a dávny tankodrom
s chátrajúcou pozorovacou vežou.
Vchádzame na sedlo Rosomák.
Zjazd štrkovo-asfaltovým úsekom
v malebnej dolinke končí v dedine Majerka. Tak ako v mnohých susedných
obciach aj tu dnes prevláda rómske
obyvateľstvo. Rovnako ako v Kežmar116

ku či Ľubici tu žilo do 1945 mnoho
spišských Nemcov.
Prechádzame centrom (kostol, obecný úrad, obchod), schádzame k mostu pri
cintoríne, prudko odbočujeme doprava, hore kopcom a napájame sa na žltý
chodník. Stúpame nad dedinu. Pred nami
nepreniknuteľné lesy, do ktorých vkročí
málokto a GSM signál je slabý. Okrem
toho na najbližšom 7 km úseku budeme
musieť zdolať 370 m súčtu stúpaní šplhaním po zničenej asfaltovej ceste.
Nasýtení prírodou a ľahší o spálené
kalórie konečne vychádzame na hrebeň
Malý Václavák (1087 m n. m.). Toto
miesto je v podstate veľkým prázdnym
priestranstvom, musíme si dávať pozor,
aby sme si nepomýlili cestu.
Vchádzame na modrý cyklistický
chodník, ktorý nás zavedie až do Starej
Ľubovne (zostáva nám 20 km). Potešením nech bude to, že do konca ideme
už takmer výlučne dole kopcom a po
oveľa lepšom povrchu.
Spúšťame sa dole, najprv 2,5 km
po drobnom štrku a od Chaty Jakubianka (prístrešok) ďalších 8 km asfaltom, takmer stále lesom. Na mieste
Vysoká pec prechádzame popri dávnej
hutníckej peci.
Po opustení nekonečných lesov,
pred vjazdom do Jakubian sa zastavme
a otočme, aby sme sa z diaľky mohli pokochať zelenými Levočskými vrchmi.
Zostáva nám 8 km nebadateľného
zjazdu, míňame Jakubany, Novú Ľubovňu a vchádzame do Starej Ľubovne. Ideme stále po málo frekventovanej hlavnej ceste medzi rozptýlenými
vidieckymi domami.
Pokračujeme stále po modrom
chodníku až do centra Starej Ľubovne. V dejinách tohto starého mesta sa
prelínajú osudy Slovenska, Uhorska
a Poľska. Okrem historickej starej
štvrte je hlavnou tunajšou atrakciou
hrad a skanzen nachádzajúce sa
mimo mesta.

44 km ↗ 590 m
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ENGLISH
Today’s route is ideal for getting lost in your thoughts – and is also radically
different from yesterday’s. A grand part of it leads through the area of the
former Javorina military training grounds in the Levoča Mountains. After staying
closed for 40 years, it was opened to the public, but not too many people come
here. A significant part of our route will take us through impenetrable forests. Those
eager for gravel roads won’t be disappointed today. And it’s not a usual route,
either – it ends in Stará Ľubovňa, where the fates of Poland, Hungary and Slovakia
are intertwined together.
We set off from Kežmarok going southeast, starting from Ľubická St. The road leads
gently upwards and offers views of the Tatra
Mountains above the block housing estate
located on the other side of the stream.
We’re going to pass through Ľubica.
For the next 13 km we follow the green trail
straight ahead. The Zaľubica and Pod Lesom housing estates are on our way to the
green Levoča Mountains, which we are
going to climb later today.
Behind the settlings we can see a
rusty gate of the former Javorina military
training grounds. We gently climb the
comfortable concrete road, which was
built for withstanding tank manoeuvres.
Even traces of the military can’t hide the
wild beauty of this area, though. We pass
the polder, then a memory board for the
no longer existing village Ľubické Kúpele,
and an old tankodrome with a decaying
observation tower.
We climb the Rosomák pass. The gravel
and asphalt descent down the scenic valley
will lead us to the Majerka village. As many
other nearby settlements, it’s mostly inhabited by Roma people. Similar to Kežmarok or
Ľubica, up to year 1945, many Spiš Germans
lived here.
We ride through the centre, down to
the bridge near the cemetery and take a
sharp turn to the right – uphill, joining the
yellow bicycle trail. We can see the village
below. Impenetrable, secluded forests await

us. It might be hard to connect to the GSM
network there. During the next 7 km on
the asphalt roads the sum of the elevations
will come to 370 m.
Pleasantly filled with nature and lighter
from the burnt calories, we climb the Malý
Václavák peak (1087 m above sea level).
We join the blue bicycle trail, which
will lead us straight to Stará Ľubovňa (there
are 20 km left). The rest of the ride will
be mostly downhill and the road surface
will be much better.
We go down, first on fine gravel for
2.5 km, and later, from Chata Jakubianka
(a canopy shed available for some rest), almost entirely through the forest on an asphalt road for another 8 km. In Veľká pec
(Large Furnace) we pass an old furnace.
As soon as we get out of the endless
forests, just before entering Jakubany, we
should stop for a moment and take a look
back to admire the green Levoča Mountains.
Only 8 km of slight downhill is left now,
and we’ll pass the following villages: Jakubany, Nová Ľubovňa right to Stará Ľubovňa.
We ride through small village settlements
down a road with very little traffic.
Keeping to the blue trail we finally get
to the centre of Stará Ľubovňa. In this town,
the fates of Slovakia, Hungary, as well as
Poland were intertwined. Except for the historic old town, the main tourist attraction of
this place is the Castle and open air museum
that are located outside of the town.

