
Cyklistický výjazd  
za spoznávaním Vysokých Tatier 

 
Realizoval:                             Cykloturistický klub LEŠŤAN 
Účasť členov klubu:              Mgr. Martin Jančok, Marián Fiľo, MVDr. Michal 

Ondovčík 
Termín výjazdu:                     2.-5.7.2010  
Trasa presunu:                       

- Zábava-Dobrá Niva-Ružomberok-Nová Polianka   autom ,  
- Nová Polianka-vysokohorské chaty a hotely bicyklami,  
- Nová Polianka-Ružomberok-Banská Bystrica autom.      

Dĺžka presunu:                       
2.7.2010 -  Nová Polianka-Hrebienok – 22,5 km , 
3.7.2010 – Nová Polianka-Chata na Zelenom Plese-Kežmarok-Stará Lesná-

Smokovce-Nová Polianka – 80 km , 
4.7.2010 – Nová Polianka-Sliezsky dom-Štrbské Pleso-Popradské Pleso (Chata 

kpt.Morávku)-Nová Polianka – 55 km . 
 
Materiál, ktorý bol použitý k spracovaniu prezentác ie:                   
- text a mapka – internet, 
- fotografie –  MVDr. Michal Ondovčík. 

 
 

Pohorie Vysoké Tatry sa nachádza na severnej časti Slovenska, na hranici s 
Poľskom. V roku 1949 boli vyhlásené za prvý národný park na Slovensku (TANAP ) a 



roku 1993 boli spolu s poľskou časťou Tatier vyhlásené organizáciou UNESCO za 
"Biosférickú rezerváciu Tatry".  
  Vysoké Tatry vznikli v treťohorách zdvihom žulového masívu nad úroveň 
terénu a súčasnú podobu nadobudli činnosťou ľadovcov v štvrtohorách. Touto 
horotvornou činnosťou vznikli charakteristické skalné vrcholy (Gerlachovský štít, 
Krivá ň, Rysy, Lomnický štít ), hlboké ľadovcové doliny (Mengusovská dolina, 
Veľká a Malá Studená dolina ), morény a plesá (Štrbské pleso, Skalnaté pleso ). V 
oblasti sa nachádzajú obce s historickými pamiatkami (Kežmarok, Spišská Sobota, 
Poprad ) a turistické strediská (Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská 
Lomnica, Ždiar ) s možnosťou ubytovania . Z ubytovacích stredísk je možné robiť 
celodenné výlety do širšieho okolia (Nízke Tatry, Pieniny, Slovenský raj, Levo ča, 
Chrám sv.Jakuba, Spišský hrad, Plejsy ). 
 

Vysokohorské chaty a hotely 
 

Vysokohorská chata (1551 m) v Doline Zeleného plesa  na východnom brehu rovnomenného jazera, ktorá je 
turistami, cyklistami, horolezcami i lyžiarmi vyhľadávaná pre mimoriadne dobré terénne podmienky na uvedené športy.  
    Prví turistickí návštevníci Zeleného plesa mali možnosť prenocovať len pod holým nebom alebo v salašoch na Rakúskej 
poľane a v Predných Meďodoloch. Roku 1876 vyrástla na Rakúskej poľane aj prvá útulňa, Egidova chata, ktorú r. 1887 
premiestnili na južný breh plesa r. 1890 vyhorela. Roku 1897 postavili na severnom brehu novú, Fridrichovu chatu, z ktorej 
prístavbami (r. 1924) a povojnovými prestavbami vznikol dnešný objekt. Chata po r. 1950 niesla meno Alberta Brnčala (1919-
1950), profesora telesnej výchovy, odchovanca spolku tatranských horolezcov IAMES, ktorý 1.8.1950 ako horolezecký 
inštruktor zahynul pod Jastrabím sedlom v Malej Zmrzlej doline. V súčasnosti sa chata nazýva Chata pri Zelenom plese. 
Chatárom je v súčasnosti Juraj Gantner.  

PRÍSTUP: Tatranské Matliare (žltá-modrá, 2h55"/3h30"), Skalnaté pleso cez sedlo pod Svišťovkou (červená, 
2h15"/2h00"), Skalnatá chata cez sedlo pod Svišťovkou (červená, 2h15"/2h00"), Kopské sedlo (modrá-červená, 1h00"/1h00"), 
Chata Plesnivec (červená-zelená, 1h45"/2h00"), Tatranská Kotlina (červená-zelená, 3h05"/3h30"), Jahňací štít (žltá, 
1h40"/2h00"), Tatranská Javorina cez Kopské sedlo (červená-modrá, 3h30"/4h00"), Veľká Svišťovka cez sedlo Pod Svišťovkou 
(červená, 1h00"/0h45"). 
 

