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Kdo jsme
Ústecký MTB spolek cyklonadšenců a máme ve svém středu 
certifikovaného stavitele trailů, pana Aleše Hrstku, který má 
bohaté zkušenosti s  budováním stezek pro cyklisty. Zároveň 
disponuje týmem lidí, kteří při realizacích staveb pomáhají.

Tato studie je demonstrací našeho zájmu vyvolat diskusi  
u kulatého stolu s představiteli města a dalšími subjekty, které 
mají zájem na projektu spolupracovat. Možnost vše vysvětlit  
a nastavit harmonogram realizace, pronájmu a udržitelnost 
trailů po dobu nájmu.
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Cíl projektu
Záměrem je rozvoj lokality Střížovický vrch ve smyslu vybudování  
singletrailových tras. Tento druh cest vzniká v posledních letech 
u každého většího města napříč ČR. 

Rádi bychom vybudovali místo, které by napomohlo volnočasové-
mu vyžití. Určené by bylo pro cyklisty z Ústí nad Labem a jeho okolí.

To vše nabízí specifikum Střížovického vrchu. Chceme maximálně 
využít jeho dostupnost v centru města Ústí nad Labem.

Jsme vedeni snahou o maximální efektivitu v koordinaci s dalšími 
subjekty a náš primární cíl je vybudovat Singletrail Střížovický vrch. 
Taktéž se nebráníme konstruktivní spolupráci s dalšími subjekty.

Tento projekt je koncipován neziskově,
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Podoba singletrailů
Přírodní úzké stezky budované dle speciální metodiky. Singletrail nikdy neve-
de dlouho rovně, ani příliš z kopce ani do kopce. Respektuje absolutně lesní 
prostředí a svojí šířkou odpovídá jednomu jezdci na horském kole.

Po singletrailu se cyklisté pohybují za sebou, což zvyšuje bezpečnost pohybu 
v lesním prostředí. A jeho konstrukce reguleje rychlost jezdce.

Je určen pro zábavnou jízdu cyklistům všech úrovní.  Od malých dětí s rodiči, 
až po zkušené terénní cyklisty. Náročnost si navíc může každý cyklista regulo-
vat podle svých schopností. 

Singletraily vypadají velice esteticky a odlišuje se právě speciální metodikou 
stavby. Singletraily úspěšně fungují řadu let v Kanadě, v USA a v posledních  
letech také v Británii, v Rakousku, Francii a Itálii. První stezky se začali objevo-
vat v Česku zhruba před 10 lety. Nejznámější jsou v Novém městě pod Smrkem, 
v Trutnově a v Rychlebských horách u obce Černá voda.



Singletrail (singletrack) není komunikací ve smyslu zákona č.13/2007 Sb. O pozemních 
komunikacích. Jeho stavba nepodléhá režimu Speciálního stavebního úřadu a není 
tudíž v případě jeho povolování ze strany příslušných povolovacích orgánů státní sprá-
vy postupováno dle tohoto zákona. Studie proveditelnosti tedy není zpracována dle 
Směrnice MD pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno: MD-OSI, č.j. 
998/09-910-IPK/1

Zdroj: ČeMBA
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Umístnění
Tratě chceme vybudovat na severní a východní straně Střížovické-
ho vrchu, ze strany od Všebořic (viz mapa). Tato část byla vybrána 
vzhledem k její morfologii terénu. Má dostatečné převýšení a zá-
roveň je dobře dostupná na horském kole, jak na úpatí, tak i na 
vrcholu.

Výstavba by probíhala ve dvou etapách:
A/ První okruh: Lehký trail
B/ Druhý okruh: Středně lehký trail

A

B



Lehký trail

Stoupací trail

Středně lehký trail

/ Celková podoba

Celková podoba
Zakreslení trailů je jen orientační



Lehký trail

/ První etapa

Stoupací trail

První etapa
Zakreslení trailů je jen orientační



Stoupací trail

Středně lehký trail

/ Druhá etapa

Druhá etapa
Zakreslení trailů je jen orientační
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Technická specifikace
Traily by byly vedené po vrstevnicích a tvořili by pomyslný okruh. K přesunu 
z dojezdového bodu na start, bysme chtěli využít stávající cestu vedoucí podél 
občerstvení Pohoda k vysílači. Trailové tratě se budou skládat z různých uměle 
vytvořených částí, kdy jednoduché provedení stezky bude doplněno o atraktiv-
ní části, jako jsou třeba klopené zatáčky, přejezdy zpevněné kamením, či úseky 
s dřevěnou lávkou nebo přemostěním.

Samotná realizace by měla probíhat formou brigád dobrovolníků (stejně jako 
například v Trutnov Trails). V lokalitě by téměř nebyla potřeba mechanizace,  
většina prací by probíhala manuálně.

• důráz na bezpočnost
• realizace s pomocí lokálně dostupných materiálů 
• výstavba zejména svépomocí
• stavba dle pravidel IMBA  

(International Mountain Bicycling Association)
• udržitelnost cest
• vrstevnicové budování 
• omezení eroze
• citlivé začlenění do okolní krajiny
• vyhnutí se biokoridorům a biocentrům
• respekt k ekosystému, pěším turistům  

a turistickým stezkám 



Ukázky brigád 
z Trutnov trails:







MTBwork
Ústí nad Labem


