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Beskid Śląsko-Morawski, położony na obszarze 

Republiki Czeskiej tuż za polską granicą, jest odległy 

w prostej linii od Katowic o ok. 75km i ok. 110km od 

Krakowa. Obszar ten został oficjalnie wyodrębniony z 

zachodniej części Beskidu Śląskiego w 1968r.                                                                                                

Podobnie jak całe Karpaty Zewnętrzne, Beskid Śląsko 

- Morawski zbudowany jest zasadniczo z fliszu 

karpackiego, czyli naprzemiennych warstw 

piaskowców, zlepieńców i łupków. Utwory fliszowe 

powstały z osadów płytkiego morza zajmującego 

obecną Europę Środkową w okresie kredy. W czasie 

orogenezy alpejskiej (ok. 25 mln. lat temu), utwory te 

zostały sfałdowane i wypiętrzone, formując tzw. 

płaszczowiny.  

Wśród bogactw mineralnych Beskidu Śląsko - 

Morawskiego na pierwszy plan wysuwa się węgiel 

kamienny (wydobywa się go w trzech kopalniach na 

przedmieściach Frydka-Mistka) oraz gaz ziemny.  

Pod względem warunków klimatycznych Beskid 

Śląsko - Morawski przypomina inne grupy górskie o 

podobnej wysokości. Jak wszędzie w górach 

roślinność układa się charakterystyczne piętra roślinne. 

Najniżej położonym było piętro pogórza (do 450m.) - 

lasy grądowe, w przeważającej większości 

wykarczowane. Następnie piętro regla dolnego (do 

1050m n.p.m.) - Buczyna, Świerk. Powyżej tej 

wysokości piętro regla górnego - porośnięte borem 

świerkowym. Na terenie opisywanego pasma 

górskiego utworzono aż 19 rezerwatów przyrody, ze 

ścisłymi przepisami dotyczącymi jej ochrony. 

Plan podróży 
 

Zbiórka przed KFC na dworcu głównym PKP 

10 listopada o godzinie 22:15. Odjazd  TLK z 

Poznania o 22:42. W Katowicach będziemy o 

4:30 i przesiadamy się na Regio, które odjeżdża 

o 5:00. Do Żywca dojedziemy o 6:53 po czym 

przechodzimy na dworzec PKS i odjeżdżamy 

dwoma autokarami, jeden zawiezie nas na 

początek trasy krótkiej, drugi trasy długiej. 

 

 

Trasa dłuższa 
 

Dzień 1    (7h 30min) 
 

Wyruszamy z miejscowości Konećna i 

konsekwentnie szlakiem czerwonym 

dochodzimy do osady Bily Kriz (po naszemu 

Biały Krzyż) położonej na granicy czesko-

słowackiej. Kontynuujemy szlakiem 

czerwonym, wzdłuż granicy, w kierunku 

Malego Polomu (1060 m n.p.m.), po drodze 

wchodząc na Polomke (983 m n.p.pm.) Mijając 

rozstaje Pod Małym Polomem pędzimy dalej 

czerwonym odbijając na niebieski szlak Pod 

Velkym Polomem wprost na Velky Polom 

(1067 m n.p.m.). Stąd oczywiście wracamy 

niebieskim i dalej szlakiem czerwonym 

dochodzimy do "naszego" schroniska Kamienna 

Chata. 

 

 

 

 

Dzień 2   (6-7h) 
                                 . 
Opuszczamy Kamienną Chatę i wyruszamy 

szlakiem czerwonym. Dochodzimy do 

miejscowości Mosty u Jablunkova. Szlak dalej 

prowadzi nas przez "centrum" :) i dalej w góry, 

w stronę masywu Girova.                          .  

Sam szczyt szlak omija od południa, ale pod 

szczytem można chwilkę odsapnąć w 

schronisku. 

Podążamy dalej szlakiem czerwonym 

przechodząc przez miejscowość Bukovec. 

Przekraczamy rzekę Olzę i atakujemy górę 

Ostra Hora (722 m n.p.m.)              . 

Dalej podążamy szlakiem czerwonym, mijamy 

odbicie na szlak niebieski do Jablunkova i idąc 

dalej czerwonym szukamy następnego szlaku 

niebieskiego, tym razem prowadzącego do 

przejścia granicznego na Wielkim Stożku (978 

m n.p.m.)                      . 

Przechodzimy przez granicę i lokujemy się w 

schronisku Stożek. Meta! :) 
 

Dzień 3  
 

Powroty do domów w zależności od wybranej 

godziny powrotu (patrz Powrót). 

Osoby wracające później mogą jeszcze pokusić 

się o zwiedzanie Wisły (1h szlakiem żółtym). 

