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Plesom a Podbanským. Červeným 
písmenom C vyznačenú Cestu slo-
body budeme aj my pomerne často 
využívať ako prístupovú cestu k les-
ným cestám či chodníkom. Nesmie-
me však zabúdať, že počas letnej se-
zóny býva veľmi frekventovaná.

V posledných rokoch v podhorí 
Vysokých a Belianskych Tatier pri-
budol pekný cyklistický chodník, 
ktorý vybudovalo mesto Spišská 
Belá do Tatranskej Kotliny. Naň 
by mal v budúcnosti nadväzovať 
ďalší chodník vedúci ponad Cestu 
slobody až po Štrbské pleso. V bez-
prostrednom okolí Vysokých Tatier 
však nájdeme aj krátke úseky cyklis-
tických chodníkov medzi Popradom 
a Svitom, Popradom a Kvetnicou či 
Kežmarkom a Vrbovom. V roku 
2015 sa začala výstavba cyklistické-
ho chodníka z Kežmarku do Veľkej 
Lomnice. V Bachledovej doline pri 
Ždiari na lyžiarskych zjazdovkách 
vznikol bikepark s možnosťou vý-
vozu „bikerov“ aj s bicyklami sedač-
kovou lanovkou. Táto publikácia je 
však venovaná predovšetkým cyklo- 
turistom. Veľmi príjemnú jazdu 
ponúkajú vyasfaltované lesné ces-
ty Štátnych lesov TANAP-u naj-
mä v lokalitách pod Kežmarskými 
Žľabmi, Tatranskými Matliarmi, 
Tatranskou Lomnicou a Smokov-
cami. Na ne na viacerých miestach 
nadväzujú poľné cesty z podtatran-
ských obcí.

Milí čitatelia,
v edícii Po Slovensku vo vyda-

vateľstve DAJAMA vychádza ďalšia 
knižka s cykloturistickou temati-
kou – Najkrajšie cyklotrasy – Tatry 
a okolie. Hoci Tatry sa väčšinou spá-
jajú s vysokohorskou turistikou, ho-
rolezectvom a so zimnými športmi, 
svoje miesto si v nich čoraz častejšie 
nachádza aj cyklistika a cykloturis-
tika. Tieto činnosti sú, samozrejme, 
limitované konfiguráciou terénu, 
stavom chodníkov a pravidlami, 
ktoré určuje Návštevný poriadok 
TANAP-u. Aj napriek týmto obme-
dzeniam si tu však cyklisti prídu na 
svoje.

Žiaľ, priamo na území mesta 
Vysoké Tatry sa o zriadení cyklis-
tického chodníka zatiaľ len nie-
koľko rokov uvažuje. Napriek 
tomu však veľmi pekné cyklotra-
sy vznikli vyznačením už existujú-
cich lesných ciest, prípadne turis-
tických chodníkov. Ako cyklotrasy 
sú v niektorých mapách vyznačené 
aj vybrané štátne cesty, popri kto-
rých v teréne pribudlo prehľadné 
značenie. Najdôležitejšou trasou, 
ktorá býva v cyklistických mapách 
vyznačená ako Tatranská cykloma-
gistrála, je Cesta slobody spájajúca 
tatranské osady od Lysej Poľany po 
Štrbské Pleso. Názov Cesta slobody 
postupne prešiel aj na Cestu mláde-
že vybudovanú v šesťdesiatych ro-
koch 20. storočia medzi Štrbským 
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Výber publikovaných trás je 
ovplyvnený subjektívnymi skú-
senosťami autora, avšak nikomu 
z používateľov tohto sprievodcu 
nebráni, aby si ktorúkoľvek trasu 
spojil s inou, resp. predĺžil ju alebo 
naopak, vybral sa len po časti nie- 
ktorej z opisovaných trás. Zaujíma-
vé sú najmä kombinované túry na 
bicykli (napr. do Tichej, Kôprovej 
alebo Velickej doliny) s možnosťou 
pešieho pokračovania. Pri plánova-
ní takýchto túr však treba myslieť aj 
na bezpečné uloženie bicykla.

