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tttrrraaasssaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii   ooorrraaazzz   hhhaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   ppprrrzzzeeejjjśśśccciiiaaa   

TTTrrraaasssaaa   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Rytro >> Jaworzyny   

czas przejścia: 45 minut, dystans: 2 km Szlak dydaktyczny zielony 

 Jaworzyny >> Przełęcz Żłobki 

czas przejścia: 2h 05 minut, dystans: 5,9 km Szlak dydaktyczny żółty 

 Przełęcz Żłobki >> Radziejowa (1266 mnpm) 

czas przejścia: 30 minut, dystans: 1,0 km Szlak czerwony 

 Radziejowa>>Przechyba 

czas przejścia: 1h 15 minut, dystans 4,9 km Szlak czerwony 

  Przechyba >> Roztoka Ryterska 

czas przejścia: 1 h 45 minut, dystans: 8,7 km Szlak niebieski 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 6H 20M 

RRRaaadddzzz iiieeejjjooowwwaaa    (1266,5 m)– najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego
.
 Nazwa szczytu pochodzi od osoby o nazwisku 

lub przydomku Radziej. Radziejowa należy do Korony Gór Polski. Leży w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, 

pomiędzy Wielkim Rogaczem, od którego oddziela ją przełęcz Żłobki, a masywem Złomistego Wierchu, położonego 

za Przełęczą Długą. Przed Przełęczą Długą znajduje się jeszcze niewybitna kulminacja Małej Radziejowej (1207 m). 

Główny grzbiet, patrząc od zachodu, skręca na Radziejowej w prawo, na południe, natomiast na północny wschód 

odbiega boczny grzbiet kulminujący w Jaworzynie, biegnący ku dolinie Wielkiej Roztoki, a na północ odgałęzia się 

niewielki grzbiet Magorzycy 
PPPrrrzzzeeehhhyyybbbaaa   (Prehyba, Przechyba) – szczyt górski  wysokość 1173 m mapa turystyczna 1175 m. 

Nazwa Prehyba (początkowo Perehyba) jest to zruszczona przez Rusinów dawniej zamieszkujących pobliską Ruś 

Szlachtowską nazwa słowacka i oznacza przełęcz. Najpierw dotyczyła tylko hali, dopiero później przeniesiona 

została na szczyt. Z podszczytowych stoków wypływa kilka potoków: Sopotnicki, Sielski, Stary oraz Jaworzynka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_S%C4%85decki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_G%C3%B3r_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_Radziejowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Rogacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C5%82obki_(prze%C5%82%C4%99cz)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82omisty_Wierch
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82uga_Prze%C5%82%C4%99cz_(Beskid_S%C4%85decki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minimalna_deniwelacja_wzgl%C4%99dna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Radziejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaworzyna_(Pasmo_Radziejowej)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Roztoka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magorzyca_(Beskid_S%C4%85decki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_(geografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Szlachtowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Szlachtowska


 

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

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

Korabniki w dniu 20 sierpnia 2017. 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. 
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