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Informace:  Ing. Konečný Vratislav, Fryčovice 529, PSČ 739 45, tel. 603 996 644 
 
Prezentace a start: 14.května 2016 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!). 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. 

 

 
 

Cyklotrasy – Ostravsko 
36 km – 41 km – 44 km 

 
Po startu ve Fryčovicích u sokolovny se vydáte po trase 6006 na křižovatku do Trnávky. Tady pokračujete rovně po chodníku 
do Brušperka. Za stavebninami odbočíte vpravo do města. Před stoupáním k náměstí odbočíte vpravo kolem potoka do 
mírného kopce. Na kopci narazíte znova na značení cyklo 6006. Pokračujete po ní až k šachtě Dolu Staříč. Za kalištěm 
opustíte cyklo 6006 a zabočíte vlevo na cyklo 6065 do Oprechtic. Na křižovatce u bývalé Prefy odbočíte vpravo a po cca 50 m 
před nadjezdem odbočíte vlevo a držíte se stále cyklo 6065 až do Paskova. U podjezdu pod dálnicí opustíte cyklo 6065 a 
pokračujete rovně po asfaltové silnici. Po podjetí železniční vlečky odbočíte vlevo do Mitrovic. V Mitrovicích narazíte na 
značení cyklo „H“. Zde odbočíte vpravo k dálnici, kterou nadjedete a za sjezdem odbočíte vpravo a hned vlevo. Pokračujete 
stále po cyklo „H“. Dojedete do Hrabové na křižovatku cyklostezek. Zde odbočíte vlevo na cyklo „C“ a cca po 100 m zase 
odbočíte vlevo. Na konci cesty odbočíte vpravo na šotolinovou cestu a stále se držíte cyklo „C“. V Hrabové na Ščučí opustíte 
cyklo „C“ a pokračujete stále rovně po cyklo „A“. Podjedete podchodem dálnici a na první křižovatce na sídlišti Hrabůvka 
odbočíte vlevo a pokračujete stále po cyklo „A“ až do Dubiny. U nadzemních garáží nadjedete tramvajovou trať, a hned za 
nadjezdem pokračujete na křižovatce rovně po cyklo „A“. Za křižovatkou odbočíte hned vpravo. Po cyklo „A“ dojedete až 
k přechodu u Dakoty. 

Tato část je pro všechny tři trasy společná! 
Zelená trasa 36 km pokračuje tím, že hned za světelnou křižovatkou odbočíte vlevo na značení „I“, která vás dovede přes 
Bělský les, (kde se sloučí s cyklostezkou „B“) až do Staré Bělé ke kostelu. Odtud pokračujete po cyklostezce „B“ , která 
nejprve protne hlavní silnici a pak po cca 100 m odbočuje vpravo mezi domky. Držíte se tohoto značení až do Krmelína. 
V Krmelíně u kostela projedete křižovatku rovně a po cca 50 m narazíte na značení „U“,, kterého se držíte až do Staré Vsi, 
kde u lávky přes Ondřejnici se napojíte na cyklostezku 6135 a v Brušperku na 6006 a po nich dojedete až do cíle do Fryčovic. 
 
 

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


Další dvě trasy pokračují od křižovatky u Dakoty rovně kolem tramvajové smyčky až do Starých Výškovic. Stále se držíte 
značení „A“. Za Výškovicemi pojedete kolem Odry po asfaltové silnici. Tou projedete lužním lesem až na jeho konec. U 
mostku před křižovatkou dvou asfaltových cest (vpravo dojedete akorát k Odře – slepá ulice) se opět můžete vybrat dvě 
varianty okruhů. 
Modrá varianta (41 km) pro vás znamená, že před mostkem odbočíte vlevo na polní cestu, po které se dostanete kolem 
jezdeckého areálu až do Staré Bělé a pak odbočíte vpravo a vydáte se po hlavní silnici směrem na Proskovice. Velkou 
křižovatku pak projedete rovně a projedete skoro celými Proskovicemi po cyklostezce „L“ až k bývalému mlýnu. Tady 
cyklostezka „L“ odbočuje vpravo kolem koupaliště do polí. Projedete ji nejprve po asfaltové cestě a pak za dřevěným 
mostem přes Ondřejnici se cesta mění v polní. Po polní cestě dojedete až do Košatky u mostu přes Lubinu a vydáte se vlevo 
po značení 6135 přes Starou Ves a v Brušperku po 6006 až do cíle do Fryčovic. 
 
