
Bílé Karpaty
zimní turistický
zážitek

Integrovaná doprava
Zlínského kraje

Bílé Karpaty jsou neprávem trochu zapomenuté hory. 
Leží na samém východě České republiky u hranic se 
Slovenskem. Nikdy to nebyl bohatý a úrodný kraj, prý 
tu žily bohyně a čarodějky, lapkové i černokněžníci. 
Dodnes je to krajina, kde nepotkáte moc lidí. Stačí 
se trochu zatoulat. Přinášíme vám proto pár tipů 
na místa, kde jsou zimní toulky Bílými Karpaty 
opravdu krásné.
Do Bílých Karpat se snadno dostanete autobusy 
a vlaky Integrované dopravy Zlínského kraje 
(IDZK). Ke každému turistickému cíli proto 
přinášíme i tipy na dopravní spojení.

Detailní informace a další tipy na výlety najdete na webu destinační 
společnosti Zlínsko a Luhačovicko www.zlinsko-luhacovicko.cz

Jízdné lze platit v hotovosti, platebními kartami, Apple/Google Pay nebo 
kartami Zetka a ODISka. Veřejnou dopravu v regionu pro Vás objednává 
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED). Více o nás 
zjistíte na www.idzk.cz.

Pořízeno s podporou Zlínského kraje 
a ve spolupráci s Centrálou cestovního 
ruchu Východní Moravy a destinační 
společností Zlínsko a Luhačovicko.

foto: archiv města Brumov-Bylnice (s. 1, 4), archiv Zlínsko a Luhačovicko 
(Jan Zainer – s. 2, Josef Bělaška – s. 5), archiv města Valašské Klobouky (s. 3).
Texty: Miroslav Karásek

Vršatecká magistrála 
na běžkách
Start a cíl: Železniční zastávka Brumov střed
Délka trasy: 16 km
Náročnost: střední

Brázdit krajinu Bílých Karpat můžete i na běžkách. 
Vyzkoušejte Vršateckou magistrálu, na kterou se napojíte 
u železniční zastávky Brumov střed. Na začátku se zahřejete, 
po úvodním stoupání dojedete těsně pod vrchol Na Tatrách, 
dále pak k rozcestníku pod Holým vrchem, kde se napojuje 
běžkařská trasa od Maděrovce. Přejedete louku a na jejím 
konci vjedete do lesa. Zanedlouho minete odpočinkové 
místo Pod Průklesy. Trasa dále vede hustým lesem a kopíruje 
turistickou cestu až na státní hranici se Slovenskem.
Zpět se vydáte stejnou trasou do Brumova. 

Aktuální stav běžeckých tras naleznete na bilestopy.cz

Na železniční zastávku Brumov střed se dostanete 
v pravidelných spojích v hodinovém, maximálně 
dvouhodinovém intervalu. Brumov střed leží na 
železniční trati linky S2.
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Zimní výšlap 
Študlovskými pasekami 
na vrchol Končitá

Z Klobouk do Brumova: 
Po stopách tatarských 
vpádů

Valašské
Klobouky

Vydejte se s námi do Študlovských kopců přes 
chráněné jalovcové pastviny až k pasekářským osadám 
Hrádek a Pasíčky, kde se napojíte na známou „Stezku 
Českem“. Ta vás dovede na jeden z nejvyšších vrcholů 
Valašskokloboucka – na Končitou (817 m n. m.), ležící na 
hranici se Slovenskem. Z vrcholu pak vede cesta z kopce 
s mírným klesáním na Požár, kde se na rozcestí před 
závěrečným strmým sestupem pokochejte výhledem 
do údolí. Po zelené značce se pak vydáte zpět do Študlova 
k autobusové točně. 

Na zastávku Študlov, točna se dostanete autobusy 
IDZK z Horní Lidče nebo Valašských Klobouk. Obě tyto 
zastávky leží na železniční trati linky S2. 

Víkendové spojení do zastávky Študlov, točna, linka 500 
a 100: 6.40 z Valašských Klobouk; 10.28 a 12.55 z Horní 
Lidče. Zpět ze zastávky Študlov, točna v 10.36 a 13.03 
do Valašských Klobouk; 16.34 do Horní Lidče.

Start a cíl: Študlov
Délka trasy: 8,5 km
Doba výletu: 2,5 h

Start: Valašské Klobouky
Cíl: Brumov - Bylnice (zpátky můžete vlakem i autobusem)
Délka trasy: 13 km
Doba výletu: 4 hodiny

Valašské Klobouky se rozkládají v malebné kotlině 
mezi kopci. Období 17. a začátku 18. století bylo na 
Valašskokloboucku hodně drsné. Z uherské strany sem 
podnikali nájezdy Tataři a Kurucové, kteří drancovali, zabíjeli 
a odváželi lidi do zajetí. Tyto události zůstaly přes tři sta let 
v paměti lidí i místní krajiny. 

Ve Valašských Kloboukách najdete zachovalé dřevěnice. 
Z města se pak vydejte do místních lesů, kde vás čeká 
zastavení u Hložecké kaple Panny Marie i výhledy na 
bělokarpatskou krajinu. Na toho, kdo vydrží až do konce 
trasy, dýchnou dávné doby brumovského hradu.

Ve Valašských Kloboukách doporučujeme navštívit 
městské muzeum, expozici o secesní architektuře nebo 
výstavu valašských panenek. Poté se vydáte z náměstí 
po červené značce směrem na Brumov-Bylnici. Necelý 
kilometr projdete po chodníku městem, cestou můžete 
obdivovat několik zachovalých dřevěnic. S koncem 
valašskokloboucké zástavby vás červená značka 
vede doprava do kopce. Vystoupáte k lyžařskému 
vleku a pokračujete lesem zprava kolem sjezdovky. 
Po zhruba kilometrovém stoupání se vynoříte na lukách 
a brzy narazíte na horský hotel Jelenovská s typickým 
trojúhelníkovitým tvarem. K dalšímu zastavení vybízí 
i Hložecká kaple Panny Marie. 
Vydejte se dál po modré značce příjemným bukovým 
lesem, za chvíli můžete ochutnat pramenitou vodu 
ze studánky. Dalším cílem je louka na úbočí kopce 
zvaného Vršek. Výhledy berou dech. Ve finále trasy se 
po žluté značce dostanete až do Brumova-Bylnice, kde 
můžete obdivovat zříceninu Brumov, navštívit městské 
muzeum, židovský hřbitov a další památky.

Do Valašských Klobouk se dostanete autobusy 
nebo vlaky IDZK ze Zlína, Vsetína, či ze Slovácka 
pravidelnými spoji v hodinovém, maximálně 
dvouhodinovém intervalu. Valašské Klobouky 
a Brumov-Bylnice leží na železniční trati linky S2.
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