
                                                              Cyklo cesta 8.6 -12.6.2022 

Košice-Kojšovská Hola-Gelnica-Plejsy-Krompachy-Spišský hrad-Levoča-Kežmarok-Stará Lesná-Sliezski dom-Štrbské 

pleso-Vavrišovo-Liptovský Mikuláš. 

Cesty se zúčastnili: Petr Fojtík, Petr Nedoma,Petr Trchalík,Zoltán Bagári,Ivan Straškraba,Ladislav Drda 

1.den 

S hodinovým zpožděním jsme dojeli vlakem do Košic ve 13 hod, kde jsme si projeli náměstí, doplnili tekutiny a vyjeli 

severozápadním směrem za drobného mrholení a velkého dusna. Přes obec Hýlov jsme dojeli do Zlaté Idky z které 

začíná stoupání na Kojšovskou holu. Celé stoupání bylo naštěstí většinou v listnatém lese ve stínu, což však 

nezabránilo obrovským rozdílům v rychlosti stoupání jednotlivých členů výpravy. Ano byl jsem poslední. Cílem byla 

chata Erika 1 133 mnm, kde jsme povečeřeli a ubytovali se. Celá velká chata byla jen naše. Zolo s Nedem si ještě 

k večeru vyjeli a vyšli na Kojšovskou holi 1,5km daleko. 

2.den 

Ráno si také Ivan s Trchym vyrazili na Kojšovskou holu a poté začal 15 km sjezd Perlovou dolinou do Gelnice. V jejím 

závěru proradná díra shodila Láďu z kola, naštěstí to skončilo jen odřeným kolenem. Zolo se od nás odpojil a jel přes 

Gelnici na Plejsy delší trasou.Po přejetí údolí s řekou Hnilcem jsme začali stoupat údolím obcí Žakarovce. Na konci 

obce začalo prudké stoupání doprava polní cestou na hřeben. Někteří to vyjeli na kole jiní si stopli taxi. Po hřebení 

lesem za částečného tlačení jsme vyjeli do sedla Priehyba-Plessy ve výšce 880 mnm. Odtud začal 5 km sjezd do 

Krompach kolem sjezdovek lyžařského střediska Plejsy. Při sjezdu začal drobný deštík. Který se zvetšil našim 

příjezdem do hostince Gáleria v Krompaších. Po vytrávení Spišskou borovičkou jsme vyrazili směr Spišské Vlachy 

s gotickou radnicí. Zde jsme odbočili doprava směr Žehra, v které se nachází vzácný kostelík zařazený mezi památky 

UNESCO, který je bohužel hyzděn okolním cikánským hřbitovem. Za obcí se nám naskytl pohled na nedaleký Spišský 

hrad, kde jsme po pár kilometrech stoupání vyjeli. Za velkého horka jsme na prvním nádvoří zasedli k pivu a povídali 

jsme si se zdejší charismatickou průvodkyní. Po odpočinku jsme sjeli do Spišského podhradí a projeli si historicky 

cennou Spišskou kapitulu. Za ní jsme přejeli náhorní rovinku Křížového vrchu s kapličkami a Sivou bradou 

s minerálními prameny a travertýnovými naplaveninami. Ze západu se však již blížila bouřka, které jsme se pokusili 

ujet, ale v Nemešanech nás dostihla. Před deštěm jsme se schovali v malé chaloupce prodejně sýrů. Déšť neustával a 

proto se část výpravy svezla do Levoče autem a část jela na kole. 

