
CYKLOTRASY: 

Nové cyklostezky Hostýnskými vrchy 

Trasa č. 5033 spojuje Moravskou stezku s Jantarovou a vede po vedlejších 

silnicích z Kroměříţe přes Hulín, Holešov, Bystřici, Všechovice a Kelč do Němčic. 

Trasa č. 5034 začíná v Kroměříţi a přes Kurovice, Mysločovice, Fryšták, 

Kašavu, Drţkovou, Troják a Rajnochovice míří do Kelče, kde se připojuje k trase č. 

5033. 

Trasa č. 5035 začíná na Helfštýně, jede přes Sovadinu, Bystřici, Tesák, Troják a 

Ratiboř a končí u ratibořského mostu přes Bečvu. 

Trasa č. 5036 začíná v Holešově a přes Přílepy, Fryšták, Lešnou, Hvozdnou a 

Slušovice přechází do obce Dešná, kde se připojuje na Beskydsko-karpatskou 

magistrálu. 

Trasa č. 5037 vede z Chvalčova na loukovské nádraţí a odtud lesní cestou pod 

Javorníkem do Podhradní Lhoty. 

Trasa č. 5038 začíná v obci Brusné, dále pokračuje přes Rusavu do Drţkové, 

kde se napojuje na trasu č. 5033. 

Dále jsou v terénu vyznačeny dvě místní spojovací trasy. A to č. 5120, která vede 

od Restaurace Ve dvoře v Rajnochovicích údolím Rosošné na Tesák a dále trasa č. 

5121, která vede od restaurace U kůlu na Rusavě přes Ondřejovsko k hájovně 

Hadovna. 

Trasa č. 9 - Velký okruh kolem Hostýnka 

náročná trasa, trekking kola 

- Vsetín - okresní město; renesanční zámek ze 17. stol., architektonické památky, 

na předměstí lidová architektura; sportovní zázemí, BUS, ČD,V Solném, Jablůnka - 

Prţno - původně papírna, potom brusírna skla, malírna porcelánu a továrna na 

knoflíky, v roce 1936 zaloţena pyrotechnická továrna, pozdější zbrojovka, Dolní 

Zemani, Lázy - typická dřevěná zvonička, Loučka, Kunovice, Podhradní Lhota,- 

Chvalčov - druhá dětská vesnička SOS v ČR, Bystřice pod Hostýnem -barokně 

renesanční zámek; východisko turistických tras, Brusné,Jankovice, Holešov - raně 

barokní zámek s parkem a oborou; ţidovské muzeum se stálou výstavou "Ţidé na 

Moravě", unikátní Šachova synagoga ze 16. stol., Přílepy - novorenesanční zámek 

rodiny Seilernů,Lukoveček, Lešná - zoologická zahrada; romantický zámek rodu 

Seilernů, U Větřáku (rozc.) - technická památka - větrný mlýn, místo dalekého 

výhledu, Hvozdná - kaple Všech Svatých; dřevěný kříţ u kaple, kamenný smírčí 

kříţ, Slušovice - kostel z poloviny 12. stol., na náměstí barokní kostel Narození sv. 



Jana Křtitele, barokní socha sv. Jana Nepomuckého; areál dostihové dráhy s 

golfovým hřištěm a vyhlídkovou restaurací; letiště s pilotní školou, Všemina - 

rekreační oblast - areál zdraví; hotel Všemina, přírodní koupaliště, tenisové kurty, 

projíţďky na koních, lyţování, Liptál - národopisný soubor Lipta, pomníjk Jana 

Kobzáně, socha zbojníka, Lhota u Vsetína - dříve výroba brousků, noţů, křiváků, 

košů a slaměnek,Vsetín 

Trasa č. 10 - Severní okruh - náročná trasa, trekking kola 

 Bystřice pod Hostýnem,Chvalčov, Tesák - rekreační středisko, lyţařský areál, 

východisko turistických tras, Bernádka, Troják - rekreační, turistické a lyţařské 

středisko na hlavním hřebeni Hostýnských vrchů, Hošťálková - empírový zámek s 

parkem - venkovské sídlo z 1. pol. 19. stol; památník padlých ve 2. svět. válce na 

hřbitově, Ratiboř - pamětní síň odboje, zajímavé skály na Kříţovém, lyţařský vlek a 

chata v Kobelném, Jablůnka - Prţno - původně papírna, potom brusírna skla, 

malírna porcelánu a továrna na knoflíky, Dolní Zemani, Lázy - typická dřevěná 

zvonička, Loučka, Kunovice, Podhradní Lhota, Chvalčov, Bystřice pod Hostýnem 

Trasa č. 11 - Západní okruh - náročná trasa, trekking kola 

Holešov - raně barokní zámek s parkem a oborou, ţidovské muzeum, Šachova 

synagoga, Přílepy - novorenesanční zámek rodiny Seilernů, Lukoveček, Lešná - 

zoologická zahrada, zámek rodiny Seilernů, Lukov (rozc.) - obec na úpatí 

Hostýnských vrchů, nad obcí zřícenina gotického hradu, Kašava - barokní kostel 

sv. Kateřiny z let 1740 - 1743, výroba dřevěného nářadí, Drţková - poblíţ obce se 

