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Partneři projektu SKItourIN Valašsko:

Začínáme u Hospody Kyčerka ve Velkých          
Karlovicích. Vystoupáme po trase Bike trails            
Valašsko nebo po okraji lesa u modré sjezdovky lyžařského areálu
na hřeben. Po výstupu z lesa  jdeme po loukách kolem vyhlídkového
místa u Kapličky Štrčková, dále po trase Bike trails Valašsko až na
žlutou turistickou značku, po které se dostaneme přes vrchol
Javorníček a stejnojmenné kaple do sedla Příschlop. Z něj vystoupáme
na kótu 49.3285456N, 18.3174878E – vrchol hory Gigula (951 m.n.m).
Z Giguly se přesuneme po zelené značce na vrchol Koncová
(895 mnm) na kótu 49.3374108N, 18.3152561E. Odtud sjíždíme po lou-
kách kolem Kapličky Koncová zpět do údolí v Pluskovci.                    
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QR odkaz na Mapy.cz, soubory GPX a KML ke stažení >>>
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www.skitourinvalassko.cz

Kolem kapličekjavornických Na rozhlednu Miloňová

Trasa začíná na parkovišti u Hotelu Galík,           
případně u Ski areálu Razula. Odtud se vydáme                            
po modré turistické značce k parkovišti Malá Hanzlůvka. Zde
se otočíme téměř o 180 stupňů doleva a vydáme se po červené
cyklotrase po cestě zvané Škaredica na rozcestí Nad Lanternou. Zde
se vydáme vpravo po značce vedoucí k rozhledně Miloňová.
Z Miloňové pokračujeme po svážnicových cestách doleva zpět
na trasu cykotrasy, kde se začneme vracet k místu startu. U rozcestí
Nad Lanternou pak můžeme sundat z lyží pásy a vydat se po bývalé
sjezdovce sjezdem zpět k autu.                                                     
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QR odkaz na Mapy.cz, soubory GPX a KML ke stažení >>>
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Trasa začíná u Horského hotelu Čarták         
s valašskou kuchyní. Po zelené značce se vydáme                          
k jezeru v Jezerném ve Velkých Karlovicích. Kolem něj jdeme prudkým
stoupáním po žluté turistické značce na hřeben Vsetínských Beskyd.
Vyjdeme v sedle Pod Kotlovou, v jehož blízkosti se nachází Valašská
roubenka s tzv. hladovým oknem, tedy občerstvovacím místem.
Po červené značce se dostaneme na Gigulu, k výstupu z Lyžařského
areálu na Soláni. Chceme-li si trasu ještě prodloužit, sjedeme
si sjezdovkou až ke spodní stanici vleku. Od ní pak stoupáme zpět
po okraji lesa u sjezdovky k Chatě Soláňka kolem jezera určeného
k zasněžování. Od Soláňky vystoupáme na louky nad hřebenovou
červenou trasou, po které se vrátíme na Čarták.

.
.

QR odkaz na Mapy.cz, soubory GPX a KML ke stažení >>>

Ze Soláně kolem jezer

TRASA

5

www.visit-valassko.cz     www.skitourinvalassko.cz

Všechny trasy ve vašem chytrém telefonu
Aktuální seznam tras, včetně specifikací najdete

vždy na www stránce www.skitourinvalassko.cz.
Můžete jednoduše využít chytrého telefonu a QR

kódů. Načíst si mapu, nebo exportovat
 do souboru ve formátu GPX nebo KML.

Výškový profil 462 m 414 m

550
m. n. m.

617
m. n. m.

950
m. n. m.

Čas. náročnost:..
Obtížnost:................

Délka:....................... 8,5 km
3 hodiny

střední

Zajímavosti na trase: (1) 
u Kapličky Štrčková  (2) Vrchol Javorníček
(3) Kaplička Javorníček  (4) Vrchol
Koncová  (5) Kaplička Koncová

Vyhlídka

4

5

1

2
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Výškový profil 347 m 349 m

592
m. n. m.

591
m. n. m.

845
m. n. m.

Čas. náročnost:..
Obtížnost:................

Délka:......................... 10 km
3 hodiny

střední

Zajímavosti na trase: (1) 
Miloňová  (2) Bufet Razula

Rozhledna

1

2

Výškový profil 526 m 519 m

813
m. n. m.

818
m. n. m.

857
m. n. m.

584
m. n. m.

Čas. náročnost:..
Obtížnost:................

