
 

 

RAJD SUDETY 
Góry Złote 
 i Masyw Śnieżnika 
 13.04-15.04.2012 

Góry Złote  jest to najbardziej niedostępna część Sudetów, większość obszaru znajduje się na 

terytorium Czech. Góry Złote- pasmo górskie, jedno z najdłuższych w Sudetach. Leży w środkowej 

części Sudetów Wschodnich. Znajdują się na północ od Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika. W 

zależności od przyjętego punktu widzenia najwyższą górą może być, Kowadło, (989 m n.p.m.) 

Smrek tzw. Trójkrajny (wg różnych źródeł 1109 lub 1117 m n.p.m.) lub położony całkowicie na 

terytorium Czech Smrek (Smrk, 1125 m n.p.m.). 

Masyw Śnieżnika. Masyw Śnieżnika to cztery pasma rozchodzące się ze szczytu Śnieżnika 

pełniącego funkcję zwornika, oraz Pasma Krowiarek będących przedłużeniem w stronę północną za 

Przełęczą Puchaczówką (864 m n.p.m.) Pasma Żmijowca. Oprócz niego, w stronę wschodnią, po 

granicy, ciągnie się aż do Przełęczy Płoszczyny (817 m n.p.m.) Dziczy Grzbiet; na południe 

rozciąga się całkowicie czeskie pasmo Susziny (1321 m n.p.m.) i Podbelki (1307 m n.p.m.). Także 

na południe, ale z lekkim odbiciem zachodnim, w stronę Międzylesia ciągnie się pasmo graniczne z 

charakterystycznym szczytem Trójmorskiego Wierchu (1145 m n.p.m.) i Małego Śnieżnika (1326 

m n.p.m.). 
 

TRASA TRZYDNIOWA 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 13.04.2012 o godzinie 00:53 w holu 

głównym dworca kolejowego przy KFC pod nieistniejącym już neonem „Kwiaty” . 

Pociąg pośpieszny relacji Świnoujście – Kraków wyjeżdża z Poznania o 01:38. We 

Wrocławiu jesteśmy planowo o 4:57, skąd o 5:35 mamy pociąg osobowy do Kłodzka. W 

Kłodzku jesteśmy o 7.25, a następnie podstawionym autobusem  przejeżdżamy ok.35km 

do Javornik w Czechach.  

 

Uwaga: pierwszego dnia obie trasy czasowo wyglądają podobnie, za to w sobotę mamy 

większy wybór: z noclegu w Nowym Gierałtowie (TrasaI) proponujemy długą wędrówkę 

oraz opcję trasy specjalnej, z noclegu w Kletnie (TrasaII) – możliwość zostawienia 

plecaków po ok. 3h w „Schronisku na Śnieżniku” gdzie odbędzie się meta a następnie 

wybranie się w góry„na lekko”. W schronisku na mecie można kupić ciepły posiłek. 

DZIEŃ I (piątek 13.04.) 

Trasa I - ok.7.20h  

Wyruszamy z Javornik zielonym szlakiem idąc Komari dolinka i po ok 2 godzinach 

wchodzimy na szlak niebieski i docierając do punktu widokowego przy Borówkowej (900 

m) Stamtąd kierujemy się  na zielony szlak i zmierzamy w kierunku Przełęczy Lądeckiej , 

mijając Traweńską Górę ( 746 m) aż do Rozdroża Zamkowego gdzie po 2,30h naszym 

oczom ukazują się ruiny Zamku Karpień na szczycie Karpniaka (776 m n.p.m). 

Następnie szlakiem zielonym wzdłuż granicy zmierzamy na szczyt Czernika (832 m) i 

dalej do Przełęczy Gierałtowskiej skąd czerwonym szlakiem schodzimy do Nowego 

Gierałtowa na nocleg w „Gościńcu nad Potokiem”. 

Trasa II - ok. 8.30h  

Z Javornik kierujemy się czerwonym szlakiem, mijając górujący nad miastem zamek 

Jansky Vrch. Następnie nadal kierujac się szlakiem czerwonym, mijamy ruiny zamku 

Rychlebskiego gdzie łączy się szlak czerwony z niebieskim. My trzymamy się już 

szlaku niebieskiego. Kierując się w stronę Przełęczy Karpowskiej na moment 

przechodzimy na szlak zielony przy którym mijamy Zamek Karpień i na rozdrożu 

kierujemy się dalej szlakiem niebieskim w stronę Starego Gierałtowa. Pozostając na 

niebieskim szlaku przecinamy asfaltową drogę i kierujemy się w stronę Przełęczy Dział, 

gdzie zmieniamy szlak na żółty w kierunku Stronia Śląskiego. Tak mamy możliwość 

zrobienia zakupów i dalej żółtym szlakiem maszerujemy do Kletna, gdzie mamy nocleg 

w „Janowej Chacie”. 