Pokud si zvolíte delší (červenou) variantu (44 km), tak pokračujete po asfaltu přes mostek a odbočíte vlevo a dojedete před 
most přes Odru. Zde na něj odbočíte a pojedete k železničnímu přejezdu u Polanky. Na další křižovatce neodbočujete, ale 
jedete rovně po cyklo „A“. Za restaurací „U Machů“ pak odbočíte vlevo na cyklo „R“. Po podjetí železniční trati se dostanete 
zase k oderským nivám a do oblasti rybníků. Pokračujete 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 dojedete 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 přejedete louku a dostaneme se k soutoku. Zpět jedete stejnou cestou). Po cyklo „R“ dojedete až do Jistebníku 
k nádraží. Zde odbočíte vlevo na cyklo 5. Projedete cestou mezi rybníky až na most přes Odru v Košatce. Zde pokračujete 
rovně po cyklo 6135, projedete celou Košatkou a pokračujete až do Staré Vsi. Na kraji obce odbočíte vlevo ke kostelu. Před 
mostem přes Ondřejnici odbočíte vpravo a proti proudu Ondřejnice po značené cyklostezce dojedete až do cíle do Fryčovic. 

 
Cyklotrasy Pobeskydí 

36 km – 33 km – 50 km – 40 km – 30 km 
 

Z Fryčovic po startu vyjedete vpravo směrem na Rychaltice po cyklostezce 6006. Za mostem v Rychalticích podjedete hlavní 
silnici a odbočíte vpravo na most přes Ondřejnici. Za mostem pojedete rovně do kopce. Kolem R48 po asfaltu se dostanete až 
do Hájova. Na hlavní silnici odbočíte vpravo, podjedete opět R48 a pokračujete do mírného kopce. Na horizontu odbočíte 
vlevo a sjedete až do Příbora - Klokočova k bývalé Lonce. Zde se vydáte vlevo a pokračujete po silnici po značení cyklo 6039 
rovně až k mostu přes Lubinu. Další křižovatku („u Tatry“) projedete rovně a podél Lubiny přijedete  až k mostu u nádraží 
v Příboře. Odtud se můžete vydat několika směry. 
 
V případě výběru trasy 36 km (černá) a žlutá (33 km) – pokračujete odbočením na lávku pro pěší a cyklisty, po které se 
dostanete na druhou stranu Lubiny. Od nádraží pojedte stále po cyklo 6039 až k silnici na Závišice – Štramberk. Zde si můžete 
opět vybrat variantu 36 km nebo 33 km. Delší – černě značená varianta pokračuje odbočením vpravo a na první křižovatce 
odbočíte nejprve vlevo a pak se vydáte pravou variantou (ulice Svatopluka Čecha) do kopečku. Za letadlem odbočíte vlevo do 
ulice 28.října a pak ulicí  kpt.Jaroše a po nich se dostanete až na konec Příbora. Nadjedete hlavní sílnici a za nadjezdem 
odbočíte vlevo a pak na další křižovatce vpravo a sjedete až boroveckým rybníkům. Před rybníky odbočíte vpravo a dojedete 
na křižovatku silnice Sedlnice – Závišice. Odtud se vydáte vlevo a projedete celými Závišicemi až do Štramberka. Vystoupáte 
k náměstí a sjedete až na křižovatku u štramberského nádraží. Tady odbočíte vlevo a pojedete po hlavní silnici až do 
Kopřivnice. U házenkářského hřiště se napojíte na cyklostezku 502 a odbočíte na ni vpravo. Stále se budete držet značení 
cyklo 502 přes Lubinu až do Horního Sklenova, kde odbočíte k rybníku vlevo a po trase 6006 pojedete přes Dolní Sklenov a 
Rychaltice až do cíle do Fryčovic.  
Kratší žlutá (33 km) trasa je vedena od křižovatky v Příboře (se silnicí Příbor – Závišice) vlevo po cyklo 6039. Pak opatrně 
projedete přes hlavní silnici a stále se držíte značení 6039 kolem jízdárny a kolem bývalého očního sanatoria až pod kopec ve 
Štramberku, kde se napojíte a pokračujete po černé trase až do cíle do Fryčovic. 
 
