TURISTICKÉ TRASY

Vyberte si nejoblíbenější turistické trasy, které jsme seřadili podle náročnosti.
Zároveň vám nabízíme seznam výchozích bodů na Valašsku, z nichž můžete
odstartovat vaše turistické výpravy - Vsetín, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový
Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Lidečko, Postáš - Kohútka, Na Kasárni,
Bumbálka.

LEHKÉ TRASY
Velká Hanzlůvka - Pod Vysokou - Ládův pramen - Velká Hanzlůvka
9 km, lehká
Zvolte si trasu, kterou zvládnou i rodiny s malými dětmi, maminky s kočárkem či
nadšenci segvejí. Ponořte se hlouběji do lesa, kterým se šíří vůně hub nebo
objevte známý Láďův pramen.

STŘEDNÍ TRASY
Hřebenovka Javorníky
středně náročná
Vyzkoušejte turistickou trasu z kasáren směrem na Kohútku, vychutnejte si
unikátní výhledy a poohlédněte se během cesty i na památník Tři kříže, který je
věnován padlým vojákům ze 2. světové války. Přestávku s občerstvením si můžete
dopřát na Portáši nebo Kohútce. Trasu zvládnete klidně i na horském kole. Přímo z
této trasy se dá napojit na turistickou stezku, která vás přivede přímo do Velkých
Karlovic.

Hřebenovka Vsetínskými Beskydy
středně náročná
Začněte v Česku na Soláni a skončete na Bumbálce na Slovensku. Po cestě vás
čekají zajímavé cíle - Kotlová, Třeštík a rozhledna Čarták-Súkenická. I z této trasy
se napojíte na cestu, kterou se dostanete až do Velkých Karlovic.

Leskové - Ivanová - Miloňová - rozc. Podťaté - Leskové
11 km, středně náročná
Máte chuť na turistiku, kterou zvládnete i s kočárkem nebo na segvejích? Zvolte si
trasu, která vede i po asfaltových silnicích a cyklostezce Bečva. Pokud byste si ji
chtěli prodloužit, je možné se z ní napojit na hřebenovku směr Benešky a Soláň.

TĚŽKÉ TRASY
Bumbálka - Velký Javorník - Huslenky
43 km, náročná
Rozhýbejte celé tělo na turistické trase, která vám dopřeje dostatek stoupání i
klesání.
Bumbálka - U Tabulí 2,5 km - Černá voda rozc. 10 km - Butorky 12 km - Velký
Javorník, prales 13,5 km - Velký Jarovník 14,5 km - Bukovina - sedlo 18 km Frňovské sedlo 21,5 km - Portáš 25 km - sedlo pod Kohútkou - Kohútka, rozc. 26,5
km - Kyčera rozc. 28 km - Papajské sedlo 30,5 km - Makyta 33,5 km - Valašská
Kyčera sedlo 34,5 km - U Holubů 41 km – Huslenky, žel. stanice, 43 km.
Nástup přímo z Velkých Karlovic:
Velké Karlovice, křižovatka (autobusové nádraží) - směr Karlovské muzeum a
kostel přes železniční trať údolím Pluskovec - Příschlop, sedlo 6,5 km (+400 m) napojení na zelenou značku - Bukovina, sedlo 8,5 km (+180 m).

Vsetín - Soláň - Bumbálka
44 km, náročná
Hned na začátku vám trasa uštědří namáhavý výstup, avšak netřeba to vzdát.
Později vás čeká už jen příjemnější cesta s menšími výškovými rozdíly. Nejhezčí
úsek trasy si vychutnáte mezi Pálenicí a Beneškami. Můžete se těšit na krásné
lesy, louky i odpočinek na chatě.
Vsetín, žel. stanice - Dušná, rozc. 8 km (+300 m) - Lopunice 9 km - Cáb, turistická
chata 12,5 km (+100 m) - Ptáčnice 13,5 km - Šerhovny 20 km - Tanečnice 22 km
(+100 m) - Soláň, vrch 28 km - Kotlová 32 km - Benešky 35,5 km - Pod Vysokou,
rozc. 37,5 km - Třeštík, turist. chata 42 km (+100 m - 150 m) - Bumbálka 44 km

Nástup přímo z Velkých Karlovic:
Velké Karlovice, železniční zastávka - směr Soláň, vrch 5,5 km (+300 m). Výstupová
trasa po bočním hřebeni.

