
SINGLTREK POD SMRKEM

Zelená trasa
Menší děti s rodiči a také méně technicky zdatní cyklisté si přijdou 
na své na zeleně značené širší stezce, kde si osvojí nebo zopakují 
ovládání kola a získají jistotu na přírodním povrchu stezky. Zelený 
singltrek je také vhodný pro handicapované cyklisty na handbiku 
a pro vozíčkáře. Stezka je dost široká na to, aby v případě potřeby 
mohli cyklisté jet vedle sebe. Zelená trasa začíná u  Singltrek 
centra a je obousměrná. Využívá se též jako spojnice k ostatním 
okruhům stezek Singltreku pod Smrkem.

Modrá trasa
Kdo bez problémů zvládá zelenou trasu, měl by zkusit modře 
značenou stezku. Tam začíná opravdová zábava: houpání 
a zatáčky. Tak dobrou příležitost k zábavnému ježdění pro středně 
pokročilé cyklisty nikde jinde nenajdete. Užijete si daleko větší 
radost z  jízdy než na asfaltu i než na  lesních cestách a zároveň 
vás na  stezce nepřekvapí nečekané a  nebezpečné překážky. 
Na  modré trase nejsou žádná náročná stoupání ani klesání. 
Modrou trasu ocení i bajkeři, kteří si chtějí užít odpočinkovou jízdu 
krásným lesním prostředím.

Červená trasa
Pro cyklisty, kteří již mají terénní kolo takříkajíc trochu “v  ruce”, 
anebo pro ty, kteří již modrou trasu zvládají s  přehledem, je tu 
červeně značená stezka. Vlní se horským úbočím, umožní Vám 
hrát si s kolem, dovolí Vám plynulou, dynamickou jízdu a zlepšuje 
jízdní dovednosti. Jeho obtížnost je střední. Zkušení bajkeři si 
ji užijí v  plné rychlosti, méně zkušení se příjemně zhoupnou 
na terénních vlnách. Červený singltrek si dovedou užít jak děti, 
tak zkušení jezdci.

Černá trasa
Na zkušené a zdatné terénní cyklisty čeká černě značená trasa. 
Je to úzká stezka v  prudkém srázu, která prověří vaše umění 
v  ovládání kola, avšak nikdy neztrácí „flow“. Vyžaduje od  jezdce 
jistotu kontroly nad kolem a  maximální koncentraci při jízdě. 
Nepřekvapí nenadálými překážkami nebo skoky, ale bude od Vás 
vyžadovat pružně reagovat na  stopu stezky. Od  černé trasy 
očekávejte potěšení z fyzicky náročné, energické technické jízdy.
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Vyjeďte na Singltrek pod Smrkem. Tato síť cyklostezek je umístěná pod majestátní horu Smrk do pře-
krásné divoké přírody severních svahů Jizerských hor. Nezáleží na kondici ani technické zdatnosti. 
Na Singltreku pod Smrkem si ze čtyř stupňů obtížnosti vyberete takové stezky a okruhy, které vám 
budou vyhovovat. V současnosti prostupuje české a polské území téměř osmdesát kilometrů stezek 
Singltreku pod Smrkem, jež mají na české části 3 oficiální nástupní místa.

Nástupní (1,8 km)
Jediná zelená stezka s  obousměrným 
provozem. Je vhodná pro začátečníky 
a  děti, které se zábavnou formou naučí 
jezdit, ale také i pro bajkery na rozjetí. 

Hřebenáč (9,8 km)  
Modrá stezka vedoucí okolo Andělské 
hory a  po  Jindřichovském hřebenu je 
vhodná pro rodiče s dětmi a méně zdat-
né bajkery. Projedete se listnatým i  jeh-
ličnatým lesem, po lávkách kolem mokřin 
a poli rulových balvanů. 
Obora (6,8 km)
Náročnější červený okruh navazuje na stez-
ku Hřebenáč. Nachází se zde oblíbený 
sjezd „Daffydova radost“ (pojmenováno 
po  Daffydu Davisovi projektantovi stezek 
Singltreku), kdy se Vám kolo rozjede, aniž 
byste to v takovém rozsahu očekávali. 

Rapický okruh (3,6 km)
Červeně značený okruh je centrem sítě 
Singltreku, umístěný do  svahů Rapické 

hory po  obou stranách státní hranice. 
Skládá se ze serpentinového stoupání 
na polské straně a krátkého sjezdu k hra-
ničnímu potoku, na  české straně potom 
po prudším výjezdu následuje dynamický 
sjezd k  Lomnickému mostu a  houpavý 
traverz zpět ke státní hranici.
Asfaltový traverz (3,3 km)
Červená stezka Asfaltový traverz je tvořen 
třemi úseky lesní asfaltové cesty, z čehož 
první úsek Asfaltová agónie je nejnároč-
nějším stoupání na  Singltreku. Poté ale 
sjezdy stojí za to. Další dva úseky, Smuteční 
a Měděnou cestu využijete, pokud nebude 
chtít jet okruh Okolo Měděnce.

Libverdská strana (7,4 km)
Červené stezky jsou součástí prvního vy-
stavěného okruhu v  roce 2009. Většina 
stezek tvoří dlouho dynamický zábavný 
sjezd. Druhou část Libverdské strany tvo-
ří stoupání, ze kterého je krásný výhled 
na severní svahy Jizerských hor. 
Ludvíkovský traverz (4,3 km)
Červené stezky Ludvíkovského traver-
zu Vás z  Lázní Libverda přivedou zpět 

k Novému Městu pod Smrkem. Stezka má 
strmý ráz, ale poté Vás čeká sjezdová část, 
kdy projedete Bystrou Vodou do hluboké-
ho údolí Ztraceného potoka.

Novoměstská strana (3 km)
Červené stezky tvořené dynamickým sjez-
dem nad Kyselkou a  traverzem Nad Liščí 
farmou Vás přiblíží zpět k Singltrek Centru. 
Okolo Měděnce (7,1 km)
Černé stezky Vás zavedou na svahy kop-
ce, kde se kdysi odehrávala většina novo-
městské hornické činnosti. Čeká na  Vás 
dlouhý a rychlý sjezd, který je místy i těs-
ný, ale odměnou jsou krásné výhledy. 
Nad Czerniawą (10,5 km)
Černé stezky na polské straně Singltreku 
Vás zavedou do  Czerniawského údolí 
a  Malé Góry. Náročné stezky navazující 
z Rapického okruhu Vám ukáží krásy hor 
a přírody obklopující okruh.
Zajęcznik (10,2 km)
K  červeným stezkám Zajeczniku se do-
stanete z černého okruhu Nad Czerniawą. 
Najdete zde 6 km dlouhý sjezd. 
Hejnický hřeben (10,6 km)
Na černý okruh stezek se dostanete z okru-
hu Libverdské strany. Čeká na  Vás dra-
matický černý okruh vedoucí podél skal 
Hejnického hřebene. Nahoru si protáhnete 
nohy, avšak dolů to jde opravdu rychle.


