
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. 

Přírodní rezervace Ploščiny 

 Jet můžete z Brumova-Bylnice po cyklostezce (směr 

Valašské Klobouky) a z ní odbočit na Královec. Z Královce 

pak budete stoupat k vysílači a odtud pokračovat dál. Od 

vysílače sjedete 100 m dolů a jste v PR Ploščiny. Odtud se 

dáte ještě asi 300 m do kopce a přijedete na pěkné 

výhledové místo s lavičkou, které je naším cílem. Zpět 

můžete jet buď po stejné trase, nebo po hřebenovce pokračovat dál až na Požár, kde 

se dáte od turistické značky prudce doprava sjezdem po červené a asi po 2,5 km 

přijedete lesní cestou ke křížku Nad Nedašovou Lhotou. 

Letecké srdce - památník (Šanov) 

 Z Brumova po cyklostezce do Bylnice za pilu a pak podél Vláry do Štítné nad Vláří. 

Poté pokračovat po hlavní cestě do Rokytnice, kde se pak jede na křižovatce u 

obecního úřadu doprava a mírně se stoupá. Za 

posledními baráky se přijede k první odbočce doleva, 

která vás přivede do Šanova. Ze středu obce, kde je i 

autobusová zastávka, se dáte doleva po zelené značce 

kolem muzea a budete asi 1,8 km stoupat do kopce. 

Přijedete na konec asfaltové cesty a dáte se doleva 

stále po zelené značce podél hráze, která bude po pravé straně. Zhruba po 900 m 

dorazíte k památníku Letecké srdce. Odtud se můžete ještě vydat vlevo podle 

ukazatele k památníku USA letců. Po 120 m uvidíte na louce po pravé straně ceduli, 

podle které se vydáte hned doleva napříč loukou, kde najdete vjezd do lesa. Na 

stromech budou červené šipky a ty vás přivedou k druhému památníku. Zpět se 

můžete vydat stejnou trasou nebo terénem, ale ten doporučujeme jen v případě, že 

bude delší dobu bez deště a sucho. Cesta terénem vede od prvního památníku 

(Letecké srdce) pravou cestou rovně nahoru a dostanete se na hranici do místa, 

které se nazývá Na koncích. Odtud pojedete doleva po červené značce až na 

Peňažnou (směr Javorník). Z Peňažné se dá jet různými směry - sjedete odsud vlevo 

dolů na polní cestu u oplocenky, kde se buď dáte vpravo (směr Štítná nad Vláří) nebo 

pojedete doleva přes celou louku po vyjetých stopách. Ty se na konci začnou stáčet 

doprava dolů a dostanete se až na zpevněnou cestu - 1. varianta - když se dáte 

vlevo, přijedete na konec Kochavce ke kapličce, projedete obcí a můžete pak 

pokračovat přes Valentovo až do Štítné nad Vláří; 2. varianta - pojedete po této cestě 

vpravo a sjedete přímo do Štítné nad Vláří (nepojedete přes Kochavec).  

pozn. Pokud chcete jet co nejméně po hlavní cestě, můžete samozřejmě zvolit cestu 

terénem tam i zpět (vše záleží na vás). 



Kaple Lovisko (Val. Klobouky) 

 Z Brumova-Bylnice do Valašských Klobouk pojedete po cyklostezce. Na konci té 

druhé, která vede za SOU Val. Klobouky, přejedete přes most a přijedete k cestě. 

Dáte se směrem k vlakovému nádraží a po 400 m je 

v prudké levotočivé zatáčce odbočka doprava pod viadukt, 

který podjedete a hned za ním na další křižovatce odbočíte 

doleva na polní cestu (je tam takové posezení). 

