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� Rajd Sudety �

Góry Izerskie
12-14.04.2019
Polska część Gór Izerskich jest rodzimemu turyście znana nieźle,
natomiast czeska wciąż kryje wiele tajemnic i niewiadomych. Jizerské
hory, czeska część Gór Izerskich, to podobno najciekawsza część
Sudetów Zachodnich zaraz po Karkonoszach, z którymi zresztą łączy je
wspólna przeszłość geologiczna i to widać w terenie.
Największe nagromadzenie punktów widokowych znajduje się w okolicy
miejscowości Hejnice i Bílý Potok, leżących w dolinie potoku Směda.
Jednym z najbardziej efektownych i najpiękniejszych miejsc jest skalny
labirynt Frýdlantské cimbuří zwieńczony ogrodzonymi barierkami z
punktem widokowym, który osiąga się po krótkiej wspinaczce drabiną.
W przerwie pomiędzy podziwianiem pięknych widoków, co by nam tchu
nie zabrakło - można napić się czeskiego piwa - Czesi są dosłownie
szaleni na jego punkcie! W Izerach będziemy mieli okazję również
spróbować.. słynnych naleśników z jagodami w Chatce Górzystów!

Trasa 3-dniowa
Zbiórka w piątek 12.04.2018 r. o godz. 01:00 w holu Dworca Głównego w
Poznaniu przy “Le Crobag”. Pociąg TLK odjeżdża o godz. 01:56.
Jedziemy nim do Jeleniej Góry, gdzie wysiadamy o godz. 07:27
i przesiadamy się w autokar, który zawiezie nas do miejscowości
Świeradów-Zdrój.

Dzień 1 (Piątek)

Trasa krótka (12.7 km, 4:1 h)
Wysiadamy z autokaru w Świeradowie-Zdroju i wchodzimy na czerwony
szlak, którym zmierzamy do schroniska na Stogu Izerskim. Po chwili
odpoczynku kontynuujemy drogę po czerwonym szlaku, który na łączniku
zmieniamy na zielony i idziemy kolejno przez Smrek, a potem przez
najwyższy okoliczny szczyt - Smrk (1122 m n.p.m.), na którym znajduje się
nowoczesna wieża widokowa). Tam wchodzimy na niebieski szlak, który
prowadzi nas do Spálenéj hospody. Ostatnie 550 metrów idziemy ulicą 5.
května do miejsca noclegowego Jcamp. �

Trasa długa (22.8 km, 7:01 h)
Wysiadamy z autokaru w Świeradowie-Zdroju i wchodzimy na niebieski
szlak, którym przez Polanę Izerską zmierzamy na Izerską Halę
i schodzimy lekko na żółty szlak do schroniska Chatka Górzystów. Po
posileniu się wracamy na Izerską Halę i dalej trzymając się żółtego szlaku
przechodzimy przez Borowinę i na skrzyżowaniu szlaków zmieniamy w
lewo na zielony i wchodzimy najpierw na Smrek, a zaraz potem na Smrk.
Ze Smrka schodzimy szlakiem niebieskim do Spálené hospody. Ostatnie
550 metrów idziemy ulicą 5. května do miejsca noclegowego Jcamp.

Dzień 2 (Sobota)
Trasa krótka (22.6 km, 7:10 h)
Z noclegu cofamy się do Spálené hospody i tam wchodzimy na zielony
szlak, który prowadzi nas przez U červeného buku do Chaty Hubertka.
Dalej pozostając na zielonym szlaku idziemy przez Bártlova Boude do
Předěl. Tam zmieniamy szlak na czerwony i idziemy nim aż do Jizerka,
gdzie skręcamy w lewo i żółtym szlakiem przekraczamy granicę idąc przez
Karlovský most. Ostatnie paręset metrów do schroniska Orle pokonujemy
zielonym szlakiem.

Trasa długa dla wytrwałych (~30 km, ~10h)
Z noclegu cofamy się do Spálené hospody i tam wchodzimy na zielony
szlak, który prowadzi nas przez U červeného buku do Chaty Hubertka.
Dalej niebieskim szlakiem do Bílýego Potoku. W miasteczku zmieniamy

szlak na zielony i zmierzamy na Frýdlantské cimbuří. Idziemy między
skałkami aż do skrzyżowania z żółtym szlakiem. Żółtym szlakiem dalej
między skałkami idziemy do krzyżówki ze szlakiem czerwonym, w który
skręcamy w lewo i dochodzimy do Smědavy. Dalej szukamy czerwonego
szlaku, który poprowadzi nas do Předěl. Skręcamy w prawo i czerwonym
szlakiem przez Pytlácké kameny idziemy do Jizerka, gdzie skręcamy w
lewo i żółtym szlakiem przekraczamy granicę idąc przez Karlovský most.
Ostatnie paręset metrów do schroniska Orle pokonujemy zielonym
szlakiem.

