
LEGENDA / LEGEND

Skala/ Měřítko/ Scale 1 : 95 000

1. Pętla WILCZA      25,3 km 
2. Pętla HRABIOWSKA          2,9 km
3. Pętla WZGÓRZE RÓŻAŃCOWE     2,6 km
4. Pętla ŁASZCZOWA    11,7 km
5. Pętla KŁODZKA     17,2 km
6. Pętla CHWALISŁAW     9,9 km 
7. Pętla ZŁOTA          8,7 km
8. Pętla ZŁOTY STOK                   11,8 km
9. Pętla DWIE PRZEŁĘCZE               2,5 km
10. Pętla ORŁOWIEC            22,9 km 
11. Pętla ZDRÓJ              7,1 km
12. Pętla TROJAK         5,8 km
13. Pętla RUDKA       8,9 km  
14. Pętla STRONIE ŚLĄSKIE       22,4 km     
15. Pętla MIĘDZYGÓRZE    19,1 km
16. Pętla POD ŚNIEŻNIKIEM         7,8 km
17. Pętla OSTOJA       13,9 km
18. Pętla JODŁÓW     13,1 km
19. Pętla MIĘDZYLESIE     10,2 km
20. Pętla JAGODNA    14,6 km
21. Pętla ORLICKA  ok. 6,9 km
22. Pętla SOŁTYSIA  ok. 4,7 km
23. Pętla WIDOKOWA  ok. 3,4 km
24. Pętla GAJOWA   ok. 3,6 km
25. Pętla EVEREST      2,2 km
26. Pętla ZA RZEKĄ     5,3 km
27. Pętla ŹRÓDEŁKO     4,3 km
28. Pętla WIDOCZEK     3,2 km

WYKAZ PĘTLI /
PŘEHLED OKRUHŮ /
LIST OF LOOPS

familijna (dla rodzin z małymi dziećmi) / pro rodiny /  for families

bardzo łatwa  / velmi snadná / very easy 

łatwa  / snadná / easy 

średnio trudna / středně těžká / medium difficult 

POZIOM  
TRUDNOŚCI /
NÁROČNOST /
DIFFICULTY LEVEL

STOWARZYSZENIE GMIN 
ZIEMI KŁODZKIEJ

SINGLETRACK GLACENSIS to największa sieć leśnych tras rowerowych 
w Europie pozwalająca czerpać korzyści z obcowania z przyrodą. Na całą 
sieć składa się po polskiej stronie 28 pętli. Do dyspozycji rowerzystów jest 
220 km tras typu singletrack. Oznakowane są również łączniki pomiędzy 
pętlami. Trasy zlokalizowane są na obszarze gmin: Bardo, gmina wiejska 
Kłodzko, Złoty Stok, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Między-
lesie oraz Kudowa-Zdrój. W drugiej połowie 2022 r. dołączy do sieci zjazdo-
wy singletrack z Orlicy do Dusznik-Zdroju. Dostępne są również singletracki  
po czeskiej stronie. 

SIEĆ JEST FUNKCJONALNIE POWIĄZANA. Na trasach wybudowaliśmy do-
datkowo 9 wiat wypoczynkowych, 9 stacji do naprawy rowerów, 9 stacji do ła-
dowania e-bike’ów, 12 tablic ze schematem mapowym tras, na każdej z bram 
wjazdowych znajdują się mapki konkretnej pętli. Na trasach turystę prowadzi 
jednolite oznakowanie na ok. 500 słupkach. Pętle są zróżnicowane technicznie 
– od poziomu dla początkujących do poziomu dla zaawansowanych. 

Budowa sieci trwała trzy lata. Na I etap otrzymaliśmy wsparcie finansowe 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 
–2020. Drugi etap, realizowany obecnie, jest wspierany z Programu INTERREG 
V-A Czechy–Polska. Oficjalne otwarcie nastąpiło 4 maja 2019 r. Całość powią-
zana jest z atrakcjami ziemi kłodzkiej, informacją turystyczną, wypożyczalnia-
mi i serwisami rowerowymi. 

APLIKACJA SINGLETRACK GLACENSIS dostępna jest na Traseo dla syste-
mów Android, IOS w wersji polskiej i angielskiej, mapę mobilną można znaleźć 
na stronie www.eziemiaklodzka.pl. Trasy są również dostępne na TrialForks. 
Przygotowujemy aplikację mobilną Singletrack Glacensis ze szczegółowymi 
opisami, profilami i aktualnym stanem każdej pętli. Wybrany jest również 
operator większości tras, który organizuje wyprawy dla grup zbiorowych.

