
 

1. 

Název túry VHT     GIEWON (česky GIEWONT) 
2. 

Stát, pohoří, 

logický cíl 

Polsko – Polské Tatry – Giewon (1984 m) 

3. 

Čas a převýšení 

Zakopané, aut.nádraží (850 m) – Kuznice, lanovka (1023 m) 0:30 hod –  Schronisko na 

Kalatówkach (1215 m) +0:30 hod +  Schronisko Na Hali Kondratowej (1333 m) +0:30 hod –  
Kondracka Przelez (1708 m) +1:15 hod – Giewon (1894 m) + 0:35 hod. 

Celkový čas 6 hod (z toho čas výstupu 3:20 hod.), převýšení 1050 m.  

4. 

Obtížnost túry 

Lehká (viz. stupnice 1) - chodecký terén, na dvou místech těsně pod vrcholem jsou řetězové 

úseky v délce 50 m jednosměrným provozem okolo vrcholu. 

5. 

Doporučené 

období 

červen – září  

(turisticky značená trasa je otevřená od 15.6 do 31.10.) 

6. 

Východisko 

Zakopané (838 m) 

7. 

Možnosti 

příjezdu 

 

Auto: Nejlépe z ČR na Oravu a z Trstené po silnici č. 520 přes Suchou Horu do Polska a po 

silnici č. 938 do Zakopaného.  

Autobus: Polským linkovým autobusem (www.strama.eu) z Liptovského Mikuláše, aut. n. nebo 

z Popradu, aut. n. do Zakopaného. Jezdí v létě 4x denně. 

8. 

Popis túry –  

charakteristika, 

aktuální údaje, 

vlastní dojmy 

Giewon je polskou poutní horou se známým 17 m vysokým křížem, který je vidět z daleka 

z Vysokých či Západních Tater. Z vrcholu je krásný rozhled na hřeben Červených vrchů. 

Z aut. nádraží se dáme na jih mírně do kopce do Kuznic k spodní stanici lanovky na Kasprův 

vrch (tento úsek lze jet i místním autobusem za 5 PLN), už cestou se napojíme na modrou 

turistickou značku, která nás povede až na Giewon. Od lanovky jdeme nepříjemnou cestou 

vydlážděnou hrubými kostkami téměř až ke Schronisku na Kalatówkach a odtud už příjemnou 

lesní cestou k Schronisku na Hali Kondratowej, kde se můžeme občerstvit. Od chaty začneme 

stoupat už typickým vydlážděným tatranským chodníkem (v závěru cik-cak) až do sedla 

Kondratka Przelecz, kde se dáme doprava na sever směr Giewon napřed mírnějším a pak v 

závěrečné pasáži strmějším skalnatým úsekem zajištěným řetězy s jednosměrným vyznačeným 

směrem na vrchol Giewonu s mohutným železným křížem. 

Z vrcholu vidíme na jihu celý hřeben Červených vrchů, směrem na severovýchod pak Zakopané. 

Při sestupu nejdříve obejdeme vrchol po jednosměrných řetězech asi 50 m a pak už stejnou 

cestou jako nahoru sestupujeme přes sedlo Kondracka Przelecz zpět do Zakopaného nebo ze 

sedla pokračujeme po žluté značce na Kondratowu kopu 2005 m a dál po hřebeni Červených 

vrchů buď na východ na Kasprův vrch nebo na západ na Malolacniak a Temniak. 

Tato trasa bývá v létě za pěkného počasí velmi frekventovaná.  

9. 

Výstroj a 

výzbroj  

Viz VYBVHT-1; doporučuji teleskopické hole  

10. 

Občerstvení, 

ubytování 

V Zakopaném penziony, na trase nejblíže Schronisko na Hali Kondratowej (1333 m), 20 lůžek, 

nocleh 28 PLN, +48 18 20 19 114, www.kondratowa.com, ráno otevřeno od 8 hod.  

11. 

Mapy 

Mapa VKÚ č. 3 Západné Tatry 1:25 000 nebo výborná elektronická mapa na serveru 

www.hiking.sk, oblast Tatry 

12. 

Odkazy 

- 

13. 

Zpracovatel, 

datum absolvo- 

vání túry 

Tomáš Beránek, vedoucí VHT, 10.9.2010, mobil: 602 575 673 

e-mail: tomas.beranek@volny.cz 

http://www.kondratowa.com/
http://www.hiking.sk/

