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OSTRYSZ ŠTURM
46 km

ROGOŹNIK - Stare Bystre - Maruszyna Górna - Gancarze - Czerwienne - Bachledówka - Ratułów Górny - Mulice - Ciche-Zoki
- Dzianisz Gruszki - Dzianisz - Ostrysz - Ciche Górne - Ciche Dolne
- Domański Wierch - ROGOŹNIK

O STRYSZ ŠTURM

810 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

46 km
810 m
810 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

46 km
0 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

12 km
28 km
6 km

Výlet je dôkazom toho, že aj v strede Podhalia je možné nájsť trasy v ústraní.
Vedie dlhými, hrebeňovými úsekmi, umožňuje oddýchnuť si od zhonu a hluku.
Niekoľko náročných stúpaní nám dá určite zabrať, ale táto námaha bude štedro
odmenená panorámami a rýchlymi zjazdmi. Výlet je orientačne náročný – vedie
cestami tretej triedy, preto je dobré mať so sebou dobrú mapu.

Trasu môžete spojiť s: 01; 05; 13; 14; 18; 25
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/24

Auto odstavíme na parkovisku pri
2
kostole v Rogoźniku a vyrážame
hlavnou trasou Cesty okolo Tatier.
Po 1,5 km odbočujeme mierne
doľava (pri krčme) a následne na
križovatke pred lesom odbočujeme
opäť doľava, na cestu schádzajúcu
do Starého Bystrého.
Ideme ňou smerom na juh iba
700 m a odbočujeme doľava smerom na osadu Szeligówka. Ďalších
2,5 km musíme prekonať nepohodlné stúpanie po rozbitej ceste
geologicky zaujímavou dolinkou až k osade Bukowa a Górna Maruszyna.
Krajina nie náhodou pripomína Pieniny – je to akási pieninská štikútavka – vidíme
najzápadnejšie skaly s týmto charakteristickým reliéfom. Posledný strmý rovný
úsek nás zavedie na hrebeň Maruszyny. Odbočujeme doľava a už po necelom
1 km odbočujeme ostro doprava.
Prechádzame podmanivou
osadou Gancarze, kde rozľahlé lúky
3
pomaly ustupujú zástavbe. V diaľke
sa črtajú štíty Tatier. Príjemný zjazd
sa mení na dosť namáhavé stúpanie,
ktoré sa končí v Czerwiennom. Ideme
smerom k Tatrám. Za neďalekým
vrcholom začíname opäť schádzať;
350 m za križovatkou s hlavnou
cestou odbočujeme doprava smerom k charakteristickému kostolu
na Bachledówke, ktorý je už vidieť.
Z malebného vrchu šliapeme ďalej
na juh, opäť k hlavnej ceste, z ktorej
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o chvíľu (200 m) zídeme doprava užšou cestou na Szczurówki. Novým asfaltom
strmo schádzame3 do dediny Ratułów Górny. Je to obec známa na Podhalí
mnohými tu žijúcimi tesármi a stolármi. Pokračujeme dole potokom Bystre,
ideme cestou smerom na Ciche.
Po 1,5 km od križovatky s hlavnou cestou míňame zatienený lesík vľavo,
prichádzame ku križovatke Do Muliców a odbočujeme doľava. Po krátkom
zjazde sa za mostíkom začína náročné 2km stúpanie. Možno budeme musieť
zostúpiť z bicykla a kúsok ho tlačiť.
Ďalej uháňame pomedzi rozptýlené
4
budovy osady Mulice až konečne
vchádzame na hrebeň s panoramatickým výhľadom na Tatry4, ale tiež
na západ a severozápad s mohutným masívom Babej hory.
Pokračujeme na juh a vidíme prvé
budovy – je to osada Ciche-Zoki;
my však na križovatke odbočujeme
doľava a odtiaľto sa vydáme 4 km po
značkách Cesty okolo Tatier.
Pokračujeme po hrebeni rozľahlým Szeligowským Wierchom
5
a prechádzajúc pokojnými lúkami
a poľami2.5 sa môžeme kochať
ďalekými horskými panorámami.
Na križovatke za prvými budovami už vidíme značky červeného
pešieho chodníka a odbočujeme
po nich doprava na cestu, ktorá nás
oblúkom doľava zavedie k ceste
prechádzajúcej nadol Dzianiszom.
Schádzame ostražito, pretože
po 2,5 km, za školou odbočujeme na
úzku, sotva viditeľnú cestu smerom k osade Ciche-Ostrysz. Stúpanie je nepríjemné,
strmé, ale vynahradia nám ho pekné výhľady. Nemôžeme sa nezastaviť aspoň na
chvíľu na sedle – za sebou dole sme nechali budovy a opätovne sme utiekli do zelene.
Čaká nás teraz strmý zjazd úzkou trasou1, ktorá nás kľukatým úsekom
zavedie do Cichého, kde ďalej, už miernym zjazdom pokračujeme medzi starými
poľnohospodárskymi budovami. Na konci cesty odbočujeme doprava. Na
križovatke pri základnej škole ideme rovno (na cestu bez prednosti v jazde)
a pomedzi mnohé staré domy (stále po asfalte) vchádzame na cestu do Czarného
Dunajca – odbočujeme hore doľava.
Traverzami stúpame na hrebeň a križovatku s cyklistickým chodníkom, na
ktorý – samozrejme – odbočujeme. Tu sa začínajú ozajstné hody pre milovníkov
panorám – cesta hrebeňom Domański Wierch. Takmer plochý, mierne stúpajúci
hrebeň ponúka veľkolepú panorámu rozprestierajúcu sa na všetky strany, pričom
samotný hrebeň je príjemným miestom, kde vládne ticho, zeleň a lenivo sa pasú
kravy. Pomaličky ideme Cestou okolo Tatier a vchádzame do lesa Sośnina, za
ktorým pokračujeme rovno a vchádzame na hlavnú trasu Cesty okolo Tatier
vedúcu do Nowého Targu. Predtým sa však ocitneme v Rogoźniku, kde sa končí
náš výlet.
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