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1. Úvod a širšie súvislosti.

Potreba spracovania predkladanej Koncepcie vyplynula z požiadavky Mestského zastupiteľstva,
ktoré doporučilo prepracovať predkladanú Koncepciu júni 2016. Bola to Koncepcia Mestských
lesov v Bratislave, roky 2016 - 2018. Hlavnou námietkou bol chýbajúci proces participácie,
získania viacerých názorov a pohľadov na rozvoj ML. Vedenie ML zorganizovalo v priebehu
roku2016 viacero stretnutí s rôznymi účastníkmi, zainteresovanými stranami a nakoniec
obstaralo spracovávaný materiál v skladbe:
1. Analytická časť
2. Koncepčná časť
3. Akčný plán
V rámci prípravných prác sa uskutočnilo stretnutie- zasadnutie Komisie územného plán., ŽP
a výstavby MsZ dňa 10.5.2016, kde sa v bode 3 venovanom doplneniu Koncepcie rozvoja ML
v BA 2016- 2018 píše: Starostlivosť o lesné porasty: doplniť plánovaný objem ťažby na
decénium 2016- 2025, lokality ťažby, spôsoby ťažby a približovania dreva, sezónne a iné
obmedzenia ťažby z dôvodov rekreácie a ochrany prírody, kritériá FSC, referenčné plochy FSC.
Doplniť mapovú prílohu a predpokladané náklady.
Osobitou súčasťou spracovávaného materiálu je proces Participácie, ktorého výstupom je
Záverečná správa. V rámci prác na Koncepcii sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s kľúčovými
aktérmi, niekoľko stretnutí so zainteresovanými inštitúciami, organizáciami, zápisy sú súčasťou
osobitej časti Participácia. Podklady sú využité pri tvorbe tohto materiálu.
V znení Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl.m.SR Bratislavy, v časti Strategická
vízia mesta sa popisuje, že Bratislava chce byť mestom, ktoré rešpektuje zásady udržateľného
rozvoja, zodpovedne pristupuje k životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu. /str11/
V strategických cieľoch sa definuje bod D3- zabezpečovať systematický manažment zelene, jej
plôch a prírodných prvkov vrátane ochrany prírody a krajiny a realizácie územného systému
ekologickej stability.
Vzhľadom na kontinuitu lesného porastu, masívu Malých Karpát je pre definovanie budúcej
stratégie rozvoja ML dôležité aplikovať aj Územný plán BSK, časť Ochrana prírody a tvorba
krajiny vrátane prvkov ÚZES z roku 2013.
Lesopark Bratislava mal pôvodne väčšiu výmeru ako dnes /cca3.190 ha/
Téma rozšírenia
územia Lesoparku je vzhľadom na majetko-právne, vlastnícke vzťahy nie jednoduchá. Skôr sa
dá hovoriť o zjednotení spôsobu hospodárenia a ochrany prírody na väčšom území ako dnešné
ML aj bez zmeny hraníc lesoparku. Súčasné hranice, totiž neobsahujú ani celý rozsah lesov,
územia CHKO Malé Karpaty, či katastra mesta Bratislava.
Súčasná výmera , plocha ML vznikla po roku 1990 , základ tvoria pozemky lesa vo vlastníctve
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Predtým bola výmera lesoparku dvojnásobná,
obsahovala napr. aj masív Kobyly medzi Devínskou novou Vsou a Dúbravkou. Hranicu katastra
mesta na severe tvorí aj hranica lesa smerom ku katastru Záhorská Bystrica. Táto časť lesa je
v správe a údržbe urbariátov a šp. Lesy SR.
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2. Koncepcia rozvoja MLB

A/ Rekreácia, šport a voľnočasové aktivity
A1. Funkčné a priestorové členenie a zonácia územia MLB
Funkčné a priestorové usporiadanie územia MLB predstavuje územný priemet rekreačných
potrieb obyvateľstva ako aj ostatných produkčných a mimoprodukčných funkcií lesov, pri
zohľadnení vzťahov medzi potenciálom a limitmi prírodného prostredia a rekreačnými
požiadavkami návštevníkov. Za týmto účelom, vychádzajúc pritom nielen z aktuálneho stavu ale
aj z predpokladaného nárastu počtu návštevníkov a ich rekreačných požiadaviek, je potrebné
vhodne diferencovať, lokalizovať a dimenzovať (určiť správne kapacitné, funkčné a ekologické
parametre) hlavné zóny a v rámci nich jednotlivé rekreačné centrá s vhodne vymedzenými
funkčnými plochami a rekreačnými zariadeniami.
Pri funkčnom a priestorovom usporiadaní územia MLB z hľadiska rozlohy, rozsahu a špecifík
účelového určenia i vzájomnej náväznosti, boli vymedzené nasledovné funkčné jednotky,
ktorých poradie podľa nadradenosti je nasledovné:
- Zóna
- Rekreačné centrum
- Funkčná plocha
V rámci jednotlivých funkčných plôch ale aj mimo nich sú umiestnené (prípadne navrhované)
rôzne typy rekreačných zariadení (rekreačnej infraštruktúry). Koncepcia v druhej časti uplatňuje
popísané členenie v plnom rozsahu len v rámci zóny 1. (zóna intenzívnej rekreácie). V zóne 2.
(zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva) sa nevyčleňujú rekreačné centrá, ale
len funkčné plochy. V zóne 3. (zóna ochrany prírody a rekreácie) sa už nevyčleňujú ani
rekreačné centrá ani funkčné plochy. Nebudujú sa v nej ani nové rekreačné zariadenia, avšak
vykonáva sa údržba existujúcich zariadení.
Funkčné zóny sú priestorovo vymedzené a funkčne určené z hľadiska:
- prírodných podmienok,
- prioritných a vedľajších funkcií,
- dostupnosti, frekvencie a dĺžky rekreačného pobytu návštevníkov,
Jednotlivé zóny plošne a priestorovo zohľadňujú stupeň rekreačného významu (podmieneného
návštevnosťou), dĺžku trvania (každodenná, víkendová) i formu (aktívna, pasívna) rekreácie,
ako aj záujmy ochrany prírody a lesného hospodárstva, a z toho vyplývajúce účelné
rozmiestnenie, vybavenosť a vnútornú organizáciu funkčných priestorov (rekreačných centier,
funkčných plôch) ako aj adekvátne úpravy rekreačného prostredia.
V zmysle uvedených kritérií boli na území MLB vyčlenené 3 funkčné zóny:
- Zóna A – „zóna intenzívnej rekreácie“
- Zóna B – „zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva“
- Zóna C – „zóna ochrany prírody a rekreácie“ (zóna kľudu)
V zmysle uvedených kritérií boli na území MLB vyčlenené 3 funkčné zóny:
Zóna A – „zóna intenzívnej rekreácie“, ktorú tvoria hlavné centrá rekreácie a ich zázemie Rekreačné centrum Koliba - Kamzík, Rekreačné centrum Horná mlynská dolina (predtým
Železná Studienka), Rekreačné centrum Kačín a Rekreačné centrum Krasňany. Táto zóna je
tvorená plochami s najväčšou návštevnosťou. Hlavnou funkciou v tejto zóne je rekreácia a
oddych návštevníkov v prevažne prírodnom prostredí s vysokým zastúpením prírodných prvkov.
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To predpokladá nielen účelnú organizáciu týchto priestorov s možnosťou realizácie širokej škály
rekreačných aktivít, ale aj značný stupeň úprav prírodných priestorových prvkov (vrátane
lesných porastov) za účelom posilnenia ich esteticko-rekreačnej funkcie. V tejto zóne je možné
uvažovať v prípade potreby aj s budovaním nových prvkov a zariadení rekreačnej infraštruktúry,
v súlade s platným územným plánom. Lesné porasty v tejto zóne môžu miestami nadobúdať až
parkový charakter.
Zóna B – „zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva“ Táto zóna
predstavuje „rozptylové územie“ Zóny A, pričom prevládajúcou funkciou je rekreácia v
prírodnom prostredí. Doplnkovými funkciami je ochrana prírody a lesné hospodárstvo.
Návštevnosť v tejto zóne bude spravidla nižšia ako v predchádzajúcej zóne, čomu bude
zodpovedať aj objem a charakter rekreačného vybavenia, ako aj stupeň úprav prírodného
prostredia, najmä lesných porastov (jednotlivý až skupinový účelový výber). Hlavný rozdiel
oproti Zóne A spočíva v tom, že v Zóne B by sa už nemalo uvažovať s budovaním nových
prvkov a zariadení rekreačnej infraštruktúry (okrem výnimočných prípadov), ale len
s využívaním a udržiavaním (v prípade potreby aj s rekonštrukciou) existujúcich zariadení.
Lesné hospodárstvo sa vykonáva v súlade s platným PSL, pri rešpektovaní obmedzení a limitov
stanovených mestským zastupiteľstvom (uznesenie č. 1798/2014 MsZ), a to najmä pokiaľ ide
o celkový objem, lokalizáciu a používanie šetrných metód ťažby dreva. Prevažný objem
lesohospodárskych činností na území MLB, najmä obnovnej ťažby, sa vykonáva v tejto zóne.
Zóna C – „zóna ochrany prírody a rekreácie“ (zóna kľudu)
V tejto zóne ide najmä o dosiahnutie zosúladenia záujmov rekreácie a ochrany prírody, pri
súčasnom výraznom obmedzení lesného hospodárstva. Hlavnou funkciou v tejto zóne je
ochrana prírody, doplnkovou funkciou je rekreácia v nenarušenom prírodnom prostredí. Túto
zónu tvoria najmä existujúce a navrhované referenčné plochy FSC, existujúce a navrhované
osobitne chránené (tzv. maloplošné) územia s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, jadrá lesných
biocentier vymedzených v Regionálnom územnom systéme ekologickej stability, ako aj ostatné
lesy s vysokou ochranárskou hodnotou (LVO) a iné lokality významné z hľadiska ochrany
prírody.
Lesné hospodárstvo sa v tejto zóne vykonáva v súlade s platným PSL, avšak s vylúčením
úmyselnej obnovnej ťažby v porastoch starších ako 100 rokov, tzn. že v porastoch (JPRL)
nachádzajúcich sa v tejto zóne sa môže vykonávať len úmyselná výchovná ťažba (v
porastoch mladších ako 100 rokov). Odstraňovanie (výrub) stromov v blízkosti turistických
a cyklistických chodníkov a rekreačných centier, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre
návštevníkov, sa môže vykonávať aj v tejto zóne bez obmedzenia.
Záujmy ochrany prírody sa uplatňujú v súlade so Zákonom č. 543/2002 Z. z. - Zákon o ochrane
prírody a krajiny.
Zásada voľného pohybu osôb (peších aj cyklistov) platí na celom území MLB, tzn. aj
vrátane Zóny C.
Prostredie veľkého mesta je charakteristické neustálym ruchom, znečistením ovzdušia, menším
podielom zelene a rôznych prírodných prvkov. Obyvateľstvo vo veľkej miere vykonáva tzv. sedavé
zamestnania bez dostatku pohybu. Tieto faktory tak výrazne determinujú potrebu a záujem
verejnosti o krátkodobú rekreáciu, šport a oddych v prírodnom prostredí. Bratislavský lesný park
ako pomerne súvislé územie lesov a lúk s hustou sieťou chodníkov, cyklochodníkov a cestičiek
predstavuje najobľúbenejšie rekreačné územie pre obyvateľov Bratislavy.
Východiskom pre správne navrhnutie využívania existujúcich a tvorby nových rekreačných,
športových a oddychových areálov na území Bratislavského lesného parku je koncepcia zonácie
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bratislavského lesoparku. Koncepcia 2017 jasne zadefinuje základnú požiadavku – maximálne
sústreďovať a udržiavať návštevníkov lesoparku v nástupných areáloch, územiach a znižovať
intenzitu rekreácie smerom do vnútra územia mestských lesov. Aj z tohto pohľadu je dôležité jasne
zadefinovať nástupné/výstupné územia, priestory ich využitie, vybavenie, údržbu a rozvoj.

