
                                

     KARPATSKÝ BIKE 2018 
 
               V. Ročník 
 
                  Kamarádi bajkeři a bajkerky! 

  Přijměte opět po roce pozvání na vyjížďku na horských či krosových 

kolech po vrcholcích Bílých Karpat, kde nebudeme závodit s časem ani 

ostatními, ale každý sám za sebe okusí, zda má „NA TO“zdolat všechna 

ta stoupání a porci kilometrů, které na nás čekají. Na trase zdoláme 

postupně vrcholy Lokova, Mikulčina Vrchu, Velkého Lopeníku, Velké 

Javořiny ale projedeme i spoustu dalších míst našich krásných Karpat. 

Nebudeme přenášet kola přes bahnité úseky, ani se brodit po pás ve 

studené vodě-naopak, všechny trasy vedou po zpevněných, asfaltových 

a turistických cestách, ze kterých budeme moci sledovat krásy našeho 

MALÉHO-VELKÉHO pohoří.   

  Pro letošní ročník je připraveno hned několik změn a první z nich je že 

 vyrazíme po ránu v sobotu 28. ČERVENCE v 9.00 h (sraz cca 8,30 

h) tentokrát z EUROCAMPU v Bojkovících-(tady dochází ke změně proti 

minulým ročníkům - je zde možnost ubytování, mají tady zahrádku 

s posezením i venkovní bazén). Nejedná se o závod  

a neplatí se ani žádné startovné, prostě taková pohodová vyjížďka. První 

kilometry nás povedou z EUROCAMPU podél řeky Olšavy přes náměstí, 

projedeme sídliště 1. Máje, kde se napojíme na cyklostezku č. 46 přes 

Pítín, dál podél zemědělského družstva až na křižovatku k Orelské chatě, 

kde se dáme doleva a pokračujeme ZAHŘÍVACÍM stoupáním po značené 

cyklotrase č. 46 až pod LOKOV (Skaličí rozcestí), kde se napojíme na 

modrou turistickou značku a v klesání odbočíme z asfaltky do leva po 

louce přes Žitkovský vrch - (NÁDHERNÉ VÝHLEDY!!) až na Žítkovou 

k hospodě (časově to vychází tak, že většinou když sem dorazíme tak 

zrovna sundávají na zahrádce židličky…😊). Odsud dál se pustíme po 

asfaltce souběžně s hlavní cestou vedoucí na Bojkovice (označeno 

ŽLUTOU ŠIPKOU) pořád mírným a potom do leva prudkým sjezdem důle 

SKALŮ do Starého Hrozenkova. Tady se na křižovatce s E50 dáme po 

ní doleva a hned u kulturáku na velké křižovatce doprava směrem na obec 

Vápenice. Na začátku Vápenic projedeme křižovatkou u kapličky rovně, 

až k obecnímu úřadu, kde nás čeká po cestě vlevo VÝŽIVNÉ stoupání 

plné nádherných výhledů, projedeme kolem ZVONICE dál až pod les a 

potom klikatící se zpevněnkou až k chatě VALMONT/VYŠKOVEC, kde se 



dají doplnit případné IONTOVÉ NÁPOJE. Odsud se nad chatou na hlavní 

silnici napojíme na cyklotrasu č. 46 a pokračujeme doprava přes Mikulčin 

Vrch klesáním na křižovatku na Trojáku (pozor nepřejed!!), tady odbočíme 

doleva a sjedeme po silnici až na rozcestí nad obec Lopeník. Zde se 

vpravo napojíme na červenou turistickou značku, která nás bude provázet 

prakticky až na Javořinu. Nebo, za mokrého a blátivého počasí se dá 

pokračovat doleva dál po silnici přes Lopeník do Březové ke kostelu. 