Stara Lubowla, foto: Łukasz Pereszczak
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STARA LUBOWLA (STARÁ ĽUBOVŇA) → rzeka Poprad → Gniazda
(Hniezdne) → Kamionka (Kamienka) → Stráňanské sedlo → Stráňany
→ Wielki Lipnik (Veľ ký Lipník) → Leśnica (Lesnica) → Przełom Dunajca → Czerwony Klasztor (Červeny Kláštor) → Sromowce Niżne
→ Sromowce Wyżne → Jezioro Sromowieckie → NIEDZICA ZAMEK

Podjazd w stronę Leśnicy, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

48 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

38 km

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

20 km

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

600 m

Szuter
Štrk
Unpaved

10 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

11 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

630 m

Teren
MTB
MTB

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

17 km

10 km
Kamionka

0 km

20 km

Stráňanské sedlo

30 km

48 km ↗ 600 m
Z lubowelskiego rynku wyruszamy
na zachód, ul. Obchodną. Przejeżdżamy przez rozległy plac gen. Štefánika,
ul. Okružną objeżdżamy cmentarz
i skręcamy w prawo, w ulicę zmieniającą
się w ścieżkę rowerową. Dojeżdżamy
nad rzekę Poprad (dawno jej nie
widzieliśmy, prawda?).
Brzegiem rzeki jedziemy przez 2 km,
podziwiając widoki na zamek lubowelski i łagodne wzgórza północnego
Spisza. Kładką przedostajemy się do
Gniazd (Hniezdne) i niebawem w okolice destylarni słowackiej whisky.
Szlak prowadzi niemal przez środek
zakładu aż do wystawnej bramy.
Docieramy do drogi głównej. Skręcamy w prawo i od razu w lewo, w drogę
nr 543. Przed nami podjazd ze 190 m
sumy wzniesień. Dobra wiadomość jest
jednak taka, że rozkłada się on na 12 km
i osadzony jest w bezkresnych rolno-górskich, prawie bezludnych krajobrazach,
będzie więc całkiem przyjemnie.
Trasa wiedzie najpierw skrajem niewielkiej doliny, później wywodzi nas na
łagodny, widokowy grzbiet. Następnie ponownie opada w dolinę potoku
Kamionka (Kamienka), za którym wjeżdżamy do wsi o tej samej nazwie.
Tak jak kilka pobliskich miejscowości i ta zdominowana została przez
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przybyły w XVI w. lud pasterski – Łemków (Rusinów). W centrum znajdziemy kościół greckokatolicki oraz
tablicę pisaną rusińskim alfabetem.
Rokrocznie Kamionka jest gospodarzem
festiwalu folklorystycznego (więcej
o Łemkach → str. 103).
Kontynuujemy jazdę drogą prowadzącą za wieś. Dolina nieco się zwęża.
Mijamy zabudowania spółdzielni rolnej,
cierpliwie i wytrwale zdobywamy kolejne metry. Po naszej prawej stronie coraz
bardziej wyraźne staje się pasmo Małych
Pienin, swoimi ostrymi kształtami mocno
odróżniające się od pasma Magury Spiskiej z lewej. Warto od czasu do czasu
się obrócić, by dostrzec daleko w głębi
sylwetkę lubowelskiego zamku.
4 km od Kamionki docieramy wreszcie do przełamania grzbietu – jesteśmy
na Stráňanskim sedle (729 m n.p.m.).
Przyszedł czas na 4 km zjazdu. Wieś
Straňany omijamy główną drogą, poniżej
stoków Wysokich Skałek, najwyższego
szczytu całych Pienin.
Zbliżając się do Wielkiego Lipnika (Veľký Lipník), zauważamy w oddali szare ściany Haligowskich Skał
przypominające urwiste zbocza Trzech
Koron. Ok. 1 km po wjeździe do wsi
odbijamy w prawo, rozpoczynając
2 km podjazd, na którym odrobimy nie-

