
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. 

Vařákovy paseky, Lačnovské skály 

 Je více možností, jak tuto trasu jet. Vhodná bude asi ta, která spojí dva 

uvedené cíle. Pojedete do Val. Klobouk (nejbezpečnější je 

cesta po nové cyklostezce) a poté směr Lačnov (nejlépe 

vrchem kolem Gymnázia Val. Klobouky a dále). Přijedete k 

„Lačnovskému kostelíku“, od kterého sjedete do Lačnova a 

na křižovatce odbočíte doleva. Vyjedete nahoru Lačnovem, 

pak najedete do terénu a lesem se dostanete až na Vařákovy 

paseky, které leží asi 4 km od obce Lačnov (na tomto místě je 

malý pomníček připomínající vypálení pasekářské osady 

fašisty - 2. 5. 1945). Z Vařákových pasek pojedete po modré, 

po nějaké době sjedete na žlutou a přijedete k druhému cíli, kterým jsou 

Lačnovské skály. 

Peňažná 

 Do Štítné nad Vláří (nejlépe po cyklostezce a kolem vody) a pak od obchodu 

doleva po cestě směr „Liškova pila“ a vodní nádrž. 

Nikde neodbočíte a po ujetí asi 4 500 m od obchodu 

přijedete na rozcestí a odbočíte doleva. Projedete 

okolo dřevěné budovy po pravé straně, pak ještě 

okolo chaty myslivců na straně levé a přijedete na 

další rozcestí, na kterém odbočíte vpravo. Jedete dalších asi 1 600 m a 

přijedete na louku, po jejímž levém okraji jedete k lesu a asi po 400 metrech je 

na kraji lesa u cesty oplocenka. Za ní odbočíte doleva a po 150 metrech jste 

na Peňažné. 

Pozn: Z Peňažné se dá sjet na Kochavec - sjedete zpět na cestu u oplocenky a 

dáte se po louce doleva (cesta je tam vyjetá). Jede se krajem lesa a na konci 

louky se cesta stáčí doprava na průjezd, kde sjedete z louky ke zpevněné cestě. 

Dáte se vlevo a přijedete na konec Kochavce ke kapličce. Projedete obcí a na 

konci odbočíte vpravo a přes „Valentovo“ se můžete vydat směr Štítná nad Vláří. 

Ptačí pozorovatelna Vysoké Pole, Kaple Panny Marie Vysocké 

 Do Vysokého Pole to snad každý zvládne, doporučujeme 

ale využít do Val. Klobouk novou cyklostezku. Pokud 

přijedete do Vysokého Pole od Vlachové Lhoty a budete 



projíždět obcí, tak po pravé straně bude zvonice a vlevo obecní úřad.  Poté se 

dáte na křižovatce doprava, pojedete kolem hasičů a dostanete se 

k Envicentru Pro krajinu. Budete pokračovat dál po 

křížové cestě a po krátké době narazíte po levé straně 

na první cíl - Ptačí pozorovatelnu Vysoké Pole. Když 

pojedete stále do kopce, tak se dostanete až ke Kapli 

Panny Marie Vysocké. Bude tady k vidění také naučná 

stezka, po které se dostanete k Vodní kapličce. 

Ekopark Trhovisko (Val. Klobouky), Stoletá kaplička ve Študlově 

Pojedete po nové cyklostezce do Val. Klobouk. U Důbravy 

odbočíte doleva a asi po 100 m jízdy po cestě se odbočí doprava 

směrem k střednímu odbornému učilišti na starší část 

cyklostezky, která pak končí u cesty k nádraží. Tam se odbočí 

doleva, před mostem (asi po 100 m) odbočíte doprava a jedete 

po asfaltové cestě okolo vody až na konec. Pak najedete na 

chodníček, přejedete ihned mostek doleva a za mostkem 

odbočíte doprava. Projíždíte okolo dětského hřiště, pak hřiště na 

volejbal a asfaltového hřiště (celkem asi 150 m). Pak jedete 5 m 

doprava a u turistického značení doleva po chodníku v terénu, 

podél kterého je několik zajímavých stanovišť, kde vaše děti 

mohou změřit své sportovní dovednosti. Dostanete se až k 

Ekoparku Trhovisko, který je příjemným místem k odpočinku a 

relaxaci. Odtud pak můžete pokračovat směr Študlov, kde 

najdete kousek od kostela druhý cíl trasy Stoletou kapličku. 

