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 Start v Brumově na koupališti 
 Od startu jedeme přes Brumov, kolem pošty, přes most nad žel. tratí pořád dál do kopce, na 

rozcestí u křížku se dáme vpravo, po 1 km od startu končí asfaltka, pokračujeme pořád už po 
kamenité cestě rovně až pod Holý vrch (asi další 4 km) 

 Na horizontu silnice odbočíme ostře vlevo (téměř zpět), asi po 100 m odbočíme vpravo, 
jedeme kolem chaty a za ní opět vpravo vyjedeme na louku pod Holým vrchem 

 Po louce podél lesa vyjedeme až na Holý vrch, je to téměř 1 km 
 Z Holého vrchu jedeme dál po žluté tur. značce, přes Průklesy až k místu kde se cesta 

rozdvojuje (cesta začíná prudce klesat), tady opustíme žlutou značku a dáme se vlevo (po 
trase 1. závodu Krále Holého vrchu) 

 Sjedeme k asfaltové cestě (na Cigán) a dáme se vpravo, po cestě sjedeme (asi 500 m) 
k turistickému odpočívadlu  U Studny (stůl a lavice) 

 Dál pokračujeme buď po trase závodu Hradní běžka (HB) tj. vpravo po lesní cestě kolem 
Holého vrchu anebo pokračujeme po svážné cestě pořád dál, kolem Lověny až na horizont, 
tady odbočíme vlevo, projedeme na louku a dáme se mírně vpravo, po asi 100 metrech se 
dáme vlevo a podél Nesázalovce pojedeme až na Díly (kaplička) 

 Od kapličky jedeme pořád rovně do kopce přes louku, nahoře na kopci na kraji lesa narazíme 
na cestu a po ní jedeme dolů pořád dál (pořád jedeme po trase HB) 

 Asi po 1 km na rozcestí se dáme vlevo, jedeme pořád z kopce, po několika stech metrech 
přechází lesní cesta v asfaltku a po ní sjedeme Točkama až k hlavní silnici (altánek u silnice) 

 Na silnici se dáme vpravo směrem na Štěpán 
 Na křižovatce ve Štěpáně se dáme vlevo přes most po silnici nahoru až na konec vesnice 
 Na konci Štěpána je závora, my pokračujeme pořád dál už po svážné cestě, asi po 200 – 300 

metrech na rozcestí se musíme dát vpravo a stoupáme dál do kopce 
 Asi po 5 km stoupání když vyjedeme z lesa, se dáme na křižovatce vlevo (Nad Pláňavou) a 

stoupáme ještě asi 1 km 
 Po svážné cestě pokračujeme dál dolů ještě asi 1 km a na odbočce (směr Peňažná) se dáme 

vlevo opět mírně do kopce, dojedeme na konec svážné cesty a pokračujeme pořád rovně dál. 
Vjedeme na louku a držíme se cesty u lesa – je méně zřetelná. Asi po 200 m odbočíme vlevo 
do lesa, po pár desítkách metrů vyjedeme na státní hranici na Peňažné 

 Z Peňažné pokračujeme vlevo po st. hranici (po červené tur. značce) nahoru přes 
Čerešienkovů až na Javorník 

 Z Javorníku dál po hranici pořád po červené značce, podjíždíme Chladný vrch, dál na louku 
"Grófová", po jejím pravém okraji vede cesta a po ní jedeme pořád dál 

 Projedeme lesem až k rozcestníku Pod Hrachovým, tady se dáme vlevo pořád po červené 
značce a sjedeme k zpevněné cestě, tady opět vlevo 

 Po této cestě obkroužíme celé údolí a sjedeme až k potoku (k Vláře), tady můžeme buď 
přebrodit anebo se dáme před potokem vpravo a asi po 100 metrech dojedeme 
k železničnímu mostu vedoucím přes potok, po něm můžeme přejít na druhou stranu, sejít 
z náspu na polní cestu a po ní pak až k hlavní silnici. 

