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Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave
3. Akčný plán - opatrenia, aktivity, rozpočet
Akčný plán nadväzuje na dve predchádzajúce časti, analytickú a koncepčnú časť. Pri
tvorbe akčného plánu boli využité aj výstupy z participačného procesu.

Zoznam podkladov:

1. Generel Mestské lesy v Bratislave, 2006
2. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 2007
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. m. SR Bratislavy
na roky 2010 – 2020, VII/ 2010
4. Štúdia malokarpatskej časti BLP, Aurex, 2010
5. T. Hrnčiarová a kol.: Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy,
Vyd. Veda, 2006. ISBN: 80-224-0910-3
6. Generel zelene hl. mesta SR Bratislava, arch. Čechová a kol., 1996
7. K. Kristiánová: Managment sídelnej zelene, autoreferát dizertačnej práce
SvF STU, 2011
8. K. Maier a kol: Udržitelný rozvoj území, vyd. Grada Publishing, 2012
9. Územný plán BSK, časť Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES, spol.
AUREX s.r.o, 2013
10. Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave, 2016-2018, dopl. 2016
11. Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov
rozvoja mesta a na ÚP procesoch hl.mesta SR Bratislavy
12. Akčný plán adaptácie na zmenu klímy hl. m. SR Bratislavy, 2017-2020
13. Koncepcia rozvoja horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave
14. UAŠ Voľnočasový areál Kamzík, ing. arch. Jarina, 2012
15. UAŠ Voľnočasový areál Muničák, ing. arch. Jarina, 2011
16. Vyhodnotenie prieskumu návštevnosti, 2012, spol. Loft.a.s.
17. Územný plán regiónu BSK, doplnok č.1,rok 2013, spracovateľ: spol. AUREX s.r.o.
18. Program starostlivosti o lesy pre lesný celok Mestské lesy v Bratislave, 2015
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Členovia a členky Koordinačného tímu:

Ing. arch. Peter Žalman, CSc, spracovateľ
Ing. arch. Zora Pauliniová, proces participácie verejnosti
Rudolf Ivičič, Mestské lesy Bratislava
Ing. arch. Branislav Kaliský
Ing. Jakub Mrva
Ing. arch. Elena Pätoprstá
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
Ing. Martin Vlačiky, PhD.

Spracovateliaa spracovateľky 3. časti

Ing. Arch. Peter Žalman, CSc
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
Ing. Arch. Zora Pauliniová
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1. Úvod
Akčný plán je súčasťou Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave; nadväzuje na
mapujúcu a analytickú časť (1) a koncepčnú časť (2) - definovanie vízie, stratégií a cieľov. V
akčnom pláne sú uvedené strategické ciele, ktoré sú rozpracované na úroveň opatrení
a aktivít. Tieto opatrenia je potrebné realizovať súbežne vo viacerých sektoroch, definovaných
mestom Bratislava ako významných z pohľadu súčasných i rozvojových potrieb mesta
v oblasti životného prostredia, zelene a rozvoja lesoparku. Akčný plán nadväzuje aj na
Záväzné regulatívy územného rozvoja BSK.1

2. Akčný plán - nástroj na zlepšenie stavu Mestských lesov v Bratislave
Akčný plán rozvoja je dokument, ktorý pomáha naplniť hlavný cieľ Koncepcie rozvoja
Mestských lesov v Bratislave - udržať a zvýšiť kvalitu rekreačného užívania riešeného priestoru
pre obyvateľov mesta a návštevníkov Lesoparku. Zároveň má v tomto dôležitom území
zabezpečiť rovnováhu medzi rekreáciou a ochranou prírody.
Akčný plán popisuje, ako zlepšiť súčasnú situáciu a hľadá odpovede na nové výzvy budúceho
obdobia v horizontochdotroch a do desiatich rokov. Opatrenia je potrebné realizovať súbežne
vo viacerých dôležitých oblastiach (zonácia územia MLB , riešenie dopravy a dostupnosti
lesoparku - napojenie na mesto a riešenie vstupov do lesoparku, funkčné využitie na území
MLB, manažment a údržba porastov v MLB a iné).
Tematické oblasti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

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

http://www.region-bsk.sk/clanok/uzemny-plan-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj-626367.aspx
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3. Postup pri vypracovaní Akčného plánu MLB
Akčný plán ideovo vychádza z troch strategických cieľov, ktoré sú definované v Koncepcii
rozvoja Mestských lesov v Bratislave. Pri spracovaní Akčného plánu boli navrhované
opatrenia priradené k tematicky súvisiacim strategickým cieľom a tak vznikla základná
štruktúra návrhovej časti dokumentu.

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)

Súbor strategických opatrení by sa mal postupne realizovať v dvoch časových horizontoch krátkodobé opatrenia v časovom horizonte do 3 rokov, dlhodobé opatrenia v časovom
horizonte do 10 rokov.
Nižšie
1.
2.
3.

v dokumente nájdete nasledujúce časti:
Prehľad strategických cieľov
Strategické ciele, rozpracované na úroveň opatrení
Prílohy k jednotlivým opatreniam.

V časti, venovanej rozpočtu možno nájsť opatrenia aj s odhadom nákladov.
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4. Strategické ciele Akčného plánu MLB

Hlavný strategický cieľ / vízia:
Územie Mestských lesov v Bratislave bude unikátne, komplexne obnovené,
stabilizované a harmonizované prírodné územie, schopné uspokojiť potreby
verejnosti v oblasti rekreácie a záujmy ochrany prírody.

Prehľad strategických cieľov
Strategický cieľ 1:
Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho
fungovania a rozvoja cestovného ruchu a rekreácie a podporovať aktivity zamerané na aktívnu
ochranu prírody
1. 1.1. Navrhnúť, prerokovať a prijať Zonáciu územia MLB. Platný Program starostlivosti
o les upraviť v zmysle prijatej zonácie a požiadaviek ŠOP SR.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.3.

1.3.1
1.4.

Spracovať návrh zonácie MLB – textová, mapová a tabuľková časť. Návrh prerokovať
a schváliť.
Spracovať, prerokovať a schváliť návrh na zmenu Programu starostlivosti o les
v súlade so schváleným návrhom zonácie MLB.
Rozsah a spôsob realizácie lesohospodárskych činností prispôsobiť požiadavkám
a limitom rekreácie a ochrany prírody.
Vytvoriť poradný zbor pre Bratislavský lesný park / MLB zložený zo zástupcov
odbornej a občianskej verejnosti. (aktivita súvisí aj s opatrením 3.6)
Činnosti, zámery, plány a projekty s významným aktuálnym či potenciálnym vplyvom
na BLP / MLB prerokovať v poradnom zbore (napr. PSL, ročné plány ťažby). (aktivita
súvisí aj s opatrením 3.6)
Pokračovať v spoločnom vyznačovaní ťažieb v MLB (OLH + zástupcovia odbornej
a občianskej verejnosti).
Spracovať návrh na rozšírenie územia Bratislavského lesného parku / MLB minimálne
o ostatné lesné pozemky v katastrálnom území hl. mesta SR Bratislava, a aktívne
presadzovať jeho uskutočnenie v spolupráci s vlastníkmi / správcami dotknutých
lesných pozemkov. Ako súčasť rozšírenia lesoparku pripraviť koncept nárazníkových
ochranných zón (ochrana pred urbanizáciou a suburbanizáciou).
Spracovať na rozšírenie územia Bratislavského lesného parku – textová, mapová
a tabuľková časť. Návrh prerokovať a schváliť.
Pripraviť, prerokovať a schváliť (vyhlásiť) nový Národný park, ktorý bude zahŕňať
celé územie MLB. 2 alternatívy národného parku:
1.
MLB ako súčasť pripravovaného NP Podunajsko
2.

1.4.1
1.4.2

MLB ako súčasť plánovaného Malokarpatského národného parku.

Spracovať návrh NP Podunajsko – textová, mapová a tabuľková časť.
Spracovať návrh Malokarpatského národného parku – textová, mapová a tabuľková
časť.
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Strategický cieľ 2:
Zabezpečovať systematickú starostlivosť o zeleň a udržateľné využívanie prírodných zdrojov,
vrátane ochrany prírody a krajiny a územného systému ekologickej stability
2.1.

