
 

 



 

   Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do 

geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 

km a šířce mezi 10-15 km nalezneme východně od města Bielsko-Biała a díky tomu tvoří spolu 

s masivem Szyndzielna – Klimczok (ten jsme již navštívili) rekreační zázemí  tohoto města se zhruba 

175 tisíci obyvateli. Tento horský celek je hlubokým údolím řeky Soły s na sebe navazující soustavou 

přehrad (Jez. Źywieckie, Jez. Międzybrodzkie a Jez. Czaniecke) rozdělen na západní a východní část. 

My si projdeme prakticky celou západní část tohoto malého pohoří.   Právě tento nevelký horský 

celek byl cílem častých vycházek papeže Jana Pavla II. 

   Delší trasa má svůj počátek u hráze Jeziora Międzybrodzkiego. Tato přehradní nádrž byla 

vybudována již v roce 1937. Plocha tohoto jezera činí 3,8 km2, objem vody v ní pak 26,6 miliónů m3. 

Tato přehrada byla vybudována primárně jako ochrana před povodněmi, v současnosti však plní i 

funkci rekreační a energetickou, neboť u hráze této přehrady se nachází vodní elektrárna, která je 

propojena s přečerpávací vodní elektrárnou na hoře Źar vybudovanou v roce 1979. Jedná se tedy o 

obdobu našich Dlouhých Strání. Hráz Jez. Międzybrodzkiego je vysoká 37 m a její délka dosahuje 260 

m. 

   Odtud se vydáme kousek podél silnice po červené značce, po chvíli odbočíme doleva a začneme 

strměji stoupat lesem pod první vrchol našeho putování – Zasolnica (555 m), který podcházíme jižním 

úbočím. Poté následuje kratší mírnější úsek okrajem rozlehlejší louky a opět strměji stoupáme pod 

další vrchol – Bujakowski Groo (749 m). Tento zalesněný vrchol se skalními útvary na vrcholu značka 

opět podchází jižním úbočím. Odtud již jdeme dále prakticky po hřebeni a přes bezejmennou kótu 

docházíme po celkem 5 km a 620 nastoupaných metrech (2 hod. 15 minut) k chatě na vrcholu 

Hrobacza Ląka (828 m). Na vrcholu se nachází mohutný 35 m vysoký a v noci osvětlený Krzyż 

Trzeciego Tysiąclecia, na jižní podvrcholové polaně pak nalezneme Dom Turystyczno-Rekolekcyjny 

„Hrobacza Łąka” postavený roku 1935 turistickým spolkem Beskidenverein (stejný spolek postavil mj. 

i Ostravskou chatu na Lysé hoře a mnoho dalších turistických chat v Beskydech). Kromě těchto staveb 

je vrchol velice atraktivní i svým výhledem, kdy můžeme vidět celý Beskid Mały, Beskid Śląski 

(Skrzyczne, Klimczok), Pilsko, Babiu horu i Západné Tatry. 



 

   Odtud pokračujeme souběžně po červené a žluté značce až do sedla U Panienki (710 m) – 1,2 km, 

80 m klesání, 20 minut. Odtud strměji stoupáme již jen po červené značce na vrchol Groniczki a přes 

další vrchol Kopce docházíme na kótu Gaiki (808 m) – celkem 2,1 km, +110 m, -40 m, 40 minut. Zde 

opustíme červenou značku a dále pokračujeme po modré značce převážně z kopce kolem vrcholu 

Przegibek a kousek pod ním v sedle Przełecz Przegibek (663 m) přecházíme silnici (1,9 km, -170 m, 30 

minut). Stále po modré značce, ovšem tentokráte nás čeká delší a strmější stoupání, které nás kolem 

vrcholu Sokołówka (852 m) dovede až na vrchol Magurka Wilkowicka (909 m). Jedná se o 4. nejvyšší 

vrchol celého pohoří, rovněž i zde nalezneme horskou chatu (postavenou v r. 1913 na místě vyhořelé 

horské chaty vybudované již v r. 1903. Mimo této chaty zde nalezneme retranslační stanici 

náboženského Radyja Maryja, ovšem to nejzajímavější je rozhled z tohoto vrcholu. Za ideálních 

podmínek lze dohlédnout od Tater na jedné straně přes Babiu horu, Pilsko, Velkou Raču, Malou 

Fatru, Slezské Beskydy až po Praděd.  Úsek Przel. Przegibek – Magurka Wilkowicka je dlouhý 1,8 km, 

stoupání 250 m, čas 30 minut.  

   Do tohoto místa dojdou i ti, kdož se rozhodnou pro kratší variantu. Ty autobus vysadí v obci 

Międzybrodzie Bialskie na břehu stejnojmenné přehrady. Odtud se vydají po žluté značce nejprve 2,5 

km po silnici (možno absolvovat i autobusem) a následně odbočí ze silnice doleva na místní 

komunikaci a mezi domy procházejí místní části výše zmíněné obce. Po chvíli však civilizace končí a 

žlutě značená stezka stoupá lesem až na Magurku Wilkowickou. Celý tento úsek (Międzybrodzie 

Bialskie – Magurka Wilkowicka je dlouhý 6,7 km, celkový čas cca 2 ½ hodiny, převýšení přes 500 m. 

      



   Odtud jdeme již všichni dále po modré značce a po chvíli procházíme asi 50 m od vchodu do jeskyně 

Wietrzna Dziura, která je dlouhá 33 m a denivelace činí 6 m.    

 

   Odtud jdeme stále po modré značce nenáročnou hřebenovou trasou až dojdeme na nejvyšší vrchol 

celého Beskidu Małego – Czupel (933 m). V okolí vrcholu je mnoho polomů, díky tomu je z něj hezký 

výhled do blízkého i širokého okolí, působivý je např. letecký pohled na přehradní nádrže nacházející 

se o více jak 500 m níže.  



 

   Kousek za tímto vrcholem dojdeme na rozcestí Polana Koliby. Zde opouštíme modrou značku a 

vydáme se doleva po červené značce směr Międzybrodzie Bialskie, které je cílem našeho výletu. Od 

této obce nás dělí 3,2 km a 540 m klesání. 

   Obec Międzybrodzie Bialskie  má v současnosti asi 3 150 obyvatel a jedná se především o 

významné středisko vodních sportů (nachází se na břehu stejnojmenné přehrady). První zmínka o 

obci pochází již z 15. století, nejvýznamnější památkou je pak zděný kostel z r. 1863.  


