Vršovice
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Správní obvod: Opava

GPS souřadnice: 49.884828N, 17.935314E

Nadmořská výška: 328 m n. m.

První pís. zmínka: 1288 (734 let)

Počet obyvatel: 530

PSČ: 747 61

Adresa URL: www.vrsoviceuopavy.cz

Sportovní možnosti Vršovice
Obcí vedou cyklotrasy popsány níže a turistické trasy:
CYKLOTRASY
Obcí prochází značená cykloturistická trasa č. 6055:Branka u Opavy - Chvalíkovice - Vršovice Raduň.Vede po silnicích III. třídy. V Brance u Opavy navazuje na cyklotrasu č. 551:Kružberská přehrada
(hráz) - Kružberk - Jánské Lázně - Mokřinky - Zálužné - Nové Těchanovice - Lhotka - Podhradí Žimrovice - Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Opava.Tato trasa je pohodová, vede převážně lesnatým
údolím řeky Moravice s náročnějším převýšením v úseku Zálužné - Nové Těchanovice a v
Podhradí. Vede po silnicích III. třídy a lesních asfaltových a nezpevněných komunikacích. V úseku mezi
Větřkovickým mostem a přírodní rezervací Kaluža může být trasa obtížně sjízdná při
deštivém počasí nebo při probíhající těžbě dřeva.
V Raduni navazuje trasa č. 6055 na trasy č. 6078 a č. 6140.
Trasa č. 6078:Fulnek - Skřipov - Jakubčovice - Raduň - Opava,je nenáročná trasa s průjezdem malebným
údolím Raduňky. Průjezd zámeckým parkem v Raduni je zakázán. Úsek v délce 2 km lze absolvovat
pěšky nebo park objet po vyznačené trase.
Trasa č. 6140:Raduň - Komárovské Chaloupky - Podvihov (Na Nové) - Pustá Polom,vede po silnicích III.
třídy s náročnějším převýšením v úseku Raduň - Komárovské Chaloupky.
Navazující cyklotrasy v mikroregionu Moravice do kterého obec Vršovice patří jsou ještě trasa č.
503:Krnov - Leskovec nad Moravicí - Kružberská přehrada (hráz) - Svatoňovice - Čermná ve Slezsku Vítkov - Odry - Starý Jičín.Tato dálková trasa propojuje území Novojičínska, Oderska, Vítkovska a
Krnovska. Svým nenáročným výškovým profilem je trasa určena širokému okruhu cyklistů.
Trasa č. 6141:Hradec nad Moravicí - Jakubčovice - Hlubočec - Pustá Polom,vede většinou po silnicích
III.třídy a po zpevněných lesních cestách. Převažuje mírně zvlněný terén se stoupáním od Hradce
nad Moravicí do Jakubčovic.
Dva místní cyklookruhy vycházejí z Vítkova a jsou značeny zelenou páskovou (malovanou) značkou.
Trasa č. 6132:Vítkov (autobusové nádraží) - Podhradí - Lhotka - Vítkov.
Trasa č. 6133:Vítkov (vlakové nádraží) - Klokočov - Čermná ve Slezsku - Vítkov.
TURISTICKÉ TRASY
Katastrem obce Vršovice prochází modře značená turistická trasa vedoucí od železniční stanice ve
Štítině, kolem nádrže Přerovec, přes Podvihov, lesem přes údolí Raduňky k hájovně ve
Vršovicích a dále lesem do Bohučovic a do Hradce nad Moravicí. Středem Vršovic tato trasa neprochází. V
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údolí Raduňky se kříží se žlutě značenou trasou vedoucí z Opavy přes Raduň, kolem zámku,
parkem a údolím Raduňky do Jakubčovic a dále do Žimrovic. V Hradci nad Moravicí navazuje na několik
zajímavých tras. Nejvýznamnější je mezinárodní trasa "E3" Eisenach - Praha - Budapešť, procházející
pod Kružberkem nejkrásnějšími partiemi údolí řeky Moravice (červená značka) až do Hradce nad
Moravicí, odkud pokračuje přes Březovou do Fulneku (modrá značka). Pestrý a zajímavý okruh kolem
Hradce nad Moravicí s romantickými výhledy na zámek a jeho okolí je známý jako "Bezručova stezka" (20
km, žlutá značka). Křížová cesta Slezská Kalvárie je přístupná z Hradce nad Moravicí po zelené
turistické značce. Trasa pak pokračuje k nové rozhledně u Jakubčovic odkud jsou za dobrých
povětrnostních podmínek vidět jak Jeseníky, tak i Beskydy. V území jsou značeny i jiné turistické trasy,
které nabízejí možnost návštěvy dalších zajímavých míst.
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