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Dole v dole
Slovinsko je pro vyznavače outdoorových 

aktivit hlavně synonymem pro Julské Alpy 
a samotný nejvyšší kopec Triglav (2864 m 

n. m.) láká každoročně zástupy našinců 
ke zdolání. Kromě toho je díky rozsáhlým 

krasovým oblastem tradičním cílem 
milovníků raftingu a canyoningu. Když se 

ale mrknete do nabídek cestovních kanceláří, 
jen málokterá váz zaveze do Slovinska s tím, 

že si tam parádně zabikujete. Potenciál tak 
malé země je však v této oblasti cestovního 

ruchu obrovský.

BIKOVÁNÍVESLOVINSKUOBLASTKOROŠKA
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říká o své filozofii a bere nás na komento-
vanou projížďku jednoho trailu. 

Nikde žádné značení, následujeme Di-
xiho zadní kolo. Není žádný divočák a  je 
vidět, že jízdu po  notoricky známých 
stezkách si ve  svém věku patřičně užívá. 
Nástup na všechny traily začíná úzkou pě-
šinkou přes louku, kde se stěhují dřevěné 
můstky podle toho, jak je potřeba pohnout 
s elektrickými ohradníky. Krávy jsou sou-
částí krajiny. Jeden den je to tak, druhý ji-
nak. Síť trailů je propojená a koncipovaná 
tak, že se na různých místech rozhoduje-
te, kam dál. Dixi vždy na rozcestí zastaví 
a povídá nám něco o následujícím úseku, 
historii trailů, ale i o sobě a bikových ak-
tivitách v regionu. Přitom pořád klesáme 
do údolí. 

Princip tohoto „bike parku“ je jedno-
duchý: jedete stále dolů, rozhodujete se 
na křižovatkách a pokaždé vás to „vypliv-
ne“ na  příjezdovou šotolinu do  Jamnice. 
Nahoru se vracíte pěkně po  svých. V  se-

zoně je jeden trail vyhrazen jako stoupací 
pro ortodoxní bikery, kteří odmítají pohyb 
po  široké šotolině. Jeli jsme ho jednou 
a pak už pokaždé vzali zavděk šotolinou, 
která nás vytáhla těch necelých 200 výš-
kových metrů mnohem méně bolestně. 
V  létě se dá od  cestovky Bike Nomád, 
což je značka, pod kterou Dixi s  přáteli 
provozují průvodcovské služby, sehnat 
i shuttle, který línější bikery vyváží. Žád-
nou lanovku samozřejmě Dixi neplánuje, 
to už by nezapadlo do jeho filozofie. 

Odpojujeme se a  jedeme na  průzkum-
nou cestu neznámým trailem. V  zatáč-
ce nás dojíždí ukrutnou rychlostí borec 
na enduru, který se s tím opravdu nema-
že. Je to Nejc, asi 25letý usměvavý místní 
mladík, který tudy viditelně nejede popr-
vé. Dáváme se s ním do řeči a vyzvídáme 
bližší informace o místní atrakci – Under-
ground trailu, který nás samozřejmě vel-
mi láká. Ukázalo se, že lepšího průvodce 
jsme nemohli potkat. Nejc nás protahuje 

ostatními traily v Jamnici a dává pár tipů 
na  „divoké kousky“ v  okolí. Pracuje jako 
příležitostný průvodce pro Bike Nomád 
a provádí i v podzemním trailu. Možná se 
ještě uvidíme…

Z odpoledne se pomalu stává podvečer, 
a tak sjíždíme poslední „lajnu“. Abychom 
trochu poznali okolí, vracíme se do Šenta-
nelu oklikou. Slunce padá k obzoru, stíny 
se prodlužují a  my si užíváme pohodo-
vou šotolinu vinoucí se mezi roztrouše-
nými statky. Se západem slunce uléháme 
na  louku sousedící s  naším penzionem, 
který je také součástí rodinné farmy. Paní 
domácí nás zdraví širokým úsměvem. 
Zrovna je na  cestě od  záhonků a  sklení-
ku, kde se pěstuje téměř všechno, co je 
v kuchyni restaurace potřeba. Žádné cesty 
do supermarketu pro polotovary.

