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Návrh uznesenia 
 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

 

 

schváliť Koncepciu rozvoja horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave. 
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Dôvodová správa 

 

 

 

Organizácia MLB v spolupráci s cyklistickými občianskymi združeniami vytvorila Koncepciu 

budovania single trailov, ktorej cieľom je vytvoriť sieť cyklotrás mimo existujúcich lesných 

ciest a turistických chodníkov. Materiál predkladáme na schválenie, aby Koncepcia rozvoja 

horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave mohla byť zastupiteľstvom 

schválená ako celok. 
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Koncepcia rozvoja horskej cyklistiky na území Mestských lesov 

v Bratislave 

 
( navrhovaný vývoj na 10 rokov) 

 

 

Vzhľadom k potrebám rozvoja horskej cyklistiky hlavne na území Mestských lesov 

v Bratislave, ale aj v širšom okolí sa vytvorila pracovná skupina, ktorá sa venuje tejto 

problematike. 

Výsledkom práce tejto skupiny je koncepcia, ktorá vychádza zo súčasného stavu cyklotrás pre 

horské bicykle (MTB Trailov) typu „Singletrail“ a zjazdových tratí ktoré sú v prevádzke, 

alebo v stave realizácie a zahŕňa návrhy nových MTB Trailov.  

 

V dokumente uvádzame popisy jednotlivých MTB Trailov, ktoré sú zoradené v troch 

kategóriách: 

A) MTB Traily v prevádzke 

B) MTB Traily v stave realizácie 

C) Plánované, navrhované MTB Traily 

 

Táto koncepcia mala za úlohu sumarizovať potreby cyklistov a občianskych združení, ktoré sa 

venujú horskej cyklistike. 

Navrhované MTB Traily nadväzujú na existujúcu sieť MTB Trailov a vytvárajú ucelený 

komplex cyklotrás pre horské bicykle na území lesoparku. Všetky MTB Traily typu 

„Singletrail“ budú označované podľa medzinárodných štandardov IMBA. 

 

Nakoľko sa MTB Traily nachádzajú v Lesoparku všetci zúčastnení berú na vedomie, že v 

blízkosti MTB Trailov môže prebiehať ťažba a prípadné poškodenia trailov dajú Mestské lesy 

na vlastné náklady do pôvodného stavu. 
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A) MTB Traily v prevádzke 

 
Bikepark Koliba   Lokalita: Železná studnička - Kamzík 

Slobodný Bajker o.z. 

 

Za oblasť Bikepark Koliba sa považuje časť územia Mestských lesov v Bratislave  

(vyznačená na mape ako oblasť trojuholníkového tvaru ohraničená červenou líniou: Kamzík – 

Lanová dráha - Snežienka – Železná Studnička -Kamzík ) na ktorom sú situované cyklistické 

zjazdové trate Rohatka, Driver8, Blue Trail v realizácii a navrhovaná zjazdová trať Kameňák. 

Tieto všetky trate sú viazané na lanovú dráhu Železná  Studnička – Kamzík  vzhľadom na ich 

charakter zjazdovej trate. Horský cyklisti využívajú lanovú dráhu ako dopravný prostriedok, 

ktorý ich dopraví na štart tratí v Bikeparku Koliba. Zjazdové trate sú jednosmerné a pohyb 

cyklistov po nich smerom do vrchu nie je možný.  Vzhľadom na toto špecifikum je celá táto 

oblasť považovaná za samostatnú časť predkladaného návrhu budovania MTB Trailov.  

V Bikeparku Koliba plánujeme postupné dobudovanie alternatívnych pasáží v rámci 

existujúcich tratí, dobudovanie začiatku trate Driver8 a výstavbu novej trate Kameňák. 

Dobudovanie alternatívnych pasáži v rámci existujúcich tratí bude na základe samostatných 

oznámení občianskym združením Slobodný Bajker.     

