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Góry Opawskie są najpopularniejszym turystycznie regionem województwa opolskiego. 

To najdalej na wschód wysunięte pasmo polskich Sudetów, sięgają też po sąsiedzku do 

Czech, gdzie zwane są Zlatohorską Vrchoviną. W Polsce ograniczone są linią: Głuchołazy – 

Moszczanka – Łąka Prudnicka – Prudnik – Skrzypiec – Krzyżkowice – Dobieszów – Zopowy 

– Zubrzyce – Lewice – Branice. Graniczą tu z Płaskowyżem Głubczyckim, a na północnym 

zachodzie z Przedgórzem Paczkowskim. Masyw Hranicznego Wierchu oddzielony jest od 

pozostałej polskiej części Gór Opawskich granicą państwową, która ma tu wyjątkowo 

zawikłany przebieg. 

 

Najwyższy szczyt po stronie polskiej to Biskupia Kopa (890 m.n.p.m), a czeskiej Příčný 

vrch (975 m.n.p.m). Dla lubiących urozmaicenia w górskich klimatach płynie tam też kilka 

rzek, takich jak Biała Głuchołaska z przełomem przed Głuchołazami, Złoty Potok z 

malowniczą doliną w okolicach Jarnołtówka oraz Bystry Potok spływający ze zboczy 

Biskupiej Kopy. 

 

Miłośników zwierząt do uważnego rozglądania się na szlakach zachęcą żyjące tutaj 

zaskrońce, traszki, salamandry plamiste pojawiające się po deszczu lub rzadkie dzięcioły 

zielonosiwe i żmije zygzakowate. 

 

Z Górami Opawskimi wiąże się wiele tajemnic (związanych ze znajdującymi się tu złożami 

złota oraz zaginionym miastem Rosenau). 

 

 

______________________TRASA TRZYDNIOWA____________________ 

 

DOJAZD:         

 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 1:30 w holu głównym nowego 

dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC UZNAM odjeżdżający z Poznania o godzinie 2:08 

zabierze Nas do Opola, gdzie dotrzemy o 6:25. Następnie wsiadamy do autokaru który 

zabierze nas na zagraniczne wczasy które to wszyscy zaczniemy w czeskiej miejscowości 

Rejviz.  
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82ucho%C5%82azy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moszczanka_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka_Prudnicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prudnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzypiec_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCkowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobiesz%C3%B3w_%28powiat_g%C5%82ubczycki%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zopowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zubrzyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lewice_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Branice
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82askowy%C5%BC_G%C5%82ubczycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Graniczna_G%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%BD_vrch
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%BD_vrch
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DZIEŃ I (7 kwietnia, piątek) 
 

Trasa krótka (czas przejścia bez odpoczynków ok. 5 h) 

Z Rejviz udajemy się niebieskim szlakiem na południe w stronę Horni Udoli, następnie 

mijamy skrzyżowanie z zielonym szlakiem, kierując się nadal niebieskim w stronę Zamecki 

vrch, gdzie zobaczymy ruiny zamku Edelstejn. Po drodze można odbić kawałek w lewo 

zielonym szlakiem i obejrzeć pozostałości tzw. Velke Pinky – pozostałości po wyrobiskach 

złota, ołowiu i miedzi. Następnie niebieskim do miasta Zlate Hory. Poza czeskim piwem 

szukamy tam zielonego szlaku, którym dojdziemy do Jarnołtówka, w którym mamy 

pierwszy nocleg. 

 

Trasa długa (czas przejścia bez odpoczynków ok. 6 h 20 min. ewentualnie + 30 min.) 

Z Rejviz udajemy się niebieskim szlakiem w kierunku południowo-wschodnim, w stronę 

Horni Udoli, następnie mijamy skrzyżowanie z zielonym szlakiem, dochodząc do szlaku 

czerwonego, którym zdążamy na Přičny vrch, najwyższy szczyt Zlatohorskiej Vrchoviny. 

Dalej wędrujemy czerwonym szlakiem aż do skrzyżowania z zielonym, który po chwili 

zmieniamy na żółty przechodzący przez Sanktuarium, wzdłuż którego prowadzi też droga 

krzyżowa; przy szlaku znajduje się też wiele sztolni. Przy skrzyżowaniu z niebieskim 

wybieramy tenże, zaprowadzi nas do miasta Zlate Hory. Chętni mogą podejść do miasta 

dalszą drogą(+ 30 min.), nadal idąc żółtym szlakiem przez dawne tereny złotonośne, szukając 

miejsca, gdzie woda rzekomo płynie pod górę, schodząc potem do miasta wzdłuż drogi 

krajowej. Poza czeskim piwem w mieście szukamy zielonego szlaku, którym dojdziemy do 

Jarnołtówka, w którym mamy pierwszy nocleg. 

