
Turistická trasa č. 3

Pustevny – Čertův Mlýn – Marťiňák – Horní Bečva 14 km-

nenáročná

Celá trasa vede po červené turistické značce. Z Horní Bečvy pře-

jezd do Rožnova p. R. autobusem.

Čertův mlýn – výrazný pískovcový masiv

Marťiňák – horské sedlo s turistickou chatou

Horní Bečva – rozlehlá obec, v jejímž katastru se nachází pří-

rodní památka Kudlačena, rašelinná podhorská louka s výskytem

chráněných druhů.

Trasa č. 4

Soláň – Tanečnice – Rožnov p. R. 15 km středně náročná

Na Soláň vyjedeme autobusem z Rožnova p. R., směr Hutisko-Solanec,

pak se vydáme po červené, z Tanečnice pak po zelené do

Rožnova p. R.

Soláň – kulturně historická

lokalita, křižovatka turistických

cest i cyklostezek. Západně pod

ním sedlo Čarták, kde byla v mi-

nulosti vybudována stanice por-

tášů, později známá hospoda,

v níž se scházeli významní valašští umělci.

Trasa č. 5

Valašská Bystřice – Ptáčnice – Vsacký Cáb 7 km 

středně náročná

Do Valašské Bystřice z Rožnova p. R. dojedeme autem či auto-

busem, pak se vydáme po červené turistické značce z Ptáčnice

směr Vsacký Cáb dál po žluté. Stejnou cestou se můžeme vrátit

nebo dál pokračovat ze Vsackého Cábu na Dušnou (+ 5km), od-

tud můžeme sjet autobusem zpět do Valašské Bystřice,

Rožnova p. R. nebo Vsetína.

Valašská Bystřice – bývalá portášská

stanice, připomínaná již v roce 1651.

V obci pozdně barokní kostel z let 1772

– 1778, před ním dvě kamenné hrobky

portášů z rodu Křenků, bystřických fojtů.

Ptáčnice – vrchol

Vsacký Cáb – vrchol, na jehož jižních svazích se nachází pří-

rodní rezervace Kutaný, jeden z posledních zbytků jedlobučin.

Pod vrcholem stojí turistická chata z roku 1928.

Turistické v˘lety po okolí

Turistická trasa č. 1

Rožnov p. R. – Radhošť – Pustevny 12 km nenáročná

Z Rožnova vyjdeme po červené turistické značce, stoupáme až

na vrchol Radhoště, odkud se vydáme kolem sochy pohanského

boha Radegasta po modré, která nás povede po hřebeni na

Pustevny. Zpět můžete stejnou cestou nebo autobusem

z Pusteven do Rožnova p. R., či lanovkou do Trojanovic a auto-

busem přes Frenštát p. R. do Rožnova p. R.

Rožnov p. R. – město světoznámé svým

Valašským muzeem v přírodě, jehož zakladateli

byli bratři Jaroňkové; dřevěná evangelická

modlitebna; Hradisko – zřícenina gotického

hradu ze 13. století.

Radhošť – legendární hora a poutní místo

s dřevěnou kaplí a sousoším sv. Cyrila a Metoděje.

Pustevny – rekreační a turistické středisko s historickými dře-

věnými stavbami od architekta Dušana Jurkoviče.

Turistická trasa č. 2

Rožnov p. R. – Bystřička – Vsetín 28 km nenáročná

Z Rožnova se vydáme a celou cestu půjdeme po modré turistické

značce, kolem usedlostí na Kutiskách a Videčských Pasek, míjíme

dřevěný kostelík ve Velké Lhotě, přejdeme hráz vodní nádrže

Bystřička a začneme stoupat směr Klenov na Dušnou, odkud

trasa sbíhá přes Putýrku do Vsetína.

Rožnov p. R. – viz trasa č. 1

Velká Lhota – roubený evangelický toleranční kostel z roku

1783, kde působil i farář Jan Karafiát, autor Broučků.

Bystřička – vodní nádrž stavěná

v letech 1907–1912 s 36,5 m vysokou

a 170 m dlouhou hrází

Klenov – zalesněný kopec s pískovco-

vými skalami

Dušná – horské sedlo a křižovatka pěších

i cykloturistických tras

Vsetín – město s renesanční zámkem,

ve kterém nyní sídlí Okresní vlastivědné

muzeum Vsetín. 

Maštaliska – bývalý panský dům s konír-

nou z počátku 18. století.

Cyklotrasy

Cyklotrasa č. 1

Rožnovská podkova 61 km středně obtížná pro MTB

Rožnov p. R. – Skalíkova Louka – Pustevny – Marťiňák –

Třeštík – Soláň – Tanečnice – Rožnov p. R.

Z Rožnova se vydáme po cyklotrase značené v terénu (č. 46),

na Třeštíku přejedeme na červenou s místním cykloturistickým

značením (č. 472), z Třeštíku se pak držíme až do Rožnova

modré cyklostezky (č. 6013).

Skalíkova louka – turistická chata

Martiňák – horské sedlo s turistickou chatou,

křižovatka turistických cest s přírodní rezer-

vací Klíny s porosty smrků, javorů a jasanů.

