Ubytovòa Biela Stopa - ubytovanie Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Biela voda – Chata pri Zelenom plese
Nároènos•: vysoká
Vhodná pre: horské bicykle (MTB)
Dåžka: 8 km
Èas: 2 hodiny – 2hodiny 30 minút

Absolútne naj•ažšia znaèená cyklotrasa vo Vysokých Tatrách. Len najlepší ju dokážu prejs• bez nutnosti zosadnutia a
potlaèenia bicykla v nároèných úsekoch. Nádherná scenéria Vysokých a Belianskych Tatier – jedno z najkrajších miest v
Tatrách.

Biela voda je názov autobusovej zastávky neïaleko Kežmarských Ž¾abov a zároveò potoka, ktorý lemuje trasu. Po Šalviový
prameò je povrch cesty kamenistý, spevnený a pomerne široký. Od Šalviového prameòa je povrch ve¾mi •ažký s ve¾kými nesta
kameòmi. Závereèná štvrtina je piesèito-kamenistá, zvyèajne mokrá.

Cyklotrasa zaèína pri autobusovej zastávke. Povrch býva dobrý, vyjazdený. Najstrmšie stúpanie je až v mieste, kde sa cesta
priblíži ku vode. Po jeho zdolaní sa dostávame k miestu, kde sa na hlavnú trasu napája turistický chodník od Tatranských
Matliar.

Po pätnástich minútach prechádzame po drevenom mostíku ponad potok a po zdolaní krátkeho úseku si máme
možnos• oddýchnu• si na lavièkách pri Šalvejovom prameni.

Od tohto miesta pokraèujeme korytom potoka po nároènom teréne. Ve¾ké balvany nie sú dobre viazané, stúpanie je
nároèné. Zakrátko minieme rázcestník od Malej Sviš•ovky.

Nakrátko sa terén vylepší až kým sa nedostaneme k serpentínovému stúpaniu dlhému asi osemsto metrov. Stáva sa, že
predné koleso zapadne do štrbiny medzi kamene. Je to ve¾mi dobrý terén na zistenie svojich možností a získanie poznatkov
ako v takomto teréne jazdi•. Nezabúdajte, že sa budete tadia¾to aj vraca•.

Vrchná èas• je ove¾a ¾ahšia, podložie je piesèito-kamenistné, stúpanie mierne. V tomto úseku však zvykne tiec• voda (aj
5cm vysoká).

Ak sa chcete dosta• ku chate bez nosenia bicykla, h¾adajte asi dvesto metrov pod chatou odboèku po ktorej jazdí džíp. Tak
sa dostanete hore ku chate (Chata pri Zelenom plese, predtým Brnèalova chata "Brnèalka"), ak pôjdete rovno, chodník
vás privedie k Zelenému plesu. Stadia¾ by ste museli bicykel vynies• príkrymi schodmi v kameòoch.
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Zjazd je nároèný na kvalitu bàzd, techniku a fyzickú prípravu (zvláš• namáhané sú ruky). Keïže chodník je úzky a v
niektorých èastiach lemovaný priepas•ou, treba dáva• pozor. Prednos• majú peší turisti! Zjazd zo Šalvejovho prameòa patrí
medzi najväèšie zážitky. Je možné vyvinú• vysokú rýchlos•, ale len v preh¾adných úsekoch (peší, autá). Spomínate si na to
najprudšie stúpanie? Tam sa dosahuje najväèšia rýchlos•, až do 80 km/hodinu.

Odporuèenie:

- nesnažte sa zdola• celú trasu naraz, ak na to nemáte
- dezén prispôsobte podkladu, ak v stúpaniach prešmykuje, obrá•te to spä•
- máte kryt na prehadzovaèku? Pri jazde medzi balvanmi je ve¾ký predpoklad jej poškodenia
- Brzdy pred jazdou vyskúšajte
- bez prilby môžete jazdi• len po menej nároèných tratiach, kde je však tento doplnok vo vlastnom záujme tiež odporúèaný
- na trati sa môžete stretnú• aj s divou zverou (srnèia, medvedia)!
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