Od mostu v Příboře u nádraží můžete pokračovat také dvěma dalšími trasami – oranžová (30 km) a červenou (40 nebo 50 km). 
Všechny tyto trasy pokračují od mostu tak, že nepřejíždíte Lubinu, ale pokračujete stále kolem Lubiny proti proudu až do 
obce Lubina. Na první křižovatce přejedete most přes řeku a za mostem vlevo pokračujete obcí až fotbalovému hřišti 
v Lubině. Zde se odděluje oranžová kratší varianta, která pokračuje po cyklo 502 vlevo do centra obce. Pod kostelem před 
stoupáním odbočíte vpravo na cyklo 6001 a projedete místní části Lubiny – Větřkovicemi až k silnici Hukvlady – Mniší. Zde 
odbočíte po vpravo a sjedete do centra Mniší. Za kostelem na náměstíčku odbočíte vlevo a pokračujete až na konec obce. Na 
konci obce je křižovatka, na které odbočíte vlevo do mírného kopce a projedete až do Měrkovic. V Měrkovicích na křižovatce 
dvou turistických tras (zelená a žlutá) odbočíte vlevo do kopečka k oboře. Po žluté opatrně projedete oborou až na Hukvaldy 
a od hotelu sjedete do Horního Sklenova, odbočíte vpravo k rybníku na cyklo 6006 a pokračujete dále přes Dolní Sklenov a 
Rychaltice do cíle do Fryčovic. 
 
Delší kombinovaná červená trasa (40 km nebo 50 km) pokračuje od hřiště v Lubině odbočením vpravo směrem na Kopřivnici a 
po druhé levé cestě pokračujeme do Vlčovic. Ve Vlčovicích odbočíte na most přes Lubinu do Mniší a na malém náměstíčku 
pod kopcem odbočíte vpravo a pokračujete ven z obce Mniší. Na konci obce nepokračujete do Měrkovic, ale rovně po asfaltu 
přes pole až do Tiché (cyklostezka označená znakem Radegastu). V Tiché se vydáte po hlavní silnici vlevo a projedete celou 
obcí až na křižovatku Tichá – Kunčice – Kozlovice. Pro ty, kteří si zvolili 40 km variantu, to znamená odbočit vlevo do kopce 
(modrá trasa) a po kvalitní asfaltce se dostanete až do Kozlovic, kde se napojíte na delší variantu. Náročnější 50 km okruh 
pokračuje z Tiché až do Kunčic pod Ondřejníkem. V Kunčicích za kostelem na křižovatce s cestou od Frenštátu odbočíte vlevo 
a pak za hotelem „Huťařství“ odbočíte z hlavní silnice vlevo do kopečka. Projedete Kunčicemi stále rovně až na konec cesty, 
kde narazíte na žlutou a zelenou turistickou značku. Zde odbočíte vlevo a držíte se zelené značky a kolem několika 
rekreačních středisek stoupáte úbočím Ondřejníku. Za posledním rekreačním střediskem pak zelená značka uhýbá prudce 
doleva. Držíme se zelené značky.  Za samotami narzíte na asfaltovou silnici. Zde opustíme zelenou značku a po vrstevnicové 
cestě pojedete úbočím Ondřejníku. Po ní se vydáte vlevo a sjedete úbočím Ondřejníku až do ráztoky nad Kozlovicemi a 
kolem Ondřejnice sjíždíte do centra Kozlovic. Na křižovatce Tichá *- Kozlovice se spojíte s 40 km variantou a projedete 
celými Kozlovicemi a odbočíte směrem na Hukvaldy. Na Hukvaldech pokračujete kolem Ondřejnice až do Dolního Sklenova, 
kde se napojíte na cyklo 6006 a po ní se vydáte přes Rychaltice do cíle do Fryčovic. 