 

Trail Cerová dráha   Lokalita: Železná studnička – Malý Slavín 

OZ SloMBA 

Parametre trate: dĺžka cca 10,2 km, prevýšenie cca 250m  

 

Informácie o cyklotrase 

Cyklotrasa prepája lokalitu Malý Slavín so Železnou studienkou. Celý trail je vyznačený 

cykloturistickým značením podľa STN 01 8028 - Cykloturistické značenie, má svoje 

registračné číslo 2012, trasa je vyznačená modrými "C" a znakom obtiažnosti podľa IMBA. 

Na troch miestach sú osadené orientačné stĺpiky s cykloturistickými smerovníkmi. 20.6. 2011 

sa tak po viac než dvojročnom úsilí, i za pomoci firmy BSP podarilo otvoriť trail Cerová 

dráha. Na cyklotrase sa nachádzajú rôzne hravé pasáže bez veľkých náročných skokov, krátke 

výšľapy, ale aj priame rovné úseky. Trail je preto vhodný aj pre menej náročných cyklistov. 

Trail je obojsmerný. 
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Trail Biely kríž   Lokalita: Biely Kríž – Rača   

OZ SloMBA 

Parametre trate: dĺžka cca 3,2 km, prevýšenie cca 240m 

 

Informácie o cyklotrase 

Jednosmerná cyklotrasa typu Singletrail strednej až vyššej náročnosti vhodná pre horské 

bicykle. Trail sa skladá z dvoch prevažne zjazdových častí a jednej výšľapovej časti. Na 

cyklotrase sa nachádzajú terénne prekážky - zákruty, vlnky, menšie skoky s možnosťou 

obchádzania, klopené zákruty a iné. Aj napriek vyššej náročnosti je trail určený aj pre 

horských cyklistov s nižšími technickými schopnosťami jazdy, ktorí majú možnosť 

náročnejšie terénne prekážky obchádzať, alebo prejsť nižšou rýchlosťou. 

 

Pät-bojársky a krasňanský trail Lokalita: Panský les - Krasňany 

OZ Pedál 

Parametre trate: dĺžka cca 7,8 km 

 

Informácie o cyklotrase 

7,8 km obojsmerného  Singletrailu, ktorý tvorí základnú časť plánovaného Singletrail okruhu 

v Malých karpatoch. Vedený je prevažne po vrstevniciach s malými klesaniami a stúpaniami. 

Technické prvky na trati sa dajú obísť, takže je vhodný aj pre začiatočníkov. Do budúcna 

plánujeme rozšíriť o ďalšie technické prvky, ktoré sa nebudú prekrývať s existujúcim trailom.  

 

B) MTB Traily v stave realizácie 
 
Blue Trail - mapa č.7  Lokalita:  Bikepark Koliba 

Slobodný Bajker o.z. 

Parametre trate: dĺžka cca 2 km, prevýšenie cca 177m  

 

Informácie o cyklotrase 

Schválená trať Blue Trail je ľahká cyklistická zjazdová trať s nízkou obtiažnosťou určená 

hlavne pre začiatočníkov. Realizácia zjazdovej trati Blue Trail obsahuje úpravu porastu, 

povrchu terénu a zarezanie trate v strmšej časti terénu. Na trati sa budú vyskytovať prekážky 

rôzneho typu vhodné pre učenie techniky jazdenia ako napríklad klopené zákruty, 

premostenie potoka, lavice, vlny a samotné nerovnosti terénu.  
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Predĺženie krasňanského trailu - mapa č.9  Lokalita: Krasňany 

OZ Pedál 

Parametre trate: dĺžka cca 3 km 

 

Informácie o cyklotrase 

Nová cyklotrasa, pomocou ktorej vznikne spojenie dvoch významných lokalít Horáreň 

Krasňany a U Slivu. Navrhovaná cyklotrasa má byť v súlade s trendom budovania trvalo 

udržateľných, prírodných cyklotrás - Singletrailov, ktoré nenarúšajú okolitú krajinu a berú 

ohľad na životné prostredie. Budovanie cyklotrasy bude realizované prostredníctvom 

dobrovoľníckych brigád s cieľom prispieť k atraktivite a k trvalému rozvoju cestovného ruchu 

v oblasti bratislavských Mestských lesov. Trail je vhodný pre začiatočníkov a pokročilých, 

všetky technické prvky na nej sa dajú obísť, alebo pomaly prejsť. V časti medzi Horárňou 

Krasňany a U Slivu bude trail OBOJSMERNÝ - je to časť spojnice krasňanského trailu s 

Cerovou dráhou. Na miestach, ktoré sú nevhodné na obojsmernú prevádzku z dôvodu 

bezpečnosti bude Singletrail zjednosmernený. 