Kmetije a zase kmetije
Ráno nás do  nového dne vítá azurová 

obloha. U vydatné snídaně plánujeme pro-

Podstatná část země je totiž kopcovitá 
až hornatá a polovinu rozlohy tvoří lesy. 
Při hledání nových bikerských lokalit 
v  Evropě jsme proto nemohli Slovinsko 
minout. Do  oka nám padla Koroška, se-
verní oblast u  rakouských hranic. Aniž 
bychom to dopředu tušili, vydali jsme 
se prozkoumat bikerský ráj, vyzbrojeni 
jen několika tipy z  internetu. Ráj, který 
leží jen necelých pět hodin jízdy autem 
z Brna.

Plán průzkumu byl jednoduchý: vy-
razíme v  sedm večer z  Brna, do  půlnoci 
jsme na místě, někam zalehneme, ráno se 
ubytujeme a  hurá na  kolo! Zadrhlo se to 
ovšem už na začátku: vyrážíme před půl-
nocí, za  svítání uléháme na  výletišti nad 
idylickou vesničkou Šentanel. Přímo před 
námi se v  ranním slunci skví majestátní 
a  dosud zasněžený masiv Peca (2125 m 
n. m.). Tento pohled nezevšedněl za celou 
dobu našeho pobytu. Je nám jasné, že tady 
se nudit nebudeme. 

Single trail park na koleně
Ubytování na  rodinné farmě probíhá 

standardně po balkánsku. Kafe a něco, co 
vzdáleně připomíná dobrou rakiji. Druhé 
kolo se naštěstí nekoná, těžko bych vy-
světloval své odmítavé stanovisko. Domá-
cí jsou naopak velmi příjemní a  nic není 
problém. 

Na kolo se dostáváme kolem oběda. Po-
hodlnou šotolinou se přesouváme do mís-
ta, které přitahuje bikery jako magnet. 
Dušan Štrucl alias Dixi vybudoval v jedné 
z  horských vesniček místo, kde si podá-
vají dveře hosté doslova z  celého světa. 
Vesnička se jmenuje Jamnica a  Dixi tu 
koupil před pár lety 24 hektarů pozemků 
společně s farmou, jejíž historie sahá 500 
let zpět. Společně se svým synem Anejem 
a  partou nadšených lidí postupně zvele-
boval bikerskou základnu, kterou projde 
od  dubna do  října kolem 1000 klientů. 
Ekohotel Koroš nabízí ubytování na deseti 
postelích a svým hostům vaří z vlastních, 

organicky pěstovaných surovin nebo su-
rovin od okolních farmářů, se kterými má 
Dixi smlouvy. Proto přívlastek Eko. Kromě 
toho si zaslouží přídomek Bike. Bikeři tu 
najdou všechno, co potřebují, včetně od-
borného servisu samotným majitelem, 
wifi zdarma, bazén a další.

„Dixi, ty jsi se zbláznil? Kdo má MTB ho-
tel?“, říkali mu prý lidé na začátku. Jenže 
Dixi, který měl krátkou zkušenost s vede-
ním penzionu v  Črně (vesnička v  údolí), 
prolezl internet a zjistil, že „mountain bike 
hotel“ je téměř neznámé heslo, stejně jako 
„mountain bike park“. Od  té doby nabízí 
své služby na adrese www.mtbpark.com. 

A co by to bylo za park bez pořádných 
singlů. Dixi a jeho přátelé to dělají trochu 
jinak, než jsme zvyklí z Ameriky, Walesu 
či našich Rychlebek. „Stavíme traily, které 
zapadnou do přírody. Žádná těžká mecha-
nizace, jen lopaty a krumpáče. Žádné ku-
bíky dusaného kameniva. Vystačíme si se 
dřevem, mostky stavíme jen výjimečně,“ 

Koroška v překladu ze slovinštiny znamená Koruta-
ny. Tento Malý slovinský kousek Korutan patřil až 
do první světové války do Korutanského vévodství, 
z něhož vznikl rakouský stát Korutany. Slovinská 
Koroška byla na základě Saint-Germainské smlouvy 
po poválečném uspořádání v roce 1919 začleněna 
do nově vzniklého státu Srbů, Chorvatů a Slo-
vinců – Jugoslávie. Od roku 1991 je po rozpadu 
Jugoslávie součástí samostatného státu Slovinsko. 
Slovinsko se 1. května 2004 stalo členským státem 
Evropské unie a 1. ledna 2007 nahradili Slovinci 
svou národní měnu tolar eurem. Koroška leží 
v pohoří Karavanky a správním centrem regionu je 
město Ravne na Koroškem.

