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                       Sobota 20. – neděle 28. Července 2019 
 
Odjezd: v sobotu 20. července – v 8:00 hod z Pardubic z parkoviště za Zimním stadionem 
Návrat: v neděli 28. července – do 18:00 hod 
Ubytování: Penzion Zavada 

         Nová Lesná, Sadová 125Sadová u 
          www.penzionzavada.sk                                         
Ubytování ve 2lůžkových pokojích.  Sociální zařízení na pokoji.  
Stravování: v penzionu polopenze, na trasách z vlastních zásob, omezeně na horských chatách. 
Nákup potravin v obchodech na trasách autobusu. 

Přihlášky: se zálohou 3000,- Kč.      
                  Dáša Ehrenbergerová, mobil   739 569 070, e-mail  egova@seznam.cz 

 
Cena: 6240,- Kč za ubytování na 8 nocí, včetně polopenze. Doprava bude doúčtovaná 

dodatečně, dle skutečně najetých kilometrů. 
Při odhlášení se 30 dnů před odjezdem nutno počítat se stornopoplatkem. 
 
Všeobecné pokyny: 
Všichni účastníci zájezdu by měli být ve vlastním zájmu oblečeni a obuti tak, aby je nepřekvapilo 
náhlé zhoršení počasí v horském terénu. K povinné výstroji do hor patří kvalitní obuv, čepice, 
nepromokavá bunda či pláštěnka, svetr a další dle vlastního uvážení. Stravování je zajištěno 
formou polopenze, během dne jsou nutné vlastní zásoby. Možnosti občerstvení na trasách jsou 
omezené, proto je nutné mít vlastní láhev s vhodným nápojem. Nezapomeňte na osobní 
lékárničku.  

Nezapomeňte na platné cestovní doklady. Před zájezdem doporučujeme absolvovat lékařskou 
prohlídku. Každý účastník se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí a během zájezdu musí 
dodržovat pokyny vedoucího.  

Všichni účastníci zájezdu jsou pojištěni proti úrazu na základě pojistné smlouvy mezi Českým 
olympijským výborem a Pojišťovnou VZP, a.s., IČO 271 16 913, která je dceřinou firmou 
Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770. 
Nejvhodnějšími a nejskladnějšími zavazadly do autobusu jsou kufry. Autobus nás dopraví až na 
místo ubytování, nebalte proto své věci do krosen či batohů s kostrou. 

Každý účastník je povinen zařídit si cestovní pojištění pro cesty do zahraničí (pojištění 
léčebných výloh). Vzhledem k pohybu ve vysokohorském terénu je nutné, aby pojištění 
zahrnovalo i zásah horské služby. 

Při některých túrách je možnost využití lanovek. Ceny lanovek zjistíte zde 

Trasy připravil a zájezd vede Petr Dračínský, mobil T-mobile +420 732 959 402 

Horská služba Vysoké Tatry – Starý Smokovec - mobil: +421 903 624 869 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.penzionzavada.sk/
mailto:egova@seznam.cz
https://kct.cz/pojisteni
https://www.vt.sk/cenniky/cenniky-2019/cennik-lanoviek-leto-2019/
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Návrh tras: 

1. den - sobota 

Trasa autobusu: Pardubice – Litomyšl – Mohelnice – Olomouc – Hranice na Moravě – Valašské 
Meziříčí [1] (prohlídka města, oběd. Odjezd z Val. Meziříčí přibližně ve 13 hod.) – Žilina – Martin – 
Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad – Nová Lesná [2] (440 km). 

 

2 den – neděle – Kriváň 

Autobus: Nová Lesná – Starý Smokovec – Štrbské Pleso – Tri Studničky (vystoupí všechny 
skupiny) – Štrbské Pleso (čeká na všechny skupiny) – Starý Smokovec – Nová Lesná (60 km). 

Trasa 1 - délka 16 km, stoupání 1454 m, klesání 1251 m, 7:15 hod. 

Tri Studničky [3] (1125 m) – po zelené – Razcestie v Krivanskom žľabe – 
po modré – Kriváň [4] (2494 m) – zpět na Razcestie v Krivanskom žľabe 
– po modré – Jamské pleso – Odbočka na Bielý Váh – po červené – Pod 

Furkotou – Štrbské Pleso [5] (1320 m). 

Trasa 2 - délka 14 km, stoupání 1067 m, klesání 863 m, 5:45 hod. 

Tri Studničky [3] (1125 m) – po zelené – Razcestie v Krivanskom žľabe (2135 m) – po modré – 
Jamské pleso – Odbočka na Bielý Váh – po červené – Pod Furkotou – Štrbské Pleso [5] (1320 m) 

Trasa 3 - délka 11 km, stoupání 430 m, klesání 213 m, 3:40 hod. 

Tri Studničky [3] (1125 m) – po červené – Jamské pleso – Odbočka na Bielý Váh – Pod Furkotou 
– Štrbské Pleso [5] (1320 m) 

Možnosti občerstvení: v závěru tras na Štrbském Plese 

 

3. den – pondělí – Bystrá lávka 

Autobus: Nová Lesná – Starý Smokovec – Štrbské Pleso (vystoupí všechny skupiny a čeká na 
všechny skupiny) – Starý Smokovec – Nová Lesná (45 km). 

Trasa 1 - délka 16 km, stoupání 993 m, klesání 993 m, 6:15 hod). 

Štrbské Pleso [5] (1320 m) – Razcestie pod Heliosom – po žluté značce 
Mlynickou dolinou [6] – Lyžiarské stredisko – Vodopád Skok – Pleso nad 
Skokom – Capie pleso – Bystrá lávka [7] (2300 m) – pokračujeme po žluté 

Furkotskou dolinou [8] – Vyšné Wahlenbergovo pleso – Nižné Wahlenbergovo pleso – Škutnastá 
poľana – po modré – Chata pod Soliskom [9] – Štrbské Pleso [5] (1320 m). 