 

Predĺženie krasňanského trailu – prípojka na  Cerovú dráhu – mapa č. 12  

Vydrica Trail (druhá časť)“     Lokalita: U Slivu - Malý Slavín   

 

Mestské lesy v Bratislave 

Parametre trate: dĺžka cca 3 km 

 

Informácie o cyklotrase 

Nový trail, vďaka ktorému vznikne spojenie dvoch významných lokalít Sliva- Malý Slavín 

a napojenie sa na trail Cerová dráha(10,2 km). Navrhovaná cyklotrasa má byť v súlade s 

trendom budovania trvalo udržateľných, prírodných cyklotrás - Singletrailov, ktoré 

nenarúšajú okolitú krajinu a berú ohľad na životné prostredie. Trail je budovaný sčasti na už 

vyjazdených trasách, časť bude situovaná nad lesnou cestou tak, aby nebolo potrebné 

využívať existujúcu sieť lesných ciest. Trail je vhodný pre začiatočníkov a pokročilých, 

všetky technické prvky na ňom sa budú dať obísť, alebo pomaly prejsť. 
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Trail Biely kríž – nová trasa „RS3“ – mapa č. 17  Lokalita : Rača 

OZ SloMBA 

Parametre trate: dĺžka cca 2,5 km, prevýšenie cca 250m  

 

Informácie o cyklotrase 

Jednosmerná cyklotrasa typu Singletrail strednej až vyššej náročnosti vhodná pre horské 

bicykle. Sklon cyklotrasy je v prvých dvoch tretinách mierny - prevažne klesajúci s približne 

troma kratšími výšlapmi. Záver navrhovanej cyklotrasy bude strmšieho – náročnejšieho 

charakteru. Na cyklotrase sa môžu nachádzať terénne prekážky - zákruty, vlnky, menšie 

skoky s možnosťou obchádzania, klopené zákruty a iné. Aj napriek vyššej náročnosti bude 

cyklotrasa určená aj pre horských cyklistov s nižšími technickými schopnosťami jazdy, ktorí 

budú mať možnosť náročnejšie terénne prekážky obchádzať, alebo prejsť nižšou rýchlosťou. 

INFORMÁCIE K BUDOVANIU: Nepredpokladajú sa závažnejšie komplikácie a problémy 

pri budovaní cyklotrasy. Posledná časť cyklotrasy sa nachádza v pomerne strmom svahu 

a z toho dôvodu bude budovanie záverečnej časti trasy náročnejšie. 

 

C) Plánované, navrhované  MTB Traily 

 
Koliba Trail – mapa č.1  Lokalita: Kamzík – Koliba 

Slobodný Bajker o.z. 

Parametre trate: dĺžka cca 1 km, prevýšenie cca 60 m  

Predpokladané náklady 9.000,- € 

 

Informácie o cyklotrase 

Obojsmerný trail nízkej až strednej náročnosti. Cyklotrasa bude slúžiť na prepojenie 

rekreačno-športového areálu Kamzík (Somárska lúka) so vstupným bodom Mestského 

lesoparku - Koliba.   Na cyklotrase sa búdu nachádzať technické prvky ako zákruty, vlny a 

terénne nerovnosti. 

 
Veža Trail - mapa č.2  Lokalita:  Veža Kamzík  –  K Železnej studienke   

Slobodný Bajker o.z. 