Pokračujete jen 50 m a před stromem, na kterém je zelená 

i červená značka,  opět odbočíte vpravo a jedete do kopce 

po trávě. Po 200 m bude nutné sesednout z kola a zbylých 

400 m jít do cíle už lesem při kole (místy je to prudší a je tam hodně kořenů v zemi, 

ale občas se nasednout na kolo dá ). Zhruba 50 m před cílem je rozcestí, vy 

pojedete vlevo nahoru po červené, kde už je vidět i kaplička. Kapli Lovisko postavil 

pan Šuchma za pomoci rodiny a přátel v roce 2006 jako poděkování za uzdravení z 

nemoci. Pokud budete mít štěstí a potkáte ho tam, možná vám z historie tohoto místa 

poví ještě víc. Já jsem to štěstí měl . Zpět k viaduktu se můžete vrátit buď stejnou 

cestou, nebo jet trochu jiným terénem (náročnější, místy kamenitý). Sjedete dolů těch 

50 m na rozcestí a dále už nepojedete po červené, ale budete se pořád držet cesty, 

která se stáčí vlevo (neodbočíte z ní) a po ní přijedete asi po 600 m na asfaltku, po 

níž budete pokračovat směrem dolů kolem rybníků až k místu, odkud jste vyjížděli.  

Kříž na Stráži v Bylnici 

 Z Brumova pojedete po cyklostezce k bylnickému fotbalovému 

hřišti, kde vjedete na hlavní cestu a po ní budete pokračovat 

směr Štítná nad Vláří. Po necelém kilometru bude po pravé 

straně kaplička, za kterou odbočíte a pojedete do kopce cca 

800 m. Cesta se pak začne stáčet vpravo směrem k domu, 

který uvidíte na pravé straně. Vy pojedete pod ním a po 400 m 

přijedete k louce a budete pokračovat v podstatě rovně podél 

hráze asi 300 m ke kříži. 

Chata Papradná (Sidonie), Dračia studňa 

 Tyto 2 cíle je ideální spojit na jednu cestu. Z Brumova-

Bylnice pojedete po cyklostezce až do Svatého Štěpána, 

kde najedete na hlavní a budete pokračovat do Vlárského 

průsmyku. Ve Vlárském průsmyku odbočíte vlevo, směr 

Sidonie a hned asi po 50 m se odbočí doprava (je tam 

závora) a stoupáte cca 3 km. Přijedete na vrchol, kde je rozcestí a dáte se směrem 

doprava. Po několika stovkách metrů přijedete na louky Papradná, kde najdete 

uvedenou chatu. Odsud pojedete k druhému cíli po vyjeté 

cestě loukou vlevo nahoru až k lesu a následně po lesní 

cestě. Po chvilce se dáte na malém rozcestí vlevo a 

přijedete na zpevněnou cestu. Pokračujete opět doleva a 

následuje dlouhý sjezd až na asfaltovou cestu. Tam 

odbočíte doprava, sjedete 350 m a jste u Dračí studny. Zpět 

můžete jet po stejné cestě nebo pokračovat dalším sjezdem 



(dlouhým asi 1500 m) k rozcestí, na kterém pojedete rovně (viz ukazatel po červené). 

Poté následuje stoupání po pěkném asfaltu asi 2,2 km a pak sjezd až k hájence u 

Horního Srní. Pak doporučuji odbočit doleva a jet po hlavní cestě k mostu v Horním 

Srní, který přejedete a jste na cyklostezce. Pak už pojedete vpravo směrem Vlárský 

průsmyk. 

Kaňůr - pomník 

 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 

budete asi 1 km sjíždět až k odpočívadlu „Na 

Backových“ („U Studny“). Dáte se doleva a přijedete 

na louku pod Okršlisko, kde pojedete vlevo dolů podél 

lesa a po vyjeté cestě do něho vjedete. Po 800 

metrech, kde není úplně ideální terén (je dobré jet za 

sucha), přijedete na louku a odbočíte vlevo do kopce, 

vyjedete ho a nahoře bude po pravé straně cedula 

„Pozor štátna hranica“. Po polní cestě pokračujete po 

červené dál podél lesa, kde vás určitě okouzlí krásné výhledy (Vršatec, Červený 

Kameň apod.). Po krátké době přijedete k louce, kterou sjedete po vyjeté cestě a 

přijedete až k pomníku, kde jsou znovu krásné výhledy.  

