
Dĺžka: 1 425 m   
Povrch: prírodný   
Výškový profil: klesanie 247 m  
stúpanie 19 m 
 
Ide o prvú zjazdovú trať na Slovensku, ktorá 
je vybudovaná podľa štandardu Flow 
Country Trail. Helligon dokonale využíva 
všetko, čo krajina naokolo ponúka. Tvar, 
vlastnosti, povrch – celá topografia je 
zosúladená s plynulým typom trate, ktorý 
okrem zábavy sľubuje aj dávku adrenalínu. 
Helligon je navrhnutý tak, aby pôsobil proti 
silám, ktoré vytláčajú cyklistu mimo trate. 
Jazda je plynulá, efektívne ju dotvára aj 
vlnenie či klopenie terénu. Trať nenudí, je 
dynamická a rôznorodá. Všetky prvky, po 

ktorých jazdec musí prejsť, sú nielen 
bezpečné, ale aj prejazdné, predvídateľné  
a stabilné. Napriek tomu je trať určená 
skúsenejším bikerom, ktorí sa neboja 
rýchlej jazdy a majú už dobré cyklistické 
zručnosti. Helligon prináša skvelý zážitok  
z jazdy a aj z príjemného lesného  
prostredia, ktoré ho obklopuje. Za vznikom 
Helligonu stoja dobrovoľníci z organizácie 
Bajkom k tajchom, ktorí trať nepretržite 
udržiavajú a zabezpečujú jazdcom 
maximálny komfort a bezpečnosť. Na vrchol 
trate sa dostanete z Červenej studne po 
červenom cyklisticky značenom Hornom 
hodrušskom okruhu, výstupovou trasou  
z hotela alebo lanovkou. Helligon končí  
v rezorte Salamandra.

Štart/Cieľ: Hotel Salamandra   
Dĺžka: 12,5 km   
Povrch: prírodný, asfaltový   
Prevýšenie: 494 m   
Odhadovaný čas: 2 hod. 
 

 
Trasa sa začína pri hoteli Salamandra  
(obr. 1), odkiaľ sa vyveziete lanovkou  
(obr. 2). Po vystúpení z lanovky sú dve 
možnosti. Pre deti a menej skúsených 
cyklistov odporúčame zísť pešo cca 200 m 
po lyžiarskom svahu k podpere lanovky  
č. 11. Skúseným cyklistom odporúčame 
presun k tabuli s označením Helligon, ktorá 
vás nasmeruje na prudké klesanie cca 200 m  
po lúke k podpere lanovky č. 11 (obr. 3).

K SEDLU PLESO 
Pri tejto podpere odbočíte prudko vľavo  
a prídete na cyklotrasu značenú červeným 
C. Pokračujete cca 4,5 km krásnym lesom 
(obr. 4) v smere na orientačné miesto 22 
– sedlo Pleso (obr. 5). 
 

OKOLO RICHŇAVSKÝCH TAJCHOV 
V sedle Pleso odbočíte doprava.
Pokračujete po červenej cyklistickej trase, 
až sa dostanete k orientačnému miestu 27, 

prídete ku kamennému mužíkovi (obr. 6)  
a zveziete sa smerom dole k Richňavským 
tajchom. Táto cyklistická trasa je značená 
zelenou farbou a zavedie vás k orientačné-
mu miestu 23, teda k Richňavskému tajchu 
(obr. 7), kde odbočíte vľavo a prejdete 
pomedzi Malé a Veľké Richňavské jazero. 
Neskôr pomaly stúpate po asfaltovej ceste 
do sedla Peciny, odkiaľ pokračujete po 
turistickej trase (modré značenie)  
s prírodným povrchom, až kým neprídete 
opäť do sedla Pleso. Trasa okolo 
Richňavských tajchov meria 3 km.  
Na tomto okruhu vymeníte les a polia za 
tajchy, domy a miestami aj za asfaltovú 
cestu. Môžete sa občerstviť a vykúpať. 
 

