
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 Włócz się za nami!: 

długość: ok. 16 km,   

najwyższy punkt: 675 m (górne hałdy nad Zalesiem),  

najniższy punkt: 336 m. (parking, start i meta w Raczej Dolinie),  

podejścia: ok. 730 m,  

zejść tyle samo (start = meta),  
szata roślinna: jeszcze wyraźna ale nie powinna stawiać zbytniego oporu,  

chaszczowanie: niewiele, trasa wiedzie raczej szosami, drogami leśnymi, dróżkami, ścież-

kami, łąkami, grzędami skalnymi, kamionkami, hałdami, krzakami i przebieżnymi bezdrożami,  

pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie, 

wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz odpowied-

niego i wygodnego ubioru (coś ciepłego na plecy – to już raczej koniec lata), zwłaszcza 

porządnych butów, mogą przydać się parasole i latarki (wycieczkę zakończymy  

już po zachodzie słońca); KOTYLIONY i FLAGI! Liczniki Geigera również mogą się przydać 

w rejonie dawnej kopalni uranu. Dokumenty graniczne konieczne! 

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/20181111  
– zdecydowanie warto przeczytać ją i obejrzeć przed wycieczką! 

Zdjęcie na pierwszej stronie: Matka Boska Włóczkowa. 

 

 
   

Na trasę wyruszamy w niedzielę, 11. listopada 2018 o godz. 9:00  
z parkingu w Raczej Dolinie.  

TRASA:  
Račí údolí (Tančírna) – Čertovy kazatelny – kaple sv. Antonína – obora 
Javorník – Podměstí – vápenka – Strmý vrch – Městské údolí – Matka Boska 
Włóczkowa – Dračí kámen – Mlýnský vrch – Zálesí – sztolnia nr 1 – Mozartův 
kopec – Na Langově vrchu – górne hałdy – Na Ovčarně – Rychleby  
– Račí údolí (Tančírna)  

Na trasie między innymi: 
• lasy,  
• widoki,  
• klify mrozowe (niektóre znacznych rozmiarów),  
• stromizny,  
• barwy jesieni i Matka Boska Włóczkowa,  
• linie graniczne i kamionki,  
• ślady niedawnego górnictwa, hałdy pełne minerałów i woda mineralna,  
• romantyczne ruiny,  
• głębokie doliny,  
• gmina zasadniczo jedna ale poniekąd dwie. 

 
Barwy jesieni 

 

 
Buczyna 

W planie jest ognisko a właściwie kominek ale dopiero na mecie. Wszelkie 

frykasy mile widziane. To może być biesiada. Po drodze są w planie liczne popasy. 

Pierwszy tuż za startem, kawiarniany. Nie planujemy zwiedzania wnętrz żadnych 

obiektów (z wyjątkiem jednego). Do podziemi nie będziemy się zapuszczać (chyba 

żeby nas same pochłonęły).  

Wycieczkę zakończymy prawdopodobnie po godzinie 17:00 w miejscu startu.  

Skąd nazwa wycieczki? To fragment litanii do Matki Boskiej Włóczkowej. 

 

Można utonąć 


