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Beskid Śląsko-Morawski to pasmo górskie na pograniczu Czech i Słowacji, w większości po 

stronie czeskiej, w obszarze Śląska Cieszyńskiego i Moraw. Zajmuje powierzchnię ok. 600 

km2.  Jego najwyższym szczytem jest Łysa Góra (Lysá hora, 1323 m n.p.m.). Obszar 

popularny turystycznie w Czechach, szczególnie jego południowa część w okolicy 

Radhoszcza (Radhošť, 1129 m n.p.m.). Znaczna część Beskidu Śląsko-Morawskiego znajduje 

się w obrębie Obszaru Chronionego (odpowiednik Parku Narodowego) CHKO Beskydy. 

Trasa trzydniowa: 

Dojazd 

Zbiórka w holu dworca Poznań Główny koło „Le Crobag” o 22:30. Z Poznania Głównego 

wyjeżdżamy o 23:24 pociągiem PKP IC „Przemyślanin”. O 3:23 dojeżdżamy do Katowic, skąd 

o 4:15 wyjeżdżamy pociągiem Kolei Śląskich do Bohumina. Jesteśmy tam o 6:08 i 

przesiadamy się na pociąg Kolei Czeskich (České dráhy), który o 6:24 odjeżdża w kierunku 

Ostrawy, i już o 6:31 dojeżdżamy do Ostrawy. Stamtąd odjeżdżamy o 06:48 do Frydlantu 

nad Ostrawicą. O 7:40 wysiadamy we Frydlancie i szybko przesiadamy się na ostatni pociąg, 

który odjeżdża już o 7:44 i dowozi nas do Ostrawicy, gdzie jesteśmy o 7:54 i ruszamy na 

szlak. 

Poznań – Katowice: Wagon 13 miejsca 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-

86, 95-96 

Dzień 1 (Piątek)  Wschód Słońca: 07:10 Zachód Słońca: 17:52 

Długa (21,4 km, 7:57 h) ↑ 1185 m ↓ 901 m 

Ze stacji Ostravice ruszamy szlakiem czerwonym, który prowadzi nas na Łysą Górę, 

najwyższy szczyt Beskidu Śląsko-Morawskiego. Po drodze w Butorance mijamy 

piaskowcowe skałki Horní Mazák. Aby je zwiedzić, musimy odbić ok. 50 metrów od szlaku. 

Docieramy na Łysą Górę. Gratulacje, od teraz będzie już tylko niżej. Na szczycie znajdziemy 

m. in. charakterystyczną wieżę RTV, stację meteorologiczną, placówkę Pogotowia 

Górskiego (Horská služba ČR), dwie restauracje. Idąc dalej przechodzimy pod szczytami 

Zimnego i Huserki. Szlaku czerwonego trzymamy się aż do rozdroża Ježánky, gdzie 

przechodzimy na niebieski. Trzymając się szlaku czerwonego przez dalszych ok. 500 m 

dojdziemy do wioski Visalaje, w której znajdziemy 2 restauracje. Przed osadą Bílý Kříž 

mijamy biały krzyż, od którego osada wzięła nazwę – oryginalnie postawiony na grobie 

pogranicznika zabitego i pochowanego w tym miejscu przez przemytników w 1830 roku. 

Nieco dalej znów spotykamy szlak czerwony i trzymamy się go od rozdroża pod szczytem 

Súľov. Trzymając się szlaku okrążamy szczyt, na krótki czas przechodząc na słowacką stronę, 

dalej szlak prowadzi granicą czesko-słowacką. Mijamy formację skalną Vlčia skala, 

ostatecznie docieramy do Chaty Doroťanka, gdzie mamy pierwszy nocleg. 