Doplniť personálne kapacity a materiálne vybavenie príspevkovej organizácie MLB,
tak aby mohla plniť úlohy vyplývajúce z Koncepcie rozvoja MLB a Akčného plánu.

2.2.

Výkon práva poľovníctva aj naďalej zabezpečovať prostredníctvom príspevkovej
organizácie MLB, v súlade s požiadavkami a limitmi rekreácie a ochrany prírody.

2.2.1

Dopracovať a schváliť Poľovnícky poriadok a Výhľadový plán poľovníckeho
hospodárenia.

2.2.2

Interným predpisom vymedziť „nepoľovné plochy“ - „Kamzík“ a „Pánova lúka“ (spolu
na ploche cca 820 ha).

2.2.3

Upraviť rozmiestnenie poľovníckych zariadení, najmä posedov, zabezpečiť ich
označenie a všetky nepotrebné zariadenia odstrániť.

2.2.4

Znížiť početnosť diviačej zveri na úroveň normovaných kmeňových stavov.

2.3.

Výkon rybárskeho práva zabezpečovať v súčinnosti príspevkovej organizácie MLB so
SRZ a ŠOP SR, v súlade s požiadavkami a limitmi rekreácie a ochrany prírody.
Vypracovať odborné stanovisko (návrh) na zmeny hospodárenia na vodných útvaroch
Vydrica a štyroch rybníkov (č. 1 - 4), vrátane návrhu zarybňovacieho plánu
a manažmentu.
Zabezpečiť podrobné údaje o znečistení vodného toku Vydrica a 4 rybníkov.
Pripraviť a realizovať komplexnú obnovu rybníkov č. 1 a č. 2 (najmä nápustných a
výpustných objektov).
Vypracovať a schváliť manipulačný poriadok na rybníkoch č. 1 - 4.
Pripraviť podklady a vyhlásiť Chránenú rybiu oblasť na vodnom toku Vydrica.

2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4.
2.4.1
2.4.2

2.5.
2.5.1
2.5.2

Zabezpečiť hydrobiologický a ichtyologický prieskum a štúdiu revitalizácie vodného
toku Vydrica.
Požiadať ministerstvo o pridelenie výkonu rybárskeho práva a o vyhlásenie Chránenej
rybej oblasti na vodnom toku Vydrica (podľa § 4 a § 7 zákona 139/2002 Z.z.
o rybárstve).
Vytvoriť materiálno-technické podmienky a zázemie pre výkon včelárstva
Zabezpečiť nákup úľov, medzistienok, včelstiev a včelárskeho náradia.
Vybudovať stáčareň medu, medáreň a zázemie pre potreby včelníc, zabezpečiť
vhodné priestory pre vzdelávacie aktivity a pre predaj medu návštevníkom.
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Strategický cieľ 3:
Vytvárať podmienky pre rozvoj rôznych foriem rekreácie v MLB, najmä krátkodobej pobytovej
rekreácie v prírodnom prostredí, pešej turistiky a cykloturistiky
3.1.

Zabezpečiť a trvalo udržiavať vysoký štandard rekreačnej infraštruktúry a služieb pre
krátkodobú pobytovú rekreáciu v prírodnom prostredí v hlavných centrách rekreácie,
a to najmä v nástupných priestoroch do lesoparku / MLB.

3.2.

Rozvíjať sústavu turistických a rekreačných nástupných priestorov po okraji územia
MLB, skvalitňovať ich vybavenosť a riešiť prístupové trasy do lesoparku, vychádzajúc
z princípov udržateľnej mobility2 (podpora a rozvoj pešieho pohybu, cyklodopravy a
verejnej dopravy).

3.3.

Zosúladiť trasovanie a charakter navrhovaných turistických trás a cyklotrás na území
MLB s prvkami ÚSES a s požiadavkami ochrany prírody

3.4.

Revitalizovať a doplniť jestvujúcu sieť komunikácií na území MLB s ohľadom na ich
funkčnosť, bezbariérovosť a atraktívnosť

3.5.

Podporovať vytvorenie spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému
miestnych cyklotrás rôznych kategórií a komplementárneho systému trás pre
chodcov tak, aby sa zabezpečila bezkolíznosť pohybu a dobrá koexistencia chodcov
a cyklistov.

3.6.

Dobudovať infraštruktúru a personálne kapacity pre aktívne a pasívne formy
environmentálneho vzdelávania a výchovy, podporovať rozvoj siete náučných
chodníkov a tematických poznávacích trás3. Rozvíjať obsah i formy
environmentálneho vzdelávania a spolupráce s verejnosťou s ohľadom na novú
koncepciu rozvoja MLB.

2
3

Podrobný rozpis aktivít je v prílohe
Podrobný rozpis aktivít je v prílohe
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Strategické ciele, rozpracovanéna úroveň opatrení
Strategický cieľ 1:
Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho
fungovania a rozvoja cestovného ruchu a rekreácie a podporovať aktivity zamerané na aktívnu
ochranu prírody
Opatr.
1.1.

Navrhnúť, prerokovať a prijať Zonáciu územia MLB. Platný Program starostlivosti o
les upraviť v zmysle prijatej zonácie a požiadaviek ŠOP SR.
Vypracovať podklad, ktorý bude obsahovať súhrnnú mapu, vymedzenie základných
troch navrhovaných zón v zmysle Zásad platných na celom území MLB. Podklad
zapracuje Požiadavky ochrany prírody a krajiny na lesohospodárske zásahy v
súvislých lesných porastoch, ktoré sú obsahom koncepcie, návrhová časť.

Opatr.
1.2.

Predpokladaný termín
Zodpovedný gestor
Úloha realizovaná z rozpočtu hl. m. SR
Úloha realizovaná z exter. prostriedkov

Do roku 2018
MLB
áno
nie

Úloha bez nároku na výdavky
Navrhované merateľné ukazovatele

nie
Vypracovanie podkladu „Zonácia územia
MLB“, textová časť, grafická časť, tabuľky
Úprava: platný Program starostlivosti o les

Rozsah a spôsob realizácie lesohospodárskych činností prispôsobiť požiadavkám
a limitom rekreácie a ochrany prírody.
Predpokladaný termín
Zodpovedný gestor
Úloha realizovaná z rozpočtu hl. m. SR
Úloha realizovaná z exter. prostriedkov
Úloha bez nároku na výdavky
Navrhované merateľné ukazovatele

Opatr.
1.3.

Do roku 2018
MLB
áno
nie
nie
Dokument spracovaný na základe zonácie
územia MLB, s upraveným programom
starostlivosti o les.

Spracovať návrh na rozšírenie územia Bratislavského lesného parku / MLB minimálne
o ostatné lesné pozemky v katastrálnom území hl. mesta SR Bratislava, a aktívne
presadzovať jeho uskutočnenie v spolupráci s vlastníkmi / správcami dotknutých
lesných pozemkov. Ako súčasť rozšírenia lesoparku rozpracovať koncept
nárazníkových ochranných zón (ochrana pred urbanizáciou a suburbanizáciou).
Predpokladaný termín
Zodpovedný gestor
Spolupracujúce subjekty

Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
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Do roku 2028
Mestské lesy Bratislava
MŽP a OP SR, CHKO Malé Karpaty, Hlavné
mesto SR Bratislava, dotknuté mestské časti
Bratislavy, dotknuté urbariáty a súkromní
vlastníci lesa.
Áno

Úloha realizovaná exter. prostriedkov
Úloha bez nároku na výdavky
Navrhované merateľné ukazovatele

Opatr.
1.4.

Nie
Nie
Vypracovaný podklad, ktorý bude
obsahovať súhrnnú mapu, vymedzenie
základných súčastí navrhovaných území
MLB. Podklad zapracuje požiadavky
dotknutých inštitúcií a vlastníkov a ďalšie
súvislosti v zmysle platnej metodiky
a legislatívy SR.
Pripraviť, prerokovať a schváliť (vyhlásiť) nový Národný park, ktorý bude zahŕňať
celé územie MLB. 2 alternatívy národného parku:
3.
MLB ako súčasť pripravovaného NP Podunajsko
4.