Trasa 2 - délka 12 km, stoupání 777 m, klesání 770m, 5:00 hod). 

Štrbské Pleso [5] (1320 m) – po červené – Pod Furkotou, razc. – po žluté Furkotskou dolinou [8] 
– Škutnastá poľana – po modré – Chata pod Soliskom [9] – po červené – Predné Solisko (2117 
m) – zpět Chata pod Soliskom – po modré – Štrbské Pleso [5] (1320 m). 

Trasa 3 - délka 11 km, stoupání 470 m, klesání 470m, 4:00 hod). 

Štrbské Pleso [5] (1320 m) – Razcestie pod Heliosom – po žluté značce Mlynickou dolinou [6] – 
Lyžiarské stredisko – Vodopád Skok – Pleso nad Skokom (1775 m) – stejnou cestou zpět – 
Štrbské Pleso [5] (1320 m). 

Možnosti občerstvení: Chata pod Soliskom (pro trasy 1 a 2), Štrbské Pleso 

 

4. den - úterý – Východná Vysoká, Velká Studená dolina 

Trasa autobusu: Nová Lesná – Tatranské Zruby, prázdný zpět Nová Lesná (16 km). Autobus má 
volno do druhého dne. 

Trasa 1 - délka 20 km, stoupání 1488 m, klesání 1498 m, 8:00 hod. 

Tatranské Zruby (1000 m) – po modré – Pod Sennou kopou – po žluté – 
Velická poľana – po zelené Velickou dolinou [9] – Horský hotel Sliezský 
dom – Sedlo Polský hrebeň [10] (2120 m) – po žluté – Východná Vysoká  

(2428 m) – zpět Sedlo Polský hrebeň – po zelené – Zamrznutý kotol – po modré – Sedlo Prielom 
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[11] – Zbojnická chata – po modré Velkou Studenou dolinou [13] – Nad Rainerovou chatou [14], 
rázc. – po červené – Hrebienok [15] – po zelené – Starý Smokovec [16].  

Návrat električkou do Nové Lesné. 

Trasu je možné zkrátit vynecháním vrcholu Východná Vysoká. Trasa se zkrátí zhruba o 1 km a  o 
300 m stoupání. Další možnost zkrácení (o 4 km) trasy je použití lanovky z Hrebienku do Starého 
Smokovce.  

Trasa 2 - délka 13 km, stoupání 762 m, klesání 769 m, 5:00 hod. 

Tatranské Zruby (1000 m) – po modré – Pod Sennou kopou – po žluté – Velická poľana – po 
zelené Velickou dolinou [9] – Sliezský dom – po červené – Slavkovské pliesko – Pod 
Slavkovským štítom – Hrebienok [15] – Starý Smokovec [16]. 

Trasu je možné zkrátit použitím lanovky z Hrebienku do Starého Smokovce. Návrat električkou do 
Nové Lesné. 

Trasa 3 - délka 13 km, stoupání 813 m, klesání 800 m, 5:00 hod. 

Pozemní lanovkou ze Starého Smokovce na Hrebienok 

Hrebienok [15] (1275 m) – po zelené – Nad Dlhým vodopádom, razc. – Nad vodopádom 
Studeného potoka, razc. – po modré – Starolesnianska poľana – Nad Rainerovou chatou [14], 
rázc. – Velkou studenou dolinou [13] po modré – Zbojnická chata (1970 m) – stejnou cestou po 
modré zpět – Nad Rainerovou chatou, rázc. – po červené Hrebienok. Lanovkou do Starého 
Smokovce. 

Návrat električkou do Nové Lesné. 

Možnosti občerstvení: Sliezský dom (pro trasy 1 a 2), Zbojnická chata (pro trasy 1 a 3), 
Hrebienok, Starý Smokovec 

 

5. den – středa – Slovenský ráj, Prielom Hornádu  

Trasa autobusu: Nová Lesná – Poprad – Spišský Štvrtok – Spišské Tomašovce (všichni vystoupí) 
– Spíšský Štvrtok – Hrabušice – Parkoviště Podlesok (čeká na všechny skupiny) – Hrabušice – 
Spišský Štvrtok – Poprad – Nová Lesná (85 km). 

Trasa 1 - délka 13 km, stoupání 441 m, klesání 416 m, 4:20 hod. 

Čingov [17], parkoviště (525 m) – po žluté – Čingov, centrum – Čingov, Ďurkovec – Tomašovský 
výhľad [18] (650 m) – po zelené – Pod Tomašovským výhľadom – po modré, společně s NCH 
Prielom Hornádu [19] – Letanovský Mlyn – Kartuziánský most [20] – Trstený potok – Kláštorská 
roklina, ústie – Hrdlo Hornádu – Podlesok [21] – po červené – parkoviště Podlesok (550 m).     

Trasa 2 - délka 10 km, stoupání 399 m, klesání 378 m, 3:30 hod. 

Spišské Tomašovce – po zelené – Při Tomašovskom výhľade – po žluté – Trstený potok – Ihrík – 
Zelená hora – Hrdlo Hornádu – po modré – Podlesok [21] – po červené – parkoviště Podlesok.     

Možnosti občerstvení: Podlesok 

 

6. den - čtvrtek – Mengusovská dolina, Koprovský štít 

Trasa autobusu: Nová Lesná – Starý Smokovec – Vyšné Hágy – parkoviště Popradské Pleso 
(všichni stoupí) – centrální parkoviště Štrbské Pleso (čeká na všechny) – Nová Lesná (45 km). 

Trasa 1 - délka 18 km, stoupání 1135 m, klesání 1059 m, 7:10 hod. 

Parkoviště Popradské Pleso (1250 m) – po modré – Popradská poľana – 
Razcestie nad Popradským plesom – Mengusovskou dolinou [22] – Nad 

Žabím potokom – Velké Hincovo pleso – Vyšné Koprovské sedlo – po 
červené – Koprovský štít [23] (2363 m) – stejnou cestou zpět – Popradské pleso [24] – po 
červené – Trigan – Štrbské pleso [5], centrálné parkovisko (1320 m). 