3.den 

Ráno jsme za slunečného počasí poseděli na Levočském náměstí u kávy a poté se vydali na sever do Levočské doliny 

míjíce Levočskou přehradu. V místě zvaném Levočská dolina rampa jsme odbočili směr západ lesní cestou do sedla 

pod Křížovým vrchom ve výšce 880 mnm. Tato jižní strana Levočských vrchů je plná hlubokých lesů. Po odpočinku u 

památníku Sv.Huberta jsme začali čarokrásný sjezd do obce Lubica. Potkali jsme pouze jednu skupinku cyklistů a 

kochali se nádhernou krajinou. Na předměstí Kežmaroku v obci Lubica jsme v místní reštaurácii poobědvali. Poté 

jsme si prohlédli historické centrum Kežmaroku a jeli směr Malý Slavkov. Odsud začíná cyklostezka nejdříve polem a 

poté lesem za mírného stoupání k Tatranské Lomnici. Zde jsme poseděli u Bernardova piva ve stínu Lomnického štítu, 

nakoupili si a sjeli kousek na ubytování do luxusních apartmánů ve Staré Lesné. Večer proběhla jako každoročně 

oslava Nedových už kdovíkolikátin. 

4.den 

Ráno nás opustil Láďa, který odjel na vlak domů. Za slunečného počasí jsme vyjeli k taranské magistrále a dojeli do 

Tatranské Polianky, kde začína stoupání ke Sliezskému domu dlouhé 7 km s převýšením 700 m. Lepší to vyjeli za 70 

min. slabší za 105 min. Na chatě jsme dali pivko, prošli se kolem Velického plesa a sjeli nazpět dolů.Po tatranské 

magistrále jsme dojeli na Štrbské pleso (Ivan vlakem) za dešťové přeháňky. Na Štrbském plese se odpojil Ivan a hoši 

pokračovali přes Podbánské na nocleh do Vavrišova kolem vodácké mekky Belé. 

5. 

4 zbývající mušketýři na pohodu dojeli přes Liptovský Petér do Liptovskému Jánu do termálu kde se kompletně 

vytermálovali. Odsud dojeli přes Zoltánovu Uherskou ves na vlak do Liptovského Mikuláše. Sláva nazdar výletu……. 

 



 

Pan Fof s panem Luďkem dovezli cyglysty do Púchova na vlak do Košic uprostřed průtrže mračen.. 

 

Plechovka piva Steiger připomíná plechovku Prazdroje, což budou pánové ze Svazu pivovarníků podrobně šetřit, zda 

se nejedná o nekalou soutěž…. 



 

Košice hlavní nádraží….Vystupovať chalani a nechodiť do podchodu (bylo splněno) 

 

Zolo se smutně dívá na Štátne divadlo, kde se mu nepodařilo získat angažmá….. 



 

Dóm Svatej Alžbety v Košicích Petrovi opravdu nepatří…… 

 

První 9 % stoupání mezi Nižným Kláštovem a Hýlovem se Zolem neudělalo vůbec nic…s Ivanem vzadu ano 



 

 

Klesání za Hýlovem..poslední toho dne..Fof kličkuje mezi bouřkami….hřeben Kojšovské holi se rýsuje nad jeho hlavou 

 

 

Stoupání po kvalitní asfaltce k chatě Erika pod Kojšovskou holí ze Zlaté Idky bylo dlouhé 7,6 km s převýšením 

580m….Jižní stěny Kojšovské holi jsou pokryty listnatými lesy…To zlepšuje dýchání cyklistům….Předtím jsme již 

nastoupali 460 m výškových… 

 



 

 

Fof nedaleko vrcholu…Již se u něj pomalu začíná objevovat úsměv…. V dáli Uhry….. 

 

Stoupání skončilo….Fotíme se u pomníčku neznámého cyklisty…. 

 

 

 



 

Fof vidí tak daleko jak nikdo další…. 

 

Večeři nám na chatě Erika ve výšce 1 135 mnm přece jen udělali…… 



 

Zolův večerní pokus o dobytí Kojšovské holi byl úspěšný…… 

 

Zolo je nenasytný dobyvatel vrcholů, ještě toho večera dobyl Zlatoidskou horu 1232 mnm a získal talíř pro vítěze….. 

 

Ranní vyjížďka na Kojšovskou holi, vlevo vzadu Zlatoidská hora…. 



