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Informace:  Ing. Konečný Vratislav, Fryčovice 529, PSČ 739 45, tel. 603 996 644 
 
Prezentace a start: 17.května 2014 na místě startu u sokolovny Fryčovice. Start pro cyklistické trasy 

průběžně od 8 do 10 hodin a pro „Pro Pohádkový les“ (F10) od 9 do 11 hodin. 
 
Zavazadla: řádně označena, bez cenných předmětů, je možno uschovat ve vyhrazené místnosti v sokolovně 

(informace u prezentace) 
 
Parkoviště: u sokolovny 
Startovné: jednotné pro všechny trasy: 30,- Kč 
 
Zdravotní služba: je zajištěna jen v cíli 
 
Cíl: sokolovna Fryčovice, zde je malé pohoštění a možnost osprchování, předávání účastnických listů pouze 
do 16 hodin. 
 
Odměna: účastnický list a samozřejmě hezký pocit, že jsme udělali něco pro své zdraví 
 
Propozice:   k dispozici také na webových stránkách TJ Sokol Fryčovice – www.tjsokolfrycovice.er.cz  
        Doporučené cyklomapy: Moravskoslezské Beskydy, Ostravsko, Moravská brána. Kravařsko. 
 
Podmínky účasti: Dobrý zdravotní stav, fyzická připravenost, dobrá nálada a pevná vůle dojít do cíle. Pro 
cyklisty mladší 15 let – start jen v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. Každý jde i jede na vlastní 
nebezpečí, pochod ani jízda není závod, čas se neměří. 
 

Důležité sdělení: 
Všichni účastníci jdou i jedou na vlastní nebezpečí. Start a cíl všech tras je u sokolovny TJ Sokol Fryčovice. Seznamte se 

s trasami na vyvěšených mapách v místě startu! Na startu budou k dispozici u prezentace mapky všech cyklotras! Pro cyklotrasy 

se doporučuje cyklistická přílba pro osoby nad 18 let. (zákon 411/2005 Sb. nařizuje povinné nošení přileb na pozemních 

komunikacích pro cyklisty do 18 let!). Z důvodu výkopových prací na kanalizaci v obci dbejte na omezení na komunikacích a na 

jejich zhoršený stav!!!  V případě potřeby volejte tel.č. 603 99 66 44. 

 
Popis trasy “F10“ – Pohádkový les 

Trasa je připravena pro naše nejmenší i s rodiči. Trasa má vlastní značení - látkové fáborky, tabulky 
s pohádkovými motivy a po asfaltu bílé šipky s označením F10). Trasa vede tajemným lesem „Zámrklí“, kde 
čeká na účastníky plno nástrah, tajemství a překvapení. Start a cíl je u sokolovny. Na startu obdrží každý 
účastník propozice pro F10.  

 

 
Cyklotrasy, které jsme pro Vás vybrali, jsou vhodná pro všechny druhy kol. Terén je nenáročný, vede převážně po 
asfaltových nebo zpevněných cestách. Cyklotrasy byly voleny tak, aby vyhovovaly široké věkové kategorii. 

 

 
Cyklotrasa č.1 - 44 km - po nové cyklostezce (modrá trasa) 