 

DZIEŃ II (sobota 14.04.) 

Trasa I, Nowy Gierałtów  

1) Opcja krótsza 7h-Startujemy z czerwonego szlaku, docieramy na szczyt 

Czernicy (1083 m n.p.m) i dalej w stronę Przełęczy Suchej. Tam, szlak zmienia 

się na niebieski, nazwany Drogą Marianny. Idąc nim mijamy Przełęcz 

Staromorawską do Schroniska na Śnieżniku, gdzie odbędzie się meta. 

2) Opcja dłuższa 8,3h-Startujemy z czerwonego szlaku, docieramy na szczyt 

Czernicy ( 1083 m n.p.m) i dalej w stronę Przełęczy Suchej. W tym miejscu, 

udajemy się niebieskim szlakiem Drogą Marianny. Dochodząc do Przełęczy 

Staromorawskiej przechodzimy na szlak żółty, a następnie na Przełęczy 

Płoszczyna kierujemy się zielonym szlakiem (ciągnącym się wzdłuż granicy 

polsko-czeskiej) na Śnieżnik (1425 m n.p.m) i do schroniska na metę . 

 

Trasa specjalna 

Jest to trasa sponsorowana przez sklep górski „Woda Góry Las”. Zachęcamy wszystkich 

serdecznie do wzięcia w niej udziału, czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły zostaną 

udzielone uczestnikom już na miejscu . 

 

Trasa II, Kletno 

Wyruszamy szlakiem żółtym do schroniska na Śnieżniku, do którego docieramy po ok. 

3 h. Po drodze zainteresowane osoby mają okazję zatrzymać się i zwiedzić Jaskinię 

Niedźwiedzią. Następnie mijając Przełęcz Śnieżnicką docieramy do schroniska. 

Po zostawieniu plecaków mamy do wyboru: 

1) Pętla (3,40h)- Rozpoczyna się ze Śnieżnika szlakiem żółtym/czerwonym do 

Przełęczy Śnieżnickiej. Dalej wybieramy zielony szlak i w otoczeniu 

http://www.sudety.it/index/gory/regiony/ID,2
http://www.sudety.it/index/gory/regiony/ID,6
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kowad%C5%82o_(szczyt)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smrek_Tr%C3%B3jkrajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smrek_(G%C3%B3ry_Z%C5%82ote)


 

 

Mariańskich Skał dochodzimy do Góry Parkowej, tam zmieniamy szlak na 

niebieski a zaraz potem czerwony i docieramy nim do schroniska na Śnieżniku 

(Wybierając przeciwny kierunek czerwonego szlaku w ok. pół godziny 

dojdziemy do Wodospadu Wilczki). 

2) Pętla (5,40h)- Ze Śnieżnika szlakiem żółtym/czerwonym idziemy do przełęczy 

Śnieżnickiej następnie już tylko czerwonym w kierunku Jaworowej Kopy. Na 

szczycie zmieniamy szlak na zielony, a już po chwili na niebieski by dotrzeć do 

miejsca zejścia się szlaku niebieskiego, żółtego i zielonego. Z tego punktu mamy 

wybór: możemy przejść się żółtym szlakiem do skansenu Ogrod Bajek, lub z 

zielonego podziwiać Wodospadu Wilczki. Na drogę powrotną wybieramy  

czerwony szlak (do którego doprowadzą nas 3 pozostałe), który prowadzi prosto 

do schroniska na Śnieżniku. 

. 
 

TRASA DWUDNIOWA 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 14.04.2012.  o godzinie 00:53 w holu głównym 

dworca kolejowego przy KFC pod nieistniejącym już neonem „Kwiaty” . Pociąg 

pośpieszny relacji Świnoujście – Kraków wyjeżdża z Poznania o 01:38. We Wrocławiu 

jesteśmy planowo o 4:57, skąd o 5:35 mamy pociąg osobowy do Kłodzka. W Kłodzku 

jesteśmy o 7.25, a następnie podstawionym autobusem  przejeżdżamy do Stronia 

Śląskiego. 

