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II.

POPIS TRASY

Od obecního úřadu v Trnavě se vydáme přes potok 
k autobusové zastávce. Pokračujeme po žluté 
turistické značce do obce Přeckov a dále do obce 
Hroznatín, kde se nachází rodný dům a pamětní 
deska armádního generála Ludvíka Svobody. 
Odtud se vydáme po silnici směrem na Rudíkov, 
po 700 metrech odbočíme vpravo na cyklotrasu 
č. 5109A směrem k obci Přeckov, až dojdeme k silnici 
na okraj obce, tam se dáme vlevo a pokračujeme 
po silnici asi 1,2 km. Až se dostaneme pod sloupy 
vysokého napětí odbočíme vpravo a dojdeme 
po poli ke strouze, tu překročíme a jdeme vpravo 
lesem až ke Kolomazným kamenům (250 m). 
Zde je na sloupku stručný popis výroby kolomazi. 
Po shlédnutí kamenů se dáme mírně vlevo (JJV) 
až dojdeme po mýtině na lesní cestu, po které 
se dostaneme (900 m) k hlavní silnici č. 360, tu 
opatrně přejdeme a pokračujeme po cestě kolem 
rybníku Malý Bor po které dojdeme ke „staré“ 
silnici. Na ní se dáme vlevo a po 450 metrech 
přijdeme do Trnavy.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE

Trnava

První zmínka z r. 1101, název patrně podle trnitých křovin. Barokní kostel sv. Petra 
a Pavla z roku 1785, přestavěn z evangelické modlitebny ze 17. století. V blízkosti 
obce přírodní rezervace Kobylinec (Koniklecový kopec) o rozloze 0,15 ha, lokalita 
suchomilných rostlin s výskytem koniklece na severní hranici rozšíření.

Přeckov

První zmínka r. 1360. Na návsi kaplička Nejsvětější Trojice z 19. století. U obce 
přírodní památka Pazderna, lokalita vstavače májového. Za obcí směrem na Trnavu 
v lese kolomazné kameny.

Hroznatín

První zmínka r. 1365, název podle zakladatele Hroznaty. Rodný dům armádního 
generála Ludvíka Svobody, prezidenta ČSSR v letech 1968-1975. V roce 2013 
slavnostně odhalena pamětní deska u domu Ludvíka Svobody.

Malý Bor

Rybník, rekreační oblast, možnost koupání za příznivých podmínek.

Dům s pamětní deskou generála Ludvíka Svobody

Boží muka u rybníku Velký Bor
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