Singletrack Glacensis je největší síť lesních cyklostezek v Evropě, která nabízí ak-
tivní kontakt s přírodou. Celou síť na polské straně tvoří 28 okruhů. Cyklisté mají k 
dispozici 220 km singletrackových stezek. Vytýčeny a označeny jsou také spojnice 

mezi okruhy. Stezky leží na území obcí: Bardo, Kłodzko, Złoty Stok, Lądek-Zdrój, Stronie 
Śląskie, Bystrzyca Kłodzka Międzylesie a Kudowa-Zdrój. V druhé polovině roku 2022 síť 
doplní sjezdový singletrack z Vrchmezí do Dusznik-Zdroje. Singletracky najdete také po-
blíž hranice na české straně, s nimiž je polská část funkčně propojena. 

Na stezkách je postaveno 9 turistických přístřešků, 9 stanovišť na opravu kol, 9 dobíjecích 
stanic pro e-biky, 12 tabulí s mapou stezek a na vjezdové bráně každého okruhu najdete 
mapu dotyčné trasy. Po okruzích turistu navigují jednotná označení umístěná na téměř 
500 sloupcích. Okruhy jsou různě technicky náročné a vhodné jak pro začátečníky, tak pro 
pokročilé bikery. Výstavba této sítě trvala tři roky. Realizace 1. etapy byla finančně pod-
pořena z Regionálního operačního programu Dolnoslezského vojvodství 2014-2020. Nyní 
realizovaná druhá etapa je spolufinancována z programu INTERREG V-A Česká republika – 
Polsko. Oficiálně byly stezky otevřeny 4. května 2019. Stezky jsou propojeny s turistickými 
cíli Kladského regionu, informačními centry a půjčovnami a servisy kol. 

Singletrack Glacensis najdete v aplikaci Traseo pro systémy Android a IOS v polské a ang-
lické jazykové mutaci, mobilní mapu pak na webové stránce www.eziemiaklodzka.pl. Trasy 
jsou dostupné také v databázi TrialForks. Připravujeme mobilní aplikaci Singletrack Gla-
censis s podrobnými popisy, profily a aktuálním stavem každého okruhu. Vybrán je provo-
zovatel většiny tras, který pořádá i komplexně organizované výlety pro skupiny.

Singletrack Glacensis is the largest network of forest bicycle routes in Europe, which 
makes it possible to stay in contact with nature. At the Polish side the network includes 
28 loop routes. There are 220 km of routes of the single track type at cyclers’ disposal. 

Furthermore, linking sections between loops are also marked out. Routes are located within 
the area of the following communes: Bardo, the Rural Commune of Kłodzko, Złoty Stok, Lądek-
Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, and Kudowa-Zdrój. In the second half 
of 2022 the network will include a downhill-run singletrack from Orlica to Duszniki-Zdrój. There 
are also singletrack routes at the Czech side available. The network is functionally consistent. 
In addition, along the routes we have constructed nine resting sheds, nine bike repair stations, 
nine e-bike charging stations, twelve boards presenting route map schemes, and at each loop 
entrance gate there is a map of the loop route. Along the loops the tourist is directed with 
uniform markings located on about 500 posts. The loop routes vary technically – they are 
dedicated for beginners up to advanced cyclers. The construction of the network lasted for 
three years. The initial stage was financially supported by the Regional Operation Programme 
for Lower Silesia 2014-2020. The second stage is supported from the INTERREG V-A Czech 
Republic-Poland Programme. The formal opening of the network took place on 4 May 2019. 
The whole route network is combined with attractions of Kłodzko Land, tourist information, 
bicycle rental shops, and bike service stations. 

The Singletrack Glacensis application is available at Traseo for Android systems, IOS in Polish 
and English versions, and a mobile map can be found at www eziemiaklodzka.pl. The routes 
are also available at TrialForks. We are also working on the Singletrack Glacensis mobile ap-
plication with detailed descriptions, profiles, and current state of each loop route. Moreover, 
an operator of a major part of the loop routes has been selected, who arranges expeditions for 
organized groups as well.
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