Odsud se dáme rovně stoupáním nad Březovou až na křižovatku Březová 

rozcestí, kde odbočíme doleva a klesáme po silnici do obce Strání, tady 

protneme hlavní cestu, za ní odbočíme doprava a pořád po trase č. 46 

dál kolem STRAŇANSKÉ NÁDRŽE až na rozcestí kde odbočíme doprava 

a stoupáme po zpevněnce až se napojíme v křižovatce doleva na cestu a 

trasu č. 5052, po ní dál kolem Kamenné Boudy a tato nás dovede na 

vrchol samotné Velké Javořiny, která bude taková TOČNA a 

nejvzdálenější bod. Tady většinou na HOLUBYHO CHATĚ něco 

ZAKOUSNEME (každý rok se tu v tento den, poslední červencovou sobotu 

koná SETKÁNÍ CYKLISTŮ a bývá zde docela ŽIVO…😉) Po občerstvení 

vyrazíme VZHŮŮRU-DOLŮŮŮ… zpět po té samé trase jak jsme přijeli… 

a nebo to milovníci SJEZDŮ mohou PUSTIT po červené turistické značce 

prudkým klesáním kolem KAMENNÉ BOUDY dál, protneme hlavní cestu a 

po nějakých 300-400m nás odláká z červené značky doleva se stáčející 

SINGL mezi stromy kterým dojedeme až k rozhledně OBECNICE-hodíme 

KOCHAČKU a pokračujeme po louce dolů až k silnici, napojíme se opět 

na červenou značku a pak pořád po ní až na křižovatku nad Březovou 

(Březová rozcestí), kde je možno si DÁCHNOUT a navštívit tamní 

rozhlednu U KŘÍŽKU. Tady se v minulých ročnících „LÁMAL CHLEBA“… 

jet dál a „DAT“ VELKÝ LOPENÍK, TO JE VÝZVA!!!…😉… a tak opravdoví 

BAJKERŠŤÍ DRŽÁCI sjedou po silnici do Březové, kde se na křižovatce 

u kostela dáme doprava na trasu č. 5053 směrem na Slovensko a cca po 

2km je odbočka doleva označená jako cesta na Velký Lopeník, po které 

nás čeká asi 5km táhlé stoupání po zpevněné a asfaltové cestě, kde na 

jeho vrcholu odbočíme doprava po kamenité cestě na žlutou turistickou 

značku, která nás dovede až k rozhledně na Velkém Lopeníku. Odsud 

profrčíme po zelené značce přes LOPENICKÉ SEDLO na MIKULČÁK až 

k hlavní silnici, odbočíme doleva a sjedeme po silnici až k motorestu 

RASOVÁ kde přímo naproti křižovatky „NASEDNEME“ na kraji lesa 

doleva na zelenou turistickou, která nás povede nádherným SINGLEM až 

k rozcestníku na MODRÉ VODĚ. Poté pokračujeme dolů dál po staré 

cestě, (na kraji louky nás opustí zelená značka, která odbočuje doprava), 

ale My pokračujeme klesáním pořád po staré cestě až do Záhorovic, kde 

vyjedeme u hasičské zbrojnice. Přejedeme most přes řeku Olšavu, 

odbočíme prudce doprava a podél řeky pokračujeme kolem Záhorovské 

kyselky po cyklostezce směrem na Bojkovice až do EUROCAMPU, kde 



pak na ZAHRÁDCE probereme jaký ten další KARPATSKÝ BIKE vlastně 

byl, kolik jsme toho najeli, nastoupali a takové ty BAJKERSKÉ 

DŮLEŽITOSTI… Karpatský bike 2018 standard 

 

 

 

            *PLÁN DALŠÍCH PŘÍPADNÝCH TRAS * 

 

                         trasa LOKOV cca 30km 

 
  Bojkovice EUROCAMP - náměstí - po cyklostezce č. 46 přes Pitín – Lokov – po modré 

turistické přes louku až na Žítkovou k hospodě - po silnici na Řepové – do prava směr 

Bzová – Bojkovice EUROCAMP.  LOKOV cca 30km 

 

 

                   Trasa LOKOV+RASOVÁ cca 40km   

                 
  Bojkovice EUROCAMP – náměstí - po cyklostezce č. 46 přes Pitín – Lokov – po modré 

turistické přes louku až na Žítkovou k hospodě – po silnici na Řepové – na křižovatce 

rovně- po červené turistické na Rasovou – odsud po zelené turistické přes Modrou 

vodu do Bojkovic – příp. z Modré vody odbočit ze zelené turistické a po zpevněné 

lesní cestě klesáním do Záhorovic k hosičské zbrojnici – za mostem doprava podél 

řeky – kolem Záhorovské kyselky – dál po cyklotrase č. 5049 do Bojkovic 

EUROCAMPU. LOKOV+RASOVÁ cca 40km 

 

 

                  trasa MIKULČÁK cca 50km 
 

  Bojkovice EUROCAMP, náměstí, po cyklostezce č. 46 přes Pitín – Lokov – po modré 

turistické přes louku až na Žítkovou k hospodě – klesáním důle skalů do Hrozenkova 

– na křižovatce s E50 do leva a hned u kulturáku doprava na Vápenice – na začátku 

Vápenic na křižovatce u kapličky rovně dál až k obecnímu úřadu – doleva prudkým 

stoupáním kolem zvonice až pod les - na rozcestí mírně doprava a klikatící se 

zpevněnkou až k chatě Valmont – nad chatou na křižovatce doleva - přes Kykulu 

kolem památníku letcům – po zpevněnce mírně doleva- prudkým klesáním přes tzv. 