Penzion Nivy (Jestřabí) 

 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). Po přejezdu 

kolejí v Popově přijedete k autobusové zastávce a 

odbočíte doleva přes most ve směru k vlakové 

zastávce. Po polní cestě pak pokračujete podél 

železniční tratě až k železničnímu mostu. Před 

mostem přejdete přes trať a chodník vás dovede až do Jestřabí. Najedete na 

hlavní silnici a za kapličkou odbočíte doleva na cestu k penzionu (je tam 

cedule Penzion Nivy) a odtud pokračujete až k danému cíli.  

 

Zrubová zvonica v Trenčianskej Závadě 

 Z Brumova-Bylnice pojedete po hlavní cestě ve směru Horní Srní. Projedete 

Vlárským průsmykem až k odpočívadlu, kde přejedete přes visutý lanový most 



na cyklostezku, která vás dovede do Horního Srní. Přejedete přes Horní Srní a 

dostanete se ke sportovnímu areálu (tenisové kurty), za nímž, asi po padesáti 

metrech, pokračuje cyklostezka až do Nemšové ke 

koupališti, které bude po levé straně. Odbočíte na hlavní 

cestu doprava (směr Trenčín), pojedete několik set metrů a 

odbočíte znovu doprava na Trenčianskou Závadu. Po cca 

2,5 km přijedete na rozcestí a dáte se doleva. Pak vyjedete 

mírné stoupání a sjedete do Trenčianské Závady. Po levé 

straně je místní poutní kostel. Po chvilce odbočíte doleva a 

přijedete ke zvonici. Kdo má zájem může pokračovat dále 

k areálu Gazdovstvo „Uhliska“, kde je i možnost občerstvení. Kdo má dobrou 

fyzičku, může ještě pokračovat a vystoupat ke krásné rozhledně. A 

nezapomeňte se stavit v Nemšové v cukrárně naproti školy na dobrou 

zmrzlinu . 

Kaňůr - pomník 

 Doporučuji jet směrem na Nedašov. Pod „Hostincem u 

Ivánků“ odbočíte na křižovatce doprava směrem k „Naději“ 

(domov pro seniory). Nikde neodbočujete, projedete až na 

konec Nedašova a pokračujete dál do kopce cca 6 až 7 km 

na vrcholek, z kterého budete asi 1 km sjíždět až 

k odpočívadlu „Na Backových“. Dáte se doleva a přijedete 

na louku pod Okršlisko, kde pojedete vlevo dolů podél lesa a 

po vyjeté cestě do něho vjedete. Po 800 metrech, kde není 

úplně ideální terén (je dobré jet za sucha), přijedete na louku 

a odbočíte vlevo do kopce, vyjedete ho a nahoře bude po 

pravé straně cedula „Pozor štátna hranica“. Po polní cestě pokračujete po 

červené dál podél lesa, kde vás určitě okouzlí krásné výhledy (Vršatec, 

Červený Kameň apod.). Po krátké době přijedete k louce, kterou sjedete po 

vyjeté cestě a přijedete až k pomníku, kde jsou znovu krásné výhledy. 

Zpět doporučuji pokračovat dál po červené, ale první úsek, asi 50 m, je nutné 

jít vedle kola, protože je tam opravdu prudký kopec!!! Bude asi potřeba dětem 

s kolami i pomoct. Pak už je to úplně v pohodě, střídají se lesy s loukami a 

červená vás dovede až ke křížku „Nad Nedašovou Lhotou“ (je to 2,5 km). 

 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. 

Hlavní sponzor akce:     Mediální partner: 

 