Parametre trate: dĺžka cca 2 km, prevýšenie cca 200m  

Predpokladane náklady: 12.000,- € 

 

Informácie o cyklotrase 

Jednosmerný trail typu Singletrail strednej náročnosti. V prvej polovici trailu bude mierne 

klesanie s dvomi krátkymi stúpaniami v dĺžke cca 50m. V druhej časti cyklotrasy  bude 

klesajúci terén so zarezanou trasou v strmších pasážach. Na cyklotrase sa búdu nachádzať 

technické prvky ako sú klopené zákruty, vlny, terénne nerovnosti, lavice a menšie skoky 

s možnosťou obchádzky.  
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Železná Studnička Trail – mapa č.3 Lokalita:  Červený most – Bufety Rotunda 

Slobodný Bajker o.z. 

Parametre trate: dĺžka cca 1,9 km, prevýšenie cca 40 m  

Predpokladane náklady: 14.000,- € 

 

Informácie o cyklotrase 

Obojsmerný trail nízkej až strednej náročnosti. Cyklotrasa bude mať mierne stúpajúci 

charakter v smere od Červeného mosta k bufetom Rotunda.  V stredných pasážach trailu bude 

potrebné cyklotrasu zarezať do svahu ako aj spraviť premostenia ponad staré koryto potoka. 

Na cyklotrase sa búdu nachádzať technické prvky ako sú mostíky cez potok, klopené zákruty, 

vlny a terénne nerovnosti. 

 
Vinohrady Trail - mapa č.4   Lokalita: Kamzík – Vinohrady 

Slobodný Bajker o.z. 

Parametre trate: dĺžka cca 1,6 km, prevýšenie cca 160m  

Predpokladane náklady: 12.000,- € 

 

Informácie o trase 

Obojsmerný trail nízkej až strednej náročnosti. Cyklotrasa bude slúžiť na prepojenie 

rekreačno-športového areálu Kamzík (Somárska lúka) so vstupným bodom Mestského 

lesoparku - Vinohrady.  Na cyklotrase sa búdu nachádzať technické prvky ako zákruty, vlny a 

terénne nerovnosti. 

 
Kameňák – mapa č. 5  Lokalita: Bikepark Koliba   

Slobodný Bajker o.z. 

Parametre trate:  dĺžka cca 1 km, prevýšenie cca 170m    

Predpokladane náklady: 8.800,- € 

 

Informácie o cyklotrase 

Cyklistická zjazdová trať s  vyššou obtiažnosťou určený pre skúsených horských cyklistov. 

Väčšinu trate bude tvoriť prírodný terén s úpravami. Trať sa nachádza na strmých 

serpentínach s kamenistým podkladom a koreňovými pasážami. Na trati sa búdu vyskytovať 

technické prvky ako sú zákruty, klopené zákruty a menšie skoky.  

 

Driver8 (začiatok) – mapa č. 6  Lokalita: Bikepark Koliba 

Slobodný Bajker o.z. 

Parametre trate:  dĺžka cca 0.3 km, prevýšenie cca 30m  

Predpokladane náklady: 4.500,- € 

 

Informácie o cyklotrase 

Dobudovanie začiatku cyklistickej zjazdovej trati Driver8 so strednou náročnosťou. 

Realizácia zjazdovej trate bude obsahovať úpravy porastu, terénne práce a zarezanie trate 
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v strmšej časti terénu. Na trati budú vybudované rôzne technické prvky ako sú klopené 

zákruty, lavice a dvojvlny s možnosťou obchádzky. 

 

Prepojenie trailov Pätbojársky a Krasňanský trail – mapa č.8   Lokalita: Panský les 

Mestské lesy v Bratislave 

Parametre trate: dĺžka cca 300 m, prevýšenie cca 15 m  

Predpokladane náklady: 1.500,- € 

 

Informácie o trase 

Obojsmerný trail nízkej náročnosti vhodný pre horské bicykle. Navrhovaná cyklotrasa je 

mierna s prevládajúcim stúpajúcim charakterom v smere na Červenú značku v smere od 

Krasňan. Na cyklotrase budú len zákruty a vlnky. 

