
Možné varianty tras a další informace   

 

Hlavním cílem této akce není závodění či překonávání nějakých rekordů. Smyslem je 

umožnit dětem, které mají vztah k jízdě na kole, absolvování výletů s rodiči po okolí, 

spojených s poznáním několika zajímavých míst. 

 

Kaple sv. Huberta, Mikolínův vrch (rozc.) 

Pojedete směrem Horní Lideč - Francova Lhota - Valašská Senice. Po příjezdu do Val. 

Senice bude zhruba po 300 m na levé straně cesty 

autobusová zastávka a kousek za ní, ale na opačné 

straně cesty (tzn. vpravo), most (dříve byl zelený, tak 

nevím, jaký bude letos ). Na tento most odbočíte a 

začnete stoupat. Hned na začátku stoupání je ještě u 

baráků odbočka doleva i doprava. My pojedeme vpravo 

a po ujetí asi 2,6 km přijedeme k nádherné dřevené 

kapličce u sv. Huberta. K vidění je zde také vyřezávaná socha sv. Josefa v nadživotní 

velikosti, dvě obrovské lavičky k posezení, zvonička, jezírko a samozřejmě krásný výhled. 

Poté, co si tady odpočinete, můžete vyrazit k druhému cíli. Budete pokračovat po stejné 

cestě dál a po ujetí bez pár metrů dvou kilometrů přijedete na Mikolínův 

vrch (rozc.), kde se nachází i horská chata Antarik. Až se na tomto 

místě vyfotíte (kdekoliv), doporučuji pokračovat dál po modré značce ve 

směru Makyta. Po ujetí 1 km je odbočka na Makytu, vy ale neodbočíte a 

jedete po cestě rovně dolů a za odměnu následuje krásný sjezd, který 

se začne po 1,1 km stáčet doleva a tato cesta vás dovede až na konec 

Val. Senice. A dál už to znáte . 

Holý vrch 

Doporučuji jet směrem na Nedašov. Pod „Hostincem u Ivánků“ odbočíte na 

křižovatce doprava směrem k „Naději“ (domov pro seniory). Nikde neodbočujete, 

projedete až na konec Nedašova a pokračujete dál do kopce cca 6 až 7 km na 

vrcholek, z kterého už se pak sjíždí dolů k odpočívadlu 

„Na Backových“. Vy ale dolů nepojedete, dáte se 

z tohoto vrcholku doprava do kopce (na stromu uvidíte 

bílou šipku). Asi 450 m spíše půjdete při kole, protože 

tento úsek je dost prudký, poté se cesta napojí na žlutou 

trasu a začne se stáčet doprava. Tady už to zvládnete 

bez problémů i ze sedla kola. Z této cesty nikde 

neodbočíte, po chvíli (asi 250 m) projedete kolem nejvyššího bodu tohoto území, 

kterým jsou Průklesy, patřící do katastru Nedašov. Pokračujete dál, po 250 metrech 

přijedete k louce, která bude pod vámi po levé ruce a po dalších asi 200 metrech už 

přijedete k vašemu cíli, k Holému vrchu, kde jsou opravdu za dobré viditelnosti 

nádherné výhledy. Strom s cedulou „Holý vrch“ uvidíte po pravé straně na stromě . 



Kdo by nechtěl jet směrem na Nedašov, tak může vyrazit z Brumova od pošty cca 

4 500 m bez odbočení. Po příjezdu na rozšířené prostranství (jsou tam často stromy 

po těžbě a kousek zpět vlevo uvidíte myslivecký posed a v lese chatu) se stočíte 

doleva a pak jedete po vyjetých kolejích podél lesa po cestě, která se stáčí doprava 

až na louku pod Holým vrchem. Své putování zakončíte výjezdem (výšlapem) na 

kótu. 

Kaplička sv. Anežky České (Račné) 

Z Brumova-Bylnice do Valašských Klobouk pojedete po 

cyklostezce, pak pokračujete ve směru Horní Lideč – 

Lidečko. V Lidečku odbočíte ke kostelu, projedete kolem 

něj a budete pokračovat až k hřbitovu, který budete mít po 

levé straně. Na konci hřbitova se dáte na kamenitou 

cestu, která je velmi nepříjemná a prudká, takže určitý 

úsek doporučuji jít pěšky při kole. O kus výše je to už trochu lepší . Po této cestě 

pojedete (půjdete) zhruba 1,1 km (měřeno od konce hřbitova) a dostanete se 

k odbočce doleva. Na ni se vydáte a asi po 100 m jste u kapličky. 

Sochy v krajině (Hostětín) 

Z Brumova pojedete po cyklostezce do Bylnice za pilu a pak podél Vláry do Štítné 

nad Vláří. Poté budete pokračovat po hlavní cestě do Rokytnice, kde se pak jede na 

křižovatce u obecního úřadu doprava a mírně se stoupá. 

Vyjedete na kopec, na křižovatce pojedete rovně a 

začnete sjíždět do Hostětína. Hned na začátku Hostětína 

můžete odbočit vpravo k obecní výtopně a pojedete po 

žluté trase, kde můžete postupně vidět sochy „Objetí“, 

„Pastýř“, „Adam a Eva neboli Okno do Ráje“ a „Vodníka“. 

