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„Keď nemáte náladu, nevydarí sa vám deň, práca sa stane monotónnou a zdá sa, že 

miznú aj posledné nádeje, stačí vziať bicykel a previezť sa po ceste, bez myslenia na 

čokoľvek iné ako na svoju jazdu.“  

Arthur Conan Doyle 

ÚVOD  

O Slovensku sa hovorí, že má výborné predpoklady pre fungovanie cestovného 

ruchu. Mnoho ľudí si však predstaví historické a kultúrne pamiatky, kúpeľné mestá, 

jaskyne, prírodné krásy našej krajiny. Dnes, v rýchlo sa rozvíjajúcej ekonomike, ľudia 

hľadajú aj iné formy cestovného ruchu – zážitkový cestovný ruch – jazykový, 

rekondičný, gastronomický, kultúrny – hudobné a divadelné festivaly, náboženský 

a v neposlednom rade aj športový.  

Freestyle je nebezpečný druh športu, pri ktorom jazdci robia triky na bicykloch 

(salto dozadu, salto vpred, otočka o 360 stupňov, pretočenie riadítok a pod). Vznikol 

z bicrossu a mnohí si ho mýlia s freeridom, čo je disciplína na horskom bicykli - zjazdy 

na bicykli v lese.  

Výber témy našej práce nebol náhodný. V súčasnosti sa freestyle na Slovensku 

len pomaly dostáva do povedomia ľudí. Keďže som sa tomuto športu venoval sedem 

rokov, rozhodol som sa vytvoriť malého sprievodcu, ktorý uľahčí jazdcom vybrať si 

vhodný skatepark,. Túto problematiku sme spracovali formou stredoškolskej odbornej 

činnosti ešte v roku 2016 a po úspešnej obhajobe na krajskej i celoštátnej úrovni sme sa 

rozhodli pokračovať v práci s návrhom skateparku pre Banskú Bystricu. 

V prvej,  teoretickej, časti našej práce rozoberáme freestyle,  históriu i súčasnosť 

a vybavenie freestylistu. 

V ďalších častiach podrobne popisujeme vypracovanie a zrealizovanie ankety, 

vyhodnotenie ankety (zhrnutie výsledkov, spracovanie grafov a  komentárov) 

a vypracovanie mapy a tabuľky ako prehľadných nástrojov sprievodcu freestylom. Našu 

prácu sme rozšírili o ďalšiu kapitolu, Bystrický skatepark, v ktorej navrhujeme 

technické i ekonomické riešenie skateparku v Banskej Bystrici. 

V závere sme zhodnotili, ako sa nám podarilo splniť cieľ našej práce. 

V prílohe uvádzame názorné ukážky ankety, freestylových skokov, skateparky 

na Slovensku i v zahraničí a vizualizáciu skateparku v Banskej Bystrici. 
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1 PROBLEMATIKA A PREHĽAD LITERATÚRY 

1.1 Teoretické východiská freestylu 

Freestyle vznikol v USA, asi pred 30-timi rokmi. Dnes sa v tejto krajine konajú 

preteky vo Freestyle MTB a Freestyle BMX. /Pred samotnou súťažou si jazdci upravia 

terén, čo znamená že si vytvoria skoky (skoky dosahujú výšku 4 až 5 metrov), napr. 

dirty – kopce z hliny, drevené fun boxy, kovové tyčky, grind boxy a rádiusy. Celá 

príprava na súťaž trvá zhruba jeden až dva týždne, potom nasleduje samotná súťaž. 

Úspešnými jazdcami sú vo svete Tomáš Zejda a Michael Beran z Čiech,  Darren 

Berrecloth, Cameron Zink, Kurt Sorge z USA, Brandon Semenuk z Kanady, Martin 

Söderström zo Švédska, Andreu Lacondeguy zo Španielska. Veľkej popularite sa teší 

freestyle v Českej republike kde bolo postavených mnoho bike parkov. 

 

1.2 Kto je freestylista a čo k tomu potrebuje? 

Freestylistu spoznáte podľa niekoľkých znakov: kockovaná košeľa alebo tričko, 

úzke nohavice, špeciálne topánky (značka Vans alebo Fiveten), hlavu pokrýva šiltovka 

alebo prilba, nízky bicykel. Ak si niekto myslí, že ide o lacnú zábavku, veľmi sa mýli. 

