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Abstrakt 
 

Název:        Singltrek v kontextu terénní cyklistiky  

 

Cíle:   Stěžejním cílem bakalářské práce je systematicky představit přehled 

dosavadních poznatků z oblasti terénní cyklistiky včetně zasazení 

do širšího kontextu souvislostí. Dále potom rešerší domácí i cizojazyčné 

literatury reflektovat termín singltrek, potažmo vytvořit přehledný souhrn 

singltrailových oblastí v České republice i ve světě. V neposlední řadě 

podat zevrubnou deskripci projektu nejrozsáhlejší lokality tohoto typu 

na našem území – Singltreku pod Smrkem. 

 

Metody:   Pro sběr dat a získávání informací k bakalářské práci se využívalo metod: 

dokumentační i srovnávací pozorování sledovaných objektů (technické 

parametry), standardizované i nestandardizované rozhovory (stavitelé 

stezek, starostové obcí), analýza informačních zdrojů (rešerše domácí a 

zahraniční literatury), okrajově metody komparace (ČR versus svět). Sběr 

dat rezultoval jak z primárních, tak sekundárních zdrojů externích i 

interních.  

.  

     

Výsledky:  Bakalářská práce představila terénní cyklistiku jako plnohodnotnou a 

potenciální formu cykloturistiky, jež by měla být zahrnována do modelu 

podpory cyklistické infrastruktury v České republice a to především 

v podobě singltreku – přírodě blízké alternativy k dominujícím 

asfaltovým cyklostezkám. Dále práce podává podrobnou deskripci 

nejrozsáhlejších terénních stezek tohoto typu nejen v České republice. 

Poukazuje také na fakt významně se rozvíjejícího cestovního ruchu 

na základě stavby nových singltrekových sítí v ekonomicky slabých 

oblastech. 

 

 

Klíčová slova: terénní cyklistika, singltrek, přírodní stezky, Nové Město pod Smrkem 



 

 

Abstract 

 

Title:           The Singletrack in the Context of Mountain Biking 

 

Objectives: The main goal of the bachelor thesis is systematically to introduce the 

overview of present knowledge in the cross mountain biking area including 

the wider contexts. Furthermore through the domestic and foreign 

literature search to reflect the term singletrack, eventually to create the 

well-arranged overview of the singletrack regions in Czech Republic and 

in the world. Last but not least to provide the comprehensive analysis 

of the biggest area of this type in our territory – Singltrek pod Smrkem.  

 

Methods:  For the data collection and information acquisition have been used 

following methods: documentary and comparative observation 

of the tracked objects (technical parameters), standardized and non-

standardized interviews (trail builders, village majors), analysis 

of information resources (domestic and foreign literature search), 

marginally comparative methods (CR versus world). The data collection 

resulted from primary as well as from secondary external and internal 

resources.  

 

Results:  The bachelor thesis presented the mountain biking as a full-value and 

prospected form of cycling, which should be integrated to the model 

of biking infrastructure subvention in Czech Republic, especially in this 

nature close alternative to the dominant asphalt bicycle path. Furthermore 

the thesis provides detailed description of the most extensive mountain 

biking trails of this kind, not only in Czech Republic. Advert 

to the significant expansion of the tourist trade based on the new 

singletrack´s nets building in the economically weak regions. 

 

 

Keywords:  mountain biking, singletrack, nature trails, Nové Město pod Smrkem 
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1.  ÚVOD 

 

Pro sepsání bakalářské práce na téma singltrek v kontextu terénní cyklistiky mne 

vedl úzký osobní vztah k dané problematice. Stěžejní důvod vychází z mého 

intenzivního vztahu ke kolu, respektive horské cyklistice, k níž jsem byla vedena 

od raného dětství. Účastnila se soutěží od krajských pohárů v dětských kategoriích až 

k marathónům pro dospělé. Poslední tři roky jsem přesunula svoje působení 

od závodního měření sil k samotnému organizování horského marathónu odehrávajícího 

se převážně v Lužických horách a sudetském pohraničí. Jako nadšenci terénní cyklistiky 

mi v roce 2007 neunikl rozruch ohledně zakládání první oficiální asociace horské 

cyklistiky na našem území (ČeMBA), nevyjímaje jejich záměru organizovaně budovat 

přírodě blízké stezky cílené nejen pro komunitu MTB jezdců. Díky této iniciativě se 

počaly rozrůstat první destinace v České republice nabízející traily výše zmíněného 

typu: Singltrek pod Smrkem a Rychlebské stezky. Obě lokality, tzv. hravých stezek, 

doslova nadchly cyklistickou veřejnost a dodnes se těší značné oblibě. Vzhledem 

k dostupnosti Singltreku pod Smrkem ve směru od Liberce, z něhož pocházím, jsem jej 

nesčetněkrát absolvovala v kompletní délce včetně polských okruhů.  V září roku 2014 

jsem nadto měla možnost být součástí expedice vedoucí do kolébky mountainbikingu, 

států Colorado a Utah.  Toto mi umožnilo subjektivně porovnat podmínky terénní 

cyklistiky včetně samotné filozofie přístupu k užívání či údržbě stezek v USA s těmi 

v českém prostoru a především na „vlastní kůži“ zažít archetyp fenoménu jménem 

singltrek.  

 

Singltrek neboli stezka, trail, turistický chodník či přírodní cesta je počeštělá 

forma anglického výrazu značícího úzkou přírodní stezku vinoucí se krajinou, 

projektovanou dle specifické metodiky nejen pro uživatele horského kola. Počátky 

těchto trailů se váží na 70. léta 20. století do oblastí Colorada a Britské Kolumbie, 

rozšířivše se přes Wals až do České republiky. Jejich ekologická i ekonomická pozitiva 

představila klíč pro plné využití potenciálu do té doby nepodporované terénní 

cyklistiky. Státní správa si uvědomila pozitivní hospodářský dopad pro regionální 

rozvoj turisticky upadajících oblastí vlivem přírodních stezek, započala podporovat a 

obohacovat síť cyklistické infrastruktury, v níž převládaly asfaltové cyklostezky. 

Zmíněná fakta došla k naplnění zprvu v USA a Kanadě, v 90. letech také ve Walsu, jenž 
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sloužil jako stěžejní paradigma pro české prostředí. V České republice jsou cyklistické 

projekty dotovány v řádech stovek milionů korun ročně, avšak k dnešnímu dni stále 

převažuje podpora asfaltové cykloturistiky. Terénní cyklistika se přes nelibost 

představitelů  ČeMBy nachází pouze v jejím stínu, neboť je závislá zejména 

na sponzorské podpoře či entuziasmu stavitelů stezek. Přes všechny peripetie se u nás 

v posledních letech odehrává doslova singltrailový boom, jež dosud rozhodně nedosáhl 

svého vrcholu.  

 

Od absolvované expedice v USA jsem střádala dohledatelné informace, 

poznatky, brožury, fotografie a mapy z nejvýznamnějších singltrekových oblastí v ČR i 

ve světě. Tato snaha směřovala k soubornému představení terénní cyklistiky jakožto 

jedinečné oblasti sportovního odvětví s výrazným potenciálem do budoucna. Vzhledem 

k růstu těchto přírodních cest věřím v přínos mé práce cyklistickému obecenstvu a to 

zejména díky snadné orientaci přinášející relativně komplexní deskripci k tématu horské 

cyklistiky a singltreku – tedy oblastem dosud v České republice nejen akademickou 

sférou opomíjeným.  

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Singltrek v oblasti Colorado Trail (segment 3); Zdroj: vlastní fotogalerie 
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 2.  CÍLE, METODIKA A METODY PRÁCE 

 2. 1  Cíle práce 
 

 

Ústředním cílem bakalářské práce je věcnou explicitností podat systematicky 

koherentní přehled dosavadních znalostí z oblasti terénní, tj. horské cyklistiky, 

nevyjímaje zasazení do širšího kontextu souvislostí z ní plynoucích. Záměr první části 

práce tkví v poskytnutí komplexního přehledu informací od obecných dějin cyklistiky, 

přes historii horské cyklistiky s rozvojem a rozšířením asociací, až po představení 

specifické pozice terénní cyklistiky v České republice, její diferenční povahy, 

finančního potenciálu, předsudků či vztahu podpory ze strany státní správy. Úmyslem 

části druhé je reflektovat současně celosvětový klíčový předmět terénní cyklistiky, čímž 

se stal bezesporu singltrek. Představit jeho obecnou deskripci včetně zrodu, vývoje, 

světových i českých destinací a v neposlední řadě zevrubně analyzovat projekt 

nejrozsáhlejší lokality tohoto typu na našem území – Singltrek pod Smrkem.  

 

 2. 2  Metodika a použité metody práce 

 

V této bakalářské práci byly užity převážně deskriptivní přístupy k vědeckému 

zkoumání založené na nástrojích empirického výzkumu, avšak rovněž metody 

zkoumání logického. Z metod empirických se uplatnilo dokumentační (např. kvalita 

stavby stezek v terénu) i srovnávací pozorování (vztah kvantita versus kvalita stezek), 

standardizované (se starosty obcí) i nestandardizované rozhovory (se staviteli stezek). 

Logické metody vědeckého zkoumání v práci zastupuje analyticko-syntetická 

(pozorování terénní cyklistiky jako celku pro získání obecného přehledu, následný 

rozklad na dílčí části viz potenciál, povaha aj. či analýza dostupných zdrojů) a 

historická metoda (zaznamenávání rozvoje terénní cyklistiky a singltreků). Sběr dat 

vycházel z primárních zdrojů (pozorování), potažmo sekundárních interních 

(návštěvnost dle Singltrek Centra) a externích (výroční zprávy, sborníky, internet aj. – 

více v kapitole Současný stav bádání).  
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Prvním krokem byla opětovná návštěva Singltreku pod Smrkem za účelem 

nových rozšiřujících zjištění, inovací, plánů do budoucna, ale především setkání 

s Tomášem Kvasničkou – propagátorem myšlenky singltreku v ČR, jenž nás 

nasměroval ke konkrétním materiálům a patřičně uvedl do problematiky horské 

cyklistiky u nás. Druhá fáze spočívala ve shromažďování a sběru dat vážících se 

k tématu v českém i světovém prostředí. Zprvu obecně k faktům cykloturistiky a 

historie jako takové, vycházející z knižních publikací. Poté přímo k situaci terénní 

cyklistiky na našem území, zrodu první asociace bránící její práva a podnětech 

volajících po změně chápání cykloturistiky ze strany představitelů ČeMBA. Ti svoje 

snažení podložili řadou elektronicky přístupných dokumentů. V části věnované 

singltrailovým oblastem bylo třeba prohledat archivy cyklistických periodik či vycházet 

z oficiálních webových stránek singltrekových center a organizací je spravujících. 

V důsledku relativní mladosti pojmu singltrek, pochází většina česky psaných 

informačních zdrojů právě z internetu. Třetím krokem bylo kontaktování starostů 

Svazku obcí Smrk, libereckého krajského ředitelství státního podniku Lesy ČR, s. p., 

krajského informačního centra v Liberci nebo šéfredaktorů tištěných českých 

mountainbikových časopisů za účelem získání podrobnějších poznatků k projektu 

Singltreku pod Smrkem. Z oblasti komparace v celosvětovém měřítku nám posloužily 

nejen osobní zkušenosti z absolvované expedice v Coloradu a Utahu z roku 2014, nýbrž 

také publikace o místních trailech, jež byly volně či za symbolický poplatek dostupné.   
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 3.  SOUČASNOST TERÉNNÍ CYKLISTIKY 

 

Primárním záměrem této kapitoly je poukázat na stav současného bádání 

v oblasti terénní cyklistiky z hlediska publikací domácí i zahraniční literatury. V českém 

prostředí existuje zatím jen několik málo prací věnujících se soustavněji popisu a 

zkoumání tohoto tématu. Obdobně jako je bakalářská práce rozdělena na dva ústřední 

celky: terénní cyklistiku jakožto jednu z forem cyklistiky a singltrek čili její stěžejní 

předmět, je zapotřebí respektovat rozličné informační zdroje sloužící jako podklady 

k oběma stěžejním kapitolám. 

 

Úvod práce věnující se historickému vymezení vynálezu kola a počátkům zrodu 

terénní cyklistiky vychází z českého klíčového díla Zlatá kniha cyklistiky (Bakalář, 

Cihlář, Černý, 1894), doplněného o etymologický výklad z Rejzkova slovníku (2012) a 

publikací populárně naučného charakteru určených široké veřejnosti: 

Cyklistika: lexikon: typy kol, výbava a technologie, výlety (Pehle, 2008), Horské kolo 

od A do Z (Hrubíšek, 1999), Horské kolo: Know-how (Van der Plas, 1995) apod.   

 

V oblasti samotné terénní cyklistiky, potažmo zrození singltreku 

v České republice, je nutno brát zřetel na relativní nezavedenost těchto termínů, z čehož 

pramení internetový původ většiny informačních zdrojů.  Ohnisko představuje jednak 

elektronický sborník Terénní cyklistika, redigovaný Tomášem Kvasničkou za účelem 

progresu horské cyklistiky na Konferenci národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 

v České republice roku 2007, jednak studie předních představitelů tehdy raně založené 

ČeMBy: Hany Hemové (Rekreační stezky pro cyklisty, 2008), Petra Slavíka 

(Cyklistika v přírodě – světový trend rekreace, 2007) či v neposlední řadě mnohokrát 

citovaného Tomáše Kvasničky (Prostor české terénní cyklistiky, 2007). První ucelený 

vědecký výzkum dopadu horské cyklistiky na životní prostředí, jež významným 

způsobem reaguje na mnohdy až nesmyslné předsudky směřující na uživatele kola, 

podává stať Environmental Impacts of Mountain Biking: Science review and best 

practices (Marion, Wimpey, 2007), přeložená díky snažení členů 

České Mountainbikové Asociace do českého jazyka. Podklady pro přehled, strategie a 

financování cykloturistických projektů Státním fondem dopravní infrastruktury poskytl 

webový portál cyklodoprava.cz.  
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Druhá část práce reflektující fenomén singltreku na českém území se opírá nejen 

o metodickou příručku podrobné praxe pro projektování, stavbu a údržbu přírodě 

blízkých cest – Singltrek: Rekreační stezky pro terénní cyklistiku (Kvasnička, 2007), ale 

shodně také o články v tištěných mountainbikových periodicích – Velo, 

Mountainbikeaction, BIKE + peloton, domovské webové stránky lokality pod Smrkem 

včetně správních orgánů a zřizovatelů – singltrekpodsmrkem.cz, singltrekcentrum.cz, 

singltrekpodsmrkemops.cz či oficiální nástupní místa destinace: trek-centrum.cz a 

bikecentrumlibverda.cz. Zpracování zrodu, vývoje, rozšíření singltrailů v Severní 

Americe a Walsu vychází především ze zahraničních publikací i internetových portálů. 

Pro území Colorada a Utahu bylo čerpáno z výtisků: The Colorado Trail: The official 

guidebook of The Colorado Trail Foundation (2011), The Colorado Trail databook: 

The Colorado Mountain Club pack guide (2013) či Mountain Bike Guide to Moab 

(2007), a webových stránek imba.com. Pro oblasti Walsu tvořily stěžejní informační 

podklad materiály zpracované předním evropským projektantem stezek 

Dafyddem Davisem (The Welsh Mountain Bike Initiative, 2007), stavše se vzorovým 

paradigmatem českému prostředí. Dále je třeba zmínit bakalářskou práci 

Zdeňka Kadlece – Singltrek (2011), vzniknuvší také na UK FTVS, jejíž cíl spočíval 

zejména v obecné charakteristice singltreku, metodiky, zásad a postupů stavby doplněné 

případovou studií 7 stanes v jižním Skotsku. Jeho práce se taktéž v necelých dvou 

stranách okrajově dotkla Singltreku pod Smrkem, jehož délka stezek v té době činila 

pouhých 18 km. Naše práce především rozvádí deskripci této lokality do detailů a 

přidává komplexní pohled na situaci terénní cyklistiky v ČR. Na závěr je třeba stručně 

sumarizovat fakta rezultující ze současného stavu bádání o singltreku a s ním související 

možnosti sběru dat. K této problematice dosud neexistují publikace v českém překladu, 

nízké množství cizojazyčných není dostupné elektronicky ani v krajských či 

univerzitních knihovnách. Z těchto důvodů jsme byli nuceni vycházet z externího sběru 

dat s převažujícími online dokumenty, články, výročními zprávami, doplněné o kusé 

interní informace ze strany stavitelů stezek, starostů obcí, šéfredaktorů časopisů apod.  
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4. TERÉNNÍ CYKLISTIKA  

 

4. 1  Historie cyklistiky 
  

 

 V samotném úvodu kapitoly vztahující se k dějinám vynálezu jízdního kola je 

žádoucí stručně osvětlit etymologii lexémů cyklistika a cyklista. Substantivum 

cyklistika pochází jednak z francouzského cyclisme od cycle („kolo, kruh“), jednak 

z latinského cyclus („soubor na sebe navazujících jednotek, oběh“). Apelativum bicykl 

neboli „jízdní kolo“, vychází z francouzského bicycle (doslova „dvojkolo“) a latinského 

prefixu bi- („dvoj“) a cyclus (viz výše).
1
 Mezinárodně užívaný internacionalismus 

označující cyklistiku se uchytil jako anglické cycling či biking. 

