
DYSTANS: 4,2 km SUMA
PODEJŚĆ: 195 m ŚREDNI CZAS 

WEJŚCIA: 1:30 h ŚREDNI CZAS 
POWROTU: 1 h trasa #2

P
R

O
FI

L
W

Y
S

O
K

O
Ś

C
IO

W
Y LEGENDA

1000

900

800
0 4,2 km

NAJWYŻSZY PUNKT: 977 m n.p.mNAJNIŻSZY PUNKT: 800 m n.p.m

KIERUNEK RZEK

SZCZYTY

TRASA

ROZDROŻA

INTERSUJACE PUNTKY

MIEJSCE NA BIWAK

WIATA TURYSTYCZNA

PUNKTY WIDOKOWE

PARKING

TEREN ZADRZEWIONY

60
0

70
0

800

900

900

800

800

S C H RO N I S KO

PTTK Jagodna

Spalona

Sasin 885

Sasanka 882

Jagodna Północna
985

838

N



trasa
SPALONA - JAGODNA

Uwaga!

Przełęcz Spalona dzieli Góry 
Bystrzyckie na części południową 
i północną. Tu zaczynamy.  
Jeśli chcecie wypocząć z dala 
od zgiełku popularnych szlaków 
turystycznych, pospacerować 
łatwymi ścieżkami wśród gęsto 
rosnącego lasu - dobrze trafiliście. 

Gdzie idziemy? Proponujemy Wam wędrówkę 
rozpoczynającą się przy schronisku Jagodna, które 
znajduje się w budynku starej karczmy z 1895 roku. 
Naszym celem jest zdobycie szczytu Jagodnej, 
wznoszącej się 977m.n.p.m.  i zaliczanej do Korony Gór 
Polski. Góra Jagodna posiada dwa wierzchołki - 
wymieniona wcześniej Jagodna oraz wyższa jagodna 
Północna, zwana również Sasanką, o wysokości 
986 m.n.p.m., na którą nie prowadzi żaden szlak 
turystyczny. wysokości ok. 800 m.n.p.m.

Co warto wiedzieć? Góry Bystrzyckie to 
łagodne wierzchołki i niskie różnice wysokości
pomiędzy szczytami, a przełęczami. Wybrana 
przez nas trasa idealnie wpisuje się w charakter 
tego pasma. Zaczyna się przy schronisku Jagodna, 
na wysokości ok 800 m.n.p.m wiodąc szeroką, 
szutrową drogą na szczyt. Niewielkie przewyższe-
nia towarzyszą większości ścieżek w tym paśmie. 
Podczas wycieczki w orientacji pomagają niebie-
skie znaki szlaku pieszego. W otoczeniu drogi 
dominuje las świerkowy, którego runo obfituje w 
jagody. Również wierzchołek Jagodnej porośnięty 
jest lasem, dającym przyjemny cień.

Gdzie odpoczniesz: Warto zajrzeć już na starcie do 
klimatycznego schronisko Jagodna, w którym możecie 
również smacznie zjeść. Obok schroniska jest miejsce 
na ognisko, stoły i ławki, z których możecie skorzystać. 
Na końcu trasy, na szczycie Jagodnej znajduje się 
wiata turystyczna, ok 500 metrów przed szczytem 
napotkamy duży drewniany stół z ławami.

Co zobaczysz: W 2019 roku wybudowano tutaj 
stalowo-drewnianą wieżę o wysokości 23 metrów, 
z której można podziwiać panoramę niemal całych 
Sudetów, a przy dobrej widoczności dwa charaktery-
styczne szczyty pasma- Śnieżkę i Śnieżnik. 

Co może sprawić ci trudność? Początkowy, ok 300 
metrowy odcinek utwardzony jest kamieniami, które 
mogą nieco utrudniać przejazd wózkiem. Do schroni-
ska można wjechać wózkiem inwalidzkim, jednak 
obiekt nie posiada specjalnych udogodnień dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Jak dojedziesz? Dojazd do schroniska tylko we własnym 
zakresie, samochodem (brak komunikacji zbiorowej). 
Przy schronisku znajdują się dwa bezpłatne parkingi.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
FB @łącząnasgóry
www.ladnehistorie.pl/krokdalej-z-merrell

Trasa wiedzie praktycznie w całości 

pod górę, więc jeżeli wybieracie się 

na Jagodną z osobą poruszającą się 

na wózku, zabierzecie ze sobą kogoś 

do pomocy przy transporcie wózka.

Trasa została opracowana dzięki wsparciu marki Merrell w ramach akcji 
„Łączą nas góry - #KrokDalej z Merrell”.

Łączą nas góry to projekt Fundacji Ładne Historie, w ramach 
którego wspólnie z osobami z niepełnosprawnościami, zdobywamy 
sudeckie szlaki.


