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O.Z. Hornonitrianske stopy

▪ Združenie vzniklo na jeseň roku 2016

▪ Primárne sa zaoberá legalizáciou a výstavbou Single-trailov – Bojnicko-

Dubnické cyklotrasy, Baťove traily

▪ Organizuje a pomáha organizovať športové podujatia (Dual slalom, Bikefest

Veľká Lehôtka, Enduro Race Bojnice, Hornonitrianska Enduro Séria)

www.facebook.com/hornonitrianskestopy

E-mail: hn.stopy@gmail.com

Predsedníctvo  a členovia:

Ing. Dominik Gramantík

Ing. Alexander Hanuska

Ing. Martin Rajnoha

Mgr. Matúš Bušík

Filip Roháč

Katarína Harmatová

http://www.facebook.com/hornonitrianskestopy
mailto:hn.stopy@gmail.com


Terminológia
Single trail - jednosmerný cyklochodník budovaný v lesných porastoch s čo 

najmenším zásahom do okolitého biotopu a s využitím topografie 

terénu. Je prírodného charakteru a vzniká vyčistením povrchu a 

odhrnutím vrchnej časti pôvodného pôdneho krytu tak, aby mohol byť 

povrch spevnený. Súčasťou cyklochodníkov sú klopené zákruty, 

skoky, kamenné pasáže a drevené lávky



Prekážky, skoky a lávky



Fotky z trailov



Flow trail - Flow trail je plynulý typ trate, ktorý je zábavný a využíva všetko, čo 

krajina poskytuje a zvýrazňuje jej topografiu. Je efektívny vo využití 

pohybu bicykla a pohyb jazdca na ňom je navrhnutý tak, aby pôsobil 

proti silám, ktoré vytláčajú jazdca mimo trate. Vlnenie terénu a klopenie 

trate sa v maximálnej miere využívajú za účelom dosiahnutia plynulej 

jazdy, čím sa maximalizuje pôžitok z jazdy. 



Trail centrum - oblasť zameraná na horskú cyklistiku, ktorá ponúka kombináciu 

cykloturistických a single trailových trás, ktoré sú navzájom 

prepojené a tvoria jeden celok. V oblasti sa môže nachádzať 

jednoduché zázemie – prístrešok, parkovisko, základný servis 

tvorený servisným stojanom. Možnosť ubytovania v blízkosti. 

Dokáže ponúknuť jazdenie na 1 a viac dní.





Bike park - je areál s vlekom (lanovkou), ktorý slúži cyklistom na cestu hore 

kopcom a je tvorený zjazdovými traťami rôznej obtiažnosti. Jedná sa 

hlavne o umelo vybudované trate, ktoré  smerujú dole kopcom bez 

nutnosti pedálovania. Sú určené pre celoodpružené bicykle s vyššími 

zdvihmi. Disponuje aj zázemím – napr.reštauráciou, požičovňou 

bicyklov, servisom



Zákony, ktorými je potrebné sa riadiť pri výstavbe trailov

- Zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z.

- Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.

- Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 Zb.

Legislatíva

§ 31

Zákaz niektorých činností

(1) Na lesných pozemkoch je zakázané

a) vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, 

odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku,

d) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, 

motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli 

alebo na koni mimo lesnej cesty45a) alebo vyznačenej trasy; to neplatí, ak ide o 

využitie lesnej cesty podľa § 25,

(6) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka 

alebo správcu povoliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. a) až h), j) a n) 

aj iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Zákaz uvedený v odseku 1 

písm. n) sa nevťahuje na pasenie hospodárskych zvierat na lesných pozemkoch, na 

ktorých sa takáto činnosť vykonáva v rámci programu starostlivosti o chránené 

územie a chránené stromy.27)



Parametre Hodnotenie

Obtiažnosť trailu

Easy MTB Trail Medium MTB Trail Hard MTB Trail

Extra Hard MTB 

Trail

(modrý) (červený) (černý) (černočerný)

priemerný sklon 

trailu do 4%,

priemerný sklon trailu 

5 - 10%,

priemerný sklon trailu

nad 10%, šírka

North Shore, skoky 

bez obchádzok,

priemerná šírka cca 

1 m šírka menšia 1 m

trailu menší 50 cm, 

prekážky na viac ako 

30% trailu

nezaistené zjazdy, 

priemerný sklon 

trailu nad 15%

Značenie

IMBA – International 

Mountain Bicycling

Association 

www.imba.com

ČEMBA - Česká 

mountainbiková

asociace

www.cemba.eu

http://www.imba.com/
http://www.cemba.eu/


Informačná mapa 
Označenie začiatku 

trailu 
Značenie trailov 

Značenie trailov



1. Rozvoj cestovného ruchu – ubytovanie, reštauračné služby, možnosti podnikania –

požičovňa bicyklov, servis bicyklov

2. Rozvoj športu u detí a mládeže – svoje si tu nájdu všetky generácie, traily majú 

využite aj v iných športoch a aktivitách - beh, turistika

3. Organizovanie kempov, škôl jazdenia

4. Poriadok v lese – v rámci budovania a údržby trailov, je samozrejmé aj vyzbieranie 

odpadkov, ktoré sa počas roka v lese nazbierajú

5. Výstavbou a údržbou cyklotrás sa vytvárajú koridory, kde sa všetci pohybujú a 

zabráni sa tým svojvoľnému a nekontrolovateľnému pohybu ľudí kade tade a 

zabránili vzniku chodníkov po celom lese.

6. Bezpečnosť a osveta ohľadom správania sa v lese a rešpektovania nie len prírody, 

ale aj prác v rámci lesa – poľovníctvo, lesníctvo.

Prínos budovania trailov



Hornonitrianska Enduro 
Séria

Hornonitrianska Enduro Séria pozostáva zo 4 kôl pretekov. Jedná sa o lokality: Baťove traily v 
Partizánskom, Ski areál Drozdovo, Veľká Lehôtka a finále celej série sa koná na Bojnicko –
Dubnických cyklotrasách v Bojniciach. Účasť v roku 2022 bola priemerne 120 pretekárov na 
kolo s medzinárodnou účasťou.



Plánovaný rozvoj

▪Súkromné firmy

▪Nadácie, Granty 

▪2% z dane

▪OOCR

-Spracovanie trailovej problematiky do Cyklostratégie na roky 2023-2030

-Vytvorenie manuálu - pre Lesy SR, vlastníkov pozemkov a Lesný úrad, kde 

bude popísaný postup pri vybavovaní, potrebné dokumenty, príkazy a zákazy  

činností spojených s prevádzkou trailov

-Národná singletrailová identita – vytvorenie značky, ktorá by zastupovala  

prevádzkovateľov trailov voči štátnym orgánom, bola prostredníctvom  

štátnych agentúr propagovaná navonok, napr. Dovolenka na Slovensku, 

KOCR, OOCR s podporou slovenských športovcov, vytvorenie propagačného 

materiálu miestneho ale aj celoslovenského charakteru

Zdroje financovania



Hornonitrianske stopy, o.z.
IČO: 50529072 
DIČ: 2120396498 
Č.Ú.: SK19 8330 0000 0027 0111 4616
hn.stopy@gmail.com
www.facebook.com/hornonitrianske stopy
Filip Roháč
0911 600 322
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