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SPIŠSKÉ VÝHĽADY
31 km

NIŽNÉ LAPŠE - Cesta okolo Tatier Lapše – Kacvín výhľady
- Kacvín - štátna hranica PL/SK - Osturňa drevená zástavba - stúpanie do Lapšanky SK/PL - Sedlo nad Lapšankou
panoráma - Lapšanka zjazd - Vyšné Lapše - NIŽNÉ LAPŠE

SPIŠSKÉ VÝHĽADY

500 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

31 km
500 m
500 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

30 km
1 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

9 km
18 km
4 km

Výlet ponúka bohatstvo výhľadov, ktoré len potvrdzujú kultúrnu rozmanitosť
Spiša. Trasa nie je monotónna, tzn. vedie nielen dolinami, ale na niekoľkých
miestach nám dá trochu zabrať. Strmé stúpania sú našťastie relatívne krátke.
Odmenou za našu námahu budú veľkolepé spišské výhľady, unikátny mix
beskydských, pieninských a tatranských panorám. A medzi nimi – zaujímavé
dedičstvo miestnej kultúry, ktoré stojí minimálne za niekoľko zastávok, aby
sme lepšie spoznali a pochopili ten spišský multikultúrny mix.
Trasu môžete spojiť s: 02; 03; 07; 11; 16; 17; 22; 23
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/12

Trasu začíname v Nižných Lapšoch.
2
Vyrážame po značkách Cesty okolo
Tatier, ktoré nás budú sprevádzať
až do Osturne. Hneď za centrom
nás Cesta okolo Tatier zavedie
strmým stúpaním nad dedinu –
takých stúpaní bude ešte niekoľko,
všetky sú našťastie relatívne krátke.
Odmenou budú zaujímavé výhľady2na Spišské Pieniny a Tri Koruny
a tiež, či predovšetkým, nádherné
hole medzi Lapšami a Kacvínom.
Schádzame do malej osady
Stawiska a o chvíľu sa znovu šplháme na ďalší hrebeň pohoria Spišskej Magury.
Pastierska krajina1,3 je naozaj nezvyčajná – rozľahlé pasienky, ktoré sa výrazne
líšia od podhalských úzkych políčok,
pôsobia veľkým dojmom. Osamelé
3
domy a domčeky len zdôrazňujú
samotu a odlúčenie tohto územia.
Rýchlym zjazdom dorazíme
do Kacvína. Zaujímavá je genéza
názvu dediny – údajne pochádza z nemeckého Katzenwinkel,
čiže mačacie zákutie. V dedine
si určite pozrite vzácny kostol
a vyhľadajte tradičné sýpky. Stále
po značkách Cesty okolo Tatier
vychádzame za dedinu dolinou,
ktorou pôjdeme ešte niekoľko kilometrov. Aj keď je v súčasnosti rozdelená štátnou hranicou, celé stáročia tvorila
jeden celok. Štrkovou cestou4 prichádzame ku hranici (tesne pred ňou je
pekný vodopád), medzi pahorkami už môžeme spozorovať Belianske Tatry.
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Úzky asfalt a potom betónové panely pri poľnohospodárskom družstve nás
zavedú na cestu do Osturne. Vytýčenie hranice v doline Osturne/Kacvínky si
vyžiadalo výstavbu cesty cez hory, ktorá spojila tri tunajšie dediny so zvyškom
Slovenska. Vchádzame do Osturne, najzápadnejšej rusínskej dediny, a pritom
malebnej rezervácie drevenej architektúry5, ktorá sa svojím čarom môže
porovnať s rezerváciou architektúry v Chochołowe.
Na konci dediny odbočujeme
na úzky asfalt so strmým podjazdom
4
do Lapšanky – mnohí z nás budú
musieť tlačiť svoje bicykle. Výhľady
pripomínajú tie z okolia Lápš
a Kacvína. Na konci stúpania nás čaká
nezvyčajná odmena – panoráma
zo sedla nad Lapšankou, bezpochyby jedna z najkrajších panorám
Tatier6. Vchádzame na križovatku pri
kaplnke – tu obyvatelia modlitbou
odháňali búrky a zvonom, ktorý bol
zavesený vo veži, varovali iných pred
nimi.
5
Odbočujeme doprava pri
kaplnke; od tohto bodu trasa prakticky stále klesá. Rýchlym zjazdom
(pozor na diery!) schádzame cez
Lapšanku, potom cez Vyšné Lapše
a ďalej až do Nižných Lápš, kde sa
náš výlet končí.
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