
Cyklo Brač 2017 
 
Termín:    08-17.09.2017                                                                          
Miesto:     Chorvátsko, ostrov Brač 
Účastníci: Kováč, Kováčová, Sýkora 
 
Ako minulé roky aj tento rok sme sa dali na výlet busom s cyklistami z Ružomberku. Po večernom 
odjazde sme doobeda z trajektu zo Splitu pohľadmi na Brač odhadovali čo nás čaká. Ubytko 
v Mirce, blízko Supetaru, na Brači vzácne, takmer na pláži.  

Ešte v sobotu sme na bike dali prehliadku Supetaru 
s večerným, každoročným 10.th International Brač 
summer carnival 2017 s maskami z okolitých krajín. 
 V nedeľu sme dali západnú oblasť, prímorský Sutivan, cez 
kopce vnútrozemská Ložišča s parádnym kostolom, opäť 
prímorská Milna s majákom na najzápadnejšom výbežku, 
späť cez kopce proti vetru, ktorý nás zosadil z biku, cez 
Dračovicu a Donji Humac. Pozreli sme si neobvyklé 
cintoríny a lom na obrovské monolity mramoru (56km). 

V pondelok sme prepátrali severné pobrežie až na západný 
výbežok, nakoniec už len pešo. 
V utorok sme dali severné pobrežie na východ, parádna 
pobrežná  cyklocestička s výhľadmi na riviéru od  Splitu, cez 
Omiš až po Makarsku, potom cez Splitsku, Postiru, 

Lovrečinu – krásny záliv 
s pieskovou plážou 
a zvyškami rímskej 
usadlosti a kúpeľa a cez 
pár hrebeňov do prístavu Pučišča (ďalej žiadne cestičky, len 
hory) a späť (59km). 
V stredu sme busom pozreli východ a juh, Kukučínovo 
pôsobisko Selce a najkrajšiu chorvátsku pláž Bol s opaľovaním. 

 Vo štvrtok cez pár hrebeňov a pevnosť Škrip na najvyšší vrch Vidova gora 778m s výhľadom na 
BOL a Hvar, späť cez Nerežišču, kamennú bránu Koloč, zjazd na Ložišča, ku kamennému mostu 
Franje Josipa cez údolie na Sutivan (62km). 
V piatok ľahko kúpanie Lovrečina s pieskovou plážou a asi 
najúrodnejšie údolie Dol (30km). 
V sobotu odchod, v nedeľu príchod. 
Brač je samá hora, hrebene okolo 500 – 600m, ale všetko 
úrovne od mora a cez kopce, aj cez viac hrebeňov, mimo 
asfalt aj hrubý kameň na cyklotrasách, až na tlačenie. 
Prepátrali sme skoro celý, cca 260km, 2200m prevýšení. 
Polia tak kamenité, nestačilo len múriky z nich, ale vždy aj 
niekoľko obrovských kôp na pozemku. Pobrežie skalnaté, neprístupné, zriedkavé kamienkové 
pláže s dochádzaním a len 2 pieskové pláže. Podvečer sme chodievali do Sutivanu na vínko so 
západom slnka. Kuchári naši, dobrí, to množstvo sa nedalo zjesť. Dažde sme prekľučkovali, 
prečkali, búrky si to odbili v noci, úplná spokojnosť 
 
Žilina  04.11.2017, Z. Sýkora 
 


