
Góry Stołowe – relacja 

 

Celem naszej wyprawy była miejscowość Pasterka w Kotlinie Kłodzkiej, a dokładniej w Górach 

Stołowych. Na czas pobytu zostaliśmy zakwaterowani w chacie Łódzkiego Klubu 

Wysokogórskiego, skąd widoczne były szczyty Małego i Dużego Szczelińca, z widocznym na 

szczycie schroniskiem PTTK. 

 

 

Pierwszy wypad to Duszniki Zdrój, zwiedzanie zabytków, picie wody mineralnej ze źródełka, 

odpoczynek w Parku Zdrojowym, gdzie po zapadnięciu zmroku, podziwialiśmy „Grającą Kolorową 

Fontannę”. 

 

Drugiego dnia, pojechaliśmy zielonym szlakiem rowerowym do rez. Skalne Grzyby. Idąc pieszym 

szlakiem, podziwialiśmy skupiska efektownych piaskowych skałek, w formie olbrzymich grzybów. 

Po obiedzie, z Pasterki, pieszo żółtym szlakiem, między dużymi skalnymi głazami, dotarliśmy na 



najwyższy szczyt Gór Stołowych, Szczeliniec Wielki (919 m.). Idąc wyznaczoną trasą, 

podziwialiśmy różnorodność form skalnych, a z tarasów widokowych piękne górskie widoki. 

Zejście ze szczytu stromymi schodami, a dalej łagodnym zejściem, niebieskim szlakiem do naszej 

bazy w Pasterce. 

 

Następne dni to jazda różnymi trasami, m.in. do Czech, poruszaliśmy się na przemian trasą 

terenową oraz drogami asfaltowymi. Przykładowe trasy: 

 

  Pasterka – Kudowa Zdrój – Kudowa Czermna – Hronov – Police nad Metuji – Machowska Lhota 

– Ostra Góra – Pasterka. 

  Pasterka – Czeski Park Narodowy Brumowskie Ściany, rez. Skalne ZOO - Suchy Dul – Hlavnov – 

Ameryka – Martinkovice – Pasterka. 



 

 Pasterka – Szosa Stu Zakrętów – Radków – Wambierzyce – Radków – Bożanov – Machovski Kriż 

-  Pasterka. 

 

 Pasterka – Szczytna – Polanica Zdrój – Bystrzyca Kłodzka – przełęcz Spalona – Zieleniec – 

Duszniki Zdrój – Karłów – Pasterka. 

Ostatni dzień naszego pobytu w Górach Stołowych, to dojazd do rez. Błędne Skały (852 m.) 

Przejście skalnym labiryntem po oznaczonej trasie, przeciskanie się przez system wąskich szczelin 

rozcinających warstwę skał na bloki o wysokości 5 – 6 metrów. 



 

W trakcie naszych wędrówek rowerowych po Ziemi Kłodzkiej, zwiedziliśmy wiele miast. Zamki: w 

Starej Łomnicy, Homole k/przełęczy Polskie Wrota, w Ratnie Dolnym i w Szczytnej. 

 

Górskie szlaki rowerowe (w Czechach „Cyklostrady”), choć trudne, nie były powodem większych 

problemów przy ich pokonywaniu (twarde podłoże). 

Pokonaliśmy szereg przełęczy górskich m.in. kilkakrotnie Lisią Przełęcz (790 m.), Polskie Wrota 

(660 m.), Sokołówkę, Spaloną (788 m.). 

Dzień jazdy, rozpoczynaliśmy od dwukilometrowego podjazdu, drogą wspinającą się na stoki 

Szczelińca Wielkiego. Część powrotów do Pasterki to podjazdy 8% - 12% na Lisią Przełęcz od 



strony Kudowy Zdroju, lub Dusznik Zdroju, lub od Radkowa, o długości ok. 10 km. 

Wielokilometrowe zjazdy, serpentyny, zakręty o łuku do 180 stopni, duża szybkość, sprawiały dużą 

przyjemność, rekompensowały trudy podjazdów. 

 

W sumie, po dość trudnych trasach, przejechaliśmy ok. 400 km. 

Siedem dni ( od 12 do 18 maja 2013 r.) pełnych wrażeń, na trasach Ziemi Kłodzkiej i Czech, wśród 

wspaniałej górskiej przyrody spędzili: Waldek Ceranka – zna szczyty, szlaki, ścieżki Gór Stołowych 

jak przysłowiową własną kieszeń. Paweł Gos – jak zwykle bardzo uczynny, zajmował się foto i 

Wiesiek Grabowski – relacja z przebiegu wyprawy. 

 

 