 

1) DŁUŻSZA(ok.7.20h) - Startujemy ze Stronia Śląskiego szlakiem zielonym, 

mijając Przełęcz pod Chłopkiem a następnie Wilczyniec (877 m n.p.m). Jest to 

odcinek stanowiący fragment Głównego Szlaku Sudeckiego. Dalej po minięciu 

Pasiecznika (893 m n.p.m) i Przełęczy Puchaczówki przecinamy drogę i nadal 

idąc szlakiem czerwonym/zielonym mijamy wieżę widokową i docieramy 

Jaworową Kopę (1183 m n.p.m). Następnie szlakiem zielonym dojdziemy do 

schroniska na Iglicznej. Dalej tym samym szlakiem przez rezerwat wodospadu 

Wilczki, a następnie zmieniając szlak na czerwony, przez Kozie skały oraz 

Średniak (1210 m n.p.m) dochodzimy do schroniska na Śnieżniku. 

2) KRÓTSZA (ok.5h) – Do Jaworowej Kopy trasa biegnie tak jak w wersji dłuższej. 

Następnie wybieramy szlak czerwony i przez Żmijową Polanę, Mariańskie skały, 

docieramy do Przełęczy Śnieżnickiej skąd szlakiem czerwonym/żółtym mamy już 

ok 25min do schroniska na Śnieżniku . 
 

POWRÓT 

DZIEŃ III (niedziela 15.04. powrót ) 

Wyruszamy szlakiem niebieskim/zielonym przez Umarły Las.  

1) Dla osób które wstaną wcześnie rano trasa (ok.3,20h)  dalej biegnie szlakiem 

zielonym wzdłuż granicy polsko-czeskiej przez Mały Śnieżnik (1326m n.p.m), 

Goworek ( 1320 m n.p.m), Przełecz Puchacza, Puchacz (1190 m n.p.m) 

Trójmorski Wierch (1146 m n.p.m) – będący punktem granicznym zlewisk 

trzech mórz. Przy rozdrożu kierujemy się na czerwony szlak do Jodłowa gdzie 

będzie czekał nasz autobus nieopodal leśniczówki. 

2) Pozostali mogą się udać przez Mały Śnieżnik (1326m n.p.m) oraz Goworek 

(1320 m n.p.m), by po chwili szlakiem żółtym zmienić trasę na szlak  

niebieski, który prowadzi prosto w stronę leśniczówki w Jodłowie. (ok. 2,10h). 

 

O 13.00. autobusem z Jodłowa przejedziemy do Kłodzka. Stamtąd o 14.36 mamy 

pociąg powrotny. Uwaga: Ze względu na prace modernizacyjne na PKP w drodze 

powrotnej zamiast jednej przesiadki czeka na nas wiele atrakcji w postaci układanki 

pociągowo-autobusowej. W Poznaniu powinniśmy być o godz. 22.27. 

 

Koszty: 
Trzydniowa Dwudniowa 

Studenci Nie studenci Studenci Nie studenci 

112zł 140zł 87zł 115zł 

 

Dla członków klubu z opłaconymi składkami zniżka 15%. 

Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

 

Zapisy na rajd: we wtorek 03.i 10.04.2012 w siedzibie klubu oraz drogą mailową. 

Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się 

w klubie przy zapisie na rajd. 

 
Co należy zabrać: 

- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież! 

- śpiwór, karimatę (uzależnione od liczby osób) 

- latarkę/czołówkę 

- jedzonko, kubek, termos 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę 

- dobre samopoczucie 

- oczywiście pakując się pamiętajmy że wszystko co zabierzemy trzeba będzie później 

dźwigać na własnych plecach 

Kontakt:  

Asia: 664742494; sudety.kwiecien2012@gmail.com 

Marta: 667105051; sudety.kwiecien2012@gmail.com 

Schronisko na Śnieżniku: (74) 813-51-30 lub 501631134 

Janowa Chata: (74) 814-35-04 /814-25-70 

Gościniec nad potokiem: (74) 814-11-14 lub 693702041 

GOPR: (74) 842-34-14 lub 0 600 100 300 (bezpłatny PlusGSM) 

 

Sponsor  
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