Délka:...................... 11,5 km
4 hodiny

střední

Zajímavosti na trase: (1) 
Čarták (2) Jezero ve Velkých Karlovicích
(3) Valašské okénko - občerstvovací místo
na Kotlové (4) Lyžařský areál Soláň

Horský hotel

3

4

1
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Kohútí stopou
QR odkaz na Mapy.cz, soubory GPX a KML ke stažení >>>

Trasa vede z parkoviště ve Vranči po louce kolem                            
nádrže U Javoru k nástupní stanici lanovky           
na Kohútce, po okraji modré sjezdovky zvané Babská na malý hřeben
lemující tuto sjezdovku. Po okraji sjezdovky vejdeme na louku
a vystoupáme až ke kříži u žluté turistické značky. Od Kříže se vydáme
po červené značce směrem k Horskému hotelu Kohútka. Dále vede
trasa stále v blízkosti červené turistické značky kolem lesa
u sjezdovky Barborka, kolem sjezdovky Spartak až ke sjezdovce Seník.
Tu sjedeme na křížení s modrou značkou vedoucí k Horskému hotelu
Portáš. Právě kolem něj se dostaneme na propojovací lesní
cestu cca v polovině sjezdovky na Portáši, kterou dojdeme pod Vrch
Stolečný. Po jeho zdolání se vydáme opět kolem Hotelu Portáš
tentokrát po hřebenové červené značce k sjezdovce Seník. Tu sjedeme
opět na modrou turistickou značku a vydáme se tentokrát v opačném
směru do údolí Vranča.                                                                
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Čas. náročnost:..
Obtížnost:................

Délka:........................... 8 km
3 hodiny

střední

Zajímavosti na trase: (1) Kříž lidí dobré
vůle z roku 1935 (2) Horský hotel Kohútka
známý jedinečnými borůvkovými knedlíky
(3) Horský hotel Portáš s poštovnou

Výškový profil 450 m 449 m

934
m. n. m.

684
m. n. m.

684
m. n. m.
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Po Zděchovských lůkách

Trasa vede z parkoviště u fotbalového hřiště              
ve Zděchově, odkud se vydáme kolem asfaltové                       
silničky k prvnímu mostku přes potok po trase NS Zděchov.
Za mostkem po louce stoupáme přímo vzhůru, až narazíme na zelenou
turistickou značku. Před začátkem lesa uhneme doleva na louku
a kolem lesa stoupáme po loukách s lesem po pravé ruce k vyhlídko-
vému místu Zděchov, které je součástí NS Zděchov. Po Naučné stezce
Zděchov pokračujeme do rozcestí Radošov. Od něj se vydáme zpět
do Zděchova po červené značce cca 200 metrech prosvítajícím lesem
vyjdeme zpět na louky. Nastoupáme 30 nadmořských metrů
a spustíme se po loukách na kótu 590 mnm. Z tohoto vrcholku pak
sjedeme kolem lyžařského vleku zpět k parkovišti.                           
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QR odkaz na Mapy.cz, soubory GPX a KML ke stažení >>>

Čas. náročnost:..
Obtížnost:................

Délka:........................4,5 km
2 hodiny

střední

Zajímavosti na trase: (1) 
studánka Zděchov (2) Vyhlídkové místo
Zděchov - Radošov

Vodní prvek –
 

513
m. n. m.

723
m. n. m.

513
m. n. m.

Výškový profil 252 m 249 m

TRASA

2
Okolo Vsackého Cábu

Z parkoviště u Horského hotelu Vsacký Cáb                           
se vydáme po červené turistické značce směrem                            
na rozcestí Ptáčnice. Zde odbočíme doleva a po žluté značce
po jednom kilometru, odbočíme z hřebene vlevo na Baťovu NS
směrem k Cábskému jezeru. Zpáteční cesta od jezera vede po stejné
trase zpět na žlutou značku. Po ní jdeme cca 300 metrů a odbočíme
na trasu běžecké zimní trasy. Po ní se vrátíme zpět k hotelu na Cábu
a ještě než u ní ukončíme skitouringovou trasu, vyjdeme nad hotelem
na vrcholek sjezdovky. Tu sjedeme a vrátíme se zpět k chatě.            
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QR odkaz na Mapy.cz, soubory GPX a KML ke stažení >>>

Výškový profil 203 m 208 m

803
m. n. m.

729
m. n. m.

798
m. n. m.

650
m. n. m.

Čas. náročnost:..
Obtížnost:................

Délka:........................... 7 km
2-3 hod.

střední

Zajímavosti na trase: (1) 
Vsacký Cáb /jedna z  prvních horských
chat KČT v Beskydech 1927-28 Cábské
jezírko (vzniklo při sesuvu, který přehradil
jeden z přítoků Bystřičky) (3) Vyhlídka
na vrcholu sjezdovky na Vsackém Cábu

Horský hotel

(2) 
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Z Karolinky přes Kání na Kyčerku

Trasa začíná výstupem na pravé straně kolem                                 
lesa lyžařského areálu v Karolince. Stoupáme po                              
loukách mimo sjezdovku na její vrchol. Mineme lyžařský vlek a jdeme
k vrcholu Kání (744 mnm). Postupujeme po lesní cestě a na kótě
49.3375681N, 18.2758492E můžeme odbočit na vrchol 764 mnm
o souřadnicích 49.3368411N, 18.2777589E. Sjedeme po louce na lesní
cestu, ze které si můžeme cca 150 metrů odbočit na vyhlídku
u Kapličky Štrčková. Od ní se vydáme po trase Bike trails Valašsko
do lyžařského areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Po sjezdovce
sjedeme dolů k hospodě Kyčerka či na spodní parkoviště areálu,
cca 300 metrů od vlakové zastávky. Trasu je možno jít i opačným
směrem.                                                                                     
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QR odkaz na Mapy.cz, soubory GPX a KML ke stažení >>>

Výškový profil 351 m 277 m

494
m. n. m.