V prvej časti sprievodcu sú opi-
sované túry nad Cestou slobody, 
teda priamo do vysokotatranských 
dolín, resp. ich ústí. Výhodou týchto 
túr je, že takmer na celej spiatočnej 
ceste klesajú. O to viac však musíme 
dbať na bezpečnosť, pretože najmä 
v dolinách, kde sú turistické chaty, 
sa pomerne často pohybujú aj mo-
torové vozidlá. Nezabúdajme, že 
chodec má na turistickom chodníku 
vždy prednosť.

V ďalších častiach sprievodcu sú 
opisované túry do Spišskej Magury, 
Levočských vrchov a okrajových 
častí Nízkych Tatier. Pri nich si však 
musíme správne rozložiť sily a po-
čítať s dlhými úsekmi bez možnos-
ti občerstvenia, avšak s možnosťou 
náhlych zmien počasia. Tomu treba 
prispôsobiť oblečenie a pri plánova-
ní trasy treba počítať aj s náhrad-
ným a so skráteným variantom. Na 

vytvorenie lepšej predstavy o sme-
rovaní trás slúžia výrezy máp s vy-
značením ich priebehu. Súčasťou 
sprievodcu sú aj niektoré praktické 
informácie, ktoré pomôžu trasu si 
naozaj dobre premyslieť a napláno-
vať. Pri každej trase nechýba okrem 
výškového profilu, vzdialenosti, 
celkového stúpania a prevýšenia 
aj známkovanie náročnosti (od 1 – 
veľmi ľahká po 5 – veľmi náročná).

Nie všetky opisované trasy vedú 
po značkovaných cyklistických ces-
tách. Opisované trasy sú priorit-
ne plánované tak, aby viedli popri 
čo najväčšom počte prírodných 
a kultúrnych zaujímavostí a podľa 
možnosti boli vedené ako okruh. 
Takmer zo všetkých trás sú veľmi 
pekné výhľady na Tatry.

Cyklistika v okolí Tatier nie je 
len o veľkých prevýšeniach a vzdia-
lenostiach. Množstvo trás je nená-
ročných, vhodných aj pre rodiny 
s deťmi. Niektoré túry si môžeme 
uľahčiť využitím Tatranskej elek-
trickej železnice, ktorou možno pre-
pravovať aj bicykle. V tatranských 
osadách sa nachádza niekoľko po-
žičovní bicyklov, v ktorých ochotne 
poskytnú v prípade núdze aj základ-
ný servis. Najbližšie predajne bicyk-
lov a náhradných dielov sú v Popra-
de a Kežmarku.

Prijmite naše pozvanie do sedla 
bicykla, ktoré vám ponúkne nový 
zdroj zážitkov a poznávania.
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Bielovodská dolina patrí medzi najkrajšie a najdivokejšie doliny v Tatrách. Turis-
ti z nej obvykle prechádzajú cez sedlá do Velickej doliny alebo Ve¾kej Studenej 
doliny. My sa do jej ústia vyberieme na bicykli, aby sme si vychutnali aspoò èasś 
jedineènej atmosféry.

Do ústia 
Bielovodskej doliny

1

Hraničná riečka Biela voda

V ústí Bielovodskej doliny

Bielovodská dolina
V poslednej ľadovej dobe Bielo- 

vodskú dolinu tvaroval ľadovec 
dlhý 13 km a hrubý 280 m. Vlie-
valo sa doň niekoľko prúdov vy-
tvárajúcich bočné doliny. Vlastná 
dolina nemá pleso (niekoľko plies 
leží v bočných dolinách či kotloch). 
Okolo Litvorového plesa v Litvo-
rovej kotline a okolo Zamrznutého 
plesa v Zamrznutom kotle vedie tu-
ristický chodník, ktorý sa rozdeľuje 
na dve vetvy. Možno nimi prejsť cez 
Prielom do Veľkej Studenej doli-
ny alebo cez Poľský hrebeň do Ve-
lickej doliny. V doline je niekoľko 
prístreškov s lavičkami a na Poľane 

pod Vysokou je horolezecké táboris-
ko. Kedysi tu stála Chata Klubu čes-
koslovenských turistov, ktorá však 
v roku 1926 vyhorela. Cieľom menej 
náročných turistov a cyklistov býva 
okolie horárne Biela voda v dolnej 
časti doliny. Bielovodská dolina má 
spoločné ústie s Dolinou Rybieho 
potoka a Roztockou dolinou, ktoré 
ležia na poľskom území.