VLČÍ až k hlavní cestě pod Vyškovcem -tady doprava po silnici mírným klesáním do 

Hrozenkova k pile - přes hlavní cestu E50 doprava a dál po trase č. 46 prudkým 

stoupákem na rozcestí Žítková Boky – tady doleva po cestě k Žitkovské hospodě, dál 

po hlavní silnici směrem na Bojkovice - doprava stoupáním na Lokov tady odbočíme 

doleva na modrou turistickou, POZOR!!!, pojedeme prudkým klesáním lesním trejlem 

až na okraj louky u starého lomu - dál pořád po modré přes louku klesáním až do 

Krhova - na křižovatce doprava po silnici směrem Bojkovice - u hřiště doleva na 

novou KRHOVSKOU CYKLOSTEZKU - až do Bojkovic EUROCAMPU. MIKULČÁK cca 

50km 

 

 

 

https://mapy.cz/s/2r7lu
https://mapy.cz/s/2r7lX
https://mapy.cz/s/2r7mu
https://mapy.cz/s/2r7mR
https://mapy.cz/s/2r7mR


 

           Trasa MALÁ KARPATSKÁ cca 50km 

 
  Bojkovice EUROCAMP - náměstí, po cyklostezce č. 46 přes Pitín – Lokov - po modré 

turistické přes louku až na Žítkovou k hospodě, klesáním důle skalů do Hrozenkova, 

na křižovatce s E50 doleva a hned u kulturáku doprava na Vápenice – na začátku 

Vápenic na křižovatce u kapličky rovně dál až k obecnímu úřadu – doleva prudkým 

stoupáním kolem zvonice až pod les, na rozcestí mírně doprava a klikatící se 

zpevněnkou až k chatě Valmont – nad chatou na křižovatce doprava po silnici přes 

Mikulčák až na křižovatku na Trojáku – doleva klesáním na rozcestí nad Lopeník -

odsud  po silnici do Bystřice pod Lopeníkem - tady se napojit směrem doprava na 

cyklostezku J. A. Komeského - po ní kolem rozhledny POD VOJÁNSKŮ až skoro na 

Rasovou - tady odbočit doleva po zelené turistické přes Modrou vodu do Bojkovic -

případně je ještě možnost uhnout ze zelené turistické značky a to tak, že pojedeme 

z Modré vody po zpevněné cestě klesáním až do Záhorovic - kolem hasičské zbrojnice 

přes most doprava – podél řeky – kolem Záhorovské Kyselky – dál po cyklotrase č. 

5049 až do Bojkovic EUROCAMPU  MALÁ KARPATSKÁ cca 50km   

 

 

                  trasa LOPENÍK cca 70km     
 

  Bojkovice EUROCAMP – náměstí - po cyklostezce č. 46 přes Pitín – Lokov – po modré 

turistické přes louku až na Žítkovou k hospodě – klesáním důle skalů do Hrozenkova 

– na křižovatce s E50 doleva a hned u kulturáku doprava na Vápenice – na začátku 

Vápenic na křižovatce u kapličky rovně dál až k obecnímu úřadu – doleva prudkým 

stoupáním kolem zvonice až pod les - na rozcestí mírně doprava a klikatící se 

zpevněnkou až k chatě Valmont – nad chatou na křižovatce doprava po silnici přes 

Mikulčák až na křižovatku na Troják – doleva klesáním na rozcestí nad Lopeník (za 

sucha dál po červené až na křižovatku nad Březovou – pak do leva po silnici do 

Březové ke kostelu) za mokra doleva po hlavní cestě přes Lopeník – do Březové ke 

kostelu - tady po silnici dolů směr Slovensko a cca po 2km hned za obcí doleva 

stoupáním směr Velký Lopeník pořád po lesní asfaltce (cca 5km) až na vrchol na 

rozcestí- potom doprava kde se připojuje žlutá turistická a po ni až k rozhledně na 

Velkém Lopeníku – z rozhledny dál (ZA SUCHA po zelené turistické přes Lopenické 

sedlo na Mikulčák a Troják) nebo za mokra zpět klesáním až na lesní asfaltku z které 

jsme odbočili - po ní doprava klesáním do Lopeníku na trasu č. 46 a po ní dál až na 

rozcestí nad Lopeník - kde je možnost buďto: sjet po hlavní silnici do Bystřice pod 