MLB ako súčasť plánovaného Malokarpatského národného parku.

Predpokladaný termín
Zodpovedný gestor
Spolupracujúce subjekty
Úloha realizovaná z rozpočtu hl. m. SR
Úloha realizovaná exter. prostriedkov
Úloha bez nároku na výdavky
Navrhované merateľné ukazovatele
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Do roku 2028
MLB
MŽPSR a ŠOPSR, CHKO Malé Karpaty
Áno
Nie
Nie
Vypracovaný podklad, ktorý bude
obsahovať súhrnnú mapu, vymedzenie
základných súčastí, území NP Podunajsko,
vrátanie územia MLB.
Podklad zapracuje Požiadavky ochrany
prírody a krajiny a ďalšie súvislosti v zmysle
platnej metodiky a legislatívy SR

Strategický cieľ 2:
Zabezpečovať systematickú starostlivosť o zeleň a udržateľné využívanie prírodných zdrojov,
vrátane ochrany prírody a krajiny a územného systému ekologickej stability
Opatr.
2.1.

Doplniť personálne kapacity a materiálne vybavenie organizácie MLB, tak aby mohla
plniť úlohy vyplývajúce z Koncepcie rozvoja MLB a Akčného plánu
Predpokladaný termín
Do roku 2021
Do roku 2028
Zodpovedný gestor
MLB
Spolupracujúce subjekty
Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Áno
Úloha realizovaná exter. prostriedkov
Nie
Úloha bez nároku na výdavky
Nie
Navrhované merateľné ukazovatele
Posúdenie vplyvu zvýšenia počtu
pracovníkov na plnenie Strategického cieľa
2, opatrenia 2.1. vo výročnej správe
o činnosti MLB.

Opatr.
2.2.

Pripraviť podklady a vyhlásiť Chránenú rybiu oblasť na vodnom toku Vydrica;
zabezpečiť štúdiu revitalizácie vodného toku Vydrica
Predpokladaný termín
Do roku 2018
Zodpovedný gestor
Mestské lesy Bratislava
Spolupracujúce subjekty
MŽP a OP SR, CHKO Malé Karpaty
Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Áno
Úloha realizovaná exter. prostriedkov
Nie
Úloha bez nároku na výdavky
Nie
Navrhované merateľné ukazovatele
Vypracovaný podklad, obsahujúci súhrnnú
mapu, vymedzenie základných súčastí ,
navrhovaných území MLB. Podklad
zapracuje požiadavky OP a K a ďalších
súvislostí v zmysle platnej metodiky
a legislatívy SR.
Výkon práva poľovníctva aj naďalej zabezpečovať prostredníctvom organizácie MLB

Opatr.
2.3.

Predpokladaný termín
Zodpovedný gestor
Spolupracujúce subjekty
Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Úloha realizovaná exter. prostriedkov
Úloha bez nároku na výdavky
Navrhované merateľné ukazovatele
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Trvale
Mestské lesy Bratislava
Áno
Nie
Nie
Posúdenie plnenia Strategického cieľa 2,
opatrenia 2.3. vo výročnej správe MLB

Strategický cieľ 3
Vytvárať podmienky pre rozvoj rôznych foriem rekreácie v podmienkach MLB, najmä
krátkodobej pobytovej rekreácie v prírodnom prostredí, pešej turistiky a cykloturistiky
Opatr. Zabezpečiť a trvalo udržiavať vysoký štandard rekreačnej infraštruktúry
3.1.
a služieb pre krátkodobú pobytovú rekreáciu v prírodnom prostredí v hlavných
centrách rekreácie, a to najmä v nástupných priestoroch do lesoparku / MLB4
Predpokladaný termín
Do roku 2021 a následne
Zodpovedný gestor
Spolupracujúce subjekty
Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Úloha realizovaná z exter. prostriedkov
Úloha bez nároku na výdavky
Navrhované merateľné ukazovatele

Mestské lesy v Bratislave
Hlavné mesto SR Bratislava
Áno
Čiastočne
Nie
Posúdenie plnenia opatrenia 3.1. vo
výročnej správe o činnosti MLB

Opatr.
3.2.

Rozvíjať sústavu turistických a rekreačných nástupných priestorov po okraji územia
MLB, skvalitňovať ich vybavenosť a riešiť prístupové trasy do lesoparku, vychádzajúc
z udržateľnej mobility5 (podpora a rozvoj pešieho pohybu, cyklodopravy a verejnej
dopravy).
Predpokladaný termín
Do roku 2021 a následne
Zodpovedný gestor
Mestské lesy v Bratislave
Spolupracujúce subjekty
Hlavné mesto SR Bratislava, mestské časti
Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Áno
Úloha realizovaná z exter. prostriedkov Čiastočne áno
Úloha bez nároku na výdavky
Nie
Navrhované merateľné ukazovatele
Posúdenie plnenia opatrenia 3.2. vo
výročnej správe o činnosti MLB

Opatr.
3.3.

Zosúladiť trasovanie a charakter navrhovaných turistických trás a cyklotrás na území
MLB s prvkami ÚSES a s požiadavkami ochrany prírody
Predpokladaný termín
Do roku 2021
Zodpovedný gestor
Mestské lesy v Bratislave
Spolupracujúce subjekty
BSK, združenia cyklistov, turistov a bežcov,
ŠOP SR - SCHKO Malé Karpaty
Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Áno
Úloha realizovaná z exter. prostriedkov Nie
Úloha bez nároku na výdavky
Nie
Navrhované merateľné ukazovatele
Posúdenie plnenia opatrenia 3.3. vo
výročnej správe o činnosti MLB

Opatr.
3.4.

Revitalizovať a doplniť jestvujúcu sieť cestných komunikácií na území MLB
s ohľadom na ich funkčnosť, bezbariérovosť a atraktívnosť6
Predpokladaný termín
Do roku 2021 a následne
Zodpovedný gestor
Spolupracujúce subjekty
Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Úloha realizovaná z exter. prostriedkov
Úloha bez nároku na výdavky

4

Mestské lesy v Bratislave
Hlavné mesto SR Bratislava
Áno
Čiastočne áno
Nie

Podrobný rozpis aktivít podľa nástupných bodov je v prílohe
Podrobný rozpis aktivít je v prílohe
6
Podrobný rozpis aktivít podľa polohy jednotlivých komunikácií a parkovísk je v príloh
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5

Navrhované merateľné ukazovatele

Opatr.
3.5.

Posúdenie plnenia opatrenia 3.4. vo
výročnej správe o činnosti MLB

Podporovať vytvorenie spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému
miestnych cyklotrás rôznych kategórií a komplementárneho systému trás pre
chodcov tak, aby sa zabezpečila bezkolíznosť pohybu a dobrá koexistencia oboch
cieľových skupín.7
Predpokladaný termín
Do roku 2021
Zodpovedný gestor
Spolupracujúce subjekty

Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Úloha realizovaná z exter. prostriedkov
Úloha bez nároku na výdavky
Navrhované merateľné ukazovatele
Opatr.
3.6.

Dobudovať infraštruktúru a personálne kapacity pre aktívne a pasívne formy
environmentálneho vzdelávania a výchovy, podporovať rozvoj siete náučných
chodníkov a tematických poznávacích trás8. Rozvíjať obsah i formy
environmentálneho vzdelávania a spolupráce s verejnosťou s ohľadom na novú
koncepciu rozvoja MLB.
Predpokladaný termín
Do roku 2021 a následne
Zodpovedný gestor
Spolupracujúce subjekty
Úloha realizovaná z rozpočtu hl.m. SR
Úloha realizovaná z exter. prostriedkov
Úloha bez nároku na výdavky
Navrhované merateľné ukazovatele

7
8

Mestské lesy v Bratislave
Hlavné mesto SR Bratislava, BSK, združenia
cyklistov, turistov a bežcov, ŠOP SR SCHKO Malé Karpaty
Áno
Čiastočne áno
Nie
Posúdenie plnenia opatrenia 3.5. vo
výročnej správe o činnosti MLB

Mestské lesy v Bratislave
BSK, ŠOP SR - SCHKO Malé Karpaty
Áno
Čiastočne áno
Nie
Posúdenie plnenia opatrenia 3.6. vo
výročnej správe o činnosti MLB

Podrobný rozpis aktivít podľa jednotlivých cyklotrás a trás pre peších je v prílohe
Podrobný rozpis aktivít podľa jednotlivých častí, foriem je v prílohe

13

5. Prílohy k jednotlivým opatreniam
1.
2.
3.
4.

Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

k
k
k
k

opatreniu
opatreniu
opatreniu
opatreniu

3.2
3.4
3.5.
3.6.

