
Itinerář Bieszczady 

Praktické informace 

- Odjezd 16.9. (sobota) Petřvald 5:10, Havířov 5:20, Karviná 5:40, trasa autobusu poté 

Bohumín – po dálnici kolem Katowic a Krakówa do Tarnówa a odtud už mimo 

dálnice do výchozích bodů túr 1. dne (tedy hned po trase se jde na túru, až poté se 

dojede na ubytování – přizpůsobte tomu svou obuv, oblečení a výbavu) 

- Cesta zpět povede přes Slovensko – nutno mít i eura – poslední den se jde krátká 

túra na slovenské straně v okolí Dukly a poté se bude dělat pravděpodobně delší 

pauza na oběd někde cestou dále), předpokládaný návrat do ČR v (pod)večerních 

hodinách 

- Ubytování Hotel Gorski PTTK Ustrzyki Górne (http://www.hotel-pttk.pl/pl/strona-

glowna) ve 2 a 3lůžkových pokojích, na hotelu by měla být zdarma wi-fi, je zde i 

bazén 

- V ceně zájezdu je zahrnuta doprava a ubytování včetně polopenze 

- V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění a vstupné do národního parku 

(6-7 zlotých jednorázový vstup na jednotlivé značené trasy, 18 zlotých 4-denní 

vstup, viz 

https://www.bdpn.pl/dokumenty/regulamin/2017/Op%C5%82aty%20wst%C4%

99pu.pdf).  

- Potraviny se nacházejí přímo v obci, cca 500 m od hotelu, otevřeno by měly mít denně 

7:00 – 20:00) – i přesto si pro jistotu vezměte jídlo na oběd alespoň na první 2 dny 

pobytu 

- Snídaně 8:00, večeře 19:30 

- Odjezdy na túry 8:45 

- V námi navštívených oblastech se nachází během túr prakticky jediná využitelná 

horská chata – Chatka Puchatka na Polonině Wetlinské 

Mapy  

VKÚ 118 Bukovské vrchy, VKÚ 163 Biesczady / Bukovské vrchy, poslední den VKÚ 

106 Laborecká vrchovina / Dukla  

polské mapy Compass Bieszczady, Sygnatura Bieszcady (možná půjde sehnat i 

v Cieszyně, určitě ale na místě bude k zakoupení nějaká turistická mapa) 

online mapy https://mapa-turystyczna.pl/ (nejaktuálnější), http://e-gory.pl/mapy-

online/beskidy-sygnatura/bieszczady-4/, http://e-gory.pl/mapy-online/beskidy-

compass/bieszczady-3/, https://mapy.hiking.sk/ 

- Aplikace pro android (google play): mapy.cz + stažená offline mapa Polska a 

Slovenska, mapa turystyczna (totéž, co mapa-turystyczna.pl), Biesczady Go 

-  

Obecně o Bieszczadech 

   Biesczady jsou obecně užívané pojmenování pro horské pásmo správně nazávané 

Biesczady Zachodnie (na slovenské straně Bukovské vrchy. Na východě v Przelezci 

Uźocké (Užocké sedlo)  sousedí s Biesczadami Wschódnimi (Východní Biesczady) 

nacházející se již čistě na území Ukrajiny. Nejvyšším vrcholem Biesczad Zachodnich 

je Tarnica (1 346 m). Na polské straně se toto území dělí do 4 částí: Pasmo 

Graniczne (Hraniční pásmo) – tato část se táhne po slovensko-polské, později dále od 

Kremence po polsko ukrajinské hranici od Lupovského sedla na západě po Užocké 
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sedlo na východě, nejvyšším bodem této části je Wielka Rawka (1 307 m), Pasmo 

Polonin – nejvyšší a nejatraktivnější část tvořená Poloninami Caryńskou, Wetlinskou, 

Bukowym Berdem, Tarnicou a Poloninou Bukowskou, nejvyšším vrcholem je Tarnica 

(1 348 m), Wysoki Dzial (Wolosań, 1 071 m) a Pasmo Lopiennika i Durnej 

(Lopiennik, 1 069 m). My se budeme pohybovat pouze v prvních dvou skupinách. 

   Celé pásmo Biesczad (Zachodnie i Wschódnie) tvoří unikátní trilaterální národní 

park (Biesczadzki park Narodowy, NP Poloniny, Užanský NP) a zároveň i 

biosférickou rezervaci UNESCO. Roste zde velké množství chráněných druhů rostlin, 

proslulé jsou zdejší zachovalé rozsáhlé bukové lesy a bezlesé poloniny. Ze zvířat zde 

žije 51 druhů savců (včetně rozsáhlé populace medvědů, největší středoevropské 

populace vlků, rysů, zubrů), 150 druhů ptáků, 25 druhů ryb atd.). Detailní a zcela 

vyčerpávající informace o Bieszcadech lze nalézt na www.bdpn.pl. 