Po startu ve Fryčovicích u sokolovny se držíme cyklo 6006 do Brušperka. Na křižovatce cyklostezek přejedeme na cyklo 6135. 
Na konci Brušperka neodbočíme přes řeku, ale pokračujeme rovně a po nově vybudované cyklostezce se dostaneme až 
k bývalému mlýnu ve Staré Vsi. Pokračujeme rovně po cyklo 6135 podél Ondřejnice  až  k mostu přes Ondřejnici. Zde 
odbočíme vlevo kolem cykloservisu Přikryl dojedeme až ke křižovatce. Tady odbočíme vpravo a přijedeme do Košatky. Před 
mostem přes Lubinu odbočíme vpravo na polní silnici (ulice „na Vrbanisku“). Polní cestou dorazíme až k dřevenému visutému 
mostu přes Ondřejnici. Za mostem začíná krásná asfaltová cyklostezka „L“, která nás zavede až do Proskovic. Za koupalištěm 
dorazíme k hlavní silnici a na ní odbočíme vlevo a pokračujeme rovně až do Staré Bělé. Na křižovatce za bývalým 
autoservisem odbočíme vlevo na Polanku. Před mostem přes Odru odbočíme z asfaltové silnice vpravo ke kiosku 
s občerstvením. Od něho pokračujeme po značení cyklo „A“ stále po asfaltové silnici přes pole a přes oderské nivy až na kraj 
starých Výškovic. Stále se držíme značení „A“. Za benzínkou podjedeme tramvajový most a stoupáme stále starými 
Výškovicemi ke smyčce v Zábřehu. Tady vjedeme do Bělského lesa. Stále se držíme značení „A“. Lesem projedeme rovně až 
k Dakotě. Tady opatrně přejedeme kolem semaforu přes hlavní silnici (ulice Plzeňská) a stále po značení „A“ vjíždíme do 
sídliště Bělský les. Za Dakotou nejprve jedeme rovně a za první křižovatkou odbočuje značení „A“ vpravo do sídliště. Trasa je 
viditelně značená po asfaltu a směrovými tabulkami. U patrových garáží přijedeme k větší křižovatce, kterou projedeme 
opatrně rovně na most přes tramvajovou trať. Za mostem se vydáme nejprve vpravo a pak odbočíme vlevo do sídliště Dubina. 
Pokračujeme cca 100 m rovně až k restauraci, která je vlevo od nás. Tady pokračujeme stále rovně podél škol a objevuje se 
opět značení cyklostezky po asfaltu (cyklo „A“). Držíme se stále značení „A“ a dojedeme až na kraj sídliště v Hrabůvce        
„k benzině“. Tady pokračujeme rovně do podjezdu pod ulicí Místeckou. Za podjezdem pokračujeme rovně po cyklo „A“ po 
ulici Šídlovecká. Na konci ulice se po levé straně objevují řadové garáže, tady odbočíme vlevo a kolem garáží dojedeme 
k lávce přes Ostravici. Za lávkou odbočíme vpravo na cyklo „E“ a po cyklostezce pokračujeme proti proudu Ostravice až do 
Paskova k nádraží. Za nádražím vyjedeme na most a za mostem odbočíme vlevo opět na novou cyklostezku. Pokračujeme 
stále proti proudu Ostravice, kolem čističky a za ní u spalovny přijedeme na hlavní silnici. Tady odbočíme vpravo ke 
Sviadnovu. Velkou křižovatku projedeme rovně a po hlavní silnici dojedeme až do Staříče. Projedeme celým Staříčem rovně 
až do Fryčovic. Na křižovatce „u kříže“ odbočíme vlevo a na první odbočce do Fryčovic odbočíme vpravo. Po hlavní silnici 
kolem restaurace „u Špeků“, přes most nad Onřejnicí, kolem bytového domu a kolem požární zbrojnice dojedeme do cíle      
u sokolovny.  

http://www.tjsokolfrycovice.er.cz/
http://www.dokostelanakole.cz/pravidla-provozu-jizdnich-kol


