Singletrail Moravský Kras
Popis resortu
Singletrailové centrum u Jedovnice zahájilo svůj provoz zkraje sezony 2016 hned třemi trasami (dva
lehčí až středně obtížné a jeden náročnější) a jedním stoupacím trailem, přičemž plány na růst jsou
jednoduše řečeno odvážné.

Lokalita je známá mimo jiné každoročním pořádáním akce Velo Test Fest, při níž lze za jediný den
otestovat libovolný počet z až 600 kol různých typů. Areál se rozkládá nedaleko Brna (spojení s ním
stezkou je také v plánu), kde je u rybníka Olšovec kemp a plnohodnotné zázemí. K dispozici je zatím
necelá třicítka kilometrů uměle zbudovaných stezek s malým převýšením, ale s o to větší hravostí.
Náročnost zde určuje rychlost – vše pomalu sjede i dítě, zručný cyklista si tu pak i pěkně zaskáče.
Zábavu však nabízí i přilehlé okolí, kopce protkané stezkami, nádherná příroda. Napojit se lze
kupříkladu na cyklostezku Srdcem Jižní Moravy. Dostatek zábavy minimálně na celý víkend.
Destinace

Jižní Morava

Trasa

28 km | 3 hodiny

Povrch

Okruh 1 – 10,5 km, výšku naberete hned na trojím stoupání, o to sladší je odměna v
podobě klesání se skoky a klopenkami. Náročnost není velká, trail zvládnou i děti.
Okruh 2 – 11,5 km, polovina vede po trailech, druhá po zpevněných cestách, ale i
tento okruh ocení jak milovníci rychlosti, skoků a zatáček, tak i začátečníci či děti
Okruh 3 – 6,5 km, nejkratší okruh, zato vás dostane do nejvyššího bodu stezek a pak
následují už jen zatáčky a skoky, náročnost je zde už vyšší, přesto si každý najde své,
záleží na rychlosti a zkušenostech

Typ aktivity Singletreky

Filmová místa v okolí
Sedmero krkavců: , GPS: 49.30552,16.695656

Příběhy, které se odehrály v okolí
Osudová přitažlivost hluboké propasti: , GPS: 49.3731275,16.7293144
Záhada pravěkého masakru: , GPS: 49.3074636,16.6946586
Nejošklivější jeskyně v monarchii: , GPS: 49.4104556,16.7390147
Kde se vzaly ve Křtinách malované lebky?: , GPS: 49.2968114,16.7428589
Prázdniny v Moravském krasu: , GPS: 49.293784774449,16.693725585938

Doporučená místa
Camp Olšovec Jedovnice: , Tel: +420725896488, Email: rezervace@olsovec.cz, Adresa:
Jedovnice, Kopeček ev. č. 535, GPS: 49.3327778,16.7627778
Hostinec Pod Hradem: , Tel: +420736770001, Email: Tomas.parmen@seznam.cz, Adresa:
Holštejn 1, GPS: 49.40703611,16.77774722
Hotel Stará škola: , Tel: +420516435489, Email: info@staraskola.cz, Adresa: Sloup 30, GPS:
49.41597778,16.73924444
Penzion U Ježků: , Tel: +420731495555, Email: info@penzionujezku.cz, Adresa: Lažánky 73,
Blansko, GPS: 49.3516369,16.71157
Zámek Křtiny - ubytování: , Tel: +420724946162, Email: recepce@zamek-krtiny.cz, Adresa:
Křtiny 1 , GPS: 49.2970078,16.7417783
Zámek Křtiny - restaurace: , Tel: +420724946162, Email: recepce@zamek-krtiny.cz, Adresa:
Křtiny 1, GPS: 49.2970078,16.7417783
Statek Samsara: , Tel: +420727945560, Email: info@statek-samsara.cz, Adresa: Klepačov
236, Blansko , GPS: 49.3474361,16.6577861
Statek Samsara - restaurace: , Tel: +420516413843, Email: info@statek-samsara.cz,
Adresa: Klepačov 236, Blansko , GPS: 49.3474361,16.6577861
SURFBAR restaurant Jedovnice: , Tel: +420773972759, Email: surfbarjedovnice@email.cz,
Adresa: Riviéra 524, Jedovnice, GPS: 49.3378417,16.7615378
Zámek Račice - ubytování: , Tel: +420515555549, Email: info@zamekracice.cz, Adresa:
Račice 1, Račice-Pístovice, GPS: 49.2753361,16.8692928

