Singltrek pod Smrkem se rozrůstá
Nové Město pod Smrkem se stává centrem stezek pro terénní cyklisty
Singltrek pod Smrkem přestává být okruhem, stává se plnohodnotnou sítí singltrekových stezek. V
sobotu 25. června bylo slavnostně otevřeno nových 6 kilometrů stezek Singltreku pod Smrkem.
Singltrek pod Smrkem nyní začíná nabízet nejen větší počet kilometrů stezek, ale i stezky rozdílné
náročnosti. Díky tomu začíná být přístupný pro celou řadu cyklistů - začátečníkům, rodinám s dětmi či
handicapovaným, pro které byla jízda v terénu doteď těžko přístupná. Zůstává ale lákavým i pro cyklisty,
kteří jízdu v terénu hravě zvládají.
Slavnostní událost proběhla na přírodním koupališti v Novém Městě pod Smrkem, které se tímto stalo i
novým nástupním místem pro síť stezek Singltreku pod Smrkem. Oficiální otevření nových úseků provedl
Jaroslav Jerry Jelinek, honorární generální konzul České republiky v Kanadě, Ing. Lidie Vajnerová,
statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Ing. Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů ČR za vedoucího partnera projektu a Ing. Pavel Smutný,
starosta Nového Města pod Smrkem jako zástupce partnera projektu - Svazek obcí Smrk.
Nově otevřené singltrekové stezky jsou součástí druhé etapy budování Singltreku pod Smrkem. Vznikly v
rámci projektu dotovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 Českopolský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách (CZ.3.22/2.2.00/09.01501), který po svém dokončení v
roce 2012 rozšíří Singltrek pod Smrkem o 22 km stezek na české a 18 km na polské straně hranice.
Singltrek jsou unikátní přírodě blízké stezky, projektované a budované dle speciální metodiky, zaručující
maximální návštěvnický zážitek z jízdy na kole v terénu, respektující přírodní prostředí a potřeby lesního
hospodaření.
Komentáře k otevření nových stezek přímo od klíčových osob projektu
Ing. Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů ČR, s.p.:
„Jsem rád, že mohu za Lesy ČR jako hlavního partnera projektu Singltrek pod Smrkem otevřít nové
kilometry stezek, které nejen propojí nové nástupní místo se stávajícím okruhem, ale zpřístupní zážitky z
jízdy na kole v lesním prostředí cyklistům, pro které byly původní stezky příliš náročné. Lesy ČR nabízejí
podmínky k rekreaci v přírodě pro všechny a nové stezky jsou toho důkazem.“
Ing. Pavel Smutný, starosta Nového Města pod Smrkem:
„Pro Nové Město pod Smrkem je tento den důležitým milníkem v budování našeho partnerského projektu
Singltrek pod Smrkem. Konečně se totiž stezky napojily na místo, které je od začátku plánováno jako
jejich střed - naše přírodní koupaliště. Myslím, že bajkeři všeho ražení ocení, že mohou své vyjížďky
začínat a končit v tomto příjemném a krásném prostředí.“
Mgr. Tomáš Kvasnička, MA, tvůrce Singltreku:
„Přestože realizace druhé etapy je nyní v plném proudu, rozhodli jsme se před prázdninami slavnostně
otevřít 6 kilometrů nových singltreků. Má to několik důvodů. Konečně napojujeme stezky na atraktivní
prostředí koupaliště v Novém Městě pod Smrkem, konečně se stezkami dostáváme na území Polska a
singltrek se tak stává mezinárodním a konečně vznikla také nenáročná stezka, která zážitky ze singltreku

dokáže zprostředkovat všem cyklistům, včetně dětí, úplných začátečníků a handicapovaných
handbikerů.“
Ing. Blanka Nedvědická, koordinátorka projektu:
„Dokončení této etapy projektu Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách a předání
cyklistické veřejnosti k užívání je názorným příkladem přeshraniční spolupráce s polskými partnery,
kterými jsou Město Świeradów-Zdrój a Nadlesnictví Świeradów a skutečným naplněním záměru projektu,
který nás nejen přibližuje přírodě, ale také našim sousedům. Singltrek zde tak získává další dimenzi –
spojuje národy.“