 

NA HORNÚ ROVEŇ 
Zo sedla Pleso pokračujete ďalej vpravo  
po turistickej ceste (modré značenie)  
do Sedla pod Kanderkou, Farárovej hôrky  
a na Rovnú roveň. Pod vami sa onedlho 
otvoria po pravej strane nádherné výhľady 
na obec Štiavnické Bane a na tri tajchy: 
Bakomi, Vindšachtský tajch a tajch Evička. 
Drevené lavičky pre turistov vám umožnia 
kochať sa prírodou nielen z bicyklového 
sedla (obr. 8). Tu už máte prejdených vyše 
8 km. Ďalším záchytným bodom je Horná 
roveň II (obr. 9) a penzión Altmayer. Cesta 
prírodou je úžasná. Od penziónu Altmayer 
sa vydáte na žltú turistickú trasu smer 
Tanad. Na prvej možnej odbočke zahnete 
doľava a prídete do Veterného sedla 
neďaleko  lanovky, ktorou sa zveziete späť 
do rezortu Salamandra.

Štart/Cieľ: Červená studňa   
Dĺžka: 39 km   
Povrch: prírodný, asfaltový   
Prevýšenie: 1 848 m   
Odhadovaný čas: 4 – 5 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veľ ký hodrušský okruh je vyznačený 
červenou farbou a jazda je možná v oboch 
smeroch. Začiatok a koniec cyklotrasy si 
môžete zvoliť na ktoromkoľvek mieste.  
V prípade východiskového bodu v rezorte 
Salamandra je začiatkom orientačné miesto 
21 – Červená studňa, kam sa dá prísť  
na záchytné parkovisko aj autom  
(obr. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z ČERVENEJ STUDNE NA KERLING 
Cyklotúra sa začína na asfaltovej ceste 
smerom do obce Hodruša-Hámre. Po 850 m 
odbočte na orientačné miesto 20. Pokračujte 
úsekom cez lúky s nádhernými výhľadmi, 
napríklad na obec Svätý Anton. Prejdite cez 
samoty Hadová a Rumplovská ku krížu  
na Kešnerovskej, kde sa začína stúpanie  
na Kerling (Banský vrch). Miestami je veľmi 
strmé a kamenisté a označené ako „hang 
Kerling“ (obr. 17). Kerling je veľká lúka,  
v strede ktorej sa nachádza miestna kaplnka 
(obr. 18) či oddychový prístrešok a na okraji 
je chata. Pokochajte sa panoramatickým 
výhľadom na protiľahlé kopce Štiavnických 
vrchov – Sitno, Veľký a Malý Tanád, Hrb, 
Banište a časť dediny Kopanice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z KERLINGU DO HODRUŠE 
Z Kerlingu sa rovinky striedajú s prudkými 
klesaniami aj kamenistými úsekmi, a to až  
na lúku k orientačnému miestu 16. Rýchlym 
zjazdom po lesnej ceste popri Národnej 
prírodnej rezervácii Kašivárová sa dostanete 
k orientačnému miestu 30. Lesnou cestou 
pokračujte prudko doprava. Vedie  
k usadlostiam na Vrchoch, odkiaľ je výhľad  
na Hodrušskú dolinu a protiľahlý hrebeň 
Kojatína. Nasleduje prudký zjazd po 
kamenistej ceste k orientačnému bodu 14, 
kde vyjdite na asfaltovú cestu. Odbočte 
vpravo a po 360 m sa dostanete  
k orientačnému miestu 26 – Hodruša-Hámre 
(Kyslá). Asfaltová cesta popri futbalovom 
ihrisku smeruje do Dolných Hámrov.  
Po hlavnej ceste príďte k dopravnej značke, 
ktorá označuje koniec obce Hodruša-Hámre  
a následne sa dostanete k orientačnému 
miestu 1 – Dolné Hámre. Odbočte vľavo, 
obíďte lesnú závoru a po moste prejdite  
na lesnú cestu, ktorá po 500 m vchádza  
do zalesnených svahov hrebeňa Kojatín. 
Banícky kostolík (obr. 19), Banícky výťah 