KOROŠKA

MAPY A ZNAČENÍ
Mapy oblasti se dají se získat zdarma v informačních centrech. 
Nejlepší mapu jsme dostali u Dixiho v Jamnici. Pro úvodní plá-
nování postačí ta, kterou má vystavenou na webu www.bikeno-
mad.com v sekci Marked trails. I když se ve všech propagačních 
materiálech píše o stovkách značených MTB tras, realita za tím 
poněkud pokulhává. Sem tam nějakou značku zahlédnete, ale 
základní orientační schopnosti a mapa jsou vhodným pomoc-
níkem. Do GPS přístrojů se dá koupit slušná mapa Slovinska 
od Garminu. Je součástí balíku Adria Topo. Singly v Jamnici če-
kají na své proznačení, Dixi vyřizuje nezbytná povolení.



VELO 10/201492 VELO 10/2014 93

Kde se vzal, tu se vzal, objevuje se vedle 
nás i Nejc, který pojede s námi. Nakládá-
me kola na vlek, protože se musíme pře-
sunout ke vstupu do podzemí do vedlejší 
Črny. Na místě podepisujeme, že se vydá-
váme dolů na  vlastní nebezpečí, fasuje-
me čelovky a oblékáme na sebe všechno, 
co máme. Není to moc komfortní, proto-
že teplota dosahuje nějakých 25 stupňů. 
Otevírá se před námi železná brána a já si 
začínám připadat jak trpaslík z Pána prs-
tenů. Úvodní řeč, zapínáme světla a vydá-
váme se úzkou chodbou do neznáma. 

Jedeme za sebou volným tempem a Nejc 
z bezpečnostních důvodů skupinku uzaví-
rá. V  jednu chvíli, kdy jsem se s  foťákem 
trochu zdržel, jsem byl docela rád, že mě 
poslal správnou chodbou. Značení je mi-
zerné a  možností odbočit mimo trasu je 
hodně. V duchu si pohrávám s myšlenkou 
na  Underground orientační závod. Petra 
párkrát zastavuje, povídá nám o  historii 
a provozu dolů a zodpovídá všetečné do-
tazy. Jsme v 8. patře, 500 metrů pod zemí 
a teplota dosahuje stálých 10 °C. Průměr-
ný věk dožití tehdejších horníků, 35 let, 
vypovídá o  tom, jak těžce zde získávali 
muži, ženy, ba i děti obživu. Asi po dvou 
hodinách a pěti kilometrech jízdy se řádně 
promrzlí dostáváme na denní světlo. Jsme 

ve vedlejším údolí, vzdušnou čarou tři ki-
lometry od vstupní brány. 

Sjíždíme k muzeu, kde následuje indivi-
duální prohlídka expozic věnovaných hor-
nictví, přírodním krásám, geologii a  po-
dobně. V  paměti mi utkvělo spíš stylové 
rozloučení s Petrou – panák slivovice ka-
ždému. Nejc nám ještě dává tipy na další 
traily a hlavně doporučuje Flow trail Peca, 
který vzniká v Rakousku, nedaleko odsud. 
Jdeme do toho!

Na  Nejcovo doporučení navštěvujeme 
nedalekou restauraci a zpočátku to vypa-
dá, že jsme naletěli. Čtyři hvězdičky, nóbl 
interiér i  personál. Naštěstí to dopadlo 
dobře, ceny mírné a  guláš všem chutnal. 
Pivo jakbysmet.

