
12. Koloběžky z Ostravy přes Valmez - 64 km – 

itinerář trasy 

 
START – Ostrava, Bělský les, u restaurace Koliba 

➡z Bělského lesa se po cyklostezce vydáme do Staré Bělé 

k restauraci U Matěje 

➡na tamní křižovatce odbočíme doleva na Proskovice 

Stará Ves nad Ondřejnicí 

➡na křižovatce u rest. U Babek odbočíme doleva a brzy poté 

se napojíme na cyklostezku a záhy na silnici, která nás dovede 

do Petřvaldu 

➡projedeme celou obcí a pak na konci přes křižovatku resp. 

přes silnici I/58 rovně, směr obec Mošnov. 

Mošnov 

➡za kostelem odbočíme mírně doleva a několik kilometrů 

pokračujeme do obce Skotnice 

➡ve Skotnici, blízko silnice na Příbor, odbočíme doleva 

k Obecnímu úřadu resp. restauraci U Žabáka 

KONTROLA – U Žabáka – razítko 

➡potom se vrátíme zpět a přejedeme přes silnici I/58 do 

Prchalova 

➡celou obcí včetně křižovatky u pumpy Pap Oil 

projedeme rovně 

Libhošť 



➡následuje obec Libhošť, na jejím konci se musíme dostat 

přes silnici I/48 (Příbor – Nový Jičín) na cyklostezku 

502 Greenway K-M-W 

➡po cyklostezce přijedeme do Nového Jičína 

Nový Jičín 

➡na kruhovém objezdu doleva směr Bludovice, Hodslavice, 

Valašské Meziříčí po cyklostezce č. 6271 

➡obcí Bludovice projedeme rovně po cyklostezce č. 6271 

Hodslavice 

➡na začátku obce se cyklostezka odklání doleva a potom 

pokračuje mimo obec 

➡později přejedeme přes silnici spojující Hodslavice a 

Mořkov a pokračujeme po cyklostezce do Hostašovic 

➡v Hostašovicích navštívíme přírodní památku Prameny 

Zrzávky 

➡potom pokračujeme po cyklostezce č. 6016 

➡za bodem záchrany Krhovské rozcestí se napojíme na 

hlavní silnici a po 500 m odbočíme doleva do obce Krhová 

Krhová 

➡na konci obce za železničním přejezdem odbočíme doleva 

na frekventovanou silnici (Rožnov – Valmez) a vzápětí 

doprava na ulici Solární 

➡přejedeme přes most nad řekou Bečvou a za ním odbočíme 

doleva a napojíme se na cyklostezku č. 6260 směr Zašová 

KONTROLA – Občerstvení Na Dolině – razítko 



➡za občersvením Na Dolině odbočíme doleva, přejedeme po 

mostě přes řeku Bečvu a brzy po sobě dvakrát odbočíme 

doprava, stále po cyklostezce č. 6260, směr Rožnov 

Střítěž nad Bečvou 

➡za křižovatkou dvou cyklostezek přejedeme most přes 

Bečvu a za ním doleva podél řeky dojedeme do Zubří 

Zubří 

➡zde se po cyklostezce vydáme přes most na pravý břeh 

řeky, po kterém dojedeme až do Rožnova 

Rožnov 

➡v Rožnově u křižovatky do centra odbočíme doprava po 

lávce přes Bečvu a pokračujeme přes křižovatku Nádražní-

Pionýrská - Videčská do cíle 

CÍL – Rožnov p. R. Masarykovo náměstí 

 

Výškový rozdíl 

• stoupání 486 m, klesání 363 m 

• nejnižší bod 219 m. n. m. – Restaurace U Matěje, 

Ostrava, Stará Bělá 

• nejvyšší bod 394 m. n. m. – Domorazské louky 

 
 