 

 

Pohled směr Košice….. 

 

 

Čtvrteční ráno, cyklisté v plné polní…. 

 

Začátek sjezdu Perlovou dolinou, který má 15 km… 



 

Červený kříž v tradičních červených šátcích se jako vždy stará o zraněné cyklisty…. 

 

Zolo išiel v Gelnici popri Kamenného mosta k budove vodnej elektrárne, ktorá ako prvá na Slovensku uskutočnila 

verejnú dodávku elektrickej energie až k Mestskému úradu na vítačku….Elektroinženýri  sů tuná vážení…..   



 

MHD Žakarovce  je zajišťována vozy V3S…jízdné je pro cyklisty nad 55 let zdarma…výkladka také zdarma….. 

 

Fof se blíží k východnímu ramenu Krompašského vrchu….horko, dusno, černo v pozadí….unikneme dešti?...ano… 

 

 

 



 

Vrchol sjezdovky Plejsy nad Krompachy…Fof nás zve ke sjezdu… 

 

Ivan dokázal sjet sjezdovku Plejsy v sedle i když mu ne všichni věřili…. 

 

Ivan s Fofem vešly do restaurantu a začalo pršet….Foto o hodinu později po obědě…Vyrážíme na Spiš…. 



 

Spišské Vlachy, gotická radnice…. 

 

V dáli obec Žehra…. 

 

Památka UNESCO Kostel v obci Žehra…..Vkusně barevně upravené cikánské hroby před ním… 



 

Začátek stoupání ke Spišskému hradu(mezi Zolem a Trchym)….jakou taktiku zvolit?…Jsou kola připravena? 

 

Hnusné jeřáby kazí panorama…. 

 

Druhé nádvoří Spišského hradu…Na levé straně hudební studio, kde byl nahrán pozdrav pro náčelníka…. 



 

Schválně kdo neumí pít pivo?…. 

 

Nejukecanější průvodkyně na Slovensku zavinila naše zmoknutí…dole Spišská kapitula…. 

 

Úprk z hradu… 



 

Katedrála Svatého Martina                Ivan vjíždí dolní branou do Spišské kapituly 

 

Cyklokros na náhorní planině Křížové hory se Spišským hradem v pozadí….. 



 

Kaplnka Svaté Rozálie s cyklopoutníky… 

 

Travertýny pod Sivou bradou….. 



 

Poslední nedešťové okamžiky před Nemešany…… 

 

Prodejna sýrů před Nemešany nám posloužila jako úkryt před bouřkou…… 

 

Trchy dokázal umístit do zaplněné dodávky s cikánským řidičem 3 kola a 3 chlapi…. 



 

Hurá na Levoču…. 

 

Duha za Klčovem….bouřka odchází…. 



 

Ubytování pod Gymnaziálním kostelem v Levoči… 

 

 

Renesanční radnice a bazilika Svatého Jakuba v Levoči….to vše s Láďou…. 



 

Ned odjíždí po snídani v kavárně do Levočských vrchů…. 

 

 

 

Vstupujeme do lůna Levočských vrchů….Trchyho zachytit celého není možné….Jeho pravou ruku jsem ještě nikdy 

nevyfotil…. 

 

 



 

Půlka stoupání….Odpočinek….. 

 

 

 

Ivan sice horskou etapu vyhrál, ale otázkou zůstává, či v duchu fair play…..Sedlo pod Křížovou horou 880 mnm….. 



 

Setkání se Svatým Hubertem u sedla… 

 

 

 

Dolina Ruskinovského potoka směr Lubica…. 

 



 

Kežmarok…..dem na pivo nejdem na pivo?....Nejdem… 

 

 

Ty Zolo nekůpil bys ně boty?....Kežmarský zámek….. 

 

 



 

Za Malým Slavkovom….terén začíná….Velikáni vylézají z mraků…. 

 

 

Odpočinok v tieni…. 