Cyklotrasa č.2 - 42 km - k ústí Ondřejnice (červená trasa) 
Po startu ve Fryčovicích u sokolovny po trase 6006 na křižovatku do Trnávky. Tady pokračujeme rovně do Brušperka. Za 
stavebninami odbočíme vpravo do města. Před stoupáním k náměstí odbočíme vpravo nejprve kolem potoka a pak do mírného 
kopce. Na kopci narazíme znova na značení cyklo 6006. Pokračujeme po ní až k šachtě Dolu Staříč. Za kalištěm opustíme 
cyklo 6006 a zabočíme vlevo na cyklo 6065 do Oprechtic. Na křižovatce u bývalé Prefy odbočíme vpravo a po cca 50 m před 
nadjezdem odbočíme vlevo a držíme se stále cyklo 6065 až do Paskova. U podjezdu pod dálnicí opustíme cyklo 6065 a 
pokračujeme rovně po asfaltové silnici. Po podjetí železniční vlečky odbočíme vlevo do Mitrovic. V Mitrovicích narazíme na 
značení cyklo „H“. Zde odbočíme vpravo k dálnici, kterou nadjedeme a za sjezdem odbočíme vpravo a hned vlevo. 
Pokračujeme stále po cyklo „H“. Dojedeme do Hrabové na křižovatku cyklostezek. Zde odbočíme vlevo na cyklo „C“ a cca po 
100 m zase odbočíme vlevo. Na konci cesty odbočíme vpravo na šotolinovou cestu a stále se držíme cyklo „C“. V Hrabové na 
Ščučí opustíme cyklo „C“ a pokračujeme stále rovně po cyklo „A“. Podjedeme podchodem dálnici a na první křižovatce na 
sídlišti Hrabůvka odbočíme vlevo a pokračujeme stále po cyklo „A“ až do Dubiny. U nadzemních garáží nadjedeme 
tramvajovou trať, a hned za nadjezdem pokračujeme na křižovatce rovně po cyklo „A“. Za křižovatkou odbočíme hned 
vpravo. Po cyklo „A“ dojedeme až k přechodu u Dakoty. Přes Bělský les pokračujeme rovně a držíme se stále cyklo „A“. 
Projedeme kolem tramvajové smyčky v Zábřehu a pokračujeme přes Staré Výškovice stále po trase cyklo „A“ až k oderským 
nivám. Pokračujeme po asfaltové silnici až do Polanky. Za železničním přejezdem nejprve dáváme pozor při přejití lávky pro 
pěší z důvodu opravy silničního mostu a na další křižovatce neodbočujeme, ale jedeme rovně po cyklo „A“. Za restaurací !U 
Machů“ pak odbočíme vlevo cyklo „R“. Po podjetí železniční trati se dostaneme zase k oderským nivám a do oblasti rybníků. 
Pokračujeme stále po cyklo „R“. Odbočení k ústí Ondřejnice do Odry je na mapce označené tečkovaně. (Pro lepší orientaci 
odbočení k soutoku je na křižovatce lesních cest, která je v úrovni prvního ostrůvku, který se nachází napravo v 
rybníce. Po odbočení vlevo k soutoku dojedeme na břeh dalšího rybníku a vydáme se po něm vlevo cca 100 m. Vlevo se 
hned za zbytkem lesa objevuje louka a v dálce se již dá tušit kýžený soutok řek. Kolmo přejedeme louku a dostaneme 
se k soutoku. Zpět jedeme stejnou cestou). Po cyklo „R“ dojedeme až do Jistebníku k nádraží. Zde odbočíme vlevo na 
cyklo 5. Projedeme cestou mezi rybníky až na most přes Odru v Košatce. Zde pokračujeme rovně po cyklo 6135, projedeme 
celou Košatkou a pokračujeme až do Staré Vsi. Na kraji obce odbočíme vlevo ke kostelu. Před mostem přes Ondřejnici 
odbočíme vpravo a proti proudu Ondřejnice po značené cyklostezce dojedeme až do cíle do Fryčovic. 
 