Vybavenie  jazdca pozostáva z týchto nevyhnutných častí (ceny uvádzame priemerné): 

 špeciálny nízky bicykel     500,- € 

 prilba       100,- € 

 chrániče (kolená, , členky, lakte, rukavice)  150,- €. 

Ak k tejto výbave pripočítame výdavky na vycestovanie do bike parkov, treba prirátať 

na jeden trip asi 50,- €. Ak sa jazdec rozhodne absolvovať tréningový pobyt v campe (ja 

som sa zúčastnil v Stráži pod Ralskem v Českej republike) musí zarátať ešte ďalších 

500,- €. Zážitky z campu sú napriek vysokej cene nezabudnuteľné. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Darren_Berrecloth
https://en.wikipedia.org/wiki/Darren_Berrecloth
https://en.wikipedia.org/wiki/Brandon_Semenuk
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2 CIELE PRÁCE, MATERIÁL A METODIKA 

 

Cieľom našej práce je zostavenie pomocníka pre freestylistov na Slovensku. 

Rozhodli sme sa zostaviť jednoduchého sprievodcu, ktorý by pomohol nielen aktívnym 

jazdcom zo Slovenska, ale aj prípadne zahraničným freestylistom. 

Výsledky sme sa rozhodli zverejniť našim respondentom, t. j. tým, ktorí nám 

odpovedali na anketové otázky. Budeme radi, keď nás oslovia so žiadosťou 

o sprievodcu aj iné osoby.  

 

2.1 Materiál a metodika 

 

Našu odbornú činnosť sme začali tým, že sme si stanovili pracovný postup. 

a) Výber spracovávanej témy  

b) Spôsob zisťovania výsledkov – rozhodovali sme sa, akú metódu uplatníme pre 

zisťovanie informácií pre našu prácu. Zvolili sme anketu, pôvodne v elektronickej 

podobe, prostredníctvom Google formulárov, neskôr sme uskutočnili aj anketu 

v teréne. Dôvody uvedieme nižšie. Informácie sme zhromaždili aj na základe 

vlastných poznatkov z jednotlivých skateparkov. 

c) Výber a štruktúra respondentov – pýtali sme sa jazdcov freestylu z celej Slovenskej 

republiky, ktorých osobne poznáme. Celkový počet oslovených bol 40 osôb. 

Neohraničili sme vekovú štruktúru respondentov.  

d) Zostavenie ankety – vypracovali sme anketu (Príloha A). Pri ankete sme sa snažili 

usporiadať otázky v logickom slede. Anketa obsahovala 10 otázok. Zvolili sme 

väčšinou kombinované otázky - uzatvorené i s možnosťou doplnenia odpovede. 

V niektorých otázkach si mohli jazdci vybrať len jednu, v iných otázkach aj viac 

odpovedí. 

e) Uskutočnenie ankety – v  januári sme rozoslali mailom prieskumnú anketu 

jazdcom, ktorých osobne poznáme. Vzhľadom na to, že sa nám do konca januára 

vrátili len štyri odpovede, robili sme anketu vo februári osobne. Podarilo sa nám 

ešte osloviť ďalších 15 freestylistov, takže celkovo v ankete odpovedalo 19 osôb. 

f) Vyhodnotenie ankety – zo zaslaných odpovedí a z vlastných zápiskov sme 

spracovali odpovede v poradí podľa jednotlivých otázok a vyhodnotili sme tieto 

odpovede v podobe grafov a komentárov (kapitola 4 Výsledky práce). 
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g) Spracovanie malého sprievodcu – skateparky do malého sprievodcu sme 

usporiadali podľa krajov – západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský. 

Následne sme vypracovali mapu slovenských skateparkov. Údaje sme usporiadali 

aj do tabuľky ako ľahkú pomôcku pre jazdcov freestylu. 

h) Vytvorenie webovej stránky o skateparkoch na Slovensku – publikovanie 

informácií zistených v ankete a z vlastnej skúsenosti. 

i) Vypracovanie návrhu skateparku v Banskej Bystrici – technické a ekonomické 

riešenie.  
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3 VÝSLEDKY ANKETY 

 

V ankete bolo oslovených 40 respondentov, pričom ochotných odpovedať bolo len 

19 osôb, čo je 47,50 % opýtaných. Ankety sa zúčastnili len samí muži, nakoľko 

nepoznáme žiadnu ženu, ktorá jazdí freestyle. 

 

Z akého kraja pochádzaš ?  

 

 

Aký je tvoj vek ?  