Príloha k opatreniu 3.2.
Opatr.
3.2.

Rozvíjať sústavu turistických a rekreačných nástupných priestorov po okraji územia
MLB, skvalitňovať ich vybavenosť a riešiť prístupové trasy do lesoparku, vychádzajúc
z princípov udržateľnej mobility9
Krátkodobé opatrenia, realizovateľné do r. 2021
3.2.1. Posilniť využívanie železničnej a verejnej dopravy
1. Optimalizovať vlakové spojenia z Vajnor, Rače a Nového Mesta na Železnú
studienku tak, aby bola pri prestupoch na Hlavnej stanici len minimálna doba
čakania, alebo aby boli spojenie bez prestupu (Rokovať so ŽSR, BID)
2. Lepšie sprístupniť ŽST Železná studnička – doplniť chýbajúce chodníky vedúce
k ceste (čoraz viac využívaná stanica z dôvodu blízkosti Westendu)
3. Podporovať dopravu obyvateľov za rekreáciou s využitím verejnej dopravy a
jej propagáciu. Posilniť dôležité linky MHD v čase víkendovej špičky.
4. V rámci MLB zaviesť pohyb autobusov s ekologickým motorom (LPG, CNG,
elektro).
5. Diverzifikovať vstupy do lesoparku – vytvoriť nové atraktívne vstupy do
lesoparku s podporou víkendových liniek MHD v náväznosti na prieskumy
návštevnosti lesoparku – Rača Slalomka, Rača amfiteáter, Pekná cesta, Ahoj,
Koliba, Kĺzavá, Kramáre západ, Lamač Podháj, Záhorská Bystrica, Marianka
(mimo BA); Pekná cesta, (V súčinnosti so ŽSR a hlavným mestom Bratislava)
1.
1.
2.

Navrhnúť a zrealizovať bezpečný systém cyklotrás, spájajúci centrum a
mestské časti so vstupnými bodmi do lesoparku
Riešiť rozvoj cyklodopravy – sprejazdniť kritické body pre cyklistov a chodcov
– krátke, ale dôležité úseky cyklotrás (Patrónka, Rača, Lamač), ktoré umožnia
cyklistom jazdu priamo do lesoparku bez nutnosti použitia automobilu. Vyriešiť
a dobudovať prejazd cez Patrónku a odtiaľ riešiť cyklotrasu až po kruhový
objazd pri Vojenskej nemocnici. (V súčinnosti s hlavným mestom Bratislava)
2.

1.

2.

9

Cyklodoprava – rozvoj prístupových trás do lesoparku

Pešia doprava – rozvoj prístupových trás do lesoparku

Podporiť pešiu dopravu najmä prostredníctvom upokojenia dopravy (Zóny 20;
30 s aktívnymi nástrojmi na upokojenie dopravy) v lokalitách ako Pekná cesta,
Rača – Potočná, ale tiež Cesta mládeže či iné
Zabezpečiť vybudovanie chýbajúcich chodníkov a bezbariérových prechodov
všade na prístupových trasách k lesoparku, najmä na hlavných trasách

Podrobný rozpis aktivít je v prílohe
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(napríklad na Ceste k Železnej studienke).
3.

Regulovanie individuálnej automobilovej dopravy,
vrátane statickej

1. Koncepčne riešiť statickú dopravu – spracovať koncepciu riešenia statickej
dopravy a na jej základe regulovať parkovanie pomocou vyhradenia
parkovacích miest pre rodiny s deťmi a ZŤP a spoplatnenie parkovacích miest.
Zabrániť parkovaniu mimo vyznačených parkovacích miest – vytvoriť zónu
„Zákaz státia mimo vyznačených parkovacích miest“, regulovať statickú
dopravu vo všetkých lokalitách, kde dochádza k obsadeniu verejného priestoru
na úkor bezpečného pešieho a cyklistického pohybu.

Aktivity podľa lokalít
4.
Rekreačné centrum Koliba – Kamzík:
1.

Vybudovať informačný pavilón pre MLB (plán na rok 2018)

2.

Zaviesť víkendovú ekologickú dopravu (elektrobus) od konečnej trolejbusu
k parkovisku pod vežou Kamzík (gestor - Hlavné mesto SR Bratislava )

3.

Zaviesť spoplatnený systém parkovania osobných automobilov na
parkoviskách v najnavštevovanejšej časti územia (gestor - Magistrát hl. mesta
SR Bratislava)

4.

Vybudovať oddelený chodník pre peších od zastávky MHD až po bufety
5.

Rekreačné centrum Horná Mlynská dolina

1. Vytvoriť zónu pohybu pre ľudí s rozdielnymi potrebami pohybu a orientácie
v priestore od Červeného mosta po Železnú studienku - Rotundu.
2. Upraviť vybrané chodníky tak, aby boli využiteľné aj pre občanov so
špecifickými potrebami pohybu a orientácie
3. Posilniť promenádny charakter Hornej Mlynskej doliny (dlažba, mobiliár,
chodníky a cyklotrasy) s odkazom na historickú architektúru
4. Upraviť okolie štyroch rybníkov s využitím citlivých krajinárskych zásahov
5. Opraviť a vymeniť kovové zábradlie popri asfaltovej ceste a opraviť na
viacerých miestach prepadávajúci sa chodník (gestor - Hlavné mesto SR
Bratislava)
6. Opraviť povrchy chodníkov a zábradlí, nachádzajúcich sa na hlavnej asfaltovej
ceste ponad areál reštaurácie, lokalita Klepáč
7. Odstrániť pozostatky schátranej budovy, lokalita Snežienka. Formou
architektonickej súťaže preveriť možnosti realizácie zariadenia s funkciou
rekreácie a vzdelávania, s menšou hmotou a zohľadňujúce prostredie
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8. Upraviť lokalitu Drieňovské lúky s využitím citlivých krajinárskych zásahov,
doplniť prírodné športoviská (súkromné vlastníctvo)
9. Asanovať objekt bývalého letného kúpaliska (pri Sanatóriu) a ďalšie využitie
areálu prispôsobiť pre mäkkú rekreáciu (súkromné vlastníctvo)

6.

Rekreačné centrum Pod Horárňou, Krasňany:

1. Vyčistiť a zabezpečiť územie bývalých skladov CO (južná časť), rozsah cca
5.000 m2/
a. vo väzbe na prístupovú komunikáciu zriadiť bufet a oddychové plochy
pre návštevníkov
b. Spracovať a schváliť príslušnú dokumentáciu na obnovu, resp.
výstavbu potrebných objektov s infraštruktúrou.

7.

Ďalšie rekreačné územia

1.

Lokalita Kačín, založiť ovocný sad s pôvodnými odrodami a realizovať
aktivity blízke prírode (mokrade, pozorovateľne zveri, rozvíjať projekt
„Mestské včely“)

2.

RP Sitiny: Vyčistiť hlavné trasy a ponechať územie v prírodnom stave,
doplniť informačné tabule (Do r. 2021, úloha v súčinnosti s Hlavné mesto SR
Bratislava)

3.

Lokalita Záhorská Bystrica (areál SOU): V horizonte plus 3 roky vyčistiť
a doplniť vybrané územie pri zastávke autobusu o rekreačné prvky.

Strednodobé až dlhodobé opatrenia (realizovateľné v horizonte 10 rokov, do
roku 2028)
8.