Cyklotrasa č.3 - 30 km – okolo Příbora (žlutá trasa) 
Po startu ve Fryčovicích u sokolovny se držíme cyklo 6006 a na křižovatce před Brušperkem se vydáme vlevo po asfaltové 
silnici. Za mostem opustíme cyklo 6006, která odbočuje vpravo a pokračujeme rovně až do Trnávky. Před zámečkem 
odbočíme vlevo ke kostelu. Za kostelem se napojíme na cyklo 6134. U fotbalového hřiště v Kateřinicích po přejetí hlavní 
silnice odbočíme nejprve vlevo a hned pak vpravo na asfaltovou silnici do mírného kopce. Tady opustíme cyklo 6134 a přes 
pole kolem velkého hnojiště se dostaneme až do Skorotína. Na kraji obce odbočíme vlevo a po asfaltové silnici sjíždíme do 
Skotnice. Před mostem přes Lubinu se napojíme na cyklo 6039. My pokračujeme rovně přes most až k restauraci Žabák. 
Opatrně přejedeme hlavní silnici a po cca 500 m opustíme cyklo 6039 a odbočíme vlevo na Prchalov. Před stoupáním na 
Prchalov odbočíme vlevo k hlavní silnici R48, kterou podjedeme podchodem a dostaneme se do Příbora. Projedeme kolem 
sokolovny a pokračujeme směrem ke školám. Na kruhovém objezdu u škol odbočíme směrem na Kopřivnici a sjedeme 
k nádraží. U nádraží přejedeme most přes Lubinu. Za mostem se krátce vydáme proti proudu řeky a zabočíme vlevo do první 
ulice na cyklo 6001. Na konci ulice odpojujíme od značení 6001 a odbočujeme vpravo mezi domky. Na konci sídliště 
pokračujeme proti proudu řeky po povodňovém valu kolem Lubiny po zelené turistické značce až k mostu v Lubině. (Pozor 
trasa má úsek cca 500 m, který je po dešti obtížně sjízdný!). Přejedeme most a za mostem odbočíme vlevo a projedeme 
místní části Drnholec až k hřišti v Lubině. U hřiště narazíme na značení cyklo 502 a po ní odbočíme za hřištěm vlevo k mostu 
přes Lubinu. Od Katolického domu se držíme značení cyklo 502, tj. neodbočujeme k větřkovické přehradě, ale do mírného 
kopce a pak vpravo mezi domky (stále po cyklo 502). Projedeme polem až nad Hájov a po asfaltové silnici se vydáme vpravo  
a sjedeme opatrně do Horního Sklenova k rybníku. Tady se napojíme na cyklo 6006 a odbočujeme vlevo do Sklenova. Trasa 
cyklo 6006 nás dovede přes Sklenov a Rychaltice až do cíle do Fryčovic. 

 
Cyklotrasa č.4 - 51 km – přes Mexiko do Poruby a zpět – fialová trasa 

Po startu ve Fryčovicích u sokolovny se držíme cyklo 6006 do Brušperka. Na křižovatce cyklostezek přejedeme na cyklo 6135. 
Na konci Brušperka neodbočíme přes řeku, ale pokračujeme rovně a po nově vybudované cyklostezce se dostaneme až 
k bývalému mlýnu ve Staré Vsi. Pokračujeme rovně po cyklo 6135 podél Ondřejnice  až  k mostu přes Ondřejnici. Tady 
odbočíme vlevo kolem cykloservisu Přikryl dojedeme až ke křižovatce. Tady odbočíme vpravo a přijedeme do Košatky. 
Přejedeme nejprve most přes Lubinu a kolem hřiště dojedeme až k mostu přes Odru. Zde opustíme značení cyklo „6135“ a 
napojujeme se na značení „5“. Po afaltové cestě mezi rybníky se dostaneme až do Jistebníku. Přejedeme trať a za 
přejezdem odbočíme vlevo a opustíme značení „5“. Pak hned odbočíme vpravo do první odbočky ke škole. Za školou 
odbočíme vlevo na zpevněnou cestu, lemovanou alejí. Na jejím konci cesta odbočuje vlevo ke kostelu a sjedeme do centra 
Jistebníku. V centru Jistebníku se vydáme vpravo a projedeme celým Jistebníkem až ke křižovatce s hlavní silnicí (Klimkovice 
– Studénka). Tady se vydáme vpravo do mírného kopce. Hned na první odbočce v Josefovicích odbočujeme vlevo do vesnici. 
Projedeme Josefovicemi a před dálnicí odbočíme vpravo a sjedeme přes Janovice až k silnici Olbramice – Klimkovice, kde se 
napojujeme na cyklo „6011“ a odbočíme vpravo do Klimkovic. Pokračujeme stále rovně (nepokračujeme pak po 6011, ale po 
6099), ale do mírného stoupání až ke kruhovému objezdu. Na kruhovém objezdu se držíme trasy 6099 a odbočujeme směrem 
na Vřesinu. Podjedeme dálnicí a po stoupání přijedeme na kraj Vřesiny, kde je vlevo od nás vyhlášená restaurace „MEXIKO“. 
Zde se můžeme občerstvit. Pak pokračujeme směrem do další části Vřesiny nejprve krátkým sjezdem a pak stoupáním až 
k prvním rodinným domkům (ulice Záhumení). Tady odbočujeme vpravo mezi rodinné domky a dojedeme bez odbočení až 
k hlavní silnici. Tady odbočíme vpravo a sjedeme po hlavní silnici až do staré Poruby. Tady se nejprve potkáme vlevo 
s tramvajovou tratí (tady neodbočujeme!) a na další odbočce přejíždíme vlevo přes tramvajovou trať do ulice Rekreační (viz 
detail na výřezu mapy). Po cca 80 m odbočíme vpravo na cyklo „D“ a pak do malého stoupání vlevo. Pak držíme rovný směr 
(zprava se napojuje cyklo „W“). Po pravé straně jsou nové řadové domky. Trasa „W“ pokračuje rovně do lesa, ale my se 
držíme řadovek a stoupáme až k restauraci „Myslivna“. Po krátkém občerstvení hned na první odbočce vlevo projedeme mezi 
domky (silnice má ze strany od myslivny betonovou zábranu) až ke garážím. Tady odbočíme vlevo do mírné vracečky a 
mírným stoupáním vyjedeme až na cestu kolem plotu fakultní nemocnice. Tady se vydáváme vpravo a kolem plotu nemocnice 
dojedeme až ke křížení s tramvajovou tratí u domova sester. Křižovatku projedeme na semafor rovně a sjíždíme k oblouku. 
Na kruhovém objezdu pokračujeme rovně na počátek Svinova.  Na kraji Svinova pokračujeme rovně až ke kostelu. Na velké 
křižovatce pokračujeme rovně (tady se napojujeme na značení „5“). Stále držíme rovný směr. Před podjezdem dálnice trasa 