A.2. Hlavné nástupné priestory do lesoparku / MLB
V súčasnej dobe rozoznávame 3 hlavné nástupné/výstupné územia. Sú nimi rekreačné centrá
Horná Mlynská dolina, Koliba – Kamzík a centrum Pod horárňou Krasňany. Pre tieto miesta je
špecifická intenzívna rekreácia, vysoká návštevnosť a s tým spojené potreby verejnosti na
krátkodobú rekreáciu a šport.
Odporúčania pre nástupné územia:
Vo všeobecnosti je potrebné dovybaviť všetky tieto územia a posilniť ich správu s cieľom
podpory rekreácie a športu rôznych skupín návštevníkov. Tieto areály sú nielen vstupom do
lesoparku pre turistov, cyklistov a bežcov, ktorí potrebujú svoje zázemie, ale aj miestom, kde
rôzne skupiny trávia väčšinu času pri návšteve Bratislavského lesného parku (napríklad rodiny
s deťmi a pod.).
Po vzore pomerne dobre fungujúceho konceptu správcu územia na Partizánskej lúke, je
vhodné tento koncept rozšíriť aj na ostatné existujúce, ako aj v budúcnosti plánované vstupy
(Kamzík, Krasňany, Záhorská Bystrica). Koncept správcu územia síce vyžaduje väčšie nároky na
organizáciu Mestské lesy po personálnej, finančnej a technickej stránke, avšak prináša výrazné
benefity v podobe promptného riešenia problémov a zvýšenia atraktivity územia, zvýšenia
poriadku a čistoty v daných areáloch, informovanosti návštevníkov lesoparku, efektívnejšej
údržby mobiliáru jednotlivých vstupov a pod.
Jednotlivé vstupné areály by mali poskytovať rôznym skupinám návštevníkov maximálnu úroveň
hygieny a čistoty (potreba vybudovania WC, prezliekarní, dostatočné množstvo odpadkových
košov vrátane možnosti separovaného zberu odpadu), možnosť na aktívne trávenie času
v čistom prírodnom prostredí (miesta na opekanie, grilovanie, stravovacie zariadenia, detské
ihriská a rôzne hracie prvky pre deti, fitness v prírode, atrakcie ako bobová dráha, brodiská
a pod.), možnosť získať základné informácie a lesoparku (prehľadné mapy územia, samostatné
mapy cyklotrás, náučné a informačné tabule, atď.). Súčasťou každého vstupného areálu by mal
byť aj kratší menej náročný okruh vo forme náučného chodníka pre tých, ktorí nemajú záujem
vstupovať hlbšie do územia lesoparku.
Cyklisti zvyčajne netrávia na týchto územiach veľa času a pokračujú hlbšie do lesoparku.
Avšak práve v nástupných bodoch by mali mať isté zázemie v podobe spŕch či prezliekarní,
možnosti vykonať rýchly servis bicyklov (umiestnenie servisných cyklostojanov) a umytia bicykla
(umiestnenie cykloumyvárok). Bratislavský lesopark je ideálnym miestom pre cykloturistiku
a horskú cyklistiku. Aj preto je vhodné uvažovať o vytvorení konceptu požičovne bicyklov
a príslušenstva (helmy, detské sedačky či cyklovozíky) s možnosťou požičania na jednom
mieste a vrátenia na inom vstupe/výstupe z lesoparku.
Dôležitým faktorom pre kvalitnú rekreáciu, šport a oddych v prírodnom prostredí je estetická
hodnota územia. Aj preto je treba zosúladiť vybavenie týchto území s cieľom zvýšenia kvality
a estetickej funkcie (jednotné značenie, jednotné smerovníky a informačné tabule,
minimalizovanie vonkajšej reklamy, používať v maximálnej miere prírodné materiály, odstrániť
rušivé elementy (staré ploty, poškodené rozvodné skrine a podobne), zjednotenie vizuálu
lavičiek, altánkov, oplotenia, atď.), budovať nové rekreačné prvky najmä využitím dreva
a materiálov hodiacich sa do okolitého prírodného prostredia (detské ihriská a pod.).
V tomto kontexte je potrebné skvalitniť údržbu zelene najmä v parkovej časti lesoparku, čo je
možné realizovať vytvorením funkcie krajinár/záhradník. Jeho úlohou by malo byť udržiavať
stav parkovej zelene na vysokej úrovni, robiť koncepčné krajinárske zásahy do územia, citlivo
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zvyšovať atraktivitu územia ako aj zakladanie a starostlivosť o špecifické územia v lesoparku
(arborétum, ovocný sad, kvetinové lúky a pod.).
Keďže do územia vstupov/výstupov do lesoparku sa sústredí najviac finančných prostriedkov
a sú najnáročnejšie na údržbu, je potrebné, aby tieto miesta boli zabezpečené kamerovým
systémom napojeným na kamerový systém Mestskej polície.

A.3. Rekreačné a športové areály a oddychové priestory
Súčasný stav, charakter, boli podrobnejšie popísaná v prvej časti správy- 1. Analytická časť. Pre
úplnosť uvádzame doplnenie - čo je z pohľadu Koncepcie potrebné v návrhovom období + 3
roky a plus 10 rokov doplniť.

1. Rekreačné centrum Koliba – Kamzík
patrí k miestam, kde sa tradične koncentruje návštevnosť v lesnom parku. Dnešné
dopravné napojenie je už nevhodné. Návštevníci preferujú osobný automobil a pôvodne
dominantné spojenie trolejbusom Bratislava – Koliba sa dostalo na druhé miesto. Automobily
zahlcujú prístupové komunikácie a obťažujú návštevníkov. Akútna je zmena, doplnenie
kyvadlovej MHD a diferenciácia a preferencia peších.
Územie si vyžaduje komplexnú stratégiu rozvoja, berúc do úvahy jeho špecifickosť (pomerne
malé územie v okolí Cvičnej lúky až po Americké námestie s vyhliadkovou vežou) a zlú dopravnú
situáciu. Pravé problematiku dopravných vzťahov medzi automobilmi, cyklistami a pešími
turistami je potrebné vyriešiť prednostne a zvýšiť tak bezpečnosť chodcov/cyklistov. Riešením
je predĺženie promenády so zákazom vjazdu smerom k bufetom, kde sa koncentruje najväčší
počet návštevníkov.
Ďalším preferovaným riešením je zabezpečiť obslužnosť územia prostredníctvom MHD, aspoň
počas víkendov a sviatkov. Problematiku dopravy by taktiež vyriešilo vybudovanie chodníka
popri hlavnej Ceste na Kamzík, respektíve presmerovanie verejnosti na tzv Cisársku cestu, kde
je úplný zákaz vjazdu motorových vozidiel, tu by však bolo vhodné vybudovať osvetlenie.
Na rekreačnom území Cvičná lúka je potenciál ďalej budovať alebo vylepšovať existujúce
atraktívne prvky (oprava a rozšírenie bobovej dráhy, možnosť vybudovania domčeka na strome
pre viac ako 4 osoby, rozšírenie detského ihriska, obnova arboréta s možnosťou vzdelávania
verejnosti, vybudovanie náučného okruhu pre menej náročných turistov tak, aby neprichádzali
do stretov s cyklistami jazdiacimi na zjazdových cyklistických tratiach, obnova a oprava ďalších
kaverien z Prvej svetovej vojny (Americké námestie) a pod.).
Množstvo lúčok a výsekov pod elektrickým vedením alebo lanovkou ponúka alternatívnu
možnosť na zriadenie salaša a chov oviec či kôz, ako výrazného prírodného prvku.

2. Rekreačné centrum Horná Mlynská dolina (predtým Železná studienka)
má špecifické postavenie vzhľadom na jej dostupnosť z rôznych častí mesta, pomerne
kvalitnú obslužnosť mestskou hromadnou dopravou (blízky prestupný uzol Patrónka) ako
zastávka vlaku, v správe ŽSR.
Časť Partizánska lúka je vhodné ďalej rozvíjať prvky atraktivity (detské ihriská, brodiská na
Vydrici, fitnes prvky a pod.) ako aj dôsledne udržiavať prvky existujúce (najmä drevené prvky
detských ihrísk), ktoré najrýchlejšie strácajú životnosť.
Potrebné je obnoviť bezbariérový prechod od Červeného mosta na Partizánsku lúku.
Predĺžiť Kúpeľný charakter (dlažba, mobiliár, chodníky a cyklotrasy) Hornej mlynskej doliny,
začínajúc pri Červenom moste a končiac pri funkčnej ploche Železná studnička, minimálne po
funkčnú plochu Drieňovské lúky. Vytvorí sa tak súvislá promenáda vhodná na krátkodobú
rekreáciu a šport v prírodnom udržiavanom lesoparkovom prostredí.
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Významnými prvkami rekreačného centra Horná Mlynská dolina sú vodné plochy, t.j. tok
Vydrice a všetky 4 rybníky. Potrebné je krajinársky ich upraviť, osadiť móla, oddychové
a intímnejšie miesta alebo drevený bezbariérový chodník popri brehu. Krajinárske zásahy do
brehového porastu sú taktiež nutné.
V horizonte plus 3 roky je nevyhnutné opraviť a vymeniť kovové zábradlie popri asfaltovej
ceste ako aj opraviť na mnohých miestach prepadávajúci sa chodník.
Lokalita Klepáč- nevyhnutné je opraviť povrchy chodníkov a zábradlí nachádzajúcich sa na
hlavnej asfaltovej ceste ponad areál reštaurácie.
Lokalita Rybárska reštaurácia, rozostavaný skelet stavby. Plány na budovanie hotela či
reštaurácie sú z pohľadu podpory rekreácie v prírodnom prostredí nevhodné. Je potrebné jasne
zadefinovať požiadavku na vylúčenie budovania nových ubytovacích zariadení (hotely, penzióny,
vilové domy) na celom území BLP.
V tomto území je potenciál na vybudovanie Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy a
(alebo) mini zoo ako prvok atraktivity a vzdelávania obyvateľstva Bratislavy.
Lokalita Rybníky 1- 4. Z pohľadu rekreácie je vhodné rozvíjať využitie rybníkov a vodných plôch
prioritne na rekreáciu obyvateľstva. V súčasnosti sú rybníky intenzívne využívané na umelý chov
rýb a rybolov samotný. Avšak táto činnosť so sebou prináša výrazné negatíva ako zvýšený
pohyb motorových vozidiel, možnosť znečistenia vôd, obmedzenie možnosti rekreačne využívať
tieto vodné plochy (člnkovanie, oddych, korčuľovanie).
V pláne investícií na rok 2018 je obnova Rybníka č. 1 a 2.
Lokalita IX. Mlyn bývalá reštaurácia, v minulosti veľmi obľúbené výletné miesto
Bratislavčanov, dnes túto budovu a areál využíva nový majiteľ. Plocha po remíze, trolejbusov
s torzami budov je neupravená, zanedbaná- potreba min. upratania a prípravy nového využitia
v atraktívnej polohe. Oproti na druhej strane cesty majú sídlo Mestské lesy v Bratislave, vedľa
sa nachádza ruina bývalého depa MHD.
Lokalita Železná Studienka – Odbočuje tu vedľajšia cesta na Kačín, hlavná cesta pokračuje
ďalej popri toku Vydrica. V súčasnosti preto prebieha komplexná obnova celej lokality, v rámci
ktorej sa bude realizovať aj výstavba nových stravovacích a rekreačných zariadení, replika
pôvodnej budovy.
Budova bývalej reštaurácie Snežienka je už dlhodobo mimo prevádzky a je v dezolátnom stave.
Pozostatky stavby bude potrebné odstrániť a formou architektonickej súťaže hľadať možnosti
realizácie menšej vhodnej hmoty s funkciou rekreácie a vzdelávania
Z pohľadu prístupu na bicykli je prísť do lesoparku momentálne pomerne problematické,
nekomfortné a nebezpečné, čo je aj dôvodom prečo cyklisti prichádzajú autom na vstupy a
odtiaľ pokračujú už na bicykli.
Drieňovské lúky majú potenciál na citlivý rozvoj. Ponúkajú možnosti na vybudovanie prírodných
športovísk, požičovne športových potrieb vo vhodnej kombinácií s možnosťou gastronomickej
prevádzky a priestoru na vzdelávanie detí a mládeže /Snežienka/. Nevyhnutné sú aj krajinárske
zásahy. Rekreačný potenciál územia je možné zvýšiť aj formou predĺženia promenády
kúpeľného charakteru (obnova cesty, chodníkov, zábradlia) od Železnej studničky až po
Drieňovské lúky.
Lokalita Bazén. V súčasnosti je v areáli prevádzkovaný bufet a dočasne sa využíva aj ako ranč s
koňmi. Bazén bude potrebné asanovať a ďalšie využitie areálu prispôsobiť pre mäkkú rekreáciu.
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Ostatné objekty a prevádzky v údolí Hornej Mlynskej doliny sú cudzím a rušivým prvkom, v
rekreačnom centre nemajú svoje opodstatnenie a je žiaduce ich postupne vymiestňovať.
Areál Kačín v je v súčasnom stave po nedávnej rekonštrukcii nevyžaduje zásadnejšie investície.
V okolitom území je možné ale realizovať aktivity ochrany prírody (mokrade, pozorovateľne
zveri, rozvíjať projekt „mestské včely“) a krajinárske zásahy (založiť ovocný sad s pôvodnými
odrodami).
U Slivu – je bývalý oplotený vojenský priestor so skladmi, ktorý vlastní Bratislavský
samosprávny kraj. Nachádza sa tu 6 skladov a jeden dom. Sklady a oplotenie je potrebné
asanovať a plochu prinavrátiť do lesného pôdneho fondu v bezzásahovom režime
Malý Slavín.- Tento areál vyžaduje v horizonte + 3 roky investície do údržby lavičiek, ohnísk
a altánkov.
Pánova lúka - prírodný charakter, bez zásahov.
Červený Kríž - prírodný charakter, nedávno dovybavené, bez zásahov.
Slalomka - bývalý športový areál, chátra. Zvážiť navrátenie plochy do prírodného charakteru.
3. Rekreačné centrum Pod horárňou Krasňany.
Do lokality patria tiež bývalé Vojenské sklady, ktoré dnes patria Mestským lesom- to je
budúcnosť tohto centra. Je tu možnosť dobudovať postupne zodpovedajúce centrum
vybavenosti pri treťom vstupe do lesoparku.
V horizonte plus 3 roky vyčistiť a zabezpečiť územie južná časť vo väzbe na prístupovú
komunikáciu. Spracovať a schváliť príslušnú dokumentáciu na obnovu, resp. výstavbu
potrebných objektov + infraštruktúru. Dočasné parkovisko,
V horizonte plus 10 rokov vybudovať projektované objekty a príslušnú infraštruktúru.
Potrebné je zamerať sa najmä na riešenie dopravnej situácie, obnoviť asfaltový povrch
a zamerať sa na problematiku parkovania.
Zavedenie ekologickej dopravy /autobus / od zastávky električky, resp. križovania Peknej cesty
a Račianskej k Horárni cez víkendy.
Potenciálnym riešením je vybudovanie záchytného parkoviska ešte pred areálom Horárne
Krasňany.
4. Rekreačný priestor Sitiny – je územie minimálne vybavené na mäkkú rekreáciu
altánkami, lavičkami a ohniskami. Do priestoru spadá aj park SNP /Líščie údolie/. Dnes je
zachovalý les využívaný minimálne len obyvateľmi z okolia na prechádzky. Les zasahuje do
okolitých areálov ZOO aj SAV. V koncepcii bude popísané doplnenie prvkov a využitie
potenciálu tohto zaujímavého územia.
5. Nový vstup Záhorská Bystrica.
Potenciálny nový vstupný areál do Lesoparku sa nachádza na okraji Záhorskej Bystrice,
konečná Bus č.37. Dnes je územie vo vlastníctve BSK, areál bývalého SOU elektrotechnického
Oplotený areál s rôznymi budovami, aj ubytovňou, kotolňou, plavárňou, atď. má vlastnú
zastaranú dopravnú aj technickú infraštruktúru. Z konečnej Bus je dobrý turistický nástup do
lokality Kačín, časť cez územie lesa v správe šp. Lesy SR.
Postupne je možné areál revitalizovať, upratať a najlepšie formou architektonickej súťaže
alebo alt. spracovaním podľa zadania naprojektovať nový obsah lokality
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Rekreačné a športové prvky, návrh opatrení.
1. Rekreačné centrum Koliba – Kamzík:

•
•
•
•
•
•

vybudovanie Informačného pavilónu /plán, rok 2018/
zavedenie ekologickej dopravy /autobus / od konečnej trolejbusu k parkovisku pod
vežou Kamzík, cez víkendy
vybudovanie menšieho parkoviska pri ochrannom pásme VN + zriadenie obmedzeného
vstupu automobilov od tohto bodu.
Vybudovanie prepojenie – drevený most cez údolie smerom k prístupu z ulice Kĺzavá,
vybudovanie menšieho parkoviska pri ochrannom pásme VN nad ulicou Kĺzavá +
zriadenie obmedzeného vstupu automobilov od tohto bodu.
Zavedenie spoplatneného systému parkovania osobných automobilov na parkoviskách
v najnavštevovanejšej časti centra.

2. Rekreačné centrum Horná Mlynská dolina
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

obnoviť bezbariérový prechod od Červeného mosta na Partizánsku lúku.
predĺžiť Kúpeľný charakter, promenáda (dlažba, mobiliár, chodníky a cyklotrasy)
Hornej mlynskej doliny,
krajinársky upraviť okolie štyroch rybníkov
opraviť a vymeniť kovové zábradlie popri asfaltovej ceste a opraviť na mnohých
miestach prepadávajúci sa chodník.
opraviť povrchy chodníkov a zábradlí nachádzajúcich sa na hlavnej asfaltovej ceste
ponad areál reštaurácie, lokalita Klepáč
výstavba nových stravovacích a rekreačných zariadení, replika pôvodnej budovy,
lokalita Železná studnička,
odstrániť pozostatky schátranej budovy - lokalita Snežienka. Formou architektonickej
súťaže nájsť možnosti realizácie menšej vhodnej hmoty s funkciou rekreácie
a vzdelávania
krajinársky upraviť lokalitu Drieňovské lúky, doplniť prírodné športoviská
asanovať Bazén a ďalšie využitie areálu prispôsobiť pre mäkkú rekreáciu.
V horizonte plus 10 rokov postupne vymiestňovať z údolia Hornej Mlynskej doliny
nevhodné a rušivé prvky, prevádzky.

3. Ďalšie Rekreačné územia
- lokalita Kačín, založiť ovocný sad s pôvodnými odrodami a realizovať aktivity blízke
prírode (mokrade, pozorovateľne zveri, rozvíjať projekt „mestské včely“)
- lokalita U Slivu: Sklady a oplotenie je potrebné asanovať a plochu prinavrátiť do
lesného pôdneho fondu v bezzásahovom režime,
- Lokalita Slalomka Zvážiť navrátenie plochy do prírodného charakteru.
4. Rekreačné centrum Pod horárňou Krasňany + Sitiny + Záhorská Bystrica.
- RC Pod Horárňou, Krasňany: V horizonte plus 3 roky vyčistiť a zabezpečiť územie
južná časť / rozsah cca 5.000 m2/ vo väzbe na prístupovú komunikáciu.
Zriadiť dočasné parkovisko + bufet a plocha pre návštevníkov,
Spracovať a schváliť príslušnú dokumentáciu na obnovu, resp. výstavbu potrebných
objektov + infraštruktúru. Dočasné parkovisko,
- v horizonte plus 10 rokov vybudovať projektované objekty a príslušnú infraštruktúru.
- RP Sitiny: V horizonte plus 3 roky vyčistiť a doplniť územie o rekreačné prvkylavičky, smetné koše
- Spracovať Štúdiu funkčného prepojenia areálov Sitina a ZOO Bratislava + SAV
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-

Bratislava. Doplniť komunikačné prepojenia /najmä cyklotrasy/. Nový vstup do Areálu
ZOO pri parkingu Kaufland, nástup do lesoparku. Prepojenie vstupu do Hornej Mlynskej
doliny a areálu SAV - Patrónka, nový nástup do RP Sitiny.
lokalita Záhorská Bystrica /areál SOU/: V horizonte plus 3 roky vyčistiť a doplniť
vybrané územie pri zastávke BUS o rekreačné prvky- lavičky, smetné koše
spracovať architektonickú súťaž alebo alt. spracovať aspoň 3 návrhy podľa zadania
a vyprojektovať nový obsah lokality

Studničky a pitná voda
Studničky a pitná voda, časť je podrobnejšie popísaná v prvej časti správy - 1. Analytická časť.
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B/ Doprava a mobilita, cestná sieť a chodníky
B.1. Cestná sieť, komunikácie
Existujúca cestná dopravná sieť nachádzajúca sa na území BLP bola pôvodne budovaná pre
potreby lesného hospodárstva s výnimkou cesty v úseku Červený Most – Železná Studienka.
Tento úsek bol už pôvodne budovaný ako účelová komunikácia aj pre rekreačné účely.
Celkovo je na území lesoparku do 89 kilometrov komunikácií, v nasledujúcej skladbe:
- komunikácie s asfaltovým povrchom, dĺžka celková do 38 km, t.j. 42,5 %
- komunikácie s makadam. Povrchom + spevnené, dĺžka celková do 20 km, t.j. 22,5 %
- komunikácie s nešpecifikov. povrchom, dĺžka celková do 28 km, t.j. 31,5 %
- komunikácie s nespevneným povrchom, dĺžka celková do 3 km, t.j. 3,5 %
Údaje sú čerpané z prehľadu MLB, podrobnejšie sú popísané v prílohe č.1 a v grafickej prílohetu je viditeľná poloha jednotlivých ciest, komunikácií.
Z pohľadu podpory rekreácie a športu v tejto oblasti bolo prínosom opätovné zavedenie
zákazu vjazdu od parkovísk pod Červeným mostom (2015) a zavedenie dopravného režimu so
zónou s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h (2017). Obmedzenie pohybu motorových
vozidiel nie len na tomto úseku, ale na celom území lesoparku, je podstatné pre lepšie využitie
potenciálu BLP na oddych a šport v prírodnom prostredí.
Pre komunikáciu spod Červeného mosta neexistuje fyzická zábrana, ktorá by nežiaduci pohyb
zastavila. Aj preto je jedným z riešení osadenie elektronickej rampy so sčítavacím zariadením
a osadenie fyzických zábran, rámp na všetky vstupy do lesoparku. Podobné riešenie je
nevyhnutné aj v lokalite Kamzík. Zrejme až po uskutočnení úprav pri vstupe od konečnej
trolejbusu - nové parkovisko pod vedením VN.

Potreba rekonštrukcie jestvujúcich komunikácií
V minulosti zrekonštruovaná časť vozovky a chodníka od Červeného mosta po areál Rotunda,
patrí k najintenzívnejšie zaťažovaným komunikáciám v lesoparku vôbec. V súčasnosti (2017) však
vyžaduje zásadnejšiu opravu. Je potrebné opraviť poškodenú vozovku na cyklistických pásoch,
doplniť chýbajúcu kamennú dlažbu v strede a opraviť na mnohých miestach poškodený
a zosúvajúci sa chodník vrátane zábradlia. Keďže sa v rokoch 2018-2019 plánuje výstavba
väčšieho stravovacieho zariadenia Rotunda, a očakáva sa ďalšie poškodzovanie vozovky zo strany
ťažkých nákladných áut a stavebných mechanizmov, je potrebné okamžite po ukončení výstavby
cestu zrekonštruovať.
Spojnica zo Železnej studienky cez Sanatórium, U Slivu, Červený kríž na Biely Kríž. Je to
komunikácia a cyklotrasa s najvyššou koncentráciou cyklistov, najmä rekreačných. Z toho
dôvodu je potrebné zrekonštruovať všetky úseky tejto cesty ako prioritu.
Asfaltová odbočka Železná studnička – Kačín - Druhý Kameňolom tvorí pre rekreačných
cyklistov príjemné spestrenie na trase od Železnej na Biely kríž. Povrch tejto vozovky je však na
mnohých miestach zničený a vyžaduje opravu.
Asfaltová komunikácia Snežienka – Kamzík. Veľmi frekventovaná spojnica, na mnohých
miestach je povrch poškodený, čo môže byť potenciálne nebezpečné pre cyklistov či deti.
Výmena povrchu existujúcich asfaltových ciest, hlavne Železná – Biely Kríž, pritiahne do
lesoparku výrazne viac ľudí na cestných bicykloch. Existujúci dopyt je momentálne výrazne
tlmený zlým stavom cesty. Zvlášť strmé stúpania a zjazdy, je nutné rekonštruovať prednostne,
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z dôvodu bezpečnosti. Pravdepodobne tiež vzrastie počet cyklistov so sedačkami pre deti či
stále obľúbenejšími cyklovozíkmi.
Rozširovanie a spevňovanie komunikácií v Lesoparku nie je z pohľadu rekreácie potrebné. V
prípade nových požiadaviek zo strany Lesov Bratislava je tieto úpravy nutné dopredu
prerokovať.
/ Nie ako sa to vykonalo pri úseku U Slivu – Vypálenisko/. Najväčším problémom udržiavania
kvality lesných komunikácií sú dopady ťažby, približovania a odvozu dreva. /prejazdy
motorových vozidiel/.
Z pohľadu údržby turistických chodníkov, lesných ciest a cyklociest by bolo vhodné vypracovať
súhrnnú mapu všetkých ciest v lesoparku (asfaltky, lesné cesty, cyklotrasy, bežecké trasy,
turistické chodníky), ktoré potrebujú údržbu. Rozdeliť tieto jednotlivé cesty na samostatné
kategórie a každej kategórií zadefinovať a priradiť želaný spôsob a frekvenciu údržby. Stav ciest
potom pravidelne monitorovať a udržiavať podľa harmonogramu. Zvlášť k singletrailom
(jednostopové cyklochodníky) a turistickým trasám pristupovať citlivo a dbať aj na ich estetickú
hodnotu (zachovať prirodzený charakter). Na údržbu bude pravdepodobne potrebné najať
ďalších zamestnancov.
Problematický je prejazd cez Patrónku, odtiaľ je potrebné koncepčne vybudovať cyklotrasu až
po kruhový objazd pri Vojenskej nemocnici. Obnoviť podchod pre peších a prechod cez alebo
popri areáli SAV do lokality Sitina, ZOO. Pomôže to hlavne cyklistom v smere z Petržalky, aj
keď tu tiež treba doriešiť niektoré problematické úseky medzi mostom Lafranconi a Mlynskou
dolinou tak aby bol prejazd plynulý, bezpečný a komfortný.