 

Detailní popisy většiny značených tras, které budeme v samotných Biesczadech 

absolvovat, lze nalézt na http://www.twojebieszczady.net/szlaki2.php 
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1.den: Cisna – Jaslo – Kruhliak – Smerek / Przyslup – Jaslo – Kruhliak - Smerek   

Příjezd na místo cca 11:30 – 12:00. Plánovaný odjezd ze Smereku 18:00 

 



 



 
 

 



 
 

Cisna – obec s necelými 500 obyvateli na úpatí Biesczad, založena v roce 1552 

šlcehtickým rodem Balů na základě valašského práva. Obec značně utrpěla během 2. 

světové války a i v letech po ní, kdy zde v roce 1946 byla obec napadena UPA 

(Banderovci). Na zdejším hřbitově se nachází nejstarší hrob v oblasti Bieszcad z roku 

1842. 

 

Jaslo (1 153 m) – nejvyšší vrchol rozsochy vybíhající z Kruhliaku (Okraglik) směrem 

k Cisne. Svahy jsou porostlé starým bukovým a jedlovo-bukovým lesem, ve 

vrcholových částech se pak nachází několik výhledových polan 

 

Kruhliak (Okraglik, 1 101 m) – uzlový bod nacházející se v těsné blízkosti polsko-

slovenské hranice, z něhož vybíhá směrem k Cisne rozsocha Jasla a zároveň i 

rozsocha směřující přes vrchol Fereczata k obci Smerek. 

 

 

 

 



2. den  

 



 

 
 



 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

Wielka Rawka (1 307 m) – nejvyšší vrchol Hraničního pásma, fakticky jde o 700 m 

dlouhý hřeben s několika nevýraznými vrcholky, kousek od nejvyššího bodu se 

nachází betonový sloup. Na vrcholovém hřebeni se nachází polonina (louka), díky 

čemuž a výšce a lokalizaci vrcholů jsou z něj krásné výhledy do tří zemí (Polsko, 

Slovensko a Ukrajina). 

 

Kremenec (1 222 m, 1 208 m) – nižší vrchol je nejvyšším vrcholem Bukovských 

vrchů, nejvýchodnějším místem celého Slovenska a zároveň trojmezím Slovenska, 

Polska a Ukrajiny. Vyšší vrchol se pak nachází asi 180 m SV od Trojmezí na polsko-

ukrajinské hranici. Samotný vrcholový hřbet je plochý a zalesněný.  

 

Jarabá skala (Rabia skala, 1 199 a 1 167 m) – vrchol na hraničním hřebeni 

Biesczad, z vyššího vrcholu pouze omezené výhledy na Slovensko, z nižšího vrcholu 

nad strmým kamenným mořem s vyhlídkovou plošinou mnohem rozsáhlejší výhled 

jak na slovenskou stranu, tak na další pokračování hraničního hřebene až po 

ukrajinské poloniny).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. den 

 



 

 



 

 

Střední trasy buďto Polonina Wetlinska: Smerek – Chatka Puchatka – Brzegi 

Górne 15,2 km, 5:13 hod., +899 m, -756 m; nebo Polonina Caryńska: Brzegi 

Górne – Polonina Caryńska – Ustrzyki Górne 8,8 km, 3:11 hod., +585 m, -567 m 

 

Dále existuje několik dalších kratších i delších variant tras a jejich kombinací – ty zde 

uvádět nebudu, jelikož si v Tatrách někteří stěžovali na příliš velký výběr tras . 

 

Polonina Wetlinska – 8 km dlouhá polonina s 5 vrcholy, z nichž nejvyšší je Roh 

(1 255 m). Na tuto poloninu plynule navazuje za Przeleczí M. Orlowicza vrchol 

Smerek. Do namořské výšky 1050 m se nachází bukové lesy, nad touto hranicí pak 

poloniny (horské louky). Nachází se zde horská chata s poetickým názvem Chatka 

Puchatka.  

 

Polonina Caryńska – další z rozlehlých polonin, kterou nalezneme mezi obcemi 

Brzegi Górne a Ustrzyki Górne, Nejvyšším vrcholem je Kruhly Wierch (1 297 m). Za 

ideálních podmínek je z této poloniny výhled od Tater na západě po ukrajinské 

Horhany na jihovýchodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.den 

Po cestě na výchozí bod krátká zastávka v „zubří ZOO“ 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

Zagroda źubra v Mucznem – jakási zubří ZOO, kde lze zdarma pozorovat zubry v jejich 

přirozeném prostředí, nachází se zde vyhlídkové terasy, celková plocha 7 ha. Pokud 

nebudeme mít štěstí a zubři se nám někam schovají, tak podobné zařízení (zpoplatněné) se 

nachází i v polské Psczyně, další podobné zařízení je pak v Bělověžském národním parku na 



polsko-běloruském pomezí (tam lze pozorovat i zubroně (kříženec zubra a skotu, ještě větší 

než zubr) 