S  plnými břichy se škrábeme 500 výš-
kových metrů k  výletní restauraci Koča 
na Pikovem. Měl by tu začínat neznačený 
hřebenový trail. Potkáváme se s partou bi-
kerů se stejným cílem. Naštěstí tu nejsou 
poprvé. V případě nouze poradí i hospod-
ský na  chatě. Nádherná pěšinka vinoucí 
se borůvčím mezi skalkami. Opravdová 
pohádka. Nikde ani stopy po budovatelské 
činnosti. Zřejmě starý lovecký chodníček. 
Pár exponovaných míst a projížďka se ně-
kterým změnila v letecký den. Naštěstí je 
všude kolem krásně měkoučko. Jedinou 

chybou tohoto singlu je, že celkem brzy 
končí zpět na lesní cestě. Ale i tak to stálo 
za to. 

Nejdelší flow trail v Evropě
Na  rakouské straně masivu Peca (ně-

mecky Petzen) finišují v  době naší ná-
vštěvy s nejdelším flow trailem v Evropě. 
Délka 8 km a převýšení 1000 m z něj dělá 
opravdu zajímavou bikerskou atrakci. 
Vystoupat na  začátek lze vlastními si-
lami zásobovací šotolinou, navíc tu je 
možnost využití lanovky s různými dru-
hy permanentek. Trail byl oficiálně ote-
vřen 16. srpna, tedy až po naší návštěvě, 
a záhy se ocitl ve společnosti našich Ry-
chlebských hor mezi oceněnými v  kate-
gorii Flow Trails v soutěži vyhlášené aso-
ciací IMBA. 

Byť se na  stezku oficiálně ještě nesmí, 
Nejc nás ujišťuje, že většina je už hotová 
a personál stavební čety toleruje nahodilé 
nedočkavce. Vzhledem k tomu, že my če-
kat nemůžeme, vyrážíme ke spodní stanici 
lanovky. Ta samozřejmě zeje prázdnotou, 
a  tak nám nezbývá, než se pořádně opřít 
do  pedálů a  vykoupat ve  vlastním potu. 
S přibývající nadmořskou výškou naštěstí 
klesá i  teplota a u horní stanice lanovky, 
ve výšce 1700 m n. m., na řadu přicházejí 

gram. Vzhledem k tomu, že Underground 
trail jsme nestihli rezervovat, volíme cyk-
loturistiku v okolí s cílem projet pohořím 
Strojna. Rozkládá se přímo na slovinsko-
-rakouském pomezí a  nejvyšší vrchol 
Strojna se může pochlubit nadmořskou 
výškou 1055 metrů. 

Překročení státní hranice bychom si ani 
nevšimli, nebýt cedulí Forststrasse a  jed-
noho porušení výslovného zákazu vjezdu 
kol. Zajímavé však je, že na  „zakázanou“ 
cestu vede z rakouské strany cykloznačení 
a  v  naší slovinské mapě je cesta součástí 
tématických MTB tras. Dopadlo to ale dob-
ře. Ani jsme se v  Rakousku neohřáli a  už 
se zase vracíme zpět. Charakter krajiny 
nezměněn. Je vidět, že území bylo dříve 
celistvé. Zaujalo mě dvojjazyčné pojmeno-
vání jedné z  vesnic: Sankth Margarethen 
vs. Šmarjeta. Už víme, z čeho vzniklo naše 
„šmarjápano“.

Poměrně hustá síť šotolinových cest 
ve  velmi dobré kondici nás provází far-
mami rozesetými v krajině, kde se střídají 
lesy s obhospodařovanými plochami. Ob-
last je vlastně souhrn „kmetijí“ (slovinsky 
farem), z nichž některé mají statut „turis-
tické“ a jsou v nich připraveni vás ubyto-
vat nebo občerstvit. Jsme tu mimo hlavní 
sezonu, a  tak nejsou všichni připraveni, 
jak bychom si představovali. Na  druhou 
stranu, frekvence cyklistů je velmi nízká. 
Potkali jsme za celý den dva. 

Z  hor se spouštíme do  městečka Rav-
ne na Koroškem, které je centrem všeho. 
Poklidná atmosféra, ale místní se chystají 

na  nějakou slavnost. Chlapík v  infocent-
ru je evidentně potěšen naší přítomností 
a  ochotou se může přetrhnout. Nával tu 
asi nemá. Posílá nás do hospody naproti, 
kam postupně během oběda snáší další 
propagační materiály. Inu, srdcař.

