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Rajd
Październikowy

Jeseníky
18-20.10.2013r.
Jesioniki są drugim - po Karkonoszach - najwyższym
pasmem w Sudetach, oraz w całym Masywie Czeskim. Ich potężne
wały górskie charakteryzują się płaskimi grzbietami i stromymi
zboczami. Ewenementem jest to, że na najwyższy szczyt – Pradziad
(cz. Praded) (1492 m n.p.m.) - można wjechać kursowym autobusem.
Nie należy jednak ulegać złudzeniu - tutejsze góry obfitują trudno
dostępnymi i dzikimi miejscami, a w zimie należą
(obok Karkonoszy, Gór
Izerskich i Orlickich)
do
najbardziej
zaśnieżonych. Natomiast okolice samego Pradziada nie mają pod
tym względem konkurencji, ze śniegiem zalegającym grubą
pokrywą jeszcze w maju. Geologicznie Jesioniki stanowią - jak
większość pasm sudeckich - mieszaninę starych skał. Występują
tutaj charakterystyczne zwietrzałe skałki, będące wielkimi
atrakcjami turystycznymi. Na prawie całym terenie Jesioników
rozciąga się obszar chronionego krajobrazu. W okolicach szczytu
Pradziad rezerwat przyrody zajmuje 2031 ha powierzchni.

Trasa trzydniowa
Dojazd:
Zbieramy się w piątek 18.10.13r. o godz. 00.45 na Dworcu Głównym
w Poznaniu, przy KFC (stara część dworca).
Odjeżdżamy o godz. 01:38 pociągiem TLK ( 83206) do Wrocławia
Głównego i tam mamy przesiadkę. Wsiadamy o godz. 06:49 do
pociągu REGIO (66321) do Kłodzka Głównego. Z Kłodzka, z ul.
Dworcowej, zabiera nas podstawiony autokar.
Dzień 1 (piątek 18.10.)
Trasa długa:
czas przejścia: 6h 15 min.
Start z miejscowości Lipová-lázně. Ruszamy szlakiem
zielonym na południe by po ok. 1h20min marszu zmienić go na
szlak żółty wiodący na Šerák . Następnie atakujemy Keprnik na
który wiedzie szlak czerwony. Tuż przed Sedlem pod Vřesovkou
zmieniamy szlak na żółty by wejść na Červeną Horę, skąd kierujemy
się szlakiem żółtym na południe, a później czerwonym do
Červenohorskiego sedla, gdzie spędzamy pierwszą noc.
Trasa krótka
czas przejścia: 4h
Autokar zostawia nas w miejscowości Bela p. Pradedem.
Zaczynamy od spokojnego marszu szlakiem zielonym. Trzymając
się zielonego szlaku, zdobywamy Točník. Stamtąd idziemy w
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kierunku Červenej hory. Kierując się na południe, zmieniamy szlak
na żółty by po 15 minutowym zejściu wejść na czerwony, który
zaprowadzi nas do Červonohorskiego sedla, miejsca naszego
pierwszego noclegu.
Dzień 2 (sobota 19.10.)
Trasa długa:
czas przejścia: 6h 30 min
Wypoczęci, dziarskim krokiem ruszamy szlakiem żółtym
(zwanym również szlakiem czarownic) na północny-wschód. Pod
Velkým Klinem możemy pójść w dwojaki sposób, ważne aby dojść
do niebieskiego szlaku, który zawiedzie nas na Studený vrch. W
okolicach Švýcárny schodzimy ze szlaku niebieskiego by
czerwonym i zielonym dotrzeć pod Praděd. Na Praděd zaprowadzi
nas asfaltowa droga po której również będziemy wracać do miejsca
naszej mety- schorniska Barborka .

Trasa dwudniowa
Dojazd:
Zbieramy się w sobotę 19.10.13r. o godz. 02:15 na Dworcu
Głównym w Poznaniu, przy KFC (stara część dworca).
Odjeżdżamy o godz. 02:53 pociągiem TLK (56201) do Wrocławia
Głównego. Tam czeka nas przesiadka. Wsiadamy o godz. 08:01 do
pociągu REGIO (15122) do Kłodzka Głównego. Z Kłodzka z ul.
Dworcowej zabiera nas podstawiony autokar.
Trasa długa i trasa krótka:
Autokar zawozi nas bezpośrednio do Červonohorskiego sedla,
miejsca noclegu rajdu 3dniowego, dlatego…
dzień 1 rajdu dwudniowego = 2 dzień rajdu trzydniowego

Dzień ostatni, dla wszystkich (niedziela 20.10.)
Trasa krótka
czas przejścia: 4h
Wyruszamy z Červonohorskiego sedla szlakiem czerwonym
w kierunku Kamzíka mijając po drodze Výrovkę. Nie schodząc z
czerwonego szlaku mijamy Švýcárnę i zdobywamy Praděd.
Nacieszywszy się widokiem, udajemy się do schoroniska Barborka,
gdzie czekają na nas przepyszne knedliczki i moc atrakcji podczas
mety. 