Náročnosť
Prevažná časť trasy (zo Ždiaru 

do Lysej Poľany) vedie po štátnej 
ceste s kvalitným asfaltovým po-
vrchom. Z Lysej Poľany pokračuje 
po lesnej ceste, ktorú využívajú aj 

Belianske Tatry/Vysoké Tatry
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My však pokračujeme priamym 
smerom cez lesnícku osadu Podspá-
dy a Tatranskú Javorinu do Lysej 
Poľany, ktorá je hraničným priecho-
dom do Poľska. Lysá Poľana ožíva 
najmä v letnej turistickej sezóne. Pri 
veľkom parkovisku a autobusovej 
zastávke máme možnosť občerstve-
nia. Z Lysej Poľany do Bielovodskej 
doliny odbočíme za autobusovou 
zastávkou tesne pred mostom a po-
kračujeme popri smerovníkoch tu-
ristickej a cyklistickej trasy.

Lesná cesta a modro značkova-
ná cyklotrasa vedú popri hraničnej 
riečke Biela voda (Białka) v mier-
nom stúpaní. Biela voda vzniká sú-
tokom Litvorového a Zeleného po-
toka. Pomenovaná je podľa bielych 
granitových okruhliakov na dne. 
Vpravo za ňou sa miestami medzi 
stromami objavujú hrebene poľ-
ských Tatier a priamo pred nami sa 
neskôr ukážu štíty tvoriace uzáver 
Bielovodskej doliny. Cesta je po-
merne široká, ale nesmieme zabú-
dať, že peší turisti majú prednosť.

Po vyše 3 km prídeme na širokú 
poľanu s horárňou Štátnych lesov 
TANAP-u. Na lúke sú lavičky, prí-
strešok a upravená studnička so zna-
menitou pramenitou vodou. Tu sa 

Štíty v závere Bielovodskej doliny

motorové vozidlá a ktorá je záro-
veň turistickým chodníkom. Jej po-
vrch je miestami spevnený, avšak aj 
na zvyšných úsekoch je pomerne 
hladký. Cestou prekonáme niekoľ-
ko kratších stúpaní. Na túto túru je 
najvhodnejší trekingový bicykel.

Popri Bielej vode
Zo Ždiaru, kedysi typického 

ľudovou architektúrou, dnes mo-
derného turistického a lyžiarskeho 
strediska pod Belianskymi Tatrami, 
sa po štátnej ceste vyberieme sme-
rom do Lysej Poľany. Hneď na za-
čiatku túry sa zahrejeme pri stúpaní 
na Strednicu. Zo Strednice je pekný 
výhľad na Ždiarsku vidlu a Havran, 
najvyšší vrch Belianskych Tatier. 
V údolí pod nimi sa nachádzajú zná-
me lyžiarske svahy. V lete ich exis-
tenciu prezrádzajú podpery vlekov 
a vodné protipožiarne nádrže, kto-
ré sa v zime využívajú na technické 
zasnežovanie. Aj popri nich vedie 
smerom dole do ústia Monkovej 
doliny jedna z cyklotrás. Na opačnej 
strane cesty za parkoviskom je zase 
odbočka ďalšej cyklotrasy smerujú-
cej na rázcestie Pri tablici, odkiaľ sa 
možno vybrať za poznávaním Spiš-
skej Magury a jej okolia.
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Tatranská Javorina a Hohenlohe
Kedysi na území dnešnej Tatranskej Javoriny stál len sezónny majer 
lendackého veľkostatku a poľany okolo majera spásali stáda z neďale-
kých severospišských obcí (dnes patriacich Poľsku). V roku 1759 tu Hor-
váthovci z Plavča založili železnú hutu a jej zamestnanci či uhliari, ktorí 
podnik zásobovali dreveným uhlím z blízkych lesov, boli prvými stály-
mi obyvateľmi tejto lokality. Huta sa však postupne stala nerentabilná 
a v roku 1875 ju majitelia Salamonovci prebudovali na lepenkáreň, ktorú 
aj s celým javorinským panstvom v roku 1879 kúpilo pruské knieža Chris-
tian Kraft Hohenlohe. V Javorovej doline založil zverník, ktorý zásobo-
val dovozom cudzokrajnej zveri. V roku 1884 tu vybudoval poľovnícky 
zámok, ktorý dnes slúži reprezentačným účelom prezidenta Slovenskej 
republiky. Okrem toho dal postaviť drevený Kostol sv. Anny, patrónky 
lesných robotníkov. Hohenlohe je pochovaný v Tatranskej Javorine ved-
ľa jeho životnej družky, poľskej kňažnej Otílie Lubraniec-Dąmbskej.

