
4. Z Frýdku-Místku přes Velký Javorník – 38 km, 

itinerář trasy 

 
START – vodní nádrž Olešná, Hospůdka u Toma, Nad přehradou 2128, Frýdek-

Místek (Olešná) 

➡vydáme se kolem Aquaparku na naučnou stezku Hůrky (NS Hůrky) 

➡a zároveň po modré směr Kubánkov a Hukvaldy 

Chlebovice – chaty – rozcestí 

➡stále po NS Hůrky a po modré 

➡do kopce , vpravo studánka – pramen 

Palkovické Hůrky – rozcestí 

➡doprava po modré a NS Hůrky kolem turistického přístřešku 

➡směr vrchol Kubánkova a potom rovně 

Kubánkov – rozcestí 

➡doprava po modré a NS Hůrky 

Pod Zadní Babí horou – rozcestí 

➡doleva po zelené a NS Hůrky 

➡dole přes silnici rovně po zelené a po NS Hůrky 

➡směr Oborní brána 

Hukvaldy – Oborní brána – rozcestí – občerstvení, pitná voda 

➡rovně po žluté směr Liška Bystrouška 

➡potom stále po žluté – vyjdeme zadní bránou obory 

Hukvaldy obora – rozcestník 

➡po žluté 

Měrkovice – U Zvonařky – rozcestí 

➡po žluté, za kapličkou doprava 

Tichá – obec – POZOR hlavní silnice! 

1. možnost: doleva, po 50m přechod přes říčku Tichávku a pak doprava 

2. možnost – pozor provoz: doprava po hlavní silnici 900m k rozcestí 

Tichá – rozcestí 

➡přejdeme po můstku přes říčku Tichávku 

➡stále po žluté 



Frenštát p. R. – koupaliště – rozcestí (nedaleko Penny Market) 

➡po chodníku podél říčky Lubiny dojdeme až ke skokanským můstkům 

➡potom po schodech kolem můstků a po Naučné stezce beskydské nebe 

k rozcestí Koliba 

Koliba – rozcestí 

➡doleva po NS Beskydské nebe a NS Velký Javorník až na vrchol Velkého 

Javorníku 

Velký Javorník 

➡na Velkém Javorníku odbočíme doleva a pokračujeme po NS Veřovické vrchy 

Malý Javorník - rozcestí 

➡od rozcestníku Malý Javorník se napojíme na zelenou  

Zadní Javorník - rozcestí 

➡na rozcestí se vydáme po zelené 

➡asi po 2 km odbočíme na neznačenou cestu, po které dojdeme na 

cyklostezku č. 6249 

➡po cyklostezce dojdeme až ke Kolibě na Pasekách 

➡pak už po silnici až do cíle 

CÍL – Rožnov p. R. Masarykovo náměstí 

Výškový rozdíl 

• stoupání 1 147 m, klesání 1 082 m 

• nejnižší bod 304 m.n.m. – vodní nádrž Olešná, start 

• nejvyšší bod 908 m.n.m. – Velký Javorník 

 
 


