
Odbor klubu českých turistů při TJ Mořkov 

ve spolupráci s Obecním úřadem 

pořádá v sobotu 5. května 2018 

44. ročník turistického pochodu 

OKOLO MOŘKOVA 
Trasy:  

A –  35 km Mořkov, Hlásnice, Životice, Mořkovský vrch, do CHKO Beskydy 

hřebenem Huštýna, Krátké, Dlouhé, do Padolí a do cíle v autokempu 

Mořkov 

B –  25 km Mořkov, Hlásnice, Životice, Mořkovský vrch, do CHKO Beskydy 

hřebenem Huštýna, sedlo pod Krátkou a do Mořkova 

C –  16 km Mořkov, Říky, Mořkovský vrch, do CHKO Beskydy hřebenem 

Huštýna, sedlo pod Krátkou a do Mořkova 

D –  10 km Mořkov, Říky, Mořkovský vrch, CHKO Beskydy a do Mořkova 

 5 km Mořkov a do CHKO Beskydy – pro rodiče s malými dětmi, soutěže a 

hry 

Trasy vedou mnohotvárnou krajinou podhůří Beskyd i po jejich hřebenu nad 

Mořkovem (Veřovické vrch) a poskytují množství krásných i zajímavých výhledů do 

krajiny a na okolní obce Štramberk, Kopřivnici, Nový Jičín a dále do Kravařska. Jsou 

vedeny převážně lesními cestami a pěšinkami. Mají naše vlastní značení, zčásti 

vedou i po turistických značkách. Každý účastník obdrží při prezentaci podrobnější 

popis tras s mapkou. Pro seznámení s krajinou doporučujeme mapu Beskyd. 

 

Místo startu: je pro všechny v areálu koupaliště a autokempu Mořkov (5 minut 

od žel. st. ČD Mořkov hl. trať) 

Prezentace: v místě startu vyplněním přihlášky 

Start: 35 km průběžně 7 – 9 hod. 

 25, 16, 10, 5 km průběžně 7 – 9.30 hod. 

Startovné: 35 km 35,- Kč, člen KČT 30,- Kč 

 ostatní trasy dospělí 25,- Kč, člen KČT 20,- Kč 

 mládež do 15 let 10,- Kč  



Podmínka účasti: dobrý zdravotní stav účastníka. 

 Pro účast na 35 km trase pochodu dovršení 15 let věku. 

 U ostatních tras mládež do 15 let v doprovodu dospělé osoby. 

Zavazadla: Zájemcům budou uschovány při prezentaci. 

Cíl: Areál koupaliště a autokempu. 

 Ukončení akce v 16 hodin. 

 

Občerstvení: Všem startujícím zajišťujeme na trase malé občerstvení. Možnost 

dalšího občerstvení na trase bude na 3. kontrole – lovecká chata. 

 Účastníci 35 km pochodu obdrží v cíli též teplé jídlo. 

 V cíli možnost odpočinku v areálu koupaliště, her pro děti a 

občerstvení v kempu, v restauraci „Podhorská chalupa“ a v bufetu 

u koupaliště. 

Odměny: Všichni, kteří projdou stanovenými kontrolami svých tras, obdrží 

účastnický list. 

 Z prezentovaných účastníků budou vylosováni výherci drobných 

věcných cen. 

 Nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník obdrží upomínku! 

Největší odměnou pro všechny bude pohyb a pobyt v jarní přírodě! 

Ubytování: Na předchozí objednání je možné poskytnout v chatkách 

autokempu Mořkov, e-mail: koupaliste.morkov@seznam.cz 

 tel.: 723 252 953 

 

Akce se uskuteční za každého počasí. Každý startuje na vlastní nebezpečí. V ceně 

startovného není pojištění proti nehodě či úrazu. 

Nepřeceňujte své síly! Pochod není závod!  Neškoďte okolní přírodě! 

 

Zveme všechny turisty, sportovce, mládež i ostatní příznivce turistiky a 

milovníky přírody. 

 

Těsíme se s Vámi na shledanou v Mořkově. 

pořadatelé 

 

 

www.kctmorkov.cz  
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