  
Cyklotrasy Poodří 

50 km – 49 km – 40 km 
 

Z Fryčovic po startu vyjedete vpravo směrem na Rychaltice po cyklostezce 6006. Za mostem v Rychalticích podjedete hlavní 
silnici a odbočíte vpravo na most přes Ondřejnici. Za mostem pojedete rovně do kopce. Kolem R48 po asfaltu se dostanete až 
do Hájova. Na hlavní silnici odbočíte vpravo, podjedete opět R48 a pokračujete do mírného kopce. Na horizontu odbočíte 
vlevo a sjedete až do Příbora - Klokočova k bývalé Lonce. Zde se vydáte vlevo a pokračujete po silnici po značení cyklo 6039 
rovně až k mostu přes Lubinu. Další křižovatku („u Tatry“) projedete rovně a podél Lubiny přijedete  až k mostu u nádraží 
v Příboře.  Odtud pokračujete odbočením na lávku pro pěší a cyklisty, po které se dostanete na druhou stranu Lubiny. Od 
nádraží pojedte stále po cyklo 6039 až k silnici na Závišice – Štramberk. Odtud pokračujte odbočením vpravo a na první 
křižovatce odbočíte nejprve vlevo a pak se vydáte pravou variantou (ulice Svatopluka Čecha) do kopečku. Za letadlem 
odbočíte vlevo do ulice 28.října a pak  kpt. Jaroše a po nich se dostanete až na konec Příbora. Nadjedete hlavní sílnici a za 
nadjezdeme odbočíte vlevo a pak na další křižovatce vpravo a sjedete až boroveckým rybníkům. Před rybníky odbočíte 
vpravo a dojedete na křižovatku silnice Sedlnice – Závišice. Odtud pokračujete vpravo do Sedlnice. Projedete obcí až na 
křižovatku Sedlnice – Bartošovice.   Pro ty, kteří si zvolili variantu 50 km nebo 49 km platí odbočení vlevo do Bartošovic. Před 
Bartošovicemi narazíte na cyklo „5“, ale vy sjedete dolů do Bartošovic k zámečku. Zámeckým parkem kolem platanu 
projdete vedle kola k lávce přes potok. Za lávkou pokračujete vpravo mezi domky až na konec vesnice. Na konci Bartošovic 
narazíte u farmy na značení „6011“. Odbočíte vpravo na hlavní silnici a podél Bartošovického potoka po trase 6011 dojedete 
až ke mlýnu u Odry. Přejedete most a loukou směřujete kolem meandrů Odry do Studénky. Postupně podjedete železniční 
trať a pak nový silniční most. Za mostem opustíte cyklo 6011 a pokračujete vpravo po modré turistické značce kolem Odry až 
k nádraží ve Studénce. Tady se nabízí dvě varianty – 50 km nebo 49 km. Delší varianta vede po zpevněných nebo asfaltových 
cestách, kratší po zpevněných a nezpevněných polních cestách nebo pěšinách. 
50 km varianta: u nádraží přejedete železniční přejezd a hned za ním odbočíte vpravo na cyklo 6011. Projedete Studénkou 
až k zámku, kde se odpojíte od cyklo 6011 a pokračujete vpravo po asfaltu až do Jistebníku (v polovině trasy se napojíte na 
cyklo 6190). V Jistebníku pak  odbočíte vpravo a za obecním úřadem odbočíte vlevo do mírného kopce a kolem staré školy se 
dostanete na zkratku. Před novou školou odbočíte vpravo a sjedete na hlavní silnici a po ní se vydáte vlevo k železničnímu 
přejezdu. Zde je možnost občerstvení na dvou místech. Zde odbočíte vpravo na cyklo 5. Projedete cestou mezi rybníky až na 
most přes Odru v Košatce. Zde pokračujete rovně po cyklo 6135, projedete celou Košatkou a pokračujete až do Staré Vsi. Na 
kraji obce odbočíte vlevo ke kostelu. Před mostem přes Ondřejnici odbočíte vpravo a proti proudu Ondřejnice po značené 
cyklostezce dojedete až do cíle do Fryčovic. 
49 km varianta: 
Před nádražím odbočíte vpravo a stále se držíte modré turistické značky. Opatrně „podlezete“ železniční most (který se 
demontuje) a polními pěšinami přijedete k „oderské lávce“. Odru nepřejíždíte a pokračujete po modré turistické značce 
polní pěšinou až na křižovatku „písečný most“ u velkého rybníka. Tady odbočujete vpravo a stále se držíte modré turistické 
značky. Kolem rybníků, polní cestou, přes trať, přes pole dojedete před Jistebník. Před farmou odbočuje modrá vpravo a vy 
ji taky následujete a kolem koňských výběhů dojedete do Jistebníku. Tady odbočíme vpravo a po hlavní silnici dojedeme až 
k nádraží. Tady se napojíte na 50 km variantu a společně jedete až do cíle. 
 

