Rajd Październikowy

Karkonosze
17-19.10.2014
Karkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów
Zachodnich, ciągnące się od Przełęczy Szklarskiej
na zachodzie, po przełęcz Okraj na wschodzie.
Główny grzbiet tego pasma, który dzieli sie na Grzbiet Śląski, Grzbiet Czarny i Grzbiet
Kowarski i ciągnie sie przez 36 km, wyznacza granicę polsko-czeską. Po stronie polskiej
znajduje się 1/3 Karkonoszy. Najwyższym szczytem Karkonoszy jest Śnieżka (1602 m
n.p.m.). Najbardziej znane obok Śnieżki elementy karkonoskiego krajobrazu to kary
polodowcowe. Najlepiej wykształcone są Śnieżne Kotły w zachodniej części
Karkonoszy. Większa część Karkonoszy, ze względu na walory przyrodnicze, stanowi
od 1959 r. Karkonoski Park Narodowy.
Źródło: Staffa M., Karkonosze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996

TRASA TRZYDNIOWA
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 17.10.2014r o godzinie 2:10 w nowym holu
głównym dworca kolejowego przy Le Crobag pod nieistniejącym jeszcze neonem
„Kwiaty” ☺. Pociąg TLK o nr. 56200 wyjeżdża o 2:57. W Jeleniej Górze jesteśmy o
godzinie 10:10, gdzie po chwili zabiera Nas podstawiony autokar.

DZIEŃ I (piątek 17.10.14r)
Trasa długa
Ok. godz. 11:00 wyruszamy z miejscowości Kowary Górne. Kierujemy się
szlakiem niebieskim, by po 15 minutach zmienić go na czarny. Szlak czarny
doprowadzi nas do Jedlickich Kaskad przechodząc po drodze obok Kowarskich Kopalń.
Następnie
szlakiem
żółtym
dochodzimy
do
Przełęczy
Okraj.

Wariant I – dla koneserów czeskiego piwa
Czas przejścia: ok. 7h 30’ http://goo.gl/4JVtek
Z Przełęczy Okraj idziemy czarnym szlakiem (drogą) do czeskiej miejscowości
Pomezni Boudý na pierwsze piwo. Po ok. 10 min. wędrówki odnajdujemy szlak żółty,
który doprowadzi Nas do schroniska Jelenka i skrzyżowania ze szlakiem niebieskim i
czerwonym. Odbijamy dalej na czeską stronę i idziemy szlakiem zielonym. Po ok.
godzinie wędrówki dochodzimy do szlaku żółtego, którym idziemy w stronę Śnieżki.
Zaliczywszy najwyższy szczyt Karkonoszy, udajemy się czerwonym szlakiem do
schroniska Dom Śląski, a następnie wybieramy niebieski w kierunku zachodnim.
Zahaczamy o Lučni Bouda (kolejne piwo) i chwiejnym krokiem kontynuujemy marsz
niebieskim aż do schroniska U Bilého Labe (piwo). Teraz już na prawdę wieje, lecz nie
zastanawiamy się długo i idziemy żółtym szlakiem na północy zachód. Dochodzimy do
skrzyżowania ze szlakiem zielonym i udajemy się na Przełęcz Karkonoską, następnie

szlakiem czerwono-zielonym idziemy na wschód i po krótkim czasie dochodzimy do
schroniska PTTK Odrodzenie gdzie spędzamy nocleg.

Wariant II – dla zdobywców szczytów
Czas przejścia: ok. 7h + 1h 20’ http://goo.gl/BOhNMC
Z Przełęczy Okraj idziemy cały czas czerwonym głównym szlakiem sudeckim im.
M. Orłowicza mijając po drodze Sowią Przełęcz, zdobywając Czarną Kopę (1411),
Śnieżkę (1602,) napawając się widokiem na Mały i Wielki Staw, mijając Tępy Szczyt
(1387) oraz Mały Szyszak (1436) docieramy do schroniska PTTK Odrodzenie miejsca
pierwszego noclegu. Trasę można sobie wydłużyć o ok. 1h 20 min. idąc od Przełęczy
Okraj szlakiem niebieskim, który łączy się ze szlakiem czerwonym w Sowiej Przełęczy.

