
6. ročník  turistického pochodu Kolem Moravice do Moravice  aneb  Putování malých i velkých geodetů 
 

Sraz v sobotu 18. září 2021 v 7:30 hodin  u zimního stadionu v Opavě. Společný odjezd v 7:45 hodin  z parkoviště 
autobusem do Moravice. Autobus jede přes Hradec nad Moravicí – zastávka u vlakového nádraží. Účastníci jedoucí 
vlastním dopravním prostředkem budou očekáváni v Moravici u kapličky (možnost parkování), která se nachází cca 
50 m vlevo za křižovatkou cest z Melče a Lhotky, a to do 8:30 hodin. 

Start pochodu v 9:15  v Moravici v parčíku u kostela. Předpokládaný příchod do cíle na Hůrku v rozmezí 11:00 až 
13:00 hodin . Vyhlášení soutěží, předání suvenýrů a ukončení mezi 14:30 až 15:00 hodin. Společný odjezd 
autobusem zpět do Opavy v 15:30 hodin (čas je orientační). 

Připravili jsme pro Vás 3 trasy (mapka bude k dispozici na startu): 

13 km  = Moravice – parčík za kostelem, po silnici dolů, na konci obce rovně, po levé straně míjíte hřbitov, na 
křižovatce (tvar ležaté T) stále rovně, po chvíli dorazíte k Selským lesům, po 200 metrech narazíte na kontrolu č.1, 
Nyní pokračujete šikmým směrem až na křižovatku lesních cest s dobře viditelným altánem (bod záchrany OP 028). 
Podél altánu pokračujte rovně lesní cestou, která se postupně mírně stáčí doleva. Po dalším pochodu dorazíte na 
křižovatku polních cest, kde na pravé straně uvidíte dva statky, místo se jmenuje Nové Dvory. Zabočíte doprava a po 
200 metrech doleva. Následuje úsek jednoho kilometru, kdy na pravé straně míjíte vodárnu a těsně za ní malý rybník. 
Jakmile dorazíte k hlavní cestě, uvidíte – kontrolu č.3 (kontrolu č.2 nemáte na trase). Nyní se vydáte směrem do 
Nových Lublic, v Nových Lublicích zabočíte doleva, kolem autobusové zastávky a dorazíte na náves, před křížem 
zahnete doprava a za poslední chalupou doprava a po 200 metrech doleva k lesu Prušovec. Před lesem zabočíte 
doprava a plně se oddáte hledání našich geodetických šipek v lese skrze Kamenný kout až na okraj Moravice. 
Jakmile budete mít na očích první chalupu, zabočíte doprava a po chvíli po přechodu Horních polí uvidíte cíl cesty na 
Hůrce. 

11 km  = Moravice – parčík za kostelem, po silnici dolů, na konci obce rovně, po levé straně míjíte hřbitov, na 
křižovatce (tvar ležaté T) stále rovně, po chvíli dorazíte k Selským lesům, po 200 metrech narazíte na kontrolu č.1, 
Nyní pokračujete šikmým směrem až na křižovatku lesních cest s dobře viditelným altánem (bod záchrany OP 028). 
Podél altánu pokračujte rovně lesní cestou, po asi 500-ti metrech zahnete doleva (po levé straně máte pole a po 
pravé straně les). Nyní postupujete ve směru na Nové Lublice, napravo míjíte zemědělské družstvo a dorazíte ke 
kontrole č.2, Pokračujte kolem kostela na náves v Nových Lublicích a před křížem zabočte doleva. Za poslední 
chalupou doprava a po 200 metrech doleva k lesu Prušovec. Před lesem zabočíte doprava a plně se oddáte hledání 
našich geodetických šipek v lese skrze Kamenný kout až na okraj Moravice. Jakmile budete mít na očích první 
chalupu, zabočíte doprava a po chvíli po přechodu Horních polí a jedné ostré zákruty doleva (vracečka), uvidíte cíl 
cesty na Hůrce. 

8 km  = Moravice – parčík za kostelem, po silnici dolů, na konci obce rovně, po levé straně míjíte hřbitov, na 
křižovatce (tvar ležaté T) stále rovně, po chvíli dorazíte k Selským lesům, po 200 metrech narazíte na kontrolu č.1, 
Nyní pokračujete šikmým směrem až na křižovatku lesních cest s dobře viditelným altánem (bod záchrany OP 028). 
Podél altánu pokračujte rovně lesní cestou, po asi 500-ti metrech zahnete doleva (po levé straně máte pole a po 
pravé straně les). Nyní postupujete ve směru na Nové Lublice, napravo míjíte zemědělské družstvo a dorazíte ke 
kontrole č.2. U této kontroly zabočíte doleva a po 500-tech metrech po silnici zabočíte mírně doprava na polní cestu, 
která vás dovede až ke hřbitovu v Moravici, tentokráte z druhé strany. U prvních chalup v Moravici zabočíte doprava, 
cesta vede z kopce. Po 200-tech metrech za poslední chalupou zahnete doleva a polními cestami s jednou ostrou 
zákrutou (vracečka) opět doleva máte na dosah cíl cesty a Hůrku. 

Očekáváme Vás na třech organizovaných kontrolách, označených čísly (viz mapka): 

1. kontrola č.1 pro trasy 8, 11 a 13 km   Saša 603 545 158 a Maruška 602 766 018 
2. kontrola č.2 pro trasy 8 a 11 km    Milena 604 232 514 a Ivo 603 214 461   
3. kontrola č.3 pro trasu 13 km    Karel 607 904 497 a Brůžička 604 232 531 

Malé občerstvení na kontrolách č.2 a č.3 (pití, sladkost). Hlavní občerstvení v cíli (guláš, špekáčky, káva, čaj, tekutiny) 

Doporučené vybavení: dobrá nálada, namasírované svaly, vhodné turistické oblečení, pevné boty, větrovka, 
pláštěnka, turistické hole, opalovací krém, sluneční brýle, pokrývka hlavy, náplasti, zdravotní ochranné prostředky, 
repelentem ošetřené končetiny atd.  Dle zvyku trampů doporučujeme vzít lžíci na guláš. 

Trasa pochodu povede lesem, polem, potokem, řekou, po silnici či místní komunikaci,                                                             
a proto dbejte na bezpečnost svou a svých dětí, popř. čtyřnohých kamarádů.                                                                          

V cíli se uskuteční soutěže pro (ještě neutahané) děti i pro (ještě mohoucí)                                                          
dospělé. Poněvadž puchýře a drobné oděrky se zahojí, v upomínku                                                                                                         
na putování každý obdrží medaili a pamětní list. 

startovné 120 K č dosp ělí / 50 Kč jejich d ěti 

Telefonické spojení v případě nouze:  

start - cíl  = Karel 607 904 497, Vilém 604 254 244, Anička 723 153 491 

Účast na pochodu je na vlastní odpov ědnost a ú čast d ětí pouze v doprovodu dosp ělé osoby. Pochodu zdar !!!  

 