5 odbočuje vpravo, ale my pokračujeme rovně až do Polanky. V Polance odbočujeme vlevo k železničnímu přejezdu. Za 
mostem přes Odru pokračujeme rovně až do Staré Bělé. Na křižovatce u bývalého autoservisu odbočíme vpravo a přes celé 
Proskovice po hlavní silnici rovně se dostaneme až do Staré Vsi nad Ondřejnicí k mostu přes Ondřejnicí. Přejedeme most a za 
mostem odbočujeme vlevo na cyklo 6135. Proti proudu Ondřejnice se držíme značení cyklo 6135 až do Brušperku. 
V Brušperku pak pokračujeme po značení cyklo 6006, které nás dovede až do cíle do Fryčovic.  

 
Cyklotrasa č.5 – 60 km - velký okruh Poodřím (oranžová trasa) 

Po startu ve Fryčovicích u sokolovny se držíme cyklo 6006 a na křižovatce před Brušperkem se vydáme vlevo po asfaltové 
silnici. Za mostem opustíme cyklo 6006, která odbočuje vpravo a pokračujeme rovně až do Trnávky. Před zámečkem 
odbočíme vlevo ke kostelu. Za kostelem se napojíme na cyklo 6134. U fotbalového hřiště v Kateřinicích po přejetí hlavní 
silnice odbočíme vpravo na asfaltovou silnici do mírného kopce. Tady opustíme cyklo 6134 a přes pole kolem velkého hnojiště 
se dostaneme až do Skorotína. Na kraji obce odbočíme vlevo a po asfaltové silnici sjíždíme do Skotnice. Před mostem přes 
Lubinu se napojíme na cyklo 6039. My pokračujeme rovně přes most až k restauraci Žabák. Opatrně přejedeme hlavní silnici a 
po cca 500 m opustíme cyklo 6039 a odbočíme vlevo na Prchalov. Projedeme celým Prchalovem a sjedeme až k benzínové 
pumpě do Borovce. Na křižovatce odbočíme vpravo do Sedlnice. Uprostřed obce se k nám připojí zprava cyklo 6039 a po 
dojedeme až ke křižovatku, kde odbočíme do Bartošovic. Před Bartošovicemi narazíme na cyklo „5“, ale my sjedeme dolů do 
Bartošovic k zámečku. Zámeckým parkrm kolem platanu projdeme vedle kola k lávce přes potok. Za lávkou pokračujeme 
vpravo mezi domky až na konec vesnice. Na konci Bartošovic narzíme u farmy na značení „6011“. Odbočíme vpravo na hlavní 
silnici a podíl Bartošovického potoka po trase 6011 dojedeme až ke mlýnu u Odry. Přejedeme most a loukou směřujeme 
kolem meandrů Odry do Studénky. Postupně podjedeme železniční trať a pak nový silniční most. Za mostem opustíme 6011 a 
pokračujeme vpravo po modré turistické značce kolem Odry až k nádraží ve Studénce. Před nádražím odbočujeme vpravoi a 
stále se držíme modré turistické značky. Opatrně „podlezeme“ železniční most (který se demontuje) a polními pěšinami 
přijedeme k „oderské lávce“. Odru nepřejíždíme a pokračujeme po modré turistické značce polní pěšinou až na křižovatku 
„písečný most“ u velkého rybníka. Tady odbočujeme vpravo a stále se držíme modré turistické značky. Kolem rybníků, polní 
cestou, přes trať, přes pole dojedeme před Jistebník. Před farmou odbočuje modrá vpravo a my ji taky následujeme a kolem 