Trasa 2 - délka 16 km, stoupání 779 m, klesání 703 m, 5:50 hod. 

Parkoviště Popradské Pleso (1250 m) – po modré – Popradská poľana – Razcestie nad 
Popradským plesom – Mengusovskou dolinou [22] – Nad Žabím potokom – Velké Hincovo pleso 
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(1945 m) – stejnou cestou zpět – Popradské pleso [24] – po červené – Trigan – Štrbské pleso [5], 

centrálné parkovisko (1320 m). 

Trasa 3 - délka 10 km, stoupání 372 m, klesání 296 m, 3:20 hod. 

Parkoviště Popradské Pleso (1250 m) – po modré – Popradská poľana – po žluté – Symbolický 
cintorín, kaplnka – Popradské pleso [24] – po červené – Trigan – Štrbské Pleso [5], centrálné 
parkovisko (1320 m). 

Možnosti občerstvení: Horský hotel Popradské pleso, Štrbské Pleso 

 

7. den – pátek – Slovenský ráj 

Trasa autobusu: Nová Lesná – Poprad – Spišský Štvrtok – Hrabušice – Podlesok, parkoviště 
(všichni vystoupí, autobus čeká do návratu všech) – Hrabušice – Spišský Štvrtok – Poprad – 
Nová Lesná (75 km). 

Trasa 1 - délka 18 km, stoupání 948 m, klesání 948 m, 6:45 hod. Část trasy je vyznačena jako 
ferrata, proto je nutné na tuto trasu mít úvazky. Obtížnost ferraty “C”. Průchod ferratou je 
zpoplatněný (5 €.) 

Podlesok [21], parkoviště – po modré – rozcestí se zelenou – po zelené – 

Pod Kláštoriskom – Kláštorisko, odbočka žluté – po žluté – Kláštorská 
roklina [26], rozcestí se zelenou – po zelené – Kláštorisko, chata [25]– po 

žluté – Kláštorisko, Horná Lúka – Kyseľ, ústie – NCH Kyseľ, ferrata – Obrovský vodopád – po 
žluté – Velký Kyseľ [27] – NCH Kyseľ, ferrata – Kyseľ, razc. – po modré – Malý Kyseľ [28] – 
Suchá Belá, záver (950 m) – po žluté – Pod Vtáčim hrbom – po červené – Nad Podleskom – 
Podlesok [21], parkoviště (550 m)  

Možnost zkrácení (bez Kláštorské rokliny) – délka 16 km, stoupání i klesání 766 m, 5:50 hod. 

Trasa 2 - délka 17 km, stoupání 910 m, klesání 910 m, 6:30 hod. 

Podlesok [21], parkoviště – po modré – rozcestí se zelenou – po zelené – 
Pod Kláštoriskom – Kláštorisko [25], odbočka žluté – po žluté – Kláštorská 
roklina [26], rozcestí se zelenou – po zelené – Kláštorisko, chata – po 
modré – Nad Kyseľom – po žluté – Velký Kyseľ [27] – Obrovský vodopád 

– zpět po žluté – Nad Kyseľom – po modré – Malý Kyseľ [28] – Suchá Belá, záver (950 m) – po 
žluté – Pod Vtáčim hrbom – po červené – Nad Podleskom – Podlesok [21], parkoviště (550 m)    
Možnost zkrácení (bez Kláštorské rokliny) – délka 15 km, stoupání i klesání 721 m, 5:30 hod. 

Trasa 3 - délka 13 km, stoupání 628 m, klesání 628 m, 4:50 hod. 

Podlesok [21], parkoviště – po modré – rozcestí se zelenou – po zelené – Pod Kláštoriskom – 
Kláštorisko [25], odbočka žluté – po žluté – Kláštorská roklina [26], rozcestí se zelenou – po 

zelené – Kláštorisko, chata – po červené – Pod Vtáčim hrbom – po červené – Nad Podleskom – 
Podlesok [21], parkoviště (550 m)   -  

Možnost zkrácení (bez Kláštorské rokliny) – délka 11 km, stoupání i klesání 574 m, 4:00 hod. 

Možnosti občerstvení: Chata na Kláštorisku, Podlesok 
 
8. den – sobota – Zelené pleso, Velká Svišťovka, Skalnaté pleso 
Trasa autobusu: Nová Lesná – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – Tatranské Matliare – 
Kežmarská Biela Voda, parkoviště (všichni vystoupí) – Tatranská Lomnica (autobus čeká) – Starý 
Smokovec – Nová Lesná (25 km). 

Trasa 1 - délka 19 km, stoupání 1178 m, klesání 1225 m, 7:30 hod. 

Kežmarská Biela Voda [29], parkoviště (910 m) – po žluté – Rázcestie 
nad Matliarmi – Dolina Kežmarskej Bielej Vody – Šalviový prameň – 
Kovalčíkova Poľana – Chata pri Zelenom plese – po červené – Čierne 

pleso – Velká Svišťovka [30] (2038 m) – Huncovská vyhliadka – Skalnaté pleso [31] (1750 m) – 

po zelené –Skalnatá chata – Pri Skalnatej chate, razc. – po zelené – Štart – Razc. pri hoteli 
Grand – Tatranská Lomnica [32] (850 m). 
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Trasa 2 - délka 15 km, stoupání 889 m, klesání 938 m, 5:50 hod. 

Kežmarská Biela Voda [29], parkoviště (910 m) – po žluté – Rázcestie nad Matliarmi – Dolina 

Kežmarskej Bielej Vody – Šalviový prameň – Kovalčíkova Poľana – po zelené – Folvarská poľana 
– po modré – Sedlo pod Malou Svišťovkou – Malá Svišťovka – Skalnaté pleso [31] (1750 m) – po 

zelené – Skalnatá chata – Pri Skalnatej chate, razc. – Štart – Razc. pri hoteli Grand – Tatranská 
Lomnica [32] (850 m).  