 

Přihlédneme-li na fakt týkající se historického vynálezu kola, jenž spadá 

do období několika tisíciletí před začátkem našeho letopočtu, je více než překvapivé, že 

se idea moderní výroby bicyklu zrodila až po tak výrazné odmlce. Kolo se v těchto 

epochách sestávalo ze dvou až třídílného kotouče pevně spojeného s osou, využívaného 

jako kolo u vozu. Nejstarší dochované znázornění vozu spadá do období před šesti tisíci 

lety v Číně a Mezopotámii. V chrámovém komplexu Karnak v Egyptě byla na jednom 

ze zbylých obelisků nalezena kresba zpodobňující běhací stroj poháněný odrážením 

nohama od země. Obdobný motiv se objevil také v Tutanchamonově hrobce v Údolí 

Králů. Pokus o sestrojení jízdního kola byl zaznamenán i v náčrtcích renesančního 

umělce Leonarda da Vinci.
2
 Zrod moderního kola je datován v roce 1817, kdy bádenský 

lesmistr Karl Drais představil dřevěné jízdní kolo bez šlapadel, později po něm nazvané 

„draisina“.
3
 Draisovo kolo se stalo senzací, neboť umožňovalo rychlejší cestování 

s menší námahou než pěšky. Řídilo se tyčí, která přímo spojovala přední kolo, což 

umožňovalo udávat směr jízdy, aniž by se noha dotýkala země. Řidič seděl na povoze, 

odrážel se nohama a udržoval rovnováhu položením loktů na opěrku pod řídítky. Drais 

získal za svůj vynález patent ve Francii, Anglii a dokonce i v USA. Zrod prvních 

                                                 
1
 REJZEK, J. Český etymologický slovník. 2. vyd. Voznice: Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-296-7. 

 
2
 BAKALÁŘ, R.; CIHLÁŘ J.; ČERNÝ, J. Zlatá kniha cyklistiky. Praha: Olympia, 1984. 

 
3
  Do českého jazyka převzato jako „drezína“. 
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vynálezů kola byl z počátku doprovázen výsměchem kolemjdoucích a karikaturami, 

později se však stává především módním trendem.
4
 

 

 Francouzský mechanik Peirre Michaux předvedl na světové výstavě v roce 1897 

dvojkolku poháněnou šlapadly, označovanou „velociped“. Pohyb na kole se stal 

podstatně rychlejším, s vynaložením menší síly než u draisiny – to jest z nepotřeby 

odrážení se od země. Michaux se pokoušel primárně o zvýšení komfortu jízdy. 

V důsledku tedy zmenšil zadní kolo a upevnil nad ním sedlo na třmen, jenž měl tlumit 

největší nárazy. Tento efekt odpružení nabyl pro další vývoj konstrukce kola významný 

poznatek: při zvětšení poháněného kola, lze při stejném počtu šlápnutí urazit delší 

vzdálenost. Nastíněné úvahy vedly ke stavbě tzv. „vysokých kol“, jejichž přední kola 

byla několikráte větší než zadní a jejichž funkce se postupně stávala pouze podpůrnou. 

Průměr předního kola činil přibližně dva metry, tudíž se jízda stávala dosti 

nebezpečnou. Pády, mnohdy končící smrtí, byly velice časté. S ohledem na tuto 

skutečnost začali výrobci kol pořádat kurzy bezpečné jízdy bez nehod. 

 

 V šedesátých letech 19. století přešli výrobci velocipedů k výrobě nízkých kol. 

Přelomovou událostí se stalo roku 1884 představení bezpečného jízdního kola Rover, 

Johnem Kempem Starleym. Vynález využíval řetězový pohon k zadnímu kolu, 

umožňující přes ozubená kolečka dosahovat stejné rychlosti jako na vysokých kolech. 

Od typu bicyklu Rover chybělo k dnešnímu technickému standardu jen pár kroků, jež 

na sebe nenechaly dlouho čekat. Celogumové pneumatiky byly roku 1888 vystřídány 

pneumatikami naplněnými vzduchem – tyto vynalezl skotský zvěrolékař Boyd Dunlop. 

Rok poté si nechal patentovat A. P. Morrow volnoběžný náboj a zpětnou brzdu na kole. 

V důsledku průmyslové výroby se kola, v dřívějších letech dosahující obdobné ceny 

jako automobily, stávala mnohem dostupnějšími široké veřejnosti.
5
 

  

Rozvoj cykloturistiky v Evropě byl zpomalen politickoekonomickým vývojem 

během obou světových válek. Poválečný technický pokrok motorové dopravy, změnil 

chápání kola jako dopravního prostředku. Cykloturistika se tak stala jednou z forem 

                                                 
4
 KONOPKA, P. Cyklistika: Rádce pro vybavení, techniku, trénink, výživu, závody a medicínu. Jablonec 

nad Nisou: Jana Hájková, 2007. ISBN 978-80-254-0258-0. 

 
5
 PEHLE, T. Cyklistika: lexikon: Typy kol, výbava a technologie, výlety. Čestlice: Rebo, 2008. ISBN 978-

80-7234-858-9. 
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aktivního odpočinku. Koncem 20. století došlo ve vyspělých státech Evropy a Ameriky 

ke znovuobjevení předností rekreace na kole. Hlavní příčinu hrála přemíra motorifikace 

včetně trendu zdravého životního stylu. Technické zdokonalení či konstrukce 

komfortního horského kola pomohla odpoutat turisty od frekventovaných komunikací a 

směrovat je na cyklostezky vedoucí přírodou.
6
 V osmdesátých letech započal 

freestylový boom, zrodiv řadu moderních cyklistických disciplín, mezi něž se řadí 

bikros, biketrial, downhill či rampa. Souhrnnou teoreticko-praktickou charakteristiku 

těchto cyklistických specializací podává Josef Dressler v publikaci Encyklopedie.
7
   

 

 4. 1. 1  Historie terénní cyklistiky 

 

„Touha pohybovat se na bicyklu ve volné přírodě, vydávat se s ním k výšinám, zdolávat 

horské průsmyky a sjíždět ostře řezanými serpentinami do údolí, není nová. 

V sedmdesátých letech však dostává zcela jinou dimenzi.“
8
 

  

Od poloviny osmdesátých let přecházejícího století dochází ke skutečné 

cyklistické revoluci. Prosazuje se zcela nový typ jízdního kola, z počátku považovaný 

za módní výstřel. Dnes se stalo horské kolo v mnoha oblastech nejprodávanějším kolem 

pro dospělé vůbec. Vyznačuje se variabilitou užívání vhodnou pro každodenní ježdění, 

sportovní činnost či rekreaci. Setkáváme se s ním na silnicích, cyklostezkách, ale i 

stranou veškerého provozu. Stěžejní podstata mountainbiku
9
 však tkví na jízdě 

v neupraveném terénu. Vývoj horského kola byl adaptován stále vyšším požadavkům 

na výdrž a zatížení. Kolo je charakteristicky vybaveno odpruženou vidlicí včetně 

dalších prvků přispívajících ke zlepšení komfortu a výkonu v nerovném terénu. Širší 

pneumatiky umožňují snazší zvládání terénních nerovností, převody jsou uzpůsobeny 

větším sklonům, účinnější brzy slouží k bezpečnější regulaci rychlosti.
10

  

  

                                                 
6
 ONDRÁČEK, J.; HŘEBÍČKOVÁ, S. Cykloturistika. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-

210-4443-2. 

 
7
 DRESSLER, P. Encyklopedie. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-982-8. 

 
8
 HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 4. aktualiz. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, s. 13. ISBN 80-85920-

55-7. 

 
9
 Do českého jazyka přeloženo jako horská/ terénní cyklistika, užíváno také pod abreviací MTB.  

 
10

 VAN DER PLAS, R. Horské kolo: Know-how: Vše o horském kole. Vsetín: Trango, 1995. 
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Historie mountainbiku je relativně mladou záležitostí. V zimě roku 1973 se 

kalifornští průkopníci horského kola Gery Fischer a Joe Breeze vydali k hoře 

Tamalpais, severně od San Francisca. Stoupání terénem s občasným tlačením, zvláště 

pak zpáteční prudký sjezd neupravenou cestou, nevědomě započal novou éru kol 

do každého terénu. Na konci sedmdesátých let se v pahorkovité krajině Marin County 

začaly konat první závody vžité pod označením „repack“.
11

 Soutěže byly pořádány 

každé dva, tři týdny a podstatně se podílely na neustálém technickém zdokonalování 

horských kol v prvních etapách vývoje. Gery Fischer vylepšil řazení – namontoval je 

na řídítka, tudíž se ovládání stalo bezpečnějším. Joe Breeze a Charlie Kelly vyvíjeli 

speciální prototypy rámů, jež se počaly vyrábět na zakázku. Koncem roku 1979 založili 

Fischer a Kelly obchodní firmu na prodej horských kol, nesoucí název Mountain Bike, 

zkráceně MTB, které se vžilo jako mezinárodní pojem. V roce 1980 se horská kola 

začínala v masovém měřítku významně prosazovat na americkém trhu. Prvním skutečně 

sériově vyráběným horským kolem byl model Stumpjumper od firmy Specialized. 

Rokem 1984 spolupráce Ritcheyho, Kellyho a Fishera skončila – každý z průkopníků se 

vydal vlastní cestou.
12

 Kelly se prosadil jako jeden z nejlepších výrobců kol na zakázku 

a jeho jméno dnes nese velké množství komponentů (pláště, řídítka). Fisher 

ve spolupráci s novými konstruktéry vytvořil vlastní značku, jež je součástí koncernu 

Trek. Breeze zaměřil svoji pozornost na trekingová a městská kola.  

 

Horská cyklistika zažila rychlý rozvoj nejen jako sportovní odvětví, ale také jako 

jedna z forem závodní cyklistiky. Proslulé „repack závody“, jichž se zprvu účastnila 

nepatrná hrstka zapálených průkopníků, se proměnily v akce s několika sty účastníky. 

V roce 1983 byla založena pod názvem National Off-Road Bicycle Association 

(NORBA)
13

 první organizace horské cyklistiky na světě, pod jejíž patronací se pořádají 

závody včetně národních šampionátů USA dodnes. Postupem času se od sebe výrazněji 

oddělovaly dvě hlavní závodní disciplíny: downhill
14

 – závod ve sjezdu a cross 

country
15

 – závod na okruzích. Na sklonku osmdesátých let započalo pořádání prvních 

                                                 
11

 Po sjezdu byla protišlapací brzda starých kol přetížena, proto musela být rozebrána a znovu promazána, 

což bylo označováno za repack (z aj. = „znovu utěsnit, vyměnit těsnění“). 

 
12

 HAYMANN, F.; STANCIU, U. Jak dokonale zvládnout horské kolo. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-

80-247-2775-2. 

 
13

 Do českého jazyka přeloženo jako Národní terénní cyklistická asociace/svaz. 
14

 Z aj. = „dolů z kopce“ 
15

 Z aj. = „křižovat krajinu“ 
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oficiálních mistrovství světa v obou disciplínách. Dovršením snahy horské cyklistiky 

proniknout mezi sportovní elitu, bylo až zařazení závodu v cross country mužů i žen 

do programu olympijských her v Atlantě (1996). Stěžejní význam horské cyklistiky 

však nespočívá jen v profesionálním sportu, její záběr je mnohem širší. Svým 

odpoutáním se od silničních komunikací a směřováním do přírody si získala značnou 

část mladé generace, čímž se zařadila mezi nejrozšířenější rekreační aktivity přelomu 

tisíciletí.
16

 

 

 4. 2  Asociace terénní cyklistiky, jejich rozvoj a rozšíření 
 

IMBA (International mountain bicycling association)
17

 je celosvětová 

vzdělávací nezisková organizace sdružující terénní cyklisty a hájící jejich práva, jejíž 

sídlo se nachází v coloradském Boulderu. Byla založena v roce 1988 jako spojení klubů 

terénních cyklistů, snažících se zabránit rozšiřujícím zákazům vjezdu kol do přírody. 

Zakladatelé IMBy si již v počátcích vetkli do jména mezinárodnost za účelem 

uvědomění si rostoucí hustoty rekreačního provozu na cestách a zintenzivňujícího se 

uživatelského konfliktu, jenž spěl k celosvětovému problému managementu rekreačních 

oblastí. IMBA si za základní úkoly, směry a cíle stanovila šíření zodpovědné terénní 

cyklistiky, podporu dobrovolnické péče o terénní stezky, zvláště pak snahu o zlepšení 

vztahů mezi uživateli cest využívajícími rozdílné prostředky. Zasazuje se o komplexní 

celosvětové přijetí přístupu horských kol, projektuje a participuje na stavbě 

udržovatelných přírodních stezek, které jízdu na horském kole dělají dostupnější. 

Při stavbě stezek upozorňuje na zodpovědný a šetrný způsob postupů vzhledem 

k prostředí. Zasazuje se o lepší terénní cyklistiku organizovaným vzděláváním, 

odbornými konzultacemi a semináři pro širokou veřejnost konajícími se ve spolupráci 

s národními mountainbikovými organizacemi i v Evropě.
18

 Poznatky ohledně filozofie a 

systému fungování IMBy popsal Tomáš Kvasnička v reportáži Trans atlantická 

                                                 
16

 HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 4. aktualiz. vyd. Praha: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-55-7. 

 
17

 Do českého jazyka přeloženo jako Mezinárodní Mountainbiková Asociace/ Mezinárodní Asociace 

horské cyklistiky. 

 
18

 KVASNIČKA, T. Singltrek: Rekreační stezky pro terénní cyklistiku. Praha: V-Press, 2007. 
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zkušenost,
19

 působící zde během roku 2007 jako stážista. Mnohé zkušenosti získané 

spoluprací s tímto subjektem přenesl také do České republiky a podpořil tak zrod 

moderního pojetí terénní cyklistiky u nás.  

 

Dle oficiálních webových stránek,
20

 organizace k dnešnímu dni disponuje 

100 000 příznivci, 35 000 jednotlivými členy, 400 kluby, 700 maloobchodními 

prodejnami kol a 200 korporátními partnery. IMBA drží členy ve všech 50 státech USA 

a v dalších 30 zemích světa. Členové sdružení ročně odpracují tisíce hodin při stavbě či 

údržbě veřejně přístupných stezek sdílených pro užívání cyklistů, pěších turistů a jezdců 

na koních.  

 

IMBA se stala vzorem pro vznik mountainbikových asociací po celém světě, 

včetně Evropy. Její dlouhá historie, široká členská základna, stabilita činností, 

profesionalita a rozsah práce je vzhledem k ostatním asociacím nemožná komparace.  

V českém prostředí, s ohledem na stáří sdružení (ČeMBA) a osobní konflikty mezi 

vedoucími představiteli, došlo ke stagnaci počátečního nadšení z nově přicházející 

ideje. Stále se tudíž jedná spíše o neprofesionální přístup než sofistikované řešení 

projektů a dodržování předepsaných stanov.  

 

ČeMBA (Česka Mountainbiková Asociace) je mladá nezisková organizace 

sdružující vyznavače jízdy na horských kolech všech výkonnostních skupin, disciplín a 

kategorií. Aktivně se podílí na udržování ideálních podmínek pro terénní cyklistiku 

v České republice. Se sítí dobrovolníků bojuje za udržení stávajícího stavu lesních 

stezek, pěšin, přírodě blízkých cest, turistických i sportovních tras a jejich značení. 

Činnost ČeMBy je založena na kvalifikovaném a odborném přístupu kladoucím důraz 

na ohleduplné chování k přírodě, lidem a majetku. Podporuje společensky a ekologicky 

trvale udržitelné formy terénní cyklistiky, zejména v jejich rekreační podobě. ČeMBa 

u svých členů prohlubuje respekt k přírodě, lesu a jejich návštěvníkům. Péčí o aktivní 

                                                 
19

 KVASNIČKA, T. Transatlantická zkušenost: IMBA – česká sonda v americké továrně na lepší ježdění. 

VELO. Praha: V-Press, 2008, 2008(1), 102-105. ISSN 1213-113X. 

 
20

 About IMBA U. S. IMBA. In: International Mountain Bycycling Association. [online]. Boulder: IMBA 

U. S. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: https://www.imba.com/about 
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přírodní rekreaci se podílí na rozvoji ochrany přírody. Členové ČeMBy se řídí 

Kodexem terénního cyklisty.
21

 Další postoje ČeMBy viz stanovy organizace.
22

 

 

Myšlenka vzniku organizace pro terénní cyklisty se zrodila roku 2002, založena 

byla však až v roce 2007. Navazuje na volně organizovanou činnost skupiny českých 

aktivistů, jež se s rostoucí popularitou nesilniční cyklistiky začala rozvíjet koncem 

minulého století.  ČeMBA vznikla v důsledku potřeby subjektu, kterýž by mohl jednat 

se státem, samosprávou, ochrannou přírody, lesníky a dalšími institucemi při řešení 

problematiky spjaté s terénní cyklistikou. Členové si uvědomili potřebu jejich právo 

na užívání cest a pohyb v krajině hájit soustavnou organizovanou kolektivní činností. 