koňských výběhů dojedeme do Jistebníku. Tady odbočíme vpravo a po hlavní silnici dojedeme až k nádraží. Zde je možnost 
občerstvení na dvou místech. Zde odbočíme vpravo na cyklo 5. Projedeme cestou mezi rybníky až na most přes Odru 
v Košatce. Zde pokračujeme rovně po cyklo 6135, projedeme celou Košatkou a pokračujeme až do Staré Vsi. Na kraji obce 
odbočíme vlevo ke kostelu. Před mostem přes Ondřejnici odbočíme vpravo a proti proudu Ondřejnice po značené cyklostezce 
dojedeme až do cíle do Fryčovic. 
 

Cyklotrasa č.6 - 43 km – kolem Štramberku  (hnědá trasa) 
Po startu ve Fryčovicích u sokolovny se držíme cyklo 6006 a na křižovatce před Brušperkem se vydáme vlevo po asfaltové 
silnici. Za mostem opustíme cyklo 6006, která odbočuje vpravo a pokračujeme rovně až do Trnávky. Před zámečkem 
odbočíme vlevo ke kostelu. Za kostelem se napojíme na cyklo 6134. U fotbalového hřiště v Kateřinicích po přejetí hlavní 
silnice odbočíme  nejprve vlevo a hned pak vpravo  na asfaltovou silnici do mírného kopce. Tady opustíme cyklo 6134 a 
asfaltovou silnicí do mírného kopce  se dostaneme až do Skorotína. Na kraji obce odbočíme vlevo a po asfaltové silnici 
sjíždíme do Skotnice. Před mostem přes Lubinu se napojíme na cyklo 6039. My pokračujeme rovně přes most až k restauraci 
Žabák. Opatrně přejedeme hlavní silnici a po cca 500 m opustíme cyklo 6039 a odbočíme vlevo na Prchalov. Projedeme celým 
Prchalovem a sjedeme až k benzínové pumpě do Borovce. Zde pokračujeme rovně a projedeme rovně celou Libhoští. 
Podjedeme komunikaci R48 a na křižovatce odbočíme vlevo na cyklo 502 a sjedeme až do obce Rybí. Stále se držíme cyklo 
502 a přes Rybské paseky se dostaneme do Štramberka. Za křižovatkou na Závišice pokračujeme rovně do kopečka a na první 
větší křižovatce odbočíme vlevo a stále se držíme cyklo 502. Kolem bývalého očního sanatoria objedeme Bílou horu. Tak se 
dostaneme na okraj města Kopřivnice. Tady pokračujeme vpravo podle značení cyklo 502 a projedeme Kopřivnicí až do 
Lubiny. Přes Lubinu se stále držíme značení cyklo 502 a přes pole nad větřkovickou přehradou se dostaneme na asfaltovou 
silnici. Na ní odbočíme vpravo a opatrně sjíždíme do Horního Sklenova až na křižovatku u rybníka. Tady se napojujeme na 
značení cyklo 6006 a odbočujeme vlevo do Sklenova. Značení cyklo 6006 nás dovedede přes Sklenov a Rychaltice zpět do cíle 
ve Fryčovicích.  
školkou odbočíme vlevo a pak hned vpravo a pak podjedeme hlavní silnici R48 a sjedeme do Kateřinic. Na kraji Kateřinic se 
napojíme na cyklo 6134 a pokračujeme po tomto značení až do Trnávky. Odbočíme ke kostelu a po asfaltové místní 
komunikaci vyjedeme nad zámeček. Tady odbočíme vpravo a kolem Sovince dojedeme do Brušperka. Zde se napojíme na 
cyklo 6006 a pokračujeme po ní až do cíle do Fryčovic. 

