
ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ - POPOV

Obec vzniklá spojením dvou vesnic leží na hlavní komunikaci mezi Brumovem-Bylnicí a 
Slavičínem, 3 km západně od Bylnice.

HISTORIE
Obec Štítná nad Vláří se rozkládá v údolí Bílých Karpat. Část katastru tvoří hranici se 
Slovenskou republikou. První písemná zmínka se nachází kolem roku 1500, ale osada Štítná 
vznikla již daleko dříve. V obci je postaven kostel z r. 1787, zasvěcen sv. Josefu - dělníku. 
Další chráněná památka je socha sv. Jana Nepomuckého ze 30. let 18. století. Jsou zajištěny 
všechny základní služby včetně rehabilitačního střediska. Pro návštěvníky slouží ubytovací 
zařízení v areálu ZD Javorník se 40ti lůžky. Rekreační středisko "OBÁRANÉ" disponuje s 
12ti lůžky, tenisovými kurty a malým venkovním bazénem. Pro další sportovní vyžití slouží 
sportovní areál včetně koupání a míčových her. Štítná nad Vláří je východiskem pěších tůr, v 
zimě krásných lyžařských tras po hřebenech Bílých Karpat a jízdou na okolních lyžařských 
vlecích. 

ZAJÍMAVOSTI
Socha sv. Jana Nepomuckého z 30. let 18. století (na návsi).

kvalitní sochařská práce ze 30. let 18. stol.

Farní kostel sv. Josefa

rustikální architektura z r. 1787, charakteristická v obrazu 
obce

Dům čp. 82

usedlost s komplexem hospodářských budov

TURISTIKA
Cyklotrasa Štítná nad Vláří

Jestřabí - Štítní nad Vláří, č. 49 - 1,5 km

Obtížnost: 
Převýšení 60m, asfaltový povrch.



Popis:
Krátké, ale ostré stoupání vede po silnici III. třídy. Následuje podobný sjezd do Štítné. Celý 
úsek vede mezi poli. Dbejte zvýšené opatrnosti na frekventovanější silnici.

Štítná nad Vláří - Brumov, č. 49 - 10,5 km

Obtížnost:
Převýšení 200m, asfaltový až zpevněný povrch.

Popis:
Polovina úseku vede do kopce a druhá z kopce. Zpočátku projíždíme zástavbou Štítné a 
Popova, překonáme řeku Vláru a po vjezdu do lesa začíná lesní sfaltečka stoupat. Vystoupáme 
až těsně pod hřeben Jeleňovské, abychom se spustili do obdobného sjezdu na druhou stranu. 
Pozor při sjíždění v nepřehledných lesních serpentinách. Vynoříme se přímo pod 
Brumovským hradem.

Zajímavosti:
Brumovský hrad

Kontakt na obecní úřad:
Štítná nad Vláří 72
763 33
tel.: +420/577 336 125
fax: +420/577 336 126
e-mail: starosta@stitna-popov.cz

ZDROJE
www.stitna-popov.cz
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