 

 

1. V ktorom z navštívených skateparkov na Slovensku sa ti jazdilo najlepšie? (uveď 

aspoň 2)  

 

 

 

Je zaujímavé, že najviac sa ľudom páčilo jazdiť v Šuranoch. Určite je to kvôli skvelým 

staviteľom a dobre odvedenej práci na skateparku. 
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2. Čo ti v skateparkoch najviac chýba ?  

 

 

 

Je logické, že všetci opýtaní odpovedali, že im v skateparkoch chýba pitná voda. 

Mnohokrát len na opláchnutie – najmä v lete.  

 

3. Ako často navštevuješ skateparky v iných mestách?  

 

 

 

 

Keďže medzi našimi respondentmi boli študenti VŠ a stredoškoláci, je logické, že do iných 

miest cestujú maximálne raz mesačne (zvyčajne cez víkendy). 
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4. Aký druh dopravy využívaš na dopravenie sa do skateparku?  

 

 

 

Pri odpovedi na túto otázku mohli respondenti zvoliť aj viac odpovedí. Stredoškoláci 

využívajú vo väčšej miere vlaky (cesta vyjde len na 1,50 € za bicykel), vysokoškoláci 

uprednostňujú vlastné auto. Mnohokrát sa dohodnú 2 - 3 freestylisti na spoločnú jazdu 

autom.  

 

5. Dohodneš sa s ,,lokálmi´´ keď ideš jazdiť do ich mesta?  

 

 

 

 

Veľa jazdcov.sa ozýva lokálom (miestnym jazdcom) pred príchodom do mesta (to značí, 

že slovenská scéna je rozvinutá). 

 

6. Čo by si vylepšil v skateparkoch?  

 

Najčastejšie odpovede boli: povrch, prekážky, povrch prekážok, prístup. 
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7. Hodil by sa ti Sprievodca skateparkmi po Slovensku?  

 

 

 

8. Koľko peňazí minieš na jeden trip?  

 

 

 

Z odpovedí našich respondentov sa dá povedať, že na jeden trip minú jazdci od 11,- € do 

30,- €. Záleží na tom, v akej vzdialenosti od ich bydliska sa nachádza skatepark. 
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4 MALÝ SPRIEVODCA FREESTYLOVÝMI SKATEPARKMI 

 

Aby sa vedeli freestylisti rozhodnúť, do ktorého skateparku pocestujú uvádzame 

prehľadnú mapu skateparkov v Slovenskej republike.  

 

 

 

Obr. 1: Mapa skateparkov na Slovensku  

(upravené z https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_krajov_na_Slovensku ) 

 

Pre lepší výber uvádzame prehľadné usporiadanie skateparkov a služieb, ktoré 

ponúkajú, v tabuľke na nasledujúcej strane. 

Všetky uvedené získané informácie sme publikovali na nami vytvorenej webovej 

stránke https://freestyleparkyslovensko.webnode.sk . 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_krajov_na_Slovensku
https://freestyleparkyslovensko.webnode.sk/
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Tabuľka 1. Prehľad skateparkov na Slovensku  

Skatepark + internetové prepojenie 1 2 3 4 5 6 7 

Západné Slovensko 

Bratislava  - Cvernovka  v   s 
p h 

i 

t

w 

- Skatepark Petržalka  v   s i t 

Skalica  

https://www.facebook.com/skatepark.skalica?fref=ts 
 b   s p t 

Nitra Skateplaza  b   s h t 

Šurany   v   
s 

r 
p 

t

w 

Nové Zámky Skateplaza   v   s p t 

Nové mesto nad Váhom (krytá hala)  v   r i 
t

w 

Považská Bystrica Wupa Bikepark  

https://www.facebook.com/WUPA-bikepark-

157044057690257/?fref=ts  

 v   s p t 

Trávnica  

http://www.junkride.sk/parks/ 
 v   s I p t 

Vráble   v   r p t 

Levice Družba   v   s i t 

Stredné Slovensko 

Žilina  Skatepark pri priehrade  

https://www.facebook.com/skatepark.zilina?fref=ts  
 v   s h t 

Čadca  

https://www.facebook.com/skatepark.cadca/?fref=ts  
 v   s p t 

Námestovo 

https://www.facebook.com/skateparknoimp/?fref=ts 
 b   s p t 

Ružomberok  

https://www.facebook.com/skateparkRK/?fref=ts  
 v   r p t 

Martin  - Skatepark   v   s p t 

- Mt Trails  v    i t 

Prievidza 

https://www.facebook.com/BikeskateparkPrievidza/?fref=ts 
 b   s p t 

Východné Slovensko 

Prešov 

https://www.facebook.com/LTRExtremeSportHall/?fref=ts 
 v   r i 

t

w 

Košice  - Alejová concrete   v   s h t 

- Drabová dirt   v   s i t 

- Girbeš  a c    i t 

Legenda: 