40 km

Lesnické sedlo

700 m

700 m
Lesnica

600 m

600 m
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48 km

600 m

Przełom Dunajca

500 m

Dzisiaj wracamy do Polski. Z doliny Popradu przedostaniemy się długim,
ale przyjemnym podjazdem do doliny Dunajca. Mozolna wspinaczka z Wielkiego Lipnika na Przełęcz pod Tokarnią przeniesie nas do serca niezwykłych Pienin
– pasma niewielkiego, ale jakże urokliwego.
W drugiej połowie to, co gravelowcy lubią najbardziej, czyli szybki, widokowy, nadrzeczny szuter wyjątkowym Przełomem Dunajca. Dzień zakończymy pod
niedzickim zamkiem, ponad wodami Jeziora Czorsztyńskiego, zastanawiając się,
co stało się z inkaskim złotem.
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Tradycyjny dom w Leśnicy, foto: Wojciech Goj
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malże całą wysokość zjazdu z przełęczy.
Droga wije się stromo wśród tarasowych
łąk, odsłaniając przed naszymi oczami coraz to rozleglejsze widoki.
Z niemałą satysfakcją wdrapujemy
się ostatecznie na Przełęcz pod Tokarnią
(722 m n.p.m.; słowacka nazwa
Lesnické sedlo brzmi jakoś bardziej adekwatnie), pozostawiając w dole dolinę
Lipnika. Jeśli nie ze zmęczenia, to dla
panoramy warto przystanąć tutaj, by
nacieszyć się krajobrazem Pienin, Tatr
i Magury Spiskiej.
Nagrodą za trudy będzie 5,5 km zjazd
aż do doliny Dunajca, do zamagurskiej
Leśnicy. Przez wieki wieś łączyły ze
światem jedynie piesze ścieżki biegnące wzdłuż granicznej rzeki. Na dobre
połączenie z resztą (Czecho)słowacji
musiała czekać kilkadziesiąt lat od
powstania tego państwa w 1918 r.
Zjeżdżamy za wieś, gdzie dolina zamienia się praktycznie w skalny kanion.
Jest to odnoga czekającego nas za chwilę
Przełomu Dunajca.

Po dotarciu nad Dunajec skręcamy
w lewo (jeśli skończyły nam się zapasy,
możemy udać się do pobliskiej polskiej
Szczawnicy), rozpoczynając wyjątkowy etap
wycieczki – 8 km Drogą Pienińską, która
z pewnością zapadnie nam w pamięć. Szutrowa droga, zbudowana w II poł. XIX w.
z inicjatywy właścicieli szczawnickiego
uzdrowiska wciśnięta jest między kilkusetmetrowe skalne ściany a Dunajec. Wiele
z tutejszych roślin to gatunki tatrzańskie
– ich nasiona spłynęły bowiem w to miejsce wraz z nurtem rzeki. Wśród pnących się
nad taflą wody szczytów znajdziemy ciekawe nazwy, takie jak: Sama Jedna, Cukrowa
Głowa, Ślimakowa Skała czy Fujarki.
Po drodze miniemy kilka punktów
odpoczynku sprzyjających wygodnej kontemplacji tych niezwykłych dzieł natury.
Ujrzawszy skalny pulpit Trzech Koron orientujemy się, że ten niecodzienny odcinek dobiega końca. Ze skalnych
cieśnin wydostajemy się pod murami
XIV-wiecznego Czerwonego Klasztoru
(Červeny Kláštor)

48 km ↗ 600 m
Kontynuujemy jazdę nadrzeczną drogą, docierając niebawem do transgranicznej kładki nad Dunajcem, którą dostajemy
się do Polski. Od teraz nawigacja będzie
łatwa – kontynuujemy 12 km za znakami Velo Dunajec aż do Niedzicy-Zamku.
Szlak wiedzie kolejno przez Sromowce
Niżne (tu warto zobaczyć XVI-wieczny drewniany kościółek), Średnie aż do
Wyżnych, lawirując między drogą główną
a rzeką. O ile nie jedziemy późnym wieczorem, z pewnością ujrzymy flisaków na
tratwach leniwie płynących z turystami
w dół Dunajca.
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Wyjeżdżając ze Sromowiec Wyżnych,
podjeżdżamy na wysokość dolnej zapory
– do Jeziora Sromowieckiego (jest to zbiornik wyrównawczy dla Jeziora Czorsztyńskiego), które następnie objeżdżamy od południa.
Warto czasem przystanąć, by podziwiać
fantazyjne kształty pienińskich wzgórz
z wyróżniającą się piramidą Macelowej Góry
ponad wąskimi pasami pól.
Na rondzie pod górną zaporą kontynuujemy jazdę prosto, by długim, nieco męczącym, ale ostatnim dziś zakosem znaleźć
się pod malowniczym zamkiem w Niedzicy,
gdzie kończy się dzisiejszy niezwykły etap.

Zamek Dunajec w Niedzicy
Choć leży obecnie w Polsce, jest zamkiem historycznie węgierskim. Choć
obecnie wznosi się nad jeziorem, to przez wieki strzegł granicznego traktu handlowego, który wiódł przez tutejszy bród na Dunajcu. Jest związany z węgierskimi
rodami Berzeviczych, Salamonów, a także… królewskim rodem Inków, których
skarb został podobno ukryty gdzieś w okolicach zamku. Warownia warta
odwiedzenia ze względu na bogatą historię, jak i wspaniałe widoki na jezioro.

Czerwony Klasztor (Červeny Kláštor)
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Ten być może niepozorny obiekt był niegdyś niezwykle ważnym ośrodkiem
religii, kultury, a nawet nauki w regionie. Do tej pory stanowi istotne miejsce na
mapie Słowacji. To tutaj powstał pierwszy słownik łacińsko-słowacki, jak i pierwsze tłumaczenie Biblii na ten język. Budynki, po przymusowym opuszczeniu
ich przez zakonników, popadły w ruinę w XIX w., szczęśliwie doczekały się
jednak pieczołowitej renowacji w II poł. XX w. (warto rozważyć płatne zwiedzanie).