Trasa 3 - délka 11 km, stoupání 409 m, klesání 464 m, 3:50 hod. 

Kežmarská Biela Voda [29], parkoviště (910 m) – po žluté – Rázcestie nad Matliarmi – Dolina 

Kežmarskej Bielej Vody – Šalviový prameň – Kovalčíkova Poľana – po zelené – Folvarská poľana 
– po modré – Štart – Razc. pri hoteli Grand – Tatranská Lomnica [32] (850 m). 

Možnosti občerstvení: Chata při Zelenom Plese (trasa 1), Skalnaté pleso (tras 1 a 2), Tatranská 
Lomnica) 
 
9. den - neděle 

Trasa autobusu: Nová Lesná – Poprad – Liptovský Mikuláš – Ružomberok – Martin – Žilina – 
Valašské Meziříčí – Olomouc – Mohelnice – Pardubice (440 km) 

 

Trasy připravil a zájezd povede: ing. Petr Dračínský, mobil 732 959 402. Trasy a jejich pořadí 
mohou být upraveny dle počasí a fyzických dispozic účastníků. 

 

Zajímavosti na trasách  

[1] Valašské Meziříčí – město leží na soutoku řek Rožnovská a Vsetínská Bečva. Svou polohou 
představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Jako jeden administrativní celek 
vzniklo v r. 1923 sloučením dvou do té doby samostatných měst – Meziříčí na levém břehu a 
Krásna nad Bečvou na pravém břehu Rožnovské Bečvy. Údajně je o Meziříčí první zmínka v r. 
1297, o Krásnu k r. 1299. 
Dominantou města je obnovený zámek Žerotínů, který je dnes sídlem Kulturního zařízení, 
Muzejního a galerijního centra a oblíbeného hudebního M-klubu. Náměstí s renesanční budovou 
radnice, měšťanským domem U Apoštolů a morovým sloupem. Empírový zámek Kinských, ve 
kterém dnes sídlí Muzeum regionu Valašsko s expozicí skla a gobelínů (pozn. 2019 probíhá 
celková rekonstrukce a muzeum je uzavřeno), bývalá krásenská radnice. Galerie Kaple, vzniklá z 
dřívější vězeňské kaple, vystavuje současné české výtvarné umění. Galerie Sýpka u zámku 
Žerotínů představuje krátkodobé výstavy mladých tvůrců a místních umělců. Z církevních 
památek Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie u náměstí, renesanční kostel sv. Jakuba a 
dřevěný kostel Nejsvětější Trojice s Lapidáriem Trojice (otevřen pouze v červenci a srpnu). 
Hvězdárna, Moravská gobelínová manufaktura s živým muzeem gobelínů a Muzeum valašských 
strašidel, které sídlí v budově SVČ Domeček. 

[2] Nová Lesná – obec leží na styku Popradské kotliny a jihovýchodního úpatí Vysokých Tater. 

Ve středu obce se nachází římskokatolický a evangelický kostel. Protože má obec Nová Lesná z 
hlediska cestovního ruchu ideální polohu v podhoří Vysokých Tater, v blízkosti města Poprad a 
cca 10 km od mezinárodního letiště, je turisticky zajímavá. Obec nabízí turistům téměř 1500 lůžek 
v rodinných domech, penzionech a cestovních kancelářích, jež zabezpečují propagaci a výlety za 
krásami Vysokých Tater a pamětihodnostmi Spiše. 

[3] Tri Studničky – Turistické rozcestía bývalá horáreň v dolině Belianského potoka. První 

přístřešek se tu nacházel již v roce 1806, byl zbudován pro výpravu arciknížete Josefa Antona 
Jana Habsbursko-Lotrinského na Kriváň, která se ale nakonec neuskutečnila. Před 2. světovou 
válkou se tu v roce 1933 postavila Važecká chata, ale chatu za války Němci vypálili (1944). 
Náhradou vyrostla na místě v roce 1961 Chata kpt. Rašu, kterou požár postihl v roce 1998 a 
chata již nebyla obnovena. Četník ze Štrbského Plesa Ján Raša padl právě 26. září 1944 při 
obraně Važecké chaty během SNP. 

Ničivá kalamita odkryla v roce 2004 krásný výhled z Troch studniček. Stojíte přímo pod špičkou 
Kriváně a vidíte před sebou cíl. Vrchol, který zdobí dvojitý kříž je o téměř 1300 metrů výš, 
vzdálený 3 hodiny cesty. 
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[4] Kriváň – charakteristický impozantní vrch (2494 m) v západní části Vysokých Tater.  

Na jižních a jihozápadních svazích Kriváňa jsou ještě i teď viditelné stopy po hornících z 15.-18. 
století (vyhloubené štoly a poslední pozůstatky zdí havířských obydlí). Na vrchol Kriváně první 
vystoupili nepochybně neznámí havíři a výstup spišsko-novoveského evangelického kazatele a 
přírodovědce A. Czirbesza s přáteli, uskutečněný 1772, je třeba považovat jen za první i písemně 
doloženou túru. Kriváň navštívili známí průkopníci-badatelé Tater, například anglický cestovatel 
Robert Townson (1793), francouzský přírodovědec Belsazar Hacquet (1794), polský geolog 
Stanicław Staszic (1805) nebo švédsky botanik Göran Wahlenberg (1813). První zimní výstup 
uskutečnil r.1884 Theodor Wundt a vůdce J. Horvay. Na památku výstupu sasského krále 
Fridricha Augusta II. (1840) uherští monarchisté vztyčili na štítě obelisk, který zakrátko zničili 
slovenští vlastenci, účastníci tzv. národních vycházek. První z nich se uskutečnila 16. 8. 1841 za 
účasti Ludovíta Štúra a Michala M. Hodžu. Největší pouť zorganizoval Štefan M. Daxner v 
memorandovém roce 1861. Od roku 1955 jsou tradiční výstupy na Kriváň věnované památce 
SNP a jeho hrdinů v kriváňské oblasti. Jako symbolický vrch Slovanů a svobody Slováků se stal 
Kriváň významným motivem poezie štúrovského pokolení a svou pozici v básnické a písňové 
tvorbě si s novější náplní zachoval až dodnes.  