Horský hotel HREBIENOK 
História hotela siaha do konca 18. storočia a súvisí s osídľovaním najstaršej tatranskej osady Starý Smokovec. Jeden 

z obľúbených cieľov priekopníckych návštevníkov Vysokých Tatier bol blízky Hrebienok. Keď si výletníci začali vytyčovať 
náročnejšie túry do Veľkej a Malej Studenej doliny a na okolité štíty, bola v roku 1865 na Starolesnianskej poľane postavená 
Rainerova chata a o desať rokov neskôr, tesne pod Hrebienkom skromná Ruženina chata. Popri nej pri chodníku k vodopádom 
sa Spišsko-sobotská lesná spoločnosť rozhodla založiť Studenopotocké kúpele a postupne dala do prevádzky hotel Spiš 
(1884), hotel Kolbach a Kúpeľný dom (1894). Záujem o kúpele vzrástol, keď sa v roku 1908 dala do prevádzky lanovka na 
Hrebienok. Sľubné plány rozvoja kúpeľov zmaril požiar v roku 1927. Rok po požiari (1928) dala pražská Legiobanka, ako majiteľ 
pozemnej lanovky pribudovať k staničnej budove na Hrebienku hotel s reštauráciou Športhotel (predchodca horského hotela 
Hrebienok). Po roku 1947 v súvislosti s likvidáciou Legiobanky sa hotel zmenil na odborársku zotavovňu pod názvom 
Hrebienok. Značný vek budovy a nepretržitá prevádzka si v roku 1988 vyžiadala rozsiahlu rekonštrukciu. Súčasný vzhľad hotela 
už len vo veľmi hrubých rysoch pripomína starú budovu.  

PRÍSTUP: stredisko Hrebienok (0h00"/0h00"), Bilíkova chata  (0h00"/0h00"), Starý Smokovec (Pozemná lanová 
dráha), Starý Smokovec (zelená, 0h30"/0h45"), Sliezsky dom (červená, 2h05"/1h15"), Vodopády Studeného potoka (zelená, 
0h15"/0h15"), Rainerova chata  (červená, 0h35"/0h35"), Zbojnícka chata (červená-modrá, 3h05"/2h30"), Zamkovského chata 
(červená, 1h05"/1h05"), Téryho chata (červená-zelená, 3h05"/2h45"), Skalnaté pleso (červená, 2h15"/1h55"), Skalnatá chata 
(červená, 2h15"/1h55"), Slavkovský štít (červená-modrá, 4h35"/3h35"). 
 

Sliezsky dom  (1670 m) je horský hotel na prahu Velickej doliny, na brehu Velického plesa. Prvá kamenná chatka z 
roku 1871 stála na východnom brehu Velického plesa. V marci 1874 ju zmietla snehová lavína. Roku 1878 postavili na 
juhovýchod od plesa menšiu drevenú útulňu. Ostala v prevádzke ako nocľaháreň pre nosičov a horských vodcov aj po roku 
1895, keď sliezska sekcia Uhorského karpatského spolku postavila na západnom brehu plesa prvý Sliezsky dom, pôvodne ako 
prízemnú drevenú budovu. Chatu opätovne rozširovali a modernizovali. Zvlášť získala veľkou adaptáciou z rokov 1957-1960, 
ale už r. 1962 celkom vyhorela. Od r. 1968 je na jej mieste moderný horský hotel rovnakého mena.  

PRÍSTUP: Tatranská Polianka (zelená, 1h40"/2h00"), Batizovské pleso (červená, 1h00"/1h00"), Chata pri 
Popradskom plese (červená, 3h30"/3h30"), osada Štrbské Pleso (červená, 4h35"/4h45"), jazero Štrbské pleso (červená, 
4h35"/4h45"), železničná zastávka Popradské pleso (červená-modrá, 4h10"/4h20"), Vyšné Hágy (červená-žltá, 3h00"/3h30"), 
(žltá-modrá, 1h35"/2h00"), Starý Smokovec (žltá, 1h50"/2h25"), stredisko Hrebienok (červená, 1h15"/2h05"), Bilíkova chata 
(červená, 1h15"/2h05"), horský hotel Hrebienok (červená, 1h15"/2h05"), Zbojnícka chata cez sedlo Prielom a Poľský hrebeň 
(modrá, 3h45"/3h45"), Východná Vysoká cez Poľský hrebeň (zelená-žltá, 2h45"/2h00"), Lysá Poľana (zelená-modrá, 
6h30"/6h45"). 
 

Chata kpt.Morávku – Popradské pleso 
Chata (1494 m) je najnavštevovanejšou chatou s celoročnou prevádzkou vo Vysokých Tatrách, situovaná v krásnom 

prostredí Mengusovskej doliny na severnom brehu Popradského plesa. Roku 1879 vyrástla pri Popradskom plese prvá neveľká 
drevená chata Uhorského karpatského spolku, tzv. Majláthova chata, ale o rok neskôr vyhorela. Roku 1881 ju nahradili rovnako 
veľkou kamennou budovou, ale roku 1890 aj tú zničil požiar. Tretiu chatu postavili roku 1892 a neskôr ju rozšírili o turistickú 
ubytovňu. Tieto objekty slúžili do roku 1961, keď dali do prevádzky nový turistický hotel. Starú budovu po 2. svetovej vojne 



pomenovali Chatou kpt.Morávku na počesť Štefana Morávku (1911-1945), veliteľa oddelenia finančnej stráže osady Štrbské 
Pleso, ktorý padol ako veliteľ prieskumnej hliadky partizánskeho oddielu Vysoké Tatry na Grúniku pod Kriváňom. Stará budova 
neskôr vyhorela a toto pomenovanie prevzal nový objekt, ktorý medzitým stratil charakter hotela. V súčasnosti sa chata nazýva 
Chata pri Popradskom plese.  

