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NE ZNÁME PODHAL IE

PYZÓWKA
- Cesta okolo Tatier výhľady - Dział - Pieniążkowice - Odrowąż - Podsklie - zjazd do Pekelníka výhľady Załuczne výhľady - Odrowąż Zagroda - Dział - Droga Wierchowa
výhľady- krauszowské rybníky - pútnické miesto Ludźmierz NOWY TARG

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

46 km
620 m
730 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

45 km
1 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

8 km
30 km
8 km

Podhalie sú nielen vysokánske štíty Tatier, Zakopané, Białka či Bukowina alebo
iné turistické mestečká. Za pozornosť stoja aj tie menej známe dedinky, kde
život naďalej ide svojím dávnym, pokojnejším rytmom. Málo frekventované
cesty, staré domy, rozľahlé polia a lúky, zaujímavé panorámy – objavte menej
známu tvár Podhalia.
POZOR! Trasa predpokladá návrat vlakom!
Trasu môžete spojiť s: 05; 06; 10; 13; 20
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/19

Železničná zastávka Pyzówka – tu sa
2
začína trasa, ktorá sa končí v Nowom
Targu. Medzi týmito miestami sa dá
pohodlne cestovať pravidelnými
železničnými spojmi. Zo zastávky
smerujeme k dedine (pozor – cyklistický chodník vedie po poľnej, štrkovej ceste, my však môžeme ísť
asfaltom – obidve cesty sa stretnú
približne za 1 km). Cesta okolo Tatier
nás zavedie na vedľajšiu cestu, ktorá
zdanlivo môže mať horší povrch, ale
to nie je pravda. Asfaltovým cyklistickým chodníkom vchádzame do
3
úžľabiny, za ňou nás čakajú už len
ďaleké panorámy nádhernej
cesty Droga Wierchowa2 – je to
bývalé spojenie dlhým hrebeňom
až k osade Ogrody pri Krauszowe. My
však zídeme z tejto cesty skôr – na
križovatke s miestnou komunikáciou,
pri mieste oddychu odbočíme
doprava smerom na Dział, ideme
po červených značkách pešieho
turistického chodníka až do dedinky
Pieniążkowice.
V obci Dział3 pokračujeme po pešom chodníku na poľnú cestu smerujúcu
povyše dediny – pred nami sa rozprestierajú čoraz širšie výhľady na rašeliniská
a Tatry na obzore. Za vrcholom Dzielańského Wierchu sa asfalt končí a čaká nás
dnes jediný 1km úsek kamenitej štrkovej cesty.
V Pieniążkowiciach (už mimo turistického chodníka) musíme nájsť cestu na
Odrowąż. Po dorazení ku kostolu smerujeme hore, na Bukowinu-Osiedle – stúpanie
je miestami náročné, ale poskytuje pekné výhľady4.
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V oravskej obci Bukowina-Osie4
dle sa cítime ako na náhornej rovine
– nížiny Oravskej kotliny zostali niekde
za nami. Ideme cestou do Podsklia5,
kde sa asfaltová cesta prudko zužuje
za zákrutou. V centre dediny odbočujeme smerom na Pekelník a schádzame dolu kopcom ďalších 4,5 km
ku križovatke s cestou na Załuczne
– toto je náš smer.
Úsek až do Odrowąża je úchvatný a zároveň dokáže rozčúliť – stále
nás sprevádzajú výhľady na rozľahlé Bory1 dole vpravo, ale cesta
5
striedavo stúpa a klesá, čím nám
znemožňuje vychutnávať si jazdu.
V Odrowążi odbočujeme dole
doprava, prechádzame cez osamotené osady Sołtystwo a Zagroda –
v tej poslednej sa úzka cesta doslova
vinie medzi hospodárskymi budovami.
Prichádzame k ceste DW958,
pretíname ju v smere na Dział, za
ktorým sa vraciame na cestu Droga
Wierchowa presne na mieste, kde
sme z nej predtým zišli.
Poľný úsek cesty Droga Wierchowa6 prekvapuje ďalekými výhľadmi, ale
tiež najbližším okolím – dlhými pásmi lúk a polí, ktoré dodávajú miernym pahorkom jedinečný vzhľad. Vchádzame do Krauszowa, ktorý prejdeme po značkách
cyklistického chodníka 105 za rieku Čierny Dunajec a ďalej popri krauszowských
rybníkoch. Na križovatke s ul. Jana Pawła II odbočujeme z cesty a smerujeme
k pútnickému miestu v Ludźmierzi. V tomto náboženskom centre Podhalia
sa v roku 1963 odohrala zaujímavá udalosť, ktorú mnohí interpretovali ako proroctvo zvolenia Karola Wojtyłu na Petrovu stolicu.
Za pútnickým miestom pokračujeme ul. Zielonou, potom Słonecznou
až na lávku cez Čierny Dunajec. Vchádzame na ul. Ludźmierskú a pokračujeme
po chodníku 1,5 km až za železničnú trať, kde odbočujeme do ul. Kolejowej.
Na železničnej stanici sa končí náš výlet.
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