B.1.2. Stručný popis hlavných prístupov z MHD
a. Cesta na Červený Most - prístup u konečnej zastávky trolejbusu pri areáli Eset /Vojenská
nemocnica/. Počas turistickej sezóny a cez víkendy premáva spodnou časťou údolia
Vydrice až po zastávku sanatórium autobus /interval 1 hodina/. Paralelná linka vedie
smerom na Kačín od križovatky Železná studnička.
b. Na konci Podkolibskej cesty je konečná, otoč linky trolejbusu z centra mesta. Odtiaľto je
to peši k veži Kamzík a Cvičnej lúke cca 1,5 kilometra..
c. Pekná cesta – zastávka električky z mesta a Rače. Odtiaľto je to peši k záhrade Šinweg
cca 1,2 kilometra, k horárni plus 300 metrov.
d. Detvianska ulica, centrum Rače- zastávka električky z mesta. Odtiaľto je to peši
k Slalomke cca 1,7 kilometra, na lokalitu Červený Kríž plus 1,5 kilometra.
e. Cesta na Klanec – prístup od Lamača na Kačín. Do sídliska Podháj chodí linka autobusu,
aj cez víkendy. Odtiaľto je to peši k lokalite Kačín cca 2,2 kilometra.
Nový vstup Záhorská Bystrica.
Vstup Marianka pre peších turistov a cykloturistov.

B.1.3. Stručný popis hlavných prístupov z parkovísk, automobilový prístup
a. Cesta na Červený Most - parkovisko P1 je vých. od Červeného mosta, nad Partizánskou
lúkou Parkovisko P2 na opačnej strane komunikácie. Pri otočke trolejbusov vzniklo
v areáli bývalej Vojenskej nemocnice pohotov. parkovisko. Počas víkendov tieto
parkoviská nepostačujú. Návštevníci parkujú všade popri prístup. komunikáciach, najmä
ul. Pri Železnej Studničke.
b. Kamzík : nad konečnou, otoč linky trolejbusu z Podkolibskej je parkovisko, ozn. P3,
popri prístupovej komunikácii bolo nedávno vybudované jednostranné parkovanie. Pod
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prístupom k veži Kamzík je parkovisko ozn. P4. Parkovisko má aj hotel West. Počas
víkendov sa ale parkuje všade popri komunikáciách - tento stav je neúnosný.
c. Pekná cesta - Horáreň. Pod Horárňou je malé parkovisko. Počas víkendov sa ale parkuje
všade popri komunikácii- tento stav je neúnosný. Odhadovaný počet stání je uvedený
v 1. časti Analytická časť.
Nové parkoviská, resp. návrh riešení:
Opis opatrení- od P. Klučku a P. Rozsára - regulácia parkovania pomocou vyhradených P miest
pre rodiny s deťmi a ZŤP + spoplatnenie parkovacích stání. Zóna zákaz parkovania
Samostatným problémom je parkovanie návštevníkov pod Červeným mostom. Parkoviská
využívajú zamestnanci blízkeho bizniscentra a neostáva tak miesto pre návštevníkov lesoparku.
Vzhľadom na veľké zastúpenie rodín s deťmi by bolo riešením problematiky parkovania vyhradiť
miesta pre vozidlá s rodinami s deťmi. Alternatívne spoplatniť parkovanie pri využití parkoviska
dlhšie ako 6 hodín. Pri kruhovom objazde nainštalovať svetelnú informačnú tabuľu ukazujúcu
počet voľných parkovacích miesta s navigáciou na iné, okolité parkoviská.
Nie je potrebné budovať na existujúcom parkovisku pri Červenom moste parkovací dom.
V areáli Vojenskej nemocnice sa predpokladá vybudovanie výskumno-technického komplexu
súkromnej spoločnosti, ktorá deklaruje do roku 2022 vybudovanie stoviek parkovacích miest,
Využitie parkoviska pri obchodnom dome TESCO Lamač. Momentálne je však prechod od
parkoviska do areálu Partizánskej lúky nevyhovujúci. Oprava tohto prechodu by nemusela byť
finančne ani technicky náročná a mohla by výrazne prispieť k odľahčeniu situácie pod
Červeným mostom.
Problematickým sa javí najmä stret peších turistov a motorových vozidiel parkujúcich na
spevnených plochách priamo na Kamzíku a najmä pozdĺž slepej cesty končiacej zákazom vjazdu
pri bufetoch.

B.1.4. Lesná dopravná sieť, prístupy do lesa
Pri inventarizácii /stav 2006/ bol zisťovaný stav a dopravná spôsobilosť komunikácií pre
nákladnú dopravu v členení: 1L – tvrdé lesné cesty s dôkladne spevnenou vozovkou, technicky
úplne vybavené, použiteľné pre odvoz dreva po celý rok, pri plnom využití kapacity nákladného
automobilu. 2L – cesty s upraveným priečnym i pozdĺžnym sklonom, jednoducho spevnené, na
dobrom podloží nespevnené, zjazdné za suchého počasia – sezónny odvoz. Toto členenie je aj
v tabuľkách, príloha správy.
Okrem vstupov pre obyvateľov, rekreačný pobyt sú ďalšie vstupy do lesoparku pre lesné
hospodárstvo.
Dôležitým opatrením je ďalej eliminovať pohyb motorových vozidiel, so zameraním na
prejazdy nákladných áut s drevom od iných vlastníkov (LESY SR, Sv. Jur), z dôvodu
bezpečnosti, ničenia asfaltových ciest, ochrany prírody a komfortu pre cyklistov, bežcov či
peších turistov. Z rovnakého dôvodu je potrebné tiež prehodnotiť povolenky na vjazd
individuálnej automobilovej dopravy a povoliť len naozaj nevyhnutné prejazdy. Momentálne
nemá mesto Bratislava ani organizácia MLB prehľad a predstavu o počte a intenzite pohybu
vozidiel po týchto cestách.
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B.2. Chodníky, peší pohyb po lesoparku
Chodníky patria medzi najdôležitejšie terénne rekreačné zariadenia. Sú to chodníky, ktoré
spájajú rekreačné strediská a lokality v rámci celého BLP. Samotnú turistiku, rekreačné
prechádzky si nevieme ani predstaviť bez chodníkov.
Na území BLP sa nachádzajú mnohé turistické značkované chodníky, z ktorých niektoré majú
dlhšie trasy ako je územie BLP. /grafická príloha/ Popis chodníkov je uvedený v 1 časti:
Analytická časť.
Z prehľadu je zrejmá poloha a trasy značených turistických chodníkov. Podľa vyjadrenia
zodpovedných – KST by bolo vhodné doplniť jestvujúcu sieť značených turistických chodníkov.
Sústava peších chodníkov v BLP je pre účely rekreácie dostatočná,
Nevyhnutná je ale rekonštrukcia jednotlivých úsekov a údržba existujúcej siete chodníkov, aby
boli v kvalitnom a bezpečnom stave.
Údržba peších chodníkov a turistických značených chodníkov by mala byť zameraná najmä na
odstraňovanie spadnutých a nebezpečných stromov pri chodníkoch na výšku porastu, citlivú
údržbu poškodených a podmáčaných miest.

B.3. Cyklotrasy
Cyklotrasy sa postupne stali dôležitou súčasťou rekreačného využitia potenciálu BLP.
Trasy pre cyklistov v Lesoparku sú často súčasťou širších , dlhších trás. Ako základ pre
označenie bol prevzatý materiál BSK, kde sú jednotlivé trasy označené podľa príslušnej
metodiky. Zároveň sa pre cykloturistiku na území lesoparku používajú aj alternatívne trasyhorská cyklistika. Podrobný popis je uvedený v 1 časti: Analytická časť.
V prehľade je aj popis osobitých trás tzv. singletrailov. Podľa podkladu BSK sú v horizonte plus
desať rokov plánované ďalšie singletraly:
Koliba trail, dĺžka cca 1 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
Veža trail, dĺžka cca 2 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
Železná Studnička trail, dĺžka cca 1,9 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
Vinohrady trail, dĺžka cca 1,6 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
Kameňák zjazd, dĺžka cca 1 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
Driver 8 zjazd, dĺžka cca 0,3 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
Prepojenie trailov Päťbojársky a Krasňanský cca 300 m, trasa vyznačená v grafickej
prílohe
8. Prepojenie trailov Päťbojársky a Sanatórium cca 1,5 km, trasa vyznačená v grafickej
prílohe
9. Vydrica trail, dĺžka cca 6 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
10. Trail Červený kríž- Pekná cesta, dĺžka cca 2,3 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
11. Trail Červený kríž- Krížkova dolina, dĺžka cca 1,8 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
12. Trail Červený kríž- Potočná ulica, dĺžka cca 2,3 km, trasa vyznačená v grafickej prílohe
13. Slalomka trail, dĺžka cca 550 m, trasa vyznačená v grafickej prílohe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podrobnejší popis trás je v Koncepcii rozvoja horskej cyklistiky na území ML v BA. Výstavba
a údržba nových trailov zatiaľ prebieha skôr svojpomocne.
Údržba cyklotrás, budúcnosť:
Kolízne body, aj pre peších, prístup, napr. Lamač, Rača aj Patrónka.
Z dlhodobého hľadiska je neefektívne, aby údržbu niektorých cyklotrás vykonávali iné osoby
alebo subjekty ako MLB. Mestské lesy by sa mali starať o všetky lesné komunikácie na svojom
území. S rastúcim záujmom horských cyklistov o aktívnu rekreáciu na území, sa do popredia
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dostáva aj koexistencia medzi pešími turistami a cyklistami na lesných komunikáciách.
Z pohľadu minimalizovania sporov medzi cyklistami a turistami je vhodné budovať (značiť)
samostatné cyklochodníky a odseparovať tieto skupiny na samostatné trasy tam, kde je to
možné.
Z pohľadu dopadu na lesný ekosystém, najideálnejším sa javí budovanie tzv. singletrailov.
Zároveň by bolo potrebné pre potreby horskej cyklistiky zjednotiť značenie singletrailov
a vytvoriť samostatnú mapu cyklotrás.
Rekreačný areál Kamzík má dnes vysokú intenzitu pohybu peších turistov, rodín s deťmi,
cyklistov, bežcov či psíčkarov na pomerne malom území. V areáli sa nachádza len jeden okruh –
bežecký chodník s cvičiacimi prvkami, ktorý na niekoľkých miestach križujú zjazdové trate. Tieto
kritické miesta sú veľmi nebezpečné a je nevyhnutné okamžite vyriešiť tieto križovania
v prospech zraniteľnejšej časti návštevníkov – peších turistov. Ideálnym stavom by boli drevené
premostenia pre cyklistov (nie pre peších, pre ktorých to môže byť neprekonateľná bariéra
s kočiarom a pod.) alebo tunel popod turistický chodník.
V mestskom občianskom rozpočte v roku 2015 vyhral projekt cyklotrasy na Kamzík od konečnej
trolejbusov. Doteraz je nerealizovaný.
Komunikácie - návrh opatrení
-

rekonštrukcia vozovky a chodníka od Červeného mosta po areál Rotunda.
je potrebné opraviť poškodenú vozovku na cyklistických pásoch, doplniť

chýbajúcu kamennú dlažbu v strede a opraviť na mnohých miestach poškodený
a zosúvajúci sa chodník vrátane zábradlia
-

-

Spojnica zo Železnej studienky cez Sanatórium, U Slivu, Červený kríž na Biely Kríž,
vyspraviť poškodené úseky,
Asfaltová komunikácia Snežienka – Kamzík, poškodené úseky vyspraviť,
Asfaltová komunikácia Železná studnička – Kačín - Druhý Kameňolom, poškodené úseky
vyspraviť,
Výmena povrchu existujúcej asfaltovej komunikácie Železná studnička – Biely Kríž
úseky, rozdeliť na etapy.
vypracovať súhrnnú mapu všetkých ciest v lesoparku (asfaltky, lesné cesty, cyklotrasy,
bežecké trasy, turistické chodníky), ktoré potrebujú údržbu. Rozdeliť tieto jednotlivé
cesty na samostatné kategórie a každej kategórií zadefinovať a priradiť adekvátny
spôsob a frekvenciu údržby. Stav ciest potom pravidelne monitorovať a udržiavať podľa
harmonogramu.
vyriešiť a dobudovať prejazd cez Patrónku, odtiaľ je potrebné vybudovať cyklotrasu až
po kruhový objazd pri Vojenskej nemocnici.
obnoviť podchod pre peších a prechod cez alebo popri areáli SAV do lokality Sitina,
ZOO.
obmedziť prejazdy nákladných áut s drevom od iných vlastníkov (LESY SR, Sv. Jur), z
dôvodu bezpečnosti, ničenia asfaltových ciest, ochrany prírody a pohybu peších
turistov, bežcov a cyklistov.