Tarnica (1 346 m) – nejvyšší vrchol Biesczad Zachodnich a jeden z nejlepších vyhlídkových 

vrcholů celého Polska (za ideálních podmínek lze odtud dohlédnout až na horská pásma na 

pomezí Ukrajiny a Rumunska, na druhé straně pak Tatry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.den 

Ihned po snídani odjezd autobusem směrem na cestu domů, po cestě krátká „kulturně – 

poznávací túra“ věnovaná primárně dřevěným kostelům nedaleko Dukelského průsmyku, 

těsně před Príkrou krátká zastávka u unikátního kostela v obci Bodružal zapsaného do 

seznamu UNESCO. Kdo nebude již chtít jít na túru, může si pouze prohlédnout kostely... 

 

Chrám sv. Mikuláša (Bodružal) - Chrám svätého Mikuláša (Cerkov/Cerkva svätého 

Nikolaja) je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Bodružal v okrese 

Svidník v Prešovskom kraji. Cerkev je zasvätená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, 

arcibiskupovi z Myry v Lýkii. Od 8. júla 2008 je chrám zapísaný do svetového zoznamu 

kultúrneho dedičstva UNESCO pod číslom 1273-007. Chrám je súčasťou jedinečného 

urbanistického celku na vyvýšenom mieste v centre obce. Okrem chrámu ho tvorí aj 

samostatná zvonica, priľahlý cintorín a drevená ohrada so šindľovou strieškou a vstupnou 

bránkou, ktorá je zakrytá kužeľovou strechou s makovičkou.Samotný chrám je prototypom 

cerkvi tzv. lemkovského typu. Pochádza z roku 1658 a patrí k najstarším dreveným sakrálnym 

stavbám východného obradu na Slovensku.Cerkev má tri veže. Konštrukcia je zrubová v tvare 

troch štvorcov rozostavených na jednej osi od východu na západ, v exteriéri obložená 

vertikálne kladeným doštením (doskami). Zrub je použitý aj pri konštrukcii nepravých, akoby 

priečnelkových stupňovitých klenieb (zrezaného ihlanu) vo svätyni a lodi. Rozmiestnenie 

jednotlivých častí cerkvi symbolizuje Svätú Trojicu. Cerkev je umiestnená na najvyššom 

návrší obce. Svojou polohou je nad ostatnými stavbami a obytnými domami. 

Chrám sv. Michala (Príkra) je gréckokatolícka drevená cerkev v obci Príkra. Je národnou 

kultúrnou pamiatkou[1] od roku 1968.Chrám bol podľa datovania na portáli postavený v roku 

1777 ako trojdielna zrubová stavba, zvonku chránená vertikálnymi doskami. Stojí na 
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vyvýšenom kamennom základe, ktorý vyrovnáva sklon terénu západným smerom. Vstup do 

predsiene je zo západnej strany. Zvláštným prvkom je prekrytie strešných priestorov medzi 

vežou a loďou a medzi loďou a svätyňou. Chrám bol rekonštruovaný v roku 1902 a v rokoch 

1946-1947. Súčasný vzhľad je výsledkom rekonštrukčných prác v rokoch 2001 – 2002. 

Súčasťou interiéru sú štyri rokokové svietniky z druhej polovice 18. storočia. 

Cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky je drevený gréckokatolícky chrám v Nižnom 

Komárniku. Postavený bol v roku 1938 neďaleko staršieho, poškodeného v prvej svetovej 

vojne, ktorý bol neskôr zbúraný. Aj keď je z 20. storočia, bola v roku 1968 vyhlásená za 

národnu kultúrnu pamiatku spolu s ďalšími 26 kostolmi ako súbor Východoslovenské drevené 

kostoly. Na území Slovenska je jediná bojkovského typu, jediná v exteriéri takmer dokonalá 

drevená zrubová kupola - realizovaná vízia už v 5. stor. postavených carihradských 

murovaných cerkvi. Tento drevený chrám postavili domáci rusínski majstri za pomoci 

ostatných dedinčanov a projektu dobrodinca. Projektoval ho ukrajinský architekt a 

kunsthistorik Ing. Volodymyr Sičynskyj (1894-1962). Tento architekt je aj autorom chrámu 

Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Chrám v Nižnom Komárniku je pravdepodobne 

jediná drevená sakrálna stavba na Slovensku, ktorú pomáhal realizovať profesionálny 

architekt. Na rozdiel od spomínaného starého chrámu lemkovského typu, tento chrám je už 

bojkovského typu, v ktorom trojdielnosť nie je zvýraznená vežami rôznej výšky (u 

lemkovského typu je najvyššia veža nad babincom, niekedy akoby oddelená od ostatnej 

konštrukcie stavby a najnižšia veža je nad hlavným oltárom). Bojkovský typ dreveného 

chrámu zvýrazňuje pokrytie chrámovej lode (nava). 
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