czas przejścia: 1h 40 minut
Z Barborki schodzimy do miejscowości Karlova Studánka.
Miłośnicy asfaltu mogą wybrać szlak zielony, a kto zbyt twardego
gruntu pod nogami czuć nie lubi, niech trzyma się szlaku
niebieskiego. W Karlovej Studánce o godz. 14.00 czekać będzie na
nas autokar, który odwiezie nas do Kłodzka. Wracamy pociągiem
REGIO (6122) z Kłodzka Głównego o 16:43. O godzi. 18:45
Przesiadamy się we Wrocławiu w pociąg REGIO (6720) do
Poznania. Planowa godzina powrotu: 22:26.
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UWAGA!!! do czasów przejścia poszczególnych tras nie zostały
wliczone przerwy na postoje. Weźcie to pod uwagę pamiętając, że
w październiku słońce zachodzi ok. godz. 18.00. 
Trasa specjalna:

Zapisy na rajd:
-W siedzibie klubu (DS6 p.9): 1.10 i 8.10 między 19.00 a 20.00

zostanie rozegrana na trasie 3-dniowej długiej. Będzie
polegać na rozwiązywaniu zagadek rozmieszczonych na drodze
prowadzącej do schroniska mety.
Komunikat dla głodomorów!
W miejscach, gdzie śpimy będzie możliwość zamówienia
obiadokolacji.
I nocleg: hovězí guláš s houskovým knedlíkem 80 CZK (ok 14zł)
II nocleg: borůvkové knedlíky se šlehačkou 60 CZK (ok 10zł).
Prosimy dać znać przy zapisach, czy będziecie zainteresowani
posiłkiem, ponieważ musimy powiadomić wcześniej gospodarzy
schronisk ile obiadów mają dla nas przygotować.
Koszty:
osoba bez zniżek
student

Uwaga! Istnieje możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej.
Więcej szczegółów przy zapisach.

2-dniowy
170zł (145)
133 zł (115)

3-dniowy
195 zł (167)
160 zł (135)

W nawiasach podano cenę z 15% zniżką dla członków klubu z opłaconymi składkami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wyjazdu

-Po pokazie slajdów 10.10. w Centrum Wykładowym PP
(początek pokazu o 19:30)
-E-mail: rajd.pazdziernikowy@gmail.com (po otrzymaniu od Was
wiadomości, odeślemy Wam link do formularza w który wpisujecie
wszystkie potrzebne nam dane)
Osoby jadące z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste stawienie
się na zapisach.
Uwaga! Czwartek 10 PAŹDZIERNIKA jest ostatnim dniem
zapisów. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego lepiej nie
zwlekajcie.
Zapraszamy do udziału w rajdzie gitarzystów, którzy
zatroszczyliby się o dobrą atmosferę podczas noclegów. Powiadają,
że dobro okazane rajdowiczom raz, wraca do gitarzystów przez cały czas!

Co należy zabrać:
-legitymację studencką i dowód osobisty;
- mapę Jesioników (polecamy odwiedzić sklep Grupa18 w Pasażu
Apollo, na hasło "halny" macie rabat 10%);

4
- wygodne buty za kostkę + opcjonalnie stuptuty (na błoto jak
znalazł) oraz obuwie do schroniska;
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież na zmianę w
razie przemoknięcia;
- śpiwór oraz karimatę (dotyczy pierwszego noclegu);
- latarkę/czołówkę;
- jedzenie, picie, kubek, termos;
- szczoteczkę do zębów; 
- trochę Koron na drobne wydatki;
- instrumenty muzyczne oraz śpiewnik;
- dużo optymizmu i dobrego humoru!

Kontakt ze schroniskami:

Nie zabieramy zbędnych rzeczy. Pamiętajmy, że wszystko
przyjdzie nam nosić na swoich ramionach.

Inne przydatne linki:

Organizatorzy:
Ania 697 104 606
Magda 604 456 586
www.halny.org

Telefony alarmowe w Czechach:
Horska služba ČR +420 12 10
Pogotowie ratunkowe: tel. 155; +420 554 779 020
SOS tel. 112
Policja tel. 158
Straż pożarna tel. 150

Chata Červenohorské Sedlo
Červenohorské Sedlo 72, 788 11 Loučná nad Desnou
http://www.chatacervenohorskesedlo.cz/
Pavel Šandera +420604353379
Horská chata Barborka
793 36 Malá Morávka 269
http://barborka-praded.cz/
Magdalena Fürsterová +420 733 530 611

Horska služba ČR http://www.hscr.cz/
http://www.czeskiegory.pl/jesioniki/

