XVIII CYKLOJAZDA HISTORIE 2019.
Wisła (PL) - Zvolen (SK)
Rajd odbył się w ramach XVIII-tej edycji CYKLOJAZDA HISTORIE. Jest to
impreza rowerowa organizowana przez miasto Zvolen na Słowacji z okazji założenia
miasta. W tym roku przypadła 776 rocznica.
Ideą rajdu jest symboliczne połączenie dwóch historycznych regionów i zamków:
Spisskiego Zamku i Pustego Hradu w Zwoleniu.
Miasto Wisła reprezentowała 10-cio osobowa grupa członków i sympatyków Wiślańskiego
Koła Cyklistów „GÓRAL”. W tym roku rajd trwał 4 dni.
Pierwszego dnia o 7:00 ruszyliśmy z centrum Wisły. Mozolnie pokonywaliśmy
kolejne przełęcze i doliny w Beskidach: Śląskim, Żywieckim w Polsce. Następnie
przemierzaliśmy już na Słowacji: Beskidy Orawskie, Górną Orawę, pogranicze Tatr
Zachodnich i Gór Choczańskich. Późnym popołudniem zameldowaliśmy się w Kotlinie
Liptowskiej w miejscowości Pavlova Ves. Nocleg był zaplanowany w Pensjonacie Eden,
który prowadzi nasza krajanka pochodząca z Malinki z Klepek...
Z naszymi słowackimi przyjaciółmi ze stowarzyszenia Cyklo Zvolen spotkaliśmy się
drugiego dnia już na trasie w miejscowości Tatranská Štrba. Tego dnia przejechaliśmy
Kotlinę Liptowską z zachodu na wschód. Nocleg zaplanowano już na Spiszu w
miejscowości Spišské Podhradie. Nad miastem góruje wzgórze z ruinami XI-to wiecznego
kompleksu zamkowego. Obecnie, zakonserwowane ruiny są jednymi z największych w
środkowej Europie. Mieliśmy okazję się o tym przekonać w czasie popołudniowego
zwiedzania z przewodnikiem.
Trzeci dzień to pięknie poprowadzona trasa ze słowackiego Spisza przez Słowacki
Raj do doliny Górnego Hronu (Horehronie). Po drodze towarzyszyły nam malownicze
widoki, panoramy łańcuchów górskich. Zobaczyliśmy też wiele ciekawostek związanych z
geografią, przyrodą, topografią terenu, kulturą mieszkańców. Tego dnia wspinaliśmy się w
Słowackim Raju 11-to kilometrowym podjazdem na Przełęcz Grajnar 1023 m npm.
Czwartego dnia do przejechania był tylko krótki odcinek ok. 50 km, ale okazał się on
najbardziej zimny i deszczowy. Przez godzinę jechaliśmy w deszczu w temperaturze ok. 12
stopni. Z dużą radością zatem powitaliśmy metę rajdu w Zwoleniu przy stadionie
hokejowym, gdzie można było się przebrać w suche ubrania. Inna sprawa, że mieliśmy na to
tylko 10 minut... Następnie zostaliśmy zaproszeni w Zwoleniu na wzgórze zamkowe Pusty
Hrad. Znajdują się tam ruiny XIII-sto wiecznego zamku. Ze wzniesienia rozlega się
panorama na Kotlinę Zwoleńską i otaczające ją pasma górskie. Rajd Cyklojazda Historie
2019 zakończył wspólny obiad i pożegnania na stadionie hokejowym.
Łącznie przez cztery dni przejechaliśmy ok. 450 km, pokonując sumę przewyższeń
ok. 4760 metrów.
Impreza była bardzo udana. Władzom i mieszkańcom Słowacji zależy na integracji i
promocji swojego młodego kraju poprzez sport i turystykę. Towarzyszyło jej duże
zainteresowanie lokalnych władz i mediów. Na trasie byliśmy przyjmowani w urzędach
miast, m.in. w Popradzie, Lewoczy, Spisskim Podzamczu, Spisskiej Nowej Wsi, Breznie.
Wszędzie przekazywaliśmy materiały promocyjne o naszym mieście i zapraszaliśmy do
odwiedzenia.

DZIEŃ 1.
Wisła - Pavlova Ves (SK), 145 km, 1966 m przewyższeń
TRASA: Wisła 430 m - Przełęcz Kubalonka 761 m - Stecówka - Koniaków - Przełęcz
Rupienka 672 m - Laliki - Rajcza - Przełęcz Glinka 845 m - (PL/SK) - Novot’ Námestovo - Tvrdošín - Zuberec - Hutianské sedlo 950 m - Kvačianske sedlo 1070 m Liptovská Sielnica - Tatralandia - Pavlova Ves 620 m
Trasa, dzień 1: https://mapy.cz/s/fujeluvazu
DZIEŃ 2.
Pavlova Ves (SK) - Tatranská Štrba (SK) - Spišské Podhradie (SK) , 105 km, 953 m
przewyższeń
TRASA: Pavlova Ves 620 m - Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok - Tatranská Štrba Svit - Poprad - Levoča - Spišské Podhradie 430 m
Trasa, dzień 2: https://mapy.cz/s/fokotuvuce
DZIEŃ 3.
Spišské Podhradie (SK) - Lopej (SK) , 141 km, 1511 m przewyższeń
TRASA: Spišské Podhradie 430 m - Levoča - Spišská Nová Ves - Sedlo Grajnár 1023 m Mlynky - zapora wodna Palcmanská Maša - Dobšinská Ľadová Jaskyňa Sedlo Besník 994 m - Telgárt - Heľpa - Brezno - Lopej (MOTEL ROUTE 66)
Trasa, dzień 3: https://mapy.cz/s/lopanamape
DZIEŃ 4.
Lopej (SK) - Zvolen (SK) , 51 km, 328 m przewyższeń
TRASA: Lopej (MOTEL ROUTE 66) - Banská Bystrica - Sliač - Zvolen 290 m
Trasa, dzień 4: https://mapy.cz/s/loredarura
linki do foto i video:
https://photos.app.goo.gl/3tMiCum8H58pxLPm9
https://www.facebook.com/cyklozvolen
https://www.youtube.com/watch?v=innfa4zF5oo
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