Údolím se posouváme do  vedlejšího 
městečka Prevalje. Je tu Enduro, jediný 
cykloservis široko daleko. Samozřejmě, 
že majitel je „namočený“ ve všech projek-
tech kolem Dixiho. Zbývá nám vystoupat 
necelých 300 výškových metrů k našemu 
dočasnému domovu. Trochu si přidává-
me a kluci nám ukazují turistickou znač-
ku, kterou včera objevili. Parádní sjezd 
a jsme doma. Co by to bylo za závěr dne 
bez pivka a západu slunce vleže na „naší“ 
louce.

500 metrů pod zemí
Následující den si musíme přivstat. 

Máme objednaný Underground trail! Pře-
souváme se na  kole do  Mežice, starého 
hornického městečka rozkládajícího se 
pod hraničním masivem Peca (2125 m n. 
m.) v údolí řeky Meža. Okolní kopce jsou 
doslova prošpikované podzemními chod-
bami, kterých tu vzniklo od  počátku do-
bývání olova a zinku téměř 800 kilometrů. 
Bez problémů nacházíme hornické mu-
zeum, kde máme sraz s  naší průvodkyní 
Petrou. Jsme řádně natěšení, kolem se 
motají pěší návštěvníci, vyzbrojení bílý-
mi hábity a  čelovkami. Nakonec je míst-
ní „štajgr“ zavírá do minivláčku bez oken 
a odváží do černé díry. 

BUSH
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PODZEMLJE PECE
Zinkoolověné doly v Mežici patřily k význam-
ným nalezištím této rudy v  Evropě. První pí-
semná zmínka o jejich objevu je z roku 1665, 
který je považován za počátek hornictví v celé 
Korošce. Zpočátku vlastnili doly různí majite-
lé, ale na  konci 19. století koupila rakouská 
společnost s  názvem Bleiberger Bergwerks 
Union všechny menší doly. To byl začátek éry 
plánované těžby. Zejména počátkem 20. sto-
letí došlo k  prudkému rozvoji dolů, nárůstu 
počtu horníků a objevily se doplňující činnos-
ti – zpracování rudy, huť a  vodní elektrárna. 
Společnost měla v  různých oblastech přes 
2000 zaměstnanců. Celkové množství zinko-
vé a olověné rudy vytěžené během tří staletí 
bylo 19 miliónů tun. Definitivně byly doly jako 
nerentabilní uzavřeny v  roce 1994. Pumpy 
přestaly pumpovat z podzemí vodu a spodní 
patra do  hloubky 417 metrů byla zatopena. 
Dnes je v  nich velkou atrakcí „underground 
kayaking“.

•  Single Trail Park Jamnica 
Jamnica 10, Prevalje, www.bikenomad.com 

•  Underground Biking (Podzemlje pece) 
Glančik 8, Mežica, www.podzemljepece.com  
Nutná rezervace alespoň den předem!  
Cena dle velikosti skupiny 15–22 euro.

•  Flow Country Trail Peca (Rakousko) 
www.petzen.net, otevřen od 16. 8. 2014

•  Black Hole Bike Fest  
www.blackhole-bikefest.com  
(letos proběhl 18.–27. 7. 2014)

•  Bikeshop & service Enduro 
Trg 60, Prevalje, www.enduro.si 

TIPY
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i  větrovky. Kocháme se u  křišťálově čis-
tého jezírka plného čolků a  obdivujeme 
okolní štíty. Je tu pusto a prázdno. 

Bez větších potíží nalézáme začátek 
trailu a vrháme se střemhlav dolů. Autoři 
projektu mají pravdu, když tvrdí, že flow 
trail je pro celou rodinu. Trail je krásně vy-
hlazený, klopené zatáčky nás drží v kory-
tě. Když to ale pustíte naplno, je to pořád-
ný adrenalin. Na některých místech ještě 
chybí finální vrstva, na některých se ještě 
nezačalo kopat. 

