
Popis trasy:  
 

Trasa (16km) začína pri horárni Kondrút nad obcou Selec, tu 
začína značenie červenými fáborkami . K horárni sa dostanete 
spevnenou cestou z horného konca obce.  

Po prechode cez jediný dvojoblúkový most lesnej železnice trasa 
sa stáča doľava a po vrstevnici prechádza ponad obec. Tu sa križuje so 
zelenou pásovou značkou. 

Po prejdení cca. 5km príde k tabuli s označením Lesné 
hospodárstvo Selec s.r.o. kde sa nachádza depo pre nakladanie dreva 
a oplotenie. Trasa prechádza cestou cez oplotenú časť. Ďalej popri 
krmelci pre lesnú zver na lúku, na konci ktorej je chatka. Trasa lesnej 
železnice pokračovala cez pastviny v oblasti Dráč. Tu sa stáčala o 180º. 
Dnes je v teréne ťažko rozpoznateľná, tak je možné si ju skrátiť 
odbočením vpravo a cez pastvinu prejsť na rázcestie vedúce k horárni 
Belice a chate Betlehem. Tu trasa prekonala dva mosty, ktoré sú dnes 
súčasťou lesnej cesty.  

Za druhým mostom trasa vchádza vľavo do lesa a priamo 
s miernym klesaním prichádza k oblúkovému záseku, ktorý sa stáča o 
180º. Po prejdení lúky vchádza do lesa a pokračuje k najvyššiemu mostu 
na trase nazvanému ”Dlháň”. Ďalej cez lúku prichádza 
k Malostankovskému vresovisku, križuje cestu k Betlehemu a opäť sa o 
180º stáča ponad Sedličiansky potok. V jeho hornej časti sa nachádzajú 
piliere mosta, ktorý bol postavený do oblúka. Tu prejdeme na druhú 
stranu potoka cez brod pod mostom na lesnú cestu. Trasa pokračuje po 
ceste až k Pajdušákovej chate. Tu sa nachádzajú dva mosty. Z jednoho 
je len torzo a druhý je funkčný. Ním prejdeme na druhú stranu potoka 
a cez násyp v Paľovom jarku sa dostaneme na lúky nad Tr. Turnou. Tu 
sa trasa ešte raz stáča a popri jednej rekreačnej chatke cez násyp 
prichádza na ďaľšiu lúku s dvojramenným krížom k bývalému kravínu (na 
mape je označenie ovčín) na Patlíkovej. Tu naša časť trasy končí. Trasa 
však pokračuje ďalej smerom na Mníchovu Lehotu, Soblahov a Trenčín. 

Pri ovčíne si budete môcť pozrieť malú expozíciu z histórie lesnej 
železnice, stretnúť sa s priateľmi, ktorý trasu absolvovali smerom od 
Trenčína. O občerstvenie (guláš, nápoje,...)  je v mieste stretnutia 
postarané. 

 
Odchody autobusov z Tren čianskej Turnej do: 
Trenčína . . . . . . . . . . 15:14 15:50 17:06 17:21 17:33 
Selca  . . . . . . . . . . . . 14:49 16:35 18:55 
Mn. Lehoty . . . . . . . . 14:43 14:45 16:05 18:50 
Bánoviec n/B. . . . . . . 16:05 
Z Patlíkovej do Trenčianskej Turnej sú cca. 3km. 

 Turisticko poznávací pochod po trase  
bývalej lesnej železnice  
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Propozície pre úsek Selec - Patlíková  
 

Začiatok oficiálnej časti je o 12:30. 
 

Každý účastník ide na vlastné nebezpečie. 
Každý účastník obdrží v cieli pamätný list. 

Pochod sa koná za každého počasia. 
 

  Informácie: Igor   0905 230 176 
    Janka   0907 212 406  
    Ľuboš   0910 899 402 



 