Rekreačné centrum Koliba – Kamzík:

1.

Vybudovať prepojenie – drevený most cez údolie smerom k prístupu z ulice
Kĺzavá, zabezpečiť projektovú dokumentáciu

2.

Zriadiť funkciu správcu územia „Lokalita Kamzík“, ktorý by okrem základných
činností riešil operatívne problémy a vykonával monitoring územia.

3.

Vytvoriť funkciu krajinár/záhradník, ktorého cieľom by bolo citlivo pripravovať
a realizovať krajinárske zásahy a starostlivosť o zeleň v miestach s intenzívnou
rekreáciou.

9.
1.

Rekreačné centrum Horná Mlynská dolina

Zabezpečiť prípravu a výstavbu repliky pôvodnej budovy na lokalite Železná
studnička ako rekreačného a stravovacieho zariadenia.
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2.

V horizonte do roku 2021 pripraviť analýzu nevhodných prevádzok a rušivých
prvkov a v horizonte do r. 2025 ich postupne z údolia Hornej Mlynskej doliny
vymiestňovať.

10.
1.

Rekreačné centrum Pod Horárňou, Krasňany:

Pripraviť a realizovať výstavbu nového rekreačného pavilónu a rekreačných
zariadení, úprava plôch, zvážiť možnosť repliky pôvodnej budovy

3.2.12. Ďalšie rekreačné územia
1.

Lokalita U Slivu: Sklady a oplotenie asanovať a plochu prinavrátiť do lesného
pôdneho fondu v bezzásahovom režime

2.

Lokalita Slalomka: Preskúmať možnosť navrátenia plochy do prírodného
stavu.

3.

RP Sitiny: Spracovať štúdiu funkčného prepojenia vyhradených areálov Sitina,
ZOO Bratislava a SAV Bratislava. V rámci týchto areálov i medzi nimi doplniť
komunikačné prepojenia (pešie trasy, cyklotrasy). Preskúmať možnosti nového
vstupu do areálu ZOO pri parkovisku Nákupného centra Kaufland a možnosť
vytvorenia nástupu do lesoparku.

4.

Prepojiť vstup do Hornej Mlynskej doliny a areálu SAV-Patrónka, preskúmať
možnosť nového nástupu do RP Sitiny.

5.

RP Záhorská Bystrica: Spracovať Štúdiu funkčného prepojenia areálu SOU
s okolím, začať s rekonštrukciou, revitalizáciou objektov a technickej
infraštruktúry.
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Príloha k opatreniu 3.4.
3.4.

Revitalizovať a doplniť jestvujúcu sieť komunikácií na území MLB s ohľadom na
funkčnosť, bezbariérovosť a atraktívnosť10
Krátkodobé opatrenia, realizovateľné v horizonte 3 rokov (2021)
3.4.1. Komunikácie v lesoparku - audit, manažment a údržba
1. Rekonštruovať vozovku a chodník od Červeného mosta po areál Rotunda.
Opraviť poškodenú vozovku, najmä na cyklistických pásoch; doplniť chýbajúcu
kamennú dlažbu v strede vozovky a opraviť na viacerých miestach poškodený
a zosúvajúci sa chodník, vrátane zábradlia.
2.

Asfaltová komunikácia Železná studienka – Kačín - Druhý Kameňolom, opraviť
poškodené úseky (oprava je v pláne na rok 2018, financie sú schválené).

3.

Vymeniť povrch asfaltovej komunikácie Železná studnička – Biely Kríž (doplniť
údaje), v súčinnosti s Hlavným mestom SR Bratislava, ktoré je vlastníkom časti
komunikácie.

4.

Vypracovať súhrnnú mapu a pasportizáciu všetkých ciest v lesoparku
(asfaltky, lesné cesty, cyklotrasy, bežecké trasy, turistické chodníky), posúdiť
ich stav a nároky na údržbu.

5.

Pripraviť plán údržby komunikácií na základe rozdelenia komunikácií do
kategórií (podľa funkcie, frekvencie využívania, iné). Stav ciest pravidelne
monitorovať a udržiavať podľa plánu.

6.

Obnoviť podchod pre peších a prechod cez alebo popri areáli SAV do lokality
Sitina či ZOO.

3.4.2. Regulácia individuálnej automobilovej dopravy a podpora
nemotorovej a verejnej dopravy
1. Pripraviť a realizovať návrh spoplatnenia parkovísk na parkoviskách pod
Červeným mostom a na Kamzíku, založený na kritériách (napr. spoplatnenie,
odvíjajúce sa od dĺžky parkovania a pod.).
2. Pripraviť informačný systém ako podporu regulácie parkovania (svetelná
informačná tabuľu, ukazujúca počet voľných parkovacích miest, s navigáciou
na okolité parkoviská (v súčinnosti s hlavným mestom SR Bratislava).
3. Lokalita Kamzík - na základe spracovanej koncepcie riešenia statickej dopravy
zvážiť návrh na vybudovanie nového parkoviska pri vedení VN s cieľom
redukovať parkovanie pri TV veži a pozdĺž komunikácie
4. Zriadiť nové parkovisko v rámci úpravy, revitalizácie Rekreačného areálu
Pekná cesta, Krasňany (sklad CO) s cieľom regulovať živelné parkovanie.
Strednodobé až dlhodobé opatrenia (do roku 2028)
3.4.3. Rekonštrukcie a opravy komunikácií
1. Spojnica zo Železnej studienky cez Sanatórium, U Slivu, Červený kríž na Biely
10

Podrobný rozpis aktivít podľa polohy jednotlivých komunikácií a parkovísk je v prílohe
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2.
3.

Kríž. Odhad doplnia MLB
Asfaltová komunikácia Snežienka – Kamzík, U-cesta, poškodené úseky. Odhad
doplnia MLB
Obmedziť prejazdy nákladných áut s drevom od iných vlastníkov (LESY SR,
Sv. Jur), z dôvodu bezpečnosti návštevníkov a návštevníčok, poškodzovania
asfaltových ciest, ochrany prírody a pohybu peších turistov, bežcov a
cyklistov.

3.4.4. Regulácia individuálnej automobilovej dopravy a podpora
nemotorovej a verejnej dopravy
1.
2.
3.

4.

Podporiť využívanie parkoviska pri obchodnom dome TESCO Lamač;
upraviť prechod popod železničnú trať, aby vyhovoval STN.
Regulovať parkovanie pomocou vyhradených parkovacích miest pre rodiny
s deťmi a ZŤP a spoplatnenia parkovacích stání.
Zóna zákaz parkovania - pripraviť a realizovať nový systém parkovania na
spevnených plochách priamo na Kamzíku. Rampu a zákaz vjazdu posunúť od
bufetov k spodnej križovatke pri Veži.
Lokalita Kamzík - na základe spracovanej koncepcie riešenia statickej
dopravy preskúmať možnosti výstavby parkoviska pri vedení VN, zvážiť
možnosť výstavby. Pri vjazde od Podkolibskej ulice, smer Kamzík, nainštalovať
svetelnú informačnú tabuľu ukazujúcu počet voľných parkovacích miesta
s navigáciou na iné, okolité parkoviská.
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Príloha k opatreniu 3.5.
Opatr.
3.5.

Podporovať vytvorenie spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému
miestnych cyklotrás rôznych kategórií a komplementárneho systému trás pre
chodcov tak, aby sa zabezpečila bezkolíznosť pohybu a dobrá koexistencia oboch
cieľových skupín.11
Krátkodobé opatrenia, realizovateľné v horizonte 3 rokov (Do r. 2021)
5.

6.
7.

8.