Lopeníkem, tady se napojit směrem doprava na cyklostezku J. A. Komeského -po ní 

kolem rozhledny POD VOJÁNSKŮ až skoro na Rasovou - tady odbočit doleva na 

zelenou turistickou a přes Modrou vodu do Bojkovic,(to je jedna možnost) nebo si 

ŠLÁPNOUT stoupáček na TROJÁK odsud doleva po silnici na Rasovou a tady se přímo 

proti křižovatce napojit na zelenou turistickou a po ní přes Modrou vodu až do 

Bojkovic – ze zelené značky je ještě možnost uhnout a to tak že pojedeme z Modré 

vody po zpevněné cestě klesáním až do Záhorovic kolem hasičské zbrojnice přes most 

do prava – podél řeky – kolem Záhorovské Kyselky – dál po cyklotrase č. 5049 až do 

Bojkovic EUROCAMPU. LOPENÍK cca 70km 
 

 

 

https://mapy.cz/s/2r7n2
https://mapy.cz/s/2r7nB


 

 

 

 

 

 

                        Trasa JAVOŘINA-(LIGHT) cca 90km 
                                                                                                           

Bojkovice EUROCAMP – náměstí - po cyklostezce č. 46 přes Pitín – Lokov – po modré 

turistické přes louku až na Žítkovou k hospodě – po silnici na Řepové – na křižovatce 

rovně po červené turistické na Rasovou - doleva stoupáním po silnici na Troják -

doprava klesáním po silnici na rozcestí nad Lopeník (za sucha dál po červené turistické 

až ke Kamenné Boudě a odsud po zpevněné cestě a cyklotrase č. 5052 až na vrchol 

Javořiny) nebo za mokrého a blátivého počasí po hlavní silnici přes Lopeník – Březovou 

- u kostela na křižovatce rovně stoupáním až na křižovatku Březová rozcestí kde 

odbočíme doleva směrem dolů do Strání- protneme hlavní silnici odbočíme doprava a 

pořád po trase č. 46 kolem Straňanského jezera - 0,5km nad jezerem na rozcestí 

doprava a po zpevněnce až na křižovatku a trasu č. 5052 – doleva ke Kamenné Bouďe 

– dál po trase 5052 až na Javořinu – zpět - buďto po té samé trase až ke Kamenné 

Bouďe, nebo prudkým SJEZDEM po červené turistické kolem Kamenné Boudy – 

protneme hlavní cestu - kolem rozhledny OBECNICE - po louce dolů k silnici - a pak 

pořád po červené turistické přes Březovou rozcestí - Studený vrch - až na rozcestí 

nad Lopeník - kde je možnost buďto: sjet doleva po hlavní silnici do Bystřice pod 

Lopeníkem, tady se napojit směrem doprava na cyklostezku J. A. Komeského - po 

ní kolem rozhledny POD VOJÁNSKŮ až skoro na Rasovou - tady odbočit doleva na 

zelenou turistickou a přes Modrou vodu do Bojkovic, (to je jedna možnost) nebo si 

ŠLÁPNOUT stoupáček na TROJÁK odsud doleva po silnici na Rasovou a tady se přímo 

proti křižovatce napojit na zelenou turistickou a po ní přes Modrou vodu až do 

Bojkovic – ze zelené značky je ještě možnost uhnout a to tak že pojedeme z Modré 

vody po zpevněné cestě klesáním až do Záhorovic kolem hasičské zbrojnice přes most 

doprava – podél řeky – kolem Záhorovské Kyselky – dál po cyklotrase č. 5049 až do 

Bojkovic EUROCAMPU. JAVOŘINA-(LIGHT) cca 90km 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/2rd6L


 

 

          trasa KRÁLŮ KARPAT cca 120km  

 
  Bojkovice EUROCAMP – náměstí - po cyklostezce č. 46 přes Pitín – Lokov – po modré 

turistické přes louku až na Žítkovou k hospodě – klesáním důle skalů do Hrozenkova 

– na křižovatce s E50 doleva a hned u kulturáku doprava na Vápenice – na začátku 

Vápenic na křižovatce u kapličky rovně dál až k obecnímu úřadu – doleva prudkým 

stoupáním kolem zvonice až pod les - na rozcestí mírně doprava a klikatící se 

zpevněnkou až k chatě Valmont – nad chatou na křižovatce doprava po hlavní silnici 

přes Mikulčák až na křižovatku na Troják – doleva klesáním po silnici na rozcestí nad 

