
24. června 2007 

Przelęncz Glinne - Gluchaczki – Pilsko- 
Rysianka – Romanka – Sopotnia Wielka 
autobusový zájezd - vedoucí : Franta Cupek 

Velice pěkná trasa v Polských Beskydech.  

Autobusem jsme dojeli nejvýše, kam se dalo- 900m - 
Przel.Glinne. Značka vedla  nejdříve příjemným mírným, 
později strmějším stoupáním lesem směr Pilsko. Odměnou 
za prudký výstup nám byly krásné rozhledy do širokého 
okolí na Babí horu, Oravskou Maguru, Velkou Raču, 
Skrzycznie a mnoho dalších hor. 

Všichni jsme úspěšně dorazili na vrchol Pilska. 
Začalo silně foukat, přesto jsme  na vrcholu 
pobyli asi hodinu. Probíhalo focení, vrcholovky, 
… prostě skvělá báječná nálada ze zdolaného 
vrcholu 1557 m. Pojedli jsme, občerstvili se a 
vyrazili směr chata.  



Bohužel naše další část cesty byla narušena úrazem, který se stal Brunkovi Raszkovi, který si zlomil kotník. 
Nejdříve jsme mysleli, že má nohu vyvrtnutou. Nicméně později v nemocnici se potvrdila zlomenina. Spadl, ale  
stále statečně pokračoval s velkou bolestí směrem k chatě. 

Stalo se to naštěstí jen 20 minut od chaty. Horská služba 
Bronka svezla dolů na parkoviště, kde s Janou Křístkovou, 
která mu dělala doprovod, čekali na autobus. Bohužel  
řidič obdržel zprávu až od prvního účastníka, který došel 
k autobusu, neboť mobily neměly signál. Takže tam náš 
zraněný strávil celý den někde na parkovišti.  

Byly naplánovány 2 varianty – delší a kratší. Rozhodnutí muselo padnout na Chatě Rysianka. 

 
Po občerstvení na chatě Rysianka jsme vyrazili dále na další chatu a na vrchol Romanka.Cesta vedla celou dobu 

krásným hřebenem, počasí přálo, sluníčko 
svítilo….Bylo nám v naší partě velice 
prima. 
 Někteří šli po modré údolím a ostatní 
pokračovali dále stále červenou značkou 
přes vrchol Romanka .Cestou jsme 
obdivovali úžasné rozhledy po okolní 
krajině. Všechny trasy se sešly v cíli - 
Sopotnia Wielka, kde následovalo ještě 
jedno malé občerstvení v hospůdce „Nad 
Wodospadem“. 



  
 

Po příjezdu domů jsme našeho zraněného vezli do nemocnice, kde se zjistilo, že má nohu zlomenou. Dostal  
nechodící sádru na celé prázdniny…. I to se může v horách stát.  

Výlet se vydařil, počasí bylo ideální na turistiku, pivo a nanuky byly k mání, veselá nálada, dobrá pohoda i přes 
zranění našeho jinak zdatného turisty. 

Mnoho dalších fotek z Pilska najdete na: http://www2.trz.cz/hory/pilsko20070624/index.htm  


