
                       
 
 

 

XLVII Rajd na Raty 

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra 

Wycieczka autokarowo - piesza 16-17.09.2017 r. 

Paczków, Wysoki Jesionik 

Opracowanie trasy, obsługa przewodnicka: Wiktor Gumprecht 

 

Program wycieczki: 

Wyjazd z Jeleniej Góry, ul. Teatralna, sobota 16.09.17 godz. 7.00 

Powrót do Jeleniej Góry niedziela 17.09.17 około godz. 21 

 

Sobota 16.09.17   

Trasa przejazdu: Jelenia Góra – Świdnica – Paczków – Ramzová – Lipová lázně 

 

Paczków – miejscowość znana z ciekawych zabytków a zwłaszcza fortyfikacji, których pełny obwód o 

dl. 1200 m otaczający miasto należy do najcenniejszych w kraju. W obrębie obwarowań wyróżniają się 

3 potężne wieże bramne. Zobaczymy również ogromny, górujący nad miastem gotycki kościół św. 

Jana Ewangelisty. W XVI wieku w obawie przed tureckimi najazdami kościół przebudowano i 

ufortyfikowano, nadając mu funkcje obronne – przekształcono dachy i dobudowano mury tarczowe 

zakończone attyką, w południowej nawie zwraca uwagę unikatowa tzw. „studnia tatarska”. Zwiedzimy 

również jedną z największych atrakcji turystycznych Paczkowa, mieszczące się w dawnej gazowni 

Muzeum Gazownictwa. Obejrzymy tu urządzenia przemysłowe, które produkowały gaz miejski, zbiór 

dawnych gazomierzy (około 600 sztuk), gazowe urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, 

żelazka, lokówki. 

 

 

Ramzová – tu rozpoczynamy wycieczkę pieszą: Šerák – Keprník – Vřesová studánka –  

- Červenohorské sedlo długości 9 km (na Šerák wjeżdżamy koleją linową). 



Šerák – szczyt 1351 m na głównym grzbiecie Wysokiego Jesionika, położony jest na historycznej 

granicy Moraw i Śląska, bezpośrednio pod szczytem znajduje się schronisko Chata Jiřího z 1888 roku. 

Szlak biegnie dalej przez rezerwat przyrody Šerák – Keprník będący najstarszym rezerwatem na 

Morawach. Z Keprníka – najwyższego szczytu (1423 m) północnej części Wysokiego Jesionika 

rozpościera się wspaniała panorama we wszystkich kierunkach. Na zboczu Czerwonej Góry mijamy 

obudowane Wrzosowe Źródełko, według legendy odkryte przez myśliwego tropiącego jelenia. W 

końcowej części spaceru widokową drogą schodzimy na Červenohorské sedlo – przełęcz (1013 m) w 

połowie głównego grzbietu Wysokiego Jesionika, jeden z najbardziej znanych ośrodków narciarstwa 

zjazdowego na Morawach, węzeł szlaków turystycznych. 

 

  

  

 

Niedziela 17.09.17 

Trasa przejazdu: Lipová lázně – Kouty nad Desnou – Jaskinie Na Pomezí – Paczków –  

                            - Świdnica – Jelenia Góra 

 

Kouty nad Desnou – tu rozpoczynamy zwiedzanie elektrowni Dlouhé Stráně, największej w Europie 

Środkowej elektrowni szczytowo-pompowej (650 MW mocy, 550 m różnicy poziomów). W centrum 

informacyjnym oglądamy makiety, film, następnie urządzenia elektrowni znajdujące się we wnętrzu 

góry, po czym wjeżdżamy na poziom górnego zbiornika (1353 m). 

 



Jaskinie Na Pomezí – są największym systemem jaskiniowym w Czechach wytworzonym w 

krystalicznym wapieniu – marmurze. We wnętrzu korytarze szczelinowe i wysokie sale z bogatą szatą 

naciekową koloru białego, żółtego, pomarańczowego i brązowego. Formacje naciekowe tworzą 

kaskady, masywne skomplikowane stalaktyty oraz inne fantazyjne formy nacieków. 

 

  

  
 
 

 

 

Koszt wycieczki:  210 zł 

w tym: autobus, nocleg, wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie) ubezpieczenie NNW, KL, obsługa 

przewodnicka. Na wstępy potrzeba 8 zł i  280 kč 

 

 

Zapisy wraz z wpłatą  przyjmowane są w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” 

Jelenia Góra  ul. 1-go Maja 86, tel. 757525851 

 

 

 

 