(obr. 20) a Kostol zasvätenia sv. Kríža  
(obr. 21) sa nenachádzajú úplne na trase, 
stačí z nej však len trošku zísť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z HODRUŠE DO KOPANÍC 
Miernym stúpaním sa dostanete pod 
Prírodnú rezerváciu Kojatín, po ľavej strane je 
výhľad na obec Hodruša-Hámre. Zvážnica, 
miestami spevnená hrubým štrkom, 
prechádza cez orientačné miesto 2. Po ľavej 
strane je miestna časť obce Sandrik a 
protiľahlé kopce okolo Kerlingu. Z lúky na 
Medenom vrchu (Plangáte) si môžete pozrieť 
západnú časť doliny, vpravo sa núka pohľad 
na preslávené sedliacke usadlosti Stredných 
a Horných Vrchov. Okrem Kopaníc boli kedysi 
jedinou obhospodarovanou poľnohospodár-
skou pôdou v okolí, ktorá zásobovala baníkov  
a priemyselných robotníkov základnými 
potravinami. Vzadu nad sídliskom sa 
nachádza odkalisko Slovenskej banskej 
spoločnosti, kde sa uskladňuje odpadový 
piesok po spracovaní medených  
a zlato-strieborných rúd. Dodnes sa ťažia  
v bani Rozália. Cyklotrasa prechádza 
miernym stúpaním cez Priedolie, odkiaľ 
pokračujte až do miestnej časti obce 
Kopanice. Dedinku vidieť už z diaľky, najprv 
však len jeden domček stojaci osamelo, 
zvyšok sa vynorí až neskôr. Je tu kostolík, 
studňa s ručnou pumpou, pohostinstvo  
a obchod s potravinami. Cestou  
k orientačnému bodu 5 (Kopanice) je výhľad 
na Hodrušskú dolinu a protiľahlý hrebeň 
Hadová, Rumplovská a Kerling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K SEDLU PLESO 
Trasa pokračuje vpravo asfaltovou cestou  
k orientačnému miestu 7. Odtiaľ sa vydajte 
rovno popri Kopanickom tajchu, až sa 
dostanete k orientačnému bodu 8  
a následne na koniec obce Kopanice (Domky). 
Odbočte vľavo a mierne stúpajte po 
kamenistej lesnej ceste. Po pravej strane je 
krásny výhľad na Kopanický tajch a časti obce 
Kopanice. Prechádzate nádhernou krajinou, 
kde sa lúky striedajú s lesom a roztratenými 
domčekmi. Dostanete sa k orientačnému 
miestu 9. Pokračujte vľavo k orientačnému 
miestu 27. Po pravej strane je Richňavský 
tajch a najvyšší vrch Štiavnických vrchov 
Sitno s výškou 1 009 m n. m. Poľná cesta 
vedie k sedlu Pleso. 
 
NA ČERVENÚ STUDŇU 
V sedle Pleso odbočte vľavo. Cyklotrasa  
ide viac-menej po vrstevnici. Odskočte si  
z okruhu na vyhliadku, ktorá sa nachádza 
napravo. Odtiaľto je nádherný výhľad  
na Piargské tajchy a obec Štiavnické Bane 
(obr. 22). Vráťte sa späť na okruh a lúčnym 
chodníkom pokračujte k orientačnému 
miestu 28. Potom zabočte vpravo na lesný 
chodník popri Hornom hodrušskom banskom 
jarku. Približne v rovnakej nadmorskej výške 
sa dostanete až k lyžiarskej zjazdovke, ktorú 
prejdite krížom a pokračujte krásnym úsekom 
cez les až na Červenú studňu.

1. ľahká TRASA 2. stredne Ťažká TRASA 3. pre zdatných bIkerov Helligon Zábava aj tréning
Štart/Cieľ: Hotel Salamandra   
Dĺžka: 25,6 km   
Povrch: prírodný, asfaltový   
Prevýšenie: 1 082 m   
Odhadovaný čas: 3,5 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od hotela Salamandra je stúpanie 
náročnejším terénom v lese po 2,7 km modrej 
cyklistickej trase k orientačnému miestu 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA ČERVENÚ STUDŇU 
Pokračujete modrou cyklistickou cestou popri 
Pamätníku popravených v smere k Sedlu pod 
Cukmantlom. Žltou turistickou trasou sa 
dostanete na Červenú studňu vo výške  
791 m n. m. (obr. 10). Z tohto východiskového 
bodu vedie turistická trasa (červené 
značenie) na kopec Paradajs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁUČNÝM CHODNÍKOM PARADAJS 
Na trase je zaujímavý Geopark nazývaný  
aj Náučný chodník Paradajs (obr. 11). Je to 
nenáročná trasa po udržiavaných lesných 
cestách a chodníkoch, na ktorých sa 
nachádza 11 zastávok nazvaných takto: 
Príbeh krajiny a človeka v nej, Zrodenie vesmí-
ru, Formovanie Zeme, Vnútro a povrch Zeme, 
Štiavnický stratovulkán, Strieborné mesto, 
Rozkvet a pád, Banská technika, Viera 
baníkov, povery a mýty, Príbeh tajchov, 
Príroda, lesy a lesníctvo. Pri zastávke č. 5 
(Štiavnický stratovulkán) zahnite vľavo, príde-
te k zastávke č. 8 (Banská technika), kde sa 
môžete pokochať krásnym výhľadom  
na Banskú Štiavnicu (obr. 12). Otočíte sa, 
vrátite sa kúsok po tej istej trase a na rázcestí 
zahnete vľavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEZ SEDLO PLESO A ŠTIAVNICKÉ BANE  
DO BANSKEJ ŠTIAVNICE 
Pokračujete až na hornú stanicu lanovky.  
Tu vás tabuľa s označením Helligon 
nasmeruje na prudké klesanie cca 200 m  
po lúke k podpere lanovky č. 11. Pri podpere 
odbočíte prudko vľavo. Prídete na cyklotrasu 
značenú červeným C. Pokračujete cca 4,5 km 
cez krásny les smerom do sedla Pleso, 
orientačné miesto 22. Odtiaľ vedie modrá 
turistická trasa do sedla Peciny, kde odbočíte 
vľavo na červenú cyklistickú trasu (asfaltová 