 Na silnici se dáme vlevo a dojedeme na Vláru (bývalá celnice), odbočíme vpravo do Sidonie 
 Jedeme přes Sidonii, po 2 km je hostinec U Pekařů – občerstvovací stanice (bude otevřeno od 

11:00 hod) 
 Jedeme dál přes celou Sidonii, za Sidonií odbočíme vpravo a po svážné cestě pozvolna 

stoupáme dál, na další křižovatce se držíme vpravo a po asi 2 km na křižovatce zase vlevo 
(pod Královým vrchem) 

 Na horizontu cesty odbočíme vlevo a už po takové horší lesní cestě pokračujeme dál, až 
narazíme na další cestu a po ní se dáme vlevo (tento úsek býval označen, nějaké šipky na 
stromech tam možná ještě budou) 

 Sjíždíme lesní cestou, jedeme kolem dřevěné boudy (po pravé straně), u ní se dáme vpravo a 
po chvilce narazíme na asfaltku (vedoucí z Bolešova do Krivoklátu) 

 Na asfaltce se dáme vlevo a stoupáme po ní až k horárni Chrástková, pak ještě asi 1,5 km 
dolů a odbočíme vlevo na lesní cestu (pozor nesjet až do Krivoklátu !!) 



 Po lesní cestě mírně stoupáme necelé 3 km až k hotelu Vršatec  
 Od hotelu jedeme nahoru a na cestě se dáme vlevo, pokračujeme dál po modré tur. značce až 

ke kapličce Brezová 
 Po cestě jedeme ještě asi 200 m a odbočíme vpravo, po louce sjedeme dalších 200 m a podél 

lesa stoupáme opět nahoru 
 To už jedeme po červené značce, projedeme lesem na Okršlisko, tady značka odbočuje 

vpravo podél hranice (můžete pokračovat dál i po ní, ale nahoře na Kosáků jsou popadané 
stromy přes cestu, takže to moc sjízdné není) 

 Od rozcestníku Okršlisko pokračujeme dál po vyšlapaném chodníku asi do poloviny louky a 
tady odbočíme vpravo do spodního rohu louky (bude označeno), tady narazíme na lesní cestu 
a po ní po vrstevnici (nesjíždět moc dolů) podjedeme Kosák 

 Když vyjedeme z lesa, narazíme na louku (Sedlo pod Kosákom) a po ní podél hranice po 
červené značce jedeme pořád dál 

 Jedeme přes Kaňůr (krátký prudký sjezd) a po loukách pod Vysočkou dojedeme až k silnici 
(rozcestník Nad Nedašovou Lhotou) 

 Dál jedeme pořád po červené značce až na Požár – rozcestí 
 Tady se dáme vlevo a po zelené značce po hřebenu přejedeme na Královec 
 Od rekreačního střediska Královec jedeme dál po červené nebo po „naučné stezce Královec“ 

kolem rozhledny a kolem rybníků do Valašských Klobouk 
 Za rybníky podjedeme viadukt a vyjedeme na silnici, sjedeme dolů k hlavní silnici, tady se 

dáme vlevo 
 Po silnici a nebo po cyklostezce na kterou odbočíme vlevo ještě před křižovatkou s hlavní 

silnicí dojedeme až ke kolibě ( pokud pojedete po cyklostezce tak musíte ke kolibě odbočit u 
čističky vpravo) 

 U Koliby (asi 2 km z Valašských Klobouk) odbočíme na svážnou cestu (vlevo od Koliby) a po 
ní přejedeme až nad Brumov 

 Dáme se vpravo a pokračujeme po cestě ještě asi 400 m (už jedeme po zelené značce), pak 
odbočím mírně vpravo pořád po zelené a to už jsme na trase Hradního okruhu „Klasik“ 

 Dál pokračujeme pořád po trase HO tj. po zelené přes Matku-sedlo, dál směrem k Jeleňovské. 
Před Jeleňovskou odbočíme vlevo (pořád jedeme po trase HO - značeno šipkami) až do 
Stráně-sedlo, tady se dáme vlevo a po červená tur. značce přejedeme k Hložecké kapli. 

 Od kaple jedeme dál opět po trase HO, po modré značce sjíždíme na Bílé hliny, tady 
protneme asfaltku a jedeme dál až do Popova k rybníkům (kdo tady netrefí trasu k rybníku a 
sjede po modré až na kopanice v Popově nevadí,  tu odbočku z modré značky k rybníku 
nebudeme nijak značit) nebo pokud tento úsek bude ještě rozbahněný po těžbě sjedeme z 
Bílých hlin vpravo po asfaltce až do Popova. 

 Z Popova jedeme kolem potoka a kolem kolejí k železničnímu přejezdu u Babulíků, tady 
vyjedeme na hlavní silnici, po ní pojedeme asi 300 m a u kapličky odbočíme vlevo 

 1 km rovno nahoru a pak kolem chalupy po vrstevnici až k lesu, tady se cesta stáčí vpravo 
dolů kolem sv. obrázků (Křížová cesta) sjedeme k potoku 

 Dáme se vlevo (ještě před potokem) a po (z našeho pohledu) levém břehu dojedeme až ke 
koupališti, kde je cíl 


