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 Guzowata:
długość: ok. 17 km, najwyŜszy punkt: 485 m (Horní Božanov),
najniŜszy punkt: 385 m. (rynek w Radkowie), podejścia: ok. 305 m,
szata roślinna: bujna i urozmaicająca wędrowanie, miejscami moŜe stawiać opór,
chaszczowanie: niewiele – trasa wiedzie głównie dobrymi drogami asfaltowymi lub gruntowymi i ścieŜkami, ale nie tylko: będziemy siłą woli trzymać się bardzo stromego i skalistego
stoku, odcinek skalisty moŜna z łatwością ominąć drogami asfaltowymi, co nieco wydłuŜy
trasę i pozbawi ją części atrakcji,
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów, mogą przydać się parasole.
Większość trasy wycieczki wiedzie po terytorium Republiki Czeskiej, więc dokumenty
graniczne (paszporty lub dowody osobiste) są niezbędne.

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Jan Zasępa
zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

PowyŜej Korona, na pierwszej stronie: Guzowata.

na rynku w Radkowie.

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście
niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego wolnego kolejnym uczestnikiem wspólnego wędrowania.

Samochody jak zwykle proszę ustawiać oszczędnie.

Parking niestrzeŜony i darmowy; na radkowskim rynku obowiązuje ruch okręŜny..

Spotkamy się w sobotę, 25. sierpnia 2012
o godz. 12:00

Ogniska w planie nie ma, ale są w planie inne popasy.
Koncert. Zamiast ogniska tym razem proponujemy koncert w kościele
w BoŜanowie. Średniowieczny tekst we wnętrzu barokowym w wykonaniu dŜezowym... Wstęp płatny ‘co łaska’ w dowolnej walucie – do skarbonek.

Guzowata

TRASA:
Radków – Skibin – Guzowata – Studená Voda – Červená hora
– Horní Božanov – Božanov – U Kapličky – Božanov – Břidlicová stráň
– Skibin – Radków
Na trasie między innymi:
• granica państwa i urządzenia graniczne,
• bure skały i gleba,
• którędy wiedzie najkrótsza droga z Radkowa do Broumowa i dlaczego
została ona ostatnio ulepszona,
• drogi twarde, miękkie, grząskie i brak dróg,
• Góry Stołowe z dołu,
• stromizny niezłe i nieźlejsze wzdłuŜ stoku i w jego poprzek,
• jakie nachylenie moŜe pokonać człowiek,
• źródełko i kaplica leśna z kalwarią,
• barok nadal wymagający remontu i gotycko-dŜezowy w nim koncert.

Božanov

Wycieczkę zakończymy w miejscu startu po zmroku tego samego dnia (jak
dobrze pójdzie), czyli po godzinie 20:00. Osoby chcące zakończyć wycieczkę
wcześniej mogą to zrobić rezygnując z koncertu.
Skąd nazwa wycieczki?
Guzowatą będziemy zdobywać od strony mało widowiskowej
a następnie od strony zdecydowanie atrakcyjnej będziemy ją podziwiać i z niej
schodzić lub zjeŜdŜać (styl dowolny).
Jest to góra znana mało komu, choć wpisana na listę 100 atrakcji geoturystycznych
Polski.

Więcej informacji w szczegółowej zapowiedzi:
http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20120825
Zdecydowanie warto przeczytać ją i obejrzeć przed wycieczką!
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