[5] Štrbské Pleso – rozkládá se na břehu stejnojmenného, horského jezera (1347 m n.m.), 

největšího na slovenské straně Vysokých Tater. Pleso má rozlohu 19,67 ha a největší hloubku 20 
m. Nevtéká do něho žádný potok Od plesa je krásný pohled na panorama štítů, které na Z začíná 
Kriváněm, uprostřed masiv Vysoké s Českým a Dračím štítem a na V končí Končistou a J svahy 
Gerlachovského štítu.  

Štrbské Pleso je důležitý turistický uzel v západní části Vysokých Tater. Je nejvýše položenou 
tatranskou osadou nejvýše položeným klimatickým léčebným místem ve Slovenské republice. 
Historické jádro osady leží na čelní moréně dřívějšího ledovce Mlynické doliny. Vznik Štrbského 
Plesa jako turistické osady se datuje od r. 1875, kdy zde byla postavena první turistická chata, 
zvaná Jozefova. Tehdy zde již stála lovecká chata, postavená r 1872. Potom přibývaly další 
budovy, r. 1880 hotel s 20 pokoji. V r. 1876 byla osada spojena se Štrbou vozovou cestou, r. 1896 
sem byla přivedena ozubená železniční trať ze Štrby. Komplex bývalých hotelů Kriváň a 
Hviezdoslav sloužil jako léčebný ústav. V r. 1912 bylo Štrbské Pleso spojeno s Tatranskou 
Poliankou elektrickou železnicí. Její tehdejší budova dosud stojí na břehu jezera. Ozubená 
železnice ze Štrby byla zrušena v r. 1933. Další rozsáhlá etapa výstavby začala r. 1962 výstabou 
dalších hotelů (Panorama, FIS aj.). K MS v lyžování byla obnovena ozubená železniční trať ze 
Štrby, vybudována nova železniční stanice a řada nových budov a zařízení. 

[6] Mlynická dolina – čtvrtohorní horský ledovec rozčlenil Mlynickou dolinu na tři výrazné terasy. 

Na každé z nich se nacházejí menší či větší ledovcová plesa. Skalní stupeň mezi druhou a třetí 
terasou překonává známý vyhledávaný vodopád Skok. Pod Capiem plesem je umístěna pamětní 
deska která přípomíná tragickou udalost, havárii vrtulníka při záchranné akci HS. Dolina je 
ohraničena zleva hřebenem Solísk a zprava hřebenem Bašt a uzavírá ji typická pyramida 
Štrbského štítu. Dolinou vede žlutě značený turistický chodník, který je od vodopádu 
jednosměrný. 

[7] Bystrá lávka – horský přechod, který leží v Soliskovém hřebeni mezi Bystrými vežičkami a 

Bystrými hrby. Od roku 1993 tvoří turistickou spojnici Mlynické a Furkotské doliny, když do něj 
byla posunuta  žlutá turistická značka, která do té doby vedla přes Bystré sedlo. Je dostupná jen v 
letní sezóně od 15. června do 31. října. 

[8] Furkotská dolina – často navštěvovaná tatranská dolina s mnoha ledovcovými jezery (Nižné 
a Vyšné Wahlenbergovo pleso, Nižné a Vyšné Furkotské pleso a Soliskové pleso). Od roku 1991 
je dolina národní přírodní rezervací. Severní část doliny je průchozí pouze jednosměrně, směrem 
od Bystréhé lávky k rozcestí Škutnastá poľana, odtud je již průchod obousměrný. 

[9] Chata pod Soliskom – nejmladší vysokohorská chata ve Vysokých Tatrách. Chata je v 

provozu celoročně. Chata byla postavena spolu se sedačkovou lanovou dráhou II, vedoucí ze 
Štrbského Plesa na Predné Solisko. Cílová stanice lanovky je jen několik metrů od chaty. Chata 
byla dána do užívání již v roce 1944 při tehdy nejdelším vleku v bývalém Československu, zcela 
dokončena byla až v roce 1946. 
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[10] Velická dolina – 6 km dlouhá dolina, otevřená na jihovýchod. Rozprostírá se na úpatí 

Gerlachovského štítu. Dolní část je zalesněná, horní je terasovitá, skalnatá. Střední část doliny se  
nazýva Kvetnica a je významnou floristickou lokalitou. Na její význam poukázal švédský botanik 

Göran Wahlenberg (1780-1851). Kdysi Kvetnica tvořila dno plesa. To se později zmenšilo na 
malé Kvetnicové pleso, které Velický potok postupně zanášel štěrkovými nánosy a po velké 

povodni v roce 1958 úplně zmizelo. Pod Kvetnicou se nachází Velické pleso na jehož břehu se 

nachází nejvýše položený horský hotel na Slovensku. Už v roce 1871 vznikla na tomto místě 
první kamenná chatka, kterou o tři roky později zničila lavina. V roce 1878 vystavěli místo ní 
malou dřevěnou útulnu. V roce 1894 vystavěli přízemní dřevěnou chatu – první skutečný Sliezsky 
dom. V roce 1962 chata úplně shořela. V roce 1965 začala nová výstavba Sliezskeho domu. Do 

provozu byl uveden v roce 1968. V roce 1995 navštívil Sliezsky dom papež Jan Pavel II., který 
zde vysvětil dřevěný kříž. Nad Velickým plesem se nachází Velický vodopád, nekdy zvaný Večný 

dážď. Potok zde přepadává přes skalní práh vysoký asi 15 m. V horní části doliny se nachází 
ještě Dlhé pleso a Vyšné Velické plieska. 