Czerwony Klasztor, foto: Wojciech Goj
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Zamek Dunajec w Niedzicy, foto: Wojciech Goj
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SLOVENSKÝ
Dnes sa vraciame do Poľska. Z doliny Popradu prechádzame dlhým,
ale príjemným stúpaním do doliny Dunajca. Namáhavým šliapaním z Veľkého Lipníka na Lesnické sedlo sa prenesieme do srdca nezvyčajných Pienin.
Je to malé pohorie, ale naozaj čarovné. V druhej polovici nájdeme to, čo
nadšenci gravelových bicyklov majú najradšej: rýchly štrkový úsek brehom
rieky s výhľadom na výnimočný Prielom Dunajca. Deň skončíme pri hrade
Nedeca, nad hladinou Czorsztynského jazera a budeme premýšľať nad sudmi
zlata Inkov.
Vyrážame zo Starej Ľubovne, ul. Obchodnou, cez Nám. gen. Štefánika a ul.
Okružnou dorazíme na zjazd k rieke Poprad. Tu natrafíme na cyklistický chodník,
ktorý nás zavedie do Hniezdneho. Trasa
prechádza popri rieke, rozprestierajú sa
z nej pekné výhľady na Ľubovniansky
hrad, Levočské vrchy a Spišskú Maguru.
Cez Poprad prejdeme po pohodlnej
lávke, pokračujeme k liehovaru Nestville Park, kde sa vyrába slovenská
whisky (na Slovensku je povolené množstvo alkoholu v krvi vodiča 0,0 promile).
V tieni nádrží, popri vstupnej bráne prechádzame na hlavnú cestu č. 77. Odbočujeme doprava a takmer ihneď doľava,
na cestu č. 543, ktorá smeruje na sever
k poľským hraniciam.
Musíme zdolať 120 m stúpania, ale
máme na to celých 12 km, takže nepanikárme. Premávka na ceste je spravidla
malá a prostredie obzvlášť malebné:
takmer neobývané, vidiecke panorámy
lúk, polí a lesov zvlnených miernymi
pahorkami.
Ideme viac-menej pozdĺž rieky Kamienky a nakoniec vchádzame do dediny Kamienka. Je to kultúrne zaujímavá
rusínska enkláva. V centre nájdeme
gréckokatolícky kostol a tabuľu s informáciami v rusínskej abecede.
Za dedinou pokračujeme v stúpaní dolinou, ktorá sa postupne zužuje.
Na pravej strane sa objavujú zaujímavé
útvary a skalky, čo naznačuje, že sa blížime k východnej časti Pienin. Oplatí sa
znova a znova obzerať za seba – za nami
v diaľke vidieť Ľubovniansky hrad.
Nakoniec dorazíme na Stráňanské
sedlo, teraz pred nami 4 km zjazdu.
Cesta č. 543 obchádza dedinu Stráňany
a vedie do Veľ kého Lipníka. Pri vjazde
do dediny odbočujeme doprava na cestu do Lesnice. Pred nami náročné 2 km
stúpanie. Cesta sa šplhá medzi terasy
lúk s výhľadmi na krásne Haligovské
skaly a čoraz lepšie viditeľné Tatry.
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Šliapeme na Lesnické sedlo. Táto
cesta, vybudovaná v 2. pol. 20. stor.,
konečne spojila so svetom dedinu Lesnica, ktorá bola dovtedy dostupná iba od
strany Dunajca. Panoráma z Lesnického sedla nás tu určite zastaví na dlhšiu
chvíľu.
Odmenou za námahu je 5,5 km
zjazdu do Lesnice. Prešmykneme sa
cez dedinu, na nižšie položenom úseku
vchádzame do skalného kaňonu – je to
výbežok Prielomu Dunajca. Dorazíme
na križovatku pri rieke a odbočujeme
doľava, proti prúdu Dunajca. Čaká nás
nezabudnuteľný 8 km úsek po Pieninskej ceste, ideme srdcom nádhernej
skalnej úžľabiny, ktorú vyhĺbil Dunajec
v niekoľkostometrových skalách. Úsek
občas nie je ľahký, ale krajina nám plne
vynahradí všetku námahu.
Vychádzame tesne pri múroch
Červeného kláštora, ktorý bol založený v 14. stor. a v minulosti zohrával
v tejto časti dávneho Uhorska a Slovenska významnú úlohu, a to nielen
náboženskú, ale aj vedeckú – prvý
slovník a preklad Biblie do slovenčiny
vznikli práve tu.
Lávkou prechádzame na druhý breh
do dediny Sromowce Niżne. Odbočujeme doľava. Až k hradu Nedeca ideme po
značkách Velo Dunajec. Prechádzame
postupne cez Sromowce Niżne, Średnie
a Wyżne, niekedy po ceste s premávkou, niekedy po osobitnom asfaltovom
chodníku. Pozdĺž cesty, riekou, pomaly
sa plavia plte s turistami.
Dorazíme k Sromowskému jazeru.
Obchádzame ho, za kruhovým objazdom nás čaká stúpanie k hradu Nedeca – dnes je to posledný úsek. Je
to dávny uhorský hrad, ktorý strážil
hranicu s Poľským kráľovstvom na
mieste, kde bol brod cez rieku. Jazero
je pomerne novým prvkom krajiny –
hrádza bola dokončená v 90. rokoch
20. stor.