V následujících letech se ČeMBA podílela na realizaci několika významných projektů 

(Lesní stezky,
23

 Bajková školka,
24

 Singltrek), čímž získala renomé u státní správy i 

široké veřejnosti. V roce 2010 však došlo k výrazným neshodám mezi bývalým 

vedením a aktivními členy organizace, odstoupení některých partnerů a značnému 

poklesu pověsti sdružení. Situace vyústila v pokus o likvidaci ČeMBy z iniciativy 

bývalého vedení.  Členská základna tento krok zamítla, zvolila vedení nové, snažíc se 

o stabilizaci a navrácení důvěryhodnosti u partnerů a veřejnosti. Nové vedení ČeMBy 

realizovalo řadu dalších neziskových projektů a dále aktivně rozvíjí svou činnost. 

 

 Ke stěžejním dokumentům zhotoveným pod záštitou ČeMBy řadíme příručku 

Singltrek: rekreační stezky pro terénní cyklistiku
25

 a metodický list Požadavky tří pilířů 

cyklistiky.
26

 Prvně jmenovanému věnujeme několik slov v oddíle Singltrek 

                                                 
21

 Dodržujeme Kodex terénního cyklisty. In: Old.cemba.eu [online].[cit. 2015-11-07]. Dostupné z: 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/kodex_A3.pdf 

 
22

 Stanovy České Mountainbikové asociace, o. s. In: Cemba.eu [online]. Praha: Česká Mountainbiková 

asociace, o. s., 2011. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://www.cemba.eu/docs/stanovy.pdf 

 
23

 Projekt Lesní stezky aktivně opravuje a udržuje historické lesní stezky, jež byly budovány často více 

než před stoletím a jsou lidmi stále vyhledávány. Projekt se hlásí k obnově tradice českého turistického 

hnutí. Viz: Lesnistezky.cz [online].[cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://lesnistezky.cz/ 

 
24

  Projekt Bajková školka formou atraktivního programu vede děti ke zdravému životnímu stylu a 

podporuje bezpečné užívání jízdního kola v silničním provozu i v přírodě. Viz: Bajková školka. In: 

Old.cemba.eu [online].[cit. 2015-11-07]. Dostupné z: 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/projekty/index7218.html?x=5684 

 
25

 KVASNIČKA, T. Singltrek: Rekreační stezky pro terénní cyklistiku. Praha: V-Press, 2007. 

 
26

 HERMOVÁ, H.; SLAVÍK, P. Požadavky třech pilířů cyklistiky. In: Old.cemba.eu [online]. ČeMBA, 

2007 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/CeMBA_Pozadavky_trech_piliru_cyklistiky.pdf 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/kodex_A3.pdf
http://www.cemba.eu/docs/stanovy.pdf
http://lesnistezky.cz/
http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/projekty/index7218.html?x=5684
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v České republice. V této kapitole obšírněji rozebereme ideu metodického listu. Autoři 

listu poukazují na nutnost důsledného rozlišovaní mezi nejpopulárnějšími druhy 

cyklistiky lišící se svým účelem a požadavky: dopravní cyklistiku, cykloturistiku a 

terénní cyklistiku. Dopravní cyklistika je charakteristická požadavky rychlého a 

minimálně namáhavého přesunu mezi sídly, do zaměstnání, ale i za zábavou. Trasa se 

volí se zřetelem na nejkratší možnou dopravně bezpečnou cestu. Povrch cesty musí 

umožňovat efektivní přesun, asfalt však není nezbytně nutný. Vyžaduje se možnost 

bezpečného uložení kola, ostatní doprovodné služby většinou nejsou požadovány. 

Cykloturisté vyhledávají přesun mezi turistickými zajímavostmi, přírodními a 

kulturními památkami. Trasy by měly umožňovat návrat k výchozímu bodu či možnosti 

veřejné dopravy zahrnující přepravu kol. Důraz se klade na požadavek atraktivního 

turistického prostředí se zajímavými body, doprovázený doplňujícími informacemi 

na tabulích. Profil trasy může být náročnější, avšak s podmínkou směru za oněmi 

poutavými místy. Povrch cesty je lepší volit blízký přírodě, aby nedošlo k narušení 

povahy turistického zážitku. Stravovací a další doprovodné služby by se měly nacházet 

podél trasy. Cílem terénní cyklistiky není přesun z místa na místo, ale kombinace 

radosti z aktivního pohybu spojená s atraktivním přírodním prostředím. Trasa je vedena 

především za účelem požitku z jízdy, měla by však propojovat zajímavé lokality. 

Požadavek tratě si zakládá na vizuálně a pohybově rozmanitých přírodních stezkách, 

profil by měl využít všech možností krajiny. Povrch cesty nutně musí splňovat 

přilnavost k přírodě, pestré a členité vedení stezky včetně různých variant obtížnosti. 

Stravovací a doprovodné služby je vhodné situovat do výchozích bodů stezek a míst 

odpočinku.  

 

Z výše uvedeného rezultuje částečné překrývání požadavků třech pilířů 

cyklistiky, nikoliv však jejich totožnost. Nástroje podpory a výsledná infrastruktura by 

se tudíž měly různit. Podpora cyklistiky musí být komplexní, ale zároveň respektovat 

odlišnosti jejich různých forem. Doposud převažoval přístup předpokládající podporu 

cyklistiky jediným produktem – asfaltovou cyklostezkou. Toto zažité paradigma se 

ČeMBA snaží rezolutně vyvrátit a obhajovat myšlenku svébytné terénní cyklistiky 

před státní správou i širokou veřejností.   
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4. 3  Terénní cyklistika v České republice 
 

 

 Cyklistika v České republice se řadí ke skupině nejaktivněji provozovaných 

sportů. Přibývající kilometry cyklostezek křižující naši zemi, svědčí o skutečnosti 

věnování cyklistice zasloužené pozornosti. Nenáročná, asfaltová cykloturistika se těší 

značné oblibě projektů. Terénní cyklistika však zaujímá diametrálně odlišnou pozici 

v mnoha aspektech a bývá tak podporou cyklistiky v České republice doposud 

opomíjena. Jednou z příčin je výrazný posun lexikálního významu pojmu cykloturistika, 

odehrávající se v posledních desetiletích, do něhož terénní cyklistika již nemohla být 

zahrnována. Podporovaným modelem cykloturistiky se stala výlučně rodinná cyklistika 

v nenáročné krajině. Terénní cyklistika tedy představuje z hlediska rozvoje cestovního 

ruchu zatím nezrealizovaný potenciál. Její podpora na rozdíl od současné cykloturistiky 

nespočívá v investičně ani ekologicky intenzivních požadavcích.  Tento nový pohled 

na horskou cyklistiku přinesla Konference Národní strategie rozvoje cyklistické 

dopravy ČR,
27

 konající se roku 2007 ve Velkých Karlovicích. Konferenci svolalo 

Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Cílem 

pětidenní sešlosti bylo hledání budoucnosti cyklistiky jakožto odnože dopravy, ale 

rovněž způsobu rekreace. Historicky prvně zde byla vzata v potaz také terénní 

cyklistika, tvořící jeden ze tří pilířů vedle cyklodopravy a nenáročné cykloturistiky. 

Zástupce měst, regionů a krajů, turistické a zájmové organizace, majitele cestovních 

kanceláří a další účastníky akce, ČeMBA vyzvala pro zástavu asfaltování krajiny a 

představila přírodě blízkou alternativu k dominujícím asfaltovým cyklostezkám – 

singltrek – vyhovující širokému spektru kategorie cyklistů. Dokumenty
28

 vzniknuvší 

za účelem obhajoby terénní cyklistiky vytváří stěžejní podklad této kapitoly.  

 

 

 

 

                                                 
27

 TAICH, T. Velký pokrok pro bikery: Konference národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. VELO. 

Praha: V-Press, 2007, 2007(7-8), 104-105. ISSN 1213-113X. 

 
28

 KVASNIČKA, T (ed.). Terénní cyklistika: Na Konferenci Národní strategie rozvoje cyklistické 

dopravy ČR, Velké Karlovice, 17. května 2007 [online]. Jablonec nad Nisou: ČeMBA, 2007. [cit. 2015-

11-16]. Dostupné z: http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Kvasnicka-T-Terenni-

cyklistika-v-Karlovicich-2007.pdf 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Kvasnicka-T-Terenni-cyklistika-v-Karlovicich-2007.pdf
http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Kvasnicka-T-Terenni-cyklistika-v-Karlovicich-2007.pdf


23 

4. 3. 1  Povaha terénní cyklistiky 

 

Kvasnička
29

 upozorňuje na nezbytnou potřebu důkladného přístupu k specifické 

povaze terénní cyklistiky. Cyklisté využívající horské kolo se pohybují krajinou 

s obdobnou motivací jako turisté, s tím rozdílem, že vyhledávají vizuálně a pohybově 

pestré přírodě blízké lesní stezky a cesty. S ohledem na radost z pohybu a technické 

ovládání kola navazují terénní cyklisté na tzv. hravé sporty, šířící se s kulturní revolucí 

průběhu sedmdesátých let minulého století. Tehdejší mladá generace nebyla s to se 

spokojit pouze s pojetím tělesné kultury soustředěné na měřitelné výkony. Toužila 

po zábavě, volnosti a nových zážitcích. Na popularitě získalo surfování, akrobatické 

lyžování či snowboarding. V návaznosti na nově vytvořenou kulturu se z počátku 

v Kalifornii, poté na severoamerickém kontinentu, a nakonec po celém světě začal 

formovat fenomén terénní cyklistiky. Cyklistiky zaměřené na pobyt v přírodě, hravost a 

zábavu. Tím se do značné míry proměnil způsob, jímž cyklisté na kole jezdí. Vrcholem 

hodnotného cyklistického zážitku se staly vyjížďky přírodou vedoucí po neupravených 

přírodních cestách a zážitky vtahující jedince do krajiny, nikoliv fyzický výkon s co 

možná nejvyšší najetou kilometráží.  

 

 4. 3. 2  Finanční potenciál terénní cyklistiky 

  

Prognózy vývoje světového hospodářství předpovídají růst terciálního sektoru 

služeb, zvláště pak v oblasti rekreace a volného času. Při propojení s rozšířeností 

horského kola, dostupností a atraktivitou dojdeme k výrazné kompatibilitě skýtající 

mnohé možnosti, jak z tohoto sílícího trendu profitovat. Jak dokazuje studie 

Petra Slavíka,
30

 v mnoha zahraničních oblastech již tento potenciál objevili. 

Při vytvoření vhodných podmínek terénní cyklistiky tak bohatnou celé oblasti. 

Například oblast Sea to Sky v Kanadě, vlivem rekreačních stezek určených pro cyklisty, 

                                                 
29

 KVASNIČKA, T. Role udržitelných přírodě blízkých cest v rozvoji české terénní cyklistiky. In: Terénní 

cyklistika: Na Konferenci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, Velké Karlovice, 17. května 

2007 [online]. Jablonec nad Nisou: ČeMBA, 2007. [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Kvasnicka-T-Terenni-cyklistika-v-Karlovicich-

2007.pdf 

 
30

  SLAVÍK, P. Cyklistika v přírodě – světový trend rekreace: BIKE konference – Sportlife 2007. 

ČeMBA, 2007. [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Slavik_P_Cyklistika_v_prirode.pdf 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Kvasnicka-T-Terenni-cyklistika-v-Karlovicich-2007.pdf
http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Kvasnicka-T-Terenni-cyklistika-v-Karlovicich-2007.pdf


24 

profituje přibližně 760 milionů Kč ročně!
31

 Mnohá vyhlášená střediska v USA těží více 

v létě na terénních cyklistech, než v zimě na lyžařích. Nejedná se pouze 

o severoamerickou dominantu, vybudované terénní oblasti nabízí Itálie, Německo či 

Wales. Příklad Walesu ovšem dokazuje, že podpora terénní cyklistiky může být 

aplikována i na skromnější podmínky. V turismu zapomenuté vesnici Coed-y-Brenin se 

vybudovala s počátečním kapitálem 20 tisíc Kč síť singltreků, setkav se s nebývalým 

úspěchem a národním věhlasem. Kdysi chudá a opuštěná lokalita Walesu přináší 

do místní ekonomiky přibližně 193 milionů Kč ročně.
32

 Vlivem nesporných 

ekonomických přínosů a také v reakci na zvyšující se poptávku po oblastech horské 

cyklistiky byl zrealizován The Welsh Mountain Bike Initiative – projekt pěti destinací 

pro cestovní ruch terénní cyklistiky, vytvořiv více než 300 kilometrů stezek v pěti 

velšských polesích lišících se povahou krajiny i terénu. V důsledku vybudování 

přírodních cest pro rekreační horskou cyklistiku přijíždí do těchto oblastí každoročně až 

400 tisíc návštěvníků. Ve Walesu dokázali pomocí několika dobře promyšlených 

projektů přírodě blízkých cest vzbudit nový sektor terénně-cyklistického cestovního 

ruchu a zabránit tak ekonomickému úpadku celých oblastí.  Srovnání efektivity 

vynaložených výdajů stavby asfaltové cyklostezky versus přírodně udržitelné cesty se 

jeví jako tristní. Při stavbě kilometru cyklostezky musí být vynaloženo až desetkrát více 

financí než na kilometr přírodní stezky. S přihlédnutím na výše zmíněná fakta se stále 

zesiluje znepokojení z nedostatečné podpory a nepochopení ze strany státní správy.
33

  

 

 

 4. 3. 3  Změna přístupu k terénní cyklistice 

 

Praxe řízené podpory cyklistiky v České republice zatím nedokázala přijmout 

nezpochybnitelnou realitu významné popularity terénní cyklistiky u nás. Zatímco 

cyklodopravě a cykloturistice se dostává zasloužené pozornosti, terénní cyklistika je 

                                                 
31

 38 milionů USD za rok 2006, zdroj: IMBA 

 
32

 DAVIS, D. The Welsh mountain Bibe Initiative: Projekt 5 destinací pro cestovní ruch terénní 

cyklistiky. In: Terénní cyklistika: Na Konferenci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, Velké 

Karlovice, 17. května 2007 [online]. Jablonec nad Nisou: ČeMBA, 2007. [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Kvasnicka-T-Terenni-cyklistika-v-Karlovicich-

2007.pdf 
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 SLAVÍK, Petr. Cyklistika v přírodě – světový trend rekreace: BIKE konference – Sportlife 2007. 

ČeMBA, 2007 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Slavik_P_Cyklistika_v_prirode.pdf 
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stále držena stranou. Co způsobuje takové upozadění při rostoucí atraktivitě horského 

kola? Jeden z nejvýraznějších průkopníků terénní cyklistiky v ČR, Tomáš Kvasnička 

problém vysvětluje následovně: „na jakých nedorozuměních spočívá její běžné 

chápání? (terénní cyklistiky) Věřím totiž, že právě neporozumění této aktivitě, jejím 

zdrojům, praktikám a potřebám brání možnostem rozvoje – možnostem, které jinak 

představují značný potenciál rozvoje rekreačního zázemí obcí, rozvoje lesnických služeb 

a rozvoje aktivního cestovního ruchu založeného na pobytu v přírodě. Podobně jako 

rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky, je také rozvoj terénní cyklistiky (a tedy i 

společenských přínosů z ní plynoucích) odvislý od existence infrastruktury vhodné 

k jejímu plnohodnotnému provozování.“
34

 Dle Kvasničky jsou neporozumění spojená 

s nedostatečnou podporou cyklistiky v ČR založena na třech oblastech. První oblastí je 

nedostatečné rozlišování mezi třemi nejpopulárnějšími druhy cyklistiky lišícími se svým 

účelem.
35

 Druhý problém spatřuje v nejasném vymezení pojmu cykloturistika. Třetí 

oblast způsobuje nepochopení povahy terénní cyklistiky, jejich zdrojů, praktik a potřeb. 

 

 Terénní cyklistika navazuje na tradici českého turistického hnutí, ale zároveň je 

ovlivněna novým pojetím tělesné kultury šířícím se především z USA od sedmdesátých 

let minulého století. S přihlédnutím na tuto realitu se jeví zřejmá aktuální potřeba 

změny přístupů k ní. Rozvoj terénní cyklistiky včetně společenských přínosů z ní 

plynoucích, je závislý na existenci plnohodnotné infrastruktury vhodné k jejímu 

provozování. Infrastruktury pestrých, hravých přírodních cest a stezek, mezinárodně 

označovaných internacionalismem singletrack.
36

 Tento typ stezek by měl vyplnit 

současnou mezeru mezi dvěma formami cest nejvíce užívaných rekreačními cyklisty – 

asfaltovanými cyklostezkami a lesní dopravní sítí. Výše zmíněné a další specifické 

postoje vyjádřil, v rozsáhlém rozhovoru pro časopis VELO
37

 již citovaný 

Tomáš Kvasnička, hlavní iniciátor změny přístupu k terénní cyklistice. 