Krótka (19,6 km, 6:37 h) ↑ 719 m ↓ 439 m 

Jeżeli nie w głowie nam wchodzenie na Łysą Górę, to kierujemy się szlakiem niebieskim w 

kierunku potoku Mazák, następnie idziemy lokalnym szlakiem Krkavčí stezka (znaczonym 

na czerwono), która prowadzi nas nad zaporę tworzącą sztuczne jezioro Šance. Wchodzimy 

znów na niebieski szlak i idąc nim podziwiamy jezioro. Mijamy pomnik doliny Masaryka i 

jodłę-pomnik przyrody. Dochodzimy do rozdroża Ježánky - od tej chwili trasa krótka 

pokrywa się z trasą długą. Przed osadą Bílý Kříž mijamy biały krzyż, od którego osada wzięła 

nazwę – oryginalnie postawiony na grobie pogranicznika zabitego i pochowanego w tym 

miejscu przez przemytników w 1830 roku. Nieco dalej znów spotykamy szlak czerwony i 

trzymamy się go od rozdroża pod szczytem Súľov. Trzymając się szlaku okrążamy szczyt, na 

krótki czas przechodząc na słowacką stronę, dalej szlak prowadzi granicą czesko-słowacką. 

Mijamy formację skalną Vlčia skala, ostatecznie docieramy do Chaty Doroťanka, gdzie 

mamy pierwszy nocleg. 

Dzień 2 (Sobota) Wschód Słońca: 07:11 Zachód Słońca: 17:50 

Długa (24 km, 8:19 h) ↑ 1009 m ↓ 754 m 

Wracamy trasą z dnia poprzedniego do osady Bílý Kříž, i idziemy dalej trzymając się dalej 

szlaku czerwonego. Na przełęczy pod Małym Połomem dołącza się do czerwonego szlak 

niebieski, od tego momentu trzymamy się właśnie niebieskiego. Kawałek dalej oba szlaki 

rozdzielają się na grzbiecie Małego Połomu. W osadzie Kyčmol możemy odbić ze szlaku 

niebieskiego do leżącej ok. 300 m dalej restauracji. Jeżeli tak zrobimy, możemy do szlaku 

niebieskiego wrócić trzymając się szlaku rowerowego 6101 (ok. 500 m). Na końcu szlaku 

niebieskiego w Łomnej Górnej (Horní Lomná) znajduje się sklep (czynny tylko do 12!). Od 

sklepu idziemy szlakiem żółtym. Mijamy kilka kolejnych restauracji, na rozdrożu Lačnov 

przechodzimy na szlak czerwony, mijamy turystyczną chatę Slavíč, w której również 

możemy coś zjeść. Na szczycie Babí vrch przechodzimy znów na szlak żółty, mijamy chatę 



turystyczną Kamenitý (również z restauracją). Trzymając się szlaku żółtego, przed samym 

noclegiem mijamy jeszcze kaplicę Św. Anny z wieżą widokową, do której klucz można 

wypożyczyć w miejscu naszego noclegu. Nocleg i meta w Górskim Hotelu Kozubová (Horský 

hotel Kozubová) (chyba nie trzeba wspominać, że tam też jest restauracja?). 

Krótka (19,9 km, 6:47 h) ↑ 788 m ↓ 526 m 

Wracamy trasą z dnia poprzedniego do osady Bílý Kříž, i idziemy dalej trzymając się dalej 

szlaku czerwonego. Na przełęczy pod Małym Połomem zmieniamy szlak na niebieski, a na 

rozdrożu Kozí hřbety - Václavičky znów na czerwony, mijamy turystyczną chatę Slavíč, w 

której możemy coś zjeść. Na szczycie Babí vrch przechodzimy znów na szlak żółty, mijamy 

chatę turystyczną Kamenitý (również z restauracją). Trzymając się szlaku żółtego, przed 

samym noclegiem mijamy jeszcze kaplicę Św. Anny z wieżą widokową, do której klucz 

można wypożyczyć w miejscu naszego noclegu. Nocleg i meta w Górskim Hotelu Kozubová 

(Horský hotel Kozubová). Jeżeli wciąż jesteśmy głodni, to i tu możemy się najeść. 

Dzień 3 (Niedziela) Wschód Słońca: 07:13 Zachód Słońca: 17:48  

Długa (14 km, 4:36 h) ↑ 488 m ↓ 934 m 

UWAGA! Trasa długa wymaga wyjścia na szlak najpóźniej o godzinie 7! Dodatkowo, 

wybierając się na trasę długą należy we własnym zakresie zakupić bilet kolejowy na odcinek 

Mosty u Jablunkova – Bocanovice. 

