7. Z Rožnova přes Zvonový – 20 km – itinerář
trasy
START – Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí
➡z náměstí se vydáme po červené kolem lékárny, směr
Tylovice
➡po 200 m odbočíme na křižovatce doprava, stále po
červené, rodinnými domy zastavěnou lokalitou
➡na konci obytné zóny odbočíme doleva – po červené, směr
Končiny
Rysová – sedlo – rozcestník
➡od rozcestí mírně doprava, přes louku k lesu, po červené
Cyklistický rozcestník
➡na rozcestí doleva a po červené mírně z kopce
➡dole přes křižovatku rovně, pak doleva do prudkého kopce
k lesu
Hážovické díly – rozcestník
➡na rozcestí nedaleko Hospody na Dílech a kapličky,
odbočíme doleva po modré, směr Díly
Cyklistický rozcestník
➡za vrchem Hážovické díly odbočíme na cyklistickém
rozcestníku doleva, dolů po modré
Díly – rozcestník
➡dole u luk odbočíme na rozcestí doleva, a pak po žluté
Pod Díly – rozcestník

➡na rozcestí odbočíme doleva a modré sejdeme až do
Vigantic
➡ve Viganticích na hlavní cestě odbočíme doleva a vzápětí
doprava ke kostelu
Vigantice – rozcestník
➡od rozcestníku za kostelem pokračujeme po modré k lesu
Na Suši – rozcestník
➡pokračujeme rovně po modré k rozcestníku za Bečvou
Cyklistický rozcestník
➡na rozcestí odbočíme doleva a po modré resp. po
cyklostezce podél Bečvy
➡později na křižovatce tvaru písmene T odbočíme ostře
doleva a po zelené lesem do mírného kopce kolem
Hážovického mlýna
Horečky – rozcestník
➡zde odbočíme doprava, po zelené
Rožnov p. R. – k rozhledně – rozcestník
➡na rozcestí se vydáme vlevo k Jurkovičově rozhledně
Jurkovičova rozhledna
➡na rozcestí se vydáme doleva směr Jurkovičova
rozhledna (300 m)
➡z rozhledny mírně doprava pěšinou k parkovišti na ul.
Palackého v Rožnově
➡přejdeme přes silnici do parku
Rožnov pod Radhoštěm – skanzen

➡od rozcestí se vydáme doleva po Cyrilometodějské stezce
dojdeme až do cíle
CÍL – Rožnov pod Radhoštěm
Výškový rozdíl
• stoupání 550 m, klesání 542 m
• nejnižší bod 373 m. n. m. – Rožnov p. R.,
Masarykovo nám., start
• nejvyšší bod 698 m. n. m. – Díly, rozcestí