Na opačné straně cesty, když pojedete kousek za obecní 

úřed, narazíte na „Skřítky“. Pouze těchto pět soch bude cílem naší návštěvy, protože 

ty ostatní už jsou trochu vzdálenější. Trasy k nim nejsou popsány nijak podrobně, 

takže si je sami vyhledejte za pomocí mapy. Samozřejmě pokud byste měli dostatek 

sil a chtěli navštívit i další, které se nachází poblíž, meze se nekladou . Jen pro 

úplnost, soch je celkem 15 a jsou rozmístěny v katastrech obcí Hostětína, Pitína, 

Šanova a Rokytnice. Pozn. Foto stačí jen u jedné sochy. 

Studánka Sidonie 

Z Brumova-Bylnice pojedete po cyklostezce až do Svatého Štěpána, kde najedete na 

hlavní cestu a budete pokračovat do Vlárkého průsmyku. Ve 

Vlárském průsmyku odbočíte vlevo, směr Sidonie, a 

pojedete až k „Hostinci U Pekařů“. Odtud budete 

pokračovat, cca 2000 m, pořád dál (nikde neodbočujete) 

k našemu cíli, který bude po levé straně vedle cesty.  



Vaňatka 

Jede se přes brumovské rybníky, poté se z „Třísek“ pokračuje doleva až ke 

křižovatce ve tvaru „T“, kde se odbočí směr Popov a jede se až k obrázkům na 

„Bílých hlinách“ (nachází se zde i dřevěné posezení). Následuje asi kilometrový sjezd 

a v místě, kde končí pěkná asfaltová cesta, odbočíte doprava na lesní cestu, po které 

přijedete k závoře a po kratičkém sjezdu projedete okolo křížku a asi po 100 m 

vyjedete na louku, kde najdete cíl této trasy. Pak můžete pokračovat sjezdem do 

obce Vrbětice (nejdříve kamenitá cesta, poté 

trochu lepší povrch). Přijedete na hlavní cestu a 

dáte se doleva (směr Slavičín). Po ujetí několika 

málo km odbočíte na křižovatce do Bohuslavic 

nad Vláří (upozornění: dbejte na opatrnost při 

odbočování). V Bohuslavicích nad Vláří odbočte 

vlevo přes most a pokračujte až k poslednímu 

domku, kde najedete na polní cestu, která vás 

dovede do Popova. Do Brumova můžete jet buď okolo popovského rybníka přes 

kopec, nebo pohodlněji směrem na Štítnou nad Vláří (po hlavní cestě nebo podél 

vody k pile do Bylnice). 

Kaple sv. Ducha (Pulčín) 

Po cestě do Horního Lidče, v obci před druhým podjezdem 

(viaduktem) odbočíte doprava, kde se podjedou koleje a 

poté se stoupá k vysílači, odkud jedete po stejné cestě cca 

5 km až na Pulčín. Po příjezdu do vesnice Pulčín 

pokračujete dále a za chvíli bude po pravé straně odbočka k 

informačnímu centru. Tam pojedete a kousek za 

informačním centrem je cíl naší cesty.   

Nad Nedašovou Lhotou 

Tato trasa je velmi jednoduchá. Z Brumova pojedete po 

hlavní cestě směr Návojná – Nedašov – Nedašova Lhota. 

Projedete těmito obcemi a na konci Nedašové Lhoty 

vyjedete táhlejší kopec, na jehož vrchu je náš cíl. Z kopce 

se pak už sjíždí na Slovensko. 

Skalka u Trenčína (Sk) 

Z Brumova-Bylnice pojedete po cyklostezce až do 

Svatého Štěpána, kde najedete na hlavní cestu a budete 

pokračovat do Vlárského průsmyku. Projedete Vlárským 

průsmykem a pokračujete na slovenskou stranu až 

k odpočívadlu, kde přejedete přes visutý lanový most na 

cyklostezku, která vás dovede do Horního Srní. Přejedete 



přes Horní Srní a dostanete se ke sportovnímu areálu (tenisové kurty), za nímž, asi 

po padesáti metrech, pokračuje cyklostezka až do Nemšové ke koupališti, které bude 

po levé straně. Odtud pojedete dále po nové cyklostezce směrem na Trenčín a ta 

vás dovede až k našemu cíli, ke klášteru ve Skalce u Trenčína, který je nejstarším 

poutním místem na Slovensku. Pokud bude otevřený, určitě ho navštivte a podívejte 

se, jak to vypadá na jeho nádvoří a uvnitř. Na zpáteční cestě se můžete stavit 

v Nemšové, v cukrárně naproti školy, na dobrou zmrzlinu . 

(Pozn. Je dost možné, že úsek mezi Vlárským průsmykem a visutým lanovým 

mostem bude už taktéž propojený cyklostezkou.) 

 

 Všechny trasy jsou pouze doporučené, takže pokud znáte jinou, samozřejmě ji 

můžete využít. Doporučujeme také používat mapy, abyste se učili s jejich pomocí 

lépe orientovat v přírodě. Přejeme vám příjemné projížďky a zvládnutí všech cílů 

v klidu, pohodě a bez odřených kolen. 

 

 

        Hlavní sponzor akce:      Mediální partner: 

 


