
Mnoho cyklistÛ v‰ech vûkov˘ch 
kategorií zaãíná dávat pfiednost jízdû
v terénu. Reakcí na tento zájem je bu-
dování areálÛ pro jízdu na terénních
horsk˘ch kolech (MTB), takzvan˘ch
singletrailÛ, které umoÏÀují jízdu „di-
vokou” pfiírodou, pfiekonávání pfieká-
Ïek a zdokonalování umu ovládat kolo
v nároãném terénu. Tyto projekty sou-
ãasnû chrání také pfiírodu, neboÈ vedou
jezdce pouze po vybudovan˘ch stez-
kách a ‰etfií tak okolní terén, vût‰inou
les. Byla by mylná pfiedstava, Ïe se 
jedná o stavbu nov˘ch lesních cest
s pouÏitím asfaltu ãi betonu – opak je
pravdou; tyto stezky co nejvíce vyuÏí-

vají jiÏ vychozené, ãi vyjeÏdûné pû‰iny
v lese a pouze upravují jejich povrch
tak, aby vyhovoval sportovní jízdû na
MTB. Navíc se vÏdy jedná o vratné zá-
sahy do lesního terénu.

Cituji z materiálu firmy Trail systém
ze Vsetína, která má s projektováním
tûchto areálÛ zku‰enosti: „Biketraily
neboli singltreky jsou úzké pfiírodní
stezky projektované a budované dle
speciální a léty provûfiené metodiky, dí-
ky které se singltrek stává ucelen˘m
produktem pro rekreaci v pfiírodû.
Singltrek se vlní mezi stromy, nikdy
nevede dlouho rovnû, pfiíli‰ z kopce ani
do kopce. Respektuje lesní prostfiedí
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Citát pro tento mûsíc

Pfiítel je ãlovûk,
kter˘ zná melodii
tvého srdce, kter˘
ti ji pfiedzpívá, 
kdyÏ ji zapomene‰.

Albert Einstein  
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a dûlá v‰e pro to, aby si ‰iroká ‰kála ná-
v‰tûvníkÛ uÏila jízdu v pfiírodû”.

Na svém zasedání dne 29. záfií 2015
odsouhlasila Rada mûsta Boskovice po-
dání Ïádosti o dotaci na projektovou do-
kumentaci na sportovní areál zamûfien˘
na cyklistiku, kter˘ má zatím pracovní
název Drahansk˘ sportpark. Oblasti 
cestovního ruchu se zab˘vá místosta-
rostka Ing. Jaromíra Vítková, které jsem
se zeptal:

Paní místostarostko, jak bude
Drahansk˘ sportpark vypadat?

Projektová dokumentace naváÏe na stu-
dii, která poãítá s vybudováním centra pro
sportovní, rekreaãní a turistickou cyklistiku
v ãásti Doubravy v Boskovicích a dále s vy-
budováním trval˘ch znaãen˘ch tras a okru-
hÛ (singltrekÛ), které budou mít rÛznou 
obtíÏnost. UmoÏní tak sportovní vyÏití za-
ãínajícím, pokroãil˘m i závodním cyklis-
tÛm; není nadsazeno tvrzení, Ïe na své si
pfiijde celá cyklistická  rodina – od dûtí aÏ
po seniory. Poskytne také zázemí pro koná-
ní závodÛ na MTB na vy‰‰í úrovni a posílí
cestovní ruch ve mûstû. 

Konkrétnû se bude jednat o vybudo-
vání centra sportparku v prostoru rekul-
tivované skládky v blízkosti parkovi‰tû
Westernového mûsteãka. Prostor po-
skytuje dostateãnou plochu pro vybu-
dování jednoduchého zázemí pro MTB
cyklistiku – servis, mytí kol, pÛjãovnu
kol, prodej doplÀkov˘ch potfieb, obãer-

stvení, WC,  sprchy,  sk lad  a td .
V plánu je také areál pumptrackové
dráhy a workoutového hfii‰tû. Toto
zázemí nebude slouÏit jen cyklistÛm,
ale také pû‰ím turistÛm a v‰em, kdo
se vypraví do pfiírody. Poãítáme
s dotací na vybudování nové zelenû
a estetick˘ch úprav terénu na tomto
území a ráda bych sem také zafiadila
prvky enviromentální v˘chovy a in-
formaãní ãi nauãné tabule vztahující
se k této lokalitû. Vlastní singltreko-
vé okruhy se vybudují v lesní ãásti
Doubrav, vlevo od pátefiní lesní ces-
ty (pfii pohledu od Boskovic), takÏe
zÛstane mnoho volného prostoru pro
pû‰í turistiku a dal‰í aktivity.

(Pokraãování textu na stranû 4)

Oblíbenost cyklistiky, která se stále víc stává masov˘m rekreaãním sportem, je hnacím motorem pro budo-
vání cyklostezek, bike resortÛ a vÛbec potfiebného zázemí pro cyklisty. Není divu, vÏdyÈ lokality, kde jsou na
cyklisty pfiipraveni, mají náv‰tûvnost zaji‰tûnu po celou sezonu od brzkého jara aÏ po pozdní podzim. 
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