
TOBOGAN TRAIL (MODRÝ TRAIL) 
 
Na první pohled nejjednodušší trail v bike parku. Zdání však klame. Jak značí název, trail je koncipován jako 
tobogán. Prudší pasáže se střídají s méně prudkými, každý z prvků trailu je zdolatelný bez jejich objíždění. I 
přesto je třeba si trať nejdříve s opatrností projet a nepouštět se do jejího zdolání naostro hned napoprvé. 
 
V horní pasáži je trať navržena v dynamickém rytmu tak, aby se střídaly prudší úseky s rovinatějšími. Jsou 
zde vybudovány prvky, na kterých si můžete osahat své dovednosti.  
 
V druhé čtvrtině trailu se ocitnete v množství klopených zatáček s menšími vlnami mezi nimi. Mnohé znich 
jsou i záměrně uzavřenější, aby byl jezdec nucen měnit rytmus a rychlost jízdy.  
 
Druhá polovina trailu je proložena sérií větších vln, které vás dovedou ke křížení s lesní vrstevnicovou 
cestou. Pod ní začíná poslední část trailu, na které se budete houpat jako na vlnách. Nepřeceňujte své síly a 
absolvujte tento úsek v rychlosti, která neumožňuje tyto vlny skákat, ale jemně je kopírovat. 
 
U překonávání prvků držte těžiště těla za sedadlem vašeho kola. Tak si jízdu skvěle užijete.  
Dodržujte provozní řád.  
 
MAMBA TRAIL  ( ČERVENÝ TRAIL) 
 
Trail je určen pokročilejším jezdcům, s opatrností jej zvládnou i méně zdatní bikeři. Je potřeba být po celou 
dobu ve střehu a maximálně se soustředit.  
 
Trať se vlní mezi stromy, přes palouky i mýtiny. Je plná zajímavých pasáží. Hned odshora se v sérii zatáček 
můžete bez obav opřít v kolmici svými koly. Na trati jsou vlny proloženy skoky. Kdo si netroufá na skoky, 
může prvky sjet, je potřeba však mít na paměti, že těžiště těla musíme mít při jejich zdolávání za sedlem 
(zadek za sedlem …☺).  
 
Přibližně po 400 metrech trailu je možno přejet na těžší NATURAL TRAIL. MAMBA však pokračuje dál. 
Zatáčky střídají delší linie rovnějších úseků s vlnami i skoky mezi stromy, aby nás v druhé polovině v 
podobném duchu trail vyvedl na palouky, kde si budeme muset přišlápnout.  
 
Po křížení s vrstevnicovou cestou, která nám umožní dostat se na spodní úseky dalších trailů, pojedeme v 
delších liniích po vlnách a skocích.  
 
Trail je poměrně dobře čitelný a věříme, že si jej užijete. Nazapomeňte dodržovat provozní řád a 
nepřeceňujte své síly. Na poprvé si trať projeďte z rozvahou a každý z prvků na trailu si několikrát 
vyzkoušejte. 
 
 
NATURAL TRAIL  ( ČERNÝ TRAIL) 
 
Trať několika "nej". 
 
Nejtvrdší, nejdelší, nejtechničtější, fyzicky nejnáročnější, s nejmenšími stavebními úpravami. 
 
Na její absolvování musíte být zdatným bikerem. Trať vede přes množství kořenů, uvolněných kamenů, je 
plná technických pasáží a velmi zajímavá svým terénem. V půlce tratě je průjezd přes skálu. Na trati je 
minimum budovaných skoků či vln. Jsou využívány přírodní koryta, i lovecké chodníčky. Na trati je potřeba si 
zašlapat, abyste zdolali i několik výjezdů do protisvahu.  
 
Je třeba si dávat pozor na zdolávání krátkých prudších převýšení, na většině míst jsou kořeny. Ty mohou být 
ve vlhku kluzké, a proto je nezbytné mít na kole dobré pneumatiky. Vyšší technická zdatnost bikera se 
předpokládá. 
 
Při křížení s vrstevnicovou cestou je možno přejet na další dvě tratě. 
 
Ve spodní části pokračuje trať ve stejném duchu. Technicky náročnější nájezd do koryta pak nahrazuje 
plynulejší, nicméně stále náročný úsek, který nás vyvede na výjezd z trailu směrem do Vrbna pod 
Pradědem. 
Právě surovost a náročnost tratě je jejím největším benefitem. 
 
Tak dodržujte provozní řád a užívejte si trail. ☺ 