Trasa krótka
Czas przejścia: ok. 6h http://goo.gl/Hzw22m
Ok. godz. 11:00 wyruszamy z Karpacza. Odnajdujemy szlak żółto-zielono-czarny
by dojść do Karpacz, Łomniczka gdzie następuje rozdzielenie szlaków. Dalej idziemy
szlakiem zielono-czarnym. Dochodząc do Kruczych Skał wybieramy szlak czarny i
idziemy nim, aż do Sowiej Przełęczy mijając po drodze Szeroki Most oraz Buławę (880).
Następnie z Sowiej Przełączy udajemy się w kierunku zachodnim czerwono-niebieskim
szlakiem, który doprowadzi Nas na Śnieżkę (1602). Po nacieszeniu się pięknymi
widokami schodzimy do schroniska Dom Śląski. Teraz mamy wybór idąc albo po stronie
czeskiej niebieskim szlakiem wg. trasy długiej – wariant I, albo idąc szlakiem
czerwonym wg. wariantu II. Czasy przejść obydwu opcji są bardzo zbliżone do siebie.
Spotykamy się wszyscy w schronisku PTTK Odrodzenie.
Uwaga nr. 1 W schronisku Odrodzenie istnieje możliwość kupna posiłku. Menu:
spagetti, fasolka, bigos od 10zł - 13zł, zupy żurek, gulaszowa od 10 do 12zł.
Płatności dokonujemy indywidualnie na miejscu, lecz podczas zapisów prosimy o
informację czy jesteś chętny/chętna.
Uwaga nr. 2 Przy sprzyjającej pogodzie planowane jest wieczorne ognisko.
Proponujemy wziąć ze sobą kiełbaski, ziemniaki, co kto lubi ☺

DZIEŃ II (sobota 18.10.14r)
Wariant I – dla zdobywców szczytów
Czas przejścia: ok. 4h + ?? http://goo.gl/JzQjoW
Rankiem pełni sił opuszczamy schronisko i kontynuujemy „szczytowanie” idąc
przez cały czas szlakiem czerwonym w kierunku zachodnim. A jeżeli w czasie drogi
znudzą nam się piękne widoki jest dużo możliwości zejścia na czeskie szlaki. Nie
zbaczając z czerwonego szlaku zaliczamy kolejno liczne kamienie: Ptasi Kamień,
Śląskie i Czeskie Kamienie, przechodzimy obok najwyższego szczytu na tej trasie Wielki
Szyszak (1509). Wędrując dalej podziwiamy Śnieżne Kotły, następnie Łebski Szczyt
(1471). Po ok. 1 h marszu docieramy do miejsca naszego kolejnego noclegu schroniska
Hala Szrenicka. Wrzucamy coś na ruszt, zostawiamy plecak i wchodzimy zielonym

szlakiem, a następnie czarnym na Szrenicę (1362) robiąc przy tym pętelkę (1 h).
Proponujemy również zapuścić się gdzieś dalej w czeskie rejony, byle by wrócić do
schroniska na wieczorne tańce, hulańce i śpiewańce ☺

Uwaga! W schronisku Hala Szrenicka istniej możliwość kupna posiłku. Menu:
bigos, fasolka po bretońsku, żurek. Wszystkie dania z chlebem w cenie 10 zł.

Wariant II – dla koneserów czeskiego piwa

POWRÓT
DZIEŃ III (niedziela 19.10.14r) DLA WSZYSTKICH

Czas przejścia: min 4 h, wymagana mapa
Rankiem „Odrodzeni” koneserzy, ponownie idziemy do Przełęczy Karkonoskiej
a następnie na południe szlakiem żółto-zielonym. Dochodzimy do rozwidlenia szlaków i
wyciągamy mapę. W tym momencie mamy możliwość pójścia albo niebieskim szlakiem
na północny zachód, albo zielonym szlakiem na południowy zachód. Wybór
zostawiamy do Was. Dostosujcie konfiguracje dalszych szlaków do Waszych zachcianek
i nie zapomnijcie dotrzeć wieczorem do schroniska Hala Szrenicka na gry i zabawy !

TRASA DWUDNIOWA
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 18.10.2014r o godzinie 2:10 w nowym holu
głównym dworca kolejowego przy Le Crobag pod nieistniejącym jeszcze neonem
„Kwiaty” ☺. Pociąg TLK o nr. 56200 wyjeżdża o 2:57. W Jeleniej Górze jesteśmy o
godzinie 10:10, gdzie po chwili zabiera Nas podstawiony autokar do Karpacza.

DZIEŃ I (sobota 18.10.14r)
Trasa długa
Czas przejścia: ok. 8 h http://goo.gl/vJqRZZ
Ok. godz. 11:00 wychodzimy z Karpacza, a dokładniej Świątyni Wang szlakiem
niebieskim. Dalej szlak ten łączy się z żółtym. Dochodząc do Polany i rozwidlenia
szlaków wybieramy ponownie niebieski. Przechodzimy obok wschodniej strony
Małego i Wielkiego Stawu. Docieramy do czerwonego głównego szlaku sudeckiego M.
Orłowicza i idziemy już nim do końca dnia, spotykając się z resztą halniaków w
schronisku Hala Szrenicka. Trasę można urozmaicić zbaczając na czeskie szlaki.

