
Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne, unikają dróg 
asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieżkach i drogach leśnych lub po łąkach, a nawet torem 
kolejowym – nie stronią od rozległych widoków, miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznaw-
czych. Bywa, że dla urozmaicenia lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład 
torem kolejowym. 

Trasa piesza Bledule: 
długość: ok. 13 km,   
najwyższy punkt: 466 m (ujście Kocielskiego Potoku do Klikawy / Bystrej / Strzały),  
najniższy punkt: 810 m. (kamienny krzyż na granicy państwowej – prawie Czarny Krzyż),  
podejścia: ok. 400 m,  
zejść tyle samo (start = meta),  
szata roślinna: przedwiosenna (łagodna),  
chaszczowanie: prawie wcale – trasa wiedzie prawie wyłącznie drogami a nawet szosami,  
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 (coś ciepłego do ubrania na głowę i plecy 
nie zaszkodzi), zwłaszcza porządnych butów, mogą przydać się parasole i latarki 
(na wszelki wypadek). Środki płatnicze przydadzą się głównie w Oleśnicy. Część trasy 
wiedzie po terytorium Republiki Czeskiej, więc dokumenty graniczne (paszporty 
lub dowody osobiste) są niezbędne. 

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 za t o r  w ę d r ó w k i  i  p r o w a d ze n i e :  
Agata i Jan Zasępowie 

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie: 

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

oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek) 
 

Szczegółowa zapowiedź tej wycieczki jest tu:  

http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20180407  
– zdecydowanie warto przeczytać ją i obejrzeć przed wycieczką! 

Zdjęcie na pierwszej stronie:  

haft na kubraku z Gór Orlickich; autor: David Adamský (HOVRCH) 

 

 
   

Na trasę wyruszamy w sobotę, 7. kwietnia 2018 o godz. 10:00  
z centrum Zimnych Wód.  

TRASA:  
Zimne Wody – Jawornica – Lasek Miejski – Kocioł – Olešnice v Orlických 
horách – Čihalka – Czarny Krzyż – Zimne Wody  

To będzie wycieczka wyjątkowa z powodu znikomego chaszczowania 
i obfitości twardych dróg a nawet szos.  

 

Kot w Kotle 

 Na trasie między innymi: 
• śnieżyce wiosenne, 
• inne rośliny naczyniowe, 
• gdzie rzekomo straszyła Brodka Duchačová, 
• architektura regionalna, 
• lokalne muzeum i szopka, 
• gdzie w naszych czasach uprawia się narciarstwo historyczne, 
• święci pańscy, kapliczki przydrożne i krzyże, 
• trochę widoków, 
• czy państwo po polskiej strone granicy państwowej jest już oznakowane,  
• las świerkowy regla dolnego. 

W planie jest ognisko – na mecie. Kije do pieczenia prowiantu oraz materiał opa-
łowy będziemy musieli sami pozbierać po drodze. Woda jest w potoku. Wszelkie 
frykasy mile widziane (to może być biesiada). Inne popasy są również w planie  
– w miejscach widokowych lub ciekawych. Po drodze planujemy zwiedzanie mu-
zeum i szopki w Oleśnicy. Popasów przysklepowych ani przybarowych nie ma 
w planie, ewentualnie być może wstąpimy do restauracji (ale pod warunkiem 
że wszyscy). 

Wycieczkę zakończymy prawdopodobnie po godzinie 16:00 w miejscu startu.  

Skąd nazwa wycieczki?  

Stąd:  
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