06

24

TRK
SPD

PO ORAVSKÝCH VRCHOCH
28 km

JABLONKA - Nižná Zubrica - vyhliadková cesta do Marszałkowej
- Podvlk - dolina Bukowinského potoka - Podsklie - dlhý zjazd
malebným hrebeňom Studzianki i Machajowa - JABLONKA

PO ORAVSKÝCH VRCHOCH

330 m

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

28 km
330 m
330 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

23 km
5 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

0 km
23 km
5 km

Orava je bezpochyby rajom pre fanúšikov MTB, ale nebojme sa – táto trasa
je veľmi dobrá pre trekingové bicykle. Prekvapuje veľkými priestranstvami,
rozľahlými poľami, lesmi, neočakávanými panorámami s Babou horou a Tatrami
v pozadí. V dedinkách a osadách rozptýlených po celom území nájdeme
zaujímavé pamiatky a stratené prícestné kaplnky. Výlet je určený tým, ktorých
priťahujú málo známe miesta, ktorí chcú utiecť ďaleko od všetkého.
Trasu môžete spojiť s: 13; 19; 20
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[ prestavba I. – IX. 2020 ]

Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/06

Trasa sa začína v hlavnom meste
2
poľského kúska Oravy – v Jablonke
pri kostole2, ktorý je dominantou nielen samotnej obce, ale
aj celého okolia, vďaka čomu
ponúka nádherne výhľady, o. i. na
Bory Orawskie (rašeliniská) a Tatry
v diaľke. Z Jablonky smerujeme do
Nižnej Zubrice. Cestou si musíme
dávať veľký pozor – autá sa ňou rútia
vysokou rýchlosťou. Hneď za Jablonkou míňame v poliach kaplnku
a neskôr medzi domami ďalšiu
typickú oravskú kaplnku3, ktorá pochádza z Bieleho Potoka, dediny preslávenej
kamenárstvom, ktorá dnes leží na Slovensku.
Z hlavnej cesty odbočujeme na vedľajšiu a kúsok ďalej na miestnu komunikáciu spájajúcu Zubricu s Podvlkom. Vchádzame do nezvyčajnej krajiny4,
plnej polí a lúk, s dominujúcim masívom Babej hory5. Za nevýrazným sedlom
začína cesta klesať a miernym zjazdom vchádzame do Marszałkowej,
3
osady v Podvlku. Tam sa dostaneme
na hlavnú cestu (DK7), ale iba na 0,5
km, následne utekáme do osady Pieronki a ďalej po štrkovom povrchu
po ústie zalesnenej doliny Bukowinského potoka, ktorou pôjdeme
ďalších 6,5 km.
K nášmu prekvapeniu cesta
náhle stráca svoj asfaltový povrch
– na úseku viac ako 2 km je širokou
poľnou cestou6 s výmoľmi, ale stále
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je to hlavná príjazdová trasa k vyššie
položenému Podskliu (prestavba I. –
IX. 2020 – asfalt).
Keď sa dostaneme do dediny,
ale ešte pred dorazením do centra
a ku kostolu, odbočíme doprava na
vedľajšiu cestu do osady Studzianki.
Nachádzame sa v oblasti, kde pramení Čierna Orava, takže sa ocitáme
v úmorí Čierneho, a nie Baltského mora.
Čaká nás ešte 1,5 km nenáročného stúpania, za ktoré získame
odmenu v podobe nezvyčajne
dlhého, príjemného zjazdu
s krásnym výhľadom7 až do samotnej Jablonky. Nachádzame sa na
takmer neobývanom zalesnenom
území, schádzame asfaltovou, málo
frekventovanou cestou do malebných osád Dzedzicowa a Szklarze,
musíme prekonať krátky štrkový úsek.
Cestou míňame dva zvláštne prvky
tunajšej krajiny: loretánske kaplnky
– drevené vežičky, pri ktorých sa
modlievalo; vďaka svojim zvonom
slúžili tiež ako varovné, signalizačné
a ochranné veže pred prichádzajúcimi búrkami alebo prípadnými
požiarmi.
Posledný úsek zjazdu do Jablonky pravdepodobne absolvujeme
s hlavou otočenou stále doľava
– pohľad na rozľahlé lesné rašeliniská je odtiaľ naozaj úchvatný. Pri
dobrej viditeľnosti uvidíme dominujúce v pozadí Tatry a za kostolom
v Jablonke môžeme zazrieť Oravskú
priehradu1.
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