
Možné varianty tras a další informace   

 

Hlavním cílem této akce není závodění či překonávání nějakých rekordů. Smyslem je 

umožnit dětem, které mají vztah k jízdě na kole, absolvování výletů s rodiči po okolí, 

spojených s poznáním několika zajímavých míst. 

Kaple na Kochavci 

 Do Štítné nad Vláří a pak od obchodu doleva po cestě směr „Liškova pila“ a  

vodní nádrž. Za nádrží se projede okolo dvou domů na pravé straně cesty, 

začne stoupání a odbočí se doprava na druhé 

odbočce, kde by měla být pověšená červená fáborka 

(je tam poblíž uskladněno dříví a je to cca po 3 km 

od obchodu). Dále cca po 300 až 400 metrech se 

najede mírně vlevo na kamenitou cestu, po které 

budete pokračovat (asi 2 600 m) až do osady Kochavec, kde odbočíte doleva 

a pojedete po hlavní cestě asi 500 m ke kapličce. (pozn. do Štítné nad Vláří 

můžete jet i mimo hlavní komunikaci - po cyklostezce k bylnické pile a poté 

podél vody). 

Jelenovská přes sedlo Matka 

 Pojedete přes rybníky na „Třísky“, kde u odpočívadla odbočíte doprava (směr 

Koliba). Budete stoupat cca 1 km a na konci stoupání odbočíte doleva (téměř 

do protisměru). Poté pojedete znovu do kopce lesem bez mála 2 km po zelené 

značce k rozcestí, kde jedna cesta vede doleva, vy ale pojedete rovně a přímo 

před vámi bude v lese sedlo Matka. Odtud se pak dáte po 

zelené značce až na Jelenovskou. Chvilkama budete 

možná tlačit kolo . Zpět můžete jet stejnou cestou, 

případně po trase Hradního okruhu (vrátíte se kousek zpět 

a na prvním rozcestí se dáte doprava; tato trasa vás 

dovede až k Hložecké kapli). 

Přírodní rezervace Jalovcová stráň Nedašov 

 Z Brumova-Bylnice pojedete do Nedašova, kde se na hlavní křižovatce pod 

Hostincem U Ivánků dáte doprava. Po ujetí 800 metrů 

odbočíte z hlavní cesty doleva - směr Farma Nedašov 

(za odbočkou je po pravé straně socha). Budete 

stoupat do kopce a po necelých 400 metrech je 

odbočka vlevo, po které byste se dostali ke hřbitovu a 

kostelu. Vy ale pojedete rovně, po cca 100 metrech se cesta rozdvojuje a dáte 

se doprava. Po ujetí asi 400 metrů se znovu cesta rozdvojí, vy se držíte 

vpravo a za chvíli přijedete k ceduli přírodní rezervace. Jedete dál, začnete 



lehce sjíždět z kopečka a po 50 metrech pokračujete mírně doprava. Za 

necelý 1 km budete v cíli. Toto území je rozsáhlejší, takže se můžete vyfotit 

kdekoliv. Pokud si ale vyjedete až nahoru, za odměnu vás čeká pěkný výhled 

na krajinu. 

 

Pulčínské skály 

 Po cestě do Horního Lidče, v obci před druhým podjezdem (viaduktem) 

odbočíte doprava, kde se podjedou koleje a poté se stoupá k vysílači, odkud 

jedete po stejné cestě cca 5 km až na Pulčín. Po 

příjezdu do vesnice Pulčín pokračujete dále a za 

chvíli bude po pravé straně odbočka k informačnímu 

centru. Vy ale pojedete rovně, cesta se začne stáčet 

doleva a ta vás kolem penzionu přivede až 

k Pulčínským skalám (1. varianta). 

 Po cestě do Horního Lidče, na první křižovatce v obci doprava (směr Francova 

Lhota), ve Francové Lhotě za restaurací „U zvonu“ doleva a pokračovat 

stoupáním až na Pulčín (2. varianta).  

Kobzova lípa ve Francově Lhotě 

 Trasa vede z Brumova-Bylnice do Horního Lidče a tam na kruhovém objezdu 

doprava směr Francova Lhota. Ve Francové Lhotě se jede 

pořád po hlavní cestě, až narazíte na ukazatel a odbočíte 

vpravo směr Čubův kopec (ukazatel se nachází zhruba pod 

kostelem, který uvidíte vlevo nahoře). Po ujetí několika set 

metrů je na levé straně cesty upozornění, že jste v místě, kde 

je tzv. Kobzova lípa. Tam se odbočí doprava (krátké a mírné 

stoupání v podstatě mezi domy) a jste na místě. Lípa je více 

jak 400 let stará, vysoká 24 metrů a má obvod kmene 630 cm. 

