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OD BIELEJ VODY K MODRÉMU NEBU
38 km

OD BIELEJ VODY K MODRÉMU NEBU

760 m

TRIBŠ - Čierna hora – Tatranská Bukovina - Rusinski Wierch
výhľady - Szymkówka panoráma - Brzegi - Jurgov - stúpanie
na Grocholów Potok - Sedlo nad Lapšankou - Lapšanka - Vyšné
Lapše - Tribšské sedlo - TRIBŠ

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

38 km
760 m
760 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

38 km
0 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

0 km
26 km
12 km

Trasa pre vytrvalých. V podstate tu nie je žiadny dlhší plochý úsek – stále
sa namáhavo šplháme hore alebo rýchlo schádzame dolu len preto, aby...
sme začali ďalšie stúpanie. Odmenou za toto výškové striedanie sú neskutočné panorámy: v Čiernej hore, neďaleko Hladovky, zo Sedla nad Lapšankou.
Bohužiaľ, vzhľadom na populárnosť týchto oblastí, nevyhneme sa rušnej
premávke. Nechýbajú však našťastie ani pokojné cesty či zákutia, kde vládne
ticho prerušované iba šumom lístia alebo potoka.
Trasu môžete spojiť s: 07; 11; 12; 17; 21
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/22

Výlet začíname v Tribši, na malom
2
parkovisku pri historickom drevenom kostole sv. Alžbety2. Ideme
smerom hore na Čiernu Horu, toto
stúpanie bude úvodom k ďalším,
namáhavejším.
Po 3,5 km sa ocitáme o 150 m
vyššie na sedle. Odtiaľto sa môžeme
vydať cestou doprava ku krížu a na
vyhliadkový bod na Litwinke (približne 1 km). Pokračujeme priamo
so stenou Tatier pred našimi očami3,
nasleduje rýchly zjazd až k Bielej vode,
3
ktorá je hranicou medzi Spišom
a Podhalím.
Mostom prechádzame na druhý
breh a na kruhovom objazde schádzame na cestu DW960 smerom
k centru obce Białka. Po 1 km
odbočujeme doľava na ul. Wierch
Rusiński; pred nami namáhavé
stúpanie. O chvíľu neskôr nám
pohľad na Tatry vynahradí našu
námahu. Trpezlivo stúpame
traverzami po svahu Wierchu.
Konečne vychádzame na Kurucowy Wierch, kde narazíme na cestu z Lesnice.
Ideme doľava, zostal nám už len malý kúsok stúpania. Na Olczanskom Wierchu vchádzame na hlavný hrebeň, pred nami sa otvára veľkolepá panoráma
Tatier, ktorých majestátnosť znásobuje dolina Porońca pred nami. Smerujeme
na juh a vchádzame na cestu DW961. Pokračujeme v jazde po nej 1 km až
k odbočke doľava smerom na Brzegi. Predtým, ako odbočíme, ideme ešte
pár stoviek metrov rovno a z poľany Szymkówki na okraji cesty obdivujeme
jedinečnú panorámu Tatier1.
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Pred ďalším úsekom si musíme skontrolovať brzdy. Čaká nás rýchly, takmer
4 km zjazd naspäť k brehom Bielej vody a výškový rozdiel 210 m. V obci Brzegi
prechádzame popri niekoľkých zaujímavých drevených chalupách, na pravej
strane nás sprevádzajú atraktívne výhľady, ale lepšie bude, keď sa jednoducho
sústredíme na cestu.
Nebadane sme sa dostali zo sveta penziónov a všadeprítomného cestovného
ruchu späť na pokojné spišsko-podhalské pohraničie. Za mostom, hneď za rýchlo
tečúcou Młynówkou odbočujeme
4
doľava, ideme okrajom ospalého
Jurgova – dávnejšie to bola jedna
zo spriemyselnených dedín Spiša.
Ideme smerom k ceste na
Repisko, ale stojí za to zdolať ešte
niekoľko sto metrov a pozrieť si
malý drevený kostolík zo 17. stor.4
Trasa na Grocholów Potok je
ďalším príkladom krutej pravdy
o výstavbe ciest: 4,5 km pri súčte
stúpaní 190 m nám naozaj dá zabrať.
Bohužiaľ, okrem výhľadov na boky
5
v začiatočnej fáze, nemáme na čo
upriamiť svoju pozornosť – iba ak
na asfalt, ktorý len akoby zlostne
odolával našim kolesám.
Námaha bude však odmenená.
Keď vchádzame na Grocholów
Potok, začíname chápať, prečo sme
to všetko museli prežiť: úsek až na
Sedlo nad Lapšankou nám vynahradí
celú námahu stúpania. Ohromujúca
panoráma Tatier5 s dominujúcim
popretŕhaným hrebeňom Belianskych Tatier na dlho zostane v pamäti. Prichádzame k charakteristickej loretánskej kaplnke na Sedle nad Lapšankou. Po rozlúčení sa s výhľadmi vyrážame na
dlhý zjazd – čaká nás viac ako 7 km dole kopcom.
Hneď ako vojdeme do Vyšných Lápš, rovno odbočujeme doľava na cestu
do Tribša a pred nami už dnes posledné, neveľké stúpanie na Tribšské sedlo6
medzi lúkami a poľami. Zo sedla schádzame najprv medzi poľami a úhormi,
potom cez dedinu až ku kostolu v Tribši, kde sa končí náš výlet.
6
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