Europejski Piknik Rowerowy na „Trójstyku”

Trasa MTB wokół Trójstyku PL-CZ-SK!
Krótka charakterystyka:
Trasa choć krótka bo liczy 25 km, to jednak nie należy do specjalnie łatwych ;-). W stosunku do
wersji z 2014 roku została nieco zmodyfikowana o odcinek bardzo malowniczy i atrakcyjny
widokowo na terenie Słowacji. Najtrudniejszym odcinkiem jest krótki, ale wymagający podjazd z
doliny Czadeczki w kierunku słowackiego wzgórza „Pahorok”. Z granicznego grzbietu roztacza się
jedna z najpiękniejszych w regionie panoram polsko-czesko-słowackiego pogranicza.

Trasa

rozpoczyna się w przygranicznej wsi Jaworzynka i biegnie do urokliwej doliny Czadeczki i dalej na
Słowację, by przez Skalite, Čierne doprowadzić nas do czeskiej Hrčavy, skąd już tylko kawałek do
słynnego Trójstyku i miejsca startu naszej wycieczki.
Ciekawa i malownicza polecana jest na krótką wycieczkę, ale tylko przy dobrej pogodzie. Po
deszczu na leśnych odcinkach może być błoto i trochę ślisko. Ta krótką dwugodzinną wycieczką
zaliczamy 3 kraje i objeżdżamy rowerem górskim Trójstyk dookoła, podziwiając przy okazji jedno z
najciekawszych i unikatowych miejsc w tej części Europy. Od niedawna także miejsce budowy drogi
ekspresowej łączącej Polskę ze Słowacją, co niestety niesie ze sobą także negatywne skutki:
uważajmy na ciężarówki, piasek, błoto i wzmożony ruch po słowackiej stronie granicy.
Start i meta : Jaworzyka Trzycatek, parking przy końcu drogi powiatowej
Długość: 25 km
Czas jazdy: 2 h 30 min
Trudność:
2 – łatwa (odcinki asfaltowe)
4 - trudna (odcinki terenowe)
Nawierzchnia szacunkowo:
asfalt, płyty:

- 8 km (40%)

drogi szutrowe, kamieniste:

- 4 km (20%)

ścieżki leśne i polne:

- 8 km (40%)

UWAGA: możliwe błoto i kałuże na terenach łąk i lasu!
Najwyższy punkt: 810 m n.p.m. /Kikula, Słowacja/
Najniższy punkt: 450 m n.p.m. /Čierne, Słowacja/
Suma podjazdów: 1000 m
Link do trasy: http://www.cykloserver.cz/f/4da4177823/
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Profil trasy:

Przebieg trasy:
Jaworzynka Trzycatek – Duraje - Czadeczka – Kikula – granica państwa PL-SK – Kikula – Polana –
Grun – Skalite - Čierne Moravcovci - Čierne Polesie – Kozove vrsky – Sance - Hrčava – Łupienie Jaworzynka Trzycatek
W drogę:
Zaczynamy w Jaworzynce Trzycatku gdzie znajduje się dom wczasowy, parking i oczywiście wóz
transmisyjny Polskiego Radia Katowice. Jedziemy główną drogą w kierunku Istebnej, ale tylko ok.
800 m, po czym skręcamy w prawo drogą na Duraje, gdzie prowadzi również euroregionalna
ścieżka rowerowa koloru niebieskiego, która doprowadzi nas do doliny potoku Czadeczka. Gdy
dojedziemy do rzeki skręcamy w prawo i na końcu drogi asfaltowej skręcamy w lewo na most. Tu
rozpoczynamy najtrudniejszy odcinek na trasie: podjazd po betonowych płytach w kierunku granicy
ze Słowacją. Ciekawostką geograficzna jest to że potok Czadeczka oraz jego dopływ Krężelka po
połączeniu się wypływają z Polski na Słowację i należą do zlewiska Morza Czarnego!
Na ok. 5 km trasy podjazd łagodnieje, niedaleko wzgórza Pahorok, z którego przy dobrej pogodzie
roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na polsko-czesko-słowackie pogranicze. Kierujemy
się grzbietem mijając co chwilę słupki graniczne, co oznacza trasę wzdłuż granicy polskosłowackiej. Leśna droga na przemian wije się przez las lub łąkę, w kierunku wschodnim. Omijamy
tym sposobem nieprzyjemne fragmenty placu budowy drogi ekspresowej. Teren generalnie lekko
się wznosi, czasem opada, by w pewnym momencie wyprowadzić nasze rowery na urokliwą łąkę
położoną pod Kikulą. Skręcamy w prawo i rozpoczynamy najciekawszy odcinek trasy: szybki zjazd
w dół przeplatanym krótkimi podjazdami przez olbrzymią, niezagospodarowana łąkę, można
popuścić śmiało hamulce ;-). Po dojechaniu do masztu – przkażnika telekomunikacyjnego
skręcamy w lewo i po chwili wjeżdżamy na wąską, asfaltową uliczkę pomiędzy domostwami. Tutaj
należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ droga jest bardzo wąska i kręta, stromo opada w
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dół. Wzdłuż torów kolejowych lokalnymi drogami po których niestety kursują także ciężarówki z
budowy ekspresów ki jedziemy cały czas w dół doliny, aż do potoku Skalicanka. Jego skrajem
dojeżdżamy do Ciernego. Za przejazdem kolejowym mamy lekki podjazd i skręcamy w prawo na
główną drogę łączącą Zwardoń/Skalite z Čadcą. Jedziemy ok. 700 m lekko w dół i w centrum
miejscowości po minięciu kościoła skręcamy w prawo w kierunku torów, a następnie w lewo, by po
chwili znaleźć się przy stadionie w Čiernem – miejscu ustawienia wozu transmisyjnego Radia
Bratysława. Chwila oddechu, odpoczynek – zabieramy oczywiście potwierdzenie na dalszą drogę.
Szeroką, asfaltowa drogą, która lekko opada w dół jedziemy cały czas prosto, a 200 m po
przejechaniu mostu (obok sklepu) skręcamy w prawo i przekraczamy ponownie tory kolejowe.
Za torami rozpoczynamy ostatni większy podjazd na trasie: po płytach betonowych. Przecinamy
drogę w budowie i wjeżdżamy do lasu. Leśna drogą dojeżdżamy do granicy czesko-słowackiej, za
którą skręcamy w lewo, lekko w dół. Przecinamy wzgórze lekkim trawersem z lewej strony, obok
historycznego miejsca i zabytkowych szańców, gdzie pojawia się droga gruntowa prowadząca do
centrum wsi, gdzie zabieramy potwierdzenie pobytu. Skrajem łąki dojeżdżamy do gruntowej drogi,
która po chwili zamienia się w asfaltową. Mijamy kilka zabudowań, by po lewej stronie na parkingu
spotkać Radio Ostrava. Na skrzyżowaniu przy punkcie gastronomicznym skręcamy w prawo, a
następnie w lewo, mijamy Urząd Gminy, Kościół i dojeżdżamy do granicy czesko-polskiej. Przy
starym, nieaktualnym już przejściu granicznym, skręcamy w prawo na krótki stromy podjazd do
przysiółka Łupienie. Mijamy osiedle i stromym zjazdem w dół dojeżdżamy do drogi powiatowej,
mając po lewej stronie kościół. Skręcamy w prawo i jesteśmy w punkcie startu, na parkingu w
Trzycatku. Stąd mamy tylko 800 metrów do Trójstyku, gdzie usytuowano centrum wszystkich
wydarzeń w ramach Europejskiego Pikniku Rowerowego.
Warianty:
1. Krótszy, łatwiejszy: Omijamy odcinek wzdłuż granicy polsko-słowackiej poprzez zjazd z
przysiółka Szyroki do doliny potoku po słowackiej stronie granicy. Łączymy się z trasą
nominalną w okolicach centrum Skalitego.
2. Krótszy, łatwiejszy: z wykorzystaniem turystycznego przejścia granicznego JaworzynkaČierne w dolinie Czadeczki (wzmożony ruch samochodów ciężarowych).
3. Krótszy, łatwiejszy: po zjechaniu w prawo w centrum Čiernego kierujemy się do torów
kolejowych i „zastavki” kolejowej. Skręcamy w lewo, a następnie w prawo i zielonym
szlakiem turystycznem wzdłuż doliny małego potoku skracamy trasę omijając centrum wsi
Hrčava i osiągamy Trójstyk.
UWAGA: warianty ten skracają trasę jednak prowadzą częściowo przez aktualną budowę
drogi ekspresowej i mogą być trudniejsze technicznie ze względu na błoto i inne
utrudnienia przejazdu na trasie.
Preferowany sprzęt: rower górski, „górskie” przełożenia min. 3 x 8, preferowany przedni
amortyzator
Zalecane opony: szerokie min. 2 cale ze średnim lub grubym bieżnikiem
Dostęp do wody pitnej: dobry, sklepy i potoki na trasie
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Odcinki z "buta": występują tylko przy wariantach skrótowych, cała trasa podstawowa jest
przejezdna w 100%
Najbliższe sklepy i serwisy rowerowe: Jaworzynka Gliniane, Istebna centrum
Uwaga na:
- zrywkę drewna
- ruch samochodowy na odcinkach asfaltowych
- turystów pieszych na szlakach turystycznych
- roboty budowlane i maszyny z budowy drogi ekspresowej
Opracował:
Wiesław Legierski
wiesiek@roadmaraton.pl
+48 607 117 424
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