Automobilový prístup a parkoviská:
Využitie parkoviska pri obchodnom dome TESCO Lamač. Úprava prechodu popod
železničnú trať, aby vyhovovala STN,
- spoplatniť parkovanie na parkoviská pod Červeným mostom a na Kamzíku pri využití
parkoviska dlhšie ako 4 hodiny. Pri kruhovom objazde /Patrónka / nainštalovať svetelnú
informačnú tabuľu ukazujúcu počet voľných parkovacích miesta s navigáciou na iné,
okolité parkoviská. Podobne pri vjazde do areálu Kamzík,
- lokalita na Kamzíku, navrhnúť a realizovať parkovisko pri vedení VN, zvážiť výstavbu
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-

-

ďalšieho parkoviska pod vežou na križovatke/ podľa spracovanej štúdie/, obmedziť
parkovanie pozdĺž prístupovej komunikácie,
prepracovať a realizovať nový systém parkovania na spevnených plochách priamo na
Kamzíku. Rampu a zákaz vjazdu posunúť od bufetov k spodnej križovatke k Veži.
regulácia parkovania pomocou vyhradených P miest pre rodiny s deťmi a ZŤP +
spoplatnenie parkovacích stání. Zóna zákaz parkovania
zriadenie nového parkoviska v rámci úpravy, revitalizácie Rekreačného areálu Pekná
cesta, Krasňany /sklad CO /.

Cyklotrasy
vypracovať podklad, ktorý by riešil údržbu všetkých cyklotrás na území ML vo väzbe
súhrnnú mapu všetkých ciest v lesoparku (asfaltky, lesné cesty, cyklotrasy, trialy/
- zvážiť zriadenie funkcie správcu cyklotrás na území ML,
- doplniť infraštruktúru pre cyklistov, prvý krok- zmapovanie stavu a potrieb, druhý krok
dopracovanie osobitého podkladu, materiálu k téme infraštruktúra cykloturistiky na
území ML,
- doplniť v lokalite Kamzík drevené premostenia pre cyklistov (nie pre peších, pre ktorých
to môže byť bariéra- kočík a pod.)
- doplniť v hlavných rekreačných strediskách služby pre návštevníkov - cykloturistov:
umiestniť jednotné cyklosmerovníky, zriadenie cyklosharingu, požičovne bicyklov /aj
kolobežiek/. Umiestnenie servisných stojanov pre bicykle.
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C/ Lesné hospodárstvo
Na území MLB sa uplatňuje od roku 2014 účelový hospodársky spôsob starostlivosti o les,
s limitovaným objemom ťažby (cca 5000 m3 / rok). Zavedený systém spolu s dôsledným
uplatňovaním princípov funkčne integrovaného lesného hospodárstva umožňuje zosúladiť
rekreačné funkcie lesa s požiadavkami ochrany prírody. Obnova porastov sa vykonáva výhradne
aplikáciou jednotlivého a skupinového účelového výberu.
Obnova lesa je povinná činnosť, ktorú lesný hospodár musí vykonať na základe zákona
č. 326 / 2005 Z.z. o lesoch. Umelá obnova lesa je z hľadiska financií pomerne nákladnou
činnosťou, pretože zahŕňa celý súbor činností a materiálneho zabezpečenia na prípravu plochy
pred zalesňovaním, obstaranie sadbového materiálu a zalesňovacie práce a následnú
starostlivosť o porast.
Činnosti v lesoch v správe ML Bratislava sa vykonávajú v súlade s Plánom starostlivosti o les,
v súčasnosti platí Plán na roky 2016- 2025. Celé územie, všetky plochy má certifikát
a uplatňuje sa tu systém Prírode blízke hospodárenie. Plán starostlivosti o les /ETAP/ na 10
rokov povolenú ťažbu 76 tis m3.
Zásahy platné na území rekreačných lesov sú popísané v časti 2. D. tejto správy: Ochrana
prírody. Tu sú uvedené zásady dnes platné na celom území MBL. Tieto zásady platia aj pre
navrhované obdobie 10 rokov.
Kapitola obsahuje popis zásahov v otvorených priestoroch a
- činnosti v riedkolesí
- popis ochranných pásiem všeobecne a
popis: Požiadavky ochrany prírody a krajiny na lesohospodárske zásahy v súvislých
lesných porastoch,
popis: Požiadavky ochrany prírody a krajiny na lesohospodárske zásahy pri výchove
porastov,
popis: Požiadavky ochrany prírody a krajiny na lesohospodárske zásahy pri ťažbe
dreva.

Starostlivosť o lesné porasty: spôsoby ťažby a približovania dreva, sezónne a iné
obmedzenia ťažby z dôvodov rekreácie a ochrany prírody, kritériá FSC, referenčné plochy FSC
sú popísané v nasledujúcej časti správy. Mapová príloha- návrh Zonácia je v prílohe Koncepcie.
Zonácia, kde je 50 % plochy ML zaradených v zóne zvýšenej ochrany prírody, teda obmedzenej,
vylúčenej ťažby znamená odhadovo zníženie výnosov za ťažbu cca o 35 %, čo bude potrebné
nahradiť v rozpočte organizácie. Plánovaný objem ťažby na roky 2018- 2021
A roky 2018- 2028 bude predmetom pokračovania, prehĺbenia prác na Koncepcii v zmysle
záverov stretnutia Koordinačného tímu zo dňa 6.12.2017. Pokračovanie prác bolo zohľadnené aj
v schválenom rozpočte hl.m SR BA na rok 2018.
Uvedené údaje, texty a mapové prílohy sú spracované v zmysle záverov /bod 3/ zasadnutia
Komisie územného plán., ŽP a výstavby MsZ dňa 10.5.2016.
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D/ Ochrana prírody
D.1. Základné princípy ochrany prírody na území MLB
Hlavnými determinujúcimi faktormi tvorby prímestských rekreačných lesov v podmienkach
hlavného mesta SR Bratislavy sú popri prírodných podmienkach:
- vysoká návštevnosť na celom území MLB a narastajúci záujem obyvateľov o krátkodobú
rekreáciu,
- záujmy ochrany prírody a krajiny.
Z hľadiska uvedených faktorov v podmienkach MLB za optimálne riešenie možno považovať
uplatňovanie účelového hospodárskeho spôsobu, s limitovaným objemom ťažby (cca 5000 m3 /
rok) a pri súčasnom zavedení zonácie, ktorá umožní jednoznačné priestorové a funkčné
vymedzenie troch hlavných zón:
- 1. zóna intenzívnej rekreácie,
- 2. zóna rekreácie a ochrany prírody, a
- 3. zóna s prioritou ochrany prírody (pri zachovaní súčasného charakteru rekreačného
využívania).
Pri uplatňovaní účelového spôsobu hospodárenia je možné dôsledným uplatňovaním
princípov funkčne integrovaného lesného hospodárstva zosúladiť požiadavky na maximalizáciu
rekreačnej funkcie s požiadavkami ochrany prírody, pri súčasnom udržaní ekonomickej
vyrovnanosti obhospodarovania lesného majetku mesta. Obnova porastov sa vykonáva
výhradne aplikáciou jednotlivého a skupinového účelového výberu. Osobitnú pozornosť je
potrebné venovať ochrane vzácnych a ohrozených druhov a biotopov, a to najmä druhov
národného a európskeho významu a území zaradených do sústavy NATURA 2000.

D. 2. Lesopestovné a krajinárske zásady v MLB z hľadiska ochrany prírody
Pestovanie rekreačného lesa spočíva na biologických základoch. V porovnaní s hospodárskym
lesom sú tu zásadné rozdiely v prístupe k celému komplexu pestovnej činnosti. Navyše je
potrebné zohľadniť aj rozdiely medzi jednotlivými zónami rekreačného lesa. Cieľom je pestovať
také porasty, ktoré by v návštevníkoch vyvolávali estetické pocity a ktoré by v najvyššej možnej
miere plnili tiež ostatné mimoprodukčné funkcie, v súlade s požiadavkami ochrany prírody.

Zásady platné na celom území MLB:
- Cieľom plánovitej úpravy a budovania MLB je vytvorenie zdravého, biologicky hodnotného a
esteticky pôsobivého lesa a harmonicky vyváženého obrazu krajiny.
- Pri budovaní MLB ide o realizáciu na báze existujúcich porastov, čo predstavuje najvhodnejší a
najrýchlejší spôsob vytvorenia lesného parku.
- Podmienky pre rekreáciu je potrebné vytvárať tak, aby smerom do vnútra prírodného
komplexu MLB ubúdala koncentrácia a intenzita civilizačných prvkov. Mimo
vymedzených rekreačných centier lokalizovaných v 1. zóne možno vytvárať len nevyhnutné, s
prírodou harmonizujúce zariadenia, s uprednostnením prírodných materiálov.
- Prechod medzi lesnými a lúčnymi plochami má byť pozvoľný. Táto zásada platí pre celé
územie MLB ako aj pre jednotlivé lúčky a lesné porasty.
- Lesohospodárske zásahy musia byť vykonávané tak, aby dosahovanie hospodárskych
výsledkov nemalo za následok znižovanie ostatných, mimoprodukčných funkcií lesa (rekreačnej,
estetickej a kultúrnej, biologickej, pôdoochrannej, vodohospodárskej, klimatickej).
- Ťažobné zásahy musia byť uskutočňované tak, aby sa nimi docielilo zlepšenie krajinárskej
hodnoty celého dotknutého priestoru, aby nedošlo k výraznému narušeniu prirodzeného
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charakteru a biologickej hodnoty obnovovaného porastu a aby neboli narušené ostatné
mimoprodukčné funkcie lesa.
- Obnova rubne zrelých porastov sa má prednostne vykonávať účelovým hospodárskym
spôsobom (formou stromovou a skupinovou). Len v mimoriadnych, odôvodnených prípadoch
môže byť použitý hospodársky spôsob podrastový (forma maloplošná).
- Na území MLB nie je prípustné vykonávať ťažbu spôsobom holorubným, lebo tento spôsob
odporuje hlavnému poslaniu a určeniu MLB.
- Pri použití všetkých hospodárskych spôsobov musí byť v porastoch ponechaný dostatočný
počet výstavkov a mŕtvych stromov a ich zvyškov (stojacich i ležiacich na zemi), a to najmenej
20 (živých) výstavkov na 1 hektár.
- Veľkosť obnovných prvkov pri všetkých hospodárskych spôsoboch nesmie prekročiť 0,2 ha,
resp. ich šírka nesmie presiahnuť jednu výšku porastu. Obnovné prvky majú mať nepravidelný
tvar, geometrické tvary obnovných prvkov sú prípustné len výnimočne (najmä v prípade už
rozpracovaných porastov).
- Spôsob obnovy má zaistiť vytvorenie porastov skupinovite i jednotlivo zmiešaných, zložených
zo stanovištne pôvodných druhov drevín, dostatočne vertikálne i horizontálne rozčlenených,
zdravých a odolných, produkčne hodnotných, ktoré budú spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce
z účelu MLB a z určených prioritných (mimoprodukčných) funkcií lesa.

