
Podrobný popis – zelená trasa č. 7 Černá Voda – Velká Kraš – Černá Voda 

orientační 
délka úseku (m) označení popis 

500 1B lesní cesta – větve, kořeny 
možnost jízdy v klusu 
velmi mírně zvlněný terén 

700 2C – Z, K asfaltovaný úsek 
souběh s cyklotrasou a pěší trasou zelené 
barvy 
po odbočení následuje kamenitá cesta 

500 2B – S, K lesní cesta 
krátké mírné výstupy a sestupy 

500 2A měkký podklad 
lesní cesta – větve, místy kameny nebo bláto 
doporučen klus, případně cval 

1800 2B – S, K kamenitá cesta, středový travnatý pás 
mírně zvlněný terén 
místy vhodné pro klus 

600 3C – S kamenitý úsek 
prudké delší stoupání 
doporučen krok 

300 3B – S relativně prudké klesání 
místy kameny (průměr 5 – 10 cm) 
úsek končí přechodem přes Černý potok 
(brod) 

100 3C – S prudké stoupání 
kamenitá cesta 

250 3B – S dlouhý sestup k brodu přes Červený potok 

1800 2C – S úsek podél Černého potoka 
mírně zvlněný terén 
místy vhodné pro jízdu v klusu 
občas kamenité nebo rozblácené 

1800 1C – Z, K úsek začíná u rekreačního střediska Habina 
pokračuje po asfaltované cestě 
souběh s pěší trasou zelené barvy 
a cyklotrasou 
v obci Velká Kraš trasa vede proti toku 
Vidnávky do Malé Kraše (po pravém břehu 
vodního toku) 

750 2B lesní cesta 
mírně zvlněný terén 
doporučena jízda v klusu 

1250 2A louka 
měkký podklad, možná jízda ve cvalu 



250 2C – S, K kamenitá cesta 
úsek prochází podél rybníka Dolní Křemen 

250 2A – S lesní cesta 
mírně zvlněný terén 
měkký podklad vhodný pro klus či cval 

750 1C – S, K kamenitá cesta 
souběh s cyklotrasou po křižovatku, na které 
se jezdecká stezka odděluje a pokračuje 
směrem ke Smolnému vrchu (NPP Venušiny 
misky) 
úsek v souběhu s pěší trasou zelené barvy 

250 2C – K úsek se křižuje s cyklotrasou, souběh se 
zelenou pěší trasou 
kamenitá cesta 
doporučen krok 

750 2B lesní cesta – místy kameny, bláto 
v souběhu s pěší trasou zelené barvy 
možnost jízdy v klusu nebo v kroku 

300 2C – S, K doporučen krok 
kamenitá lesní cesta 
souběh se zelenou pěší trasou 

1000 1C – Z, K asfaltovaná cesta od rybníka U Dubu 
k Velkému rybníku 
široká travnatá krajnice vhodná pro jízdu 
souběh s pěší trasou modré barvy 

 