48 km ↗ 600 m
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ENGLISH
Today, we’re returning to Poland. A long, but comfortable uphill ride will
lead us from the Poprad valley to the Dunajec valley. A laborious climb from
Veľký Lipník to the Lesnické sedlo pass will be our introduction to the
magnificent Pieniny – not a big mountain range, but exceptionally charming.
The second half is what gravel fans love the most: a fast, scenic riverside gravel trail down the truly beautiful Dunajec River Gorge. Our day will come to an
end by Niedzica Castle, where upon the waters of Lake Czorsztyn we will contemplate the fate of Inca gold.
We set off from Stará Ľubovňa, and,
starting from Obchodná St, through Námestie gen. Štefánika and then Okružná St., we
get down to the Poprad river. Here, we’ll find
a bicycle path that will lead us straight to
Hniezdne. As we ride pleasantly along the
river we can admire the views of Stará Ľubovňa Castle, Levoča Mountains and the Spiš
Magura Mountains.
We cross the comfortable footbridge on
the Poprad river and continue in the direction of the Nestville Park distillery, a Slovak
whiskey producer (in Slovakia the admissible blood alcohol content level of a driver
is 0.0‰). We drive straight until we reach
route 77. There we turn right and almost instantly left into route 543 that leads north in
the direction of the Polish border.
The sum of elevations will be 120 m,
but don’t worry – we’ll do the climb over the
next 12 km. There is usually little traffic on
this road, and the surroundings are exceptionally beautiful: almost deserted, rural landscapes of gentle hills covered by meadows,
fields and forests.
We ride more or less along the Kamienka river until we reach a Rusyn village called
Kamienka.
Behind the village we continue climbing
to the Stráňanské sedlo pass; now it’s time
for 4 km downhill. Route 543 goes around
the Stráňany village and leads us to Veľký
Lipník. We turn to the right at the entrance
to the village – up a road leading to Lesnica.
It’s time for a tough, 2 km long climb. As we
ride up the terraced meadows, we can admire the beautiful Haligovské skaly and the
now better visible Tatra Mountains.
Then, we climb up to the Lesnické sedlo pass. The view that stretches out before
us is worth stopping for.
Our reward for the tough climb is a 5.5
km downhill ride to Lesnica. We ride through the village, below which we can find a
rocky canyon – a branch of the Dunajec River Gorge. Then, at the intersection by the
river, we turn left, up the Gorge. An unfor-

gettable 8 km stretch along the Pieniny Road
awaits us. We follow it through the heart of
a magnificent ravine hollowed by the Dunajec river through several hundred meters of
rock.
Červený Kláštor greets us at the end.
This abbey was founded in the 16th century
and used to play a significant role – not only
religious, but also scientific – in this part of
the former Kingdom of Hungary.
A footbridge lets us cross the river to
Sromowce Niżne. We turn left. The Velo
Dunajec trail will lead us through Sromowce Niżne, Średnie and later Wyżne straight
to Niedzica Castle, both along the main road
with the rest of the traffic, and along a separate, asphalt path. Right next to the road,
rafts full of tourists flow down the river.
We arrive at Sromowieckie Lake. Our
path leads around it and to a roundabout,
behind which our last climb for today awaits
– up to Niedzica Castle. It’s an old Hungarian castle, which guarded the border with
the Kingdom of Poland at the ford of the
river. The lake, on the other hand, is a much
newer addition – the dam was finished in the
1990s.

W przełomie Dunajca, foto: Wojciech Goj
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Niedzica Zamek → Nowy Targ

NIEDZICA ZAMEK → Góra Tabor → południowe brzegi Jeziora Czorsztyńskiego
→ Falsztyn → Frydman → Dębno Podhalańskie → Nowa Biała → Gronków
→ Rezerwat Bór na Czerwonem → Lotnisko Nowy Targ → NOWY TARG

