
Podrobný popis – zelená trasa č. 9 Račí údolí – Travná – Račí údolí 

orientační 
délka úseku (m) označení popis 

400 2C – Z, K asfaltovaná cesta procházející Račím údolím 
mírné stoupání podél potoka 
doporučen krok a využití krajnice 
souběh s pěší trasou modré a červené barvy 

1300 4C – Z asfaltovaná cesta 
velmi prudké stoupání 

800 3C – Z, K prudké stoupání 
doporučena jízda v kroku 
v souběhu s cyklotrasou a naučnou stezkou 
Rychlebskými horami 

250 1C – Z, K zpevněný, vrstevnicový úsek 
po krajnici lze projíždět v klusu 

750 2C – Z, K zpevněná cesta 
mírné stoupání 
místy lze po krajnici projíždět v klusu 
na konci úseku odpojení od naučné trasy, ale 
stále souběh s cyklotrasou 

500 3C – K kamenitá cesta 
doporučen krok nebo vést koně na ruce 
prudké stoupání 
úsek zakončen křižovatkou „U kříže“, kde se 
křižuje s jezdeckou stezkou modré barvy 

750 2B – S lesní cesta 
mírně zvlněný terén 
doporučena jízda v klusu 

500 2C lesní cesta – místy bláto, větve, kameny 
doporučen krok, ale je možné po uvážení 
využít jízdu v klusu či cvalu 
mírně zvlněný terén 

250 2B – S kamenitá cesta 
mírné klesání do Zálesí 

1000 2C kamenitá cesta 
mírně zvlněný terén 
souběh s pěší trasou modré barvy 
a cyklotrasou 

300 2B lesní cesta, měkký podklad 

1150 2C – S, K kamenitá cesta 
úsek v souběhu s cyklotrasou, na začátku 
také s pěší trasou modré barvy (ta se dále 
odpojuje a vede do Travné) 



1700 2C – Z, K asfaltovaná cesta 
mírné klesání do Travné 
souběh se žlutou pěší trasou 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Travné 

300 2C – K kamenitá cesta, mírné stoupání 

1800 2B – S zemědělská oblast (chov skotu) 
místy kamenité úseky 
možnost projíždět v klusu 
od lokality Sedm křížů se napojuje na pěší 
trasu zelené barvy; zároveň se odpojuje žlutá 
jezdecká stezka 

1100 3C lesní cesta – větve, kameny 
prudké stoupání 
doporučen krok 
souběh se zelenou pěší trasou 

200 2A velmi měkký podklad, lesní cesta 
mírně zvlněný terén 
v závěru se úsek napojuje na cyklotrasu, 
naučnou stezku Rychlebskými horami 
stále v souběhu se zelenou pěší trasou 

800 2B – K kamenitá cesta 
mírné stoupání 

3500 1B – S vrstevnicová lesní cesta 
místy kamenité 
na začátku se úsek odpojuje od zelené pěší 
trasy 
doporučena jízda v klusu 

1200 2C – S, K mírné klesání 
přibližně v polovině se napojuje na pěší trasu 
žluté barvy 
kamenité, doporučen krok 

800 2C – Z, K odpojení od žluté pěší trasy 
asfaltovaná cesta, místy úzká krajnice 
doporučen krok nebo vést koně na ruce 

800 1C – Z, K průjezd Horními Hošticemi až ke kapli 
sv. Jana Nepomuckého 
asfaltovaný úsek 
velmi mírné klesání 
souběh s pěší trasou žluté barvy 

1200 3C kamenitá cesta 
doporučen krok nebo vést koně na ruce 
prudké stoupání a následně klesání 
k Hoštickému potoku 



800 1C – Z, K asfaltovaná cesta podél Hoštického potoka 
k hájovně 
velmi mírné klesání 
úsek v souběhu s pěší trasou červené barvy 
(i v následujících úsecích) 

1600 2C – S, K mírně zvlněný terén 
souběh s červenou pěší trasou 
kamenitá cesta, po uvážení lze projíždět 
v klusu 

350 2B – S měkký podklad 
mírně zvlněný terén 

750 2C – S, K kamenitá cesta, mírné klesání 
doporučena jízda v kroku 
úsek končí napojením na pěší trasu zelené 
barvy a cyklostezku; 
ve stejném místě se připojuje žlutá jezdecká 
stezka 

1100 2C – Z, K asfaltovaná cesta 
mírně zvlněný terén 
místy lze využít krajnice 

350 1C – Z, K asfaltovaný úsek, travnatá krajnice 
souběh s cyklotrasou 

750 3C – S, K kamenitá cesta 
prudké stoupání 
doporučen krok nebo vedení koně na ruce 

800 2B – S lesní cesta 
mírně zvlněný terén 
po uvážení lze projíždět v klusu 
v závěru se úsek křižuje s pěší trasou červené 
barvy 
v blízkosti kaple sv. Antonína 

850 2C – S, K kamenitá cesta 
mírné klesání 
úsek končí napojením na modrou jezdeckou 
stezku u rekreačního střediska Račí údolí 
v místě provozován chov koní (možnost 
vytvoření další jezdecké stanice) 

 


