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Názov projektu:

Laskomerské singletraily – špeciálne
terénne chodníčky pre horských cyklistov
Autor/ka: Pavol Krnáč
Stručný popis:
Hlavnou náplňou projektu je vybudovať sieť cyklo-chodníkov - singletrailov pre horských cyklistov v
lokalite Laskomerská dolina a okolie. Tento koncept (v zahraničí overený praxou), prinesie nové
možnosti rekreácie a zábavy pre široké spektrum cyklistov, rozvoj cestovného ruchu, služieb pre
cyklistov, zvýšené povedomie o meste v novej skupine ľudí, virálny marketing. Projekt je zameraný na
široké spektrum cyklistov, čiže na veľkú cieľovú skupinu. Realizácia projektu je hlavne založená na
dobrovoľníckej práci, pomáha budovať komunitu, vzťah k prírode, podporuje športové ambície, nové
výzvy pre cyklistov, stiera vekové hranice vďaka spoločným cieľom. Prispeje k zvýšeniu technickej
zdatnosti a tým aj bezpečnosti cyklistov v teréne. Dlhodobé využitie, jednoduchá údržba a udržateľnosť
projektu po ukončení realizácie.

Popis projektu:
Cieľom projektu je vybudovať cyklo areál pre horských cyklistov - 6 tratí o celkovej dĺžke cca 15km
(špeciálne sekcie), ktoré prinesú – technické, zábavné a dobrodružné jazdenie na špeciálne upravených
tratiach v lokalite Laskomerská dolina a blízkom okolí. Nové možnosti pre široké spektrum cyklistov.
Lokalita Laskomerskej doliny bola zvolená z viacerých dôvodov. Prvým je jednoduchá dostupnosť v
blízkosti mesta, prístupná na bicykli bez potreby použitia iného dopravného prostriedku. Za druhé,
oblasť mestského lesoparku Laskomer je už dlhodobo určená ako zóna na rekreáciu a športové vyžitie
občanov mesta, ale túto funkciu dostatočne neplní. Vďaka tomuto projektu sa tejto lokalite prinavráti
jej plánované využitie a prinesie zlepšené možnosti nie len pre cyklistov, ale i peších, či bežcov. Za
tretie, lokalita je mimoriadne cyklisticky atraktívna. Projekt po dokončení prinesie úplne nové možnosti
jazdenia na bicykli v horskom teréne, okorenené o terénne a umelé prekážky. Nič podobné sa v tomto
regióne doposiaľ nenachádza. Viacero stupňov náročnosti uspokojí pokročilých ale i začiatočníkov,
ktorí získajú nové možnosti na zvyšovanie svojich jazdeckých zručnosti na bezpečných tratiach. No a v
neposlednom rade aj fakt, že cca 95% územia na ktorom sa traily nachádzajú je v správe Mestských
lesov Banská Bystrica.
Ako príklad takýchto úspešných aktivít v zahraničí môžu slúžiť napr. Rychlebské stezky ČR
www.rychlebskestezky.cz, ktoré už niekoľko rokov patria medzi top cyklo lokality. Na Slovensku sú
príkladom Prešovské traily, ktoré vytvorilo OZ SloMBA a získalo zaň ocenenie ako jeden z troch Naj
produktov cestovného ruchu od Prešovského kraja za rok 2014.
http://www.severovychod.sk/info/57638-naj-produkty-cestovneho-ruchu-su-az-tri-ocenenie-ziskalaj-znamy-chatar.

Takéto projekty prinášajú zvýšený prílev nového typu turistov, ktorí vyžadujú určitý servis a služby,
spojené s ich činnosťou a návštevou tejto lokality, čím tento projekt prispeje k rozvoju turizmu v
regióne.
Projekt okamžite po jeho spustení na jeseň 2014, zaujal širokú cyklistickú verejnosť z Banskej Bystrice
a okolia (aktuálne 700 členná komunita na Facebook-u www.facebook.com/KoLesom.oz ). Asi 100-ka
dobrovoľníkov sa aktívne zapojila do realizácie a ich počet rastie.
Projekt spĺňa podmienku udržateľnosti tým, že základom komunity sú aktívni cyklisti, v ktorých záujme
je a bude projekt udržiavať vo funkčnom a zjazdnom stave a ďalej ho rozvíjať a zveľaďovať. Údržba a
ďalšie zveľaďovanie už nie je časovo, ani finančne náročné.
Etapy projektu:
Prípravná etapa: zahŕňala vybavenie všetkých potrebných povolení a dokumentácie (2014).
Prvá etapa: zahájenie výstavby prvého zo šiestich plánovaných singletrailov v dĺžke 4km (jeseň 2014)
Druhá etapa: dobudovanie prvého singletrailu a vybudovanie druhého singletrailu (leto/jeseň 2015)
Tretia (aktuálna) etapa: dobudovanie druhého trailu, vybudovanie 2-3 nových trailov (jar-jeseň 2016)
Hlavné ciele realizácie tretej etapy projektu, časový horizont jar-jeseň 2016:







Dokončenie trailu č.2 a oficiálne otvorenie pre verejnosť
Hrubé terénne práce za pomoci mechanizácie – vytvorenie telesa chodníkov a jeho spevnenie
(2- 3 nové singletraily)
terénne úpravy okolia – čistenie a klčovanie
Úprava a zhutnenie povrchu a terénnych prekážok
Budovanie umelých prekážok
Spustenie propagácie prostredníctvom webstránky, promo video a reklamné letáky