Jezioro Sromowieckie, foto: Wojciech Goj
Długość trasy
Dĺžka
Distance

39 km

Asfalt
Asfalt
Asphalt

25 km

Poza ruchem
Bez premávky
No traffic

Suma podjazdów
Výstup
Ascent

430 m

Szuter
Štrk
Unpaved

12 km

Boczne drogi
Nízka premávka
Low traffic

8 km

Suma zjazdów
Zostup
Descent

360 m

Teren
MTB
MTB

Główne drogi
Hlavné cesty
Main roads

0 km

10 km
Góra Tabor

Falsztyn

2 km
20 km

Dębno

39 km ↗ 430 m
Na początek nieco wspinaczki, by móc
spojrzeć na wszystko z góry. Ul. Profesorską (znaki czerwone piesze) podjeżdżamy
na Górę Tabor. 120 m różnicy wzniesień
w 2 km niekoniecznie ucieszy zaspane wciąż
ciało. Nagrodą jest jednak wspaniała panorama jeziora, Pienin i Tatr. Warto delektować się tym miejscem bez pośpiechu.
400 m za masztem GSM wybieramy
szutrową drogę w prawo, za szlabanem.
Leśny, terenowo-szutrowy zjazd sprowadza nas do Leśniczówki Niedzica. Skręcamy
w prawo, w asfalt, docierając do drogi
głównej.
Kierujemy się nią w lewo, by niemal
od razu odbić w prawo, w uliczkę wiodącą
nad Zatokę Kosarzyska, gdzie napotykamy
znaki Ścieżki dookoła Jeziora Czorsztyńskiego. Włączamy się w nią, mając taflę
wody po prawej.
Po 600 m szlak skręca gwałtownie
w lewo, odsłaniając przed nami bardzo niesympatyczny podjazd – 100 m przewyższenia w 1,75 km. Taki przebieg trasy wymusiło istnienie ścisłego rezerwatu Zielone
Skałki. Poza tym, to ostatni taki podjazd na
całej trasie. Trudząc się pod górę, spójrzmy czasem za siebie – tutejszy widok jest
niezapomniany.
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Zawitamy do Falsztyna, gdzie ścieżka
ucieka w ul. Błachuty. Kolejna wspaniała
panorama – dzięki niej nasze trudy zostają
nagrodzone. Szybki zjazd z powrotem nad
jezioro z jego taflą przed oczami podnosi poziom adrenaliny, a nagły zakręt pod koniec
testuje sprawność hamulców.
Kontynuujemy jazdę przez kolejne 3 km
ścieżką wijącą się lesistymi zboczami stromo opadającymi do jeziora. W prześwitach
ujrzymy zielone wzgórza Gorców na drugim brzegu.
Docieramy do Frydmana, który objeżdżamy po wysokim wale chroniącym tę
starą spiską wieś przed zalaniem. Miejscowość uniknęła losu Maniów, które
w całości przeniesiono powyżej poziomu
wody, zalewając starą, opuszczoną wieś.
W centrum Frydmana wyróżnia się biała
bryła kościoła. To jeden z tzw. kamiennych
kościołów Spisza. Wybudowano je kilkaset lat temu, część z nich wieńczy ozdobna
attyka. W przeciwieństwie do kościołów
podhalańskich zbudowane są z kamienia,
nie z drewna.
Dalszy bieg ścieżki wywodzi nas na
pobocze drogi wojewódzkiej, którą przekraczamy graniczną dla Podhala i Spisza (niegdyś Polski i Węgier) rzekę Białkę. Wjeżdża-

31 km

30 km

Nowa Biała

Bór na Czerwonem

700 m

700 m

600 m
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39 km

430 m

Dzisiaj ostatni odcinek podtatrzańskiej epopei. Nie znaczy to jednak, że
będzie nudno. Wręcz przeciwnie. Piękna panorama z Góry Tabor i jazda brzegami Jeziora Czorsztyńskiego z pewnością zachęcą do tego, żeby jeszcze tu
wrócić. Nie zabraknie też historii: wiekowe kościoły w Dębnie (UNESCO!) czy
Frydmanie są przykładami bogatego dziedzictwa kulturowego tych ziem. Na koniec śpiew ptaków w leśnym rezerwacie i szum Białego Dunajca tuż przed metą
w Nowym Targu. A zatem – kończymy, ale spokojnie, bez pośpiechu, ciesząc się
każdym metrem.
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Odcinek ścieżki rowerowej Nowa Biała – Gronków, foto: 101countriesbefore50.com
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my do Dębna, by zobaczyć unikatowy zabytek UNESCO – XV w. drewniany kościół
pw. św. Michała Archanioła. Jeśli jest
otwarty, warto zajrzeć do środka, by
podziwiać wspaniałe malowidła naścienne.
W centrum wsi napotykamy znaki szlaku nr 102. Te doprowadzą nas
do Nowej Białej – ul. Szkolną, potem
ul. Polną wyjeżdżamy w rolnicze okolice. Droga staje się szutrowa i wiedzie
przyjemnym cienistym lasem, częściowo
wzdłuż potoku.
Docieramy do Nowej Białej. Choć
położona na lewym brzegu Białki, jest
wsią spiską. Co ciekawe, nie było tak
zawsze. Pewnego razu rzeka… zmieniła
bieg, pozostawiając odtąd wieś po drugiej
stronie. Miejscowość ma typowo spiski
układ urbanistyczny, znany nam choćby
z odległego Popradu. W przypadku
Nowej Białej stał się on przyczyną
kilku poważnych pożarów. Wieś jest
również centrum mniejszości słowackiej.

Jezioro Czorsztyńskie, foto: Wojciech Goj
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Kto chętny posiedzieć nad wodą lub
poczytać o najstarszym na świecie bumerangu, niech podjedzie 2 km pod bajkowy
Przełom Białki. My natomiast odnajdujemy znaki Szlaku wokół Tatr, które powiodą
nas przez 17 km aż do Nowego Targu.
Za znakami Szlaku opuszczamy zatem wieś. Ścieżka wiedzie płasko, z widokami na zielone Gorce po prawej, długi
rząd stodół za nami oraz Tatry w oddali
po lewej. Za białą kaplicą pw. św. Marii
Magdaleny wjeżdżamy w ciekawy teren
– niemal płaska Kotlina Orawsko-Nowotarska urozmaicona jest wyniosłą Cisową Skałką. To kontynuacja Pienińskiego
Pasu Skałkowego, który na zachód od
Dursztyna ujawnia się w postaci takich
skalnych wysp aż po Maruszynę.
Skałkę objeżdżamy, niedaleko za nią
mijając tablicę informującą, że kończą
się tereny Nowej Białej, a zatem i Spisza,
na który wjechaliśmy daleko w słowackiej
Łuczywnej.

