Singltrek Javoří hory jde ve stopách stejného projektu Singltrek pod Smrkem, který byl zařazen mezi sedm
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Projekt Singltrek Javoří hory připravuje v této chvíli Společnost pro destinační management
Broumovska a chce následovat projekt sítě rekreačních stezek pro cyklisty v lesích Libereckého
kraje, společný projekt Lesů České republiky a Svazku obcí Smrk.
{jathumbnail off}
Podle informace tiskového mluvčího Lesů ČR Zbyňka Boublíka Singltrek pod Smrkem
zaznamenal obrovský úspěch v právě vydaném seznamu nejlepších destinací pro terénní
cyklistiku uveřejněného tento týden Mezinárodní organizací IMBA (International Mountain
Bicycling Association). Tím, že je
Singltrek pod Smrkem
v tomto seznamu zařazen, se stává vůbec první evropskou mountainbikovou destinací, která
toto prestižní ocenění získala. Vedle této české destinace se na sedmičlenném seznamu
objevili už jen bikové areály ze Spojených států amerických.

"Singltrek pod Smrkem mění způsob, jakým se ve střední Evropě jezdí na horském kole,"
komentuje udělení certifikátu expert na tvorbu stezek Tomáš Kvasnička, který stojí i za
konceptem a ideou Singltreku v Javořích horách.

"Ocenění Singltreku pod Smrkem nás utvrzuje v tom, že cesta, kterou jsme se vydali, je
správná. Vybudování Singltreku Javoří hory výrazně posílí cestovní ruch v regionu Broumovska
a nabídne novou příležitost trávení volného času aktivním odpočinkem," řekl předseda Správní
rady SDMB Jan Školník. Podporu tomuto projektu na Broumovsku už vyslovila Správní rada
SDM Broumovsko, vedení Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Lesy ČR i Královéhradecký
kraj.

Singltrek se skládá ze sítě stezek a ze systému nástupních míst. Na tyto místa je navázán
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soubor služeb, které zajišťují zázemí s kvalitativními parametry návštěvníkům a finanční
podmínky pro správu destinace.
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