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OSTRÉ VIDLY
BIAŁY DUNAJEC - Gliczarów Dolny - stena Bukowina - Gliczarów
Górny - Matygówka panoráma - zjazd do Białého Dunajca Bustryk stúpanie - Ząb - Rafaczówki panoráma - Ząb - Leszczyny
zjazd - BIAŁY DUNAJEC

33 km

OSTRÉ VIDLY

780 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

33 km
780 m
780 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

31 km
2 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

0 km
29 km
4 km

Dve dlhé a náročné stúpania, dve stále málo známe, ale uchvacujúce panorámy
Tatier: na Matygówke a na Rafaczówkách. Výlet pre osoby, ktoré sa neboja
dlhých a namáhavých stúpaní. Dlhé a namáhavé stúpania znamenajú tiež
samozrejme... dlhé a rýchle zjazdy. Ostaneme na vedľajších cestách, kde je
premávka malá, vďaka čomu si môžeme takmer nerušene vychutnávať čaro
trasy. Dodatočnou atrakciou budú zaujímavé staré chalupy v Gliczarowe
a kaplnka na Furmanowej.
Trasu môžete spojiť s: 10; 18; 22; 24; 25
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/21

Vyrážame od kostola v Białom
2
Dunajci a ideme po značkách Velo
Dunajec. Približne po 500 m odbočujeme na ul. Gliczarowskú – je to cesta,
ktorou pôjdeme cez Gliczarów Dolny,
potom Górny až k prvej z dvoch
dnešných veľkých panorám.
Cesta vedie dolinou Gliczarowského potoka. V dolnej časti prejdeme popri mnohých historických
drevených chalupách. Po 3,5 km je
stúpanie výrazne strmšie – nasledujúci úsek s dĺžkou 1,5 km nazývajú Stenou Bukowina: viac menej na každých
100 m trasy pripadá 10 m výškového rozdielu.
Po tomto namáhavom úseku vychádzame v dedine Gliczarów Górny, kde
sa otvára panoráma Tatier2. Schádzame smerom k dedinke Matygówka, kde po
500 m asfalt ustupuje kamenitej štrkovej ceste. Pri takých nádherných
3
panorámach1 môžeme pokojne
zosadnúť z bicykla a kúsok ho
tlačiť. Na Matygówke si vyhľadáme
pohodlné miesto, z ktorého sa
môžeme kochať výhľadom, po chvíli
oddychu sa vrátime na križovatku na
asfaltovej hlavnej ceste.
Smerujeme po značkách na
Jurzyste / Biały Dunajec. Pred nami
4 km zjazdu3, výškový rozdiel: 270 m.
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Prichádzame k značkám cesty
4
Velo Dunajec, po ktorých ideme približne 500 m na juh až k ceste na
Zakopané. Cesta skrúca doprava, prejdeme cez rieku a hneď za mostom
odbočujeme doľava na úzku cestu
vedúcu brehom Bieleho Dunajca.
Na rázcestí 300 m za železničným
priecestím vojdeme do nenápadnej
uličky medzi budovami.
Tento nedávno položený asfalt je
krásna cesta na Bustryk4. Vedie zele5
nou dolinou, medzi lúkami a poľami.
Spolu so stúpaním cesty sa začínajú
otvárať výhľady na Tatry na našej
ľavej strane. Na koncovom úseku je
trasa veľmi strmá. Vychádzame medzi
budovami v dedine. Vchádzame na
cestu Bańska – Ząb, pokračujeme
ňou stále smerom k Tatrám a približne po 3 km sa dostaneme na
rázcestie na Eliášovke. Odbočujeme
doľava – na Rafaczówki, kde po 1 km
si nájdeme pohodlné miesto, z ktorého si môžeme vychutnávať panorámy7.
Cestou späť si na tomto rázcestí môžeme vyskúšať odbočku doľava – v takom
prípade pri neďalekej kaplnke na Furmanowej zostúpime z bicykla, prejdeme
kúsok poľnou cestou a už môžeme
obdivovať ďalšiu panorámu Tatier.
6
Vrátime sa cestou smerom k Bustryku
a ideme ďalej až k Leszczynám.
Otvárajú sa zaujímavé výhľady na
sever.
Odbočujeme k Leszczynám. Tu
by bolo dobre si skontrolovať brzdy:
čaká nás výškový rozdiel 300 m na
úseku 4 km. Cestou môžeme obdivovať Tatry na našej pravej strane5.
Zjazd z Leszczýn dáva veľa radosti,
vedie malebným, takmer otvoreným
7
hrebeňom.
Vychádzame hneď oproti farskému kostolu, pri ktorom sa končí
naša trasa.
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