
TRASA - MTB – Ondřejník ( 55 km ) 
Trasa MTB. Po výjezdu ze zahrady u Kremlů se dáte po hlavní cestě směr Rybské paseky a Libotín. Dále pokračujete okolo přehrady na Ženklavu, kde odbočíte do leva a kolem sportoviště k vlakové zastávce. Odtud přes osadu Háje 

směrem k Lichnovu, kde se napojíte na turistickou červenou a pokračujete směr Frenštát pod Radhoštěm Horečky. Dále se pokračuje směrem ke koupališti a po cyklostezce směr Závodí až k restauraci Na Střelnici kde se napojíte na turistickou 
zelenou, která vás dovede přes Kunčice pod Ondřejníkem a Kozlovice háj, až na Ondřejník sedlo a Turistickou chatu. Zde je kontrolní bod (turistické razítko v občerstvení). Dále pokračujete po zelené na rozcestník Kubalánky a stále po 
zelené do obce Lhotka, kde u Hostince pod Ořechem mírně vlevo pokračujete po turistické zelené až na Kozlovice-most. Tady se dáte doprava po silnici až na okraj obce Hukvaldy, kde se dáte vlevo po zelené NS do centra obce ke kostelu, dále 
vpravo a u hotelu se napojíte rovno po turistické modré až do Větřkovic. Tady na křižovatce a Stopce se dáte doleva na cyklostezku 6001, která vás dovede až do Příboru. Za mostem u vlakového nádraží přejedete přes koleje a hned vlevo po 
žluté na ul. Štramberská. Na křižovatce pojedete vlevo, dále podle mapy po ulici Štramberská, Svatopluka Čecha, doleva na Kpt. Jaroše až na most přes obchvat Příboru. Za mostem pojedete doleva a u lesa směrem doprava se dostanete k NS 
Borovecké rybníky, kde se dáte doleva kolem rybníku a pokračujete po polní cestě až na okraj Závišic, kde se napojíte na cestu směrem do centra Závišic. 

Trasu si lze libovolně upravit dle vlastního zvážení, závazné jsou pouze průjezdy kontrolními body. Závišický pedál není závod, časový limit pro absolvování tras je do 17 hod. Akce se pořádá za běžného silničního provozu, každý 
cyklista se akce zúčastňuje na vlastní nebezpečí!  

 

 

 

 


