Kolo pro život - Drásal
Popis trasy
Trasa vám rozhodně nedá nic zadarmo a nabídne spoustu cyklistických lahůdek, včetně výjezdu na
Hostýn nebo legendární technické stoupání na vrchol Pardus s následným rychlým a dlouhým
sjezdem do Rusavy. Podíváte se také do okolí zříceniny hradu Lukova, který je národní kulturní
památkou, lahůdkou na závěr bude přejezd hřebene přes Hrubou Malíkovou.

Trasa vede nádhernou slunnou krajinou střední Moravy, které vévodí překrásné Hostýnské vrchy,
jejichž zdolání určitě vyžaduje pravidelný trénink a bikerské zkušenosti. Na rozjezd vás čeká cesta po
silnici do Žop, než se postupně vnoří do terénu a přírody Hostýnských vrchů. Cestou do Ráztoky si
užijete dvacetikilometrový úsek k Svatému Hostýnu, dále přes Chvalčov – Na Valaškách a přes
nejvyšší bod s legendárním technickým stoupáním na Pardus (673 m.n.m.). Chybět nebude hezký
úsek ke zřícenině hradu Lukov. Na trase vás čeká požehnaně kořenů, co na tom, že jim po nedávné
lesní kalamitě často chybějí kmeny s větvemi a válejí se různě po trase. Troufáme si říci, že trasa je
dokonce ještě lepší a zábavnější, než dříve. Šířka lesních cest sice zůstala stejná, avšak četné bahnité
louže v kolejích vyjetých od těžké techniky, výmoly, kameny, větve a další balast z nich vytvořily
singletracky, kterých se každý biker musí držet, pokud chce projet bez komplikací. K tomu nechybí
spousta klasických technických úseků, především dlouhé prudké kopce a rychlé sjezdy, stále nahoru
a dolů. Převýšení je značné, a aby trasa dokázala tyto hodnoty naplnit, musíte se sakra snažit. Těch
několik asfaltových úseků, co se zde nachází, je o to více vítaným odpočinkem a možností doplnit
energii.
Destinace Východní Morava

57.5 km | 4 hodiny

Trasa

Povrch
Typ
aktivity

Horská kola

Filmová místa v okolí
Sirotčinec, kde žil princ: , GPS: 49.333056,17.580556

Doporučená místa pro cyklisty
Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem: , Tel: +420573501901, Email:
info@mubph.cz, Adresa: Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem, GPS: 49.4007419,17.6727769

