
 

 

111666   llliiipppcccaaa   222000111777   

tttrrraaasssaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii   ooorrraaazzz   hhhaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   ppprrrzzzeeejjjśśśccciiiaaa   

TTTrrraaasssaaa   111   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Kiry >> Cudakowa Polana   

czas przejścia: 20 minut, dystans: 1,3 km Szlak zielony 

 Cudakowa Polana >> Ciemniak 

czas przejścia: 4h 05 minut, dystans: 5,1 km Szlak czerwony 

 Ciemniak >> Przełęcz pod Kopą Kondracką 

czas przejścia: 1h 20 minut, dystans: 3,1 km Szlak czerwony 

 Przełęcz pod Kopą Kondracką >>Schronisko PTTK na Hali Kondratowej 

czas przejścia: 50 minut, dystans: 2,3 km Szlak zielony 

  Schronisko PTTK na Hali Kondratowej >> Polana Kalatówki 

czas przejścia: 30 minut, dystans: 1,6 km Szlak niebieski 

 Polana Kalatówki >> Kuźnice 

czas przejścia: 20 minut, dystans: 2 km Szlak niebieski 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 7H 25M    

TTTrrraaasssaaa   222   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Kiry >> Cudakowa Polana   

czas przejścia: 20 minut, dystans: 1,3 km Szlak zielony 

 Cudakowa Polana  >> Przysłop Miętusi 

czas przejścia: 1.10 minut, dystans: 2 km Szlak czarny 
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 Przysłop Miętusi >> Wielka Polana w Dolinie Małej Łąki 

czas przejścia: 15 minut, dystans: 1,0 km Szlak czarny 

 Wielka Polana w Dolinie Małej Łąki >> Polana Strążyska 

czas przejścia: 1 h 05 minut, dystans: 2,4 km Szlak czarny 

 Polana Strążyska >> Wodospad Siklawica 

czas przejścia: 10 minut, dystans: 0,5 km Szlak żółty 

 Wodospad Siklawica >> Dolina Białego 

czas przejścia: 1 h 00 minut, dystans: 1,8 km Szlak żółty/czarny 

 Dolina Białego >> Hotel górski PTTK Kalatówki 

czas przejścia: 1 h 00 minut, dystans: 2,7 km Szlak czarny/niebieski 

 Hotel górski PTTK Kalatówki >> Kuźnice 

czas przejścia: 35 minut, dystans1,7 km Szlak niebieski 

 

CZAS PRZEJŚCIA WERSJI LEKKIEJ: OK. 5H 35M 

 

CCCzzzeeerrrwwwooonnneee   WWWiiieeerrrccchhhyyy,,,    – masyw górski znajdujący się w ciągu głównego grzbietu Tatr Zachodnich. 

Biegnie nim granica polsko-słowacka. Położony jest nad dolinami: Cichą, Tomanową, Tomanową 

Liptowską, Kondratową, Małej Łąki i Miętusią i Kościeliską. 

 Z odsłoniętych na całej długości grzbietów i szczytów Czerwonych Wierchów roztaczają się rozległe 

widoki. Tereny te są stosunkowo łatwo dostępne i w sezonie letnim nie stwarzają dla turysty 

problemów technicznych. Już Eugeniusz Janota polecał Czerwone Wierchy jako właściwy cel 

wycieczek dla osób niedoświadczonych lub słabych fizycznie[9]; według legendy Józef Stolarczyk miał 

przejechać ich granią na rowerze, co wydaje się zupełnie nieprawdopodobne, ponieważ w owych 

czasach ten sposób komunikacji był jeszcze prawie nieznany, a grań ta jest jednak stanowczo zbyt 

stroma i byłoby to skrajnie niebezpieczne. Z punktu widzenia pieszego Czerwone Wierchy są 

trawiaste, łagodne i zaokrąglone. 

Nazwa Czerwonych Wierchów pochodzi od czerwono-brązowej barwy ich stoków, jaką nadaje im 

roślina o nazwie sit skucina, która jesienią, a często już w połowie lata przebarwia się na czerwono. 

Oprócz niej murawę tworzy boimka dwurzędowa, kosmatka brunatna i inne. W związku z 

urozmaiconym podłożem geologicznym bardzo różnorodna gatunkowo jest też roślinność Czerwonych 

Wierchów – rosną tutaj zarówno rośliny wapieniolubne, jak i kwasolubne. Wśród nich jest wiele 

gatunków roślin rzadkich, występujących w Polsce tylko w Tatrach i to w niewielu miejscach (m.in. 

przymiotno węgierskie). 

 

Czerwone Wierchy składają się z czterech szczytów. Od zachodu ku wschodowi są to: 

 

Ciemniak – 2096 m - W XIX wieku Ciemniak nazywany był Czerwonym Wierchem Upłaziańskim. 

Dawniej cały jego północny grzbiet należał do Hali Upłaz i wypasany był aż pod sam wierzchołek. W 

XIX wieku w Czerwonym Żlebie i Czerwonych Żlebkach funkcjonowały kopalnie rudy żelaza. 

 



Wejście na szczyt nie przedstawia żadnych trudności technicznych i wchodzono na niego od dawna. 

