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OKOLO RAŠELINÍSK
CZARNY DUNAJEC - Cesta Droga Chodnikowa - Les Cikówka - Les
Gajka rašeliniská - Pekelník - Załuczne výhľady - Odrowąż - Dział
- cesta Droga Wierchowa výhľady - Krauszów - Ludźmierz - Cesta
okolo Tatier dávna železnica - CZARNY DUNAJEC

TRK
SPD

42 km

OKOL O RAŠEL INÍSK

290 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

42 km
290 m
290 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

34 km
8 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

22 km
10 km
10 km

Zvykli sme si myslieť, že Podhalie sú len hory. Jediný pohľad na mapu nám
však pripomenie, že na Podhalí sú tiež rozľahlé rovinaté doliny, kde sa tisícky
rokov formoval unikátny ekosystém rašelinísk. Trasa obchádza západnú
časť Oravsko-Nowotargskej kotliny, vo väčšine po nezalesnených terénoch
s ďalekými výhľadmi na rašeliniská a na susedné pásma Żeleźnice a Gubałowskie, na obzore sa črtajú Tatry a Babia hora. Trasa je ľahká, vyhliadková
a prírodopisne zaujímavá.
Trasu môžete spojiť s: 01; 05; 06; 10; 14; 18; 19; 24
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/13

Výlet začíname v Czarnom Dunajci.
2
Vydáme sa asfaltovým cyklistickým chodníkom Cesty okolo Tatier,
potom vojdeme do lesa a začne sa
štrkový úsek, ktorým pokračujeme
ďalších 8 km. Prechádzame vlhkými,
ihličnatými, do ticha ponorenými
lesmi oravsko-podhalského pohraničia2: Cikówka a Baligówka. V lesoch
sa skrývajú početné zaujímavé rašeliniská, ktoré sa formovali tisícky
rokov vo vlhkom prehĺbení medzi
horským pásmami.
Z lesov vychádzame už na Oravu, neďaleko Pekelníka (jeho názov pochádza
od názvu potoka – nespútaného, vyvolávajúceho mnohé škody). Prekonávame
150 m po frekventovanej a nebezpečnej ceste DW957 a následne odbočujeme
doľava na vedľajšiu uličku. Pokračujeme na miestnu komunikáciu, ktorou ideme
ďalej smerom k dedine Odrowąż.
Terén mierne stúpa a prináša
3
nádherné výhľady na juh3 na
rozľahlé lesy, pásmo Gubałówky
a Tatry. Ďalšie dediny – Załuczne
a Odrowąż4prinášajú únavné striedavé krátke stúpania a zjazdy. Toto
nepohodlie nám však vynahradia
výhľady a zaujímavé príklady tradičnej drevenej architektúry. Pri
kostole v Odrowążi odbočujeme
doprava a schádzame do malej osady
Zagrody, kde cesta vedie priamo
medzi budovami gazdovstiev. Nižšie
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vidíme už iba nekonečno rovinatých
4
rašelinísk. Prechádzame na druhú
stranu cesty DW958, ideme cez Dział
– ďalšiu poľnohospodársku, malebnú
dedinu6. Za ňou vychádzame medzi
lúky a polia a po 1 km na križovatke
pri prístrešku odbočujeme na cyklistický chodník vedúci po ceste
Droga Wierchowa1, ktorá sa vinie
po mierne stúpajúcom, malebnom
hrebeni. Čakajú nás pekné výhľady
počas zjazdu do Krauszowa – dediny
pri Čiernom Dunajci, cez ktorú tiež
prechádzame. Ideme stále cyklistickým chodníkom a míňame rybníky,
5
vychádzame na polia a traverzami
sa dostávame k ceste DW957, za
ktorou nás čaká pohodlná trasa
Cesty okolo Tatier (alternatívne
môžeme ísť z Krauszowa cez Ludźmierz a navštíviť tamojšie mariánske
pútnické miesto).
Po stopách dávnej železnice
z Nowého Targu do Trstenej ideme
dlhým rovným úsekom a stále obdivujeme odľahlé Tatry5 na ľavej strane.
Prechádzame cez Rogoźnik, vchádzame do Czarného Dunajca, kde na križovatke
s cestou do Cichého odbočujeme smerom k centru obce. Czarny Dunajec,
položený nad rovnomennou riekou a obklopený rašeliniskami, je hlavným
mestom západného Podhalia; obec je jedným z partnerov projektu výstavby
Cesty okolo Tatier a dôsledne vytvára sieť cyklistických chodníkov. Stojí za to zájsť
na námestie, urobiť si pamiatkovú fotografiu alebo ochutnať miestnu zmrzlinu.
Na ul. Sienkiewicza 10 môžeme uvidieť budovu dávnej synagógy.
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