INFORMÁCIE K BUDOVANIU: podmienky pri budovaní sa predpokladajú jednoduché, 

ide o pomerne krátky úsek prepojenia 2 Singletrailov s miernym prevýšením. 

 

 

Prepojenie trailov Pätbojársky a Sanatórium – mapa č.10 

OZ Pedál 

Parametre trate: dĺžka cca 1,5 km, prevýšenie cca 100 m  

Predpokladane náklady: 6.500,- € 

 

Informácie o trase 

 

Jednosmerná cyklotrasa typu Singletrail strednej až vyššej náročnosti vhodná pre horské 

bicykle. Na cyklotrase sa môžu nachádzať terénne prekážky prírodného charakteru - zákruty, 

vlnky, menšie skoky s možnosťou obchádzania, klopené zákruty a iné. 

 

INFORMÁCIE K BUDOVANIU: podmienky pri budovaní sa predpokladajú jednoduché, 

ide o  úsek prepojenia 2 single trailov s väčším prevýšením. 

 

Vydrica Trail (prvá časť) -  mapa č.11 Lokalita:  Údolná stanica lanovky - U Slivu  

Slobodný Bajker o.z. 

Parametre trate:  dĺžka cca 6 km, prevýšenie cca 100m  

Predpokladane náklady: 15.500,- € 

 

Informácie o cyklotrase 

Obojsmerný trail nízkej až strednej náročnosti. V prvej časti trailu bude potrebné vybudovať 

novú cyklotrasu s dvoma premosteniami ponad potok a zarezaním trailu do svahu. V druhej 

časti trailu od Dlhej lúky po „U Slivu“ sa už nachádza existujúci chodník, ktorý bude 

potrebné opraviť. Na cyklotrase sa búdu nachádzať technické prvky ako sú mostíky cez 

potok, klopené zákruty, vlny a terénne nerovnosti. 
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Trail Červený kríž – Pekná cesta – mapa č.13 

OZ SloMBA 

Parametre trate: dĺžka cca 2,3 km, prevýšenie cca 70 m  

Predpokladane náklady: 12.200,- € 

 

Informácie o trase 

Cyklotrasa typu Singletrail nižšej až strednej náročnosti vhodná pre horské bicykle. 

Navrhovaná cyklotrasa je mierna s prevládajúcim klesajúcim charakterom v smere Červený 

kríž – Pekná cesta. Cyklotrasa môže byť riešená aj ako obojsmerná. Na cyklotrase sa môžu 

nachádzať terénne prekážky prírodného charakteru - zákruty, vlnky, menšie skoky s 

možnosťou obchádzania, klopené zákruty a iné. 

INFORMÁCIE K BUDOVANIU: Zhoršené podmienky pri budovaní sa predpokladajú 

v prvej tretine v smere od Červeného krížu a to z dôvodu viacerých častí , ktoré sú po 

kalamite zarastené a ťažko priechodné. 

Trail Červený kríž – Knižková dolina – mapa č.14 

OZ SloMBA 

Parametre trate: dĺžka cca 1,8 km, prevýšenie cca 172 m  

Predpokladane náklady: 10.200,- € 

 

Informácie o cyklotrase 

Jednosmerná cyklotrasa typu Singletrail strednej až vyššej náročnosti vhodná pre horské 

bicykle. Prvá časť navrhovanej cyklotrasy predstavuje výšlap z Červeného krížu na kopec 

Veľká baňa. Od jeho vrcholu až po záver navrhovanej cyklotrasy má trasa klesajúci charakter 

s občasnými strmšími – náročnejšími časťami. Na cyklotrase sa môžu nachádzať terénne 

prekážky prírodného charakteru - zákruty, vlnky, menšie skoky s možnosťou obchádzania, 

klopené zákruty a iné. Aj napriek vyššej náročnosti bude cyklotrasa určená aj pre horských 

cyklistov s nižšími technickými schopnosťami jazdy, ktorí budú mať možnosť náročnejšie 

terénne prekážky obchádzať, alebo prejsť nižšou rýchlosťou. 

