
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniu 18 maja 2013 roku imprezę turystyki kwalifikowanej 
 

RAJD GÓRSKI  w 
 

BESKID ŚLĄSKO – MORAWSKI 
 

Naszym celem będzie najwyższy szczyt tego pasma 
 

LYSA HORA 1323 m. npm 
 
PROGRAM 
I dzień ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach przy ul. 
Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, 
Cieszyn, Frydek – Mistek, Ostravice. Stąd rozpoczynamy wędrówkę pieszą czerwonym 
szlakiem na szczyt Lysej Hory. Jest to odcinek o długości 8.5 km. Czas przejścia – 3 godz. Na 
trasie prywatne schronisko Butorzanka i zadaszone miejsca odpoczynku. 
 
Lysa Hora- czasem jest nazywana Królową Morawskich Beskidów. Na jej szczycie znajduje się stacja 
meteorologiczna, antena telewizyjna, górskie pogotowie, schronisko górskie SKI, jadłodajnia Santan, 
schronisko Lysa Hora i barak mieszkalny Kamenak. Znajdują się także tablice pamiątkowe 
poświęcone tym, którzy zginęli tu w czasach okupacji. W pobliżu szczytu, na wysokości 1313 m n.p.m. 
znajduje się 78-metrowy przekaźnik telewizyjny (potężna bryła obiektu wybudowana w 1980 jest 
widoczna z daleka), a na wysokości 1320 m n.p.m. obserwatorium meteorologiczne – pierwsze 
przyrządy pojawiły się na szczycie jeszcze pod koniec XIX wieku, następnie nowoczesną aparaturę 
zainstalowali żołnierze Wehrmachtu podczas II wojny światowej. Działała ona do 1953, później 
wybudowano obecny budynek (ok. 1954). 
 

Na drogę powrotną wybierzemy szlak żółty przez Kobylankę i Czupel. Z tej trasy jest trochę 
ograniczonych widoków na Smreka i Javorniky oraz jezioro Szańce. Ścieżka biegnie prawie 
cały czas ostro w dół, jedynie na trawersie wokół Czupla jest prawie płasko. Spod Czupla 
pokazuje się w całej krasie Lysa Hora. Szlak żółty doprowadzi nas do zapory Szańce. 
To najwyższa (65m wys. i 342m dł.) w Czechach przegroda rzeki. Stąd po krótkim 
odpoczynku powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 

 
CENA ;  60 zł – członkowie PTTK   55 zł – członkowie SKKT     80 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, KL, opieka pilota/przewodnika. 
 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 
 
 

 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. 
Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl. 

Tel/faks (032) 222 56 06 
Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla 
emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł 

dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej. 


