Kolo pro život - Karlštejn
Popis trasy
Nový okruh? I tahle trasa závodníky nenechá vydechnout, její profil připomíná tobogan. Technické
pasáže a singletracky zase přinesou spoustu zábavy. Prostě nuda na hlavní trase rozhodně nehrozí.
To neznamená, že se všichni musí zchvátit. Kdo zvolí pohodový styl jízdy, může si užít spousty
výhledů na brdský hřeben. Za obcí Mořinka čeká závodníky výjezd nebo výšlap na pořádný kopec,
tzv. Menhir. Za překonání nejtěžšího bodu trati se můžete vyfotit v 3 m vysokém vápencovém
„křeslu“.

Trasa je profilově jako stvořená pro horská kola, připomíná tak trochu tobogán, vede nahoru dolu
krásnými lesními pasážemi, vlní se letně rozkvetlými polními cestami, nikdo se na nich určitě nebude
nudit. Po průjezdu nových úseků z Let na Mořinku bikeři zdolají prubířský kámen závodu v podobě
výšlapu na kopec Menhir a budou pokračovat na Roblín, kde je jízda zpestřena novým úsekem
cestiček namotaných v lese. Také v dalších pasážích na Vonoklasy přibyly nové hravé pasáže pod
korunami stromů, nechybí starý známý brodek, cyklisty uchvátí kouzelné výhledy na hřebeny Brd,
Kopaninu a Cukrák. Všichni určitě ocení překrásnou přírodu CHKO Český kras, roblínského údolí
nebo průjezdy malebnými ranči s dlouhosrstým skotem v okolí Vonoklas. Milovníci pravého bikingu
zaplesají nad technickou pestrostí tratí, kde polní a lesní cesty střídají kamenné úseky. Dalším
pozitivem letošní varianty karlštejnské trasy je minimalizace asfaltových úseků.
Destinace

Střední Čechy

Trasa

31 km | 3 hodiny

Povrch
Typ aktivity Horská kola

Filmová místa v okolí
Sirotčinec, kde žil princ: , GPS: 49.333056,17.580556

Příběhy, které se odehrály v okolí
Magická přitažlivost moravského Řípu: , GPS: 49.37679072256,17.700321865082
Kde se narodila slavná židle č. 14?: , GPS: 49.4008803,17.6631567
Čím je jedinečná Šachova synagoga?: , GPS: 49.332378,17.581885

Doporučená místa pro cyklisty
Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem: , Tel: +420573501901, Email:
info@mubph.cz, Adresa: Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem, GPS: 49.4007419,17.6727769
Městské informační centrum Holešov : , Tel: +420571160880, Email: mic@mks-holesov.cz,
Adresa: Nám. F. X. Richtra 190, Holešov, GPS: 49.3327903,17.5813064

