
  Na trasu sa vyráža z Medzilaboriec cestou 2.triedy smerom na Sninu,  
prechádza sa obcami Ňagov, Čabalovce, Výrava. Na križovatke vo Výrave  
pri  krčme odbočte vpravo a po asi  2,5 km /jeden z najkrajších úsekov  
asfaltovej  cesty/  prídete  na  ďalšiu  križovatku,  kde  odbočíte  vľavo  a  
prejdete Svetlice  po hlavnej ceste na Sninu. Stúpaním sa dostanete na  
Svetlický vrch a za ním na križovatku, kde trasa smeruje vľavo na Vyšnú  
Jablonku. Za ňou sa dostávate na lesnú šotolinovo-asfaltovú cestu, ktorá  
prechádza  hlbokými  lesmi  popod  štátnu  hranicu.  Prejdete  úžasnou  
prírodou  s  obmedzenými  výhľadmi.  Po  dlhom  zjazde  prichádzate  na  
križovatku /35.km, na ľavej strane je chata/, tu sa oplatí odbočiť vľavo a  
zájsť  na  konečnú  k  prírodnej  rezervácii  Udava  a  medzinárodnému  
náučnému lesníckemu chodníku  Udava-Solina,  ktorý  sa rozprestiera na  
Slovensko-Poľskom pomedzí, kde sa nachádzal aj cezhraničný turistický  
prechod   (http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/udava.php).  Prírodná 
rezervácia Udava už patrí do Národného parku Poloniny, čo označujú aj  
informačné tabule pri  ceste.  Ak ale  na spomínanej  križovatke odbočíte  
vpravo, dostanete sa už do Osadného.  Tu sa   nachádza v centre obce  
informačný  panel  náučného  chodníka,  v  blízkosti  obecného  úradu.  
Poskytuje  údaje  o  Osadnom – rusínskej  dedine  v  doline  horného toku  
Udavy  pod  hlavným  karpatským  hrebeňom,  o  jej  prvých  písomných  
zmienkach,  o  zaujímavostiach  a  jedinečných  pamiatkach  –  
gréckokatolíckom  kostole  z  roku  1792,  pravoslávnom  kostole  /poniže  
krčmy/  z  roku  1933  i  jedinečnej  krypte,  kde  sú  uložené  ostatky  1600  
vojakov  z  I.  svetovej  vojny.  Návšteva  krypty  vo  vás  isto-iste   zanechá  
hlboký  dojem.  Určite  sa  zastavte  aj  v  miestnej  krčme,  ponúka  široké  
občerstvenie so zaujímavým interierom. V katastri obce sa nachádzal aj  
trojhraničný bod /vrch Černiny/, kde sa na začiatku druhej svetovej vojny  
stretli  hranice  Nemecka,  Maďarska  a  Slovenského  štátu.  Trasa  z  
Osadného  vedie  do  Hostovic,  tu  odbočíte  vpravo  do  Nižnej  Jablonky.  
Hostovické  lúky  s  masovým výskytom kosatca  sibírského sú  chránenou  
prírodnou  rezerváciou  asi  1,5  km  za  Hostovicami.  Lúky  sú  nádherne  
fialové počas leta pri  rozkvitnutých kosatcoch. V Nižnej Jablonke trasa  
odbočuje vpravo na Medzilaborce a na ďalšej križovatke vľavo, kde sa  
vracia cez Svetlický vrch a Svetlice do Výravy a ďalej do Medzilaboriec. 

CYKLOTREK MEDZILABORCE - OSADNÉ

Dĺžka trasy : 77 km
Stúpanie : cca  1 120m
Krajina : kopcovitá – les - lesná šotolinová cesta
Povrch : 1.-25.km–asfalt /cesta 2.tr. ML-Výrava-Svetlice-Vyšná Jablonka/

 26.-42.km–šotolinová cesta /Vyšná Jablonka-Udava-Osadné/
 43.-77.km-asfalt /Osadné-Hostovice-Svetlice-Výrava-ML/
 

Cyklotrek vhodný pre cestné, horské /MTB/ a krosové /trekingové/ bicykle.
Čas prechodu trasy voľným tempom cca 5 – 6 hod. 



CYKLOTREK / TRASA / : MEDZILABORCE - OSADNÉ

  Trasa : Medzilaborce - Osadné
www.bikemap.net/user/baltursml/routes  ,    www.baltursml.estranky.sk, 
Spracoval : Ing. Mulik Ladislav – 0915 740273 
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