
    Klub českých turistů Příbor 

zve na turistický zájezd 
 

BABÍ HORA (1725 m) 
POLSKO-SLOVENSKÉ BESKYDY 

 
 

dne 8. 6. 2019 
 

Trasy:  

1/ Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (Polsko), Babí hora a zpět 

    9,2 km, 4 hod, převýšení ↑ ↓ 687 m 

2/ Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (Polsko), Babí hora, Slaná voda 

(Slovensko) 12,7 km, 5 hod, převýšení ↑ 690 m ↓ 978 m  

Trasy možno prodloužit na Malou Babí horu, chatu Markowe Szczawiny 

v Polsku (bližší informace níže). 

Program je pouze informativní a vedoucí si vyhrazuje právo na jeho změnu. 
 

Čas odjezdu: v 5.10 hod Kopřivnice, Kom. banka, 5.12 hod Lubina, 5.30 hod 

Příbor, Sokolovna, 5.35 Příbor, Tatra  

Předpokládaný čas návratu: do 22.00 hod 
 

Cena: zahrnuje dopravu autobusem a mapu do dvojce.  

 člen KČT ostatní 

dospělý 350,- Kč 380,- Kč 

dítě (do 15 let) 330,- Kč 350,- Kč 

Vstupné do Národního parku BH si hradí každý účastník sám - 6 zl dospělí, 3 zl 

děti. 
 

Platba: u V. Bilského 737 375 203 nebo v autobuse v sobotu 
 

Na vaši účast se těší a informace podá: Věra Dostálová, 737 000 844 

e-mail: dostalova.vera@m-zone.cz 
 

Nezapomeňte na vhodnou obuv, oděv, pláštěnku a svačinu. 

Účast na zájezdu je na vlastní nebezpečí. ÚV KČT zajišťuje základní úrazové 

pojištění účastníků zájezdu. Doporučujeme uzavření minimálně pojištění 

léčebných výloh. 
 

 

 

mailto:dostalova.vera@m-zone.cz


Bližší informace k trasám: 

 

1/ Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (Polsko), Babí hora a zpět 

    9,2 km, 4 hod, převýšení ↑ ↓ 687 m 

2/ Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (Polsko), Babí hora, Slaná voda 

(Slovensko) 12,7 km, 5 hod, převýšení ↑ 690 m ↓ 978 m 

3/ Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (Polsko), Babí hora, Malá Babí hora, 

Slaná voda (Slovensko) 

 15,5 km, 6 hod, ↑ 789 m ↓ 1060 m 

4/ Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (Polsko), Babí hora, rozc. Brána, chata 

Markowe Szczawiny, rozc. Brána, Malá Babí hora, Slaná voda (Slovensko) 

 18,5 km, 8 hod, převýšení ↑ 1261 m ↓ 1529 m 

5/ Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (Polsko), po modré chata Markowe 

Szczawiny, po žluté Babí hora, Slaná voda (Slovensko) 

 žlutá značka je jednosměrná (jen nahoru) a jsou na ní řetězy a kramle 

 17,2 km, 6,40 hod, převýšení ↑ 864 m ↓ 1143 m 

6/ bez výstupu na Babí horu 

Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (Polsko), chata Markowe Szczawiny a 

zpět 

po modré severním úbočím pohodlnou traverzovou cestou, která je upravena i 

pro rodiny s kočárkem, případně vozíčkáře. 

13 km, 5 hod, převýšení ↑ 600 m ↓ 600 m 

 

Občerstvení 

- v Polsku na Rozcestí PRZELECZ KROWIARKI (začátek trasy), na chatě 

Markowe Szczawiny (polský zlotý) 

- na Slovensku v chatě Slaná voda (eura) 

 

 

 