1 – kvalita dirtov ( - výborné) 

2 – doprava do parku (a – vlastné  auto, b – bus, v – vlak, c – bicykel) 

3 – pitná voda v parku ( - nie) 

4 – prístrešok/lavičky na oddych ( - áno,  - nie) 

5 – blízkosť občerstvenia (f - bufet, r – reštaurácia, s – supermarket, i – iné) 

6 – v blízkosti možnosť ubytovania (ch – chata, p – penzión, h – hotel, i – iné) 

7 – možnosť jazdenia (t – teplo , w –aj v zime) 

https://www.facebook.com/skatepark.skalica?fref=ts
https://www.facebook.com/WUPA-bikepark-157044057690257/?fref=ts
https://www.facebook.com/WUPA-bikepark-157044057690257/?fref=ts
http://www.junkride.sk/parks/
https://www.facebook.com/skatepark.zilina?fref=ts
https://www.facebook.com/skatepark.cadca/?fref=ts
https://www.facebook.com/skateparknoimp/?fref=ts
https://www.facebook.com/skateparkRK/?fref=ts
https://www.facebook.com/BikeskateparkPrievidza/?fref=ts
https://www.facebook.com/LTRExtremeSportHall/?fref=ts
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5 BYSTRICKÝ SKATEPARK 

 

„Banská Bystrica stále nemá vytvorené miesto pre aktivity skaterov, bikerov, 

korčuliarov. Mladí ľudia, ktorí sa venujú týmto aktivitám, sú odkázaní na vzdialené mestá, 

ktoré tieto parky majú vybudované a viacerí odchádzajú cez víkendy jazdiť tam.“ Táto 

skutočnosť platila len do roku 2017, kedy vzniklo Skate Depo, krytý skatepark 

v Kostiviarskej. Naďalej však chýba outdoorový skatepark, pretože ten na Uhlisku je 

nefunkčný po prevádzke provizórnej autobusovej stanice.  

V súčasnosti Banská Bystrica oplýva mnohými možnosťami kde skatepark 

vybudovať. Navrhujeme dve riešenia: 

  obnoviť pôvodný skatepark na Uhlisku, alebo 

 vystavať nový, na ploche nefunkčného detského ihriska v Mestskom parku 

oproti SPŠ J. Murgaša.  

Najvhodnejším riešením sa nám zdá druhá možnosť pre svoju polohu, keďže sa nachádza 

v širšom centre mesta, neďaleko Námestia SNP, a vyhovoval by tak domácim, ako aj 

turistom.  

 

5.1 Stručný popis projektu a rozpočet 

 

Cieľom projektu je vybudovanie nového skateparku pre freestyle športy 

(skatebording, korčuľovanie, BMX, MTB) s miestom oddychu pre širokú verejnosť.  

Cieľovou skupinou je mládež a rodiny s deťmi z Banskej Bystrice a okolia.  

Výstavba skateparku by pozostávala z výstavby betónovej platne a prekážkových 

prvkov (bang rampa, quarter, funbox, funbox s grindboxom, grindbox, pyramída, mini 

rampa, rail, lavička). Počet prekážok by závisel od veľkosti plochy. My sme využili  návrh 

firmy TechRamps, ktorá uvažuje o veľkosti plochy 1000 m
2
 (technické riešenie uvádzame 

na s. 16). 

Rozpočet skateparku sme zostavovali na základe reálnych cien, ktoré sme zisťovali 

z internetu alebo priamo u dodávateľov a vychádzali sme z veľkosti plochy, počtu 

prekážok a zvolenej technológie (drevo alebo betón). Uvažovali sme o skateparku 

z betónu, ktorý nie je nákladný na údržbu; náklady na údržbu sú 0 €. Pri nákupe veľkého 

množstva betónu je preprava v cene obstarania. Priemerná nákupná cena je 80,- € za m
3
 

betónu.  
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Výstavbu by sme realizovali dodávateľsky. Za realizáciu ako aj dodanie betónu 

a vizualizáciu skateparku. by boli zodpovedné firmy Techramps, ParkPilot alebo Miloš 

Ogurčák, ktoré už majú skúsenosti s výstavbou skateparkov. V celkovej cene ich práce sú 

zahrnuté náklady na prekážky, ktoré zahŕňajú aj mzdové a ostatné osobné náklady 

(plánovaný rozpočet nákladov na prekážky uvádzame v tabuľke 2). 