dodnes pálí dřevěné uhlí, památka valašské architektury - stavba čp. 11, Na 

Lúčkách, Troják - rekreační, turistické a lyţařské středisko,Tesák- rekreační 

středisko, lyţařský areál, východisko turistických tras, Chvalčov - druhá dětská 

SOS vesnička v ČR, Bystřice pod Hostýnem - město, barokně renesanční zámek, 

východisko turistických tras,Brusné,Jankovice, Holešov - raně barokní zámek s 

parkema a oborou, ţidovské muzem se stálou výstavou Ţidé na Moravě, unikátní 

Šachova synagoga z 16. stol. 

Trasa č. 12 - Hostýnský okruh -náročná trasa, trekking kola 

Bystřice pod Hostýnem - město, barokně renesanční zámek, východisko 

turistických tras, Brusné, Rusava - obec, rekreační a lyţařské centrum, 

východisko turistických tras, Ráztoka - údolní chatová a rekreační oblast, Okluk - 

vrch (606 m n. m.), Hutě (Hutěské polesí), Drţková - poblíţ obce sae dodnes pálí 

dřevěné uhlí, památka lidové architektury je stavba čp. 11, Troják - rekreační, 

turistické a lyţařské středisko na hlavním hřebeni Hostýnských vrchů, Bernádka,- 

Rajnochovice - restaurace Ve Dvoře, Rosošné, Rajnochovice - obec s roztroušenou 

zástavbou, lidová architektura, Podhradní Lhota, Chvalčov, Bystřice pod Hostýnem 

 



 

 

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY: 

POUTNÍ MÍSTO SVATÝ HOSTÝN, Bystřice p. Host.                   11   km 

HRAD HELFŠTÝN, Týn nad Bečvou                                            18   km 

LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU                                                   15   km 

ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ, Teplice n/B              16    km                                                                                                                                      

ZŘÍCENINA HRADU DRAHOTUŠ                                                16,5 km 

LETIŠTĚ DRAHOTUŠE – vyhlídkové lety                                   16,5 km 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE HŮRKA v blízkosti Hranic, součást 

tzv. Hranického krasu, v rezervaci se nachází také - HRANICKÁ 

PROPAST – nejhlubší propast v České republice i ve střední Evropě, 

jejíţ konečná hloubka zatím není známa. Doposud se nejhlouběji 

potopil v roce 2000 K. Starnawski (-181m pod hladinou jezírka z 

kyselky), do hloubky – 205 m se dostala sonda R.O.V. Hyball v roce 



1995, celková známá hloubka Propasti (včetně suché části – 69,5 m) 

je 274,5 metru. Hranická Propast je jedinečným fenoménem i z 

hlediska výskytu netopýrů.                                                           14 km 

MĚSTO HRANICE - renesanční zámek, Synagoga (dnes výstavní síň 

moderního výtvarného umění), stará radnice s Gotickým sálem a 

historickou expozicí Městského muzea, barokní kostel Stětí sv. Jana 

Křtitele, Vojenské ústavy - rozsáhlý areál rakouských vojenských 

škol z let 1851 – 1863. Nejvýznamnější z nich byla vyšší vojenská 

reálná škola na které sudovali příslušníci vysoké šlechty.         17 km 

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ A DŘEVĚNÉ MĚSTĚČKO, Roţnov 

pod Radhoštěm                                                                             35 km 

MĚSTO KROMĚŘÍŢ - historické město. Kroměříţ byla vyhlášena 

nejkrásnějším historickým městem za rok 1997. V roce 1998 byly 

zahrady a zámek v Kroměříţi zapsány na listinu světového kulturního 

dědictví Unesco.                                                                           35 km 

AUTOMOBILOVÉ MUZEUM, Kopřivnice                                       55 km 

  

V zimě 

LYŢOVÁNÍ A BĚŢKOVÁNÍ: 

LYŢAŘSKÉ STŘEDISKO, Potštát                                               12,5 km 

SKI AREÁL TESÁK                                                                     18    km 

SKI AREÁL TESÁK-KYČERA                                                      20    km 

LYŢAŘSKÉ STŘEDISKO TROJÁK                                              22    km 

LYŢAŘSKÉ STŘEDISKO RUSAVA                                              16   km 

SKI AREÁL PUSTEVNY                                                              39   km 

SOLÁŇ, Hutisko-Solanec                                                          41   km 

SKI AREÁL BÍLÁ                                                                        50  km 