39 km ↗ 430 m
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Kościół w Dębnie, foto: Wojciech Goj

Centrum Gronkowa przecinamy
zgodnie ze znakami Szlaku, wracając na
trawiastą równinę. Kładką pod mostem
pokonujemy potok i drogę krajową 49.
Łagodnym podjazdem zbliżamy się
do jednej z ostatnich atrakcji na trasie –
Boru na Czerwonem. To jedno z licznych
torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, wypełniających dawne starorzecza
Czarnego i Białego Dunajca. Tutejsze
torfowisko chronione jest w ramach
rezerwatu, stąd szutrowa nawierzchnia
ścieżki.
Trzymając się Szlaku przez 7 km jedziemy przez przyjemny las i docieramy
w pobliże nowotarskiego lotniska. Po-

wstałe w miejscu austriackiego poligonu
liczy sobie już blisko sto lat. Mimo prób
przekształcenia go w port komunikacyjny, nadal nie uświadczymy tu połączeń
do „podhalańskiego” Chicago i póki co
pozostaje jedynie lotniskiem sportowym.
Następnie zawitamy na wysoki
i widokowy brzeg Białego Dunajca, ze
skrzyżowaniem szlaków rowerowych.
Pokonujemy rzekę kładką i za znakami Szlaku przez os. Polana Szaflarska,
al. Solidarności i ul. Podtatrzańską
kontynuujemy jazdę aż do Zakopianki.
Przechodzimy przez pasy, za którymi zostały nam już ostatnie metry do
zakończenia pętli wokół Tatr.

Polichromie wewnątrz kościoła w Dębnie, foto: Wojciech Goj
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SLOVENSKÝ
Dnes je posledný úsek podtatranskej epopeje. To však neznamená,
že bude nudný. Opak je pravdou. Po zhliadnutí krásnej panorámy z vrchu
Tabor a prejazde brehmi Czorsztynského jazera určite niekedy prepadneme
myšlienke vrátiť sa sem znova. Nebudú chýbať ani dejiny: starobylé kostoly
v Dębne (UNESCO!) či Fridmane sú príkladmi bohatého kultúrneho
dedičstva tejto oblasti. Nakoniec vtáčí spev v lesnej rezervácii a šum Bieleho Dunajca tesne pred cieľom v Nowom Targu. Takže končíme, ale pomaly,
bez ponáhľania, tešíme sa každým metrom.
Vyrážame z hradu Nedeca. Z Velo
Dunajec a hlavnej cesty smerujeme
na ul. Profesorska (červený turistický
chodník). 120 m súčtu stúpaní na úseku
prvých 2 km sa nemusí páčiť každému,
ale pohľad z vrchu Tabor je naozaj fantastický, oplatí sa zastaviť na desiatu.
Ideme za anténu, na poľnej križovatke vyberáme cestu doprava za závorou. Štrkový zjazd lesom nás zavedie
k horárni Niedzica, pri ktorej odbočujeme doprava a ideme asfaltom
k hlavnej ceste.
Smerujeme doľava a takmer ihneď
doprava, do úzkej ulice, ktorou zídeme
k zálivu Kosarzyska, pri Czorsztynskom
jazere a zase vchádzame na Velo Dunajec.
Pri samotnom jazere cesta prudko
odbočuje doľava a vedie nás na ďalšie,
dnes už posledné stúpanie: 100 m na
úseku 1,75 km. Za lesom sa určite zastavme – či to budeme potrebovať,
alebo nie. Panoráma z tohto miesta
je naozaj veľkolepá.
Vchádzame medzi budovy vo Falštíne a ideme k hlavnej ceste, ale nepokračujeme po nej, pretože po značkách
Velo odbočujeme doprava. Bolo hore
kopcom, tak teraz sa spúšťame dolu.
Ďalšia krásna panoráma a za ňou nás
čaká zjazd k samotnému jazeru (dávajte
si pozor na ostrých zákrutách!).
Ďalšie 3 km ideme po pohodlnom
chodníku, ktorý sa odvážne zarezáva
do svahov strmo klesajúcich k jazeru.
Niekoľko lávok cez dolinky potokov
tvorí okná s výhľadmi na jazero a Gorce.
Vychádzame z lesa vo Fridmane.
Míňame domčeky a kempy a dostávame sa na okraj hrádze.
Vchádzame na jej korunu. Hrádza
oddeľuje vody jazera od dediny, ktorá
vďaka tomu nemusela byť vysídlená tak,
ako to bolo v prípade obce Maniowy.
Obchádzame dedinu, za ňou mostom cez Bielu vodu, ktorá tvorí hranicu
medzi Podhalím a Spišom.
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Vchádzame do Dębna, v ktorom
odbočujeme z Velo Dunajec a smerujeme do centra, aby sme si pozreli
drevený kostol sv. Michala archanjela
(UNESCO) z 15. stor.
Od kostola pokračujeme cestou
102, ktorá nás vyvedie za dedinu smerom na juhozápad. Lúkami a poľami,
neskôr lesom, najprv asfaltom, potom
štrkom ideme takmer plochým územím
do Novej Belej. Táto obec, ktorá je položená na západnom brehu Bielej vody,
je poslednou spišskou dedinou na našej trase (má typickú spišskú zástavbu).
Je to tiež centrum slovenskej menšiny
v Poľsku. Mimo obce sa nachádza zaujímavé miesto – Prielom Bielej vody.
V Novej Belej nájdeme značky
Cesty okolo Tatier, ktorá nás zavedie
až do Nowého Targu. Náročné stúpania
už nebudú, pretože ideme dnom Oravsko-nowotargskej kotliny.
Z dediny vychádzame na polia, míňame peknú kaplnku sv. Márie Magdalény.
Pokračujeme do Gronkowa, ideme medzi
rozľahlými lúkami s výhľadmi na Gorce a
Tatry v diaľke. Za bradlom Cisowa Skałka
vchádzame na Podhalie. Schádzame do
Gronkowa, ktorý iba pretíname a takmer
okamžite sa vraciame na lúky.
Lávkou cez potok sa prešmykneme pod hlavnou cestou 49 a začíname
mierne stúpanie až do konca asfaltového povrchu. Štrk nám oznamuje, že
sa blížime ku chránenému územiu Bór
na Czerwonem. Do rezervácie vstupujeme hneď za odpočívadlom. Príjemný, zatienený les rezervácie na okraji
Nowého Targu skrýva tunajší unikátny
ekosystém rašelinísk.
Vychádzame na otvorený terén
neďaleko letiska v Nowom Targu. Pokračujeme na malebný zráz nad Bielym Dunajcom, je to ideálne miesto na
poslednú zastávku pred vjazdom do
Nowého Targu a ukončením nádherného okruhu okolo Tatier.

