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Planina Smrečiny
Posledné decembrové dni roku 2017

mrazivému počasiu a vyrazili sme

som mal možnosť stráviť lyžovačkou

na bežkách vychutnať si rozľahlosť

na bežkách v nádhernom kúte Níz-

Smrečinskej planiny. Táto približne

kych Tatier, na planine Smrečiny. So

2 km dlhá krasová planina leží vo

synom a príbuznými sme z dedinky

východnej časti Nízkych Tatier pod

Spišské Bystré v okrese Poprad vy-

Prednou hoľou v nadmorskej výške

razili na prenajatú turistickú chatu
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Po približne 3 hodinách výstupu hl-

vypálili. Ferdinand Coburg ovládal 18

bokým snehom nás privítala nád-

jazykov vrátane slovenčiny, venoval

herná, slnkom zaliata planina, na

sa ornitológii, botanike, veľa cesto-

ktorej
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val, poľoval, a práve Smrečiny a les-

smrekov stojí zrubová chata. Po vy-

ný revír pod Prednou hoľou veľmi

balení a krátkom občerstvení sme

miloval. Mohutné smreky lemujúce

neodolali krásnemu slnečnému, ale

rozľahlé lúky dávajú planine Smreči-

tieni

Na potulkách som našiel aj jelenie ucho

zážitkom bol pohľad na majestát-
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nu hradbu Vysokých Tatier. Južným
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ktorý v roku 1944 nemeckí vojaci

ny čarovný výzor. Nezabudnuteľným

smerom sa v diaľke črtal vysielač na
Kráľovej holi, cieľ našich nasledujúcich dní. Až do zotmenia sme brázdili
krížom-krážom celú zvlnenú planinu,
kĺzali na zamrznutom snehu, občas
sa aj preborili pod ľadovou škrupinou. Ale náš hlavný cieľ, dostať
sa nasledujúci deň na bežkách na
Kráľovu hoľu, nám prekazilo veľké
množstvo popadaných stromov na
celej trase. Napriek viacnásobným
Planina Smrečiny – panoráma Vysokých Tatier

neúspešným pokusom o prekonanie sme to nakoniec vzdali a vrátili
sa vyšantiť na planinu. A tam sme
si opäť užívali bežkovanie do sýtosti.
Prežil som krásne športové dni pred
Silvestrom a spoznal dovtedy pre
mňa neznámy kútik našej nádhernej
prírody, k akým určite planina Smrečiny patrí.
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