naša trasa končí, ďalej môžu ísť len 
peší turisti. Odmenou za vynalože-
nú námahu sú nezvyklé pohľady na 
vrchy Mlynár, Vysoká, Veľký Žabí 
štít a na Žabiu kopu nad Žabou doli-
nou. Nielen na poľane, pri cieli našej 
trasy, sa kedysi pásli početné ovčie 
stáda. Pastieri ich z okolitých dedín 
vyháňali až do najvyššie položených 
úvalov Bielovodskej doliny. Ešte 
dávnejšie tam prenikali lovci kamzí-
kov, bylinkári a tajnostkárski hľadači 
pokladov. Najvýraznejšie stopy však 
v tejto časti Tatier zanechali pastieri 
a drevorubači. K definitívnemu kon-
cu ich podnikania došlo po uzákone-
ní Tatranského národného parku.

Návrat na bicykli je možný len 
tou istou trasou. V Lysej Poľane od-
bočíme na štátnej ceste doprava. Po 
3 km opäť prejdeme cez Tatranskú 
Javorinu s bohatou lesníckou mi-
nulosťou. Obec je zároveň známym 
východiskom túr do Javorovej do-
liny s možnosťou pokračovania cez 
Zadné Meďodoly a Kopské sedlo do 
Doliny Kežmarskej Bielej vody ale-
bo cez Sedielko do Malej Studenej 
doliny. V ústí Javorovej doliny je 
podobne ako v Bielovodskej doline 
horáreň, ku ktorej sa dá dostať po 
lesnej ceste aj motorovým vozid-
lom. Cesta zároveň slúži ako turis-
tický chodník. V súčasnosti (2015) 

Belianske Tatry/Vysoké Tatry
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Trasa: miesto (nadmorská výška) 
 počet km (vzdialenosť),  počet m (stúpanie)
 Ždiar (896 m)  13 km,   371 m 
 Lysá Poľana (970 m)  3 km,  85 m 
 Horáreň Biela voda (1 021 m)  6 km,  179 m
 Tatranská Javorina (1 000 m)  11 km,  189 m
 Ždiar (896 m)
Spolu: 33 km. Celkové stúpanie: 824 m. Náročnosť: 3.
Prevýšenie medzi najnižším a najvyšším bodom: 176 m.
Mapa trasy: http://www.cykloserver.cz/f/87d6195722/

Pod Muráňom 

je táto trasa pre cyklistov uzavretá. 
Ak máme možnosť bicykel nechať 
v Tatranskej Javorine, celkom určite 
stojí za námahu prechádzka do ús-
tia doliny, na poľanu Pod Muráňom 
s peknými výhľadmi na Belianske 
a Vysoké Tatry. Za mostom na za-
čiatku Zadných Meďodolov je ná-
učná geologická plocha s ukážkami 

hornín, náučnými panelmi, altán-
kom a lavičkami. Z Tatranskej Ja-
voriny je vzdialená len 2,5 km a jej 
návšteva môže byť príjemným 
spestrením nášho cyklistického 
podujatia. Z Tatranskej Javoriny 
pokračujeme po známej ceste cez 
Strednicu späť do Ždiaru, východis-
kového a cieľového bodu výletu.

