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MTB Trail Center se 
nahaja v Dolgi vasi in 
je namenjen ljubiteljem 
gorskega kolesarjenja. 
Vzpostavljenih je 9 trailov 
različnih težavnostnih 
stopenj, ki skupaj 
prepletajo že več kot 14 
kilometrov poti.
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DIRT PARK

SKILL PARK

PUMPTRACK

FRIDERIK VZPON

FLOW TRAIL 
VERONIKA

Dolžina: 2.300 m

Višinska razlika: 250 m

Zahtevnost: Lahka proga

Trail Veronika velja 
za lahkega, vendar je 
vmes tudi nekaj hitrih 
odsekov, ki zadovoljijo 
tudi zahtevne uporabnike. 
Trail je poimenovan po 
Veroniki Deseniški, ki 
je s celjskim grofom 
Friderikom II. bivala na 
gradu Fridrihštajn.

V ZMAJEVEM 
GNEZDU

Dolžina: 2400 m

Višinska razlika: 200 m

Zahtevnost: Lahka proga

Izhodiščni trail za vse 
kolesarje, ki povezuje trail 
center s celotnim hribom 
je ime dobil po skriti 
naravni leseni skulpturi 
zmaja. Si ga že videl?

CLIMB TRAIL 
FRIDERIK

Dolžina: 3.000 m

Višinska razlika: 250 m

Zahtevnost: Srednje 

zahtevna proga

Steza Friderik je 
poimenovana po Frideriku 
celjskem, ki si je na vrhu 
hriba, nad Kočevjem, 
zgradil grad Fridrihštajn. 
Je edina steza, ki poteka 
navzgor po hribu, 
vmes pa nas nagradi s 
fantastičnimi razgledi. 
Friderik se priključi na 
makadamsko cesto.

SPET 
DOMA

Dolžina: 800 m

Višinska razlika: 120 m

Zahtevnost: Srednje 

zahtevna proga

Trail Spet doma je 
krajši, ki pa je z vsemi 
vključenimi elementi 
zabaven. Ob spustu na 
vas prežijo najrazličnejše 
ovire – serpentine, zavoji, 
grbine in valovi. Čakaš na 
shuttle? Skoči vmes na 
Spet doma.

KANAL

Dolžina: 850 m

Višinska razlika: 200 m

Zahtevnost: Težka proga

Steza Kanal je ena izmed 
prvih prog, ki je bila 
narejena ob vznožju hriba. 
Celotna steza poteka po 
kanalih, po katerih je tudi 
dobila ime.

SQUAMISH

Dolžina: 1600 m

Višinska razlika: 200 m

Zahtevnost: Zelo težka 

proga

Po stezi Squamish se 
prepletajo različni težji 
elementi, od lesenih lestev 
pa do različnih kamnitih 
odsekov. Ime je dobila 
po mestecu Squamish 
v Britanski Kolumbiji v 
Kanadi.

LIVOLDSKA

Dolžina: 2.300 m

Višinska razlika: 230 m

Zahtevnost: Zelo težka 

proga

Trail Livoldska je ena prvih 
prog v MTB Trail centru. 
Njena glavna posebnost 
je velika strmina, zato 
tudi spada med najbolj 
zahtevne tehnične proge.

PRO LINIJA 
SKOKOV

Dolžina: 900 m

Višinska razlika: 100 m

Zahtevnost: Zelo težka 

proga

Linija z 8-10 m velikimi 
skoki z »gapi« namenjena 
najboljšim kolesarjem, 
veščim skakanja. Za spust 
po liniji je potrebno veliko 
znanja in poguma.

FLAT OUT 
LINE
Namenjena za festival 
Flat out days, vsebuje 
ogromne skoke za 
potrebe festivala. Linija je 
čez leto zaprta, lahko pa 
si ogledaš festival.

DIRT 
LINIJA
Sestavljena iz dveh linij, 
lažje s »tabli« in težje z 
»gapi«. Sestavljena iz 7 
zaporednih skokov na 
obeh linijah. Če se želiš 
naučiti skakati, moraš 
osvojiti dirt linijo.

PUMP 
TRACK
Manjši a priljubljen 
asfaltirani pump track te 
pozdravi ob vstopu v trail 
center. »Pumpanje« na 
njem je osnovno gibanje 
kolesarja na trailih.

SKILL 
PARK
Ko si nadgradil osnovna 
znanja gorsko kolesarskih 
veščin, se lahko odpraviš 
na »skill park« ali 
spretnostni poligon, ki 
je lociran nad teraso. 
Sestavljen je iz elementov 
za ravnotežje, »dropov« 
in ostalih delov za piljenje 
tehnike.
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