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TTTrrraaasssaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii:::    

 Czernichów>> Czupel   

czas przejścia: 2 h 05 minut, dystans: 4,02 km Szlak niebieski 

 Przerwa ½ godziny 

 Czupel >> Schronisko PTTK Na Magurce Wilkowickiej 

czas przejścia: 0h 45 minut, dystans: 2,7 km Szlak niebieski 

 Przerwa obiadowa 1 godzina 

 Schronisko PTTK Na Magurce >> Chatka Studencka Rogacz 

czas przejścia: 0h 30 minut, dystans: 2,1 km Szlak czarny 

 Chatka Studencka Rogacz >> Wilkowice 

czas przejścia: 0h 30 minut, dystans 1,8 km Szlak zielony 

 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 5H 15M, DŁUGOŚĆ: 10,08 KM 

PUNKTY GOT: 17 

CCCZZZUUUPPPEEELLL- (930 m) – najwyższy szczyt Beskidu Małego, znajdujący się w jego 

zachodniej części położonej na zachód od doliny Soły. Jest to tzw. Grupa Magurki 



Wilkowickiej. Czupel jest zwornikiem dla kilku grzbietów. Sąsiaduje z Rogaczem 

(899 m), oddzielony od niego przełęczą Wysokie Siodło. Według nowszych 

pomiarów szczyt ma wysokość 930 m. Na starszych, lub niezaktualizowanych 

mapach podawana jest wysokość 933 m. Cały masyw Czupla jest zalesiony. W 

lasach zaliczanych do piętra regla dolnego, dominuje buk z domieszką świerka, 

występuje dość rzadka naparstnica purpurowa i rzadki gatunek chrząszcza – 

biegacz pomarszczony. Ostatnio wiatrołomy i wycinka drzew spowodowały 

wylesienie szczytu, co umożliwia oglądanie dość rozległych widoków. Widoczny 

jest grzbiet biegnący ku Magurce Wilkowickiej, Pogórze Śląskie z Jeziorem 

Goczałkowickim, Gaiki, Groniczki, Chrobacza Łąka, Jezioro Międzybrodzkie i 

Czanieckie, Bukowski Groń, Złota Górka, Żar, Kiczera, a w oddali Pasmo 

Bliźniaków.Na grzbiecie Czupla wzdłuż szlaku turystycznego znajdują się długie 

wały kamieni zbieranych z dawnych hal. Miejscowa ludność nazywa je kródami. 

Istnieją też resztki okopów z okresu II wojny światowej. Na wschodnim grzbiecie 

Czupla znajdują się polany, z których widać Babią Górę, Pilsko, a nawet Tatry i 

słowacką Małą Fatrę.  

Przez szczyt Czupla biegnie niebieski szlak turystyczny, a na przełączce Wysokie 

Siodło (po wschodniej stronie szczytu) krzyżuje się z nim szlak czerwony. Czupel 

należy do Korony Gór Polski. 

Przed 1914 przy szlaku z Czupla na Magurkę Wilkowicką, powstało schronisko 

turystyczne „Widok na Tatry”, które funkcjonowało do 1967. 

 



 

 

w razie awarii na trasie: 693 909 551, 732 949 039 

 

 

 

Uwaga: Powyższe informacje zostały stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby wycieczki Klubu 

Górskiego OSP Korabniki w dniu 12 lipca 2020. Wszelkie podane informacje w zakresie odległości, 

czasów przejścia, cen itp. są zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł oraz wynikają ze średniej 

arytmetycznej czasów przejść osoby dorosłej przez powyższe szlaki. Należy brać pod uwagę 

indywidualne zdolności i formę fizyczną każdego z uczestników.  Organizator zaleca, nie spożywanie 

napojów wyskokowych podczas wychodzenia na szczyty. 

 Wycieczka organizowana ze środków własnych uczestników oraz dotacji UMiG Skawina. 

Źródła informacji: Wikipedia, mapa-turystyczna.pl, materiały własne 

T
 U

 R
 Y

 S
 T

 Y
 K

 A
  

 G
 Ó

 R
 S

 K
 A

  
 K

 O
 R

 A
 B

 N
 I

 K
 

 


