
 

 

 

Holešov 
 

 
 

spolu s oddílem KČT TOM Medvědí stopa 
 

Vás tímto zve na 52. ročník tradičního 

putování 

„Holešovské 50ky rusavskými kotáry na kole i pěšky“, 
 

pořádaný KČT v Holešově za podpory MÚ 

Holešov, TJ Sokol Holešov a firmy 

JACOM s.r.o., Holešov 
 

dne 11. září 2021 

 

Pěšky:    50, 35, 25, 18, 15, 10 km 

Na kole: 50, 25 km 

 
Informace: ing.František Hostaša, Sadová 1549, 

 769 01 Holešov, mobil: 604/465413  

e-mail: f.hostasa@email.cz, www.kct.holesov.cz 

 

 

mailto:f.hostasa@email.cz
http://www.kct/


 

 

Cykloturisté mají připraveny trasy na 50 a 25 km po silnici a 50 km terénem (z valné části 

proti a po trase populárního Drásala), pěší turisté půjdou tradiční pochody na 50, 35, 25, 18   

a 10 km. Start pochodů na 50, 35, 25, 18 je mezi 07,00-10,00 hod. od budovy holešovského 

kina, kde bude také cíl pochodů a start pochodu  na 10 km je od 07,00 do 14,00 hod s cílem 

také v budově kina. Pro pěší turisty je připravena jako novinka pochod 15 km se startem 

z Hostýna od 09,00 do 11,00 hod a s cílem v budově kina v Holešově.  Cykloturisté mají start 

od 09,00 do 14,00  hod. také od budovy kina a zde mají také cíl svých tras. Pořadatelé 

upozorňují, že se nejedná o závod, ale nýbrž o procházku nebo projížďku za účelem kochání 

se krásami hostýnských vrchů. Trasy cyklistů jsou voleny tak, aby šly pokud možno mimo 

trasy pochodů. 

Start a cíl všech účastníků je tentokrát v budově kina Holešov, ke  které  

je od nádraží červené  turistické značení. Výjimkou je start pochodu na 15 km z Hostýna.  

 

Organizace: 

 

Pochody: 

50 km: start od 7,00-10,00 hod. 

startovné 20,- Kč, občerstvení v cíli pochodu. 

35 a 25 km: start od 7,00-10,00 hod. 

startovné 20,- Kč, občerstvení v cíli pochodu. 

18 km: start od 7,00-10,00 hod. 

startovné 20,- Kč, občerstvení v cíli pochodu. 
15 km: start od 9,00-11,00 hod. sv.Hostýn,  

Startovné: 20,- Kč,  občerstvení v cíli pochodu. 

10 km: start od 9,00-14,00 hod. 

pochod pro rodiče s dětmi (bez startovného). 

 

Cyklisté: 

50 a 25 km: start od 9,00-13,00 hod. 

Členové KČT mají na startovném slevu 5,- Kč. Možnost ubytování  

v místní sokolovně ve vlastních spacích pytlech  

za poplatek 50,- Kč/noc.O požadavku ubytování je třeba  

uvědomit organizátory  min. 3 dny před pochodem. 

 

Vhodná mapa: 

č. 41 nebo 94, vyd.KČT Hostýnské 

vrchy 1: 50 000 (tur. a cykl .mapa). 

 

Účast na pochodu na vlastní nebezpečí. Podmínkou je zdravotní stav  

odpovídající zvolenému rozsahu pochodu. Účastníkům pochodů na 50,35, 25  a 15 km 

doporučujeme lékařskou prohlídku. Pro cykloturisty se doporučuje ochranná  

přilba. Při chůzi a jízdě po veřejné komunikaci je třeba dodržovat  ustanovení  

zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

Na startu a v místě kontroly bude k dispozici příruční lékárnička KČT. 

 



Popis textačních míst na trasách pochodů: 

 

50 km: 
 

Holešov, Žopy, Pod Lysinou, Pod Javorčím, U dubu, Pod  Ondřejovskem, Lukovské polesí, 

Nad Ráztokou, Pod Oklukem, (přes silnici) na Holý vrch, Klapinov, Pod Obřany, studánka 

Táborského, Kozlůvky, Lesní škola, Hostýn, Pod valy, Bukovina, Skalné, Pod Skalným, 

Veverkova studánka, U Šimečků, Pardus, Za vrchy, Čecher-koliba, Rusava-kino kontrola,  

Křídlo,  Stiborovy boudy, Pod Lysinou, Hrad, Hrádek, Přílepy,  Kino Holešov. 