INFORMÁCIE K BUDOVANIU: Zhoršené podmienky pri budovaní sa predpokladajú 

v strmších častiach cyklotrasy, kde bude nutné zakopávanie trailu do strmšieho svahu.  

Záverečná časť navrhovanej cyklotrasy vedie mimo územia MLBA. Od vlastníka (alebo 

vlastníkov) týchto pozemkov bude potrebné súhlasné stanovisko na vybudovanie navrhovanej 

cyklotrasy v úseku ich pozemkov.  

Záverečná časť trailu bude náročnejšia na budovanie z dôvodu, že vedie kolmo na sklon 

terénu, ktorý sa zvažuje smerom k potoku Zbojnička. Cyklotrasu bude nutné zakopávať do 

svahu (cca 600m).  
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Trail Červený kríž - Potočná ulica - mapa č.15   
OZ SloMBA 

Parametre trate: dĺžka cca 2,3 km, prevýšenie cca 185 m  

Predpokladane náklady: 13.300,- € 

 

Informácie o trase 

Jednosmerná cyklotrasa typu Singletrail strednej až vyššej náročnosti vhodná pre horské 

bicykle. Prvá časť navrhovanej cyklotrasy (cca 1 štvrtina) má stúpavý alebo rovinatý 

charakter. Ostatné časti trailu budú prevažne klesajúceho sklonu ale môžu sa vyskytnúť aj 

krátke výšlapy, prípadne, najmä k záveru, aj strmšie klesajúce časti. Na cyklotrase sa môžu 

nachádzať terénne prekážky prírodného charakteru - zákruty, vlnky, menšie skoky s 

možnosťou obchádzania, klopené zákruty a iné. Aj napriek vyššej náročnosti bude cyklotrasa 

určená aj pre horských cyklistov s nižšími technickými schopnosťami jazdy, ktorí budú mať 

možnosť náročnejšie terénne prekážky obchádzať, alebo prejsť nižšou rýchlosťou. 

INFORMÁCIE K BUDOVANIU: Zhoršené podmienky pri budovaní sa predpokladajú 

v prvej klesajúcej časti, ktorá vedie po okraji kalamitného rúbaniska a v riedkom lese ktorý je 

zarastený nízkymi ťahavými kríkmi. 

Záverečná časť navrhovanej cyklotrasy vedie mimo územia MLBA, pravdepodobne cez 

územie patriace pod Pozemkové spoločenstvo podielnikov vlastníkov lesov a 

poľnohospodárskych majetkov v Rači, od ktorých bude potrebné súhlasné stanovisko na 

vybudovanie tejto časti navrhovanej cyklotrasy. 

Záverečná časť trailu bude náročnejšia na budovanie z dôvodu, že vedie kolmo na sklon 

terénu, ktorý sa zvažuje smerom k potoku Zbojnička. Cyklotrasu bude nutné zakopávať do 

svahu (cca 600m).  

 

 

Slalomka – mapa č.16  Lokalita: Rača 

OZ SloMBA 

Parametre trate: dĺžka cca 550 m, prevýšenie cca 50 m  

 

Informácie o trase 

Cyklotrasa vyššej náročnosti vhodná aj pre zjazdové horské bicykle. Prvá časť cyklotrasy je 

strmého – náročného charakteru. Druhá časť cyklotrasy predstavuje napojenie na plánovanú 

cyklotrasu Červený kríž – Potočná ulica a je prevažne rovinatá. Na cyklotrase sa môžu 

nachádzať terénne prekážky - zákruty, vlnky, skoky, klopené zákruty a iné.  

INFORMÁCIE K BUDOVANIU: Nepredpokladajú sa závažnejšie komplikácie a problémy 

pri budovaní cyklotrasy, ktoré bude zamerané na úpravu už existujúcej cyklotrasy. 
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Príloha: Mapa MTB Trailov s presným označením jednotlivých úsekov: 

 

 

 

 

 

 

 