Otvorené priestory – lúky, táboriská, čistinky a voľné priestranstvá nezalesňovať, ak tieto
priestory už slúžia, alebo v budúcnosti majú slúžiť rekreačnej aktivite. Z hľadiska
uskutočňovaných rekreačných aktivít je žiaduce využívanie menších lúčnych priestorov s
plochou cca 100 – 1000 m2, s výnimkou lokalít výskytu vzácnych druhov flóry a fauny. Takéto
priestory zabezpečujú pocit intímnosti pre rodinu, prípadne niekoľko rodín, a tým aj znižujú
subjektívny pocit veľkej koncentrácie ľudí v prírodnom prostredí.
Zakladanie a tvorbu nových otvorených priestorov možno realizovať aj na báze existujúcich
porastov ponechaním esteticky pôsobiacich jedincov a skupiniek drevín. Charakteristickým je
zníženie zakmenenia pod 0,1. (poznámka: na lesnom pozemku ktorý je evidovaný ako porast,

nemôže v dôsledku úmyselnej ťažby klesnúť zakmenenie pod 0,7, dalo by sa to riešiť
uplatnením osobitného režimu podľa § 23, ods. 10, písm. c) Zákona o lesoch). Obnova drevín
sa bude zameriavať iba na odumierajúce a odumreté jedince (výnimočne môžu byť ponechané i
takéto jedince a torzá s vysokou estetickou alebo biologickou hodnotou). Nahrádzanie
odstránených jedincov sa bude realizovať vysádzaním polodrastkov a odrastkov. Podľa
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umiestnenia a stupňa návštevnosti sa môžu v 1. zóne pri obnove uplatniť okrem pôvodných
druhov drevín aj stanovištne vhodné introdukované dreviny s vysokou estetickou hodnotou.
Ostatné lesohospodárske a krajinárske zásahy sa budú zameriavať na úpravy drevinového
zloženia, veľkosť a umiestnenie skupiniek drevín, tak aby spolu so solitérmi vytvárali esteticky
pôsobivé pohľady. V blízkosti rekreačnej vybavenosti je vhodné uprednostňovať dreviny s
hrubou borkou, ktoré sú odolnejšie proti rôznym druhom poškodenia. Okolo malých vodných
tokov, ktoré pretekajú cez nelesné plochy mimo zapojených lesných porastov, je potrebné
vytvoriť biologicky hodnotné a esteticky pôsobivé brehové porasty.
Riedkolesie - zakladanie a tvorba riedkolesí možno realizovať na báze existujúcich porastov
znížením zakmenenia na 0,3 - 0,5. (poznámka: na lesnom pozemku ktorý je evidovaný ako

porast, nemôže v dôsledku úmyselnej ťažby klesnúť zakmenenie pod 0,7, dalo by sa to riešiť
uplatnením osobitného režimu podľa § 23, ods. 10, písm. c) Zákona o lesoch).
Pestovné opatrenia:
- zastúpenie drevín orientovať na prirodzené zloženie s dôrazom na pestrosť drevinového
zloženia,
- v prípade zaradenia mladých lesných porastov vhodnou fytotechnikou urýchliť ich prechod do
fázy dospievajúcich kmeňovín
- pri preventívnych prehliadkach odstraňovať potenciálne možnosti úrazu návštevníkov (jedince
s výrazne narušenou stabilitou),
Ochranné pásma - v miestach kontaktu rekreačných plôch a súvislých porastov je vhodné
vytvárať ochranné (prechodné) pásma o šírke cca jednej porastovej výšky. Okolo turistických
trás a cyklotrás sa vytvára ochranné pásmo, ktorého šírka dosahuje cca jednu porastovú výšku
na každú stranu. V ochrannom pásme je neprijateľná akékoľvek náhla zmena rázu krajiny.
Špecifickým pre ochranné pásmo turistických trás bude pozvoľný prechod drevinovo pestrého
zloženia pri okraji ochranného pásma až po zastúpenie drevín predpísané v PSL do vnútra
porastov. Na lokalitách s vysokou návštevnosťou sa uplatňuje aj uvoľňovanie esteticky
hodnotných jedincov drevín. Pozdĺž dlhých úsekov turistických trás sa vo vhodných
vzdialenostiach uplatní striedanie úsekov s hustým porastovým plášťom a úsekov s
upravovaným pohľadom do vnútra porastov. Jedince drevín v ochrannom pásme, ktorých stav
môže predstavovať bezpečnostné riziko pre návštevníkov (dreviny suché, odumierajúce alebo
s narušenou stabilitou) je vhodné preventívne odstraňovať.
Súvislé lesné porasty - dôsledné zosúladenie požiadaviek na produkciu drevnej hmoty v 2.
zóne s limitmi vyplývajúcimi z rekreačnej funkcie a ochrany prírody a krajiny, bude
zabezpečované uplatňovaním princípov funkčne integrovaného lesného hospodárstva.
Požiadavky ochrany prírody a krajiny na lesohospodárske zásahy v súvislých lesných
porastoch:
- ponechávať staré alebo mohutné stromy, stromy s netvárnymi, bizarne formovanými kmeňmi
a korunami, solitéry, trsy výmladkov, esteticky pôsobivé dreviny (napr. breza, osika, rakyta,
brekyňa, čerešňa) v primeranom množstve,
- ponechávať v porastoch dostatočné množstvo odumretých a bútľavých drevín, a to vo forme
stojacich kmeňov aj ležaniny
- ponechať výmladkové a stredné lesy v súčasnom rozsahu z dôvodu ich estetickej pôsobivosti,
kultúrno – historického a ekologického významu,
- pri dopĺňaní mladín, vzniknutých prirodzeným zmladením, je treba vnášať dreviny chýbajúce,
a to skupinovite, na väčšie medzery a plošiny, a to vo forme voľných skupín, výsadbou
vyspelejších sadeníc a drevín biologicky a esteticky cennejších druhov,
- dôsledne dbať na ochranu brehových porastov a prípadné zásahy v brehových porastoch
orientovať len na odstraňovanie odumierajúcich a odumretých jedincov v blízkosti rekreačných
priestorov, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre návštevníkov,
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- pozdĺž vodných tokov, ramien a ostatných vodných plôch vylúčiť obnovnú ťažbu v páse
širokom minimálne 30 m (pri obnove PSL prekategorizovať tieto porasty na ochranné lesy, resp.
lesy osobitného určenia podľa písmena „e“),
- účelovo predĺžiť rubnú dobu, v krajnom prípade až po fyzický vek drevín,
- ponechávať a funkčne využívať húštiny a kroviny s cieľom tvorby úkrytov pre vtáctvo a
drobné cicavce,
- vylúčiť používanie chemických prípravkov.
Pri výchove porastov:
- zastúpenie drevín orientovať na prirodzené zloženie, uprednostňovať zmiešané porasty,
podporovať druhovú pestrosť drevinového zloženia. Preto je potrebné, najmä pri úrovňových
prebierkach, zámerne uprednostňovať dreviny biologicky cennejšie a dekoratívnejšie, aj keď by
z hospodárskeho hľadiska celkom nevyhovovali (napr. breza, osika, rakyta v karpatskej časti
BLP).
- pri výchove porastov nepoužívať krúžkovanie, arboricídy a herbicídy,
- pri umelej obnove voliť nepravidelné spony,
Pri ťažbe dreva:
- dbať na technologickú disciplínu a šetrnosť pri ťažbových zásahoch,
- drevo ťažiť a zvážať mimo hlavnej rekreačnej sezóny a mimo obdobia rozmnožovania
živočíchov a výchovy mláďat a rešpektovať pritom ich reprodukčné lokality a migračné trasy
(osobitne významné najmä pre obojživelníky),
- obmedziť používanie ťažkých mechanizmov, znižovať škody spôsobené ťažbou a dopravou
dreva,
- pri ťažbe, približovaní a odvoze dreva dbať na technologickú disciplínu, uprednostňovať
metódu kmeňovú a sortimentovú (na odvozné miesto sú dopravované už vytriedené sortimenty
alebo výrezy štandardných dĺžok),
- zvyšky po ťažbe nespaľovať, ale ponechávať v porastoch, prípadne ich na mieste spracovať
štiepkovaním.
- Ťažbu dreva vykonávať vo vhodnom ročnom období – t.j. najmä v zimných mesiacoch keď je
pôda zamrznutá a pohyb turistov v lesoch je najmenší. Zároveň v letných mesiacoch, keď na
rozdiel od jari a jesene nie je pôda podmáčaná a nedochádza k tvorbe koľají a kaluží. Prerušiť
prácu počas dažďa a po daždi na dobu nevyhnutnú v závislosti od únosnosti podložia
a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými pneumatikami (floatačnými). Pokryť dopravné
trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného,
miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku
erózie alebo kritickej hĺbke koľají.
- Minimalizovať ťažbu a približovanie dreva na turistických a cykloturistických chodníkoch,
vrátane tzv. "singletrailov", ani v ich tesnej blízkosti. Okrem krátkodobého poškodenia
a nepoužiteľnosti, pohyb lesných mechanizmov zanecháva trvalé dopady na tieto chodníky, čím
znižuje ich atraktivitu pre návštevníkov lesa. Odstraňovanie nebezpečných stromov a delenie
spadnutých stromov (do vzdialenosti rovnej 1 výšky porastu, na strmých svahoch aj viac) na
turistických a cyklistických chodníkoch je naopak žiadúce vykonávať avšak maximálne šetrným
spôsobom tak, aby nebola narušená ich rekreačná a estetická atraktivita.
- Pravidelne monitorovať stav značených lesných ciest (bežné cyklotrasy a širšie turistické
trasy), zvlášť počas a po ukončení ťažby. V prípade potreby zabezpečiť ich opravu a údržbu –
zarovnať koľaje, spevniť, odvodniť. Narábať s priečnym sklonom (odklonením) v podmáčaných
úsekoch ciest tak, aby voda z nich odtekala, čím sa zabezpečí trvalá udržateľnosť a minimálna
údržba. Nepoužívať hrubý makadam na finálne úpravy. Pri ťažbe nepoškodzovať turistické
a cyklistické smerovníky, infotabule a stromy na ktorých sa nachádzajú značky. Zvlášť citlivo
postupovať pri údržbe cyklistických singletrailov a úzkych turistických trás – maximálne
zachovať ich prírodný ráz, nevstupovať na ne mechanizmami, robiť len nevyhnutné zásahy
(odstraňovať nebezpečné a prepíliť spadnuté stromy, burinu a krovie, ktoré zasahuje priamo na
trasu a pod.).
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- Používať šetrné spôsoby približovania dreva a dôsledne kontrolovať lesných pracovníkov.
Minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia. Ošetriť poranenia
stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po
vzniku poranenia. Zabezpečiť, aby bola zvýšená kontrola lesných robotníkov zo strany správcu
lesa alebo lesného hospodára priamo v teréne.
- Z dlhodobého hľadiska sa javí vhodné vykonávať hospodárske činnosti vo vlastnej réžii.
-

D.3. Chránené územia
K 1.1.2015 sú v LC Mestské lesy Bratislava vyhlásené tieto chránené územia:
3.1. Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
Vyhlásená vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
Hranica chráneného územia je vymedzená na parcelný stav v prílohe cit. vyhlášky.
Na území CHKO Malé Karpaty platí podľa § 18 ods. 2 zákona druhý stupeň ochrany.
Podrobnosti sú uvedené v prvej časti správy- 1. Analytická časť..
Ďalšie chránené územia, ktoré sú popísané v prvej časti správy- 1. Analytická časť..
3.2. Územie európskeho významu Homoľské Karpaty
3.3. Územie európskeho významu Vydrica (SKUEV0388)
3.4. Chránené vtáčie územie Malé Karpaty
Chránené vtáčie územie Malé Karpaty bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 216/2005 Z. z.
zo dňa 29.4.2005, s účinnosťou od 1.6.2005.

D.4. Územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Prvky ÚSES boli vymedzené v dokumente Regionálneho územného systému ekologickej
stability (RÚSES) pre mesto Bratislava, spracovanom v r. 1994. V r. 1999 bol spracovaný
Územný priemet prvkov RÚSES mesta Bratislavy, v ktorom boli tieto prvky spresnené a bola tiež
posúdená ich funkčnosť. Na území MLB bolo na lesnom pôdnom fonde vymedzených viacero
prvkov ÚSES - biocentier a biokoridorov rôznych hierarchických úrovní, z ktorých niektoré do
územia MLB len okrajovo zasahujú, alebo ním prechádzajú.
Biocentrá
Lesné biocentrá, spolu s existujúcimi a navrhovanými maloplošnými chránenými územiami a
lokalitami výskytu chránených druhov živočíchov a rastlín, predstavujú z hľadiska ochrany
prírody najvýznamnejšie územia v rámci MLB.
Biocentra na území LB sú popísané v prvej časti správy- 1. Analytická časť.
Biokoridory
Na území BLP sa nachádzajú, resp. ním prechádzajú viaceré biokoridory rôznych typov a
rôznych hierarchických úrovní.
Biokoridory na území LB sú popísané v prvej časti správy- 1. Analytická časť.
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D.5. Ochrana rastlín
Ochranu rastlín na území MLB je potrebné zabezpečovať predovšetkým dôslednou ochranou ich
biotopov. Bez ochrany biotopov, resp. lokalít výskytu, nie je možné zabezpečiť dosiahnutie
priaznivého stavu ochrany jednotlivých druhov.
Ochrana rastlín na území BL je podrobnejšie popísané v prvej časti správy- 1. Analytická časť.
D.6. Ochrana živočíchov
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ochrana živočíchov a
rastlín všeobecnou povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na všetky právnické i fyzické osoby, to
znamená aj na správcu územia BLP, ako aj na ostatné hospodárske subjekty, ktoré tu pôsobia,
a v primeranom rozsahu tiež na všetkých trvalých obyvateľov a návštevníkov BLP. Osobitou
Témou sú Opatrenia na zabezpečenie migrácie a reprodukcie ropuchy obyčajnej (Bufo bufo) a
skokana hnedého (Rana temporaria)
Ochrana živočíchov na území BL je podrobnejšie popísané v prvej časti správy- 1. Analytická
časť.
D.7. Ochrana biotopov
Ochranu lesných biotopov na území MLB je potrebné zabezpečovať prostredníctvom usmernení
lesohospodárskej činnosti uvedených v predchádzajúcich častiach tejto kapitoly.

