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39 km

HRAD NEDECA - južný breh Czorsztynského jazera - Fridman Krempachy - Cesta okolo Tatier (Durštín a Lapše) výhľady - Nižné
Lapše - Cesta okolo Tatier do Kacvína - Kacvín - Nedeca - HRAD
NEDECA

SPIŠSKÉ PIENINY A JAZERO
Z JUŽNEJ STRANY

590 m

SPIŠSKÉ PIENINY A JAZERO
Z JUŽNEJ STRANY

Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

1
39 km
590 m
590 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

39 km
0 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

23 km
8 km
8 km

Trasa ideálna pre tých, ktorí chcú uvidieť všetko za jeden deň a neboja sa
čeliť menším výzvam. Príjemná jazda južnými brehmi Czorsztynského jazera
a bohatstvo jedinečných spišských výhľadov na asi najkrajšom úseku Cesty
okolo Tatier medzi dedinami Krempachy a Kacvín dlho zostane v pamäti. Veľká
dávka prírody, panorám, priestoru a pritom intenzívne, ale krátke stúpania
s možnosťou získať predstavu o náročnejších trasách.

Trasu môžete spojiť s: 02; 03; 07; 09; 11; 12; 15; 22; 23
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/16

Vyrážame od hradu Nedeca2 po
2
značkách Velo Dunajec. Pevnosť, ktorá
dnes dominuje vysoko nad hladinou
vody, bola postavená, aby strážila tunajší
brod cez Dunajec z uhorskej strany.
Najbližších 10 km pôjdeme
špeciálne vybudovaným cyklistickým chodníkom na južnom brehu
Czorsztynského jazera. Na rozdiel
od severného brehu tu prevažne
pôjdeme lesom3. Výnimkou je okolie
Falštína, kde kvôli prírodnej rezervácii
Zelené Skalky trasa najprv strmo
stúpa a potom rovnako strmo klesá.
3
Náročné stúpanie môže niektorých
donútiť tlačiť bicykel, nie je to však
veľmi dlhý úsek, a nádherné výhľady
na Czorsztynské jazero1 budú
dostatočnou odmenou za námahu.
Medzi Falštínom a Fridmanom
ideme ďalej lesom a traverzujeme
svahy, ktoré strmo klesajú k vode.
Niekoľko hlbokých žľabov, cez
ktoré nebolo možné vytýčiť chodník, zdoláme efektnými mostíkmi,
ktoré tvoria svojrázne okná s výhľadom na jazero a Gorce. Na trochu dlhší oddych nás pozývajú miesta oddychu, popri ktorých prechádzame.
Dorazíme do Fridmana a pokračujeme do centra dediny. Hneď si všimneme spôsob
zástavby charakteristický pre Spiš – ulice tu tvoria vretenovité námestie, ku ktorému sú
domy otočené štítom, stodoly sú postavené za domami tiež v rovnom rade (ul. Zastodolna).
Okrem bielej budovy kostola, ktorého veža dominuje nad hladinou jazera ako maják, našu
pozornosť upúta tiež biela kúria Horváthovcov, dávnych majiteľov nedeckého majetku.
Z Fridmana ideme na juh smerom na Krempachy. Pred nami viac ako 4 km po miestnej,
nie veľmi frekventovanej ceste4. Autá tu jazdia veľmi rýchlo – preto je lepšie byť opatrným.
Krajina je tu iná ako pri jazere – príjemné, takmer ploché dlhé lúky a polia so zelenou stenou
Żaru, najvyššieho vrchu Spišských Pienin a lesným prahom Gorcov v diaľke na pravej strane.

16.SPD

HRAD NEDECA

56

Názov Krempachy (od Krummbach – kľukatý potok) pochádza rovnako ako názvy
mnohých okolitých dedín (Falštín, Durštín, Fridman, Kacvín) z nemčiny, čo potvrdzuje dávnu
(re)kolonizáciu týchto oblastí nemecky hovoriacimi osadníkmi (v 13. stor.). Na tunajších cintorínoch nájdeme hroby s nápismi po maďarsky, slovensky a poľsky. Skrátka, Spiš v kocke.
V Krempachoch nás privíta štíhla, typicky spišská budova bieleho kamenného obranného kostola sv. Martina. Hneď za ním odbočujeme doľava po značkách Cesty okolo
Tatier, ktorou pôjdeme až do Kacvína. Bude to úsek, na ktorý určite dlho nezabudneme.
Budovy v dedine sa rýchlo končia,
teraz nás čaká len veľkolepá príroda:
4
pahorky so zvláštnymi, nepravidelnými
formami5, ticho a zeleň. Za potokom
prechádzame popri zaujímavých
útvaroch Lorencowých Skaliek s charakteristickým kyjakom Gęśli. Za nimi sa
už radšej sústreďme na šliapanie, pretože nás čaká nedlhé, ale náročnejšie
stúpanie. Výhľad na spišsko-podhalské
pohraničie je úchvatný. Vyrážame ďalej,
dajme si pozor na ostrej zákrute, ktorá
prudko reže strmý zjazd pred nami.
Ulicou Słonecznou vchádzame do
5
Durštína. Táto malá dedinka sa nachádza akoby na streche Spiša – obklopuje
ju výnimočný mix výhľadov. Prechádzame popri kostole v centre dediny
a vychádzame na Honaj. Od tunajšej
panorámy Tatier a od prekvapujúceho
okolia sa nám začne točiť hlava... a ďalej
to nebude o nič horšie. Cesta sa vinie
lesmi, hoľami a medzi skalkami – čoraz
strmším stúpaním do Nižných Lápš.
Od Lápš nás čaká znovu viac
námahy – musíme sa vyšplhať Cestou
6
okolo Tatier, ktorá bude traverzami
zdolávať vrch Glizówka. Otvárajú sa
výhľady na dolinu Niedzieczanky,
prítoku Dunajca, a na Pieniny. Nasleduje
rýchly efektný zjazd a zase namáhavé
stúpanie, ktoré sa končí akoby v inom
svete – príjemných pahorkov s pasienkami, Gorcami, Pieninami a Tatrami na
obzore6. Míňame kaplnku sv. Panny
Márie Snežnej z 18. stor. a následne
rýchlym zjazdom uháňame do Kacvína.
V Mačacom Zákutí (takto sa
vysvetľuje pôvod názvu dediny), za
kostolom (pozoruhodný zaujímavým historickým interiérom) opúšťame značky Cesty
okolo Tatier a uberáme sa na sever, dole dolinou. Na začiatku ideme po miestnej,
pokojnej ceste, ale od križovatky s trasou z Lápš je premávka rušnejšia.
Prídeme do Nedece a o chvíľu do... Kanady, do tejto uličky odbočujeme doprava.
Za stanicou sa vrátime na hlavnú cestu a schádzame ňou na kruhový objazd pri samotnom Sromowskom jazere (krajší výhľad naň nájdeme približne 500 m ďalej smerom
k Sromowciam). Na tomto mieste vchádzame na Velo Dunajec, po jeho značkách
pomaličky šliapeme hore až k hradu Nedeca, kde sa končí naša trasa.
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