Uskutočniť pasportizáciu trás – kategorizácia, zmapovanie, určenie správcu,
posúdenie stavu, kvality. Cyklotrasy by mali mať svoju kvalitu, ktorú
ovplyvňuje povrch, zjazdnosť, vedenie, značenie. Na základe auditu
vypracovať dokument, ktorý by riešil údržbu všetkých cyklotrás na území MLB
vo väzbe na novú súhrnnú mapu všetkých ciest v lesoparku (asfalt.
komunikácie, lesné cesty, cyklotrasy, traily/
Spracovať koncepčný materiál “Infraštruktúra cykloturistiky na území MLB” a
na základe neho doplniť infraštruktúru pre cyklistov
V hlavných rekreačných areáloch vytvoriť doplnkovú infraštruktúru pre
cykloturistov, napríklad servisné stojany pre bicykle, sprchy, bikesharingový
systém, požičovňu bicyklov či kolobežiek, vrátane informačného systému pre
cyklistov a cyklistky (tabule, smerovníky).
Zrealizovať, resp. doplniť doplnkové označenie cyklotrás s cieľom zabrániť
konfliktom medzi pešími turistami a cyklistami, s použitím základných
piktogramov (zákaz vstupu peším, zákaz vstupu cyklistom, spomaľ, križovatka,
iné nebezpečenstvo).

Strednodobé až dlhodobé opatrenia (realizovateľné do roku 2028)
9.

Vytvoriť pozíciu správcu cyklotrás na území MLB, ktorý bude priebežne
zabezpečovať ich monitoring, údržbu (zjazdnosť), značenie, prípadne
operatívne obchádzky, sezónne uzávery a pod..
10. V lokalite Kamzík doplniť drevené premostenia pre cyklistov alebo iným
vhodným spôsobom riešiť križovanie zjazdových cyklistických chodníkov
s chodníkmi pre peších.

11

Podrobný rozpis aktivít podľa jednotlivých cyklotrás a trás pre peších je v prílohe
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Príloha k opatreniu 3.6.
Opatr.
3.6.

Dobudovať infraštruktúru a personálne kapacity pre aktívne a pasívne formy
environmentálneho vzdelávania a výchovy, podporovať rozvoj siete náučných
chodníkov a tematických poznávacích trás12. Rozvíjať obsah i formy
environmentálneho vzdelávania a spolupráce s verejnosťou s ohľadom na novú
Koncepciu rozvoja MLB
Krátkodobé opatrenia, realizovateľné v horizonte 3 rokov (2021)
11. Rekonštruovať podkrovie budovy MLB pre potreby lesnej pedagogiky
12. Vytvoriť pracovné miesto pre certifikovaného lesného pedagóga a pre
pedagóga pre ďalšie oblasti environmentálneho vzdelávania
13. Pripraviť koncepciu interpretácie hodnôt lesoparku / MLB, vrátane návrhu
siete tematicky zameraných náučných chodníkov
14. Vytvoriť systém spolupráce a komunikácie s verejnosťou, zameraný na
obojsmernú komunikáciu a zapojenie verejnosti ako pri spravovaní MLB
(rozvoj komunikačných nástrojov, poradná rada, dobrovoľnícke programy,
realizácia prieskumov)
15. Pripraviť koncepciu manažmentu návštevníkov v lesoparku / MLB v náväznosti
na zladenie rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárenia (monitoring
a prieskum návštevníkov, manažment návštevníkov, komunikácia
s návštevníkmi a príprava návštevného poriadku)
Strednodobé až dlhodobé opatrenia (realizovateľné do roku 2028)

16. V oblasti environmentálneho vzdelávania rozvíjať na pôde MLB v súlade
viaceré témy, akými sú lesná pedagogika, ekológia lesa, ochrana lesa, ochrana
lesných a vodných živočíchov a rastlín tak, aby vznikla pestrá a vyrovnaná
ponuka programov pre škôlky a školy v regióne, ktorá bude realizovaná
bezplatne.
17. Dobudovať infraštruktúru pre aktívne a pasívne formy environmentálneho
vzdelávania; realizovať projekt “Budova informačného a vzdelávacieho centra
v areáli chaty MLB na Kamzíku”.

12

Podrobný rozpis aktivít podľa jednotlivých častí, foriem je v prílohe
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6. Managment, financovanie a rozpočet MLB
Podrobnejší popis navrhovaných opatrení
Podrobnosti k téme sú uvedené v analytickej časti Koncepcie.
Koncepcia uvádza aj odhadované 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 MLB aj požiadavky na financie.
Predkladaný rozpis uvádza odhad finančných potrieb na obdobie 10 rokov do roku 2018.
V rozpočte hl.m. SR Bratislava bola pre činnosť MLB schválená suma 1,2 milión euro na rok
2018. Aj pri uvážlivom a redukovanom výbere ponúkaných vytipovaných opatrení z Koncepcie
je predpoklad ďalšieho nárastu potreby finančných zdrojov. Odhadovaný nárast by mal
vyzerať nasledovne:
Rok
Rok
Rok
Rok

2018
2019
2020
2021

–
-

1,2 mil. eur (schválené)
1,5 mil. eur
1,8 mil. eur
2,1 mil. eur

Požadované financie - rozpis:
Zamestnanci, nárast (dnešný
Rok 2019: plus 1 zamestnanec
Rok 2020: plus 1 zamestnanec
Rok 2021: plus 1 zamestnanec

stav - 15 zamestnancov)
(1600 eur mesačne), nové Centrum vzdelávania Koliba
(1600 eur mesačne)
(1600 eur mesačne)

(1 ekológ + ekologická výchova, 1 rybné hospodárstvo + včelárstvo)

1. Rekreácia, šport a voľnočasové aktivity
3.2. Rozvíjať sústavu turistických a rekreačných nástupných priestorov po okraji
územia MLB, skvalitňovať ich vybavenosť a riešiť prístupové trasy do lesoparku,
vychádzajúc z princípov udržateľnej mobility13
Krátkodobé opatrenia
1. Zlepšiť celkový prístup do lesoparku / MLB

Termín

Financie14

Optimalizovať vlakové spojenia z Vajnor, Rače a Nového Mesta na 2019
Železnú studienku tak, aby bola pri prestupoch na Hlavnej stanici len
minimálna doba čakania, alebo aby bolo spojenie bez prestupu (Rokovať
s BID a ŽSR)
Lepšie sprístupniť ŽST Železná studnička – doplniť chýbajúce chodníky
vedúce k ceste (čoraz viac využívaná stanica z dôvodu blízkosti
Westendu)
Podporovať dopravu obyvateľov za rekreáciou s využitím verejnej 2018
dopravy a jej propagáciu. Posilniť dôležité linky MHD v čase víkendovej
13

Podrobný rozpis aktivít je v prílohe
14 Odhad nákladov pri jednotlivých položkách bude spresnený v spolupráci s MLB
22

Z rozpočtu
hl.m.SR BA

špičky.
V rámci lesoparku zaviesť pohyb autobusov s ekologickým motorom
(LPG, CNG, elektro).
Diverzifikovať vstupy do lesoparku / MLB – vytvoriť nové atraktívne
vstupy do lesoparku s podporou liniek MHD – Rača Slalomka, Rača
amfiteáter, Pekná cesta, Ahoj, Koliba, Kĺzavá, Kramáre západ, Lamač
Podháj, Záhorská Bystrica, Marianka (mimo BA); riešiť prístup na Peknú
cestu, napríklad vytvorením víkendovej linky MHD (V súčinnosti so ŽSR
a hlavným mestom Bratislava)
Navrhnúť a zrealizovať bezpečný systém cyklotrás, spájajúci centrum a 2018,2019 Hl.m.BA
mestské časti so vstupnými bodmi do lesoparku / MLB
Riešiť rozvoj cyklodopravy – sprejazdniť kritické body pre cyklistov a
chodcov – krátke, ale dôležité úseky cyklotrás (Patrónka, Rača, Lamač),
ktoré umožnia cyklistom jazdu priamo do lesoparku / MLB bez nutnosti
použitia automobilu. Vyriešiť a dobudovať prejazd cez Patrónku a odtiaľ
riešiť cyklotrasu až po kruhový objazd pri Vojenskej nemocnici.
Podporiť pešiu dopravu najmä prostredníctvom upokojenia dopravy 2018,2019 Hl.m.BA
(Zóny 20, 30 s aktívnymi nástrojmi na upokojenie dopravy) v lokalitách
ako Pekná cesta, Rača – Potočná, ale tiež Cesta mládeže či iné.
Zabezpečiť vybudovanie chýbajúcich chodníkov a bezbariérových
prechodov všade na prístupových trasách k lesoparku / MLB, najmä na
hlavných trasách (napríklad na Ceste k Železnej studienke).
Regulovanie individuálne automobilovej dopravy, vrátane statickej
Koncepčne riešiť statickú dopravu – spracovať koncepciu riešenia
statickej dopravy a na jej základe regulovať parkovanie pomocou
vyhradenia parkovacích miest pre rodiny s deťmi a ZŤP a spoplatnenie
parkovacích miest. Zabrániť parkovaniu mimo vyznačených parkovacích
miest – vytvoriť zónu „Zákaz státia mimo vyznačených parkovacích
miest". Regulovať statickú dopravu v hornej časti Peknej cesty a vo
všetkých lokalitách, kde dochádza k zaberaniu verejného priestoru na
úkor bezpečného pohybu peších a cyklistov.