Lopeník (za sucha dál po červené turistické až ke Kamenné Boudě a odsud po zpevněné 

cestě a cyklotrase č. 5052 až na vrchol Javořiny) nebo za mokrého a blátivého 

počasí po hlavní silnici přes Lopeník – Březovou - u kostela na křižovatce rovně 

stoupáním až na křižovatku Březová rozcestí kde odbočíme doleva směrem dolů do 

Strání - protneme hlavní silnici odbočíme doprava a pořád po trase č. 46 kolem 

Straňanského jezera -0,5km nad jezerem na rozcestí doprava a po zpevněnce až na 

křižovatku a trasu č. 5052 – doleva ke Kamenné Bouďe – dál po trase 5052 až na 

Javořinu – zpět - buďto po té samé trase až ke Kamenné Bouďe, nebo prudkým 

SJEZDEM po červené turistické - kolem Kamenné Boudy – protneme hlavní cestu -

kolem rozhledny OBECNICE - po louce dolů k silnici a pořád po červené turistické 

až na Březovou rozcestí - sjedeme vpravo klesáním po silnici do Březové ke kostelu 

– tady doprava po hlavní cestě dolů směr Slovensko a cca po 2km hned za obcí doleva 

stoupáním směr Velký Lopeník - pořád po lesní asfaltce (cca 5km) až na vrchol potom 

doprava na kamenitou cestu kde se připojuje žlutá turistická a po ní až k rozhledně 

na Velkém Lopeníku – z rozhledny dál po zelené turistické přes Lopenické sedlo na 

Mikulčák - doprava po silnici přes Kykulu kolem památníku letcům – po zpevněnce 

mírně doleva - poté prudkým klesáním přes tzv. VLČÍ až k hlavní cestě pod 

Vyškovcem - tady doprava po silnici mírným klesáním do Hrozenkova k pile - přes 

hlavní cestu E50 doprava a dál po trase č. 46 prudkým stoupákem na rozcestí Žítková 

Boky – tady doleva po cestě k Žitkovské hospodě – dál po hlavní silnici směrem na 

Bojkovice - na konci Žítkové doprava stoupáním po silnici na Lokov - tady odbočíme 

doleva na modrou turistickou - POZOR!!! - pojedeme prudkým klesáním lesním trejlem 

až na okraj louky u starého lomu - dál pořád po modré přes louku klesáním až do 

Krhova - na křižovatce doprava po silnici směrem Bojkovice - u hřiště doleva na 

novou KRHOVSKOU CYKLOSTEZKU - až do Bojkovic EUROCAMPU. KRÁLŮ KARPAT 

cca 120km 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/2r7oB
https://mapy.cz/s/2r7oB


 

 

                   Pár informací k vyjížďce: 
 

  

 

* kdo si není jistý trasou, doporučujeme stáhnout si do telefonu aplikaci 

MAPY.CZ a využít tak modré odkazy jednotlivých tras, nebo si pořídit 

turistickou či cykloturistickou mapu BÍLÝCH KARPAT. 

*Důležité rozcestí zkusím označit ŽLUTOU ZNAČKOU.   

                                     

* vyjížďku lze samozřejmě kdykoliv a kdekoliv zkrátit, upravit podle  

  sebe nebo prostě „ZABALIT“… každý podle svých možností a uvážení. 

 

 *Kdo zvažuje některou z delších tras, určitě NEZAPOMEŇTE HOOODNĚ 

JÍDLA a PITÍ a nějaký ten „HOŘČÍÍÍK“ - pzn. red. (magnezium proti 

křečím😉) 

 

 * vyrazíme pouze za příznivého počasí (možná přeháňka nás      

 NEROZHODÍ, ale jet celý den v dešti by bylo ŠPATNĚ).  

 

 *NEDEJBŮH, případné zrušení akce provedeme v pátek večer e-mailem 

na adresu všech přihlášených a taky na 

 FACEBOOKU - KARPATSKÝ BIKE. 

 

* Pokud máte známé bajkery a bajkerky a myslíte, že by  

 měli zájem a chuť vyrazit s námi na tuto vyjížďku, dejte jim vědět a 

vemte je sebou … 

                       !!! AŤ JE NÁS VÍC !!!!!   
        

             KONTAKT PRO INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ: 

                   FACEBOOK - KARPATSKÝ BIKE 

                 Brhlík František tel. 604 998 572 

                         frenkbrhlik@seznam.cz    

  

 

https://mapy.cz/zakladni?x=17.8013774&y=49.0400866&z=13
https://www.facebook.com/karpatskybike/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/karpatskybike/?ref=bookmarks
mailto:frenkbrhlik@seznam.cz