                                                 
34

 KVASNIČKA, T. Role udržitelných přírodě blízkých cest v rozvoji české terénní cyklistiky. In: Terénní 

cyklistika: Na Konferenci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, Velké Karlovice, 17. května 

2007 [online]. Jablonec nad Nisou: ČeMBA, 2007, s. 5.[cit. 2015-11-16]. Dostupné z: 

http://old.cemba.eu/cemba/www.cemba.cz/publikace/Kvasnicka-T-Terenni-cyklistika-v-Karlovicich-

2007.pdf 

 
35

 Viz požadavky tří pilířů cyklistiky (Hermová, Slavík, 2007) v kapitole Asociace terénní cyklistiky, 

jejich rozvoj a rozšíření. 

 
36

 Viz zevrubná charakteristika v kapitole Singltrek. 
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  4. 3. 4  Cykloturistické projekty na území České republiky 

 

Cyklistika se s příchodem nového tisíciletí v Česku stala oblíbenou rekreační 

aktivitou. Propojuje možnost pohybu v přírodě, poznávání atraktivních lokalit a 

zdravotní složku člověka. Tuto popularitu zaznamenala státní správa, jež začala 

cyklistiku výrazně podporovat. Po mnoha letech, kdy podpora cykloturistiky spočívala 

zejména v umisťování žlutých značek podél frekventovaných silnic, se rozrostlo 

projektování cyklostezek neobvyklou rychlostí. Jak uvádí přiložený graf, do jejich 

plánování se investují vysoké částky peněz v řádech stovek milionů korun ročně. Státní 

fond dopravní infrastruktury přispívá na výstavbu a údržbu cyklostezek od roku 2000. 

Celkem bylo v letech 2000 – 2014 financováno 499 projektů v celkové výši 

1,56 mld. Kč.
38

  

 

 

Graf č. 1: Přidělené dotace SFDI na realizaci cyklistických komunikací; Zdroj: SFDI 

                                                                                                                                               
37

 HROZNA, R. Mr. ČEMBA: Tomáš Kvasnička o zítřejších možnostech českého bikingu. VELO. Praha: 

V-Press, 2007, 2007(6), 106-111. ISSN 1213-113X. 

 
38

 Finance: Státní fond dopravní infrastruktury. In: Cyklodoprava.cz: Jak jí rozvíjet a podporovat [online]. 

2008. [cit. 2015-11-17]. Dostupné z: http://www.cyklodoprava.cz/finance/statni-fond-dopravni-

infrastruktury 
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  Mezi projekty rekreačních cyklostezek převládají především asfaltové stezky. 

K nelibosti České Mountainbikové asociace
39

 se asfaltují a rozšiřují cesty s původním 

přírodním povrchem, budují se hladké, přímé koridory. Na mnoha místech je drahé 

asfaltové řešení zcela kontraproduktivní a stává se zbytečnou zátěží přírodního 

prostředí. Jeden případ z mnoha se se týká vybudování asfaltové cyklostezky podél 

Tiché Orlice v úseku z Letohradu do Ústí nad Orlicí, jež měla sloužit primárně rekreaci 

a turisticky zatraktivnit region. Stezka je součástí projektu „Aktivní turistika na Orlicko 

– Třebovsku“. Cena nákladů na stavbu vedoucí údolím řek Tiché Orlice a Třebovky se 

dle projektu odhaduje na 133,7 milionů korun. Stavbou cyklostezky však došlo 

k zásahům do neregulovaného koryta řeky, na což ostrou kritikou zareagovali ochránci 

přírody. „Cyklisté možná jásají, ochranáři ale rozhodně zuří, protože se zde zcela 

zřetelně likvidují biotopy řady významných druhů – a to jak zásahy do koryta, tak 

terénními úpravami (mosty, příkopy, betonová koryta a parkoviště pro těžkou techniku), 

které se neomezují jen na stezku samotnou a nechávají za sebou haldy hlíny, smetí 

v celém údolí Tiché Orlice. V těsné blízkosti staveb jsou navíc káceny břehové porosty. 

Těžko říct, proč jsou ale na jejich místo vysazovány smrky, které v nivě této řeky nemají 

co dělat?!?“
40

 

 

Hana Hermová sleduje v budování rekreačních stezek pro cykloturistiku další 

závažné pochybení. Upozorňuje na nutnost odlišného konstruování stezek různících se 

svojí funkcí. Dopravní cyklostezky se snaží propojovat jednotlivé cíle co nejkratší 

cestou, dbát na bezpečnost a pohodlnost spojení, disponovat povrchem sjízdným po celý 

rok. Naproti tomu rekreační stezky se nestaví z důvodu rychlého přesunu z místa 

na místo, nýbrž pro radost pohybu a pobytu v přírodě. Stávající stav cyklostezek 

hodnotí následovně: „U nás se však staví téměř výlučně jakési hybridy mezi dopravními 

a rekreačními stezkami. Konstrukčně cesty odpovídají dopravním – tedy slouží rychlému 

pohybu, jsou to co nejpřímější a široké „cyklodálnice“, ale každodenní dopravě 

neslouží, nevedou dopravními koridory. Stavějí se pro rekreační ježdění.“
41
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 Modelovým objektem pro plánování cyklotras se stala rodina s malými dětmi 

putující na kolech v nenáročné krajině a terénu.
42

 Za příklad bývá uváděna Dunajská 

cyklostezka v Rakousku, oblíbená nenáročná dálková cyklostezka vedoucí střídavě 

po levém a pravém břehu Dunaje s občasným odbočením k okolním památkám. Stala se 

tak vzorem pro většinu již vybudovaných či zatím plánovaných cyklostezek v okolí 

největších českých řek. Říční údolí jsou obecně doporučována z důvodu jejich 

výškového profilu minimalizujícího vysoká převýšení. V českém prostředí se řadí mezi 

nejnavštěvovanější cyklostezky tohoto typu Labská stezka
43

 či Greenway Jizera.
44

 

Kromě údolí vodních toků se v posledních letech s oblibou pro výstavbu cyklostezek 

využívají také zrušené železniční tratě. Po odstranění kolejí a pražců se zde budují 

tzv. drážní stezky,
45

 vedoucí mimo železniční síť, vyhýbající se stoupáním. Českou 

republikou také křižuje mezinárodní síť dálkových cyklistických tras EuroVelo,
46

 

v celkové délce přesahující 70 000 kilometrů, propojující všechny země Evropy. Naším 

územím prochází konkrétně čtyři trasy. Veleúspěšným cykloturistickým projektem jsou 

bezesporu mnohokrát oceňované Moravské vinařské stezky.
47

 Páteřní trasa vinařských 

stezek nese název Moravská vinná stezka, míjející krajinu mezi vinohrady ze Znojma 

do Uherského Hradiště. Na ni se připojuje dalších jedenáct regionálních stezek 

nazvaných po jednotlivých vinařských oblastech. Nejmodernějším cykloturistickým 

úkazem, raně se počínajícím vyskytovat na našem území, je jednoznačně singltrek.  

Tato práce si vytyčila za stěžejní cíl zaznamenat fenomén raně vznikajících 
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singltrekových sítí v České republice i ve světě z jeho rozmanitých hledisek. Podrobná 

analýza bude podána v samostatně stojící kapitole singltrek.  

 

 4. 3. 5  Předsudky terénní cyklistiky 

 

 

Přestože se horská cyklistika stala olympijským sportem a získala si značnou 

popularitu, stále bývá obestírána řadou předsudků týkajících se přehnané náročnosti 

tras, nevhodnosti vzhledem k dětem a negativními vlivy na životní prostředí. Převažuje 

všeobecné mínění hodnotící vhodnost terénních tras jen pro fyzicky a technicky zdatné 

muže v rozmezí dvaceti až třiceti let, vyhledávající adrenalin a nebezpečí. Stejně tak 

zkreslená představa přírodních cest plných kořenů, bláta či kamenů. Tyto názory mohly 

být na místě v počátcích MTB, avšak dnes jsou označovány za anachronismus. Terén 

může nabízet rozmanité podoby a stupně obtížnosti odpovídající téměř všem typům 

cyklistů obou pohlaví. Terénní cyklistika pro děti znamená sice zvýšené riziko 

nebezpečí, na druhou stranu umožňuje svébytněji rozvíjet zručnost jedince včetně 

dalších dovedností. Převážná část těch nejmenších navíc disponuje horským kolem se 

širokými pneumatikami, pro nějž se zdá být jízda v terénu podstatně vhodnější než 

po hladkém asfaltovém povrchu.  

 

Nejvýraznější obavy vycházející z předsudků terénní cyklistiky se vztahují 

k negativnímu vlivu na životní prostředí. Cyklistům je často přičítáno narušování 

povrchu cest vedoucí k erozi, poškozování vegetace či rušení živočichů. Vědecké 

průzkumy zaměřené na výše zmíněné vlivy dosud nebyly provedeny v takové míře, aby 

vytvořily dostatečný podklad pro komparaci. Skutečně se tedy jedná spíše o předsudky 

subjektivního zhodnocení bez podložených fakt. První ucelený vědecký přehled 

odborných studií o vlivu terénní cyklistiky na životní prostředí sestavili Jeff Marion a 

Jeremy Wimpeye,
48

 renomovaní pracovníci v oboru ekologie přírodních zdrojů. Jejich 

výzkum považuje omezování terénní cyklistiky za účelem ochrany životního prostředí 

za neodůvodněný. Studie konstatuje, „že hodnoty vlivu terénní cyklistiky, stejně jako 

všech ostatních forem rekreační aktivity, na vegetaci, půdu, vodní zdroje a divokou zvěř 
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jsou sice měřitelné, ovšem pokud je horská cyklistika řízena správných způsobem, její 

vliv na přírodní prostředí je minimální.“ Existující důkazy ničivých dopadů horské 

cyklistiky na přírodu lze přisuzovat zvláště nedostatečné údržbě a chybné metodice 

plánování stavby. Na příkladu cyklostezky podél Tiché Orlice jsme v předchozí kapitole 

již poukázali na asfaltování hor, řek, starých cest a jiných krajinných prvků, jenž může 

znamenat drastičtější zatížení prostředí, než samotné projekty terénní cyklistiky. 

Ideálním řešením minimálního zásahu do přírody a jejího respektování je právě 

singltrek.  
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 5.  SINGLTREK 

Lexém singltrek neboli počeštělá forma anglického výrazu „single track trail“ 

značí úzkou přírodní stezku vinoucí se krajinou mezi stromy, určenou nejen 

pro uživatele horského kola. Traily se těší značné popularitě zejména ve Spojených 

státech amerických, Anglii a Walsu. Fenomén singltrek se stal klíčem pro plné využití 

potenciálu terénní cyklistiky. Propojuje plynulost pohybu, bezpečnost s úrovní 

náročnosti a atraktivitou, jež poskytuje sofistikovaný profil vedoucí po vrstevnici. 

Nastoupané metry se tedy hned neztrácí, nýbrž jsou využity v dlouhých, mírných 

sjezdech nepostrádajících dynamiku a rytmus. Ekologické i ekonomické hledisko 

singltrailů nastínilo perspektivně pozitivní dopad. Stezky představují maximální 

respektování životního prostředí, eliminaci eroze a efektivní nástroj řízení cestovního 

ruchu. Náklady na stavbu se jeví v komparaci s asfaltovou cyklostezkou minimálními. 

Promyšlené dělení obtížností zajišťuje vhodnost jak pro rodinné výlety s dětmi, tak 

zkušené jezdce vyhledávající adrenalin.  

 

 Stavba singltreků je vázána na počátky rozvoje horských kol v USA a Kanadě, 

do oblastí Kalifornie, Colorada a Britské Kolumbie. Specifická metodika realizace byla 

odvozena od způsobu někdejšího budování stezek pro pěší turistiku a jezdce na koních. 

Singltrek s přírodním povrchem se vyznačuje šířkou do 1,8 metru. Trail nesmí stoupat 

více než o polovinu sklonu spádnice, trasa by neměla disponovat celkovým sklonem 

nad 15 %. Koruna stezky je po celé délce zařízlá do svahu s mírným sklonem v příčném 

směru, mimo jiné pro zajištění odvodu vody. V orientaci jízdy by měla alespoň 

na krátký úsek změnit směr a sklon, zabránivši stékající vodě v erozi. Převážně vlnící 

profil cesty však také reguluje rychlost cyklistů po stezce. Podrobnou praxi návrhu, 

stavby a údržby sítě přírodě blízkých cest pro horskou cyklistiku podává příručka 

Tomáše Kvasničky,
49

 průkopníka prototypu singltreku v České Republice. Metodika se 

zakládá na „ustálených zkušenostech, jak dosáhnout minimálního vlivu na krajinu, 

relativně nízkých nákladů, minimální možné údržby a maximální udržitelnosti.“ 

Singltrek také slučuje potřeby diferencovaných skupin uživatelů – pěších turistů, 

rekreačních cykloturistů, terénních cyklistů a jezdců na koních. Náklady na realizaci 

jsou nízké, náležitá metodika stavby nadto minimalizuje údržbu. Jeden kilometr 
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asfaltové cyklostezky vyžaduje více než 3 miliony Kč, zatímco totožná vzdálenost 

singltrailu vyjde dle povahy terénu přibližně na 100 – 300 tisíc Kč.
50

  

 

 5. 1  Singltrek ve světě 

 
Jak jsme již uvedli v samostatně stojící kapitole, terénní cyklistika byla 

nevědomě založena skupinou nadšenců z kalifornské Marin County na svazcích hory 

Mt. Tam, protkané sítí širokých lesnických a těžebních cest. Komunita jezdců 

přítomných u zrodu horského kola přesunula v osmdesátých letech svoje ohnisko 

do Crested Butte, údolí uprostřed coloradských Skalistých hor, kde nalezla téměř 

zapomenutou síť turistických stezek vybudovaných během velké hospodářské krize 

ve třicátých letech minulého století. Stezky detailně zapadající do krajiny skýtaly 

zážitky, jež navždy proměnily terénní cyklistiku. Nedlouho poté započal nekonečný boj 

o právo užívat cesty s rozsáhlejší a silnější skupinou – pěšími turisty. Na mnoha místech 

americké úřady přístup pro MTB zakázaly. V roce 1988, ve snaze zabránit rozšiřujícím 

se zákazům, byla založena IMBA, organizace sdružující terénní cyklisty v USA. IMBA 

se zasloužila tisíci hodinami dobrovolnických brigád o změnu chápání stavby a užívání 

stezek. Prostřednictvím programu Trail Solutions
51

 začala nabízet úřadům a obcím 

služby projektování sítí stezek. Z počátku v Coloradu, později v dalších státech USA 

vytvořila traily, jež byly místními úřady propagovány jako produkty cestovního ruchu. 

Tento program se k dnešnímu dni řadí k mezinárodní špičce vývoje singltreků ve světě 

se zkušenostmi s více než 350 projekty na území USA, Kanady, Mexika, Švýcarska, 

Číny aj. Nejvýraznější komplexní síť stezek budovaná v Coloradu mezi lety 1974 až 

1987 je tzv. Colorado Trail
52

 – 468 mil (908 km) dlouhá turistická stezka vedoucí 

z Denveru do Duranga skrze coloradské hřebeny Skalistých hor. Tento unikátní trail 

nabízí průměrné převýšení přes 10 000 stop (3 000 m. n. m.) s nejvyšším bodem 

ve výšce 13 271 stop (4 045 m. n. m). Realizace projektu probíhala za spolupráce 
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United States Forest Service a Colorado Trail Foundation, jenž dodnes organizuje 

údržbu stezek a řízenou správu dobrovolnictví na každém z 28 segmentů. Mezi proslulé 

úseky
53

 vyhledávané cyklisty po celém světě se řadí Buffalo Creek (segment 3), 

Kenosha pass (segment 6) a Monarch Crest (segment 15,16).  

 

V pořadí třetím americkým státem považovaným za kolébku terénní cyklistiky je 

Utah, na západě sousedící s Coloradem. Díky své rozsáhlé rozloze, rozmanité, divoké, 

však veřejně přístupné přírodě, se stal rájem sportovních nadšenců všeho druhu. 

Jihovýchodně ležící město Moab,
54

 se díky sousedství národních parků a nekonečné 

ploše volné přírody, proměnil ve světovou základnu outdoorových sportů a to 

především pro cyklisty. Vděčí za to legendárním oblastem Slick-rock Bike Trail a 

Whole Enchilada, nacházejícím se několik málo kilometrů za městem. Whole Enchilada 

je extrémně náročný singltrek klesající z nadmořské výšky 11 600 stop (3 536 m. n. m.), 

jehož profil prochází několika rozlišnými klimatickými zónami. Slick-rock značí 

specifickou jízdu po zkamenělých písečných dunách s prudce se vlnícím terénem, 

náročným po stránce fyzické i technické. 