Časový harmonogram:
jar-jeseň 2016

Miesto realizácie projektu:
Banská Bystrica - Laskomerská dolina a okolie

Rozpočet projektu:
Položka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prenájom mini rýpadla v rozsahu 14 dní (56,65€ s DPH deň)
Odborné práce (bagrista /14dní / 7hod./deň)
Doprava mini rýpadla na miesto realizácie
Náradie – 2x fúrik (á 40€), 2x lopata (á 9€), 1x čakan (á 12€)
Prenájom vibračnej dosky (10 dní/ 27€/deň)
Materiál, dosky (3 m3) a hranoly (1 m3) + doprava
Spojovací materiál (klince, skrutky, spojovacie prvky)
PHM – mini rýpadlo, vibračná doska, krovinorez a motorová píla
Pletivo šesťhranné pozinkované 2 rolky/á 50m
Flexi brúska a náhradné kotúče (brúsenie náradia, rezanie materiálu)
Doprava brigádnikov, náradia a materiálu na miesto realizácie
Náterové hmoty na drevo

Suma v €:
793€
690€
80€
110€
270€
950€
210€
330€
114€
45€
120€
160€

13.
14.

Výroba propagačného videa
Reklama a propagácia (letáky 3000ks)

Spolu rozpočet:

500€
468€

4840€

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Celý projekt je realizovaný členmi nášho združenia a dobrovoľníkmi, okrem činností, ktoré si vyžadujú
odbornú zdatnosť. Pri realizácii nášho projektu v roku 2016 predpokladáme podľa skúseností z
predošlých rokov, že bude odpracovaných minimálne 2500 dobrovoľnícky hodín.

Príloha č.1
Rozpočet – cenová ponuka k projektu Laskomerské singletraily

1. Prenájom mini rýpadla v rozsahu 14 dní (56,65€ s DPH deň) – 793€
Dodávateľ: Zeppelin s.r.o. Zvolenská cesta 50, B.Bystrica www.zeppelin.sk

2. Odborné práce (bagrista /14dní / 7hod./deň) – 690€
ENIMEDICAL a.s., Klincova 24, Bratislava, www.enimedical.sk poznámka: dodávateľ sa môže zmeniť, alebo
budú viacerí a to v prípade, že čas realizácie bude kolidovať s možnosťou dodať kvalifikovanú prac. silu.

3. Doprava mini rýpadla na miesto realizácie – 80€

Položka zahŕňa prenájom vozíka na prepravu a PHM do vozidla, ktoré bude realizovať dovoz a odvoz
Prenájom vozíka: ICEKO s.r.o., Mičinská cesta 35, Banská Bystrica www.iceko.sk
Prívesný vozík: prenájom do 4hod./ 8,40 s DPH, celkovo 6x 50,40€, cca 30€ PHM

4. Náradie – 2xfúrik (á40€), 2xlopata (á9€), 1xčakan (á12€) – 110€
Dodávateľ: ZETES s.r.o. Predajňa náradia, lesníckej a záhradnej techniky, Banská Bystrica,

5. Prenájom vibračnej dosky (10 dní/ 27€/deň) – 270€
Dodávateľ: Stavexing BB s.r.o. Magurská 37, Banská Bystrica, http://stavexigbb.webnode.sk

6. Materiál, dosky (3 m3) a hranoly (1 m3) + doprava – 950€
Dodávateľ: Obecný podnik lesov s.r.o., 976 33 Poniky, http://www.pilaponiky.sk/
Jednotková cena dosky: 230,5 €/M3, hranoly 231,5€/M3

7. Spojovací materiál (klince, skrutky, spojovacie prvky) – 210€
Dodávateľ: VKP Stell s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, www.vkpsteel.com

8. PHM – mini rýpadlo, vibračná doska, krovinorez a motorová píla – 300€
PHM budú nakupované podľa aktuálnej cenovej ponuky v deň nákupu za najvýhodnejšiu cenu.

9. Pletivo šesťhranné pozinkované 2 rolky/á 50m – 114€
Dodávateľ: Presport s.r.o. Zvolenská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, www.prespor.sk

10. Flexi brúska a br.kotúče (brúsenie náradia, rezanie materiálu) – 45€
Dodávateľ: TWD s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, www.twd.sk

11. Doprava brigádnikov, náradia a materiálu na miesto realizácie – 120€
Tato položka obsahuje nákup PHM pre mot.vozidlá, ktorými budeme realizovať vývoz. 3
vozidlá, dopravovaná vzdialenosť na deň/brigádu v priemere 13km
Odhadovaná priemerná spotreba vzhľadom na zaťaženie a terén je 10L na 100km
Predpokladaný počet brigád 30, čo je zhruba 115L PHM

12. Náterové hmoty na drevo – 160€ (Xyladecor Standard 5L balenie, 4ks a 40€)
Dodávateľ: Farby Sabr, Jegorovova 37, Banská Bystrica, www.farbysabr.sk

13. Výroba propagačného videa – 500€
Dodávateľ: Michal Puchy – IPSUM, Kralovoholska 4 Banská Bystrica, https://vimeo.com/michalpuchy

14. Reklama a propagácia (letáky) – 468€
Dodávateľ: Knihárstvo Alfa, Kyjevské námestie 358/2, 974 04 Banská Bystrica www.kniharstvo.sk
Náklad 3000ks leták A5 (4 strany A4, lesklá krieda 135g, 1 lom) cena za kus 0,156€ s DPH

