
               CYKLOTREK : CINTORÍNY NA HRANICI
/ČERTIŽNÉ-HABURA/

Dĺžka trasy : 40 km
Stúpanie : cca 570m
Krajina : kopce – hranica
Povrch : 1.-12.km–asfalt /cesta 2.tr. ML-Čertižné/

 13.-19.km–šotolina /Čertižné-Poľsko/
 20.-28.km-lesná cesta /štátna hranica, lúka, les/
 29.-32.km-šotolina /urbárska cesta Habura/
 33.-40.km – asfalt /cesta 2.tr. Habura-ML/

Cyklotrek vhodný pre horské /MTB/ a krosové /trekingové/ bicykle.
Čas prechodu trasy voľným tempom cca 4 – 4 hod. 30 min.

 Na trasu  sa  vyráža  z  Medzilaboriec  cestou  2.triedy  smerom  na  Borov,  
Haburu a Čertižné. Blízko pred Haburou je vľavo kaplnka a za ňou pamätník  
padlému veliteľovi partizánskeho oddielu Čapajev, Ľudovítovi Kukorellimu.  
V Habure stojí za to odbočiť vľavo  cez most a tu navštíviť novopostavený  
drevený  kostolík  neďaleko lyžiarskeho vleku.  V Čertižnom si  všimnite  pri  
obecnom úrade chránenú lipu, na budove oproti pamätnú tabuľu na vzburu z  
1935. roku a na miestnom cintoríne pri gréckokatolíckom chráme z obdobia  
po 1. svetovej vojne, hrob s náhrobníkom a pamätnou tabuľou národného  
rusínskeho buditeľa Adolfa Dobrianskeho - jediného slovenského poslanca v  
uhorskom sneme v období rokov 1861-63. Neďaleko leží aj vojnový cintorín  
s 81 padlými z 1. svetovej vojny. Trasa cyklotreku vedie ďalej po šotolinovej  
ceste za Čertižným k Čertižskému sedlu /581m/. Za hranicou cesta pokračuje  
na  Jasliska.  Tu  prechádzame  cez  vysídlenú  obec  Czeremcha  /pozostatky  
chrámu vpravo a hrobov vľavo/,  po asi  dvoch kilometroch od hranice sa  
odbočuje  asfaltkou  vpravo /modrá  turistická  značka/  na  konečnú.  Odtiaľ  
vpravo hore cez les vedie lesná cesta–zvažnica, ktorou sa postupuje až na  
hranicu,  označenú  ako  hraničnými  stĺpikmi,  tak  aj  turistickou  červenou  
značkou.  Ďalej  sa pokračuje po hranici  vľavo.  Tu sa stúpa na turistický  
rázcestník  Kameň /857m/ -  22.km,  odkiaľ  po  klesaní  budú cintoríny  z  1.  
svetovej  vojny  ako  na  našej  strane,  tak  na  Poľskej.  Ide  celkovo  o  7  
cintorínov,  sú  ohradené,  upravené  a  označené  krížom  aj  informačnou  
tabuľou.  Pochovaných  je  tu  cez  400  padlých  vojakov  Rakúsko-Uhorskej  
monarchie a Ruska. Jeden na poľskej strane má postavenú väčšiu mohylu  a  
umieráčik, na krátke zazvonenie padlým. Na 27. km hranica odbočuje o 90 º 
vľavo, ale naša trasa vedie von z lesa na lúku. Lúkou pokračujeme mierne 
vpravo dole kopcom až do lesa, ďalej lesnou cestou a po asi 250 metroch  
odbočujeme  stále  lesnou  cestou  vpravo.  Tá  nás   vyvedie  v  lese  na  
novopostavenú lesnú urbársku cestu  so šotolinovým podkladom. Tu treba  
dávať pozor  pri zjazde. Pri výjazde z lesa je vidieť vľavo oproti zverinec s  
lesnou zverou. Touto  cestou prichádzame až do Habury, na jej bočnú uličku. 
Popri  potoku  sa  dostaneme  na  hlavnú  cestu,  kde  sa  nachádza  aj  
občerstvenie u Maja. Z Habury to je už len pár kilometrov dole kopcom do  
Medzilaboriec,  kde trasa končí.
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Trasa: Cintoríny na hranici /Čertižné-Habura/
www.bikemap.net/user/baltursml/routes  ,    www.baltursml.estranky.sk, 
Spracoval : Ing. Mulik Ladislav – 0915 740273
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