2. Střední trasa 12,5 km
Shodná s krátkou trasou až do Jasenné.. Od kontroly na fotbalovém hřišti v
Jasenné trasa pokračuje po místních konunikacích až na zemědělskou
asfaltovou komunikaci Jasenná - Ublo. V Uble je kontrola před hospodou U
Pospíchalů. Z Ubla trasa pokračuje po značené turistické trase - po žluté
výstup na vrchol Tanečníce, odsud pokračuje trasa dál po žluté do cíle v
Pozděchově,
3. Dlouhá pro nadšence - 18 km
Shodná se střední trasou až na vrchol Tanečnice nad Ublem. zatímco střední
trasa z vrcholu Tanečnice po žluté sestupuje do Pozděchova, dlouhá trasa z
vrcholu Tanečnice pokračuje po zelené značce po hřebeni až k rozcestníku
Vrchy. tady se napojuje modrá značka, která nás povede přes rozcestníky Pod
Širokou a Horka až na vrch Vartovna (rozhleda). Z Vartovny vás do cíle v
motorestu Syrákov potom povede žlutá turistická značka.
Od motorestu Syrákov je možné použít autobusové spoje jak ve směru na
Vizovice a Zlín, tak ve směru na Vsetín

Přejeme Vám hezké zážitky, dobrou pohodu, pěkné počasí a příští rok
nashledanou.
Pořadatelé z KČT Chatocha Zlín
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1. Krátká trasa 5,5 km
Z vlakového nádraží Vizovice po modré turistické značce. Mineme sokolovnu,
panelové sídliště až k mostu přes říčku Lutoninku kde opustíme turistickou
značku. Před mostem zahneme doleva a po silnici kolem říčky přibližně 200
metrů. Poté narazíme na hlavní silnici Vizovice - Syrákov - Vsetín. Kolem této
silnice už opět pokračuje modrá turistická značka. Napojíme se na ni směrem
doleva - přibližně po 100 metrech značka opouští rušnou silnici a směrem vlevo
nás zavede mezi obytnou zástavbu a na těleso náspu budované železniční
trati. Od tohoto okamžiku je trasa vedena po modré značce po tělese náspu až
na začátek obce Jasenná, kde se opět vrátíme k silnici (zhruba 200 metrů) a
sestoupíme pod silnici na fotbalové hřiště, kde je kontrola a konec krátké trasy.
Pozor při přecházení silnice !!
Krátká trasa je vhodná i pro kočárky (s ohledem na počasí a stav hlinité cesty).

Účastnický list
25. ročníku turistického pochodu
Po stopách nedokončené
Baťovy železnice
VIZOVICE - LIDEČKO