  

Od 90. let 20. století se horská cyklistika šířila po celém světě. K dalším 

proslulým místům stavby trailů se řadí provincie Britská Kolumbie v Kanadě. Lesní 

porosty s rozmanitě členěným terénem nabízely ideální podmínky pro stavbu vysoce 

technicky náročných stezek. Světového věhlasu nabyly zvláště oblasti ve Whistleru a 

North Shoru. Lokalitu North Shore,
55

 nacházející se v severní části Vancouveru, 

charakterizuje jízda po úzkých lávkách, žebřících, skocích a dalších freeridových 

specificích. Z důvodu rostoucí popularity oblasti a přibývání ilegálně stavěných stezek 

zde počalo vzkvétat specifické odvětví cestovního ruchu. Na konci devadesátých let 

počala vláda, argumentující údajným negativním vlivem na životní prostředí a hrozící 

nebezpečí, stezky zavírat a ničit. V reakci na dané události vznikla v roce 1997 NSMBA 

(North Shore Mountain Bike Association), jakožto nástroj komunikace s úřady. Dnes se 

asociace věnuje údržbě a rozvoji trailů, plánům a strategiím úspěšně rozvíjejícím 
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cestovní ruch v Britské Kolumbii. Další významnou roli  v lokalitě Britské Kolumbie 

sehrálo městečko Whistler,
56

 disponující nejrozsáhlejším bikovým parkem na světě. 

Whistlerský park představuje stezky s převýšením 1500 metrů pro širokou škálu jezdců, 

od jednoduchých výletních po úzké skalnaté traily poseté skoky a kořeny. V parku je 

situován vůbec první vysokohorský singltrek  přístupný lanovkou v Severní Americe, 

tzv. Top of the World.
57

 Dlouhé roky byl manažerem střediska a stavitelem značného 

množství stezek český emigrant Tomáš Procházka, dnes projektující singltreky 

po celém světě. V Čechách se zabýval například plánováním bikeparku na šumavském 

Špičáku. Věhlasná oblast Britské Kolumbie se nesmazatelně vryla do světové historie 

horské cyklistiky a k dnešnímu dni se může chlubit statisíci návštěvníky ročně. 

 

 Avšak teprve ve Walesu došly výše zmíněné trendy – objev úzkých stezek a 

jejich systematické budování – k naplnění na evropském kontinentu. Dafydd Davis
58

 

zde vytvořil první destinace pro terénní cyklistiku, jež zaznamenaly výraznou vlnu 

zájmu  nejen v Británii. Tento dnes již erudovaný projektant trailů adaptoval empirické 

poznatky z americké půdy na předpoklady realizace stezek v investičních projektech 

financovaných z veřejných zdrojů, podléhajících zákonu o veřejných zakázkách. První 

destinace vybudovaná roku 1994 v Coed-y-Brenin
59

 se setkala se s nezvyklým 

úspěchem a národním věhlasem. Primární úkol, zvýšit turistický ruch v oblasti 

Snowdonie výrazně postižené nezaměstnaností po útlumu hornické činnosti a přivést 

finanční přínosy do místní ekonomiky, naplnil nebývalá očekávání. Neodmyslitelnou 

součástí destinace se stala infrastruktura nástupního místa včetně nabídky služeb jako 

půjčovna kol, servis, občerstvení aj. Získané zkušenosti z realizace projektu Davis 

využil k vypracování národní strategie pro Wales, navrhnuv zde dalších pět destinací 

terénní cyklistiky se záměrem ekonomicky pozvednout upadající oblasti Walesu. 

V dnešních dnech se Wales řadí k nejvyhledávanějším místům terénní cyklistiky 
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na celém světě. Původně fyzicky i technicky náročný sport byl stezkami zpřístupněn 

široké veřejnosti všech věkových kategorií, zatraktivnil pohybové aktivity a pobyt 

v přírodě. Tyto aspekty změnily do té doby konzervativní postoj lesnické komise 

ve vztahu k horské cyklistice a otevřela se tedy cesta k rozvoji dalších projektů po celé 

Británii.  

 

 5. 2  Singltrek v České republice 

 

Termín singltrek byl v České republice
60

 zaveden organizací ČeMBA jakožto 

pojmenování metodiky plánování, výstavby a údržby přírodě blízkých stezek 

pro sdílené užívání. Tento pojem je obecně užíván českou cyklistickou obcí také 

pro lesní stezky, pěšiny a chodníky nabízející obdobný princip zážitků. Vznikl slovní 

hříčkou „single track“ užívanou ve slangové angličtině komunitou MTB jezdců.   

V našich zeměpisných šířkách zdomácněla počeštělá forma „singltrek“. Prozatímní 

nezavedenost pojmu v kontextu široké veřejnosti značí fakt jeho nezařazení 

do Slovníku neologizmů (1998) včetně rozšíření kolektivem autorů pod vedením 

Olgy Martincové z roku 2004. Tomuto specifickému rázu horské cyklistiky se 

v českých podmínkách nejvíce blíží dávné lovecké, turistické a lázeňské chodníky 

vinoucí se svahy mírných sklonů v údolích řek či stezky v někdejších Sudetech.  

Příkladem loveckého chodníku je Morávkova cesta
61

 v blízkosti Brna, vystavěná 

k loveckým a vycházkovým účelům správcem a lesmistrem Karlem Morávkem téměř 

před sto lety. Jedná se o do terénu vhodně položenou stezku nepodlehnuvší erozi ani 

po více než sedmdesáti letech provozu bez  údržby.  

 

V České republice nastal v posledních letech doslova singltrekový boom. Stezky 

tohoto typu jsou k nalezení v lišící se délce téměř v každém koutu ČR. Vznikají 

neustále nové oblasti a to zejména v okolí lanovek lyžařských středisek.  Přední český 

mountainbikový časopis Velo představuje rubriku Na stezce,
62

 seznamující čtenářské 
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obecenstvo s posud neobjevenými či méně navštěvovanými lokalitami stezek 

v České republice. Stejně tak v každém čísle publikuje seriál Bez kopáčů není trailů,
63

 

přinášející rozhovory s autory stezek, expresivně označovanými jako „kopáči“. Toto 

apelativum vychází z jejich záliby stavět a zdokonalovat stezky v amatérských 

podmínkách, velmi často z vlastních prostředků. Oslovili jsme šéfredaktory všech 

českých tištěných MTB časopisů a požádali je o osobní preference a doporučení 

trailových lokalit v České republice vzhledem k jejich kvalitě a jedinečnosti. 

Rudolf Hronza, dlouholetý šéfredaktor časopisu Velo, považuje za tři nejvýraznější 

domácí lokality  Singltrek pod Smrkem, Rychlebské stezky a Bike resort Valašsko, 

především pro jejich rozmanité portfolio a rozsah stezek.  Tomáš Nohejl z časopisu 

BIKE + peloton doporučuje stezky v okolí Lipna, na Dolní Moravě a 

Komáří Vížce u Krupky, u nichž vyzdvihuje zejména rodinnost a nižší technickou 

náročnost. Odborník přes singltraily časopisu Mountainbikeaction, Jakub Svoboda 

osobně považuje za nejkvalitnější destinace Rychlebské stezky, Bike resort Valašsko, 

Cyklo Arénu Vysočina a Singltrek Podhůra u Chrudimi. U posledních dvou 

jmenovaných oceňuje jejich roli jakožto víceúčelového cykloparku pro širokou 

městskou a příměstskou veřejnost. 

 

   Projekt České centrály cestovního ruchu – Czechtourism provozující 

internetový portál kudyznudy.cz – v roce 2015 zveřejnil seznam třinácti nejlepších 

singltreků a bikeparků v České republice.
64

 Na předních příčkách se umístily: Singltrek 

pod Smrkem, Rychlebské stezky, Cyklo Aréna Vysočina, Bike Aréna Vsetín a lyžařská 

střediska Bike Park Areál Mladé Buky, Bike Park v Rokytnici nad Jizerou či Špindl 

Bike Park na Svatém Petru. Poslední netradiční řebříček atraktivity českých trailů 

uvedla česká mutace časopisu Mountainbikeaction.
65

 Nehodnotila pouze stezky jako 

takové, ale především jejich vzájemnou kompatibilitu s přírodními a kulturními 
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památkami vyskytujícími se v jejich okolí. Redakce vyzdvihla oblasti Novoměstska a 

Ždárských vrchů v blízkosti Cyklo Arény Vysočina, Trutnovsko a Jestřebí hory včetně 

Trutnov Trails či oblast Bílých Karpat. Z výše zmíněného jsou evidentně patrny 

rozdílné představy subjektů na kategorizaci nejkvalitnějších domácích lokalit. Všechny 

se však názorově shodují na jedinečnosti České republiky v nabídce tras různých délek 

a náročností, mezi nimiž si vyberou jak začínající, tak pokročilí jezdci rozličných 

výkonnostních skupin. Tato část práce si stanovila za cíl explicitně analyzovat 

nejrozsáhlejší singltrekovou síť v ČR, čímž je destinace Singltrek pod Smrkem. 
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5. 3  Singltrek pod Smrkem 

 
Singltrek pod Smrkem představuje unikátní projekt důmyslně navržené sítě 

lesních terénních stezek pro cyklisty, jež jsou budovány a udržovány dle přesné 

metodiky s maximálním ohledem na okolní přírodu. Stezky, situované na rozsáhlých 

svazích horského masivu Smrk v zapomenutém pohraničí Jizerských hor na území 

České republiky a Polska, vznikly jako inspirace centry ve Velké Británii, 

potažmo jejich jedinečnou atmosférou a ideálními podmínkami pro ježdění. 

K projektování destinace byl pozván mezinárodně renomovaný velšský stavitel 

Dafydd Davis, jehož koncepce sehrála při realizaci stezek klíčovou roli. Hlavním 

iniciátorem projektu se stal bývalý předseda ČeMBy Tomáš Kvasnička, v předešlých 

letech prosazující změnu povahy chápání terénní cyklistiky v ČR. Singltrek p. Smrkem 

je společným dílem obcí Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Frýdlant, dále 

České Mountainbikové Asociace, o. s. a státního podniku Lesy ČR, s. p. – ústředního 

investora, jenž za pomoci prostředků z Evropské unie návrh zafinancoval. V druhé 

etapě výstavby se připojily také polské státní lesy a město Świeradów-Zdrój. Lokalita 

vybudovaná ve třech etapách disponuje trasami v celkové délce 80 kilometrů se čtyřmi 

stupni obtížnosti. Oficiální základna – Singltrek Centrum
66

 se nachází se na pláži 

přírodního koupaliště v Novém Městě p. Smrkem. Výnos z obchodní aktivity centra se 

výrazným způsobem podílí na financování údržby areálu. Celkový provoz a údržbu 

lokality zabezpečuje na podstatě deklarace o spolupráci obecně prospěšná společnost 

Singltrek pod Smrkem o.p.s.
67

 V roce 2012 byl Singltrek registrován ochrannou slovní 

známkou
68

 a to za účelem rozvíjet návrhy v souladu s vizí kolektivu kolem 

Tomáše Kvasničky, garance kvality stezek a jasné rozpoznatelnosti ve vztahu s jinými 

subjekty. 
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 5. 3. 1  Realizace a financování projektu  

 

Tomáš Kvasnička, propagátor myšlenky singltreku v České republice, zevrubně 

zmapoval historii Singltreku pod Smrkem, počínající se psát z jara roku 2008, 

na oficiálních webových stránkách.
69

 Na myšlence přinést tento produkt 

do České republiky se pracovalo již řadu let. Lokalizovala se vhodná oblast, v níž by 

fungovala spolupráce mezi organizací projektující stavbu, místními politiky a obcemi 

ochotnými projekt mediálně propagovat i finančně podporovat. Na severním svahu 

Smrku se dlouhé roky zamýšlel lyžařský areál navazující na sjezdovky nedalekého 

polského Stógu  Izerskeho. Primárním argumentem jeho prosazování bylo hospodářské 

pozvednutí oblasti trpící vysokou nezaměstnaností. Zamýšlený plán však nebyl 

z důvodů ochrany přírody možný realizace. Svazek obcí Smrk, liberecké krajské 

ředitelství Lesů ČR, s. p. a CHKO Jizerské hory tak hledaly náhradní řešení. Záměr 

šetrné výstavby cyklistické destinace je výrazně zaujal, ačkoliv s projektem tohoto rázu 

nebyly v domácím prostředí žádné zkušenosti. Jizerskohorský Singltrek měl být 

zrealizován, obdobně jako v devadesátých letech ve Walesu, v dosud odlehlé turistické 

oblasti. Frýdlantský výběžek patřil vzhledem ke krachu textilních továren dlouhodobě 

k ekonomicky nejslabším částem republiky. Projekt byl tedy schválen s přihlédnutím 

na rozvoj podnikatelských aktivit terciálního sektoru, vytvoření nových pracovních 

příležitostí a posílení ekonomiky celého regionu. Pohraniční lokalita skýtala také 

výrazný potenciál zahraniční návštěvnosti včetně nadnárodní spolupráce členů 

Euroregionu Nisa. Státní hranice s Polskem se nachází přibližně 5 kilometrů od Nového 

Města p. Smrkem, Świeradów-Zdrój – nejbližší polská obec je vzdálena pouhých 

12,5 kilometrů.  

 

Během roku 2008 prošel záměr přírodě blízkých stezek, nevyžadující zásadní 

odlesňování ani zásahy do krajiny, přes jednání s ochranou přírody. I přes nastupující 

globální finanční krizi se krajskému ředitelství Lesů ČR, s. p. podařilo dosáhnout 

na prostředky k financování první etapy
70

 Singltreku pod Smrkem. Tato etapa o délce 

13 kilometrů byla dokončena již na podzim roku 2009.  Projektovou přípravu i vlastní 
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realizaci etapy čítající 4,5 miliónů korun financovaly Lesy ČR v rámci Programu 2000, 

zaměřujícího se na zajištění cílů veřejného zájmu. 

 

Druhá etapa,
71

 realizovaná mezi lety 2010 až 2012, vznikla v rámci česko-polské 

spolupráce na Jindřichovickém hřebeni, v Polsku nad Czerniawou a po úbočí Měděnce. 

Přibližně čtyřicetikilometrový okruh byl oficiálně otevřen v roce 2011. Kromě 

Svazku obcí Smrk a Lesů ČR, s. p. v projektu poprvé participovaly polské státní lesy a 

město Świeradów Zdrój. Projektovou přípravu druhé etapy financoval s rozpočtem 

680 tis. Kč Svazek obcí Smrk (85 % prostředky z EU). Investorem vlastní realizace 

stezek na české straně se staly Lesy ČR, s. p., na polské město Świeradów Zdrój a 

Nadleśnictwo Świeradów s celkovým rozpočtem 20 mil. Kč – 85 % prostředků uhradil 

Operační program přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013. Dosud poslední třetí 

etapa,
72

 budovaná s přestávkami od roku 2011 až 2014, rozšířila lokalitu o 11 km stezek 

na Hejnickém hřebeni a 6,5 km na polské straně. Projektovou přípravu zafinancovala 

obec Lázně Libverda částkou 200 tis. Kč, vlastní realizaci Lesy ČR, s. p. rozpočtem 

4 mil. Kč v rámci Programu 2020. Polské stezky, ve výši 2,5 mil. Kč (85 % prostředky 

z EU), plně hradilo město Świeradów Zdrój. Ze soukromých prostředků a dotace 

Národního programu rozvoje cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj bylo roku 

2011 u koupaliště v Novém Městě pod Smrkem vybudováno oficiální nástupní 

místo Singltrek Centrum. 

 

Kompletní výdaje za výstavbu sítě stezek Singltreku pod Smrkem tedy 

ve výsledku čítaly sumu 31 880 000 Kč (údaj nezahrnuje náklady spojené se stavbou 

nástupních míst).  Naprosto klíčovou roli sehrál v realizaci projektu státní podnik 

Lesy ČR, s. p. a to nejen jako hlavní investor hradící náklady z prostředků vlastních 

programů na podporu veřejně prospěšné funkce lesů. Bez úzké spolupráce s lesními 

správci by bylo zřizování lesních stezek nemyslitelné. Další podstatný zdroj financí 

poskytl Operační program přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013, jehož hlavní 

cíl spočívá v rozvoji česko-polského příhraničního území. Aktivity programu přispívají 

ke zlepšení životních podmínek v příhraničních regionech obou států, posilují vzájemné 
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hospodářské vztahy, pečují o přírodní bohatství a budování flexibilního trhu práce 

v pohraniční. Operační program využívá finanční prostředky alokované z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Příspěvek programu k vypracování druhé etapy stavby činil 

výsledných 671 250,74 EUR.
73

 Etapy Singltreku, uskutečnivše se formou veřejných 

zakázek, vyžadovaly podrobnou dokumentaci pro stavební firmy, do níž jsme 

pochopitelně neměli plný přístup. S ohledem na vysoké množství mezinárodních tvůrců, 

projektantů, investorů jednotlivých etap či příspěvků z fondů EU se zdá být téměř 

nemožné doložit kompletně fundovaná data. V naší práci jsme tedy zkombinovali 

dohledatelné zdroje prokonzultované se starosty obcí Svazku Smrk a Tomášem 

Kvasničkou. Procentuální rozložení konečných nákladů mezi jednotlivými investory 

uvádíme v grafu níže. Přesné finanční vymezení třech participujících subjektů 

(Lesy ČR, s. p; Świeradów Zdrój; Nadleśnictwo Świeradów) druhé etapy výstavby 

Singltreku není možné ze získaných dat rozlišit, jsou tedy v tabulce zahrnuty společně. 