E/ Poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo
E.1. Poľovníctvo
Územie MLB vytvára pre výkon poľovníctva pomerne špecifické prostredie. Jeho hlavnými
determinujúcimi faktormi sú, popri prírodných podmienkach, mimoriadne vysoká návštevnosť
na celom území MLB a ďalej narastajúci záujem obyvateľov o krátkodobú rekreáciu, ako aj
súčasne zvyšujúca sa potreba ochrany prírody a krajiny. V podmienkach rekreačných lesov
Hlavného mesta SR Bratislavy je poľovníctvo okrem iného (pri absencii prirodzených
predátorov) aj nevyhnutným nástrojom na reguláciu voľne žijúcej zveri v tomto husto
obývanom a navštevovanom priestore.
Z hľadiska uvedených faktorov za vhodné riešenie v podmienkach MLB možno považovať
súčasný stav, keď výkonom práva poľovníctva a hospodárením v revíri sú trvalo poverené
Mestské lesy v Bratislave (ďalej len MLB) prostredníctvom svojich zamestnancov a poľovníckych
hostí. To umožňuje veľmi pružne reagovať nielen na koncepčné požiadavky, ale aj na prípadné
operatívne vzniknuté potreby. Mnohí návštevníci lesoparku ešte stále veľmi citlivo vnímajú
výkon poľovníctva v tomto území, pričom mnohí z nich s ním majú vlastnú negatívnu
skúsenosť, ktorú nadobudli či už v minulosti v tomto území, alebo v iných revíroch. Z hľadiska
rekreácie je preto žiaduce ešte ďalej regulovať intenzitu a spôsob výkonu poľovníctva v MLB,
a to o.i. aj zriadením tzv. nepoľovných plôch.
Z hľadiska ochrany prírody zatiaľ neboli zaznamenané vážnejšie konflikty s poľovníctvom. Na
rozdiel od iných revírov v Malých Karpatoch a v okolí Bratislavy, neboli v uplynulých rokoch
zaznamenané ani prípady pytliactva, ani neoprávneného usmrcovania chránených živočíchov
(odstrel, či otrávené návnady).
Podrobnosti- Poľovné hospodárenie, sú uvedené v prvej časti správy- 1. Analytická časť..
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- Na území PR Lesopark budú interným predpisom vymedzené dve „nepoľovné plochy“ „Kamzík“ a „Pánova lúka“ (spolu na ploche cca 820 ha). Hranice týchto dvoch plôch (zón) budú
vymedzené v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1798/2014 zo dňa 24.10.2014.
Lov zveri v týchto zónach sa bude vykonávať iba v nevyhnutných prípadoch a za mimoriadnych
okolností, najmä zo sanitárnych dôvodov. (Na základe dohody, ku ktorej došlo medzi
zástupcami mimovládnych organizácií a vedením MLB na konci roka 2016, nie je v súčasnej
situácii nevyhnutne potrebné vyhlásenie týchto „nepoľovných plôch“ oficiálnym postupom
(okresným úradom), tak ako to bolo určené vo vyššie uvedenom uznesení, ale bude postačovať
ich vyhlásenie interným predpisom).
- MLB budú mať cieľovo najmenej 1 zamestnanca na plný úväzok – poľovného hospodára,
a ďalších najmenej 3 zamestnancov, ktorí sú držiteľmi poľovného lístka.

E.2. Rybárstvo
Rybárstvo predstavuje súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie a ochranu
genofondu rýb a tiež optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva
Slovenskej republiky (Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve). História rybárstva je takmer rovnako
stará ako samotná história ľudstva. Spoľahlivo vieme datovať lov rýb od roku 40 000 p.n.l.
Pôvodným účelom rybolovu bola obživa, časom to bol obchod a už v stredoveku sa o rybárstve
prvýkrát uvažuje ako o športe.
Rybolov je odchyt rýb z tečúcich vôd, jazier, umelých nádrží (rybníkov, priehrad) a morí.
Pojem rybolov pritom zahŕňa dve odlišné činnosti:
1. hospodárske výlovy: pri nich sa odchyt
rýb vykonáva pomocou sietí, prípadne aj inými technikami, napr. pomocou elektrického prúdu
2.rekreačný a športový rybolov: na lov rýb sa používajú udice s nástrahou
Rekreačný rybolov je založený na prirodzenej potrebe rýb prijímať potravu. Cieľom je nalákať
rybu, aby prehltla nástrahu, v ktorej je ukrytý háčik spojený vlascom s lovcovou udicou.
Podrobnosti- Rybárstvo, sú uvedené v prvej časti správy- 1. Analytická časť..
Rybárstvo úlohy na budúce obdobie:
- zabezpečiť presné údaje o znečistení vodného toku Vydrica a rybníkov,
- pripraviť a realizovať komplexnú realizáciu obnovy Rybnika č. 1 a č.2,
- zabezpečiť Štúdiu revitalizácie vodného toku Vydrica, smerom južným od Železnej studničky
až po tok Dunaja aj smerom severným po Druhý kameňolom,
- v spolupráci so Slov Rybárskym zväzom vykonať obhliadku toku Vydrica a navrhnúť alt.
úpravy, vyčistenie toku,
- pripraviť podklady a vyhlásiť Chránenú rybnú oblasť na vodnom toku Vydrica od areálu
Snežienka po pramene,
- pripraviť a vypracovať Manipulačný poriadok pre rybolov na Rybnikoch č. a č. 1 a č.2,
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E.3. Včelárstvo
Včelárstvo na území BL je podrobnejšie popísané v prvej časti správy- 1. Analytická časť.
Úlohy na budúce obdobie:
-Nákup úľov, medzistienok a včelstiev.
-Oprava budovy MLB pri druhom lome, kde vznikne stáčareň medu, medáreň, zázemie pre
potreby včelníc a miestnosť pre vzdelávacie aktivity ako aj pre predaj medu.
-Vybavenie medárne potrebným včelárskym náradím na stáčanie medu, plnenie medu,
vytápanie vosku, výrobu sviečok.
-Vytipovanie ďalších lokalít vhodných na stanovištia včelstiev.
-Potreba jedného zamestnanca – včelára.

F/ Environmentálna výchova a lesná pedagogika, spolupráca s verejnosťou
Komunikácia a spolupráca s verejnosťou je jednou z dôležitých činností, ktorú v prostredí
Lesoparku vykonáva organizácia MLB v spolupráci so štátnymi inštitúciami (napr. ŠOP SR)
a mimovládnymi organizáciami (napr. Daphne, SZOPK Miniopterus, atď.). V Lesoparku sú
vytvorené podmienky pre realizáciu pasívnych a aktívnych foriem environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj lesná pedagogika.
Podrobnosti- Lesná pedagogika, súčasný stav, sú uvedené v prvej časti správy- 1. Analytická
časť.
Plány a priority do budúcnosti:
•

Environmentálne vzdelávanie: v MLB by mala byť rovnomerne zástúpená lesná
pedagogika a ďalšie témy environmentálneho vzdelávania ako ekológia lesa, ochrana
lesa, ochrana lesných a vodných živočíchov a rastlín a podobne tak, aby vznikla pestrá a
vyrovnaná ponuka programov pre školy v regióne.

•
•

Obrovský potenciál územia lesoparku si vyžaduje dobudovanie infraštruktúry pre pasívne
a najmä aktívne formy environmentálneho vzdelávania.
LP – návrh: program realizovať bezplatne pre bratislavské školy a škôlky.

•

Dostavba podkrovia budovy MLB pre potreby LP.

•

Vytvoriť pracovné miesto pre certifikovaného lesného pedagóga a pre pedagóga pre
ďalšie oblasti environmentálneho vzdelávania.

•

Projekt – Kamzík budova informačného a vzdelávacieho centra v areáli chaty MLB na
Kamzíku.

Dôležitou investíciou, ktorá zlepší výkon činností v oblasti Lesná pedagogika je Infocentrum
Kamzík (plánovaná výstavba 2018-2021)
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Aktuálnym plánom pre posilnenie infraštruktúry pre environmentálne vzdelávanie je projekt
rekonštrukcie a rozšírenia existujúcej nevyužívanej stavby v areáli objektu na Kamzíku na objekt
viacúčelového infocentra pre verejnosť. Na pozemku vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava a v
správe organizácie MLB je v súčasnosti občasne prevádzkovaný objekt rekreačnej chatky, ktorý
sa prevádzkuje sezónne, jej súčasný technický stav nepredpokladá jej ďalšie optimálne využitie.
Priľahlý pozemok je husto zarastený pestrou drevinovou výsadbou, zakladanou ako arborétum.
Je oplotený, v súčasnosti nie je prístupný verejnosti. Lokalizácia pozemku na križovatke ciest na
Kamzík a lanovku predpokladá jeho využitie v prospech verejnoprospešných služieb, ktoré sú
hlavnou náplňou činnosti organizácie MLB. Rekonštrukcia objektu a rozšírenie jeho funkcie v
prospech verejnosti by naplnili dlhodobé požiadavky na zvýšenie možností na environmentálne
vzdelávanie v Bratislavskom lesoparku.
MLB plánuje vytvoriť školiace programy pre verejnosť pre prevádzku novej služby –
Infocentrum Kamzík, zamerané na viaceré cieľové skupiny a ročné obdobia. Programy budú
prevádzkované pracovníkmi MLB, ktorí sa v rámci organizácie dlhodobo venujú práci s
verejnosťou a prevádzkujú lesnú pedagogiku v Bratislavskom lesoparku v spolupráci so
zapojenými partnermi z verejného a súkromného sektora.
Školiace programy budú vyvinuté v dvoch tematických osiach – environmentálna výchova a
lesná pedagogika. Budú vyvinuté samostatné programy pre cieľové skupiny: školopovinná
mládež, rodiny s deťmi, individuálna verejnosť, seniori, pracovníci verejnej správy.
Vzhľadom na obmedzený rozsah poskytovaných služieb už v súčasnosti je riešením aj dostavba
podkrovia budovy MLB pre potreby Lesnej pedagogiky.
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3. Vízia a strategické ciele rozvoja MLB
Nasledujúca kapitola správy sumarizuje dlhodobé ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť pri
skvalitňovaní prostredia pre rekreáciu obyvateľov Bratislavy – ML pri rešpektovaní zásad
ochrany prírody a krajiny. Z hľadiska časovej realizácie sú uvádzané ciele členené na obdobie
plus 3 roky a plus 10 rokov od schválenia dokumentu. Predpoklad jar 2018, teda do roku 2021
A do roku 2028.

Obdobie plus 3 roky, (2018 – 2021):
Rekreačné areály ,Vízia na 3 roky:
- Vytvorenie koncepcie správy nástupných areálov do lesoparku;
- Komplexná revitalizácia rekreačného areálu Kamzík, vrátane riešenia problematiky statickej
a dynamickej dopravy;
- Vytvorenie funkcie „krajinár/záhradník“ s cieľom zvýšiť atraktivitu rekreačných území;
- Vybudovanie zázemia pre návštevníkov (WC, prezliekárne, sprchy a pod.);
- Vytvorenie zázemia pre cyklistov (bike umyvárky, servisné cyklostojany a pod.)
- Zavedenie extenzívnej pastvy kôz/oviec na lúčkach, vrátane zázemia pre pastiera;
- Rozšírenie atraktivity rybníkov a toku Vydrice vybudovaním oddychových mól a dreveného
chodníka pozdĺž brehu rybníka číslo 3 alebo 4;
- Výmena a oprava poškodeného zábradlia pozdĺž údolia Hornej Mlynskej doliny;

Pohyb v Lesoparku, Vízia na 3 roky:
- rekonštrukcia komunikácie (cesta, chodník, zábradlie) od areálu
Rotunda“ po Drieňovské lúky
- Vytvorenie koncepcie parkovania pred areálom Krasňany;
- vypracovať súhrnnú mapu všetkých ciest v lesoparku (asfaltky, lesné cesty, cyklotrasy,
bežecké trasy, turistické chodníky), ktoré potrebujú údržbu. Rozdeliť tieto jednotlivé
cesty na samostatné kategórie a každej kategórií zadefinovať a priradiť adekvátny
spôsob a frekvenciu údržby. Stav ciest potom pravidelne monitorovať a udržiavať podľa
harmonogramu.
- vyriešiť a dobudovať prejazd cez Patrónku, odtiaľ je potrebné vybudovať cyklotrasu až
po kruhový objazd pri Vojenskej nemocnici.
- obnoviť podchod pre peších a prechod cez alebo popri areáli SAV do lokality Sitina,
ZOO.
- obmedziť prejazdy nákladných áut s drevom od iných vlastníkov (LESY SR, Sv. Jur), z
dôvodu bezpečnosti, ničenia asfaltových ciest, ochrany prírody a pohybu peších
turistov, bežcov a cyklistov,
Lesné hospodárstvo Vízia na 3 roky:
Bude dopracovaná a schválená zonácia územia MLB. Zonácia predpokladá vytvorenie 3 zón na
dnešnom území ML. Program starostlivosti o les bude upravený v zmysle prijatej zonácie
a požiadaviek ŠOP SR.
Ochrana prírody a krajiny Vízia na 3 roky:
Bude oficiálne vyhlásená Prvá mestská rezervácia Pramene Vydrice . Opatrenia na ochranu
vzácnych a ohrozených druhov a biotopov budú súčasťou aktivít MLB a budú zaradené aj do
rozpočtu organizácie.
Bude zabezpečená údržba časti nelesných plôch (lúky, elektrovody) pastvou (ovce, kozy,
prípadne kone).
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MLB budú mať najmenej 1 zamestnanca na plný úväzok – profesionálneho ochranára (ekológa),
a najmenej 2 zamestnancov na plný úväzok – špecialistov na ekovýchovu.

