Trail Park Klínovec
Popis resortu
V Krušných horách je o bikeparky a trail centra zatím nouze, výjimkou, a to rovnou vynikající, je Trail
Park Klínovec rozpínající se po jižních a jihozápadních svazích stejnojmenné hory a ležící přibližně
půl hodiny jízdy autem z Karlových Varů. Nabízenými možnostmi zmíněnou „nedostatečnost“
Krušných hor vynahrazuje.

Dříve Klínovec znali především cyklističtí sjezdaři, dnes je však svým zázemím vhodný pro celou
rodinu. Od jara 2016 uvedl areál do provozu přes 22 km zpevněných flowtrailů odstupňovaných dle
náročnosti a vedených opravdu krásnou klidnou přírodou, místy s parádními výhledy do krajiny
směrem na přilehlé městečko Jáchymov. Pro vyznavače většího adrenalinového zážitku je stále
k dispozici i sjezdová trať s několika novými a upravenými pasážemi. Trail Park Klínovec však nabízí
i další možnosti, které by v plnohodnotném středisku neměly chybět. Vše začíná bezplatným
parkovištěm, pokračuje čtyřsedačkovou lanovkou, půjčovnou kol, myčkou kol, servisem, restaurací a
občerstvením poblíž stezek či možností rozehřátí se nebo zdokonalení schopností na pumptracku.
Destinace

Severozápadní Čechy

Trasa

26.4 km | 3 hodiny

Povrch

Downhill Klínovec – 3 km, těžká; sjezdová trať s mnoha klopenkami a několika skoky,
náročné pasáže vhodné pro zdatnější jezdce s fullem minimálně se 160mm zdvihem
Azur – 10,3 km, lehká; snadno sjízdné upravené stezky se zpevněným podkladem
vhodné pro celou rodinu, vedené v mírném svahu, kde není potřeba příliš brzdit Rubin
– 8 km, středně těžká; upravené houpavé stezky, které zvládne projet celá rodina, ale
ocení je i zkušený jezdec, když si najde svůj rytmus. Zpevněný podklad dobře odvádí
vodu, stejně jako trail Azur. Baron – 5,1 km, náročná; pro rok 2017 zcela nový trail

Typ aktivity Singletreky

Příběhy, které se odehrály v okolí
Dary nejvýše položeného českého města: , GPS: 50.408635532069,12.924977155762
Radonové lázně: , GPS: 50.358741117046,12.934856414795
Mohykán Krušných hor: , GPS: 50.3958333,12.9680556
Energie z nitra země: , GPS: 50.358056635251,12.935199737549

Doporučená místa
Hotel Astoria: , Tel: +420353836660, Email: astoria@laznejachymov.cz, Adresa: T. G.
Masaryka 386, Jáchymov , GPS: 50.3601658,12.9334039
Restaurant Astoria: , Tel: +420353836600, Email: agricola@laznejachymov.cz, Adresa: T. G.
Masaryka 386, Jáchymov, GPS: 50.3601658,12.9334039
Aquacentrum Agricola: , Tel: +420353836000, Email: agricola@laznejachymov.cz, Adresa:
T. G. Masaryka 403, Jáchymov, GPS: 50.3603039,12.934105
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
Apartmány AP19: , Tel: +420777740038, Email: info@ap19.cz, Adresa: Pstruží 19, Merklín Pstruží, GPS: 50.3414469,12.8360519