Z tohoto důvodu jsme nuceni Lesy ČR, s. p. a město Świeradów Zdrój v konečném 

vyúčtování uvádět dvakrát.  

 

 

 

Graf č. 2: Procentuální podíl investorů projektu z celkové sumy 31 880 000 Kč. Graf 

nezahrnuje prostředky pokryté fondy EU; Zdroj: Singltrekpodsmrkem.eu  

                                                 
73

 Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách. In: Operační program přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013: cíl 3/cel 3 2007-2013 [online]. cz/pl, 2011 

[cit. 2016-03-21]. Dostupné z: http://old.cz-pl.eu/cesko-polsky-singltrek-pod-smrkem-v-jizerskych-

horach.html 



42 

 

 

 

Obrázek č. 2: Mapa Singltreku pod Smrkem; Zdroj: singltrekpodsmrkemops.cz.  
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 5. 3. 2  Nástupní místa 

 

Nástupní místo čili klíčový prvek sítě, generující finanční prostředky nezbytné 

pro údržbu stezek, plní stěžejní funkci v zamezování nadměrného zatížení obecních 

rozpočtů. K realizaci oficiálního nástupního centra pro správu oblasti se z počátku nikdo 

nepřihlásil. Místo toho vznikala vedlejší nástupní místa, jejichž provozovatele využili 

potenciálu dlouhodobého zisku z raně rodícího se fenoménu. K finančnímu podílu 

údržby stezek se však stavěli příkře či jen minimální podporou. Osobní iniciativou 

Tomáše Kvasničky, ze soukromých zdrojů a dotace Národního programu nakonec bylo 

oficiální místo vybudováno na pláži koupaliště v Novém Městě pod Smrkem. Nájem 

z pozemků, na nichž Singltrek Centrum stojí, tvoří zásadní část zisku 

Singltreku pod Smrkem, o. p. s.,
74

 organizace udržující kvalitu stezek. Osobní spory 

mezi zakladatelem myšlenky stezek Tomášem Kvasničkou, starosty obcí pod Smrkem a 

majiteli dalších nástupních míst prosakovaly již během prvních etap realizace projektu a 

přetrvávají dodnes. Mediálně protírané soudní tahanice o název, patent, polopravdy 

o tom, kdo co vlastní, provozuje a financuje, bezesporu pošpinily ideu projektu a to 

nejen v MTB komunitě. Každá ze zúčastněných stran na situaci hleděla ze svého 

ekonomicky výhodného pohledu a vzájemná dohoda byla v nedohlednu. Konflikt se 

vyostřil ještě výrazněji po registraci Singltreku jakožto ochranné slovní známky osobou 

Tomáše Kvasničky. To spustilo nekončící sváry přivlastňování díla napříč subjekty 

podílejícími se na výstavbě a financování Singltreku. K dnešnímu dni se zčeřená 

hladina vzájemných relací zklidnila, avšak jakási pachuť se stále vznáší ve vzduchu a 

participace protagonistů rozepří se zdá být nemožná. Oficiální nástupní místa vážící se 

k roku 2016 jsou tedy momentálně tři: Singltrek Centrum, Centrum U Kyselky a 

Bikecentrum Libverda. Všechna se obdobnou měrou podílí na financování sítě lesních 

stezek (podrobněji o financování údržby v samostatné kapitole).  

 

Singltrek Centrum,
75

 situované u novoměstského koupaliště, zahájilo provoz 

na podzim roku 2011. Singltreková nástupní stezka vyrážející jen několik metrů 

od budovy se napojuje na modrý okruh Hřebenáč. Centrum poskytuje služby jako 

občerstvení, flotilu testovacích kol značky Author a Genesis, servis i myčku kol, 
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úschovnu zavazadel či převlékárnu. Před budovou jsou k dispozici dětské prolézačky, 

pumptrek,
76

 přírodní koupaliště. Přímo na pláži je také možnost ubytování 

v Singltrek Kempu za ceny: 50 Kč osoba/noc, 50 Kč stan/noc, 100 Kč auto/noc. 

Pro ubytování v kempu není potřebná dřívější rezervace.  Parkoviště s vysokou 

kapacitou parkovacích míst se nachází v těsné blízkosti. Centrum každoročně 

organizuje také výukové programy ježdění s profesionálními lektory. Přes letní 

prázdniny pořádá třídenní Singltrek Campy či program Jeden den s lektorem. Těmito 

výukovými lekcemi prošly během čtyř let jejich konání více než čtyři stovky účastníků. 

Ze všech zbylých nástupních míst centrum disponuje nejširším portfoliem nabízených 

služeb, vhodným umístěním a atraktivitou prostředí.  

 

Nejvýše položené nástupní místo Centrum U Kyselky
77

 se nachází 

na okraji Nového Města pod Smrkem, nedaleko pramene věhlasné minerální vody 

železité chuti s totožným názvem. V jeho nedaleké blízkosti počíná červená stezka 

nazvaná Novoměstská strana. Místo vzniklo již při samotném počátku budování 

destinace pod Smrkem a to jako první v Nové Městě. Původně disponovalo pouze 

možností občerstvení a posezení. V roce 2013 zde byl postaven dřevěný srub nabízející 

kromě občerstvení řadu služeb: testovací centrum značky Trek, servisní zázemí, mytí 

kol, cyklo prodejnu. Kapacita parkoviště byla zvětšena přibližně pro šedesát 

automobilů.  

 

Posledním ze tří oficiálních nástupních míst je Bikecentrum Libverda,
78

 

umístěné do lázeňského městečka ve směru od Hejnic. Náročné černě značené stezky 

na Hejnickém hřebeni jsou odtud vzdáleny 600 metrů. Centrum poskytuje testování kol 

značky Merida, servis a mytí kol, úschovnu zavazadel, menší parkoviště. 

Dle zřizovatele centra existovala již od zrodu budování stezek dohoda mezi partnery 

projektu zaručující vybudování nového nástupního místa s nabídkou obdobného spektra 

služeb jako v té době dominantním Singltrek Centru. Podmínkou byla výstavba třetí 

etapy stezek na protilehlé straně libverdského údolí, jejíž realizace se uskutečnila v létě 
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roku 2012. Bikecentrum vzniklo za unijní podpory z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR. Objekt vlastní z 60 % 

obec Lázně Libverda, zbývajících 40 % Horská služba ČR, o. p. s.  

 5. 3. 3  Okruhy a sekce stezek 

 

Singltrek pod Srmkem se řadí bezesporu k jedinečným cykloprojektům 

ve střední Evropě. Tato důmyslně navržená síť lesních terénních stezek pro cyklisty, 

udržovaná dle přesných pravidel s maximálním ohledem na okolní přírodu, nabízí 

aktuálně 78,4 kilometrů ve 12 okruzích na území Česka a Polska. Trasy byly 

zkonstruovány pro pohodlné ježdění právě v daném směru, proto je doporučen pouze 

jednosměrný provoz. Barevné rozlišení obtížnosti stezek odpovídá klasickému značení 

lyžařských sjezdovek. Vhodnou trasu si tedy může zvolit jak začátečník, tak zkušený 

jezdec (více v kapitole Obtížnost stezek). Z hlediska legislativy České republiky jsou 

stezky otevřeny po celý rok, 24 hodin denně – nedoporučuje se však jejich užívání 

v zimě při vyšší vrstvě sněhu. Během jarních měsíců dochází k opravě a údržbě stezek, 

v určitých sekcích se tak mohou objevit uzavírky. Při nízké návštěvnosti mimo sezónu 

většina nástupních míst není v provozu. Užívání stezek je volně přístupné všem 

zájemcům, vstupné se neplatí. Traily jsou určeny pro jezdce na kolech, koních, pěší 

turisty, respektive každého, kdo dodržuje pravidla provozu. Nejhojněji je však 

vyhledávají terénní cyklisté.  U pojmenovávání okruhů a stezek projektanti čerpali 

především z historických místních názvů. Lokalita Nového Města pod Smrkem se 

nacházela v samotném centru Sudet, což je důvodem prolínajících se německých, 

polských a českých propriálních označení. Následující část práce si zavdala za cíl 

charakterizovat jednotlivé okruhy stezek včetně jejich úseků, doporučit vhodnost určité 

skupině cyklistů dle fyzické i technické výkonosti a vystihnout jedinečnost dané stezky. 

Pozornost je zevrubněji zaměřena na traily české strany Singltreku. Při deskripci okruhů 

se vychází ze subjektivních zkušeností autora, jenž okruhy v plné délce nesčetněkrát 

absolvoval, z preferencí Tomáše Kvasničky, s nímž měl možnost danou problematiku 

prodiskutovat, dále z provedené analýzy odborníky časopisu Velo
79

 a v neposlední řadě 

z oficiálních webových stránek Singltreku.
80
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Nástupní 1,8 km 

Hřebenáč 9,8 km 

Obora 6,8 km 

Rapický okruh 3,6 km 

Asfaltový traverz 3,3 km 

Libverdská strana 7,4 km 

Ludvíkovský traverz  4,3 km 

Novoměstská strana 3,0 km 

Okolo Měděnce 7,1 km 

Hejnický hřeben 10,6 km 

Nad Czerniawą 10,5 km 

Zajęcznik 10,2 km 

Celkem 78,4 km 

 

Tabulka č. 1: Okruhy Singltreku pod Smrkem; Zdroj: singltrekpodmrkem.cz 

 

 

Nástupní 

 

Jedná se o ojediněle zeleně značenou stezku, vhodnou pro všechny typy jezdců, 

na níž je povolen oboustranný provoz. Tato širší lesní cesta je vzdálena jen několik 

metrů od nástupního Singltrek Centra.  Byla vybudována primárně za účelem napojit se 

na navazující stezky, zejména na Hřebenáč či Rapický okruh. Její profil o délce 1,8 km 

činí ideální příležitost pro začátečníky, děti, ale i handicapované cyklisty či vozíčkáře. 

Atraktivitu stezky vnáší dřevěné lávky křižující vřesoviště a bujné rostlinstvo.  

 

Hřebenáč 

 Tato modrá téměř desetikilometrová stezka je vzhledem k minimalizaci 

přírodních i umělých překážek vhodná především pro rodiny s dětmi a začátečníky, 

otevírajíc jim novou dimenzi jízdy na kole – úzký singltrek vlnící se krajinou v jednom 

směru. Navazuje přímo na Nástupní stezku a končí u paty Singltrek Centra. Stezka vede 

listnatým i jehličnatým lesem okolo Andělského vrchu a po Jindřichovském hřebeni 

disponujícím nižší nadmořskou výškou než okolní kopce Smrku. Jedná se tedy 

o jednodušší typ stezky, avšak s přihlédnutím k návštěvnosti nesjpíše o nejoblíbenější.  
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Hřebenáč 9,8 km 

(1) Schebicht 1,6 km 

(2) Serpentyny Cesarza 

Wilhema 

1,0 km 

(3) Gierałtówka 1,6 km 

(4) Rückert 2,0 km 

(5) Mauer 1,3 km 

(6) Mühlloch 1,6 km 

(7) Zippelbusch 0,7 km 

 

Tabulka č. 2: Okruh Hřebenáč s jednotlivými sekcemi; Zdroj: tamtéž 

 

Obora 

Středně obtížná červeně značená stezka navazující na Okruh Hřebenáč je 

zapamatovatelná pro jedinečný téměř dvoukilometrový sjezd v sekci s názvem 

Dafyddova radost. Tento úsek byl pojmenován po stěžejním návrháři projektu, Velšanu 

Dafyddu Davisovi. V důsledku sjezdu logicky nastává nepříjemné serpentinové 

stoupání, čímž se stezka zdá být určena zejména pro fyzicky odolnější jezdce. Obora 

ve spojení s Hřebenáčem skýtá plnohodnotnou vyjížďku kombinující náročnější úseky 

s jednoduššími. 

 

Obora 6,8 km 

(1) Kochwiese 0,8 km 

(2) Dafyddova radost 1,6 km 

(3) K Zirkelu 1,5 km 

(4) Nad Modřínem 1,7 km 

(5) Spodní cesta 1,2 km 

 

Tabulka č. 3: Okruh Obora s jednotlivými sekcemi; Zdroj: tamtéž 
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Rapický okruh 

Červený Rapický okruh plní především roli křižovatky situované po obou 

stranách státní hranice mezi stezkami na polské a české straně. Valná část cyklistů 

projíždí jen část okruhu a to za účelem odbočit na polský okruh Nad Czerniawą či 

Asfaltový traverz ústící k černému okruhu Okolo Měděnce. Samotný okruh nabízí 

zejména prudká vrstevnicová stoupání s následným dynamickým sjezdem 

k Lomnickému mostu.  

 

Rapický okruh 3,6 km 

(1) Drtírna  0,2 km 

(2) Posílací serpentýny 1,3 km 

(3) Bohatá útěcha 1,0 km 

(4) Pilařská 1,1 km 

 

Tabulka č. 4: Rapický okruh s jednotlivými sekcemi; Zdroj: tamtéž   

 

Asfaltový traverz 

Asfaltový traverz charakterizují pouze tři úseky lesní asfaltové cesty, jejichž 

hlavní funkcí je vystoupat k atraktivním sjezdařským lokalitám Singltreku. První část 

úseku, tzv. Asfaltová agónie nabízí fyzicky náročné a zdlouhavé stoupání, vůbec 

nejdelší ze všech okruhů a sekcí v destinaci. Zbylé dva úseky mohou cyklisté užít 

v případě záměrného vynechání černého okruhu Okolo Měděnce.  

 

Asfaltový traverz 3,3 km 

(1) Asfaltová agónie 1,3 km 

(2) Měděná cesta  1,0 km 

(3) Smuteční cesta 1,0 km 

 

Tabulka č. 5: Okruh Asfaltový traverz s jednotlivými sekcemi; Zdroj: tamtéž   
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 Libverdská strana 

Sedmikilometrové stezky Libverdské strany se řadí k nejranějším částem 

Singltreku pod Smrkem, otevřevše již roku 2009. Převažující část této červené trasy 

tvoří dlouhý dynamický sjezd považovaný za vůbec nejatraktivnější v celé oblasti. 

Stezka využívá hravého vlnění, vyhýbá se kamenům a přizpůsobuje se tak širokému 

spektru jezdců. Druhou část okruhu představují stoupání nabízející panoramatické 

výhledy na protější severní svahy Jizerských hor. Úseky K Hubertce a Nad sudem 

cyklisty zavedou do turisticky vyhledávaných restauračních zařízení chaty Hubertka a 

proslulého Obřího Sudu tyčícího se na svahu nad obcí Lázně Libverda.  

Libverdská strana 7,4 km 

(1) K Hubertce 1,7 km 

(2) Bukový svah 2,0 km 

(3) Nad Libverdou  1,6 km 

(4) Nad sudem 0,5 km 

(5) Pod táborem 0,3 km 

(6) Nad Přebytkem 1,3 km 

 

Tabulka č. 6: Okruh Libverdská strana s jednotlivými sekcemi; Zdroj: tamtéž    

 

Ludvíkovský traverz 

Tento červený okruh, navazující na Libverdskou stranu, obrací směr stezek 

zpátky k Novému Městu pod Smrkem. Okruh počíná nedaleko neoficiálního nástupního 

místa Obří Sud, kde je možnost využít nabízené služby včetně hlídaného parkoviště. 

V druhé třetině jezdec pocítí nepříjemné stoupání s následným sjezdem Bystrou Vodou 

vedoucí do hlubokého údolí Ztraceného potoka.   

Ludvíkovský traverz 4,3 km 

(1) Winkel 1,4 km 

(2) Všech andělů 1,2 km 

(3) Pod černým kámen 0,5 km 

(4) Bystrou Vodou 0,9 km 

(5) U Ztraceného pot. 0,3 km 

 

Tabulka č. 7: Okruh Ludvíkovský traverz s jednotlivými sekcemi, Zdroj: tamtéž    
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Novoměstská strana 

Nejkratší tříkilometrový okruh Novoměstská strana, navazující 

na Ludvíkovský traverz, poskytuje v úseku Nad Kyselkou rychlý sjezd končící 

u nástupního Centra Kyselka. Traverz Nad Liščí farmou zavede jezdce až 

k Rapickému okruhu směřujícímu na polské stezky či k Singltrek Centru. Preferují jej 

zejména středně pokročilí cyklisté.  

