
Via Alpina solo 2017 

 

 

 Via Alpina to sieć szlaków alpejskich o łącznej długości 5000 km.  Celem mojej wyprawy jest  

czerwony szlak Via Alpina - najdłuższy z nich. Prowadzi on z  Triestu do Monako i ma długość około 

2600 km.  Celem dodatkowym jest zdobycie najwyższego szczytu z każdego panstwa  przez które szlak 

przebiega (z wyłączeniem austriackiego Grossglockner,  gdyż trasa musialaby ulec poważnej 

modyfikacji).  Jak dotąd żaden polak nie pokonał tej trasy w całości solo (jeśli jestem w błędzie bardzo 

proszę o namiary), a wszelkich relacji o przejściu udało mi się znaleźć... jedną. Wyczynu dokonał 

słoweniec Gruber Igor w terminie 107 dni w 2015 roku.  Rekord ów zamierzam pobić. Trasę zamierzam 

pokonać w całości solo  w terminie 100 dni. Start przewiduję w pierwszej dekadzie lipca z Triestu.   

Uczestnicy wyprawy - 

 Piotr Sudół ZImny 34 lata. 

Doświadczenie uczestników:   

 W 2015 zdobylem Łuk Karpat , ponadto odbyłem kilka krótszych wypraw o łącznej dlugosci 4000 

km.   



Koszty wyprawy:   

 wyżywienie maks 2500 zl.   

 sprzęt: (namiot, buty, śpiwor, odzież, itp)  2000 zł.  

 mapy: 1500 zł. 

 zakwaterowanie: 1000zł (głównie namiot i schrony. kilka noclegów dla odświeżenia się,  

podładowania baterii w schroniskach).   

 bilety lotnicze: 1000 zł. 

 rezerwa (nieprzewidziane wydatki na trasie) 2000 zł. 

Plan wyprawy: 

 Start z początkiem lipca w Triest. Podziału na odcinki dzienne nie planuję. Wszystko zależy zbyt 

wielu czynników: kondycji, tempa pokonywania trasy, trudności terenowych, warunków pogodowych.  

Koniec w Monako z poczatakiem pazdziernika. 

O mnie: 

 Piotr Sudół z wykształcenia historyk z wyboru piechur górski.  Swoją przygodę z szlakami 

dugodysnasowymi rozpocząłem w 2013 roku od przejścia Głównego szlaku Beskidziego. rok poźniej był 

GSS, w 2015 udało mi się przejść łuk karpat. w 2016 bułgarski Kom Emine i słowacki Cesta hrdinov SNP.  

Łączny pokonany dystans to około 5000 km. Wszystkich przejść dokonałem solo.  Swoje podróże 

finansuję z własnej kieszeni w związku z czym są niskobudżetowe i nie tak częste jakbym chciał. 

Wsparcie finansowe pozwoliłoby wyzbyć się trosk o drobiazgi jakim są fundusze i skupić na 

przygotowaniach.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