 

 

Obr. 2: Technické riešenie Bystrického skateparku 

 

Tabuľka 2. Rozpočet nákladov na betón a prekážky 

Číslo Položka 
Merná jednotka/ 

rozmer 
Rozpočtované náklady 

 betón 1000 m
2
 8 000,00 

1 bang rampa 416x610x150 340,00 

2 quarter  320x610x150 300,00 

3 funbox s grindboxom 720x244x60 250,00 

4 funbox  720x244x60 150,00 

5 pyramída 720x360x60 350,00 

6 grindbox malý 364x121x25 350,00 

7 grindbox veľký 364x121x50 360,00 

8 mini Rampa H 150 940x610x150 400,00 

9 lavička 250x25x35 30,00 

10 rail 250x8x35 100,00 
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Na výstavbe by sa podieľali aj dobrovoľníci (nadšenci týchto športov), ktorí by vykonávali 

napríklad tieto práce: úprava terénu – kosenie, vyčistenie plochy, pomocné práce pri 

betónovaní a pri umiestňovaní prekážok. 

Predpokladané celkové náklady na výstavbu skateparku by predstavovali 10 630,00 €.  

Z hľadiska využiteľnosti predpokladáme, že skatepark by bol najviac využívaný 

v popoludňajších hodinách a cez víkendy, vstup by bol zdarma.  

 

5.2 Zdroje financovania projektu 

 

Financovať takýto projekt nie je nemožné. V dnešnej dobe sa ponúka viac možností. 

Uvažujeme o kombinácii týchto zdrojov:  

 požiadať o podporu z projektu O2 Think Big, 

 z participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica, 

 Startlab (slovenská crowdfundingová platforma otvorená kreatívcom, dizajnérom,  

umelcom, aktívnym občanom, startupistom - jednoducho každému, kto má 

pripravený projekt, ktorý pomôže zlepšiť Slovensko), 

 miestni podnikatelia. 
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6 ZÁVERY PRÁCE  

 

Našu stredoškolskú prácu sme zamerali na zhromaždenie údajov k zostaveniu  

malého sprievodcu freestylovými parkmi na Slovensku.  

Cieľom našej práce bolo zistiť informácie o slovenských skateparkoch, kde je 

možné  jazdiť freestyl a zostaviť už spomínanú pomôcku pre jazdcov.  

Vykonali sme anketu, pričom sme zistili, že spoľahnúť sa len na internetovú 

komunikáciu nie je vždy rozumné, keďže do nami zadaného termínu sa nám zo 

štyridsiatich ankiet vrátili len štyri. Najvhodnejším riešením bolo potom uskutočnenie 

ankety osobne – stretnutím sa s respondentmi, ktorí odpovedali na naše otázky. 

Zistili sme, že najčastejšie je navštevovaný skatepark v Šuranoch. Jazdci sa 

dopravujú najčastejšie vlakom, v skateparkoch im najviac chýba pitná voda, mnohí by 

upravili povrch prekážok. Sprievodcu skateparkmi po Slovensku by uvítalo 85 % 

respondentov.  

 

V predkladanej práci sme vám predstavili okrem iného, nový, rozvíjajúci sa 

šport na Slovensku – freestyle. Tým, že aj my sme nadšenci tohto športu, vieme, aké 

dôležité je mať informácie o možnostiach, kde ho možno trénovať. Na Slovensku sa 

zatiaľ nevyskytuje v ucelenej podobe sprievodca po freestylových parkoch v tlačenej či 

elektronickej podobe. Tieto informácie sú „rozhádzané“ na mnohých internetových 

stránkach, najčastejšie na stránkach jednotlivých parkov, takže hľadať nejaké 

informácie je časovo náročné. Navyše, nie všetky parky majú svoju webovú stránku.  

Stručný sprievodca, ktorý je výsledkom našej práce, zhromažďuje informácie 

o možnostiach dopravy, ubytovania, stravovania v jednotlivých skateparkoch. 

Vhodným riešením na sprístupnenie našich zistení bolo vytvoriť vlastnú webovú 

stránku https://freestyleparkyslovensko.webnode.sk , kde zverejňujeme zistené 

skutočnosti.  