Cyklotrasa č.7 - 41 km – Poodří  (zelená trasa) 
Po startu ve Fryčovicích u sokolovny se držíme cyklo 6006 a na křižovatce před Brušperkem se vydáme vlevo po asfaltové 
silnici. Za mostem opustíme cyklo 6006, která odbočuje vpravo a pokračujeme rovně až do Trnávky. Před zámečkem 
odbočíme vlevo ke kostelu. Za kostelem se napojíme na cyklo 6134. U fotbalového hřiště v Kateřinicích po přejetí hlavní 
silnice odbočíme vpravo na asfaltovou silnici do mírného kopce. Tady opustíme cyklo 6134 a přes pole kolem velkého hnojiště 
se dostaneme až do Skorotína. Na kraji obce odbočíme vlevo a po asfaltové silnici sjíždíme do Skotnice. Před mostem přes 
Lubinu se napojíme na cyklo 6039. My pokračujeme rovně přes most až k restauraci Žabák. Opatrně přejedeme hlavní silnici a 
po cca 500 m opustíme cyklo 6039 a odbočíme vlevo na Prchalov. Projedeme celým Prchalovem a sjedeme až k benzínové 
pumpě do Borovce. Na křižovatce odbočíme vpravo do Sedlnice. Uprostřed obce se k nám připojí zprava cyklo 6039 a po ní 
projedeme celou obcí Sedlnice až do Nové Horky. Zde odbočíme vpravo na cyklo 5 a přes Albrechtičky a Petřvaldík dojedeme 
do Košatky k mostu přes Odru. Zde opustíme cyklo 5 a odbočíme vpravo na cyklo 6135. Projedeme celou Košatkou a 
pokračujeme až do Staré Vsi. Na kraji obce odbočíme vlevo ke kostelu. Před mostem přes Ondřejnici odbočíme vpravo a stále 
se držíme cyklo 6135. Proti proudu Ondřejnice projedeme Starou Vsí až k bývalému mlýnu. U něho pokračujeme rovně po 
nově vybudované cyklostezce až do Brušperku. V Brušperku opustíme cyklo 6135 a pokračujeme po cyklo 6006 až do cíle do 
Fryčovic.  
 
 
 
 



Cyklotrasa č.8 – 50 km -okolo Ondřejníku  (černá trasa) 
 
