Europejski Piknik Rowerowy na „Trójstyku” - 20.06.2015

Trasa SZOSOWA
- w trzy godziny przez 3 kraje i 2 morza!
Charakterystyka:
Trasa przeznaczona dla rowerów szosowych, ponieważ prowadzi praktycznie wyłącznie po drogach
asfaltowych. Wersja trasy z 2014 roku został nieco zmodyfikowana, wydłużona, przez co zyskała
bardziej górski profil. Malownicza pętla o długości 60 km pozwala w stosunkowo krótkim czasie
objechać 3 europejskie kraje oraz dorzecza dwóch mórz: Bałtyckiego (rz. Olza) i Czarnego
(Czadeczka, Krężelka). Nie jest szczególnie trudna, ale oczywiście wymaga podstawowego
przygotowania do jazdy rowerem najlepiej szosowym, ewentualnie trekkingowym. Przydadzą się
umiejętności do jazdy w górskim terenie takie jak zjeżdżanie wąska drogą, pokonywanie ostrych
zakrętów itp. Pokonanie jej rowerem górskim na szerokich oponach jest już większym wyzwaniem,
ale także możliwe.
Podobnie jak trasa MTB rozpoczyna się w przygranicznej wsi Jaworzynka i biegnie do urokliwej
doliny potoków Czadeczka. Dalej na Słowację przez Zwardoń, główna szosą mijamy miejscowości:
Skalite, Svrcinovec aby w Čiernym skręcić w lewo i poprzez malownicze zakątki Vysnego konca
dotrzeć do

Čadcy. Stamtąd przez Milosova i Sance w Mostach k/Jablunkova dojeżdżamy do

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. Celem wycieczki jest, aby w krótkim
czasie „zaliczyć” 3 kraje i objechać rowerem górskim Trójstyk wokoło, podziwiając przy okazji
jedno z najciekawszych i unikatowych miejsc w tej części Europy.
Start i meta: Jaworzyka Trzycatek, parking przy końcu drogi powiatowej
Długość: 60 km
Czas jazdy: 3 h - 4 h
Trudność: 3 - średnio trudna
Nawierzchnia:
asfalt:

59 km (98%)

utwardzone „smołówki”:

1 km (2%)

UWAGA: możliwy żwir, piasek na drogach leśnych
Najwyższy punkt: 730 m n.p.m. /przeł. Rupienka pod Ochodzitą/
Najniższy punkt: 430 m n.p.m. /Čadca, Słowacja/
Suma podjazdów: 1200 m
Link do trasy: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ffchwbqlkskrdbxk
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Profil trasy:

Przebieg trasy:
Jaworzynka Trzycatek – Duraje - Czadeczka – Zapasieki – Krężelka – Laliki - Myto – Skalite Čierne – Čadca – Milošova - Šance – Mosty - 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 ostro w lewo i po chwili w prawo w kierunku Zapasiek. Droga na
początku jest stroma, ale potem łagodnieje. Mijamy zabudowania, a następnie bardzo ciekawe
przyrodniczo miejsce: muzeum świerka istebniańskiego i hodowlę wolierową głuszca. Na końcu
długiej prostej drogi skręcamy na szybki zjazd w prawo i dojeżdżamy do potoku Krężelka. Stamtą
podjazdem na przeł. Rupienka – najwyżej położony punkt na trasie 730 m n.p.m. Po lewej widać
słynną górę Ochodzita, przez którą przebiega wododział Bałtyku i Morza Czarnego. Za przegibkiem
zjeżdżamy leśna drogą asfaltową szybko w dół aż do skrzyżowania z drogą prowadzącą na przejście
graniczne w Myto. Skręcamy w prawo i lekkim podjazdem dojeżdżamy do granicy państwa, teraz
opuszczonej. Główną szosą jedziemy szybko w dół i po płaskim, by w Čiernem skręcić w prawo (na
wysokości zielonego kościoła) po to, aby zaliczyć punkt kontrolny w centrum wsi, gdzie ustawiono
wóz transmisyjny Radia Bratysława. Chwila oddechu, odpoczynek – zabieramy oczywiście
potwierdzenie na dalszą drogę. Wracamy się kilkaset metrów i korzystając z bezpiecznego
przejazdu przy potoku pod główną drogą rozpoczynamy podjazd przez Vyšny koniec. Malownicza
serpentyną osiągamy grzbiet, a następnie zjeżdżamy w dół w kierunku doliny Čadečka, dzielnicy
miasta Čadca. Uwaga: do dojechaniu do głównej drogi skręcamy w lewo i zaraz za mostem w
prawo – na tej drodze jest bardzo duży ruch samochodów, zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Doliną
Milošovskiego potoku jedziemy cały czas pod górę, przekraczamy granicę państwa słowackoczeskę. Mijamy niezwykle atrakcyjne kulturowo miejsce: Šance w Mostach k/Jablunkova.