Z Górskiego Hotelu Kozubová ruszamy szlakiem zielonym, na siodle pod Małą Kikułą 

zmieniamy go na niebieski. Niedaleko siodła ok. 50 m od szlaku niebieskiego znajduje się 

niewielki pomnik ku czci poległych partyzantów. Szlakiem niebieskim przez Dolną Łomną 

(Dolní Lomná) dochodzimy do rozdroża Kostelky. Tam wybieramy szlak czerwony, którym 

dochodzimy na stację kolejową w Mostach u Jablunkova. 

Kościołowo-sklepowa (11,6 km, 3:04 h) ↑ 16 m ↓ 587 m 

Wychodząc z Górskiego Hotelu Kozubová odnajdujemy szlak zielony, który doprowadza nas 

na stację w Bocanovicach. Stamtąd możemy pójść do centrum miasta szlakiem niebieskim. 

Jeżeli wybieramy się na mszę, to bez trudu docieramy do Kościoła Bożego Ciała (Kostel 

Božího Těla), w którym o godzinie 10:30 odbywa się msza w języku polskim. Pamiętajmy, że 

aby zdążyć na mszę należy wyjść najpóźniej ok. 8 rano. W okolicy znajdują się też liczne 

sklepy, w tym supermarkety, w których kupimy ulubione czeskie smakołyki, bo u naszych 

południowych sąsiadów są one czynne w niedziele. Aby dotrzeć na pociąg idziemy zielonym 

szlakiem wzdłuż ulicy Nádražní do stacji Návsí. Droga z centrum na stację zajmuje ok. 30 

min. 

Krótka (6,7 km, 1:47 h) ↑ 31 m ↓ 548 m 

Wychodząc z Górskiego Hotelu Kozubová odnajdujemy szlak zielony, który doprowadza nas 

na stację w Bocanovicach.  

Trasa dwudniowa: 

Dojazd 

Zbiórka w holu dworca Poznań Główny koło „Le Crobag” o 22:30. Z Poznania Głównego 

wyjeżdżamy o 23:24 pociągiem PKP IC „Przemyślanin”. O 3:23 dojeżdżamy do Katowic, skąd 

o 4:15 wyjeżdżamy pociągiem Kolei Śląskich do Bohumina. Tam docieramy o 6:08 i 

przesiadamy się na pociąg Kolei Czeskich (České dráhy) wyjeżdżający o 7:00 do Czeskiego 

Cieszyna (Český Těšín). Docieramy tam o 7:31 i o 7:41 odjeżdżamy pociągiem do stacji 

Hnojník, wysiadając tam o 7:57. 

Poznań-Katowice: Wagon 12 miejsca 33-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 

Dzień 1 (Sobota) Wschód Słońca: 07:11 Zachód Słońca: 17:50 

Uniwersalna (23,5 km, 8:07 h) 

Ze stacji Hnojník dziarsko maszerujemy szlakiem niebieskim chłonąc uroki czeskiej wsi. W 

Ligotce Kameralnej (Komorní Lhotka) przesiadamy się na szlak żółty, który prowadzi nas na 

rozstaje pod szczytem Ropičník, gdzie zmieniamy szlak na zielony, prowadzący nas pod 

szczytem Ropička. Dalej wchodzimy na szlak czerwony i docieramy nim na Babi vrch, spod 

którego szlak żółty zaprowadzi nas do Górskiego Hotelu Kozubová, gdzie zbieramy siły przed 

czekającą nas metą. 

Dzień 2 (Niedziela) Wschód Słońca: 07:13 Zachód Słońca: 17:48  

Taki jak dla trasy 3-dniowej 

Powrót dla wszystkich 

Do pociągu powrotnego wsiadamy o 12:10 na stacji Bocanovice. O 13:15 dojeżdżamy do 

Bohumina, gdzie o 14:35 przesiadamy się do pociągu PKP IC „Batory/Bathory”. Ten o 15:57 

dowozi nas do Katowic, z których wyjeżdżamy pociągiem PKP IC „Spodek” o 16:28, aby o 

20:41 dotrzeć do Poznania Głównego. 

