
Stopień 

trudności  

t rasy 2 / 6  

000777   PPPaaaźźźdddzzziiieeerrrnnniiikkkaaa   222000111888   

tttrrraaasssaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii   ooorrraaazzz   hhhaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   ppprrrzzzeeejjjśśśccciiiaaa   

   

TTTrrraaasssaaa   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Dolina Danielki / Przełęcz Kotarz 1:30 h (2.8 km) szlakiem niebieskim 

 

 Młada Hora, 0:15 h (0.5 km) szlakiem czerwonym 

 

 Rycerzowa Mała, 1:10 h (2,7 km) szlakiem czerwonym  

 

 Bacówka PTTK na Rycerzowej, Przerwa 1:00 h 

 

 Wielka Rycerzowa, 0:20 h (0,7 km) szlakiem czerwonym 

 

 Przełęcz Przegibek, 1:05 h (3,6 km) szlakiem czerwonym  

 

 Schronisko PTTK na Przełęczy Przegibek, Przerwa 1:00 h 

 

 Roztoki  1,15 h (4,2 km) szlakiem zielonym / Rycerka Dolna 1:55 H (7,3 km) zielonym 

 

 

 CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 6H 30M, 12,5 KM / 7H 30 M, 16,4 M 

 

 



WWWIIIEEELLLKKKAAA   RRRYYYCCCEEERRRZZZOOOWWW AAA   - (słow. Rycierova hora, 1226 m) – szczyt należący do Grupy Wielkiej Raczy, 

położony w Beskidzie Żywieckim (po słowackiej stronie są to Kysucké Beskydy). Przez szczyt 

przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica 

polsko-słowacka. Na wierzchołku Wielkiej Rycerzowej znajduje się punkt triangulacyjny. Z samego 

szczytu, który jest częściowo zalesiony, widoki są tylko wycinkowe. Wielka Rycerzowa znajduje się w 

głównej grani, pomiędzy Majcherową (1105 m) a Świtkową (Svitková, 1082 m), od której oddzielona 

jest przełęczą Przysłop (940 m). Jest zwornikiem dla bocznego północno-wschodniego, krętego 

grzbietu, który poprzez Małą Rycerzową (1207 m), Wiertalówkę, Kotarz i Muńcuł ciągnie się aż do 

doliny Soły w Ujsołach. Grzbiet ten w całości położony jest na terenie Polski. Pomiędzy Wielką 

Rycerzową a Małą Rycerzową znajduje się trawiasta Przełęcz Halna (1165 m). Są trzy grzbiety, są 

więc i trzy doliny między nimi. Spływają nimi trzy potoki: Cicha, Dziobaki i Majovsky potok. Nazwa 

szczytu wywodzi się od miejscowości Rycerka Dolna i Rycerka Górna (dawniej Rycerka), które 

prawdopodobnie były własnością rycerską. Nazwę tej wsi oraz szczytu wymienia Andrzej Komoniecki 

w dziele Chronografia albo dziejopis żywiecki. 

 

PPPRRRZZZEEEŁŁŁĘĘĘCCCZZZ   PPPRRRZZZYYYSSSŁŁŁOOOPPP   – (940 m) – przełęcz w Beskidzie Żywieckim pomiędzy szczytami Wielkiej 

Rycerzowej (1226 m) i Świtkowej (1082 m). Grzbietem, na którym znajduje się przełęcz, przebiega 

granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Północno-wschodnie stoki przełęczy 

opadają do doliny potoku Cicha i należą do polskiej miejscowości Soblówka, południowo-zachodnie 

do doliny Vychylovki i należą do słowackiej miejscowości Nová Bystrica[.przełęcz Przysłop znajduje 

się w paśmie górskim, które według polskiej regionalizacji fizycznogeograficznej należy do Beskidu 

Żywieckiego[3], według słowackiej regionalizacji jednak oddziela ona połozone po jej zachodniej 

stronie Beskidy Kysuckie (Grupa Wielkiej Raczy) od Beskidów Orawskich (Grupa Oszusa).Po polskiej 

stronie rejon przełęczy jest całkowicie zalesiony, po słowackiej stoki w dolinie Vychylovki są bezleśne. 

Na przełęczy skrzyżowanie szlaków turystycznych. 

GGGRRRUUUPPPAAA   WWW IIIEEELLLKKKIIIEEEJJJ   RRRAAACCCZZZYYY      ---    (tzw. Worek Raczański) – grupa górska w południowo-zachodniej 

części Beskidu Żywieckiego; przylega od północy i południa do fragmentu głównego grzbietu 

karpackiego, na granicy graniczy z Beskidem Kisuckim oraz Beskidami Orawskimi. Granicę tej grupy 

stanowią: od zachodu: Przełęcz Zwardońska,od wschodu: przełęcz Glinka (Ujsolska). Czasami jednak 

wyróżnia się Grupę Oszusa i wówczas od wschodu granicę Grupy Wielkiej Raczy stanowi przełęcz 

Przysłop."Dno" Worka Raczańskiego to fragment granicznego grzbietu od Wielkiej Raczy po Wielką 

Rycerzową i bocznego grzbietu przez Małą Rycerzową i Wiertalówkę do Muńcuła. Z dna Worka 

wypływają ku północy źródłowe potoki Soły, a ich doliny rozdzielane są przez boczne grzbiety, m.in. 

Bendoszki Wielkiej, Kiczorki (Mładej Hory) i Muńcuła. Teren pokrywają lasy, które są podstawowym 

elementem krajobrazu i historii tego terenu. Do XV wieku Beskidy porastał pierwotny las mieszany – 

dominowały tu lasy jodłowo-bukowe z domieszką świerka, którego udział wzrastał wraz z wysokością. 

Szczyty gór (regiel górny) zajmowały lite świerczyny. Z biegiem czasu człowiek zmieniał ten pierwotny 

obraz. Zmiana składu gatunkowego rozpoczęła się od cyrhlenia polan (XV wiek). Potem wiek XIX i 

duże zapotrzebowanie na drewno dla przemysłu hutniczego przyczyniły się do wytrzebienia buczyn i 

borów jodłowych. Ich miejsce zajął świerk, który znalazł dobre warunki do swojego rozwoju. Jednak 

gradacje kornika drukarza świadczą o tym, iż powoli następuje kres panowania tego gatunku w tych 

górach w reglu dolnym. Początki osadnictwa na tutejszych terenach związane są z napływem ludności 

wołoskiej w XVI w. Były to grupy z silnymi tradycjami pasterskimi. To dzięki nim powstały hale. 

 



 

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

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

Górskiego OSP Korabniki w dniu 07 Października 2018. 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 wchodzenia na szczyty. 

Przypomnienie: Jest to wycieczka górska, nie spacer po parku w niedzielne popołudnie, pomimo 

trasy o średnim poziomie trudności, należy obowiązkowo wyposażyć się w odpowiednie ubranie, a 

przede wszystkim obuwie, zadbać o właściwy prowiant i napoje. Trzeba wziąć pod uwagę zmieniająca 

się pogodę. W przypadku zgubienia się, lub innej przygody, należy natychmiast powiadomić 

organizatora o swoim położeniu. 
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