 

Novoměstská strana 3,0 km 

(1) Nad Kyselkou 1,5 km 

(2) Nad Liščí farmou 1,5 km 

 

Tabulka č. 8: Okruh Novoměstská strana s jednotlivými sekcemi, Zdroj: tamtéž    

 

 

Okolo Měděnce 
 

Černý okruh obtáčející vrch Měděnce s nadmořskou výškou 777 m. n. m se řadí 

 dle fyzických i technických parametrů k nejtěžším trailům celé lokality.  Ve svazích 

kopce v úsecích Oukrop a Nadílka štěstí se ve středověku odehrávala novoměstská 

hornická činnost. Okruh nabízí dlouhý, místy nepříjemně těsný sjezd včetně následného 

stoupání mystickým bukovým lesem. V sekci Silbergründl (před stovkami let se zde 

těžilo dokonce stříbro) stezka doslova letí blízkou roklí a traverzem 

nad Ztraceným potokem. Tento sedmikilometrový okruh bývá vyhledáván zejména 

technicky zdatnými jezdci.  

 

Okolo Měděnce 7,1 km 

(1) Oukrop 2,2 km 

(2) Nadílka štěstí 1,4 km 

(3) Weichicht 0,9 km 

(4) Silbergründl 1,8 km 

(5) Kamínková cesta 0,8 km 

 

Tabulka č. 9: Okruh Okolo Měděnce s jednotlivými sekcemi, Zdroj: tamtéž    
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 Hejnický hřeben 

Hejnický okruh je zatím poslední část vybudovaná ve třetí etapě projektu 

v oblasti Nového Města pod Smrkem. Tento absolutně nejdelší desetikilometrový okruh 

byl otevřen v létě roku 2012. Vzhledem k členitému skalnatému terénu se realizace 

poslední etapy potýkala s komplikacemi. Černé stezky počínají u myslivecké restaurace 

Hubertka na konci prvého úseku Libverdské strany. Ve své první polovině skýtá 

skvostný sjezd řidším bukovým lesem mezi skalami a stromy zdokonalený lávkami a 

klopenými zatáčkami. Především v úsecích Kočičí a Nad Bílým potokem sjezd 

disponuje dokonalou hladkostí a plynulostí. V úseku Hřbitovní lze využít služby 

několik stovek metrů vzdáleného oficiálního nástupního místa Bikecentrum Libverda. 

Zbylou část charakterizují fyzicky náročná stoupání listnatým tmavým lesem napojující 

se na Libverdskou stranu. Tento úsek se řadí společně s okruhem Okolo Měděnce 

k nejtechničtějším pasážím destinace. Časopis Velo zhodnotil Hejnický hřeben 

suverénně nejvyšší známkou kvality v celé lokalitě Singltreku pod Smrkem.  

 

Hejnický hřeben 10,6 km 

(1) Kočičí  1,2 km 

(2) Nad Bílým Potokem 2,6 km 

(3) Nad Hejnicemi 1,3 km 

(4) Hřbitovní  1,3 km 

(5) Táhlá 0,6 km 

(6) Stoupavá 1,4 km 

(7) Gabriel I 1,0 km 

(8) Gabriel II 0,9 km 

(9) K Bukového svahu 0,3 km 

 

Tabulka č. 10: Okruh Hejnický hřeben s jednotlivými sekcemi, Zdroj: tamtéž    
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 Nad Czerniawą, Zajęcznik 

 

Černý a červený okruh o společné délce přes dvacet kilometrů propojuje 

úchvatné kulisy divoké polské krajiny s extrémně náročným ježděním. Prudká technická 

stoupání střídají rychlé kořenovité sjezdy s výhledy na Czerniawské údolí a 

Malou Góru.  

 

Nad Czerniawą 10,5 km Zajęcznik 10,2 km 

(1) Cesarskie źródło 0,4 km (1) Pod Młynicą 1,9 km 

(2) Przestawiony kamineń 0,3 km (2) Długa Góra 1,7 km 

(3) Strużyna 

 

1,2 km (3) Grota 1,1 km 

(4) Stare Kopalnie 2,0 km (4) Kopalniana 1,3 km 

(5) Lipowa droga 1,7 km (5) Łupkowa droga  2,0 km 

(6) Pod Czerniawską Kopą  1,2 km (6) Stara Leśniczówka 1,5 km 

(7) Pod Mała Górą 1,4 km (7) Dziurawa Droga 0,7 km 

(8) Kamienna droga 2,3 km   

 

Tabulka č. 11: Polské okruhy s jednotlivými sekcemi, Zdroj: tamtéž    

 

5. 3. 4  Obtížnost stezek 

 

Stěžejním heslem projektantů stezek při navrhování okruhů bylo vybudovat 

vhodné trasy pro všechny jedince propojující lásku k horskému kolu v kombinaci 

s přírodou, bez ohledu na kondici a technické zdatnosti. Lesní povrch byl proto upraven, 

vyčištěn od kamenů, kořenů a zavezen materiálem vytvářejícím kompaktní tvrdou 

vrstvu. Hladké stezky jsou posety muldami, jež lze snadno přejet, stejně tak využít 

v plné rychlosti jako odraz ke skoku, pracovat s těžištěm, pumpovat a udržovat tak 

rychlost jinak než šlapáním. Stezky tedy ocení cyklisté s malými zkušenostmi 

upřednostňující výlet lesem před důrazem na techniku jízdy, avšak i jezdci z řad 
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sjezdařů nevyjímaje. Na Singltreku si lze vybrat ze čtyř stupňů obtížnosti nabízených 

jednotlivými okruhy.
81

 

 

Zelená trasa („pro všechny“) značí širokou stezku se zcela mírným sklonem 

bez překážek, ideální pro rodiče s dětmi a méně zdatné jezdce, kteří si zde osvojí 

základní technické dovednosti včetně získání jistoty jízdy na specifickém přírodním 

povrchu. Zelená stezka ztělesňuje vzhledem ke své šířce bezpečnou volbu 

pro handicapované cyklisty i vozíčkáře a umožňuje oboustranný provoz. Tato barva je 

zastoupena v síti stezek jen jednou a to Nástupní trasou o délce 1,8 km, počínající 

u Singltrek centra, sloužící jako spojnice k dalším okruhům.  

 

Modrá trasa („lehká“) z hlediska technických parametrů plynně navazuje 

na trasu zelenou. Jedná se však již o prototyp jednostopého singltreku, tedy úzké stezky 

vlnící se krajinou s měnícím se rytmem v jednom směru. Trasa uzpůsobená středně 

pokročilým cyklistům se vyhýbá nebezpečným překážkám včetně náročných klesání i 

stoupání. Mírně se houpe terénem, ale je bezpečná a přehledná. Zdatnějším jedincům 

nabízí odpočinkovou jízdu lesním prostředím. Okruh značený modrou barvou se 

objevuje v lokalitě Nového Města taktéž jednou – téměř desetikilometrový Hřebenáč 

náleží k vyhledávaným stezkám.  

 

Červená trasa („středně obtížná“) je vzhledem k četnosti okruhů a naměřené 

kilometráži zastoupena vůbec nejhojněji. Užívání se doporučuje jezdcům zvládajícím 

bez větších problémů trasu modrou. Profil stezky vedený horským úbočím umožňuje 

plynulost a dynamiku jízdy. Jezdci s vysokou dovedností osvojené techniky využijí tok 

stezky v plné rychlosti, ti méně zdatní okusí houpání a klopené zatáčky na terénních 

vlnách v bezpečném rytmu. Červená barva vzhledem k mírným stoupáním vyžaduje 

taktéž vyšší fyzickou připravenost.  

 

Černá trasa („náročná“) byla konstruována s přihlédnutím na vysoce zkušené a 

komplexně zdatné jedince. Úzká stezka prudkého rázu vyžaduje maximální koncentraci 

a kontrolu nad kolem při jízdě, včetně bezprostřední reakce na měnící se stopu stezky, 

skoky a překážky. Černě značené okruhy v délce téměř třicet kilometrů se v destinaci 
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pod Smrkem vyskytují přesně tři. Okruh na polské straně disponuje převážně vysokou 

fyzickou náročností, naopak se zřetelem na technické sjezdy byl budován Hejnický 

hřeben. Vhodnou průpravu pro tuto nejnáročnější stezku znamená zvládnutí červeného 

singltreku.  

 5. 3. 5  Monitoring návštěvnosti 

 

Časopis Ekolist
82

 přinesl v roce 2011 rozhovor s Tomášem Kvasničkou, 

očekávajícím do pěti let na Singltreku pod Smrkem návštěvu 100 tis. uživatelů stezek 

ročně. Jeho odhad vycházel ze srovnání a dílčích zkušeností se střediskem stezek 

v Coed-y-Brenin ve Walesu, v němž byla zaznamenána návštěvnost až 300 tis. 

návštěvníků za rok. V našem rozhovoru přiznal skutečnost tehdejší neznalosti důsledků 

efektu velkých čísel na správu a provoz, z níž pramenil tento utopický optimismus. 

V sezóně 2016 odhaduje možné dosažení návštěvnosti na polovinu dřívější vidiny. Níže 

zmíněná data počtu návštěvníků čerpáme jednak z interních informací Singltrek Centra, 

jednak z veřejně dostupných výsledků monitoringu prováděného obcí Nové Město 

pod Smrkem. Komplexní číslo, značící množství uživatelů od počátku provozu 

destinace k dnešnímu dni, nejsme s to poskytnout.  Prvně z důvodu nemonitorování či 

nezveřejňování výsledků z raných období destinace. Dále pak kvůli lišícím se údajům 

poskytovaným jednotlivými subjekty.  

 

Provozovatelé Singltrek Centra množství návštěvníků neevidují, provádí však 

kvalifikované odhady, považujíce je za relevantnější, než chybně nastavený monitoring 

obce. Přesná data nám nebyla ze strany centra poskytnuta, pouze dílčí nepodložená 

čísla. Z těchto důvodů je tedy nebudeme plně zveřejňovat, provedeme pouze hrubý 

nástin. Za rok 2011 byla odhadována návštěvnost 10. tis, v roce 2012 již 

35. tis. uživatelů ročně. Pro následující sezónu 2016 se očekává nárůst přes 40. tis. 

jedinců. Procentuální rozložení návštěvníků dle národnosti je přibližně následující: 

63 % Čechů (minimálně polovina Praha), 25 % Poláků, 7 % Němců, 5 % jiných.  
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Podstatnější zdroj z hlediska přesného formulování výsledků nám poskytly 

závěrečné zprávy monitoringu návštěvnosti z let 2013,
83

 2014,
84

 jehož odběratelem bylo 

Nové Město p. Smrkem. Monitoring byl realizován zařízením na automatické sčítání 

tepelným senzorem a doplněn fyzickým sčítáním kalibračním. Tzv. pyroelektrické 

senzory představují technologii reagující na prudké změny teploty nezávisle 

na povětrnostních podmínkách. Senzor tedy disponuje funkcí zaznamenávání tepelné 

energie vydávané tělem při pohybu na vzdálenost zhruba pěti metrů. Sčítač byl 

nainstalován na obousměrnou stezku Nástupní, propojující centrální nástupní místo 

Singltrek Centrum s navazujícími traily. Dodavatel služby, společnost Monitoring 

návštěvnosti s. r. o., upozorňuje na nutnost brát v potaz teoretickou možnost dvojího 

sečtení z důvodu obousměrnosti stezky a to v případě návštěvníkova navrácení se toutéž 

cestou zpět do centra. Rozsah a dopad této odchylky na měření nastínilo fyzické 

kalibrační sčítání, jehož rezultáty jsou zmíněny níže.  

 

Sčítací profil zaznamenal v rozmezí května až listopadu 2013 téměř 

65 tis. průjezdů, z čehož průměrně vyplývá 324 průjezdů za den. Nejvyšší počet 

záznamů byl evidován v sobotu 7. 9. 2013 – 1444. Víkendová návštěvnost činí přibližně 

čtyřnásobek návštěvnosti dnů pracovních. Během víkendových či svátečních dnů 

využilo stezku v průměru 665 uživatelů, oproti tomu v den pracovní pouze 178. 

Nejhojnější frekventovanost průjezdů byla vykazována v období letních prázdnin – 

34,5 tis. jedinců tvoří více než 50 % z konečného počtu návštěvníků za měřené období. 

Míra nočních uživatelů singltreku se jeví v celkovém součtu minimální, neboť vykazuje 

počtem 236 průjezdů jen 0,4 % úhrnného sezónního objemu. Fyzické sčítání neboli 

kalibrační šetření proběhlo ve dnech 13 a 14. 7. 2014 se záměrem charakterizovat 

rozsah odchylky reálného počtu návštěvníků s naměřením oboustranných průjezdů 

zaznamenaných zařízením. Ke dni 13.7 sčítač zaznamenal 1071 průjezdů, zatímco 

pověřený pracovník 1024 návštěvníků. Druhý den bylo evidováno dle automatického 

měření 837 průjezdů, pracovníkem 810 návštěvníků. Odchylka automatického sčítání 

ve srovnání s výsledkem sčítání fyzického činila konkrétně 4,03 %.  
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Začátek měření 8. 5. 2013 

Konec měření 25. 11. 2013 

Počet celých sledovaných dnů 200 

Návštěvnost celkem 64 816 

Průměr návštěvníci/den 324 

Maximum návštěvníků za den 1444/ 7. 9. 2013 

Pracovní dny celkem 24 907 

Víkendy a státní svátky celkem 39 909 

Průměr pracovní dny 178 

Průměr víkendy a státní svátky 665 

 

Tabulka č. 12: Souhrnný přehled návštěvnosti na trase Nástupní pro rok 2013; Zdroj: 

nmps.cz 

 

V pořadí druhý monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem, probíhající 

v období od listopadu 2013 do října 2014, zaznamenal 75 tis. průjezdů, což odpovídá 

průměrně 206 průjezdům za den. Nejvyšší míra návštěvnosti byla dosažena v sobotu 

9. 8. 2014 – 1206. Obdobně jako v předchozím období tvoří víkendová návštěvnost 

zhruba čtyřnásobek návštěvnosti dnů pracovních. V průměrný víkendový či sváteční 

den využilo monitorovaný úsek 411 uživatelů, v den pracovní pouhých 115. Průjezdová 

frekventovanost činila nejvyšší část opět v období letních prázdnin – 30 tis. jedinců, 

tj. více než 39 % z konečného počtu účastníků za měřené období. Stěžejní část 

návštěvnosti trasy v rámci sezóny byla zaznamenána od dubna do konce října, neboť 

Singltrek navštívilo 90 % jedinců z celoročního objemu příchozích.  Množství uživatelů 

za tmy stouplo s počtem 273 záznamů, značíc 0,37 % z celkového souhrnu návštěvníků. 

Kalibrační šetření se uskutečnilo 12 a 13. 7. 2014 principem shodujícím se s měřením 

předešlým. Automatický sčítač registroval v jednotlivých dnech 937 a 1059 průjezdů. 

Počet návštěvníků dle fyzického sčítání byl evidován čísly 903 a 1014. Odchylka 

automatického měření tedy činila 3, 94 %.  
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Začátek měření 1. 11. 2013 

Konec měření 31. 10. 2014 

Počet celých sledovaných dnů 365 

Návštěvnost celkem 75 100 

Průměr návštěvníci/den 206 

Maximum návštěvníků za den 1206/ 9. 8. 2014 

Pracovní dny celkem 29 099 

Víkendy a státní svátky celkem 46 001 

Průměr pracovní dny 115 

Průměr víkendy a státní svátky 411 

 

Tabulka č. 13: Souhrnný přehled návštěvnosti na trase Nástupní pro rok 2014; Zdroj 

nmps.cz 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného monitoringu, těžiště návštěvnosti destinace 

vykazují jednoznačně víkendové dny a období letních prázdnin. Do míry návštěvnosti 

se promítají rovněž sportovně kulturní akce pořádané Singltrek Centrem či okolím 

Novoměstska. Nárůst je zaznamenán také ve dnech svátečních nejen v České republice, 

ale i sousedních státech Německa (Sasko) a Polska. V rámci denního cyklu 

frekventovanost užívání stezek strmě stoupá zejména před polednem, mezi jedenáctou a 

dvanáctou hodinou. Odpolední maximum počtu průjezdů nastává po třetí hodině, 

nikoliv však tolik výrazně jako v době oběda. Poté dochází k rovnoměrnému poklesu 

návštěvníků směrem k večeru. I přes doporučení nevyrážet na stezky za tmy byl 

registrován provoz až do desáté hodiny večerní, nicméně ve velmi malé míře.  Zařízení 

evidovalo využití Nástupní stezky ve dvou třetinách primárně ze směru od Singltrek 

Centra. Celková suma návštěvnosti za obě sledovaná období vykazuje téměř shodná 

data (květen až říjen 2013 – 64 tisíc průjezdů, totožné období za rok 2014 – 64,5 tisíc 

průjezdů). Výrazná změna návštěvnosti je patrna pouze v měsíci květnu. Vyšší 

návštěvnost v květnu 2014 byla důsledkem méně intenzivních sněhových podmínek 

v porovnání s rokem předchozím. V roce 2014 došlo také k mírnému poklesu během 

letních měsíců. Podzimní data obou období se vesměs shodují. Je nabíledni znovu 

upozornit na částečnou irelevantnost monitoringu ve vztahu k zobecňování dopadů 

výsledků na celou lokalitu pod Smrkem. Poskytovaná data se vztahují pouze k jednomu 
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ze tří oficiálních nástupních míst. Nadto napojit se na síť stezek je možné taktéž 

z dalších několika směrů. 

