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JABŁONKA - Nižná Zubrica - cesta na Podvlk výhľady - Dolina
Bukowińského potoka - Podsklie - Bukowina-Osiedle - zjazd do
Odrowąża - Kubaki - Podsklie - Dziedzicowa - zjazd do Jablonky
- JABŁONKA

1
Dĺžka trasy:
Súčet stúpaní:
Súčet zjazdov:

45 km
650 m
650 m

Asfalt:
Štrk:
Terén:

40 km
5 km
0 km

Mimo premávky:
Vedľajšie cesty:
Hlavné cesty:

0 km
39 km
6 km

Oravu si cyklistickí nadšenci nevyberajú často – a to je chyba. Táto trasa ukazuje, aké obrovské bohatstvo výhľadov sa skrýva v krajine na úpätí Babej hory:
malé osamotené osady rozptýlené medzi lúkami a lesnatými pahorkami, kde
na dlhých úsekoch nestretneme žiadne auto. Dodatočne spoznáme okolie
podhalského Odrowąża, podmanivej dediny rozprestierajúcej sa od oravských
vrchov na severe až po okraje rozľahlých rašelinísk na juhu.
Trasu môžete spojiť s: 13; 19
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Dôkladná mapa, druhy povrchu, stopa, trasa v aplikácii:

www.cestaokolotatier.eu/go/20

Vyrážame od kostola v Jablonke
2
a ideme viac ako 3 km cestou
DW957 smerom na Zubricu (pozor
na uháňajúce autá!). Nachádzame
sa na poľskom kúsku Oravy, ktorý
bol Poľsku pridelený po 1. svetovej
vojne. Neďaleko za zastávkou „Nad
Browarem“ zatočíme doľava na
vedľajšiu uličku. Po 1,5 km sa zase
vrátime na hlavnú cestu, zídeme 200
m a odbočíme na východ, na trasu
do dediny Podvlk – Marszałkowa.
Nie je tu takmer žiadna premávka
a výhľady sú naozaj prekrásne1, panoráma z bezmenného sedla2 robí obrovský
dojem – rozľahlé, mierne sa zvažujúce lúky a polia, dominujúca Babia hora a na
druhej strane pahorky a vzdialené Tatry. Samotná cesta sa kľukatí oravskou prírodou.
Mierny zjazd dole kopcom nás zavedie do Podvlka. Tam po 500 m chodníkom
pozdĺž DK7 odbočujeme na asfaltovú
a potom štrkovú cestu cez Pieronki,
3
ktorá nás zavedie k ceste do Podsklia
vedúcej dnom doliny Bukowińského
potoka.
Za poslednými domami sa štrková cesta3 znenazdajky rozširuje
a vedie lesom popri potoku. Ďalej
stále stúpame už asfaltom a prechádzame cez Podsklie až k obci Bukowina-Osiedle. Je to zaujímavá obec,
nachádza sa akoby na streche
Oravy a zároveň tesne pri jej hranici
s Podhalím a na hranici úmorí Baltského a Čierneho mora.
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Odbočujeme na cestu do
Odrowąża, začína sa dlhý zjazd4: na
začiatku nepohodlný a rozbitý, ďalej
ponúka pekné výhľady na dedinu
a rozľahlé lesné rašeliniská. Pri kostole
pokračujeme v jazde dole kopcom až
k časti Kubaki na okraji rašelinísk. Od
Bukowiny-Osiedla sme prešli 6 km
a stratili sme výškový rozdiel 260 m.
Hlavnou a zároveň jedinou
cestou prechádzame osamelými
osadami medzi poľami, lúkami
a lesmi6 a nakoniec sa vraciame na
hlavnú cestu prechádzajúcu cez
Odrowąż. Uberáme sa ňou smerom
5
k Załucznému, kde hneď za prvými
domami na pravej strane odbočujeme na vedľajšiu cestu do Podsklia.
Stúpanie medzi osamelými domami
a ďalej lesom je na konci veľmi strmé.
Stojí za to sa pred vjazdom do lesa
zastaviť a pokochať sa výhľadmi pod
nami. Trasa nás zavedie zase do Podsklia. Schádzame smerom ku kostolu
a 200 m za ním (druhá križovatka)
odbočujeme na menšiu cestu smerom k Studziankam.
Pred nami skvelých 7 km – na začiatku 1,5 km stúpania, potom už len dole
kopcom cez lesy, malé osady s výhľadmi5 na Babiu horu, Oravsko-Nowotargskú
kotlinu a Tatry na obzore. Autá tadiaľto takmer nepremávajú.
Keď sa blížime k Jablonke, premávka sa stáva rušnejšia. Na križovatke ul.
Energetyków, ktorou sme prišli zhora, s ul. Jana Pawła II odbočujeme na tú druhú
ulicu. Vychádzame neďaleko kostola, kde sa končí náš výlet.
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