W

pobliżu drogi ekspresowej (na która nie wjeżdżamy) skręcamy w prawo, a za wiaduktem kierujemy
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się w stronę miejscowości Hrčava. Ten 9 km odcinek to jedna z najfajniejszych tras szosowych w
okolicy: prowadzi szeroką asfaltówką dobrej jakości więcej w górę, a mniej w dół, po licznych
zakrętach, prawie ciągle przez świerkowy las – prawie jak z bajki ;-).
W końcówce robi się stromiej, ale to już 2 km do Hrčavy, gdzie czeka na nas wóz transmisyjny
czeskiego Radia, przy którym skręcamy w lewo, by nieco gorszą „smołówką” dojechac do granicy
czesko-polskiej na Łupieniach w Jaworzynce. Do Polski skręcamy w prawo już na gładki asfalt i
przejeżdżamy wąską drogą obok licznych małych zabudowań aż do stromego zjazdu (uwaga!) który
kończy się przy kościele na Trzycatku. Po prawej znajduje się miejsce naszego startu i oczywiście
punkt kontrolny Radia Katowice. Aby zaliczyć sam Trójstyk i styk 3 granic wystarczy wjechać w
uliczkę po prawej o długości niespełna 1 km.
Warianty:
1. Łatwiejszy: po starcie zamiast przez Zapasieki jedziemy doliną Krężelki do miejsca
połączenia tras.
2. Łatwiejszy: na Słowacji w Čiernem pomijamy górski odcinek do Čadcy, tylko jedziemy dalej
prosto w kierunku Svrcinovca.
3. Dłuższy, trudniejszy: po starcie jedziemy do ronda w Jaworzynce na Krzyżowej i skręcamy
w prawo na Koniaków – zaliczymy w ten sposób górę Ochodzita. Do Zwardonia przez Laliki
i Piekło, dalej jak w opisie.
UWAGA: warianty ten wydłużają lub utrudniają trasę, jednak dla wprawionego kolarza
amatora nie powinny stanowić problemu. Koniecznie zabierz ze sobą mapę drogową lub
GPS, 2 bidony i 2 zapasowe dętki.
Preferowany sprzęt: rower szosowy, korba typu „kompakt” lub kaseta 11-27
Zalecane opony: szosowe z drobnym bieżnikiem – 23/25c
Dostęp do wody pitnej: dobry
Odcinki z "buta": brak
Najbliższe sklepy i serwisy rowerowe: Jaworzynka Gliniane, Istebna centrum, Mosty centrum
Uwaga na:
- zrywkę drewna na odcinkach leśnych
- ruch samochodowy
- turystów pieszych
- strome zjazdy i zakręty
- roboty budowlane przy drodze ekspresowej na Słowacji
- domowe i dzikie zwierzęta
Opracował:
Wiesław Legierski
wiesiek@roadmaraton.pl
+48 607 117 424
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