Po startu ve Fryčovicích u sokolovny po trase 6006 na křižovatku do Trnávky. Tady pokračujeme rovně do Brušperka. Za 
stavebninami odbočíme vpravo do města. Před stoupáním k náměstí odbočíme vpravo nejprve kolem potoka a pak do 
mírného kopce. Na kopci narazíme znova na značení cyklo 6006. Pokračujeme po ní až k šachtě Dolu Staříč. U kaliště 
odbočíme vpravo a dojedeme po silnici až ke cvičné štole. Držíme se trasy 6006 a odbočíme vlevo a pak sjíždíme dolů 
k rybníku u dálnice. Zde neodbočujte na nadjezd, ale krátce pokračujte rovně a pak vpravo podél dálnice až do Staříče ke 
mlýnu ke křížení několika cyklotras. Pokračujte stále po cyklotrase 6006 kolem mlýna směr Olešná, kolem firmy 
„AUTODEMONT“ (vrakoviště) a souběžně kopírujte dálnici do Místku. Těsně před Baumaxem neodbočujte vpravo na trasu 
6006 (zarostlý chodník), ale pokračujte rovně přes mostek a přes parkoviště kolem Baumaxu a Alberta až na silnici k Olešné. 
Pozor, je zde silný automobilový provoz! Za Hypernovou se opět objeví značení trasy 6006. Po cca 800m dojedete na 
křižovatku  pod přehradou, zde trasa 6006 odbočuje vpravo a hned za mostem přes říčku Olešnou odbočíte vlevo na nově 
vybudovanou cyklostezku (zámková dlažba). Dávejte pozor při odbočování z hlavní silnice. Na kopečku cyklostezka končí a 
tam odbočíme vlevo směrem k hrázi. Na hráz ale nepojedete. Před ní odbočíte vpravo a po břehu přehrady pokračujte 
směrem k AKVAPARKU. Za AKVAPARKEM  cca 100 m pokračujte rovně po novém úseku až ke křižovatce. Tam  odbočíme vlevo 
a dojedeme až do Palkovic. V Palkovicích pak narazíme na hlavní silnici, odbočíme vpravo a po 20m je hned odbočka doleva 
do kopečka. Trasa nás vyvede ven z frekventované silnice a pokračujeme po asfaltu po horizontu s pěknými výhledy na 
Palkovické hůrky. Na konci asfaltky sjedeme k restauraci „Pod Habešem“. Zde odbočíme vlevo na trasu 6004 a pokračujeme 
směrem na Metylovice. Na kopečku v Metylovicích vlevo sjedeme směrem do Frýdlantu nad Ostravicí. Stále se držíme trasy 
6004. Na křižovatce u dálnice projedeme rovně a po cca 500 m trasa 6004 a 6008 odbočuje vlevo do Frýdlantu. Tady 
opustíme trasu 6004 a 6008 a pokračujeme rovně po asfaltu zatím do mírného kopce. Nad restaurací „LAS VEGAS“, která se 
nachází vlevo pod námi, stále pokračujeme po hlavní silnici do kopce. Asfaltka začíná stále více stoupat do kopce a na konci 
posledních domků je v celé trase nejprudší. Pro méně zdatné je lepší cca 500m kolo raději vést. Zde dávejte pozor na 
poměrně slušný provoz aut, zvláště na tak úzké silnici nejezděte vedle sebe! Po prudším stoupání následuje uklidnění a 
křižovatka pod Solárkou. Pro občerstvení si zde můžete vpravo vystoupat až chatě Solárka. Naše trasa ale pokračuje vlevo po 
asfaltové cestě po vrstevnici. Této cesty se držíme, objedeme jižní svah Ondřejníku až do Kozlovic. Cestou po vrstevnici se 
nám v průsecích objevují stále nové výhledy na Lysou horu, údolí Ostravice, Smrk, Čeladnou, Kunčice pod Ondřejníkem, 
Kněhyni, Radhošť, Frenštát pod Radhoštěm, Tichou, Kazničov, Hukvaldy a Palkovické hůrky. Pak sjedeme do ráztoky nad 
Kozlovice a podél Ondřejnice projedeme Kozlovicemi. Za kostelem těsně před mostkem (za vodou je nákupní středisko) 
jedeme rovně a podél Ondřejnice dojedeme až k benzínové pumpě BEBIKO. Na křižovatce pak pokračujeme rovně směrem na 
Hukvaldy. Napojíme se na trasu 6006. Kolem obory se dostaneme do Sklenova a po značení trasy 6006 přes Rychaltice a 
průjezdem přes horní konec Fryčovice dorazíme do cíle u sokolovny ve Fryčovicích.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o dění v oddílech TJ Sokol Fryčovice: 

www.tjsfrycovice.webnode.cz 