cesta), smer Štiavnické Bane a Banská 
Štiavnica. Cyklistická trasa vás ďalej zavedie  
k Vindšachtskému jazeru (po ľavej strane)  
a k Evičkinmu jazeru (po pravej strane). 
Pokračujete ďalej do obce Štiavnické Bane, 
kde sa nachádza mestská pamiatková 
rezervácia, barokový kostol, kaplnky, 
barokový stĺp z 18. storočia a rôzne banské 
objekty. Za obcou Štiavnické Bane odbočíte 
na prvej križovatke vľavo, dostanete sa na 
starú cestu do Banskej Štiavnice. Po pravej 
strane uvidíte Banské múzeum v prírode, tu 
odporúčame urobiť si zastávku (obr. 13). 
Prírodné múzeum (banský skanzen) 
pozostáva z povrchovej aj hlbinnej expozície. 
Nachádzajú sa tu banské budovy a zariadenia 
presťahované z rôznych oblastí Slovenska, 
náučná geologická expozícia a expozícia 
lomového dobývania a banských strojov. 
Najväčším lákadlom je fáranie do štôlne 
Bartolomej. Ďalšou zastávkou je centrum 
Banskej Štiavnice – Námestie sv. Trojice  
(obr. 14). Pokochajte sa históriou tohto 
jedinečného mesta a z centra pokračujte  
hore kopcom po uliciach Pod červenou 
studňou a D. Licharda na žltú cyklistickú 
trasu – Vodárenská spojka.

 
NA ČERVENÚ STUDŇU 
Po tejto ceste sa dostanete k jednému  
z najkrajších tajchov Veľká Vodárenská  
(obr. 15). Očarí vás jeho tyrkysová voda  
a úžasný pokoj v okolí. Tajch patrí  
k najvyhľadávanejším miestam v tomto 
regióne. Od tajchu  prejdete štrkovou cestou, 
odbočíte prudko doľava na asfaltovú cestu  
v smere Červená studňa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K HOTELU SALAMANDRA 
Na Červenej studni sa vydáte po zelenej 
cyklistickej trase k rezortu Salamandra  
(asfaltová cesta). Pozor, za tabuľou „Okres 
Žarnovica“ sa medzi listami stromov ukrýva 
tabuľa s odbočkou vľavo na zjazd lesom – je 
to modrá cyklistická trasa, ktorá vyústi 
priamo pri hoteli Salamandra. Ak si chcete 
návrat uľahčiť, za tabuľou ,,Okres Žarnovica“ 
pokračujte po asfaltovej ceste okolo Dolného 
hodrušského tajchu až k hotelu. Väčší 
adrenalín zažijete, keď sa z Červenej studne 
vydáte po červenej značke (smerom na sedlo 
Pleso) k Helligonu (obr. 16). Ten je určený 
zdatnejším bikerom. Pri dojazde sa vám otvorí 
krásna scenéria Horného hodrušského tajchu 
a celého rezortu Salamandra.

