Trail Park Klínovec
Opis ośrodka
W Rudawach – Górach Kruszcowych wciąż panuje posucha pod względem bikeparków i ośrodków
trailowych. Jedynym, ale znakomitym wyjątkiem jest Trail Park Klínovec, położony na południowych i
południowo-zachodnich stokach góry Klínovec, leżącej w odległości 20 minut jazdy samochodem z
Karlowych Warów.

Możliwości, które oferuje ten ośrodek, w pełni wynagradzają fakt braku innych szlaków trailowych w
Rudawach. Dawniej Klínovec był znany przede wszystkim downhillowcom, dziś, dzięki świetnemu
zapleczu, to miejsce idealne dla wszystkich, także dla rodzin z dziećmi. W tym roku Trail Park
rozpoczął drugi sezon działalności, w sumie czeka nas oddanie do użytku 24 km utwardzonych
flowtraili o trzech poziomach trudności, wytyczonych wśród pięknej przyrody, oferujących wiele
widoków na okolicę i pobliskie miasteczko Jáchymov. Trasa zjazdowa dla wyznawców adrenaliny
wciąż jest na swoim miejscu. W 2016 roku przeprowadzono jej całkowitą rekonstrukcję. W tym roku
przybędzie kilka nowych odcinków. Trail Park Klínovec oferuje także dalsze możliwości, jakich nie
może zabraknąć w pełnowartościowym ośrodku – zaplecze jest świetnie wyposażone, nie brakuje
specjalnego toru pumptrack, ani skill centrum. Dodatkowo jest tu do dyspozycji pięć tras XC
o różnych stopniach trudności i łącznej długości 67 km.
Destynacja

Czechy Zachodnie

Trasa

26.4 km | 3 Godziny

Nawierzchnia

Downhill Klínovec – 3 km, trudna; trasa zjazdowa z wieloma bandami i kilkoma
hopkami, technicznie wymagające odcinki, odpowiednie dla bardziej
zaawansowanych jeźdźców na rowerach z pełną amortyzacją i skokiem
przynajmniej 160 mm Azur – 10,3 km, łatwa; nieprzysparzające trudności,
dobrze przygotowane szlaki z utwardzoną podbudową, odpowiednie dla
wszystkich, także dla rodzin z dzieciakami, wytyczone na łagodnych zboczach,
bez konieczności częstego hamowania Rubin – 8 km, średnio trudna; szlaki typu
górki-dołki, do pokonania przez wszystkich członków rodziny, jednak doceniane
także przez doświadczonych jeźdźców – wystarczy tylko znaleźć odpowiedni dla
siebie rytm. Utwardzona podbudowa trasy zapewnia dobre odprowadzanie
wody, tak jak w przypadku trailu Azur. Baron – 5,1 km

Rodzaj
aktywności

Singletrack

Polecane miejsca
Hotel Astoria: , Tel: +420353836660, Email: astoria@laznejachymov.cz, Adresa: T. G.
Masaryka 386, Jáchymov , GPS: 50.3601658,12.9334039
Apres restaurant: , Tel: +420737885588, Email: info@apres.cz, Adresa: Háj 219, Loučná pod
Klínovcem, GPS: 50.4046106,12.9842269
Infocentrum Klínovec: , Tel: +420739066379, Email: info@infoklinovec.cz, Adresa: Háj 219,
Loučná pod Klínovcem, GPS: 50.4046106,12.9842269
Pension Pstruží : , Tel: +420727882732, Email: ubytovani@pension-pstruzi.cz, Adresa:
Pstruží 27, Merklín - Pstruží, GPS: 50.3460386,12.8267719
Hotel Zelený Dům: , Tel: +420775055833, Email: marek.haupt@atlas.cz, Adresa: Boží Dar
46, GPS: 50.4092847,12.9254764
Keilberg Resort: , Tel: +420602524025, Email: recepce@keilbergresort.cz, Adresa: Háj ev. č.
162, Loučná pod Klínovcem, GPS: 50.4146894,12.9964292
Keilberg Resort - restaurace: , Tel: +420602524025, Email: recepce@keilbergresort.cz,
Adresa: Háj ev. č. 162, Loučná pod Klínovcem, GPS: 50.4146894,12.9964292