 

 

DZIEŃ II (8 kwietnia, sobota) 
 

Trasa krótka (czas przejścia bez odpoczynków ok. 4h 40 min.) 

 

Z Jarnołtówka wyruszamy na południowy wschód niebieskim szlakiem zaczynającym się 

przy centrum (niedaleko ronda), w stronę Gwarkowej Perci, gdzie skręcamy w lewo w 

stronę Pokrzywnej. Po drodze mijamy jaskinię i skocznię narciarską. Dochodzimy do 

miejsca, gdzie szlak niebieski łączy się z żółtym oraz czerwonym, wybieramy czerwony 

mijając szczycik Młyńska Góra, wsie Wieszczyna, Debowiec, szczycik Święta Góra,  

Sanktuarium św. Józefa oraz pałac Fipperów. Tym samym szlakiem docieramy do 

Prudnika, gdzie odbędzie się meta rajdu. Jeżeli po przyjściu zostanie sporo wolnego czasu, 

można odwiedzić wieżę widokową w Prudniku lub Młyny(Czyżykowy albo dawny młyn W 

Zaroślach), znajdujące się na południowy wschód od miasta. 

 

Trasa długa (czas przejścia bez odpoczynków ok. 7h 10 min.) 

 

Rano zaczynamy jak należy, od pokonania ok. 350 metrów różnicy wysokości. Z centrum 

Jarnołtówka wyruszamy czerwonym szlakiem w kierunku Biskupiej Kopy, mijając Szczyt 

Grzebień i dalej idąc dosłownie na granicy. Zieloną ścieżką dydaktyczną można skręcić do 

Schroniska pod Biskupią Kopą. Następnie kontynuujemy naszą wędrówkę czerwonym 

szlakiem przez Przełęcz pod Kopą, szczyt Srebrna Kopa, Przełęcz pod Zamkową Górą, 

gdzie poszukać można Grobu Czarownicy. Z tej przełęczy dalej czerwonym idziemy obok 

grodziska „Zamkowa”, na Szyndzielniową Kopę, Pokrzywną, mijając szczycik Młyńska 
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Góra, wsie Wieszczyna, Debowiec, szczycik Święta Góra,  Sanktuarium św. Józefa oraz 

pałac Fipperów. Tym samym szlakiem docieramy do Prudnika, gdzie odbędzie się meta 

rajdu. Jeżeli po przyjściu zostanie sporo wolnego czasu, można odwiedzić wieżę widokową w 

Prudniku lub Młyny(Czyżykowy albo dawny młyn W Zaroślach), znajdujące się na 

południowy wschód od miasta. 

 

 

DZIEŃ III (9 kwietnia, niedziela) 

 
 Trasa dla każdego (czas przejścia bez odpoczynków ok. 30 min.) 

 

Trasa marzenie dla każdego, kto po mecie lubi wstać o ludzkiej porze, choćby w południe. 

Plan jest prosty: ze schroniska do dworca przez ulice: Dąbrowskiego – Nyska – Kolejowa –

Dworcowa. 

 

 

_________________________TRASA DWUDNIOWA______________________ 

 

DOJAZD:        

 
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 1:30 w holu głównym nowego 

dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC UZNAM odjeżdżający z Poznania o godzinie 2:08 

zabierze Nas do Opola, gdzie dotrzemy o 6:25. Następnie wsiadamy do autokaru który 

zabierze nas do miejsca, gdzie powstał Order Uśmiechu, czyli Głuchołaz.  
 

DZIEŃ I (8 kwietnia, sobota) 

 

Trasa krótka (czas przejścia bez odpoczynków ok. 4h 40 min.) 

 

Patrz: Dzień II trasy trzydniowej, trasa krótka. 
 

Trasa długa (czas przejścia bez odpoczynków ok. 7h 10 min.) 

 

Patrz: Dzień II trasy trzydniowej, trasa długa. 
 

Trasa jeszcze dłuższa: Zdobądź Góry Opawskie w 1 dzień  

(czas przejścia bez odpoczynków ok. 10h 20 min.) 

