Tisková zpráva
Do Hostýnských vrchů cyklobusem
Zlín, 2. 6. 2022 — Rozhledna Maruška, vrchol Kelčského Javorníku a samozřejmě Svatý
Hostýn. Nejoblíbenější turistické cíle v Hostýnských vrších budou v letní sezóně dostupnější pro
cyklisty. A to nejen pro zdatné, kteří jsou schopni vyšlapat z údolí Dřevnice třeba až na nejvyšší
vrchol masivu, ale i pro rekreační cyklisty a rodiny. Od 12. června až do 28. září 2022 totiž do
Hostýnských vrchů vyrazí cyklobusy – autobusy s vlekem pro 22 kol.
„Poté, co jsme v loňském roce pilotně vyzkoušeli cyklobus v oblasti Beskyd a Vsetínských
vrchů, jsme se letos rozhodli přidat druhou linku. Věříme, že i ji si zájemci oblíbí,“ uvedl Ing.
Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
(KOVED).
Od 12. června do 28. září budou cyklobusy jezdit o víkendech a státních svátcích třikrát denně
na trase Zlín – Troják – Tesák – Bystřice pod Hostýnem a zpět. Ze Zlína bude autobus vyjíždět
ráno v 6.45, dopoledne v 10.20 a odpoledne ve 14.20 hodin, z Bystřice pod Hostýnem ráno
v 8.25, v poledním čase ve 12.05 a odpoledne v 16.25 hodin. „Zájemci si tedy můžou zvolit
celodenní nebo třeba jen půldenní výlet. Z Trojáku a Tesáku se cyklistům otevřou nejznámější
hřebenové trasy v oblasti, z Bystřice je zase ideální vyrazit na horu, která dala masivu jméno –
na Svatý Hostýn,“ připomíná Martin Štětkář.
O letních prázdninách, tedy od 1. července do 31. srpna, budou navíc cyklobusy jezdit po stejné
trase i ve všední dny – v 7.40 a 12.30 hodin za Zlína, v 9.00 a ve 14.05 z Bystřice pod
Hostýnem. Cena za přepravu kola cyklobusem nebo vlakem je v letošním roce stanovena na
10,- Kč.
Připomínáme, že už od 1. května jezdí cyklobus IDZK ze Vsetína přes Velké Karlovice na
Pustevny.
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