Zpět doporučuji pokračovat dál po červené, ale první úsek, asi 50 m, je nutné jít vedle 

kola, protože je tam opravdu prudký kopec!!! Bude asi potřeba dětem s kolami i 

pomoct. Pak už je to úplně v pohodě, střídají se lesy s loukami a červená vás dovede 

až ke křížku „Nad Nedašovou Lhotou“ (je to 2,5 km). 

(pozn. Od pomníku se dá sjet i po louce směrem dolů a po chvíli odbočit doprava. 

Cesty se tam spojí a pak už jedete stejně po červené až ke křížku) 

Výhled s houpačkou (Lysá pod Makytou) 

 Z Brumova-Bylnice do Valašských Klobouk pojedete po cyklostezce, pak pokračujete 

do Valašských Příkazů a odsud se dáte doprava na Študlov. Na začátku Študlova 

odbočíte doleva, vyšlapete pěkný kopec (14%) a 

pojedete po cestě až do Střelné (výhodou je malý 

provoz vozidel a jízda v pěknějším prostředí). Ve Střelné 

přijedete ke kostelu, odkud se dáte po hlavní cestě 

vpravo (směr Slovensko) a budete sjíždět 2,5 km do 

Lysé pod Makytou (část Strelenka). Od cedule pojedete 

dál ještě asi 1,3 km až po hospodu „Šariš u zvončeka“, 

která pravděpodobně není v provozu a hned za ní je 

zvonice s křížem. Za zvonicí odbočíte z hlavní cesty doprava a začnete stoupat mezi 

baráky. Asi po 1100 metrech se cesta začne stáčet více doleva, po chvíli bude po 

levé straně mezi domy pěkná dřevěnice. Pokračujete dál asi 150 m a kousek za 

posledním dřevěným domem nebo chatou (na levé straně) najedete na kamenitou 

cestu, ze které neodbočíte. Po necelých 200 metrech přijedete na vršek této cesty, 

kde jsou opět nějaké domy a tam se hned dáte doprava (nahoru) směrem na louku, 

kde jsou vyjeté koleje, po kterých pojedete, možná občas půjdete  necelých 700 

metrů až do cíle, kde vás čeká houpačka s nádherným výhledem (pozn. cesta se 



začne na louce stáčet prudce doleva). Doporučuju vám jet, až bude pěkné počasí, ať 

si to tam s dětmi pořádně užijete! Zpět můžete jet po stejné trase nebo přes Horní 

Lideč a stavit se tam třeba někde na dobrou zmrzlinu. 

Rybník Potůčková 

 Z Brumova-Bylnice pojedete po cyklostezce až do Sv. 

Štěpána, kde odbočíte doprava nahoru a projedete celou 

obcí. Přijedete až k závoře a odtud pokračujete ještě asi 

350 m ke křižovatce, kde budou 3 cesty (pozn. rovně 

byste jeli na Pláňavy). Dáte se hned po té první, která se 

stáčí prudce doleva (téměř zpět). Po stoupání 2,2 km je 

odbočka doprava a hned kousek za ní už uvidíte louku, na které je rybník a nahoře 

malá chatička. 

Hložecká kaple 

 Hložeckým údolím a poté z „třísek“ pokračovat doleva směr 

Popov až ke křižovatce ve tvaru „T“ - 2 varianty: odbočit 

doprava a pokračovat po cestě, která vede k Hložecké kapli 

nebo odbočit doleva, pokračovat až k obrázkům na „Bílých 

hlinách“ (nachází se zde i dřevěné posezení), u obrázků odbočit 

doprava a lesem se dostanete až k Hložecké kapli. 

 

 

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: 

 


