TRAIL OF LIFE – BÍLÉ KARPATY

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Jedná se o ucelenou síť stezek/trailů pro jízdu na horském
kole v přírodě. Najdete zde stezky, které vedou lesem i po
rozlehlých bělokarpatských loukách. Stezky začínají a končí
v rekreační oblasti Lučina u informačního centra Lučina.
Tvoří tak proznačené uzavřené okruhy pro terénní cyklisty,
které jsou z části sdílené s turistickými chodníky a vedou
k jednosměrným singletrailům určeným přímo a jenom
pro cyklisty. Návštěvník se musí řídit provozním řádem,
dodržovat kodex terénního cyklisty a respektovat všechny
uživatele na sdílené stezce.

• stezky jsou určeny zkušeným cyklistům, kteří zvládají
jízdu v terénu
• okruhy a stezky jsou značeny po celé délce. Značkami jsou
piktogramy cyklisty, nebo logo Trail of Life, směrovníky
a vstupní brány na samostatné singletraily
• mapy stezek naleznete v informačních centrech,
nebo na webu: trailoflife.cz
• singletrail = jednosměrná, jednostopá stezka
pro cyklisty vlnící se v přírodě
• jízda po proznačených okruzích, stezkách je pouze
na vlastní nebezpečí uživatele

aktuální provozní řád a provozní dobu
singletrailů naleznete na webu: trailoflife.cz

TRAIL CENTRUM LUČINA
cyklistické MTB okruhy Trail of Life
singletrail Trail of Life
přivaděč do obcí a měst
záchytné místo tel: 112
výhled do krajiny

VOJŠICKÝ MTB OKRUH
modrý okruh
Délka okruhu: 16 km, nastoupané metry: 445 m
Start / Cíl: RO Lučina

OSKERUŠOVÝ MTB OKRUH
žlutý okruh

HORŇÁCKÝ MTB OKRUH
zelený okruh

Délka okruhu: 21 km, nastoupané metry: 564 m
Start / Cíl: RO Lučina

Délka okruhu: 33 km, nastoupané metry: 788 m
Start / Cíl: RO Lučina

KUŽELOVSKÝ MTB OKRUH
oranžový okruh

KOVALOVSKÝ MTB OKRUH
červený okruh

Délka okruhu: 23 km, nastoupané metry: 621 m
Start / Cíl: RO Lučina

Délka okruhu: 33 km, nastoupané metry: 961m
Start / Cíl: RO Lučina

SINGLETRAIL LIPINKA

SINGLETRAIL PACHOLEK

Obtížnost: lehký, modrý singletrail
Začátek singletrailu: rozhledna Travičná
Délka: 1 km

Obtížnost: středně těžký, červený singletrail
Začátek singletrailu: vrchol Holý vrch
Délka: 1 km

SINGLETRAIL BUKOVÝ

SINGLETRAIL ZMIJÁK

Obtížnost: lehký, modrý singletrail
Začátek singletrailu: vrchol Bukovina
Délka: 2 km

Obtížnost: těžký, černý singletrail
Začátek singletrailu: vrchol Šumárník
Délka: 1 km