U lípy je pěkné posezení. 

Pozn. Vzhledem k tomu, že dojezdové místa Pulčínské skály a Kobzova lípa vyžadují 

jízdu po hlavní komunikaci s velkým provozem, je s ohledem na bezpečnost všech 

účastníků umožněno, aby přejezd z Brumova-Bylnice do Horního Lidče byl 

mimořádně proveden s využitím auta nebo vlaku (samozřejmě to záleží na vás). 

Letisko Slávnica, Románský kostol Pominovec, Cyklo Zrub Horné Srnie (SR) 

 Nejdelší trasa, v rámci které však zdoláte 3 

cíle. Doporučená trasa je z Brumova-Bylnice 

ke křížku Nad Nedašovou Lhotou a pak v 

podstatě klesáním nebo po rovině přes 

Červený Kameň, Mikušovce a Tuchyňu. Po 

projetí Tuchyně se přijede na rozcestí a odbočí se vpravo směr Pruské. Z 



Pruského pak směr Nemšová. Několik kilometrů za Pruským je u cesty, poblíž 

odbočky na Sedmerovec, vidět při pohledu doleva jak kostelík, tak letiště. 

Ukazatel nás už navede k odbočení doleva k prvnímu cíli, kterým je 

Románský kostol v Pominovci, postavený asi ve 12. nebo 13. století. Od roku 

1965 je to kulturní památka. Zajímavostí je, že od roku 2004 se zde koná 

každý rok pouť cyklistů. Letošní 14. ročník se uskuteční 26. 8. v 11.00 hodin. 

V roce 2017 se poutě zúčastnilo 1432 cyklopoutníků z různých koutů 

Slovenské i České republiky. Kousek za kostelem se odbočí doprava a po 

polní cestě se přiblížíme k letišti, které vidíme po levé 

straně. Od kostelíka je to na letiště asi 1 km. Tam si 

můžete prohlédnout několik typů letadel. Z letiště se 

vrátíme na hlavní cestu a jedeme do Nemšové, kde se 

najede na cyklostezku. Asi 2 km za Horním Srním 

narazíme u cyklostezky na ukazatel, který nás navede k 

Cyklo zrubu, což je třetí cíl této trasy. A pak už na Vláru a zpět do Brumova-

Bylnice. Délka trasy je asi 57 km. Jo a nezapomeňte se stavit v Nemšové 

v cukrárně naproti školy na dobrou zmrzlinu . 

Chata Baribal 

  Můžete jet z Brumova-Bylnice po cestě nebo přes rybníky ke Kolibě a poté 

odbočit na Královec. Z Královce pak budete stoupat k 

vysílači a odtud po vyjeté cestě po hřebeni směrem 

na Požár. Zhruba 1,2 km od vysílače přijedete před 

louku, která bude po levé straně (asi 50 m před ní je 

informační tabule o kapličce na Dělanovci). Pojedete 

dále, nikde neodbočíte a po levé straně narazíte na cíl této cesty, kterým je 

Chata Baribal. Jakmile se vyfotíte a odpočinete, doporučuji pokračovat dále až 

na Požár. Z Požáru lze buď jet po cestě až na rozcestí u odpočívadla, odbočit 

doprava a sjet na cestu pod křížkem Nad Nedašovou Lhotou. Kdo chce jet 

terénem, může zvolit druhou variantu - od turistické značky Požáru odbočit 

prudce doprava, kde se dá jet sjezdem a lesní cestou po červené značce ke 

křížku Nad Nedašovou Lhotou (vzdálenost 2,5 km) - u této druhé možnosti si 

při sjezdu dávejte pozor, neboť místy je to prudší (raději jděte při kole). 

Kaple a památník padlých v Bohuslavicích nad Vláří 

 Z Brumova-Bylnice jeďte po cyklostezce až k bylnické pile. 

Odtud přes lávku a polní cestou okolo Vláry do Štítné nad 

Vláří, dále pokračujte do Popova (dá se jet i mimo hlavní 

cestu, a to okolo Vláry), v Popově u křížku se dejte doleva a 

polní cestou přijedete až do Bohuslavic nad Vláří. Pojedete 

přes obec, projedete kolem hospody a za mostem zatočíte 

doleva přes koleje, kde už uvidíte oba cíle této trasy.   

 



Všechny trasy jsou pouze doporučené, takže pokud znáte jinou, samozřejmě ji 

můžete využít. Doporučujeme také používat mapy, abyste se učili s jejich pomocí 

lépe orientovat v přírodě. Přejeme vám příjemné projížďky a zvládnutí všech cílů 

v klidu, pohodě a bez odřených kolen. 
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