
 
 

TURISTICKÉ TRASY 
 
 

Vyberte si najobľúbenejšie turistické trasy, ktoré sme zoradili podľa náročnosti. 
Zároveň vám ponúkame zoznam východiskových bodov na Valašsku, z ktorých 
môžete odštartovať vaše turistické výpravy odštartovať - Vsetín, Hovězí, Huslenky, 
Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Lidečko, Potráš - Kohútka, 
Na kasárni, Bumbálka. 
 
 

ĽAHKÉ TRASY 
 
Velká Hanzlůvka - pod Vysokou - Láďův prameň - Velká Hanzlůvka 
9 km, ľahká 
 
Zvoľte si trasu, ktorú zvládnu aj rodiny s malými deťmi, mamičky s kočíkom či 
nadšenci segwayov. Ponorte sa hlbšie do lesa, ktorým sa šíri vôňa húb alebo 
spoznajte známy Láďův prameň. 
 
 

STREDNE ŤAŽKÉ TRASY 
 
Hrebeňovka Javorníkmi 
stredne náročná  
 
Vyskúšajte turistickú trasu z Kasárni smerom na Kohútku, vychutnajte si unikátne 
výhľady a obzrite si po ceste aj pamätník Tri kríže, ktorý je venovaný padlým 
vojakom z 2. svetovej vojny. Prestávku s občerstvením si môžete dopriať na Portáši 
alebo Kohútke. Trasu zvládnete pokojne aj na horskom bicykli. Priamo z tejto trasy 
sa dá napojiť na turistickú trasu, ktorá vás privedie priamo do Velkých Karlovic.  
 
 
 
 



Hrebeňovka Vsetínskymi Beskydami 
stredne náročná 
 
Začnite v Česku na Soláni a skončite na Bumbálke na Slovensku. Po ceste vás 
čakajú zaujímavé ciele - Kotlova, Třeštík a rozhľadňa Čarták-Súkenická. Aj z tejto 
trasy sa napojíte na cestu, ktorou sa dostanete až do Velkých Karlovic. 
 
Leskové - Ivanová - Miloňová - rozs. Podťaté - Leskové 
11 km, stredne náročná 
 
Máte chuť na turistiku, ktorú zvládnete aj s kočíkom alebo na segwayoch? Zvoľte si 
trasu, ktorá vedie aj po asfaltových cestách a cyklotrase Bečva. Ak by ste si ju chceli 
predĺžiť, je možné sa z nej napojiť na hrebeňovku smer Benešky a Soláň.  
 
 

ŤAŽKÉ TRASY 
 
Bumbálka - Velký Javorník - Huslenky 
43 km, náročná 
 
Rozhýbte celé telo na turistickej trase, ktorá vám dopraje dostatok stúpaní aj 
klesaní. 
 
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 Kotútkou - 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. stanica, 43 km. 
 
Nástup priamo z Velkých Karlovic: 
Velké Karlovice, križovatka (autobusová stanica) - smer Karlovské múzeum a kostol 
cez železničnú trať údolím Pluskovec - Příschlop, sedlo 6,5 km (+400 m) - napojenie 
na zelenú značku - Bukovina, sedlo 8,5 km (+180 m) 
 
Vsetín - Soláň - Bumbálka 
44 km, náročná 
  
Hneď na začiatku vám trasa uštedrí namáhavý výstup, avšak netreba to vzdať. 
Neskôr vás čaká už len príjemnejšia cesta s menšími výškovými rozdielmi. Najkrajší 
úsek trasy si vychutnáte medzi Pálenicou a Beneškami. Môžete sa tešiť na krásne 
lesy, lúky aj odpočinok na chate.  
 
Vsetín, žel. stanica - 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 priamo z Velkých Karlovic: 
Velké Karlovice, železničná zastávka - smer Soláň, vrch 5,5 km (+300 m). Výstupová 
trasa po bočnom hrebeni 
 


