Trasa č. 4 – K osadě Kavalčanky
(Horní stanice LD – vysílač – Bobek – Ulčaky – Kavalčanky
údolí Vel. Smradlavy – zámeček – dř. Kostel – dolní stanice LD)

Vhodnost: okruh vhodný pro pěší i pro jízdu
na horském kole nebo koloběžce.
Obtížnost: lehká až středně těžká.
Délka trasy: 9,8 km
Popis trasy: V horní stanici LD je nutno odbočit
vlevo nezpevněnou cestou krátce nahoru k vysílači
signálu mobilních operátorů – jedná se o vrchol
kopce Zbojnická s výhledem na celou sjezdovku
a pohoří Beskyd s nejvyšším vrcholem Lysou horou –
odtud trasa nejprve krátce klesá lesní cestou až
k širokému rozcestí, na kterém je nutno napojit se
směrem vpravo na zpevněnou účelovou komunikaci,
která mírně stoupá až ke křížení s turistickou značenou cestou (modrá značka Bílá – Bobek). Po napojení se na turistickou
značenou cestu směrem vpravo trasa opustí po cca 800 m zpevněnou komunikaci a stoupá ostře lesní pěšinou k osadě
a vrchu Bobek (u rozcestí značených turistických tras možné výhledy na Lysou horu a Velkou Fatru). U Bobku je nutno
odbočit vpravo a po turistické, červeně značené cestě, dojít až k osadě Ulčaky (alternativně lze po napojení se turistickou
značenou cestu zůstat na částečně zpevněné lesní cestě a dostat se tak pozvolným stoupáním až k osadě Ulčaky). Zde je
možné z turistické značené cesty sejít na částečně zpevněnou účelovou lesní cestu a klesat po ní postupně k osadě
Kavalčanky a dále směrem vlevo po širší asfaltové účelové komunikaci (odkud již lze sledovat turistické značení)
do údolí Velké Smradlavy. Na rozcestí se vydáme vpravo dolů a míjíme postupně sirovodíkový léčivý pramen, tábor
a lovecký zámeček, za nímž trasa překračuje říčku Bílá Ostravice a napojuje se směrem vpravo na hlavní silnici (silnice
I. třídy č. 56!!). Zde je nutno dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na provoz osobních i nákladních vozidel!! Trasa pak
pokračuje kolem Horské chaty Bílá a dřevěného historického kostela zpět k dolní stanici lanové dráhy.
Povrch: částečně zpevněná účelová komunikace, nezpevněná lesní cesta a pěšina, asfalt