 

35 km: 
 

Holešov, Žopy, Pod Lysinou, Pod Javorčím, U dubu, Pod Ondřejovskem, Lukovské polesí, 

Nad Ráztokou, Pod Oklukem, (přes silnici) na Holý vrch, Klapinov, Pod Skalným, U 

Šimečků, Pardus, Čecher-koliba, Rusava-kino, Stiborovy boudy, Pod Lysinou, Hrad, Hrádek, 

Přílepy u kapličky, kino Holešov. 

 

25 km: 
 

Holešov, Žopy, Pod Lysinou, Pod Javorčím,  Rusava, odtud na zříceninu hradu Křídlo, 

Stiborovy boudy, Pod Lysinou, Hrad, Hrádek, Přílepy, kino Holešov. 

 

18 km: 

 
Holešov, Žopy, Pod Lysinou (červ), Pod Javorčím (žl.), Rusava Obecní dům 

(býv.kino)kontrola (m), Stiborovy boudy, Pod Lysinou (červ.), kino Holešov  

 

15 km: 
 

Var.č.1: Hostýn (start u prvního označeného prodejního stánku vlevo od schodiště k bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie u paní Věry Janišové)-Pod valy (žl)-Bukovina-Skalný-Rusava 

Hořansko-Rusava kino-kontrola (mo), Stiborové boudy, Pod Lysinou-Žopy-Holešov kino 

Var.č.2: Hostýn (start u prvního označeného prodejního stánku vlevo od schodiště k bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie u paní Věry Janišové)-Pod valy (žl)-Bukovina-Grapy-Rusava kino-

kontrola (mo), Stiborové boudy, Pod Lysinou-Žopy-Holešov kino 

 

10 km: 
 

Holešov, Holajka, za zámeckou oborou do Dobrotic,  

Žopy, kino Holešov. 



 

 

 

Cyklisté: 

 

50 km- silnice: 
 

Holešov, Přílepy, Lukoveček, Fryšták Horní Ves (po cyklotrase  

č.5036) až na silnici Fryšták-Lukov, dále po cyklotrase 5034  

do Lukova, Kašavy, Držkové, z Držkové kolem pily  

cyklotrasou č.5038 na Rusavu ke kinu, Brusné, Slavkov-hospoda,   

vlevo na Bílavsko, Hlinsko p/H., Prusinovice, Tučapy,  

kino Holešov. 

 

50 km-terén: 
 

Holešov, Žopy, u konečné autobusu odbočit vpravo a kolem hřiště  

k lesu po trase Drásala, po lesní cestě k rozcestí Pod Lysinou, dále  

po žluté k rozcestí Pod Javorčím, po modré přes Hrubou Malíkovou  

k U Dubu, dále po modré k rozcestí Pod Ondřejovskem, po zelené  

na rozcestí Pod Oklukem, dále na Novou cestu a trasou 5038 na  

Hutě hájenka, dále vlevo trasou 5038 na Košařiska, rozcestí Dřevnice  

pramen, dále po silnici na Troják, po trase Drásala k  Češkům,   

Pod Křížkem (trasa Drásala), U tří Kamenů, Holý vrch rozcestí,  

Klapinov, Horní Hořansko-U Šimečků (trasou Drásala na Pardus),  

Za Vrchy, Rusava kino-hostinec Obecní dům –kontrola, po  

silnici směrem Brusné za Podhradí a vlevo přes most přes Rusavu  

dále po asfaltové lesní cestě ke značce Pod Křídlem, dále po modré  

na Stiborovy boudy, dále po červené Pod Lysinou, dále po trase  

Drásala do Žop, kino Holešov. 

 

25 km-silnice: 
 

Holešov, Přílepy, hájenka Hadovna (po cyklotrase 5036), dále vlevo  

po cyklotrase 5121 k Dubu a k bufetu U Kůlu, dále po cyklotrase 5038  

směr Rusava-kino na kontrolu, Brusné, dále po cyklotrase 5033 přes  

Chomýž, kolem sousoší sv. Anny do Jankovic, Dobrotic, kolem zámecké  

obory a hospody U Cabiša na Holajce ke kinu. 

 

Dobrou pohodu přejí a na 

shledanou se těší pořadatelé. 