2018,2019 Koncepcia,
18.000,- eur

1. Rekreačné centrum Koliba – Kamzík:
Vybudovať informačný pavilón pre MLB (plán na rok 2018, plánované v
rozpočte)

2018

Rozpočet
2018

Zaviesť víkendovú ekologickú dopravu (elektrobus) od konečnej
trolejbusu k parkovisku pod vežou Kamzík

2018,2019 Hl.m.BA,
DPMB

Zaviesť spoplatnený systém parkovania osobných automobilov na
parkoviskách v najnavštevovanejšej časti územia

2019

Hl.m.BA

Vybudovať oddelený chodník od zastávky MHD až po bufety

Do 2020

9 000,- eur
PD

2018, po
etapách

12 000,- eur

2. Rekreačné centrum Horná Mlynská dolina
Vytvoriť bezbariérové prepojenie od Červeného mosta na Partizánsku
lúku, spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu
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Upraviť chodníky tak, aby umožňovali prechod občanov so špecifickými 2018,2019 12 000,-eur
potrebami pohybu a orientácie (vypracovať koncepciu možných trás),
PD
Železná studienka, Koliba, Pekná cesta
Posilniť promenádny charakter Hornej Mlynskej doliny (dlažba, mobiliár, 2019
chodníky a cyklotrasy), spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu
s prihliadnutím na technické a estetické parametre

24 000,- eur

Upraviť okolie štyroch rybníkov s využitím citlivých krajinárskych
zásahov; spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu

Po roku
2020

12 000,- PD

Opraviť a vymeniť kovové zábradlie popri asfaltovej ceste a opraviť na
mnohých miestach prepadávajúci sa chodník (gestor - Hlavné mesto SR
Bratislava)
Opraviť povrchy chodníkov a zábradlí nachádzajúcich sa na hlavnej
asfaltovej ceste ponad areál reštaurácie, lokalita Klepáč

Etapy od 20 000,- eur
roku 2018 ročne
2018,2019 9 000,- eur
PD

Odstrániť pozostatky schátranej budovy, lokalita Snežienka. Formou
2019
architektonickej súťaže preveriť možnosti realizácie zariadenia s funkciou
rekreácie a vzdelávania, s menšou hmotou a zohľadňujúce prostredie zabezpečuje MČ Bratislava - Nové Mesto

MČ Nové
Mesto

Upraviť lokalitu Drieňovské lúky s využitím citlivých krajinárskych
zásahov, doplniť prírodné športoviská (súkromné vlastníctvo)

Po roku
2020

12 000,- eur

Asanovať bazén pri sanatóriu (areál letného kúpaliska) a ďalšie využitie
areálu prispôsobiť pre mäkkú rekreáciu / po dohode realizuje nový
majiteľ

2019

Investor

2019

Ročne
15 000,- eur

Vo väzbe na prístupovú komunikáciu zriadiť dočasné parkovisko a bufet 2019
a oddychové plochy pre návštevníkov

65 000,- eur

Spracovať a schváliť príslušnú dokumentáciu na obnovu, resp. výstavbu 2019
potrebných objektov s infraštruktúrou.

25 000,- eur

Vybudovať projektované objekty a príslušnú infraštruktúru - náklady
upresniť podľa spracovanej PD

Podľa PD

3. Rekreačné centrum Pod Horárňou, Krasňany:
Vyčistiť a zabezpečiť po etapách územie bývalých skladov CO (južná
časť), rozsah cca 5.000 m2

Od roku
2019

4.Ďalšie rekreačné územia
Lokalita Kačín, založiť ovocný sad s pôvodnými odrodami a realizovať 2018,2019 Rozpočet
aktivity blízke prírode (mokrade, pozorovateľne zveri, rozvíjať projekt
hl.m.SR.BA
„mestské včely“)
Rekreačný priestor Sitiny: Vyčistiť hlavné trasy a ponechať územie
v prírodnom stave, doplniť informačné tabule

2021

Hl.m. BA

Lokalita Záhorská Bystrica (areál SOU): V horizonte plus 3 roky

2021

BSK, MČ
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vyčistiť a doplniť vybrané územie pri zastávke autobusu o rekreačné
prvky.

Záhorská
Bystrica

RP Záhorská Bystrica: Spracovať Štúdiu funkčného prepojenia areálu 2021
SOU s okolím, začať s rekonštrukciou, revitalizáciou objektov a technickej
infraštruktúry.

BSK

Strednodobé až dlhodobé opatrenia
1. Rekreačné centrum Koliba – Kamzík:
Vybudovať prepojenie – drevený most cez údolie smerom k prístupu
z ulice Kĺzavá, zabezpečiť projektovú dokumentáciu

2019

12 000,- eur
UAŠ- UR

Zriadiť funkciu správcu územia „Lokalita Kamzík“, ktorý by okrem
2019
základných informácií riešil operatívne problémy a vykonával monitoring
územia.

1 600,eur,rozpočet
hl.m.SR BA

Vytvoriť funkciu krajinár/záhradník, ktorého cieľom by bolo citlivo
pripravovať a realizovať krajinárske zásahy v miestach s intenzívnou
rekreáciou.

2021

1 600,- eur

2019

Investor
stavby

2. Rekreačné centrum Horná Mlynská dolina
Zabezpečiť prípravu a výstavbu repliky pôvodnej budovy na lokalite
Železná studienka ako rekreačného a stravovacieho zariadenia.

V horizonte roku 2021 pripraviť analýzu nevhodných prevádzok
2021, 2025 Rozp.
a rušivých prvkov a v horizonte do r. 2025 ich postupne z údolia Hornej
MČ Nové
Mlynskej doliny vymiestňovať / V spolupráci s MČ Bratislava Nové Mesto,
Mesto
podľa spracovaného ÚPN zóny.
3. Rekreačné centrum Pod Horárňou, Krasňany:
Výstavba nových rekreačných zariadení, úprava plôch /replika pôvodnej 2019
budovy? /,

Podľa PD

4. Ďalšie rekreačné územia
Lokalita U Slivu: Sklady a oplotenie je potrebné asanovať a plochu
prinavrátiť do lesného pôdneho fondu v bezzásahovom režime
Lokalita Slalomka: Preskúmať možnosť navrátenia plochy do
prírodného stavu.

Po roku
2020

Rekreačný priestor Sitiny: Spracovať štúdiu funkčného prepojenia
2023
vyhradených areálov Sitina, ZOO Bratislava a SAV Bratislava. V rámci
týchto areálov i medzi nimi doplniť komunikačné prepojenia (pešie trasy,
cyklotrasy). Preskúmať možnosti nového vstupu do areálu ZOO pri
parkovisku Nákupného centra Kaufland a možnosť nástupu do lesoparku.
Prepojiť vstup do Hornej Mlynskej doliny a areálu SAV- Patrónka,
preskúmať možnosť nového nástupu do RP Sitiny.
Spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu
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Rozp.BSK

24 000,- eur

2. Doprava a mobilita, cestná sieť a chodníky
Komunikácie
Rekonštrukcia vozovky a chodníka od Červeného mosta po areál Železná
studienka - 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. Podrobnejšie špecifikovať rozsah a zabezpečiť realizáciu
etapovito od roku 2019.
Asfaltová komunikácia Snežienka – Kamzík, poškodené úseky.
Podrobnejšie špecifikovať rozsah a zabezpečiť realizáciu etapovito od
roku 2021.
Asfaltová komunikácia Železná studnička – Kačín - Druhý Kameňolom,
poškodené úseky. Podrobnejšie špecifikovať rozsah a zabezpečiť
realizáciu etapovito od roku 2021.
Výmena povrchu existujúcej asfaltovej komunikácie Železná studnička –
Biely Kríž. Podrobnejšie špecifikovať rozsah a zabezpečiť realizáciu
etapovito od roku 2019.

