
 

                                   Propozice 

"CHŘIBSKÁ TŘIATŘICÍTKA" 

Pořadatel: KČT Uherské Hradiště 

termín: vždy první sobota v říjnu, od roku 1972, letos 2.10.2021 

Vážení přátelé turistiky a Chřibů 

I přes těžkou zdravotní situaci ve světě, dovolujeme si vám i letos 
nabídnout opět tři pěší a jednu cyklotrasu se změnou průběhů tras. 
 

1. Trasa 9 km; převýšení 308 m 
 

Od startu na náměstí v Buchlovicích jdeme po ŽTZ až k silnici směr Břestek. 
Na kopci za vodojemem odbočíme vlevo na polní cestu. Po ní pokračujeme 
až k památné lípě (u hájovny). Tam najdeme ČTZ. Odbočíme po ní vlevo a 
najdeme značení bílo-zelený čtverec a po něm vystoupíme na Čertovo 
sedlo. Odtud vlevo po ZTZ ke kapli Barborka. Od ní pokračujeme na 
parkoviště pod Buchlovem, zde je občerstvení U Špalka (razítko). Vrátíme se 
kousek zpět k rozcestníku a po ŽTZ sestoupíme do Buchlovic k cíli. 
 

2. Trasa 20 km; převýšení 650 m 
 

Od startu jako trasa 1. na Čertovo sedlo, ze kterého odbočíme vpravo na 

ZTZ k hospodě Pod Břesteckou skalou, dále po ČTZ na Chabaně k sekvojovci. 

Pokračujeme po ŽTZ na Buchlov kámen. Sestoupíme na rozcestí pod 

kamenem a odtud po ČTZ přes Zigmundov na hrad Buchlov. Z parkoviště po 

ŽTZ do Buchlovic - cíl. 

Vysvětlivky: pro všechny trasy 

 ŽTZ – žlutá turistická značka ČTZ – červená turistická značka 

 ZZT – zelená turistická značka MTZ – modrá turistická značka 

 



 

3. Trasa 33 km;  

Po startu po ŽTZ, ale opačným směrem než předchozí trasy. Kolem kostela, 

pod mostem silnice I/50 zkratkou přes louku a zahrádkářskou kolonii, kolem 

přehrady Sovín a stále po ŽTZ přes Smraďavku na Dlouhou Řeku až po 

křížení s ČTZ Na pile. Dále vlevo po ČTZ až k rozcestníku „Pod Ocáskem“. 

Tam opustíme ČTZ a za odpočívadlem na břehu vpravo vede ZTZ spolu 

s našim místním značením červenými fáborky přejdeme hřeben Ocásku 

spojkou   až narazíme na ZTZ a po ní jdeme vpravo přes Starou hráz až 

k Zelenému obrázku. Přejdeme vpravo na MTZ a kolem odbočky ke 

Stříleckému hradu a kolem Ctiborova dubu po lávce přes silnici I/50 u 

restaurace Samota (možnost občerstvení) a stále po MTZ až na křížení se 

ZTZ u rozcestníku Nad studeným žlebem. Zde opustíme turistické značení a 

jdeme vpravo cca 350 m po cestě, až narazíme Pod Vlčákem na ČTZ, dáme 

se po ní vpravo až k odbočce na Buchlov kámen. Po ŽTZ k němu 

vystoupáme. Pak pokračujeme jako u trasy 2. 

4. Trasa 45 km, CYKLO ! 

Z Buchlovic od startu přes kopec do Břestku a dále silnicí k hospodě Pod 

skalou. Dále po ZTZ, která později odbočí na Dubový díl, My pokračujeme 

dolinou a vyjedeme na ŽTZ od sekvojovce. Zde odbočíme vlevo, vyjedeme 

na Buchlov kámen. Od Buchlovského kamene po ŽTZ do Starých Hutí. V obci 

do kopce po značené cyklostezce (473 a 5158), až k motorestu Samota. Dále 

přes dřevěnou lávku po MTZ kolem Ctiborova dubu k Zelenému obrázku a 

hřebenem (sjezd) k motorestu u Koryčan. Dále přes město na silnici z 

Koryčan na Osvětimany. U Křížku odbočíme vlevo na ČTZ kolem Kozla, 

studánky U mísy s výstupem na Kazatelnu. Lesní cestou Na Pile, dále kolem 

potoka Dlouhé řeky na Smraďavku a do cíle v Buchlovicích. 