[11] Polský hrebeň – sedlo v hlavním hřebeni Vysokých Tater. Frekventovaný turistický přechod, 

hlavního hřebene, zabezpečený řeťezy. Tento přechod spojuje Velickou dolinu s Bělovodskou 

dolinou (nejrozsáhlejší tatranská dolina). Sedlo leží ve výšce 2200 m n. m. mezi Východnou 
Vysokou a Velickým štítem. Vede odtud žlutá turistická značka na vrchol Východná Vysoká 

(2428 m), odkud je nádherný kruhový výhled na nejvýšší tatranské vrcholy.  

[12] Prielom – sedlo (2288 m) v hlavním hřebeni Vysokých Tater. Leží mezi vrcholy Východná 

Vysoká a Divá Veža. Spojuje Velkou Studenou dolinu na východě s Bielovodskou dolinou na 

západě. 

[13] Velká Studená dolina – turisticky jedna z nejnavštěvovanějších dolin Vysokých Tater, je 

dlouhá přibližně 7 km. Veľká Studená dolina v sobě ukrývá nejvyšší počet jezer ze všech 
tatranských dolin. Protéká jí Velký Studený potok, který po soutoku s Malým Studeným potokem 
vytváří vodopády Studeného potoka. V závěru údolí leží Zbojnická chata, která kromě 

občerstvení nabízí také ubytování. Nachází se v nadmořské výšce 1 960 metrů nad mořem. V 

roce 1907 postavila uherská lesní správa na místě dnešní Zbojnické chaty loveckou chatu, která 
byla o tři roky později dána do užívání turistům. V roce 1924 byla chata rozšířena a v letech 1984 

až 1986 byla v rekonstrukčních pracích vystavěna v dnešním půdorysu. 

[14] Rainerova chata – nejstarší chata ve Vysokých Tatrách je umístěna nedaleko od horní 

stanice lanovky na Hrebienok v ústí Velké studené doliny. Byla založena roku 1863 spišským 
Němcem, smokovským hoteliérem Johannem Georgem Rainerem. Chata nenabízí ubytování, ale 

slouží jako sklad, malé muzeum nosičů a bufet. 

[15] Hrebienok – významné turistické a lyžařské středisko umístěné nad Starým Smokovcem na 

úpatí Slavkovského štítu v nadmořské výšce 1 285 m n. m. Vznik Hrebienku jako turistického 

centra souvisí s rozvojem turistiky ve Vysokých Tatrách v druhé polovině 19. století. Starý 

Smokovec, kterému byl v té době udělen status lázeňského města, přitahoval čím dál větší 

množství návštěvníků. Počátky výstavby na Hrebienku jsou provázané s výstavbou Bilíkovy 

chaty, která stála na jeho severovýchodním úbočí. V roce 1894 byla vybudovaná při turistické 

stezce cesta se zpevněným povrchem. Na Pozemní lanovou dráhu Starý Smokovec–Hrebienok z 

roku 1908 navázala výstavba hotelu Hrebienok v roce 1928. S výstavbou cvičných luk a 

sjezdovek se začalo okolo roku 1930. V roce 1956 zde byl vybudovaný 750 metrů dlouhý lyžařský 

vlek na Slavkovskou vyhlídku. K elektrickému osvětlení sáňkařské dráhy došlo v letech 1959-

1960. Dnes je Hrebienok výchozím bodem pro výlety do Malé Studené doliny, Velké Studené 

doliny a na Slavkovský štít. Ze starého Smokovce vede na Hrebienok pozemní lanová dráha, 

která překonává převýšení 247 metrů. Jízda trvá cca 5 minut.  

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
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[16] Starý Smokovec – patří mezi nejstarší tatranské turistické osady a najdeme ho na stráni 

Slavkovského štítu. Původní název Šmeks dali místu spišští Němci podle chutné minerální vody, 
jež zde vyvěrá. O lázeňském charakteru Smokovce svědčí i jeho maďarský název od roku 1846 

Ó-Tátrafüred, neboli staré tatranské koupele. Bohatou historii Smokovce dokládá i zdejší 
mimořádně cenná architektura, částečně vycházející z alpských vzorů. Město je známé díky 

Smokovské minerálce. V devadesátých letech 18. století byla postavena v blízkosti pramene 

hájovna a myslivecká chata. Veliký rozvoj nastal až v 19. století za Juraja Rainera, který osadu 
Starý Smokovec zpřístupnil všem majetkovým vrstvám. Mezi významné dominantní budovy v obci 

patří Grandhotel postavený v roce 1904, podle projektu budapešťského architekta. Spolu s 
Tatranskou Lomnicí a Štrbským Plesem patří mezi nejvýznamnější tatranská střediska cestovního 

ruchu. Vede sem úzkorozchodná „električka“ z Popradu a pěší túry výrazně usnadňuje i pozemní 
lanovka na Hrebienok. 

[17] Čingov – je jedno z hlavních center Slovenského ráje. Nachází se v severní části 

Slovenského ráje a jedná se o rozsáhlou chatovou oblast, dělí se na tzv. Malý, Velký a Centrální 

Čingov. Malý Čingov se rozkládá od Smižanské maši až po čingovské parkoviště, tato část je 

klidnější a jsou v ní převážně soukromé chaty a malé rodinné penzionky. Velký Čingov je 

nazývána část, rozkládající se od centrálního parkoviště směrem k Bílému potoku. Centrální 

Čingov je část rozkládající se kolem parkoviště, kde parkují automobily a kam zajíždí autobus. Je 

zde také bufet, malé potraviny a hotel Lesnica. Další významné místo je „Centrální orientace“, 

odkud vycházejí trasy na Soví skálu, Autokemping Tatran, Tomašovský výhled, Smižany a hlavně 

také na Biely potok, který dále vede do centra Slovenského ráje do roklin Prielom Hornádu, 

Sokolia dolina aj. 