Asi v půlce zastavuji při nájezdu na ces-
tu. Čekám na  kolegu. Čekám asi pět mi-
nut a  stále nic. Začínám se trochu bát 

o něj a trochu taky toho, že pro něj polezu 
do toho hrozného kopce. Raději beru tele-
fon: 

„Kde jsi? Jsi v pořádku?“
„Jo, měním duši.“ 
Oddychl jsem si. Přijíždí za dalších de-

set minut. Celý od krve. 
„Ty vole, říkals, že měníš duši?!“
„To taky jo. Jel jsem kousek za  tebou 

a  pak to trochu skočilo… a  trefil jsem ty 
rozsypané šutry na  cestě. Takže defekt… 
a šel jsem na hubu. Měl jsem za to, že jsi 
ten výkřik slyšel.“

Neslyšel. Ježdění po rozestavěném trai-
lu má holt i  své stinné stránky. Naštěstí 
to byly jen odřeniny a  starý dobrý přítel 
Novikov, tinktura nepřehlédnutelně zele-
né barvy, vše vyřešil. Užili jsme si to a  je 
důvod se sem vrátit, až to bude hotové.

Hora Svaté Uršuly
Nejvyšší vrchol masivu Plešivec tyčící-

ho se jižně nad Ravne nás láká k okružní 
jízdě. Necháváme auto na parkovišti u je-
zera Ivarčko, které slouží jako soukromé 
výletiště s  poměrně přísným režimem 
(žádné vlastní pití ani jídlo). 

Kolem hory vede nenáročná šotolina 
s občasnými výhledy do kraje a možnos-
tí občerstvení ve třech horských chatách. 
Abychom nabrali pravidelnou denní dáv-
ku převýšení, odbočujeme k vrcholu. Od-

měnou za  zdolání pekelného stoupání je 
úžasný kruhový výhled do Korošky a do-
sažení kóty 1699 m n. m. Od  jezera po-
ctivých 1000 výškových metrů! Protější 
stranu údolí řeky Meža máme jak na dla-
ni, a  tak můžeme patřičně hodnotit naše 
předešlé trasy. Kromě hospody stojí na-
hoře kostel zasvěcený Sv. Uršule a vysílač. 
Pěšky sem míří poměrně hodně turistů, 
na kole jsme tu sami.

Po  adrenalinovém sešupu navazujeme 
zpět na  kruhový objezd. Mírné houpání 
a  za  farmou Vernšek si všímáme turis-
tického chodníčku se šipkou „Poštarski 
dom“. Tam přece taky jedeme. Mrkneme 
na  sebe a  vyhazujeme blinkr pryč ze šo-
toliny. Krásný kamenný trail mírně oko-
řeněný polomem. Přehnala se tu asi pěk-
ná vichřice, na  mnoha místech je vidět 
a  slyšet dřevorubce. Celou cestu k  chatě 
Poštarski dom si v  duchu broukám „Ide 
poštár ide, telegram mi nesie…“ 

Slunce pomalu klesá k  obzoru a  my si 
vychutnáváme „u pošťáka“ naše poslední 
Laško (jeden ze dvou slovinských pivova-
rů). Projeli jsme Korošku křížem krážem, 
ale stejně nás napadá tisíc důvodů, proč se 
sem vrátit. Jedním z nich je i každoroční 
Black Hole Bike Fest, který pořádá srdcař 
Dixi…

Text a foto: Aleš Linhart
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• Regionální portál cestovního ruchu – www.koroska.si 
•  TIC Ravne na Koroškem 

Trg svobode 21, www.tic-ravne.si 
• TIC Črna na Koroškem, Center 101, www.crna.si 
• TIC Prevalje, Trg 56, www.prevalje.si 

UBYTOVÁNÍ A RESTAURACE
•  Ecohotel Koroš, Jamnica 10, Prevalje,  

www.bikenomad.com
•  Eko Kmetija Mikl. Jamnica 11, Prevalje,  

www.eko-kmetija.si
•  Penzion Marin (Janko Miler) 

Šentanel 8, 2391 Prevalje, www.marin.koroska.org 
•  Hostel Punkl  

Gozdarska pot 18, Ravne na Koroškem, www.punkl.si 
•  Restaurace Koroš’c Mežica (nedaleko dolů) 

Pod Gmajno 5, Mežica, info@korosc.si 

TURISTICKÉ 
INFORMACE


