
Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne, unikają dróg

asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych lub po łąkach, a nawet torem
kolejowym – nie stronią od rozległych widoków, miejsc urokliwych i ciekawostek
krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na
przykład torem kolejowym.

Trasa piesza Biała orlica:
długość: ok. 18,5 km, najwyŜszy punkt: 1115 m (Velká Deštná),  
najniŜszy punkt: 705 m. (ujście Białej Orlicy do Dzikiej Orlicy), podejścia: ok. 560 m,
szata roślinna: juŜ bujna i urozmaicająca wędrowanie, moŜe stawiać opór,
chaszczowanie: sporo – trasa wiedzie co prawda dróŜkami, ścieŜkami, i drogami,
ale nie tylko: będziemy deptać teŜ po łąkach i po najzwyklejszych bezdroŜach,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie; przewidywana wiosna,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów, czapek i rękawiczek
(będziemy wspinać się na znaczną wysokość, gdzie moŜe być po prostu zimno i wietrznie),
mogą przydać się parasole, przy przekraczaniu potoków mogą przydać się klapki
(ale dozwolone są równieŜ przeskoki)
prawie cała trasa wycieczki wiedzie po terytorium Republiki Czeskiej, więc dokumenty

graniczne (paszporty lub dowody osobiste) są niezbędne.

Zalecane jest napawanie się mijanymi śladami przeszłości (trasa penetruje rejon rzeczy
dawnych).
Dno rzeki jest nierówne, śliskie i moŜe być bogate w śmieci, więc naprawdę warto brodzić
w butach (oczywiście o ile ktoś nie ma wprawy w brodzeniu boso).
Dodatkowe wyposaŜenie przydatne przy poszukiwaniu skarbów szklarskich: kilof, szpadel,
rękawice (szkło potrafi być bardzo ostre).

U w a g a !
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.

Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.

o r g a n i z a t o r  w ę d r ó w k i  i  p r o w a d z e n i e :
Jan Zasępa

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką

oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Na pierwszej stronie: Tytułowy potok

Spotkamy się w niedzielę, 3. czerwca 2012
o godz. 11:00

na parkingu na górnym końcu Lasówki
przy ujściu Czarnego potoku do Dzikiej Orlicy.

Samochody jak zwykle proszę ustawiać oszczędnie.

Bedřichovka: stawy sztucznie przywrócone naturze

TRASA:

Lasówka – Czynszówki (Hraniční louka) – Doupnatá – Cikánka
– Velká Deštná – Marušin kámen – Bedřichovka – Trčkov – Lasówka

Na trasie między innymi:
• torfowiska niskie,
• gdzie była huta szkła i co moŜna tam dziś znaleźć,
• drogi o róŜnej nawierzchni i brak dróg,
• słupki graniczne, łąka graniczna i las graniczny,
• kamieniołom,
• widoki na Ziemię Kłodzką i nie tylko,
• stromizny i odcinki dość płaskie,
• wyciąg narciarski (raczej nieczynny),
• potoki wzdłuŜ i w poprzek,
• jak naturze przywraca się łąki wyrwane jej kiedyś na potrzeby

'nowoczesnego' rolnictwa
• szklane skarby,
• kwiatki i inne zielsko.

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście

niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego wolnego kolejnym

uczestnikiem wspólnego wędrowania.

Parking (leśny, połączony z pole biwakowym) jest niestrzeŜony i darmowy..

Ogniska w planie nie ma, ale na mecie chętni mogą je sobie zorganizować sami.

Skarby szklarskie z Hutniczej Łąki

Wycieczkę zakończymy ogniskiem w miejscu startu po południu tego
samego dnia (jak dobrze pójdzie), raczej po godzinie 18:00.

Skąd nazwa wycieczki?

Dzika Orlica ma barwę raczej burą, więc dlaczego biała? Ano dlatego, Ŝe w okolicy

jest jeszcze jeden potok o podobnej nazwie – właśnie Biała Orlica, którą będziemy

przekraczać (techniki dowolne).

Więcej informacji w szczegółowej zapowiedzi:
http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20120603

Zdecydowanie warto przeczytać ją i obejrzeć przed wycieczką!
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