 



 

Pod Tatranskou Lomnicou… 

 

Bernard nás vítá v Tatranské Lomnici….. 



Lomnický štít…….. 

 

Luxusní ubytování ve Staré Lesné…… 



 

Tatranská Polianka start časovky na Sliezsky dom…. 

 

Fof se blíži k první rovince…. 



 

Polovina cesty na Sliezsky dom je za námi, chlapci tak vypadá jízda po hraně …..Velický potok…. 

 

Ivan se takticky drží posledního místa ve vrchařské etapě….Sliezsky dom pod Gerlachem na dohled…. 



 

Sliezský dom 1 675 mnm….. 

 

Chlapci čekají na povolení ke sjezdu dolů…..vlevo úbočí Gerlachu…. 

 



 

Rychle jedoucím Zolovi a Nedovi zmizel Trchy v dálce…výjezd ze Sliezského domu… 

 

Oficiální rozloučení s dědečkem Straškrabou na Štrbském plese… 



 

Vodákovi je u vody hej….Belá…. 

 

Zatím jsme na něj nevyjeli, ale kdo ví….Éj pod Kriváňom cesta dlhá…. 



 

Po sladké noci s hořkým pivem  ve Vavrišovu….. 

 

Dva naši Peterové před obecním úřadem v Liptovském Petéru…. 

 

Před námi Západní Tatry s Barancem nad Zolovou rukou…. 



 

Termál v Liptovském Jánu zajistil regeneraci…..Kyselina mléčná probublává z cyklistových svalů….. 

 

Kdybych Vás nedovezl do Liptovského Mikuláše, kdo by Vás dovezl? No? 



KOLA 2022 - Košice,Kojšova Hola,Levoča,Stará Lesná,Vavrišovo,Liptovský Mikuláš 

vlak 8.6.2022 - 8,00 Púchov - 12,00 Košice      

1. den   km 
km 
cel. DoKopce Zkopce povrch   

Košice Hýlov 15 15 330   silnice   

Hýlov Zlatá Idka 10 25 190 90 silnice   

Zlatá Idka chata Erika-pod Kojš. Hola 8 33 580   lesní silnice   

                

2. den      33 1100 90     

chata Erika-pod Kojš. Hola Kojšovská Hola 1 1 100   zpevněná   

Kojšovská Hola chata Erika-pod Kojš. Hola 1 2 0 100 zpevněná   

chata Erika-pod Kojš. Hola Gelnica 15 17 0 830 zpevněná   

Gelnica Žakarovce konec 4 21 250 0 silnice   

Žakarovce konec Plejsy priehyba 3 24 290 0 polňačka   

Plejsy priehyba Krompachy 6 30 0 510 zpevněná   

Krompachy Spišské Vlachy 8 38 50 50 silnice   

Spišské Vlachy Spišský Hrad 8 46 220 20 silnice   

Spišský Hrad Levoča 20 66 350 360 silnice   

3. den      66 1260 1870     

Levoča Kežmarok 25 25 390 350 lesní cesta   

Kežmarok Stará Lesná 18 43 280 100 polní cesta    

4.den     43 670 450     

Stará Lesná Tatranská Polianka 10 10 250 50 silnice   

Tatranská Polianka Sliezsky dom 7 17 680 0 lesní asfaltka   

Sliezsky dom Tatranská Polianka 7 24 0 680 lesní asfaltka   

Tatranská Polianka Štrbské Pleso 13 37 350 20 silnice   

Štrbské Pleso Podbánské 17 54 40 430 silnice   

Podbánské Vavrišovo 23 77 60 330 cyklostezka   

5.den     77 1380 1510     

Vavrišovo Liptovský Mikuláš 25 25 60 180 silnice   

              C E L K E M :   244 4470 4100     

Vše ujeli : Ned + Zolo             

trošku méně: Trchy             

trošku více méně: Fof             

trošku více více méně: Ivan             

nejméně: Láďa             

 