W samej Wiśle warte zobaczenia: 

- karczma z 1794r. (obecnie Centrum Muzeum)  

- enklawa starego budownictwa (obok muzeum)  

- kościół ewangelicki z 1838r.  

- dom Adama Małysza :) 

 

 

 

 



Trasa krótsza 

 
Dzień 1    (5-6h) 
Wyruszamy z miejscowości Horni Lomna i 

niebieskim szlakiem dochodzimy do Malego 

Polomu. Mijając rozstaje Pod Małym Polomem 

pędzimy dalej czerwonym odbijając na 

niebieski szlak Pod Velkym Polomem wprost 

na Velky Polom (1067 m n.p.m.). Możemy 

również pójść krótszą trasą i z Horni Lomna iść 

żółtym szlakiem do Murinkovy Vrch, gdzie 

wchodzimy na czerwony szlak i dalej do 

Velkyego Polomu.  Stąd oczywiście wracamy 

niebieskim i dalej szlakiem czerwonym 

dochodzimy do miejscowości Mosty u 

Jablunkova. Szlak dalej prowadzi nas przez 

"centrum" :) i dalej w góry, w stronę masywu 

Girova. Szlakiem czerwonym dochodzimy na 

nocleg do chaty Girova. 

Dzień 2    (4h30min-5h) 

Opuszczamy chatę Girova i wyruszamy 

szlakiem czerwonym przechodząc przez 

miejscowość Bukovec. Przekraczamy rzekę 

Olzę i atakujemy górę Ostra Hora (722 m 

n.p.m.)              . 

Dalej podążamy szlakiem czerwonym, mijamy 

odbicie na szlak niebieski do Jablunkova i idąc 

dalej czerwonym szukamy następnego szlaku 

niebieskiego, tym razem prowadzącego do 

przejścia granicznego na Wielkim Stożku (978 

m n.p.m.)                      . 

Przechodzimy przez granicę i lokujemy się w 

schronisku Stożek. Meta! :) 
 

Dzień 3 

Taki sam jak w trasie dłuższej. 
 

Powrót 

Są dwie opcje powrotu. Pierwsza opcja 

(wcześniejsza) wyjazd Regio z Wisły Głębce o 

10:58. W Katowicach będziemy o 13:19 i 

przesiadamy się na TLK,  który odjeżdża o 

13:25. W Poznaniu będziemy o 19:12. Druga 

opcja to wyjazd Regio z Wisły Głębce o 17:54. 

W Katowicach będziemy o 20:05 i przesiadamy 

się na TLK,  który odjeżdża o 20:25. W 

Poznaniu będziemy o 2:55. 

 

Organizatorzy: 

Jakub Wilczyński 

kuba.wilczynski@gmail.com 

Tel. 603136475 

Sylwester Jagodziński 

sylwester.jagodzinski@gmail.com 

Tel. 663377884 

 

Noclegi: 

Chata „Kamienna Chata”  tel. 420 558 330 054 ;  
420 608 566 008 
Chata „Girova”                  tel. 420 558 367 724 ;                    

420 606 604 896 
Schronisko „Stożek”          tel. 606 118 202 

 
 

GOPR  tel. 0 601 100 300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy zapisach należy podać : 
1. Imię i nazwisko 

2. Wybór trasy (krótka czy długa) 

3. Powrót (wcześniejszy czy późniejszy). 

4. Nr. telefonu. 

5. E-mail 

6. Sposób rozliczenia – przelew/gotówka 

(nr konta do przelewu:  

07 1500 1461 1014 6010 9381 0000 ) 
7. Klubowicz halnego- tak/nie 

8. Student - tak/nie. 

 

Co zabrać? 
- mapę 

- latarkę  

- śpiworek i karimatę  

- mocne i wygodne buty oraz klapki do schroniska 

- ciepłą odzież 

- stup tuty i kurtkę przeciwdeszczową 

- jedzenie i napoje  

- instrumenty muzyczne, śpiewniki, itp.  

- dobrą kondycję i jeszcze lepszy humor :) 
-  jeżeli ktoś ma książeczkę PTTK to niech ją 

zabierze ze sobą. 
 

Sprawy finansowe 

Koszt trasy 3 dniowej dla studentów 145 PLN 

Koszt trasy 3 dniowej dla pozostałych 191 PLN 

Koszt dla członków klubu studiujących 120 PLN  

Koszt dla członków klubu nie studiujących 162 PLN 

W cenie rajdu są: dojazd „tam i z powrotem”, 

noclegi na trasie, znaczek i atrakcje na mecie. 

W zależności od planowanych wydatków w 

Czechach należy zaopatrzyć się w odpowiednią 

sumę czeskich koron.                                              . 
UWAGA! UBEZPIECZAMY SIĘ SAMODZIELNIE 
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