581
m. n. m.

761
m. n. m.

Čas. náročnost:..

Obtížnost:...................

Délka:........6,2 nebo 12,4 km
3,5 hod.

nebo 7 hodin (tam i zpět)
střední

Zajímavosti na trase: (1) 
u Vleku v Karolince (2) Lyžařská areál
Karolinka s největším snowparkem
v Beskydech (3) Vyhlídkové místo
na vrcholu Kání 744 mnm (4) Kaplička
Štrčková (5) Hospoda Kyčerka ve Velkých
Karlovicích.

Restaurace
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Dodržujte pravidla lyžařských
areálů a doporučení Horské

služby. Buďte ohleduplní!

Aktuální seznam tras, včetně specifikací najdete
vždy na www stránce www.skitourinvalassko.cz.

Můžete jednoduše využít 
kódů. Načíst si mapu, nebo exportovat

chytrého telefonu a QR

Nechce se ti dnes lyžovat na sjezdovkách ani se nechat
vést skvěle vybroušenou běžeckou stopou?                
Vyzkoušej „SKITOURING“ po Valašských kopcích.
Území Vsetínských Beskyd a Javorníků nabízí nespočet
míst, která můžete na skialpinistických lyžích navštívit.
Že nevíte co je skitouring a skialpinismus?                 
Skialpinismus je poměrně nová atraktivní sportovní
a volnočasová zimní disciplína. Díky speciálním lyžím
s funkcí uvolněné paty lyžařské boty a na skluznici
nalepeným stoupacím pásům můžete prožít
neuvěřitelné chvíle harmonie a klidu uprostřed
Valašských hor. U skialpinismu se předpokládá znalost
lezeckých dovedností a nutnost speciální výbavy, jako
jsou úvazek, lano, smyce, karabiny a především pak
lavinový vyhledávač, sonda a lopata.                         
U námi vytipovaných tras však uvedené vybavení
až na poslední tři vyjmenované nebudete potřebovat.
Valašsko nabízí totiž skitouringové trasy. Skitouring
je nejlehčí forma skialpinismu, kdy nebudete muset
absolvovat náročné a exponované horské terény.        
U nás si užijete výlet po pláních zasněžených horských
luk, projdete se kolem valašských roubených chalup
a statků, kolem půvabných kapliček, půjdete přes
hřebeny s nádhernými vyhlídkami na Beskydské,
Fatranské i Tatranské velikány. Okusit také můžete
některé z mnoha specialit valašské kuchyně.               
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. .Takže nasaďte lyže a vydejte se třeba...

www.skitourinvalassko.cz

Chceš být i v zimě „IN”?         
Vyzkoušej SKITOUR in VALAŠSKO.
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Všechny trasy ve vašem chytrém telefonu  do souboru ve formátu GPX nebo KML.

+420 1210
NON-STOP SOS

SJEZDOVKY JSOU K DISPOZICI PŘEDEVŠÍM
UŽIVATELŮM LANOVEK A VLEKŮ!

Výstupy a sjezdy jsou zde na vlastní riziko a zodpovědnost.
Výstup provádějte vždy na okraji sjezdovky (pravidlo FIS č. 7).
Choďte vždy za sebou, nikoli vedle sebe. Pozor na provoz
na sjezdovce.
Ve večerních a nočních hodinách používejte osvětlení,
doporučujeme používat oděv a jiné příslušenství s reflexními
prvky.
Zvláštní pozornost věnujte terénním horizontům a hranám,
úzkým místům, strmým svahům, zledovatělým plotnám a při
traverzování sjezdovky ze strany na stranu. Sjezdovku nikdy
nekřižujte v nepřehledných úsecích.
V žádném případě nevstupujte na uzavřené sjezdovky.
Dodržujte místní pokyny a upozornění.
Dávejte velký pozor a buďte ohleduplní vůči lidem,
provádějícím úpravu sjezdovky. Při použití lanových navijáků
při rolbování jsou sjezdovky z bezpečnostních důvodů
uzavřeny. Důvodem je riziko ohrožení života!
Po čerstvě preparovaných sjezdovkách nesjíždějte, v případě
nutnosti sjíždějte jen na okrajích.
Pozor na rizika, především nebezpečí lavin.
Túry na lyžích podnikejte pouze při dostatečném množství
sněhu.
Berte ohled na divokou zvěř. Za soumraku a ve tmě můžete
zvěř citelně rušit. Na sjezdovky s sebou neberte psy.
Respektujte pravidla parkování, včetně placení poplatků.
Cestujte ekologicky.                                                  .


