
HLOŽEC 
 

• Poznámka : tato část trasy není zvlášť značena, protože na cestě je již moc šipek a předpokládá se, že 
se zpočátku pojede ve skupině 

• start koupaliště v Brumově-Bylnici – jedeme PROTI směru Hradního okruhu 
• vyrážíme po cestě směr Bylnice, okolo říčky Bumovky, po směru jejího toku 
• v Bylnici cesta zahýbá prudce vlevo, my však odbočíme prudce VPRAVO a přejedeme úzkou 

železnou  lávku 
• šlapeme (případně tlačíme) kamenitou polní cestou stále nahoru, pak pokračujeme rovinkou okolo 

domku a na konci odbočíme VLEVO a sjedeme ke kapličce (okolo bývalého „smeťáku“) na hlavní 
silnici, kde odbočíme VPRAVO směr Štítná 

• přejedeme železniční přejezd a za ním cca 100 m odbočíme VPRAVO, přejedeme nechráněný 
železniční přejezd a pokračujeme po šotolinové cestě dál 

• dáme se první odbočkou VLEVO do krátkého prudšího kopce a pokračujeme po polní cestě okolo 
Štítné do Popova – stále po trase HO. 

• v Popově odbočíme na návsi VLEVO a na další křižovatce VPRAVO  
• Jedeme okolo popovské nádrže (máme ji po pravé ruce) šotolinovou cestou až na vrchol Bíle hliny - 

cca 5 km. 
• tam odbočíme VLEVO do lesa a stoupáme po MODRÉ turistické značce k Hložecké kapli 
• U kaple se napojíme na ČERVENOU značku a po ní pojedeme směrem na Jeleňovskou. 
• U rozcestníku „Stráně – sedlo“ odbočíme na ŽLUTÝ okruh, po něm až těsně pod Jeleňovskou, tady se 

napojíme na ZELENOU značku a odbočíme VPRAVO 
• Po ZELENÉ přes „Matka-sedlo“ pořád směrem na Brumov. 
• Po výjezdu z lesa odbočíme  VLEVO na šotolinovou cestu, která vede z Brumova na Kolibu a 

dojedeme až na Kolibu. 
 
 

POŽÁR, KAŇŮR 
• od Koliby jedeme po hlavní silnici VLEVO směr Valašské Klobouky 
• po cca 200 m odbočíme VPRAVO směr Královec 
• po cestě dojedeme k restauračnímu zařízení Královec a pokračujeme dál k vysílači 
• dále pokračujeme po ZELENÉ až na Požár 
• na Požáru odbočíme VPRAVO a po ČERVENÉ jedeme nad Nedašovu Lhotu 
• křižujeme silnici a stále po ČERVENÉ pokračujeme přes Kaňůr  (turistika) 
• po sjezdu před lesem v sedle pod Kosákem odbočíme VPRAVO (značeno šipkou) a dojedeme na 

Okršlisko  
• vyjedeme na louce, dáme se šikmo VLEVO (značeno šipkou) a opět se napojíme na ČERVENOU a 

pokračujeme směr Vršatec a dojedeme  na Brezovou ke  kapličce 
• u kapličky se napojíme  VLEVO na MODROU a dojdeme až k hotelu Vršatec 

 
 
 

VRŠATEC 
• hotel máme po levé ruce, šikmo VPRAVO je polní, kamenitá cesta, která klesá dolů 
• po této cestě jedeme asi 3 km, až narazíme na asfaltku 
• stoupáme po ní VPRAVO, okolo rozhledničky, myslivny Chrástková. 
• následuje sjezd 
• z asfaltky odbočíme vpravo – označeno šipkou „R“ (jako Iron bike Reverz) a stoupáme lesem 
• asi po 1 km vyjedeme na  široké rozcestí, po levé straně je dřevěná bouda, tady se dáme vlevo a 

stoupáme dál lesem 
• na dalším rozcestí lesních cest se držíme rovně a na dalším pak vpravo 
• Odbočky značeny šipkou anebo šipkou s „R“ 
• Projedeme lesem podle šipek na stromech a dostaneme se k asfaltce, na ní se dáme vpravo 