[18] Tomašovský výhlad – je vysoký skalní výstupek terasovitého tvaru na severním okraji 

Národního parku Slovenský ráj. Lokalita se nachází na území okresu Spišská Nová Ves v 

Košickém kraji. Z Tomašovského výhledu je krásný pohled na údolí Bílého potoka, na část 

Prielomu Hornádu a při dobré viditelnosti i na Vysoké Tatry. K výhledu lze dojít po značených 

turistických cestách a naučné stezce "Prielom Hornádu" buď z obce Spišské Tomášovce nebo z 

Čingova. Tomašovský výhled je hojně navštěvován a při vstupu na něj se platí poplatek za vstup 

do Slovenského ráje. Vápencový skalní masiv pod výhledem je využíván horolezci. Lezecká 

historie této vyhledávané lokality sahá až do období před první světovou válkou. Na skalním 

masívu Tomášovského výhledu je vyznačeno na 100 lezeckých cest, jejichž délka dosahuje až 40 

metrů. 

[19] Prielom Hornádu – je nejdelší soutěska ve Slovenském ráji. Řeka Hornád vtéká do 

soutěsky v Hrdlu Hornádu dva kilometry jižně od obce Hrabušice, kilometr východně od 

turistického centra Podlesok. Řeka ve skutečnosti soutěsku opouští až u Smižanské maši kilometr 

jihozápadně od obce Smižany, Prielom Hornádu se však nazývá pouze úsek mezi Hrdlem 

Hornádu a ústím Bieleho potoka nedaleko Čingova. Soutěska je jako jediná ve Slovenském ráji 

průchozí obousměrně. Nevede vzhůru proti toku potoka jako většina ostatních, ale vodorovně nad 

korytem řeky. Rokle je zabezpečena vodorovnými žebříky a stupačkami.  

[20] Kartuzianský most – jedná se o jediný kamenný most přes řeku Hornád. Bohužel se 

nejedná o původní most z 15. století, který nechal vystavět řád kartuziánů. V závěru druhé 

světové války, 13. října 1944, chtěli Němci dobýt Kláštorisko, kde se skrývali partyzáni. Při ústupu 

starý most vyhodili do povětří. V roce 1995 byla znovu vystavěna věrná kopie středověkého 

mostu. 

[21] Podlesok – významné celoroční turistické středisko v údolí Velké Bílé vody při ústí Suché 

Belé. Výchozí bod na všechny túry v severozápadní části Slovenského ráje. V místě je možnost 

ubytování, stravování a v těsné blízkosti jsou obce Hrabušice a Betlanovce. Turistickou trasu si 

můžete vybrat dle Vaší fyzické zdatnosti a časové náročnosti. Přes méně náročnou túru 

procházející údolím Velké Bílé vody až po velmi náročný přechod průsmykem s pomocí žebříků, 

stupaček a dalších umělých pomůcek. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_Tatry
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[22] Mengusovská dolina – další z mnoha krásných tatranských dolin s typicky tvarovaným 

ledovcovým reliéfem. Ze západu ji ohraničuje hřeben Bášt s nejvyšším vrcholem Satan (2421 m), 

ze severu je to hlavní hřeben Vysokých Tater a z východu rozsocha Končistej. V závěru doliny se 

nachází nejhlubší jezero slovenských Tater – Veľké Hincovo pleso. Nedaleko od něj se nachází 

Malé Hincovo pleso a skupina malých občasných jezírek zvaná Hincové Oká. V horní části se 

dolina rozvětvuje na Hincovu kotlinu a kotlinu Žabích ples. Ve střední části se rozvětvuje směrem 

na SV na Zlomiskovů dolinu. Při ústí doliny se nachází často navštěvované Popradské pleso se 

symbolickým hřbitovem obětem hor. 

[23] Koprovský štít – jeden z volně přístupných vrcholů ve Vysokých Tatrách. Tyčí se přímo nad 

Veľkým Hincovým plesem. Je vysoký 2363 m a z jeho vrcholu je překrásný výhled na polskou i 
slovenskou část Vysokých Tater. 

[24] Popradské pleso – ledovcové jezero v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách na 

Slovensku. Je 380 m dlouhé a 248 m široké. Má rozlohu 6,8695 ha a hloubku 17,6 m. Objem 
vody činí 87 397 m³. Leží v nadmořské výšce 1494,3 m v Mengusovské dolině. Na břehu plesa 
stojí 2 horské chaty. Horský Hotel Popradské Pleso a Majláthova chata. 

Nedaleko plesa, pod strmou skalní stěnou Ostrvy se nachází Symbolický cintorín. Je místem, kde 
jsou na památku obětem Vysokých Tater umístěny pamětní desky se jmény lidí, kteří zahynuli ve 
Vysokých Tatrách, ale kde není nikdo pohřben. Autorem myšlenky na vytvoření centrálního 
památníku tatranských obětí byl akademický malíř Otakar Štáfl z Prahy, společně s Alojzem 
Lutonským. 

[25] Kláštorisko – nachází v samém středu Slovenského ráje v nadmořské výšce 760 m n. m. 

Má zde vrchol Kláštorská roklina a nedaleko odtud ústí rokle Malý a Veľký Kyseľ. Průměrná roční 

teplota činí 4,7 °C. Kláštorisko sloužilo jako úkryt pro obyvatele spišských obcí při nájezdech 

Tatarů kolem roku 1241. V roce 1305 zde byl vystavěn kartuziánský klášter, dle nálezů se zde 

však nacházela pevnost i dříve. V 15. století byl klášter obsazen husity a v roce 1543 zbourán, 

aby nesloužil za úkryt loupežníkům. V současné době je klášter obnovován a vede jím 

prohlídková trasa. Roku 1926 začala na jižní straně přilehlé louky stavba turistické ubytovny, která 

na svém místě stojí dodnes.  

[26] Kláštorská roklina – jedna z nejnavštěvovanějších roklí ve Slovenském ráji je dlouhá asi 1,5 

km. Dolina byla známá již od osídlení kláštera na Kláštorisku (kartuziánský klášter), průchozí je 
však až od roku 1960. Průchod je možný pouze proti směru toku potoka. Na mnoha místech ho 
usnadňují kovové žebříky a stupačky.  