Cyklotrasa velký ostravský okruh 
63 km 

Po startu ve Fryčovicích u sokolovny se vydáte po trase 6006 na křižovatku do Trnávky. Tady pokračujete rovně po chodníku 
do Brušperka. Za stavebninami odbočíte vpravo do města. Před stoupáním k náměstí odbočíte vpravo kolem potoka do 
mírného kopce. Na kopci narazíte znova na značení cyklo 6006. Pokračujete po ní až k šachtě Dolu Staříč. Za kalištěm 
opustíte cyklo 6006 a zabočíte vlevo na cyklo 6065 do Oprechtic. Na křižovatce u bývalé Prefy odbočíte vpravo a po cca 50 m 
před nadjezdem odbočíte vlevo a držíte se stále cyklo 6065 až do Paskova. Podjedete podjezdem dálnici a krajskou silnici 
přejedete kolmo na druhou stranu k bytovkám. Za nimi zahněte doleva a na konci ulice odbočte doprava a projedete 
Paskovem až k mostu přes Ostravici a zde se napojíte na cyklostezku kolem Ostravice. Přejedete most a sjedete k nádraží. 
Cyklostezkou projedete po proudu řeky Ostravice. U Hrabové nepřejíždějte na druhou stranu a pokračujte stále po proudu 
Ostravice až ke Slezkoostravskému hradu. Za hradem přejedete po lávce na druhý břeh k výstavišti a pokračujete opět po 
proudu Ostravice přes centrum, Komenského sady až k muglinovskému mostu. Zde opět přejedete na druhou stranu a a za 
mostem odbočíte doprava a pokračujete dále podjetím mostu po cyklostezce až k soutoku Odry a Ostravice. U Koblova 
přejedete most přes Odru a za mostem odbočíte vlevo na trasu „G“ pod Landek. V Landek parku se můžete zastavit a 
občerstvit. Z Landek parku přijedete k hlavní silnici (Ostrava – Hlučín). Zde kousek pojedete po místní komunikaci na sever a 
po 50 m po přechodu přejdete na druhou stranu. Pokračujete stále po cyklostezce „G“ do Lhotky. Před Hošťálkovicemi 
odbočuje cyklostezka „G“ do polí k Odře. Kolem dálnice D1 přijedete na další křižovatku cyklostezek. Tady podjedeme 
dálnici a pak následně přes lávku přes Odru se dostanete na druhý břeh. Zde se napojíte na cyklostezku „L“ a proti proudu 
Odry pojedete po protipovodňovém valu přes Novou Ves, podjedete most pod Rudnou, podjedete železniční most, kolem 
pomníčku „u korýtka“ až k asfaltové cyklostezce od Výškovic. Zde pokračujte vpravo až k mostu před Polankou. Zde odbočíte 
vlevo do Staré Bělé a po silnici přes Proskovice dojedete do Staré Vsi. Za  mostem přes Ondřejnici odbočíte vlevo na 
cyklostezku a proti proudu Ondřejnice po značené cyklostezce dojedete až do cíle do Fryčovic.  

 
 

Mapky cyklotras jsou k dispozici na webových stránkách a v místě startu! 
 
 

Informace o dění v oddílech TJ Sokol Fryčovice: 

www.tjsfrycovice.webnode.cz 