Tatranská Javorina 
1 000 m Lysá Poľana 

970 m 
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Jastrabia veža  
a Zelené pleso
Nad cieľom výletu sa vypína po-

vesťami opradená Jastrabia veža. 
Nepatrí medzi tatranských veliká-
nov, avšak už z diaľky na seba upo-
zorňuje strmými tvarmi. V čase, keď 
do hôr chodili len lovci, bylinkári 
a hľadači pokladov, si niekto všimol 
jasnozelené fľaky na dne Zeleného 
plesa. Nájsť vysvetlenie v ére poves-
tí, legiend a fantázie nebolo zložité. 
Ľudia uverili, že ide o drahokamy. 
Vysvetlenie, ako sa dostali do plesa, 
ponúkala blízka a neprístupná Jas-
trabia veža. Kedysi na nej údajne bol 
drahokam nesmiernej ceny. Získať 

sa ho snažili mnohí mládenci z de-
dín v podhorí. Vyliezť na Jastrabiu 
vežu sa však podarilo len jedinému 
z nich. Keď drahokam držal v ru-
kách, pošmykol sa a spadol s ním 
do Zeleného plesa. Dávnu povesť 
názvom pripomína Karbunkulový 
hrebeň, ktorý pokračuje z Jastrabej 
veže smerom k Belasej veži.

Náročnosť
Sčasti okružná trasa sa začína 

na pohodlnej asfaltovej štátnej ces-
te. Za autobusovou zastávkou Biela 
Voda sa začína najnáročnejšia časť 
– stúpanie k Zelenému plesu po tu-
ristickom chodníku. V lete po ňom 

V roku 1565 sa do Doliny Kežmarskej Bielej vody vybrala prvá známa tatranská 
turistka, kežmarská hradná pani Beáta £aski-Koœcielecka. Spolu so sprievodom 
vyrazila z Kežmarku na koèoch, ïalej možno šla koòmo alebo pešo. Približne tou 
istou trasou sa vyberieme aj my na bicykli.

Pod  
Jastrabiu vežu

 2

Zelené pleso a Jastrabia veža

V Doline Zeleného plesa

Vysoké Tatry
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premávajú aj terénne autá, ktorými 
zásobujú Chatu pri Zelenom plese. 
Povrch cesty je nespevnený, na via-
cerých miestach ho poškodila eró-
zia, inde sú na ňom pomerne veľké 
skaly. Na to treba myslieť najmä pri 
návrate. Nad Malým Slavkovom vy-
užijeme aj nespevnenú poľnú ces-
tu, ktorá býva po dažďoch niekoľ-
ko dní rozmočená. Opisovanú túru 
odporúčame do pozornosti najmä 
skúseným cyklistom s primeranou 
fyzickou kondíciou a na kvalitnom 
horskom bicykli.

Po stopách hradnej panej
V Kežmarku naša trasa pove-

die po Michalskej ulici popri ľavom 
brehu Popradu smerom na Spišskú 
Belú. Z Michalskej ulice odbočíme 
za fabrikou na spracovanie ľanu 
a za nenápadným mostom cez Kež-
marskú Bielu vodu, ktorá sa tu vlie-
va do Popradu, pokračujeme doľava 
na ulicu Pod traťou (za železničným 
priecestím Nad traťou). Táto ulica 
za mestom pokračuje ako cesta do 
podtatranskej obce Rakúsy. Cho-
tár Rakús (podobne ako Kežmarku 
a Spišskej Belej) tiež siahal až do 
Tatier. Dodnes to pripomína názov 

Rakúska poľana a Rakúsky chrbát 
v Belianskych Tatrách.