[27] Velký Kyseľ – 1,5 km dlouhá roklina ve Slovenském ráji. První kompletní průchod roklinou 

se uskutečnil až v roce 1907, od roku 1975 byla zpřístupněna veřejnosti. V roce 1976 v roklině 
vypukl velký požár, který zničil velkou část lesa a narušil tak stabilitu svahů a skal. Z tohoto 
důvodu byla celých 40 let veřejnosti přístupná pouze náhradní trasa v nezasažené části doliny 
(zeshora po Obrovský vodopád). V srpnu 2016 byl přístup celou roklinou znovu otevřen, a to 
formou naučného chodníku s ferratou. Ferrata je jednosměrná ve směru proti proudu potoka a je 
přístupná od 15. června do 31. října. Turisté musí být vybaveni ferratovým jistícím setem a 
zakoupenou vstupenkou. 

[28] Malý Kyseľ – dva kilometry dlouhá rokle se stejnojmenným potokem a vodopády ve 
Slovenském ráji. Průchod je usnadněn žebříky a stupačkami a je možný pouze proti směru toku 
potoka. 

[29] Kežmarská Biela Voda – dolina Bielej vody je národní přírodní rezervace v Tatranském 

národním parku na Slovensku. Jedná se o údolí Kežmarské Biele vody a doliny Zeleného plesa. 

Chata u Zeleného plesa (slovensky Chata pri Zelenom plese, v minulosti známá jako Brnčalova 
chata nebo hovorově Brnčalka) je horská chata v severovýchodní části Vysokých Tater. Leží na 
konci Doliny Zeleného plesa na severním břehu Zeleného plesa. Nad chatou se zdvíhají nejvyšší 
stěny Vysokých Tater, a proto je prvotřídním cílem pro horolezce, turisty a lyžaře. 

Dolina Zeleného plesa byla dobře známá hledačům vzácných kovů a drahokamů nejpozději v 18. 
století. V její dolní části se pásly ovce a zřejmě zde stával primitivní útulek. První turisticky 
využívaná Egidova chata byla postavena roku 1876 na Rakouské polaně v Predných 
Meďodolech. Roku 1887 byla přemístěna na jižní břeh Zeleného plesa, kde roku 1890 shořela. 
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Nová Fridrichova chata byla postavena na dnešním místě na severním břehu plesa roku 1897. 
Od té doby prošla mnoha rekonstrukcemi a opravami. Mezi světovými válkami se jí říkalo chata 
pod Jastrabou vežou, v roce 1950 nesla jméno na počest organizátora socialistické tělovýchovy 
Alberta Brnčala, který zahynul pod Jastrabím sedlem. V roce 1992 se oficiálně vrátil její staronový 
název. 

[30] Velká Svišťovka – vrchol 2038 m je součástí NPR Bielá Voda. Jde o poslední vrchol na 

východní straně červeně značené Tatranské magistrály. Sedlo pod Svišťovkou v nadmořské 
výšce 2023 m na jihovýchodním hřebeni Malého Kežmarského štítu odděluje vrchol Velké 
Svišťovky 2037 m od vrcholu Svišťového hrbu. Sedlo pod Svišťovkou je jedním ze dvou mělkých 
travnatě-skalnatých sedel mezi Malým Kežmarským štítem a Velkou Svišťovkou. 

[31] Skalnaté pleso – morénové pleso v nejnižším místě Skalnaté doliny. Má rozlohu 1,2380 ha, 

je 212 m dlouhé a 85 m široké. Dosahuje maximální hloubky 4,2 m a objemu 15 874 m³. Leží v 
nadmořské výšce 1751 m.  
V blízkosti plesa se nachází astronomická a meteorologická observatoř Skalnaté pleso. 
Observatoř byla založena v roce 1943 Antonínem Bečvářem, který byl i jejím prvním ředitelem. 
Leží v nadmořské výšce 1 783 m. Je po ní pojmenována planetka Skalnaté Pleso. 
Poblíž plesa se nacházejí chaty Encián a Skalnatá chata. 
Na Skalnaté pleso vede lanovka z Tatranské Lomnice. Lanovka odtud pokračuje na Lomnický štít, 
nebo na Lomnické sedlo. 

[32] Tatranská Lomnica – velmi významná turistická a rekreační obec při cestě Svobody, vstup 

do centrální a východní části Vysokých Tater. Tatranská Lomnice byla založena v roce 1892 jako 
první klimatické město ve Vysokých Tatrách. Atrakcí se v roce 1940 stala visutá lanovka na 
Lomnický štít. V obci se nachází evangelický kostel z roku 1902 a tudorovský Széchenyiho 
letohrádek z roku 1913 známý jako "staré muzeum" a sídlo Správy Tatranského národního 
parku. Mezi řadou hotelů a dalších lomnických staveb dosáhla největší proslulosti zotavovna 
Morava (1931) od respektovaného architekta Bohuslava Fuchse a jeho kolegy Karla 
Ernstebergera. Byla také filmovou kulisou příběhu Anděl na horách 

Území Tatranské Lomnice mělo od roku 1209, kdy bylo předmětem první královské donace 

Ondřeje II. mnoho vlastníků. Posledním soukromým vlastníkem byl Ondrej Spóner, od nějž toto 

území odkoupil Uherský stát v roce 1892. V tomto roce vznikly první státní lázně ve Vysokých 

Tatrách a další z tatranských osad – Tatranská Lomnica. V roce 1893 byl postaven Hotel 

Lomnica, v té době největší na území Vysokých Tater, později pozoruhodný Kúpeľný dom s 

bazénem a vodoléčbou. V roce 1905 byl postaven reprezentační Grandhotel, který byl v roce 

1919 přejmenován na Grandhotel Praha. V tomto období vznikla i různá sportoviště, lyžařská a 

sáňkařská dráha, kluziště či tenisové kurty.  
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