• Po pár stech metrech na rozcestí jedeme vpravo, po asi dvou kilometrech na další odbočce pojedeme 
vlevo dolů z kopce 

• Po delším sjezdu  je další rozcestí (asi 100 m za závorou přes cestu – někdy bývá i zavřená), tady se 
dáme vlevo 

• Jedeme pořád rovně dolů přes celou Sidonii (v hostinci U Pekařů bude zřízena naše občerstvovací 
stanice – je to asi po 3 km od poslední odbočky po pravé straně) 

 
 
 

JAVORNÍK 
• po výjezdu ze Sidonie odbočíme VLEVO na hlavní silnici směr Slovensko - označeno naší šipkou 
• cca 150 m za bývalou celnicí odbočíme VPRAVO k železničnímu mostu - opět značeno šipkou 
• přejedeme most anebo ho podjedeme a přebrodíme vodu - vcelku se to dá, ale boty si namočíte 
• za mostem ihned VPRAVO nebo za brodem ROVNĚ a stoupáme po šotolinové cestě 
• cca po 1,5 km odbočíme VPRAVO krátkým klesáním - značeno šipkou 
• stále stoupáme , držíme se vlevo - značeno šipkou 
• objíždíme velké údolí. Na jeho konci je točna, kde odbočíme VPRAVO po MODRÉ značce do lesa - 

značeno i šipkou 
• jedeme lesem na Grofovou, stále po MODRÉ, po cestě 1x naše šipka 
• za Grofovou MODRÁ uhýbá vpravo do lesa. My opouštíme MODROU a pokračujeme ROVNĚ dolů. 

Značeno naší šipkou 
• po cca 1,5 km prudce VPRAVO. Značeno našimi šipkami - 2x 
• následuje krátký prudší výjezd, a pak stále mírně stoupáme 
• až po krátkém mírném sjezdu v délce cca 350 m odbočíme VPRAVO - označeno naší šipkou na 

velkém dubu 
• vyjedeme na hranici a odbočíme VLEVO - značeno naší šipkou 
• přes Čerešenkovou sjedeme na Peňažnou, kde odbočíme VPRAVO - značeno naší šipkou 
• po cca 70 m opět VPRAVO - značeno naší šipkou 
• najedeme na šotolinovou cestu, vyjedeme stoupání a po sjezdu VPRAVO - značeno šipkou 
• následuje stoupání a pak sjezd. Na odbočce (Pláňavy) VPRAVO, směr Štěpán. Značeno naší šipkou 
• na konci Štěpána VPRAVO na hlavní silnici. Značeno naší šipkou 
• za železničním přejezdem cca 800 m odbočíme VLEVO na tzv. točky. Značeno naší šipkou 

 
 

Holý vrch 
• stoupáme točkami vzhůru. Držíme se vlevo. Značeno šipkami. Celkem nás čeka 5,8 km a 400 m 

výškových 
• na konci asfaltky VLEVO - značeno šipkou, po polní cestě do lesa 
• na mýtince VPRAVO - značeno šipkou 
• jsme nad Maděrovcem, je vidět cesta, po které pojedeme. Sjedeme ke křížku 
• pokračujeme stále rovně, jedeme kolem lesíka, který máme po pravé ruce 
• na konci odbočíme VPRAVO - značeno šipkou, jedeme kolem Lověny 
• dle stavu terenu pod Lověnou odbočíme VLEVO, jak se jezdí Hradní běžka, anebo můžeme stále po 

šotolinové cestě. 
• jedeme kolem Backových (odpočívadlo) - značeno šipkou,stále po šotolinové cestě 
• na konci stoupání prudce VLEVO - značeno šipkou, do kopce na Holý vrch. Jezdí se zde Král Holého 

vrchu 
• přes Průklesy pokračujeme na Holý vrch 
• sjedeme z Holého vrchu a na konci louky odbočíme VLEVO a po cca 200 m pak prudce VPRAVO 
• pak již sjedeme do Brumova 
• u restaurace COBL odbočíme VPRAVO a za přechodem VLEVO. Okolo drogerie Jedlička a pivovaru 

najedeme na cyklo stezku a dojedeme na koupaliště 
 

NÁSLEDUJE OBČERSTVENÍ 



 