PRÍSTUP: Symbolický cintorín (žltá, 0h30"/0h30"), osada Štrbské Pleso (červená, 1h05"/1h15"), jazero Štrbské Pleso 
(červená, 1h05"/1h15"), železničná zastávka Popradské pleso (modrá, 0h50"/1h00"), Chata pod Rysmi (modrá-červená, 
2h20"/1h45"), Rysy (modrá-červená, 3h20"/2h30"), Sliezsky dom (červená, 3h30"/3h30"), Kôprovský štít (modrá-červená, 
2h50"/2h30"), Tri studničky cez Vyšné Kôprovské sedlo (modrá, 7h20"/7h15"). 
 

ŠTRBSKÉ PLESO 
Najvyššie položená turisticko-liečebná osada vo Vysokých Tatrách, na južnom brehu rovnomenného plesa.  

    Roku 1872 vyrástla na južnom brehu Štrbského plesa poľovnícka chatka zemepána Jozefa Szentiványiho a stala sa 
zárodkom neskoršieho turistického strediska Štrbské Pleso. Uhorský karpatský spolok dal r.1875 podnet k výstavbe turistickej 
ubytovne. K nej pribudli zakrátko aj ďalšie hotely a reštaurácie, kúpeľný dom a niekoľko viliek. Roku 1885 priznali osade 
charakter liečivých kúpeľov. Výstavbu za uhorského štátu dovŕšili r.1906 hotely Hviezdoslav a Kriváň.  
    Roku 1876 vybudovali vozovňu Tatranská Štrba - Štrbské Pleso (r.1921 ju prestavali na autocestu) a v r.1896 postavili 
zhruba paralelnú ozubnicovú železnicu, ktorú r.1933 nahradili autobusy. Roku 1885 dostalo Štrbské Pleso spojenie so Starým 
Smokovcom a r.1911 odovzdali verejnosti aj súbežnú elektrickú železnicu. Situácia po 2. svetovej vojne si vynútila premenu 
hotelov na protiastmatické sanatóriá, no v súvise s prípravami na lyžiarske majstrovstvá sveta 1970 chýbajúce ubytovacie a 
reštauračné kapacity nahradili modernými novostavbami. Súčasne boli postavené nové dopravné objekty, vrátane novej 
elektrickej "zubačky" z Tatranskej Štrby, budova spojov, obchody a služby a v ústí Mlynickej doliny vyrástol veľkoryso 
vybudovaný lyžiarsky areál. Roku 1976 dali do prevádzky moderný liečebný dom Helios. Na Štrbskom Plese žil Gustáv Nedobrý 
(1893-1966), jeden zo zakladateľov horolezeckého spolku IAMES, organizátor slovenskej turistiky, horskej vodcovskej a 
záchrannej služby. POZNÁMKA: Miestna časť obce Štrba.  

PRÍSTUP: jazero Štrbské pleso (0h00"/0h00"), Tatranská Štrba (Ozubnicová železnica), Tatranská Štrba (modrá, 
1h30"/1h45"), Štrba (modrá, 2h15"/2h30"), Symbolický cintorín (červená-modrá, 1h25"/1h15"), Chata pri Popradskom plese 
(červená, 1h15"/1h05"), Sliezsky dom cez Ostrvu (červená, 4h45"/4h35"), Chata pod Rysmi (červená-modrá-červená, 
3h35"/2h50"), Rysy (červená-modrá-červená, 4h35"/3h35"), Chata pod Soliskom (Sedačková lanová dráha II), Chata pod 
Soliskom (modrá, 1h30"/1h20"), Predné Solisko (modrá-červená, 2h30"/1h50"), osada Štrbské Pleso cez Bystré sedlo (žltá-
červená, 6h55"/zakázaný smer), Kriváň (červená-modrá, 3h30"/3h00"), Tri studničky (červená, 2h20"/2h30"), Tri studničky cez 
Vyšné Kôprovské sedlo (červená-modrá, 8h35"/8h20"), Podbanské (červená, 3h35"/3h45"), Múzeum liptovskej dediny (25 km), 
Podbanské (17 km), Vyšné Hágy (6 km), Tatranská Štrba (7 km), Štrba (11 km), Starý Smokovec (15 km), Tatranská Lomnica 
(20 km), Ždiar (36 km), Poprad (25 km), Kežmarok (40 km). 
 

 

 



 
 



 
 

       
 



    
 

     
 

     



      
 

     
 

         

                                                                        MVDr. Michal Ondov čík 

                                                                     