Projekt nového skateparku je pokračovaním našej práce v oblasti rozvoja 

cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Potešilo by nás, keby sa aj v meste pod Urpínom 

podarilo zrealizovať nový športový areál, ktorý by prilákal nielen nadšencov týchto 

športov (skaterov, BMX-károv), ale slúžil by aj ako oddychová zóna pre mladé rodiny.

https://freestyleparkyslovensko.webnode.sk/
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PRÍLOHY 



 

 

Príloha A 1 

ANKETA 

 

Ahoj, priateľ freestylu, 

v rámci mojej stredoškolskej odbornej činnosti som sa rozhodol zmapovať skateparky 

na Slovensku. Prosím Ťa o vyplnenie tejto krátkej ankety do 31. 01. 2016. Vyber jednu 

alebo viac možností, prípadne dopíš Tvoj názor. Za vyplnenie ďakujem.  

Adam Kaktus Biloveský 

Z akého kraja pochádzaš ?  

Bratislavský  

Trnavský  

Nitriansky  

Trenčiansky  

Žilinský  

Banskobystrický  

Prešovský  

Košický  

 

Aký je tvoj vek ?  

10-15  

16-20  

21-25  

25 a viac  

 

1. V ktorom z navštívených skateparkov na Slovensku sa ti jazdilo najlepšie? 

(uveď aspoň 2)  

 

 

2. Čo ti v skateparkoch najviac chýba ?  

možnosť občerstvenia  

pitná voda  

prístrešok na relax  

Iné:  

 

 



 

 

Príloha A 2 

 

3. Ako často navštevuješ skateparky v iných mestách?  

niekoľkokrát do týždňa  

raz do týždňa  

len víkendy  

raz mesačne  

iné  

 

4. Aký druh dopravy využívaš na dopravenie sa do skateparku?  

vlastné auto  

vlak  

autobus  

na biku  

iné:  

 

5. Dohodneš sa s ,,lokálmi´´ keď ideš jazdiť do ich mesta?  

vždy  

občas  

nikdy  

ako kedy  

 

6. Čo by si vylepšil v skateparkoch?  

 

 

7. Hodil by sa ti Sprievodca Skateparkmi po Slovensku?  

 

 

8. Koľko peňazí minieš na jeden trip?  

5-10 € 

11-20 € 

21-30 € 

30 € a viac 

 

 

Ďakujem za ochotu a čas, ktorý si strávil vypĺňaním mojej ankety.   

Adam Kaktus Biloveský  

 



 

 

Príloha B 

UKÁŽKY FREESTYLOVÝCH SKOKOV 

 

 

 

Obr. 3: Jazda v skate depe (foto by Biloveský, A., 2015) 

 

 

Obr. 4: Skok - Matt Cordova (foto by Pearson, R., 2014) 



 

 

Príloha C 1 

 

UKÁŽKY SKATEPARKOV V ZAHRANIČÍ A NA SLOVENSKU 

 

 

Obr. 5: Skatepark Bowl de Crolles – Francúzsko 

(in http://www.ridethefire.net/contenu/skatepark-bowl-crolles-b.jpg ) 

 

 

 

Obr. 6: Dirt jump hala Stráž pod Ralskem – Česká Republika  

(in http://bmxhala.blogspot.sk/2014/01/kryte-skateparky.html ) 

http://www.ridethefire.net/contenu/skatepark-bowl-crolles-b.jpg
http://bmxhala.blogspot.sk/2014/01/kryte-skateparky.html
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Obr. 7: Skatepark Šurany – Slovenská republika  

(in http://bmxhala.blogspot.sk/2014/01/kryte-skateparky.html ) 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Skatepark v Skalici – Slovenská republika (foto by Mackaničová, G., 2013, in 

http://safbmx.sk/category/bmx-pohar/page/3/ ) 

http://bmxhala.blogspot.sk/2014/01/kryte-skateparky.html
http://safbmx.sk/category/bmx-pohar/page/3/


 

 

Príloha D 

 

VIZUALIZÁCIA NÁVRHU SKATEPARKU V BANSKEJ BYSTRICI 

 

 

 

 

Obr. 9: Vizualizácia návrhu skateparku v Banskej Bystrici 

(in http://www.larslaj.sk/product/skate-park-1/516 ) 

 

 

 

 

http://www.larslaj.sk/product/skate-park-1/516