Třeštík – sedlo s tradiční horskou lokalitou,

rozhledna u hotelu Sůkenická

Cyklotrasa č. 2

Okruh Radhošťským hřebenem 65 km  středně obtížné,

vhodné pro silniční a treková kola

Rožnov p. R. – Zubří – Zašová – Horečky – Frenštát p. R.

– Trojanovice – Pustevny – Skalíkova Louka – Rožnov p. R.

Z Rožnova p. R se vydáme po místní značené cyklostezce – po

modré (č. 6016), která „kopíruje“ hlavní silnici do Valašského

Meziříčí. Projedeme obcí Zašová a dál pokračujeme v terénu

po více i méně zpevněných lesních cestách.

Modrá značka nás bude provázet celou cestu až na Pustevny,

kde přejedeme na cykloturistickou značenou trasu (č. 46),

která nás dovede až do Rožnova p. R.

Zubří – v centru obce výskyt šafránu

Heuffelova a 700 let starého tisu červeného,

nejstaršího tisu na Valašsku

Zašová – Pramen Na Stračce – poutní místo

s kamenným sloupem a obrazem Panny Marie

Horečky – hotel stará Vlčina z roku 1895; skokanský areál 

Frenštát p. R. – městu dominuje novorenesanční

radnice z roku 1891 a filiální kostel sv. Jana

Křtitele z roku 1640. V interiéru radnice jsou

umístěny sochy frenštátského rodáka Albína

Poláška, autora sousoší sv. Cyrila a Metoděje

a pohanského boha Radegasta na vrcholu

Radhoště.

Skalíkova Louka – turistická chata
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Cyklotrasa č. 3

Rožnov p. R. – Hutisko–Solanec – Čarták 15 km

středně obtížná, vhodné pro silniční a treková kola

Cesta vede z Rožnova p. R. po silnicích I. a II. třídy, pak prudké

stoupání na hřeben Soláně.

Hutisko – Solanec – obec s barokním kostelem sv. Josefa

z roku 1748 a dřevěným fojtstvím z roku

1785, které bylo upraveno do stylové koliby.

V jako jediné obci České republiky je zde

umístěna pamětní deska Charlotty G.

Masarykové.

Cyklotrasa č. 4

Rožnov p. R. – Martiňák – Ostravice 36 km,

obtížná trasa, vhodná pro treková kola a MTB

Z Rožnova p. R. vyjedeme směrem na chatu Mír po značené

cyklotrase, dál pokračujeme přes

Pustevny na horskou chatu Martiňák,

Podolánky a Ostravici

Ostravice – pohorská obec, jeden z vý-

chozích bodů na Lysou horu

Mototuristické trasy

Mototrasa č. 1

Rožnov p. R. – Pustevny – Radhošť – Rožnov p. R. 45 km

Z Rožnova vyjedeme směr Slovensko. Projedeme obcemi Dolní

a Prostřední Bečva a za motorestem

Zavadilka odbočíme vlevo, pak následuje

desetikilometrové stoupání až na

Pustevny, kde zaparkujeme na centrál-

ním parkovišti. Uděláme si malou vy-

cházku po Pustevnách, pak hřebenovou

túru na vrchol Radhoště.

Mototrasa č. 2

Rožnov p. R. – Bumbálka – Velké Karlovice – Soláň –

Hutisko–Solanec – Rožnov p. R. 60 km

Z Rožnova vyjedeme směr Slovensko, na Bumbálce zaparkujeme

a můžeme se projít k horskému hotelu Sůkenická, u kterého

stojí rozhledna, která nabízí za příznivého počasí nádherný

výhled na Beskydy. Dále pokračujeme do nejrozsáhlejší vesnice

v ČR do Velkých Karlovic, které jsou známé svou četností rou-

bených staveb. Navštívit zde můžeme

i Karlovské muzeum a dřevěný karlovský

kostelík z roku 1752. Pak pokračujeme směr

Soláň, kde ještě před vrcholem můžeme

nahlédnout do Galerie pod Soláňem.

Na vrcholu se můžeme občerstvit v hostinci

Čarták, kde se scházívali valašští umělci. Pak

už sjedeme do obce Hutiska–Solance a ocit-

neme se zpět v Rožnově pod Radhoštěm.

Mototrasa č. 3

Rožnov p. R. – Bílá – Ostravice – Frýdlant n. O. – Frenštát p. R. –

Rožnov p. R. 70 km

Z Rožnova projedeme třemi obcemi Dolní, Prostřední a Horní

Bečvou, přes údolí řeky Bečvy, až na rozcestí Hlavatá, kde od-

bočíme na Bílou s rázovitými chaloupkami. Pokračujeme přes

Staré Hamry až k hrázi přehrady Šance, která zásobuje pitnou

vodou ostravsko. V Ostravici si můžete vyšlápnout na nejvyšší

horu Beskyd  – Lysou horu (1323 m n. m.). Dále pokračujeme

do Frýdlantu nad Ostravicí, jehož letiště

nabízí vyhlídkové lety. Následuje Čeladná

a Kunčice p. O. s dřevěným kostelíkem doveze-

ným roku 1931 z Ukrajiny. Ve Frenštátě pod

Radhoštěm se můžeme

v parném létě zchladit

v místním aquaparku nebo navštívit sko-

kanské můstky s plastovým povrchem.

Pak už jen stačí přejet kopec Pindulu, kte-

rý dělí Moravskoslezský kraj od Zlínského,

a jsme doma.
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