Pierwsze wejście zimowe miało miejsce w roku 1908. Ze szczytu Ciemniaka szczególnie dobre widoki 

na Dolinę Kościeliską i Tatry Zachodnie, widoczne jest też Jezioro Orawskie. 

 

Krzesanica – 2122 m - Krzesanica wznosi się nad polską Doliną Miętusią i słowacką Doliną Cichą. 

Od wschodu sąsiaduje z Małołączniakiem (2096), oddzielona od niego Litworową Przełęczą (2037 m), 

od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułową Przełęczą (2067 m). Po szczytach tych i 

przełęczach biegnie granica polsko-słowacka. Nazwa szczytu pochodzi od północnej ściany zwanej 

krzesaną. Walery Eljasz-Radzikowski w 1891 r. pisał o niej: „Krzesanica ze ścianą od północy gdyby 

skrzesaną i stąd tak nazwana”[2]. Szczyt Krzesanicy to niemal pozioma, kamienista platforma o 

długości około 100 m. Na północną stronę opada do Mułowego Kotła ścianą o wysokości około 200 m, 

na południe łagodnym, trawiastym zboczem.  

Małołączniak – 2096 m - Dawniej był wypasany aż pod wierzchołek. Należał od polskiej strony do 

Hali Mała Łąka. Nadmierny wypas powodował erozję płytkiej gleby na jego stokach. Po włączeniu w 

obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego i zaprzestaniu wypasu jego stoki zregenerowały się, jednak 

duży ruch turystyczny spowodował silną erozję zadeptywanych szlaków turystycznych – szczególnie 

niebieskiego na Czerwonym Grzbiecie. Na szczyt od dawna wchodziła miejscowa ludność, wejście nie 

przedstawia bowiem żadnych trudności technicznych. Obecnie jest jednym z najczęściej 

odwiedzanych przez turystów szczytem tatrzańskim. Z wierzchołka rozległe widoki, szczególnie na 

okazale prezentujące się stąd szczyty Tatr Wysokich; w przeciwnym kierunku widok jest nieco 

ograniczony przez wyższą Krzesanicę. 

Kopa Kondracka – 2005 m - Dawniej Kopa Kondracka była wypasana aż pod wierzchołek. Należała 

od polskiej strony do dwóch hal: Hala Kondratowa (stoki wschodnie) i Hala Mała Łąka (stoki 

zachodnie). W tym okresie była bardziej trawiasta niż obecnie, gdyż juhasi wycinali kosodrzewinę (dla 

celów opałowych, ale również po to, by zwiększyć powierzchnię wypasową). Była też bardziej 

kamienista, gdyż nadmierny wypas powodował erozję płytkiej gleby. Po włączeniu w obszar 

Tatrzańskiego Parku Narodowego i zaprzestaniu wypasu jej stoki stopniowo zarastają kosodrzewiną. 

Pierwsze odnotowane wejście na szczyt: Franciszek Herbich w 1832 r. Nie jest to jednak wejście 

pierwsze; miejscowa ludność (pasterze i kłusownicy) już dużo wcześniej wchodziła na szczyt, wejście 

na niego nie przedstawia żadnych trudności technicznych. 

SSSiiikkklllaaawwwiiicccaaa,,, - wodospad w Tatrach Zachodnich, w górnej części Doliny Strążyskiej, pod północną 

ścianą Giewontu. Wodospad opada z dwóch prawie pionowo nachylonych ścian (pod kątem 80°). 

Łączna wysokość wodospadu wynosi 23 metry (wysokość ściany dolnej wynosi 13 m, a ściany górnej 

10 m). Pomiędzy górną i dolną jego częścią istnieje skalna półka, w której w skale wymyte zostało siłą 

uderzenia wody i niesionych przez nią odłamków skalnych wgłębienie wypełnione wodą, tzw. kocioł 

eworsyjny. 

Nazwa wodospadu pochodzi od Siklawy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Dawniej nazywany był 

także Siczącą, Siczawą, Siklawą. Był odwiedzany od samych początków turystyki w Tatrach. Ludwik 

Zejszner w 1849 r. pisał o nim: „...godzien ze wszech miar widzenia”. Ponad wodospadem znajduje 

się jedno z dwóch górnych odgałęzień Doliny Strążyskiej zwane Małą Dolinką. Niegdyś prowadziła 

przez nią i dalej bardzo stromym żlebem Warzecha najkrótsza z Zakopanego ścieżka turystyczna na 

Giewont. 

 

 



 

w razie awarii na trasie: 693 909 551, 732 949 039 

Uwaga: Powyższe informacje zostały stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby wycieczki OSP 

Korabniki w dniu 16 lipca 2017. Wszelkie podane informacje w zakresie odległości, czasów przejścia, 

cen itp. są zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł oraz wynikają ze średniej arytmetycznej czasów 

przejść osoby dorosłej przez powyższe szlaki. Należy brać pod uwagę indywidualne zdolności i formę 

fizyczną każdego z uczestników.  Bilet wstępu do TPN kosztuje: normalny 5 zł, ulgowy 2,50 zł 
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