Dzień 3 (Niedziela)
Trasa wspólna (15.6 km, 4:37 h)
Wychodzimy ze schroniska i czerwonym szlakiem kierujemy się do
Jakuszyc. Dalej skręcamy w lewo i zielonym szlakiem idziemy do rozdroża
pod Izerskimi Garbami. Tam możemy na chwilę zboczyć ze szlaku i wejść
na najwyższy szczyt gór Izerskich - Wysoką Kopę (1126 m n.p.m.). Dalej
jeszcze zielonym szlakiem idziemy do rozdroża pod Zwaliskiem gdzie
zmieniamy szlak na czerwony i przez Wysoki kamień zmierzamy do stacji
Szklarska Poręba Górna.

Trasa 2-dniowa
Zbiórka w sobotę 13.04.2018 r. o godz. 01:00 w holu Dworca Głównego w
Poznaniu przy “Le Crobag”. Pociąg TLK odjeżdża o godz. 01:56.
Jedziemy nim do Jeleniej Góry, gdzie wysiadamy o godz. 07:27
i przesiadamy się w autokar, który zawiezie nas do miejscowości Bílý
Potok.

Dzień 1 (Sobota)
Trasa krótka (17.5 km, 5:40 h)
Wysiadamy z autokaru w Bílý Potoku. Wchodzimy na czerwony szlak,
który zmieniamy na Sedmitrámový moście na zielony. Dalej wspinamy się
na Předěl i znowu zmieniamy szlak na czerwony i idziemy nim aż do

Jizerka, gdzie skręcamy w lewo i żółtym szlakiem przekraczamy granicę
idąc przez Karlovský most. Ostatnie paręset metrów do schroniska Orle
pokonujemy zielonym szlakiem.

Trasa długa (~23 km, ~8 h)
Wysiadamy z autobusu w Bílý Potoku. Wybieramy zielony szlak
i zmierzamy na Frýdlantské cimbuří. Idziemy między skałkami aż do
skrzyżowania z żółtym szlakiem. Żółtym szlakiem dalej między skałkami
idziemy do krzyżówki ze szlakiem czerwonym w który skręcamy w lewo
i dochodzimy do Smědavy. Dalej szukamy czerwonego szlaku, który
poprowadzi nas do Předěl. Skręcamy w prawo i czerwonym szlakiem
przez Pytlácké kameny idziemy do Jizerka, gdzie skręcamy w lewo
i żółtym szlakiem przekraczamy granicę idąc przez Karlovský most.
Ostatnie paręset metrów do schroniska Orle pokonujemy zielonym
szlakiem.

Dzień 2 (Niedziela)
Patrz: dzień 3 dla trasy trzydniowej

Powrót dla wszystkich
O 15:40 wsiadamy w Szklarskiej Porębie do Pociągu Regio jadącego
bezpośrednio do Poznania i docieramy na miejsce o 22:15.
Przypominamy, że w pociągach REGIO nie ma rezerwacji miejscówek,
więc prosimy o odpowiednio wczesne przybycie na dworzec szczególnie,
że wiemy o wspólnym powrocie z przynajmniej jednym innym rajdem. :)
………… …….……..…..

Noclegi:
1. Ośrodek “Jcamp”
5. května 1053
Nové Město pod Smrkem
tel. +420 778 475

2. Schronisko “Orle”
GPS: 50°48'908" N
15°22'981" E
tel. +48 500 610 115

Koordynatorzy rajdu:
Asia Hofman
Michał Biernacki
e-mail:

tel.
+48
723
tel.
+48
514
rajdsudety2019@gmail.com

528
785

493
839

ubezpieczenia. Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne,
zależą od warunków atmosferycznych, czasu przerw oraz własnych
możliwości.

Koszty:
student

student
Halniak

nie-student

nie-student
Halniak

Trasa 3dniowa

131

118

183

164

Trasa 2dniowa

105

95

157

141

Co należy zabrać:
●

wygodne buty za kostkę + klapki/kapcie

●
●
●
●
●
●
●
●

kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową
ciepłą odzież (zabezpieczoną w plecaku przed deszczem)
śpiwór i karimatę
latarkę/czołówkę, element odblaskowy
legitymację studencką, dowód osobisty
długopis na trasę specjalną
kubek, termos, menażkę, coś na ząb
kompas, mapę (w sklepie ArtTravel w Pasażu Apollo na hasło
„Halny” przysługuje 5% rabatu)
duże pokłady dobrego humoru �
pakując się pamiętajmy, że wszystko nosimy na własnych plecach

●
●

Zapisy:
Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie halny.org oraz
na
facebooku.
Osoby jadące z nami po raz pierwszy zapraszamy na spotkanie Klubu
do DS 1 we wtorek 02.04. lub 09.04. o godz. 19:00 w celu zapoznania
się oraz zapisania na rajd.

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Koordynatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich oraz

Ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego oraz
innych materiałów.