Ani nie 2 km za obcou je róm-
ska osada. Cesta vedie jej východ-
ným okrajom a pokračuje smerom 
na Šarpanec. Tu sa nachádza križo-
vatka so štátnou cestou medzi Spiš-
skou Belou a Tatranskou Kotlinou. 
Odbočíme doľava smerom na Tat-
ranskú Kotlinu. Odporúčame vyu-
žiť cyklistický chodník, ktorý vedie 
paralelne s touto cestou. Pred Tat-
ranskou Kotlinou odbočíme opäť 
doľava smerom na Starý Smokovec. 
Za križovatkou nás čaká pomer-
ne strmé stúpanie, ktoré sa však 
postupne zmierňuje. Cez osadu 
Kežmarské Žľaby pokračujeme na 
parkovisko a k autobusovej zastáv-
ke Biela Voda. Dnes tu nenájdeme 
nijaký objekt, avšak v rokoch 1925 
až 1948 tu stál penzión Biela Voda, 
ktorý dal postaviť Kežmarčan Ru-
dolf Pálenčár. Penzión zanikol pri 
požiari a viac nebol obnovený.

Pri parkovisku sa začína horská 
časť našej trasy. Podľa cyklistic-
kého značenia odbočíme doprava 
a dlhým stúpaním po ceste vysypa-
nej kameňmi sa dostaneme k Šalvi-
ovému prameňu. Pri studničke stojí 

Dolný úsek cesty k Zelenému plesu
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Chata pri Zelenom plese
Prvú chatu pri brehu Zeleného plesa postavili v roku 1880. Po zničujú-
com požiari postavili ďalšiu chatku, ktorú v roku 1890 postihol rovnaký 
osud. V poradí tretia chata bola už murovaná a po viacerých prístavbách 
a prestavbách sa stala základom dnešnej Chaty pri Zelenom plese. V ro-
koch 1950 až 1990 niesla názov Brnčalova chata podľa Alberta Brnčala, 
pedagóga a horolezca, ktorý ako horolezecký inštruktor zahynul pod Jas-
trabím sedlom. Chatu dlhé roky zásobovali furmani na vozoch ťahaných 
koňmi. Využívali cestu, po ktorej dnes vedie opisovaná cyklotrasa. Po-
sledný z furmanov Albert Šefc zahynul na tejto ceste pri práci pod prevrá-
teným vozom. Pripomína ho aj pamätná tabuľa umiestnená na chate.

 2

prístrešok s lavičkami. Aj tu kedysi 
stáli turistické objekty. Chata Júliu-
sa Tardíka z roku 1927 slúžila ako 
rekreačné zariadenie a neskôr iba 
príležitostne robotníkom, čo trva-
lo do roku 1958, keď ju asanovali. 
Na jej základoch stojí prístrešok 
s lavičkami. Oproti nemu vyviera 
prameň, podľa ktorého je lokalita 
pomenovaná.

Nad Šalviovým prameňom sa 
nachádza rázcestie chodníkov k Ze-
lenému plesu a do Doliny Bielych 
plies. My pokračujeme doľava cez 
most ponad Kežmarskú Bielu vodu. 
Za ním má cesta charakter turistic-
kého chodníka. Po krátkych úsekoch 
so strmším stúpaním sa dostaneme 
nad hornú hranicu lesa s peknými 

výhľadmi na štíty v uzávere Doliny 
Zeleného plesa. Vľavo sa týči ponu-
rá severná stena Malého Kežmar-
ského štítu. Je to najvyššia stena 
vo Vysokých Tatrách. Meria 900 m 
a v jej kolmých zrázoch je 109 hod-
notných horolezeckých ciest. Stenu 
pretína šikmá rampa, ktorú horo-
lezci využívajú na zostup. Posledný 
úsek našej trasy, odkiaľ uvidíme aj 
chatu, nie je strmý a povrch chod-
níka je rovnejší. Krásny výhľad na 
okolité štíty si môžeme vychutnať aj 
z jedálne Chaty pri Zelenom plese.

Návrat k autobusovej zastávke 
Biela Voda je možný len tou istou 
trasou. Aj keď „najskalnejším“ cyk-
listom záleží na tom, aby sa na tej-
to trase nedotkli nohou chodníka, 

Vysoké Tatry
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