Poľovníctvo Vízia na 3 roky:
- Budú dopracované a schválené zásadné dokumenty - Poľovnícky poriadok a Výhľadový plán
poľovníckeho hospodárenia.
- Početnosť diviačej zveri bude znížená v porovnaní so súčasným stavom na únosnú úroveň
(tzn. dosiahne cca NKS).
- Počet, typ a rozmiestnenie poľovníckych zariadení budú aktualizované, tak aby v prvom rade
umožňovali účinnú reguláciu (zníženie početnosti) diviačej zveri. Nepotrebné zariadenia budú
odstránené. Všetky poľovnícke zariadenia, ktoré sú majetkom MLB, budú v teréne
nezameniteľne označené (napr. číslom), tak aby bola možná ich identifikácia v prípade kontroly.
Poľovnícke zariadenia, ktoré sú majetkom iných subjektov, budú z PR Lesopark odstránené.
Všetky neoznačené poľovnícke zariadenia nezistených vlastníkov budú takisto odstránené.
Aktuálna Mapa poľovníckych zariadení v PR Lesopark bude umiestnená na webovej stránke
MLB.
- Na území PR Lesopark budú interným predpisom vymedzené dve „nepoľovné plochy“ „Kamzík“ a „Pánova lúka“ (spolu na ploche cca 820 ha). Hranice týchto dvoch plôch (zón) budú
vymedzené v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1798/2014 zo dňa 24.10.2014.
Lov zveri v týchto zónach sa bude vykonávať iba v nevyhnutných prípadoch a za mimoriadnych
okolností, najmä zo sanitárnych dôvodov. (Na základe dohody, ku ktorej došlo medzi
zástupcami mimovládnych organizácií a vedením MLB na konci roka 2016, nie je v súčasnej
situácii nevyhnutne potrebné vyhlásenie týchto „nepoľovných plôch“ oficiálnym postupom
(okresným úradom), tak ako to bolo určené vo vyššie uvedenom uznesení, ale bude postačovať
ich vyhlásenie interným predpisom).
- MLB budú mať najmenej 1 zamestnanca na plný úväzok – poľovného hospodára, a ďalších
najmenej 3 zamestnancov, ktorí sú držiteľmi poľovného lístka.

Rybárstvo Vízia na 3 roky:
- realizovať komplexnú realizáciu obnovy Rybnika č. 1 a č.2,
- zabezpečiť presné údaje o znečistení vodného toku Vydrica a rybníkov,
- pripraviť a vypracovať Manipulačný poriadok pre rybolov na Rybnikoch č. a č. 1 a č.2,

Včelárstvo Vízia na 3 roky:
-Oprava budovy MLB pri Druhom lome, kde vzniknú podmienky pre výkon včelárstva a jeho
zázemie.
-Materiálne dovybavenie odboru včelárstvo v ML. + personálne dovybavenie
/ + 1 zamestnanec/.
-Vytipovanie ďalších lokalít vhodných na stanovištia včelstiev.

Lesná pedagogika Vízia na 3 roky:
•
•

Dostavba podkrovia budovy MLB pre potreby LP.
Vytvoriť pracovné miesto pre certifikovaného lesného pedagóga a pre pedagóga pre
ďalšie oblasti environmentálneho vzdelávania.
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Obdobie plus 10 rokov, (2018 – 2028):
Rekreačné areály, Vízia na 10 /5/ rokov:
- Zrekonštruované a stabilizované všetky nástupné areály ako hlavné územia intenzívnej
rekreácie. Aktívny manažment rekreačných území s cieľom uspokojovať rastúce požiadavky
verejnosti na rekreáciu a šport v nerušenom prírodnom prostredí.“
- Obnova/rekonštrukcia rybníkov číslo 3 a 4;
- Postupná kompletná obnova (výmena, zjednotenie) značenia, tabúľ, oplotenia a podobne na
všetkých vstupných areáloch do lesoparku;
- Vybudovanie prírodného športového areálu na Drieňovských lúkach;
- Založenie ovocného sadu s tradičnými odrodami;
- Vytvorenie bezpečného koridoru pre peších turistov a cyklistov na Kamzík vybudovaním
nového chodníka alebo presmerovaním návštevníkov na tzv. Cisársku cestu;
- Odstránenie ruín muničných skladov U Slivu;
- Obnova otvoreného prístupného arboréta na Kamzíku;
- vylúčiť budovania nových ubytovacích zariadení (hotely, penzióny, vilové domy) na celom
území BLP.

Pohyb v Lesoparku, Vízia na 10 rokov:
- rekonštrukcia komunikácie (cesta, chodník, zábradlie)
Rotunda“ po Drieňovské lúky
- Vytvorenie koncepcie parkovania pred areálom Krasňany;
+ železničná stanica

od

areálu

Ochrana prírody a lesné hospodárstvo Vízia na 10 rokov:
Celé územie MLB bude súčasťou Národného Parku. Alternatívne, ak Národný park nebude
dovtedy vyhlásený, úroveň ochrany prírody bude dosahovať medzinárodné (IUCN) štandardy
pre národné parky. Najmenej 50 % územia MLB bude v „bezzásahovom režime“ tzn. lesné
porasty budú bez lesohospodárskych zásahov a ponechané samovoľnému vývoju. Na ostatnom
území sa bude uplatňovať len „extenzívne“ hospodárenie v lesoch, tzn. účelový hospodársky
spôsob zameraný na zlepšovanie rekreačného potenciálu a ostatných mimoprodukčných funkcií
lesa.
Všetky lesné biotopy národného a európskeho významu na území MLB budú v priaznivom stave
(A, resp. B). Populácie vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov v porovnaní so
súčasným stavom budú stabilizované, alebo ich početnosť bude narastať.
Rekreačná infraštruktúra na území MLB bude z väčšej časti dobudovaná a rekreačné využívanie
MLB bude zosúladené s limitmi ochrany prírody. Voľný pohyb osôb po celom území MLB ostane
zachovaný.
Poľovníctvo, Vízia na 10 rokov:
- Výkon práva poľovníctva bude tak ako aj v súčasnosti zabezpečovať príspevková organizácia
MLB, prostredníctvom vlastných zamestnancov a poľovníckych hostí cez poplatkový lov.
- Populácie poľovných druhov zveri budú stabilizované. Populácie raticovej zveri (daniel, srnec,
jeleň, muflón, diviak) budú stabilizované na úrovni normovaných kmeňových stavov.
- Škody na lesných porastoch spôsobované raticovou zverou budú zanedbateľné, resp.
neprekročia súčasnú úroveň (2017).
- Diviačia zver nebude pravidelne prenikať do záhrad a nebude spôsobovať opakované škody
na majetku obyvateľov. Konflikty s diviakmi v záhradách sa budú stávať len výnimočne.
- Na území poľovného revíru nebudú introdukované nepôvodné druhy ani geografické rasy zveri
(napr. jeleň sika).
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- V prípade spontánneho návratu v minulosti človekom vyhubených druhov na územie
poľovného revíru (napr. vlk, rys) tieto budú celoročne hájené. Netýka sa to medveďa a bobra.
Rybárstvo, Vízia na 10 rokov:
- zabezpečiť Štúdiu revitalizácie vodného toku Vydrica, smerom južným od Železnej studničky
až po tok Dunaja aj smerom severným po Druhý kameňolom,
- pripraviť podklady a vyhlásiť Chránenú rybnú oblasť na vodnom toku Vydrica od areálu
Snežienka po pramene,

Lesná pedagogika Vízia na 10 rokov:
•

Environmentálne vzdelávanie: v MLB by mala byť rovnomerne zástúpená lesná
pedagogika a ďalšie témy environmentálneho vzdelávania ako ekológia lesa, ochrana
lesa, ochrana lesných a vodných živočíchov a rastlín a podobne tak, aby vznikla pestrá a
vyrovnaná ponuka programov pre školy v regióne.

•

Obrovský potenciál územia lesoparku si vyžaduje dobudovanie infraštruktúry pre pasívne
a najmä aktívne formy environmentálneho vzdelávania.
Realizovať Projekt – Kamzík budova informačného a vzdelávacieho centra v areáli chaty
MLB na Kamzíku.

•
•

LP – návrh : program realizovať bezplatne pre bratislavské školy a škôlky.
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Strategické ciele rozvoja MLB
Štruktúra cieľov a opatrení

Každé
1.
2.
3.
4.

opatrenie obsahuje nasledovné informácie:
Strategický cieľ pre rozvoj Mestských lesov v Bratislave
Predpokladaný termín splnenia úlohy
Zodpovedného gestora a spolupracujúce subjekty pre každé opatrenie
Formu zabezpečenia financií pre opatrenia (z rozpočtu mesta, externé zdroje, bez
nároku na výdavky)
5. Merateľné ukazovatele (pre zhodnotenie plnenia úloh a opatrení)

Podrobnejšie sú strategické ciele spracované v 3.časti – Akčný plán – opatrenia, aktivity,
rozpočet.
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4. Managment a financovanie MLB
Podrobnosti - Managment, súčasný stav, sú uvedené v prvej časti správy - 1. Analytická
časť.
Koncepcia obsahuje aj finančné nároky na budúce obdobie. Koncepcia predpokladá
postupné zväčšenie bezzásahového územia, obmedzenie ťažby a zníženie príjmov z ťažby. To
zvýši popri nárokoch na dovybavenie a údržbu územia ML požiadavky na financie. Predkladaný
rozpis uvádza finančné potreby na obdobie 10 rokov do roku 2018.
Údržba lesa- odstraňovanie následkov kalamít aj prirodzeného starnutia Lesa je prakticky
bez príjmová položka. Biomasa v lese pribúda. Navyšovanie počtu pracovníkov aj
zamestnávanie externých pracovníkov tiež zvyšuje náklady organizácie.
V rozpočte hl.m SR Bratislava bola schválená suma 1,2 milión euro. Aj pri uvážlivom
a redukovanom výbere ponúkaných vytypovaných opatrení z Koncepcie je predpoklad nárastu
potreby finančných zdrojov. Odhadovaný rast:
Rok 2019 - 1,5 mil. eur
Rok 2020 - 1,8 mil. eur
Rok 2021 - 2,1 mil. eur
Financovanie MLB, návrh
Navrhované opatrenia riešenia sú podrobne popísané v časti 3 – Akčný plán – opatrenia,
aktivity, rozpočet. Rozpočet opatrení na skvalitnenie stavu je členený na časti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekreácia, šport a voľnočasové aktivity
Doprava a mobilita, cestná sieť a chodníky
Lesné hospodárstvo
Ochrana prírody
Poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo
Environmentálna výchova a lesná pedagogika, manažment návštevníkov a spolupráca
s verejnosťou

Rozpočet je popísaný tabuľkovou formou, kde sa uvádza – názov opatrenia, termín, potrebné
financie. Rozpočet obsahuje krátkodobá, strednodobé až dlhodobé opatrenia.
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5. Závery
Starostlivosť o lesné porasty: spôsoby ťažby a približovania dreva, sezónne a iné
obmedzenia ťažby z dôvodov rekreácie a ochrany prírody, kritériá FSC, referenčné plochy FSC
sú popísané v správe.
Mapová príloha- návrh Zonácia je v prílohe Koncepcie je pracovný variant k decembru 2017.
Je potrebné ho precizovať, spodrobniť v merítku mapy, podkladu min. 1:20 000 a následne
prerokovať, prekonzultovať s dotknutými inštitúciami. Zonácia, kde je 50 % plochy ML
zaradených v zóne zvýšenej ochrany prírody, teda obmedzenej, vylúčenej ťažby znamená
odhadovo zníženie výnosov za ťažbu cca o 35 %, čo bude potrebné nahradiť v rozpočte
organizácie.
Plánovaný objem ťažby na roky 2018 - 2021 a roky 2018- 2028 bude predmetom
pokračovania, prehĺbenia prác na Koncepcii v zmysle záverov stretnutia Koordinačného tímu zo
dňa 6.12.2017. Pokračovanie prác bolo zohľadnené aj v schválenom rozpočte hl.m.SR BA na rok
2018.
Uvedené údaje, texty a mapové prílohy sú spracované v zmysle záverov /bod 3/ zasadnutia
Komisie územného plán., ŽP a výstavby MsZ dňa 10.5.2016.

Ing. arch.Peter Žalman, CSc

december 2017
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