Skill park 
Pozostáva z viacerých druhov  
prekážok a prvkov, ktoré spájajú zábavu  
a trénovanie do jedného celku. Je ideálny 
na zdokonaľovanie techniky a pomáha 
rozvíjať rôzne zručnosti vrátane ovládania 
bicykla, vyvažovania či skákania. 
Prekonávaním jednotlivých prvkov jazdec 
naberá istotu, sebadôveru a obratnosť. 
Skúsenosti získané v skill parku oceníte 
nielen pri horských zjazdoch, ale aj pri  
terénnej cyklistike. 
 
Pumptrack 
Zdá sa vám nemožné prejsť cyklistickú 
dráhu bez pedálovania? Presvedčte sa, že 
sa to dá! Stačí na to bicykel, váha 
vlastného tela a originálny pumptrack  
v rezorte Salamandra. Pumptrack je séria 
umelých terénnych vĺn a klopených zákrut, 
ktorými jazdec prechádza len vďaka 

pohybu svojho tela hore a dole, teda tzv. 
pumpovaním. Ide o jednoduchý  
a elegantný šport, ktorý prispieva  
k budovaniu technických zručností 
potrebných na jazdu v lese a na flow  
traile. Okrem toho zlepšuje udržiavanie 
rovnováhy, celkovú kondíciu a zároveň 
posilňuje sebadôveru jazdca. Hoci môže 
byť jazda na pumptracku kondične 
náročná, ponúka veľa zábavy a je vhodná 
pre malých i veľkých cyklistov. Čím lepšie 
sa naučíte ovládať svoje telo, tým 
efektívnejšie a rýchlejšie budete jazdiť!

Služby PRE BIKEROV

Predaj, servis, požičovňa 
BicyklovaNIE? Ale ÁNO, pretože cykloservis 
v rezorte Salamandra vám poskytne všetko, 
čo potrebujete! V ponuke máme celoodpru-
žené bicykle, hardtail, dámske bicykle, ale 
aj e-biky (bicykle s elektropohonom, ktoré 
šetria ľudskými silami, zvyšujú rýchlosť  
a dojazd). Bojíte sa, že nemáte vhodnú 
výbavu? Navštívte našu požičovňu  
a vyberte si z ponuky oblečenia, chráničov, 
máp a iných doplnkov potrebných  

na zdolávanie horských cyklotrás. 
Navyše poskytujeme aj servis bicyklov,  
aby vám nič nestálo v ceste za poznávaním 
okolitých krás. 
 
Nabíjacia stanica na e-biky 
Pri zdolávaní cyklotrás budete potrebovať 
energiu nielen vy, ale aj váš bicykel. Využite 
e-bikovú nabíjaciu stanicu, ktorá vám 
zabezpečí pocit istoty a pohodlné jazdenie 
aj na dlhšie vzdialenosti.

Pri prehliadke
mesta si nezabudnite 

zamknúť bicykle!
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TRASA JE VHODNÁ AJ PRE DETI. PRECHÁDZA LESOM A LÚKAMI A LEMUJE  
RICHŇAVSKÉ JAZERÁ. VÝHĽAD NA ŠTIAVNICKÉ VRCHY JE JEDINEČNÝ.

MÁTE RADI ADRENALÍN? VYSKÚŠAJTE ZJAZDOVÚ TRAŤ  HELLIGON!

TRASA VEDIE CEZ BANSKÚ ŠTIAVNICU, MESTO ZAPÍSANÉ DO ZOZNAMU SVETOVÉHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA UNESCO. PONÚKA UNIKÁTNE CYKLISTICKÉ ZÁŽITKY.

VŠETKO, ČO SPRÁVNI JAZDCI POTREBUJÚ, NÁJDU V CYKLOSERVISE V REZORTE 
SALAMANDRA. A BIKE SI MÔŽE DOBIŤ ENERGIU V NABÍJACEJ STANICI.

V AREÁLI SALAMANDRA RESORT 
NÁJDETE AJ SKILL PARK  
ČI ORIGINÁLNY PUMPTRACK.

SKÚSENÝM BIKEROM SA V TOMTO NÁROČNOM TERÉNE ŠTIAVNICKÝCH VRCHOV 
OTVORÍ JEDEN Z NAJKRAJŠÍCH PANORAMATICKÝCH VÝHĽADOV NA UNIKÁTNE 
KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO SLOVENSKA – BANSKÚ ŠTIAVNICU.
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