
Průběh a délka tras:
5 A, B, C, D 
Běžecké trasy v okolí Pusteven 
Cross-country routes in the vicinity of Pustevny
Loipen bei Pustevny
Trasy biegowe w rejonie przeleczy Pustevny

trasa Průběh délka

5A Tanečnica – skokanské můstky – po červené 
– k chatě na Martiňáku a zpět 16 km

5B Pustevny – rozhledna Cyrilka – socha Radegast 
– Radhošť a zpět 8 km

5C okruhy po 1,2,3,4 a 5 km. Začátek nad lanovkou 
po červené značce

1, 2, 3, 4 
a 5 km

5D
½ svahu Cyrilka – směr RadhošŤ po naučné stezce 
k modré značce na Radhošť – směr Prostřední Bečva asi 
800m po vrstevnici na chatu Mír a zpět na Pustevny

18 km

6 
Lyžařská trasa pod Javorníkem
Ski path below Javorník
Skiwanderweg unterm Javorník
Nartostrada Pod Javorníkem

trasa Průběh délka

6 Veřovice lyž.středisko – Horečky můstky 
ve Frenštátě pod Radhošťem 7,1 km

Firma zodPovědná za úPravu tras a kontaktní 
osoba/contacts/kontakte/kontakty:
trasa 5 a, b, c, d: 
Sportovní klub SKIALPIN Pustevny
tel.: +420 556 835 993,  +420 603 838 760, (Jan Mikeska)
trasa 6: 
Lyžařský klub Veřovice
tel.: +420 777 718 610, +420 556 857 056 (Tatiána Kuzmová)

inFormační centra - ic:
mic Frenštát pod radhoštěm
tel.: +420 556 836 916
www.frenstat.info
beskydské ic  
tel.: +420 558 676 909  
www.beskydy-info.cz
ic ostravice
Tel.: +420 558 321 280
www.obec-ostravice.cz 
ic Frýdlant nad ostravicí
Tel.: +420 558 676 909
www.beskydy-info.cz
ic valašského království
tel.: +420 556 831 402
www.valasske-kralovstvi.cz

M o r a v s k o s l e z s k ý  k r a j

na běžkách
Cross-Country skiing 
in the Moravian-silesian region

Mährisch-schlesische region 
in der Loipe

na biegówkaCh 
w okręgu MorawskośląskiM
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horská služba/mountains rescue service
bergrettungsdienst/stacja ratunkowa goPr:
hs pro oblast beskydy
tel.: +420 558 67 393
hs lysá hora 
tel.: +420 558 437 923 
hs javorový
tel.: +420 607 584 985
hs lysá hora
tel.: +420 558 437 923
hs Pustevny
tel.: +420 556 836 444

Pohotovostní teleFon/emergency Phone
bereitsschaFtsteleFon/Przeciwawaryjny teleFon: 
+420 606 769 010

Realizace a desing.: Agentura API s.r.o.
Mapové dílo: SHOCart, spol. s.r.o.
Vydal: Moravskoslezský kraj, 2006
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