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NA NÁVŠTEVE U RUSÍNOV
NEDECA -Nižné Lapše ul. Potok - Cesta okolo Tatier do Kacvína
- Kacvín - Veľká Franková - Osturňa drevená architektúra - Dolina
potoka Bystrá - panoráma Belianskych Tatier - Osturňa - Kacvín NEDECA

47 km

N A NÁVŠTEVE U RUSÍNOV

710 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

47 km
710 m
710 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

45 km
2 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

23 km
21 km
3 km

Nepopulárna trasa z „populárnej“ Nedece. Tak blízko, hneď za hraničnou
medzou leží krajina, ktorá stále čaká na objavenie, kde čas plynie oveľa pomalšie,
kde nájdeme podtatranských Rusínov a ich tradičnú drevenú architektúru.
A za ich nezvyčajnou dedinou – cesta vinúca sa pozdĺž potoka cez podtatranskú, ale stále magurskú, zalesnenú dolinu až k jednej z najkrajších panorám
Belianskych Tatier. Je to jediná „spiatočná“ trasa v tomto sprievodcovi – ale
naozaj stojí za to, keďže je to neobyčajná trasa.
Trasu môžete spojiť s: 02; 03; 07; 11; 12; 15; 16; 17; 22
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/23

Necháme auto pri kostole v Nedeci
2
(nespleťte si to s hrad Nedeca!)
a vydávame sa na juh. Po necelom
1 km na rázcestí si vyberieme cestu
do Lápš a pokračujeme po nej takmer 2 km až po križovatku s ul. Potok,
do ktorej odbočujeme. Trasa vedie
dnom tichého údolia, po ďalších
2 km uvidíme značky Cesty okolo
Tatier a odteraz pokračujeme po nich.
Dolina sa zužuje a cesta odbočuje 90° doľava, prechádza potokom
a strmými traverzami sa rázne šplhá hore. Toto stúpanie môže byť pre niektorých
problematické po lenivej jazde dnom doliny, našťastie nie je veľmi dlhé a neobyčajné panorámy z holí2, ktoré sa pred nami otvárajú, nám pomáhajú zabudnúť na únavu. Pomedzi mierne trávnatými pahorkami vchádzame na svahy
vrchov Jakubia Góra a Howyz, ideme k malebnej kaplnke Panny Márie Snežnej.
Za ňou sa strmým zjazdom rýchlo dostávame do centra Kacvína – z dnešného
hľadiska dediny položenej na konci sveta, ale historicky a geograficky sa nachádzame niekde v polovici doliny medzi Nedecou a Veľkou Frankovou. Táto dolina
bola napriek jej historickej celistvosti
rozdelená v roku 1924 štátnou hra3
nicou. Naša trasa vedie až na sedlo,
ktoré ju zatvára zhora.
V Kacvíne ideme po značkách
Cesty okolo Tatier stále mierne hore.
Za poslednými budovami vchádzame do poľnohospodárskej krajiny,
pokračujeme pomerne dobrou štrkovou cestou3 (dá sa prejsť aj na
cestnom bicykli), prichádzame na
štátnu hranicu nad hlbokou dolinou
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Kacvínky. Za hranicou, chvíľu po novom asfalte, potom po betónových paneloch
pri poľnohospodárskom družstve pokračujeme až k verejnej komunikácii, na
ktorej odbočujeme doprava. Dolinou medzi strmými svahmi Spišskej Magury
prichádzame k prvým budovám v Osturni.
Osturňa4 je svojrázna dedina,
najzápadnejšia osada pravosláv4
nych Rusínov; nájdeme tu cerkev
sv. Michala Archanjela, ale predovšetkým niekoľko desiatok tradičných,
dobre zachovaných drevených
chalúp, ktoré sú v súčasnosti chránené ako súčasť rezervácie.
Pokračujeme hore dedinou (po
ceste míňame jeden menší obchod
a bar) až na rázcestie. Odbočujeme
doľava, niekoľko sto metrov ďalej sa
dedina končí a začína sa úchvatná
príroda – je to dolina potoka Bystrá.
5
Trasa vedie príjemnou cestou
zmiešaným lesom1 pozdĺž potoka.
V ďalšej časti je už strmšia, ale za
druhou ostrou traverzou zabúdame na únavu, pretože sa pred
našimi očami otvára výnimočná
panoráma: zalesnená dolina dole5
a pred nami majestátny hrebeň
Belianskych Tatier. Pokračujeme
tou naozaj vysokohorskou krajinou6
a vchádzame na najvyšší bod v cca
1150 m n.m. pri križovatke peších
turistických chodníkov. Stojí za to
prejsť ešte niekoľko sto metrov, zaparkovať bicykel a zísť na rozľahlú lúku na
ľavej strane, z ktorej sa rozprestiera ohromujúca panoráma Belianskych Tatier.
Cesta späť? Veľmi jednoduchá – až do Kacvína tou istou trasou, síce s inými
výhľadmi. V Kacvíne pokračujeme hlavnou cestou (nie Cestou okolo Tatier)
4 km do Nedece, kde sa končí naša trasa.
6
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