 

 

 

Graf č. 3: Vývoj návštěvnosti v období květen 2013 až říjen 2014; Zdroj: nmps.cz 

 

5. 3. 6  Údržba a financování stezek 

 

Stezky Singltreku pod Smrkem byly projektovány specifickou metodikou 

s ohledem na minimalizaci údržby do budoucna. Jisté množství péče je však naprosto 

nezbytné a to ať už z důvodů proměnlivého lesního prostředí, opotřebení vlivem užívání 

a těžby dřeva či vandalismem.  Nejvíce se na zanášení stezek podílí přirozeně sám les a 

vegetace prorůstající do koridoru stezek. Servis o stezky, celkový provoz a údržbu 

české strany lokality zabezpečuje od roku 2010 obecně prospěšná společnost 

Singltrek pod Smrkem,
85

 sdružující zástupce obcí a Lesů České republiky. Na drobných 

opravách trailů v sezóně zaměstnává pět cestářů, z nichž jeden je kmenovým 

zaměstnancem. Plnohodnotná kontrola stavu stezek v kompletní délce, počínající 

na začátku dubna, zahrnuje nejčastěji odklizení větví, kamenů, listí, odstranění kořenů, 

hlíny způsobené erozí půdy, opravy značení a dřevěných lávek, v neposlední řadě také 

zavezení minerálním materiálem z důvodu omezení tvorby kaluží. Každý týden 

před víkendem se stezky rovněž kontrolují, aby byly připraveny na nápor cyklistů. 

Dle veřejně dostupných podkladů společnosti se v roce 2015 vyšplhaly náklady 
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na opravy stezek a spotřebu materiálů přes 100 tis. korun. Konečné číslo výdajů 

Singltreku pod Smrkem o. p. s., zahrnující mzdové, provozní náklady aj., přesáhlo 

hodnotu 700 tis. Kč. Nezodpovězenou otázkou zůstávalo, kdo a jakou měrou se bude 

na financování sdružení podílet. Nástupní místa nakonec uzavřela roku 2015 smlouvu 

o spolupráci a zavázala se tak k přispívání na údržbu stezek ze soukromých tržeb. 

Pro stanovení výše uvedených částek byla vzata jako ekvivalent plocha parkovišť 

u jednotlivých nástupních míst, respektive počet parkovacích míst. Roční příjem 

společnosti
86

 je tedy financován jednak z přijatých příspěvků obcí: 

Nové Město pod Smrkem (50 tis. Kč), Frýdlant (30 tis. Kč), Hejnice (20 tis. Kč), 

Lázně Libverda (20 tis. Kč); jednak z tržeb prodeje a služeb nástupních míst: 

Singltrek Centrum (80 tis. Kč), Bikecentrum Libverda (20 tis. Kč), Centrum U Kyselky 

(16 tis. Kč); dále z provozních dotací (300 tis. Kč) a darů (40 tis. Kč). Procentuální 

podíl příjmů Singltreku pod Smrkem o. p. s. uvádí přiložený graf.  Podle předpokladů 

očekávajících v následujících letech zvyšující se počet návštěvníků a s ním související 

zatížení stezek, lze odhadovat výrazně rostoucí náklady na jejich revitalizaci. 

Dovolujeme si tvrdit, že výše zmíněná suma zcela nedostačuje na kvalitní údržbu ani 

dnes. Další problém spatřujeme v nekvalifikovanosti cestářů pramenící z jejich 

minimálních zkušeností s natolik specifickou metodikou stavby jako je singltrek.  

 

 
 

Graf č. 4: Podíl na financování údržby stezek tvořící příjem Singltreku pod Smrkem o. 

p. s., Zdroj: singltrekpodsmrkemops.cz  
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 5. 3. 7  Dopady na regionální cestovní ruch 

 

Jizerskohorský Singltrek byl realizován obdobně jako v devadesátých letech 

ve Walesu v dosud odlehlé turistické oblasti trpící vysokou nezaměstnaností. 

Frýdlantský výběžek patřil vzhledem ke krachu textilních továren dlouhodobě 

k ekonomicky nejslabším částem republiky, a proto se stala primárním argumentem 

prosazování projektu vidina rozvoje podnikatelských aktivit terciálního sektoru, 

vytvoření nových pracovních příležitostí a posílení ekonomiky celého regionu 

s možností nadnárodní spolupráce členů Euroregionu Nisa.  Enormní zvýšení 

návštěvnosti včetně synergických efektů pramenících z vybudování sítě stezek je zcela 

zřejmé ve všech okolních obcích – Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Frýdlant, 

Hejnice, Raspenava, Bílý Potok či polský Świeradów-Zdrój, avšak informace ohledně 

růstu tržeb místních provozoven základní infrastruktury jsou takřka nezjistitelné. 

Na základě těchto zjištění jsme obrátili dotazy vlivu Singltreku pod Smrkem na rozvoj 

cestovního ruchu regionu směrem k samotným starostům obcí Nové Město pod Smrkem 

a Lázně Libverda – tedy dvěma vsím v nejintenzivnějším kontaktu s lokalitou.  

Následující poznámky vychází buď z interních informačních zdrojů obce, nebo 

subjektivních pocitů jejich politicky vrcholných zástupců.  

 

Pavel Smutný označuje vliv sítě stezek na rozvoj cestovního ruchu 

v Novém Městě p. Smrkem za naprosto evidentní. V minulosti přijíždělo do města 

o víkendech zpravidla několik desítek převážně českých turistů směřujících 

na rozhlednu Smrk, za to dnes jsou jich v sezóně stovky denně a to také z řad Poláků 

(25 %) a Němců (15 %). Tato zvýšená návštěvnost přilákala do města řadu investorů, 

čímž vzniklo odhadem 30 pracovních míst ve stravovacích a ubytovacích službách. 

Došlo k rekonstrukci restaurací na náměstí, výstavbě apartmánů či chat k ubytovávání 

cyklistů. V minulosti bylo registrováno 320 pobytových lůžek, nyní jich je 520. 

Nové Město jakožto zřizovatel Sportovního relaxačního centra pocítilo díky nabízeným 

službám pro návštěvníky stezek až čtyřnásobné navýšení tržeb oproti minulosti. Sezónní 

obsazenost v kempu u Singltrek Centra dosahuje dokonce 10x vyšší míry.  

 

Dle Jana Pospíšila se vliv singltreků v lokalitě Libverda nedá tak jednoznačně 

kvantifikovat jako v sousedním Novém Městě, nicméně jej hodnotí jako pozitivní. Plný 

přínos se započal projevovat až dostavbou II. etapy, tj. od sezóny 2012, tedy v době 
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započavší hospodářské krize umocněné krizí v lázeňství mezi lety 2013 a 2014, 

respektive razantním snížením míry financování lázeňské péče ze všeobecného 

zdravotního pojištění. Každopádně pouze obec svými dvěma provozovnami 

(Bikecentrum Libverda a Rekreační areál Vzlet) vytvořila za posledních několik let pět 

nových pracovních míst v přímé vazbě na cyklisty. Oba starostové se shodují na dosud 

nedostatečném množství ubytovacích zařízení v regionu, u nichž je navíc třeba 

rezervace s výrazným předstihem. S ohledem na každoročně rostoucí návštěvnost stezek 

lze očekávat rozmanitější nabídky služeb a s nimi související stále signifikantněji 

vytoužený dopad na místní ekonomiku.    
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 6.  ZÁVĚR 

 

V bakalářské práci jsem zevrubným způsobem podala obraz terénní cyklistiky 

nejen v České republice, jakožto jedinečné oblasti sportovního odvětví s evidentním 

potenciálem, včetně jejího zasazení do širšího kontextu souvislostí z ní plynoucích. 

Práce poskytuje komplexní přehled informací od obecných dějin cyklistiky, potažmo 

horské cyklistiky, přes rozvoj a rozšíření asociací, po představení specifické pozice 

terénní cyklistiky v České republice. Druhá část detailně reflektuje moderní pojetí 

rekreačních přírodních stezek pro terénního cyklistu neboli singltrek. Doprovází ji 

analýza na příkladu nejrozsáhlejší destinace tohoto typu na našem území – Singltreku 

pod Smrkem.  

 

Za účelem vzniku ústředního orgánu zastupujícího terénní cyklistiky v boji 

za jejich práva se po vzoru USA zrodila ČeMBA – Česka Mountainbiková Asociace. 

Kolektivní organizovanou činností se zapříčinila o řadu neziskových projektů 

přibližujících a především proměňujících pohled na tehdy upozaďované horské kolo. 

Upozorňovala na státem nevhodné investice do cyklistické infrastruktury, kritizovala 

nemístnou podporu asfaltování přírodních stezek, bořila neopodstatněné předsudky 

vážící se na terénní cyklistiku.  Veškeré její snažení směřovalo k vytvoření ideálních 

podmínek pro zavedení moderního klíče k popularizaci kola: singltreku. S odstupem 

času je nasnadě zmínit osobní rozporuplné pocity vycházející z raných fází fungování 

této organizace. Klíčovým zakladatelem a zároveň prvním předsedou se stal mnohokrát 

zmiňovaný Tomáš Kvasnička, obklopen předními členy – Hanou Hermovou či Petrem 

Slavíkem, kteří si na myšlence singltreku založili vedlejší soukromou podnikatelskou 

činnost, přestože byli zaměstnanci neziskového sdružení. V roce 2010 si tuto skutečnost 

začala uvědomovat rovněž členská základna asociace požadující jejich bezpodmínečné 

odstoupení. I přes snahu o definitivní likvidaci organizace ze strany „otců zakladatelů“, 

byli nakonec odvoláni a nahrazeni vedením novým. Do sporu bylo umožněno 

nahlédnout pouze skrze články, diskuze, nepřísluší mi tedy problematiku výrazněji 

komentovat. Každopádně se jednalo o první negativní kaňku dopadající na „bohorodou“ 

snahu rozvíjet terénní cyklistiku v České republice. Na druhou stranu nutno podotknout, 

že činnost nového vedení ČeMBy formou projektů se jeví v porovnání s tím přechozím 

téměř mizivou, není silným slovem označit situaci atributem mrtvá. Tato práce dokládá 
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nedostižnost americké IMBy nejen v její rozsáhlé členské základně, stabilitě, 

profesionalitě, ale také lidských vztazích, jejichž dopad se ukázal být pro české 

prostředí fatálním.  

 

Úmyslem bakalářské práce bylo postupně přesunout těžiště od charakteristiky 

specifik terénní cyklistiky směrem k nástinu existence odlišného využití horského kola, 

než bylo doposud známo – již výše zmíněnému singltreku. Primárním aspektem 

prosazování se stala ekologická i ekonomická nenáročnost díky proklamaci jeho moci 

na zvýšení turistického ruchu v zaostalých regionech využitím lesa šetrných způsobem. 

Na exemplifikaci severoamerických a zejména velšských singltrekových lokalit jsem 

poukázala ke zrodu specifického odvětví cestovního ruchu v délce prodlouženého 

víkendu. Tato návštěvnická centra cílí především na rodiny, proto nutně disponují 

nejenom stezkami, ale také lanovými parky, půjčovnami kol, ubytováním či 

restauracemi.  Soudě dle nově vzniknuvších trailů v koutech celé České republiky bude 

poptávka po nových rozsáhlých centrech nabízejících obdobné zážitky stále růst. 

Výrazné pozitivum těchto přírodě blízkých cest spočívá taktéž v jejich 

multidimenzionálním využití rozlišnými skupinami uživatelů: cyklisty, pěšími turisty či 

jezdci na koních. Tyto dvě skupiny, tedy terénní cyklisté na jedné straně a pěší turisté 

na straně druhé, nemusí mít na letmý pohled mnoho společného a jsou od sebe velmi 

často oddělovány. Při bližším pozorování je však zřetelné, že až na „cestovní 

prostředek“ je pojí mnohé. V USA jsou tak dálkové stezky vyhledávány oběma 

skupinami rovnoměrně, v hojném počtu taktéž uvedenými jezdci na koních. V Čechách, 

přestože jsou singltreky oficiálně vedeny pro všechny tři skupiny za účelem zamezit tak 

uživatelskému konfliktu, využívají je víceméně jen terénní cyklisté.  

 

Zmíněné teoretické poznatky jsem znázornila konkrétně na příkladu první 

singltrailové destinace v České republice: Singltreku pod Smrkem. Podala jsme detailní 

deskripci projektu zahrnující okolnosti a financování stavby, okruhy, sekce a náročnost 

stezek, nástupní místa, monitoring návštěvnosti, nároky na údržbu či ekonomický dopad 

na region. Pro tuto část práce jsem s to poskytnout rozsáhlejší zhodnocení výsledných 

rezultátů, jak z důvodu osobního zainteresování, tak množství rozličných informačních 

zdrojů.  Lokalita boří mýtus o extrémní nebezpečnosti či fyzické náročnosti terénní 

cyklistiky, jelikož zde převažují prostředně obtížné červené stezky cílené 

pro kvantitativně přínosnější množství středně zdatných jedinců s rodinami. Právě tento 
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fakt, jenž byl v prvopočátcích realizace vytknut jako společný cíl všech zúčastněných 

stran, bývá samotnou komunitou terénních cyklistů kritizován a to za  přílišnou 

technickou jednoduchost. Jádro MTB jezdců tedy přesídlilo do konkurenčních, dá-li se 

to tak nazvat, Rychlebských stezek řadících se bezesporu k nejnáročnějším přírodním 

trailům u nás. Strategie umístění centra do turismem zapomenutého Novoměstska, 

s možností zahraniční návštěvnosti díky nedalekým státním hranicím s Polskem i 

Německem, představuje nejspíše nejvýznamnější pozitivum. Zvýšení návštěvníků 

okolních obcí z původních desítek o prodloužených víkendech na stovky denně je zcela 

zřejmé, dokazuje to i rozšíření pracovních míst či nárůst restauračních a ubytovacích 

zařízení. Dostanu-li se k samotné metodice stavby, údržbě, kvalitě, kvantitě stezek a 

dobrovolnictví v komparaci se zahraničími destinacemi, musím být skeptická. Jistě, 

určitá analogie v tzv. „denotačních sémech“ existuje, avšak rozdíly jsou naprosto 

enormní. Kvantitou ani atraktivitou konkurovat severoamerických singltrekům není 

v možnostech naší země; kvalitou, službami nebo přístupem bychom se jim ale přiblížit 

mohli.  Pro konkrétnost upozorňuji na defektní metodiku stavby a nedostačující údržbu 

na Hřebenáči, ztrouchnivělé lávky, hluboké kaluže, nebezpečné kořeny v úrovni kotníků 

až kolen téměř po celé destinaci či neprofesionálně nastavený monitoring. Zde ovšem 

narážím opět na problém ryze lidské stránky, nekorektní jednání a neochotu participace 

mezi subjekty podílejícími se na projektu:  Tomášem Kvasničkou (a jeho soukromou 

firmou), starosty svazku obcí Smrk, majiteli nástupních míst, Lesy ČR, s. p., ČeMBou a 

jejich mediálně protíranými tahanicemi o název, patent, financování apod. Osobní 

privatismus tak zcela pošpinil základní ideu projektu a názorně poukázal na to vůbec 

největší pochybení ve srovnání se světem, tkvící v chybně nastavené filozofii. Přes to 

všechno návštěvnost kupodivu s převládajícím nadšením každým rokem stále roste a 

přináší tak štědré příspěvky do místní ekonomiky. Otázkou zůstává, jak dlouho stezky 

bez profesionální údržby vydrží zvyšující se zatížení pod náporem desítek tisíc cyklistů 

ročně.  

 

V úplném závěru je zapotřebí sumarizovat a zároveň generalizovat zjištěné 

poznatky. Bakalářská práce představila terénní cyklistiku jako plnohodnotnou a 

potenciální formu cykloturistiky, jež by měla být zahrnována do modelu podpory 

cyklistické infrastruktury v České republice a to především v podobě přírodě blízké 

alternativy k dominujícím asfaltovým cyklostezkám – singltreku. V průběhu tvoření 

práce jsem se potýkala především s problémy omezeného počtu informačních zdrojů 
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(zejména tištěných) či nemožností nahlédnout do interních záležitostí (převážně 

v kapitole věnované lokalitě pod Smrkem). Z těchto důvodů jsem nebyla s to podat 

přehlednější soupis financování projektu či plánovaného rozvoje destinace v příštích 

letech. Do budoucna by bylo vhodné práci rozšířit nejen o obdobnou analýzu 

Rychlebských stezek, nýbrž také komparaci například s americkým Colorado Trailem.   
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