Bohumin-Katowice: Wagon 344 miejsca 22-26, 32-36, 42-46, 52-56, 62-66, 72-76, 82-86, 

92-96 Wagon 345 miejsca 21-26, 31-36, 41-46, 55-56 Wagon 350 miejsca 41-45, 51,52,54, 

61-65, 71,72, 81-85, 92-96, 102-106 



Katowice – Poznań: Wagon 11 miejsca 12-16, 22-26, 32-36, 42-46, 52-56, 62-66, 72-76, 82, 

84, 86, 92-96, 102-106 Wagon 12 miejsca 22-26, 62-66, 72-76, 82-86, 91, 92, 102-106 

Wagon 13 miejsca 75-76, 81-86, 91-96, 101-106 

Koordynatorzy 

Marcin Służałek +48 512 966 046 

Dawid Kałka +48 723 706 594 

Co zabrać? 

• wygodne buty za kostkę, ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę do schroniska 

• kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową 

• ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zapakowaną w worki foliowe dla 

ochrony przed deszczem 

• śpiwór i karimatę (patrz Dodatkowe informacje) 

• latarkę/czołówkę, element odblaskowy 

• legitymację studencką (patrz Dodatkowe informacje!) 

• kartę EKUZ 

• długopis na trasę specjalną 

• coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę 

• gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

• mapę (polecamy odwiedzić sklep ArtTravel w Pasażu Apollo, na hasło "Halny" 

przysługuje 10% rabatu).  

• dobry samopoczucie i jeszcze lepszy humor 

Pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później dźwigać na 

własnych plecach.  

 

Noclegi 

Horská chata Doroťanka – 47 łóżek – Ten nocleg zawiera w cenie śniadanie, co warto 

uwzględnić przy pakowaniu jedzenia! 

Horský hotel Kozubová – 80 łóżek – restauracja czynna do 22 

 

Dodatkowe info (dostępność łóżek itd.) 

Oba noclegi posiadają mniej miejsc noclegowych niż planowana liczba uczestników. 

Rozdział miejsc następuje na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. We własnym interesie 

należy zabrać karimatę lub wyciągać nogi na szlaku. 

Czasy przejścia podane w informatorku są orientacyjne i zależą od indywidualnego tempa, 

warunków pogodowych, postojów. Pamiętajmy, że szlaki turystyczne w Czechach posiadają 

oznaczenie odległości, a nie szacowanego czasu przejścia. 

WAŻNE! Koleje czeskie nie uznają zniżek dla posiadaczy polskiej legitymacji studenckiej. 

Osoby korzystające ze zniżek studenckich MUSZĄ posiadać międzynarodową legitymację 

studencką ISIC. Wyrobienie podstawowego (bez ubezpieczenia) wariantu legitymacji 

kosztuje 24 zł. Legitymację wyrabia się na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. 

Legitymacja wyrobiona teraz będzie ważna do końca 2020 roku. Szczegóły na stronie 

https://www.isic.pl/pl/. 

Numer alarmowy Horskiej Sluzby CR - +420 1210 

Sklepy 

Ostravice, Hnojnik, Horni Lomna, Jablunkov 

Pamiętajmy, że istnienie sklepu nie gwarantuje tego, że będzie otwarty. 

Zapisy 

Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po raz pierwszy prosimy o 

osobiste zapisy na spotkaniu Klubu 8 lub 15 października o godzinie 19:00. Liczba 

uczestników jest ograniczona. 

Koszty 

Koszt rajdu w zależności od wariantu znajduje się w poniższej tabeli. Pieniądze prosimy 

przelewać na: 

Marcin Służałek 

73 1020 5011 0000 9502 0352 9054 

W przypadku chęci płatności gotówką zapraszamy na spotkanie klubowe 15 października 

2019, w siedzibie Klubu w PUTSpace, DS1 Politechniki Poznańskiej. 

 

https://www.isic.pl/pl/


 Trasa 2-dniowa Trasa 3-dniowa 

Student Halniak bez ISIC 116 zł 158 zł 

Student Halniak z ISIC 104 zł 146 zł 

Student Niehalniak bez ISIC 128 zł 175 zł 

Student Niehalniak z ISIC 115 zł 162 zł 

Niestudent Halniak 170 zł 224 zł 

Niestudent Niehalniak 188 zł 248 zł 

 

Sponsorzy 

 

 