39 km ↗ 430 m

C. GRVL. 3/3

ENGLISH
Today is the last day of our epic tour around the Tatra Mountains. But last
is certainly not least – quite the opposite, really. The breath taking panorama
stretching from the Mount Tabor and a ride by Czorsztyn Lake will surely
convince you to come back soon. We won’t miss out on some history either:
we’ll see the old church walls in Dębno (they’re on the UNESCO World Heritage List!) and in Frydman, which are an example of the rich cultural heritage of
these lands. Birdsong in the forest reserve and sounds of the Biały Dunajec
river will see us to the finish line in Nowy Targ. And thus, we’re coming to the end,
calmly, with no rush, savouring every metre of the way.
We start off from Niedzica Castle. From the Velo Dunajec trail and
the main road we turn to Profesorska St. (red walking trail). 120 m is
the sum of elevations that we’ll cover in the first 2 km, which is not to
everyone’s liking, but the views from
Mount Tabor are truly fantastic.
We ride up to the antenna, and
at the field crossroads we choose the
road to the right, behind a barrier.
The gravel road through the forest
will lead us down to the Leśniczówka Niedzica forester’s lodge. From
there, we join the main asphalt road
to the right.
We turn left and almost immediately to the right, into a narrow street
leading us to the Kosarzyska Bay right
at the coast of Lake Czorsztyn, where
we join the Velo Dunajec trail again.
Right above the Lake, our trail
takes a sharp turn to the left, and
here comes our last big climb for
today: 100 m in 1.75 km. As we go
above the forest, we really should
stop for a moment. The views from
this place are truly magnificent.
We arrive at the Falsztyn village
and the main road, but we don’t join
it – we turn right after the signs of
the Velo trail. Another beautiful panorama, and a downhill straight to the
Lake follows (be careful at the sharp
turns!).
For the next 3 km we ride along
a comfortable path that bravely cuts
into the steep slopes of the Lake
coast.
The forest ends at Frydman.
Riding between houses and camping
sites we get to the edge of the rampart. We climb up to it’s top.
Then, we go around the village,
and behind it we find a bridge – it will
help us cross the Białka river, which

divides the Podhale and Spiš regions.
In Dębno, we turn off the Velo Dunajec trail and take a look at the centre,
where we’ll see the wooden, 15th
century Saint Michael’s Church (UNESCO).
From there, we pedal along trail
102, which will lead us south-west
and out of the village. Among the
meadows and fields, later through
the forest – first on asphalt, then on
gravel, we ride through the almost
flat terrain to Nowa Biała.
In Nowa Biała, we look for the
signs of the Trail around the Tatra
Mountains, which will lead us straight
to Nowy Targ. There won’t be any
tough climbs anymore, because we’re
driving along the bottom of the Orawa-Nowy Targ Basin.
We ride into the fields and among
vast meadows, and while admiring the
views of the Gorc peak and the faraway Tatra Mountains we continue
to Gronków. Behind Cisowa Skałka,
we enter the Podhale region. We ride
straight through Gronków, almost immediately returning to the meadows.
A footbridge on the stream will
lead us under national route 49, and
we begin a gentle climb until the end
of the asphalt surface. The gravel signifies our closeness to the protected
area of the Bór nad Czerwonem forest. Just behind the bicycle rest area,
we enter the Reserve. The pleasant,
shadowy woods of the Reserve at the
outskirts of Nowy Targ hide a unique
local ecosystem of peatbogs.
The path leads us near the Nowy
Targ airport. We arrive at a scarp with
a view down the Biały Dunajec river
– a place ideal for a last stop before
riding into Nowy Targ and finishing
our amazing loop around the Tatra
Mountains.
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