 

Naszą przygodę zaczynamy w Głuchołazach, wędrując przez cały dzień czerwonym szlakiem. 

Kierujemy się na Przednią Kopę, Jarnołtówek, Biskupią Kopę. Zieloną ścieżką 

dydaktyczną można skręcić do Schroniska pod Biskupią Kopą. Następnie kontynuujemy 

naszą wędrówkę czerwonym szlakiem mijając Przełęcz pod Zamkową Górą, 

Szyndzielniową Kopę, Pokrzywną, Wieszczynę, Debowiec, Sanktuarium św. Józefa, 

docierając do Prudnika, gdzie odbędzie się meta rajdu. 
 

DZIEŃ II (9 kwietnia, niedziela) 
 

Patrz DZIEŃ III trasy trzydniowej.  
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____________________POWRÓT DLA WSZYSTKICH________________ 

 

                                                                              

Zbiórka na dworcu PKP w Prudniku o 15:10. 

Po dotarciu na dworzec PKP w Prudniku, wsiadamy do pociągu o 15:32, który zawiezie nas 

do Kędzierzyna-Koźle, gdzie wysiadamy o 16:30. Tam przesiadamy się w pociąg BESKIDY, 

który rusza do Poznania o 17:21.  W Poznaniu na dworcu głównym wysiadamy o godzinie 

21.36. 

 

Co należy zabrać: 

 
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę do schroniska, 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, 

- ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w plecaku przed 

deszczem, 

- śpiwór i karimatę (obowiązkowo), 

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy, 

- legitymację studencką, 

- długopis na trasę specjalną, 

- coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę, 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło "Halny" 

przysługuje 10% rabatu), 

- dobry humor i chęć odkrywania świata, 

- oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później 

dźwigać na własnych plecach. :) 

 

Informacje dodatkowe:  

 

Część noclegów przewidziana jest na łóżkach, część na znanej wszystkim doświadczonym 

podróżnikom „glebie”. O kolejności zajmowania łóżek decyduje kolejność przyjścia do 

ośrodków noclegowych. 

 

Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają odpoczynków, stanu 

kondycyjnego uczestników, mogą też wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunki 

atmosferyczne. 

 

Przydatne adresy(propozycje): 

Sklepy: 

ABC „Michałek” , Jarnołtówek 185, czynne 6:30-19:00 

Piekarnia – Jarnołtówek  84 

 

Gastronomia: 

„Włoski Smak” Pizzeria, Jarnołtówek 72, czynna 12:00-22:00, tel. 774397525 

Pizzeria „Coco”, Prudnik, ul. Tuwima 1, czynne do 22:00 

 „Włoski Smak” Pizzeria, Prudnik, ul. Kościuszki 24, czynne do 22:00, 

„Niemy Kebab”, Prudnik, ul. Piastowska 1
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Organizatorzy:  
 

Paulina Juszczak           tel. 691 974 585 

Wojciech Jamroszczyk  tel. 697 553 922 

rajdsudety2017@gmail.com 

 

Siedziba AKG „Halny”: DS 1, ul. Jana Pawła II 28 (2 piętro, PUT Space) 
 

Zapisy: 

 
Zapisy odbywają się poprzez formularz lub osobiście, w siedzibie klubu(wtorki, 28.03 i 4.04 

br., godzina 19:00). Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 4 kwietnia. Liczba uczestników jest 

ograniczona. 

 

Koszty: 
 

 Trasa dwudniowa Trasa trzydniowa 

Studenci 106 zł 146 zł 

Halniacy studenci 95 zł 131 zł 

Nie-studenci 179 zł 219 zł 

Halniacy nie-studenci 162 zł 198 zł 

 

UWAGA!  

Studenci w rozumieniu ww. tabelki to osoby do 26 roku życia, posiadające w legitymacji 

studenckiej naklejkę uprawniającą do ulg ważną do 31.10.2017 r. 

 

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego i innych materiałów. 

 

Numer ratunkowy GOPR: +48 601 100 300 

 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy i Klub 

nie zapewniają usług przewodnickich. 

 

Noclegi: 
 

Piątek-Sobota: 

Ośrodek Olsza 

Jarnołtówek 16, 48-267 Jarnołtówek 

tel. 77 439 75 60 

 

Sobota-Niedziela: 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku 

48-200 Prudnik 

UL. Dąbrowskiego 26  

tel. 77 88 70 200 

mailto:rajdsudety2017@gmail.com

