SINGLTREK
POD SMRKEM
• Dynamika • Rytmus stezky •
Přejezdy • Zatáčky • Kličkování
mezi stromy • Zábava •
Adrenalin • Respekt k přírodě

CYKLISTICKÝ ZÁŽITEK, NA JAKÝ JEN TAK NEZAPOMENETE!!!
VŠEOBECNÉ INFORMACE :
Singltrek pod Smrkem je první singltrekovou destinací v České republice a kontinentální Evropě
navržená pro maximální prožitek z jízdy na kole a s respektem k přírodě. Nachází ve frýdlantském
výběžku, vine úbočím hory Smrk (1 124 m. n.m.), nejvyšší hory české části Jizerských hor.
Jsou to úzké přírodní stezky projektované a budované dle speciální a léty prověřené metodiky, vlní se
mezi stromy, nikdy nevedou dlouho rovně, příliš z kopce ani do kopce a jsou přístupné pro široký
okruh jezdců, na různých typech kol, jízdních schopností, stylu jízdy.
V současné době je k dispozici několik okruhů různé obtížnosti v celkové délce přes 80 km!

Nejbližší nástupní místo je od našeho penzionu :
• cca 800 m – Hejnický hřeben – „černá“ nebo přímo z Bikecentra Libverda
• cca 1 km – Libverdská strana – Obří Sud – „červená“

PRO DĚTI :
Jízdu po singltrekových stezkách děti zvládnou a často jsou z ní
nadšení. Záleží ovšem, jak na kole umí jezdit, jaké zkušenosti mají z
jízdy v terénu!
Stezky jsou úzké, proto nejsou způsobilé pro dětský vozík za kolo.

Singltrek pod Smrkem zvítězil v soutěži nejlepších turistických nabídek Ceny Kudy z nudy
2010 pořádané agenturou CzechTourism v regionu Českolipsko a Jizerské hory a v rámci
celé České republiky se umístil na 9. místě.

Stezka uprostřed přírody, ale taková, aby si ji užili
nejen nároční jezdci, ale i méně zkušení cyklisté a
třeba i děti.
Inspirací pro singltreky u nás se stala Británie, kde tyto
stezky zažívají v posledních letech obrovský rozmach,
hlavně ve Walesu, Skotsku a Irsku. Jejich legendární
tvůrce Daffyd Davis také pomáhal projektovat stezku v
Jizerkách.

TRASA : OBŘÍ SUD – HUBERTKA a zpět :
(celkem cca 20 km z toho 13km po singltreku)
Žádné drastické kopce, ale taky ne úplně snadná dálnice.
Trasa, která pobaví i poučí a současně máte požitek z pohybu v čisté
přírodě. Startuje u známé restaurace Obří sud, kde je podrobná mapa a
turistické informace.
POPIS TRASY :
Od Obřího sudu trasa nejprve strměji stoupá po pevné cestě a asi po kilometru uhne na mezilesní pasece
vpravo. Tady začíná vlastní singltrek, který se vine mírným stoupáním v zalesněných svazích kopců Závorník
(697 m) a Svinský vrch (756 m).
Na severním úbočí Svinského vrchu dosáhnete jednoho z nejvyšších bodů okruhu a můžete se rozhlédnout po
okolí. Pokud se podíváte do hlubokého údolí Ztraceného potoka pod sebou, uvidíte singltrek vlnící se v
protilehlém svahu. Tady je třeba povolit vidlice a pořádně zpozornět. Klesání sice není strmé, ale přece jen tu
čeká pár techničtějších míst a občas se budete muset dotknout brzdy.
Krásným terénem sjedete až k orientačnímu místu U spálené hospody. Tady jste asi v polovině trasy a
současně u druhého nástupního místa, centrum Nového Města pod Smrkem je odtud vzdálené asi 2 kilometry.
Po dlouhém sjezdu přijde zase trochu záběr. Nejprve nabíráte metry nenápadně po singltreku a přibližně po
půldruhém kilometru vyjedete na lesní asfaltku, která vás vede vzhůru do sedla u Streitova obrázku (700 m).
Pokud si sledujete čas, tak v tomto úseku se rozhoduje – kopec sice není extrémně prudký (sklon do 15°), ale
dost dlouhý. Od Streitova obrázku pokračujete stále po asfaltu už mírnějším terénem a po lesní cestě pak
sjedete k boudě Hubertka, kde se můžete občerstvit.
Za Hubertkou zase začíná singltrek a už se moc nenadřete, až do cíle pojedete skoro pořád z kopce. Je to asi
nejkrásnější úsek trasy, střídá se tu jehličnatý les s majestátními buky, stezička se kroutí úbočím místy dost
prudkého svahu. A když se obzor prosvětlí a vlevo pod sebou uvidíte horskou louku, budete mít cíl –
parkoviště u Obřího sudu – na dosah ruky.

VYZKOUŠEJTE :

BIKECENTRUM LIBVERDA !

( pronájem kol, servis, mytí.. )
Naproti Lázeňskému parku….. Je zde i Pizzerie „RŮŽENKA“ s výbornou domácí pizzou!

Trasa : Nástupní místa :
- Po silnici nad penzionem směr Hejnice, cca 600 m odbočka k lesu, ke hřbitovu – nástup na „černou“
- Od pensionu zpět k hlavní silnici a v točce pokračovat dále do kopce směr Obří Sud( cca 1 km )