Trasa krótka
Czas przejścia: ok. 6 h http://goo.gl/PB1uQT
Ok. godz. 11:00 wychodzimy z Karpacza, a dokładniej Świątyni Wang szlakiem
niebieskim. Dalej szlak ten łączy się z żółtym. Dochodząc do Polany i rozwidlenia
szlaków wybieramy zielony. Przechodzimy obok zachodniej strony Małego i Wielkiego
Stawu. Docieramy do czerwonego głównego szlaku sudeckiego M. Orłowicza i idziemy
już nim do końca dnia, spotykając się z resztą halniaków w schronisku Hala Szrenicka.
Trasę można urozmaicić zbaczając na czeskie szlaki.
TRASA SPECJALNA

Odbędzie się w sobotę i będzie dostępna dla trasy trzydniowej niezależnie
od wariantu trasy. Jednak należy się liczyć z tym, że trzeba będzie pokonać
dodatkowe kilometry. Szczegóły u organizatorów w piątek wieczorem.

Mamy czas, aby sobie pospać. O godz. 14:37 wyruszamy pociągiem REGIO relacji
Szklarska Poręba Górna - Poznań. W Poznaniu jesteśmy o 22:08.
Dworzec PKP Szklarska Poręba Górna ul. Dworcowa 10
Wariant I - czas przejścia: 1 h 20’ http://goo.gl/gvkSU8
Ze schroniska schodzimy szlakiem czerwonym bezpośrednio do Szklarskiej Poręby
Wariant II – czas przejścia: 2h 20’ http://goo.gl/23KVlP
Ze schroniska schodzimy czerwonym szlakiem. Dochodzimy do Krzywych Basztów
po czym zmieniamy szlak na czarny, który prowadzi do Białej Doliny. Przez moment
idziemy niebiesko-czarnym, jednak przy rozwidleniu znów wybieramy czarny. Przy
Rozdrożu pod Wysokim Kamieniem do dworca poprowadzi nas szlak czerowny.
Wariant III – czas przejścia: 3h 30’ http://goo.gl/3mcJCq
Ze schroniska wchodzimy szlakiem czerwonym z powrotem na Mokrą Przełęcz.
Następnie zielonym schodzimy do schroniska Pod Łebskim Szczytem. Dalej szlakiem
niebieskim do wodospadu Szklarki po czym zmieniamy na zielony, który doprowadzi
Nas do centrum.
Czasy przejść zostały ustalone w oparciu o serwis www.mapa-turytyczna.pl oraz mapę
Sudety Zachodnie ExpressMap
Organizatorzy:
Wojtek 884 226 861
Weronika 605 155 425
www.halny.org
Sponsorzy:

Ważne telefony:
Schronisko Odrodzenie - (75) 752 25 46
Schronisko Hala Szrenicka - (75) 717 24 21
GOPR - 601 100 300

Koszty:
Osoba bez zniżek
Student
•
•
•
•

2 - dniowa
127 (108)
87 (74)

3 – dniowa
152 (129)
112 (95)

W nawiasach podano cenę dla członków klubu z opłaconymi składkami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kosztów wyjazdu
Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki
na zdrowiu

Zapisy na rajd:
•
•
•

Na stronie: halny.org/XL/zapisy
We wtorek 30.09 i 7.10 w siedzibie klubu (DS 6, p.9, 19:00 – 20:00)
W czwartek 9.10 po pokazie slajdów

UWAGA! Czwartek 9 Października jest ostatnim dniem zapisów. Liczba
uczestników jest ograniczona, więc prosimy nie zwlekać z zapisami do ostatniego
dnia.
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się przy
zapisie na rajd.
Wszelkie pytania pisać na adres: pazdziernikowy@halny.org
Więcej informacji na www.halny.org
Co należy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska,
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież (czapka i rękawiczki
wskazane)
- śpiwór, karimatę (będziemy spać na podłodze)
- latarkę/czołówkę,
- jedzenie, kubek, termos,
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy,
- kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło
"halny" macie rabat 10%)
- długopis na trasę specjalną
- dużo optymizmu i dobrego humoru !
- oczywiście pakując się pamiętajmy że wszystko co zabierzemy trzeba będzie
później dźwigać na własnych plecach :)

