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CICHE S VÝHĽADMI
43 km

ROGOŹNIK - Maruszyna - Gancarze výhľady - Czerwienne - Ząb
- Furmanowa panoráma - Gubałówka - Butorowy - Cesta okolo
Tatier do Cichého-Zokov - Ciche Dolne - Domański Wierch
výhľady - ROGOŹNIK

CICHE S VÝHĽ ADMI

650 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

43 km
650 m
650 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

43 km
0 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

10 km
19 km
14 km

Je samozrejmosťou, že kto chce obdivovať výhľady, musí sa vyšplhať hore.
Na tejto trase to platí v maximálnej miere: keď sa už dostaneme na hrebeň,
ostaneme na ňom čo najdlhšie. A tak: z peknej Maruszyny pôvabnou časťou
Gancarze ideme cez okúzľujúce Czerwienne a Ząb až k podmanivej Furmanowej
a Gubałówke a následne malebným vrchom Szeligowski Wierch schádzame
do Cichého, z ktorého sa zase úchvatným hrebeňom Domańského Wierchu
vrátime do Rogoźnika. Je to dostatočne lákavé?
Trasu môžete spojiť s: 01; 13; 14; 21; 24; 25
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/18

Zaparkujeme si auto na parkovisku
2
pri kostole v Rogoźniku a vyrazíme
na trasu cestou smerom na Stare
Bystre. Približne po 2 km odbočíme
na vedľajšiu cestu, smerová tabuľa
nám oznamuje, že ideme na Szeligówku. Úzky asfalt sa vinie hore
tesnou dolinkou, vychádzame
v poľnohospodárskej osade Bukowej
a pokračujeme k hlavnej ceste cez
Maruszynu2.
Dedina sa rozprestiera na dlhom
hrebeni, vďaka čomu je priam rozprávková. Ideme ňou však iba necelý kilometer,
odbočíme na sídlisko Gancarze s malebnými panorámami Tatier3 pred nami.
Cesta vedúca nad dolinami je čoraz strmšia.
V Czerwiennom vchádzame na hlavnú cestu smerom k dedine Ząb. Čoraz
bližšia perspektíva Tatier je odmenou za trochu nepríjemné striedanie zjazdov
a stúpaní.
V samotnom Ząbe stojí za
3
to odbočiť na vedľajšiu uličku
k zaujímavému drevenému kostolu,
od ktorého sa rozprestiera pekná
panoráma Tatier4. Na križovatke
s cestou do Poronina ideme stále
rovno. Premávka je menej intenzívna. Keď dorazíme na rázcestie,
vyberieme si odbočku doprava
a o chvíľu na ľavej strane zazrieme
drevený kostolík – kaplnku sv. Alberta
Chmielowského na Furmanowej.
Oplatí sa prejsť kúsok štrkovou cestou smerom k Tatrám. Panoráma z Furmanowej5 uchvacuje rovnako ako tá z Gubałówky, ale jej nespochybniteľnou
prednosťou je ticho a pokoj.
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Ďalší úsek môže byť frekventovanejší, v lete sú tu dokonca davy ľudí, takže
nestrácajme trpezlivosť – je to predsa Gubałówka. Podľa denného a ročného
obdobia prekonáme tento úsek rýchlejšie alebo pomalšie. Na križovatke s hlavnou
cestou odbočíme doprava dole, smerom k Dzianiszu.
Približne po 1 km odbočíme zase doprava a ostávame na hrebeni. Po ďalších
2 km míňame značku zákaz vjazdu. Stojí za to o chvíľu sa zastaviť a pozrieť si
prekrásnu panorámu Tatier za naším chrbtom. Teraz nás čaká úchvatný vedľajší
úsek Cesty okolo Tatier – nezvyčajné
panorámy z vrchu Szeligowski
4
Wierch nadlho ostanú v našej pamäti:
jednotlivé časti pásma Gubałówky
klesajúce smerom k Nowotargskej
kotline a za ňou výrazne dominujúca Babia hora. Ostávame na
tej svojráznej streche sveta a ideme
na križovatku Ciche-Zoki (pred ňou
bude pohodlné miesto oddychu
s výhľadom1). Smerujeme na sever,
v osade Mulice schádzame z Cesty
okolo Tatier a po svahu hlbokej lesnej
doliny veľkou rýchlosťou (strmo, úzky
asfalt!) smerujeme do Ratułowa.
5
Pokračujeme stále dole kopcom, míňame staré goralské chalupy
a vchádzame do Cichého Dolného.
Na kruhovom objazde odbočujeme
doprava a o chvíľu zase doprava trasou smerom na Stare Bystre.
Za zatieneným priesmykom
popod Skalku, kde je cesta vtesnaná
medzi vysokú skalu a rieku, odbočujeme doľava a ostrým stúpaním vchádzame na vrch Domański Wierch6.
Rozľahlý a takmer plochý hrebeň
nám poskytuje ďalšie veľkolepé výhľady na dnes. Ideme ním na východ až do Lesa
Sośnina, za ktorým vchádzame na hlavnú trasu Cesty okolo Tatier. Po necelom
1,5 km vchádzame do Rogoźnika, kde sa končí náš výlet.
6
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