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ZAŤAŤ ZUBY NA ZĄB
SZAFLARY - Maruszyna - Gancarze - Bachledówka - Brzuchacze - Ratułów - Mulice - Cesta okolo Tatier Szeligowski Wierch
- Gruszków Wierch - Nowe Bystre - Ząb - Bustryk - Biały Dunajec
- Leszczyny - Bańska Wyżna - SZAFLARY

55 km

ZAŤAŤ ZUBY NA ZĄB

1180 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

55 km Asfalt:
1180 m Štrk:
1180 m Terén:

55 km
0 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

3 km
44 km
8 km

Trasa určená pre osoby alergické na ploché cesty. Je to séria strmých,
namáhavých stúpaní a rýchlych zjazdov. Vedie malebnými a málo frekventovanými cestami pomedzi Biely Dunajec a severné výbežky masívu Gubałówky.
Ak ste ochotní čeliť naozaj náročnej cyklistickej výzve na Podtatrí, je to trasa
priam stvorená pre Vás.

Trasu môžete spojiť s: 10; 18; 21; 24
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/25

Výlet začíname na námestí v obci
2
Szaflary. Prvé kilometre trasy sú rozcvičkou pred ďalšou, náročnejšou
časťou. Vyrážame ul. Suskiego smerom k Nowému Targu. Po krátkom
úseku (150 m) prechádzame popri
samoobsluhe, vchádzame na Cestu
okolo Tatier, pričom plot obchodu
máme na ľavej strane. Cesta nás
vedie na lávku cez Biely Dunajec.
Za lávkou odbočujeme doprava
a o chvíľu vchádzame na cyklistický
chodník, ktorým odbočujeme doľava. Chodníkom ideme až k ceste do Zakopaného. Prejdeme cez ňu a pokračujeme rovno ul. Orkana smerom k Maruszyne.
Ideme 3 km rovno ulicou Jana Pawła II. Okolie Maruszyny sa rozprestiera na
pieninských skalách, preto aj stúpanie je náročné. Dorazíme ku kostolu. Cesta
vedie hrebeňom, takže výhľady sú zaujímavé – tak na severnú, ako aj na južnú
stranu.
Pokračujeme hlavnou cestou, ktorá teraz mení smer na južný, ideme malebným hrebeňom Gancarzy1 najprv dole kopcom, ale neskôr sa začína čoraz
strmšie stúpanie, až k samotnému
vrcholu v osade Budze.
3
Odtiaľto ďalej na juh, chvíľu hlavnou trasou, ale hneď odbočujeme
doprava na Bachledówku (kostol,
výhľady). Od kostola ideme stále na
juh, vchádzame na hlavnú cestu, ale
takmer ihneď odbočujeme na Szczurówki2. Rýchlym zjazdom dorazíme
do obce Ratułów Górny; pokračujeme dole dolinou.
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Po 1,5 km, keď už minieme lesík
4
na ľavej strane, uvidíme smerovú
tabuľu Do Muliców – odbočujeme
doľava smerom dole, ale o chvíľu
sa už šplháme svahom hlbokého
zalesneného žľabu až k osade a ďalej
až na hrebeň. Tu sa otvárajú rozľahlé
panorámy s Tatrami a Babou horou.
Pokračujeme po značkách Cesty
okolo Tatier smerom ku Gubałówke,
na pravej strane míňame osamelé
budovy osady Ciche-Zoki.
Cesta stále vedie malebným hrebeňom3 vrchov Szeligowski a Gruszków.
Po 4,5 km od križovatky v osade Zoki, hneď za prvými budovami, vchádzame
na križovatku s cestou do Nowého Bystrého cez osadu Kule. Odbočujeme na
ňu; pred nami je strmý zjazd.
Schádzame až na hlavnú cestu, na ktorej odbočujeme ostro doprava.
O chvíľu sme už na stúpaní do dediny Ząb. Na hlavnej križovatke v dedine si
zvolíme cestu doľava, na sever. Pokračujeme až do osady Bustryk, kde odbočujeme doprava, ďalej ideme malebným výbežkom hrebeňa; na našej pravej
strane vidíme hustý les Pod Bustryk. Na konci zastavanej časti cesta smeruje
doprava a ďalej nás dlhou strmou traverzou4 privedie do obce Biały Dunajec.
Hlavnou cestou (tzv. zakopanskou) prechádzame cez rieku a hneď
5
odbočujeme doľava. Odteraz smerujeme na sever po značkách Velo
Dunajec. Z cesty odbočujeme po
1 km, a po lávke, ktorú vidieť z cesty,
sa vrátime na ľavý breh Bieleho
Dunajca5. Ulicou Jana Pawła II
pokračujeme na sever, za kostolom odbočujeme doľava, o chvíľu
pretíname cestu na Zakopané
a železničnú trať. Ideme ulicou
Za Torem, a pred nami je na dnes
posledné stúpanie – na Leszczyny.
6
Cesta je neľútostne strmá,
najmä vo svojej prvej časti, potom
je už stúpanie miernejšie. Z hrebeňa sa môžeme kochať nádhernou6 panorámou Tatier zatvorenou
v náručí masívov Gubałówky a Gliczarowského. Ideme cestou pomedzi domy až k hlavnej ceste, ktorou
pokračujeme na sever. V obci Bańska
Wyżna odbočujeme doľava tesne
pred združenými školami, na ul. Pitoniówka. Strmým a kľukatým zjazdom schádzame späť na hlavnú cestu, ktorou
smerujeme do Bańskej Niżnej a Szafliar, po ceste musíme ešte prekonať malé, ale
nepríjemné stúpanie pri charakteristickom vrchu Ranisberg. Z križovatky na upätí
tejto hory sa vrátime trasou ako na začiatku výletu na námestie v obci Szaflary.
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