Od roku
2019

50 000,- eur
ročne

Etapy, od 20 000,- eur
roku 2019 ročne

Etapy od 15 000,- eur
roku 2021 ročne
Etapy od 20 000,- eur
roku 2021 ročne
Etapy od r. 20 000,- eur
2019
ročne

Parkoviská
Parkovisko pri obchodnom dome TESCO Lamač. Úprava prechodu popod 2018
železničnú trať, aby vyhovoval STN, spracovať príslušnú projektovú
dokumentáciu v spolupráci s MČ Bratislava - Lamač.

12 000,- eur

Spoplatniť parkovanie na parkoviskách pod Červeným mostom a na
2018
Kamzíku pri využití parkoviska dlhšie ako 4 hodiny. Spracovať príslušnú
projektovú dokumentáciu. / Spolupráca s hlavným mestom Bratislava.
Pri kruhovom objazde /Patrónka / nainštalovať svetelnú informačnú
2021
tabuľu ukazujúcu počet voľných parkovacích miesta s navigáciou na iné,
okolité parkoviská. Spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu. /
spolupráca s hlavným mestom Bratislava
Pri vjazde od Podkolibskej ulice, smer Kamzík, nainštalovať svetelnú
2018
informačnú tabuľu ukazujúcu počet voľných parkovacích miest
s navigáciou na iné, okolité parkoviská. Spracovať príslušnú projektovú
dokumentáciu. / spolupráca s hlavným mestom Bratislava

12 000,- eur

Lokalita na Kamzíku, navrhnúť a realizovať parkovisko pri vedení VN,
2019
zvážiť výstavbu ďalšieho parkoviska pod vežou na križovatke/ podľa
spracovanej štúdie/, obmedziť parkovanie pozdĺž prístupovej
komunikácie. Spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu / spolupráca
s hlavným mestom Bratislava.

25 000,- eur

Vybudovanie menšieho parkoviska pri ochrannom pásme VN nad ulicou
Kĺzavá a zriadenie obmedzeného vstupu automobilov od tohto bodu.
Spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu / spolupráca s hlavným
mestom Bratislava, resp. MČ Bratislava - Nové Mesto.

2019

15 000,- eur

Prepracovať a realizovať nový systém parkovania na spevnených
2019
plochách priamo na Kamzíku (vo väzbe na otáčanie autobusu). Rampu a
zákaz vjazdu posunúť od bufetov k spodnej križovatke pri TV veži.

25 000,- eur
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15 000,- eur

15 000,- eur

Spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu / spolupráca s hlavným
mestom Bratislava, resp. MČ Bratislava - Nové Mesto
Regulácia parkovania pomocou vyhradených parkovacích miest pre
rodiny s deťmi a ZŤP a spoplatnenie parkovacích stání. Zóna zákaz
parkovania. Zriadenie nového parkoviska v rámci úpravy, revitalizácie
Rekreačného areálu Pekná cesta, Krasňany (sklad CO). Spracovať
príslušnú projektovú dokumentáciu / spolupráca s hlavným mestom
Bratislava, resp. MČ Bratislava – Rača.

2018

15 000,- eur

3.5. Podporovať vytvorenie spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného
systému miestnych cyklotrás rôznych kategórií a komplementárneho systému pre
chodcov tak, aby sa zabezpečila bezkolíznosť pohybu chodcov i cyklistov15
Krátkodobé opatrenia
Uskutočniť pasportizáciu trás – kategorizácia, zmapovanie, určenie
správcu, kvality. Cyklotrasy by mali mať svoju kvalitu, ktorú ovplyvňuje
povrch, zjazdnosť, vedenie, značenie. Na základe pasportu vypracovať
dokument, ktorý by riešil údržbu všetkých cyklotrás na území MLB vo
väzbe na novú súhrnnú mapu všetkých ciest v lesoparku (asfaltové
komunikácie, lesné cesty, cyklotrasy, traily)
Spracovať koncepčný materiál “Infraštruktúra cykloturistiky na území
MLB” a na základe neho doplniť infraštruktúru pre cyklistov.
V hlavných rekreačných areáloch vytvoriť doplnkovú infraštruktúru pre
cykloturistov, napríklad servisné stojany pre bicykle, sprchy,
bikesharingový systém, požičovňu bicyklov či kolobežiek, vrátane
informačného systému pre cyklistov a cyklistky (tabule, smerovníky).

2018

15 000,- eur
Hl.m.BA

2018 2019 9 000,- eur

Doplniť infraštruktúru pre cyklistov, prvý krok- zmapovanie stavu
a potrieb (2018), druhý krok dopracovanie osobitého podkladu, materiálu
k téme infraštruktúra cykloturistiky na území MLB (2019).
Doplniť v hlavných rekreačných strediskách služby pre návštevníkovOd roku
cykloturistov: umiestniť jednotné cyklosmerovníky, zriadenie
2018
cyklosharingu, požičovne bicyklov (aj kolobežiek). Umiestnenie servisných etapovite
stojanov pre bicykle.

9 000,- eur
ročne

Zrealizovať doplnkové vyznačenie trás s cieľom zabrániť konfliktom
medzi pešími turistami a cyklistami, s použitím základných piktogramov –
zákaz vstupu peším, zákaz vstupu cyklistom, spomaľ, križovatka, iné
nebezpečenstvo).
Dlhodobé opatrenia
Doplniť v lokalite Kamzík drevené premostenia pre cyklistov, alebo iný
spôsob riešenia križovania zjazdových cyklotrás a chodníkov pre peších.
Zvážiť zriadenie funkcie správcu cyklotrás na území MLB (podľa potreby
kumulovaná funkcia).

2021,
Podľa PD
Po etapách

V horizonte plus desať rokov plánované ďalšie singletraly, uvedené
v správe.

Podľa
správy

15

Po roku
2021
2020

Podrobný rozpis aktivít podľa jednotlivých cyklotrás a trás pre peších je v prílohe
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Podľa PD
Polovičný
úväzok,
800,eur/mes
Podľa PD

3. Lesné hospodárstvo
Časť Lesné hospodárstvo je podrobnejšie popísaná v Strategickom bode 1 a 2 + následné
opatrenia.

4. Ochrana prírody
Časť Ochrana prírody je podrobnejšie popísaná v Strategickom bode 1 a 2 + následné opatrenia.

5. Poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo

E1. Poľovníctvo
Dopracovať a schváliť dokumenty - Poľovnícky poriadok a Výhľadový
plán poľovníckeho hospodárenia

2019

12 000,eur

E2. Rybárstvo
zabezpečiť Štúdiu revitalizácie vodného toku Vydrica, smerom južným
od Železnej studničky až po tok Dunaja aj smerom severným po Druhý
kameňolom,

2019

12 000,eur

E3. Včelárstvo
Časť Včelárstvo je podrobnejšie popísaná v Strategickom bode 1 a 2 +
následné opatrenia.

6. Environmentálna výchova a lesná pedagogika, manažment návštevníkov a
spolupráca s verejnosťou
3.6. Dobudovať infraštruktúru pre aktívne a pasívne formy environmentálneho vzdelávania a
výchovy. Podporovať rozvoj siete náučných chodníkov a tematických poznávacích trás16.
Rozvíjať obsah i formy environmentálneho vzdelávania a spolupráce s verejnosťou s ohľadom
na novú koncepciu rozvoja MLB
Krátkodobé opatrenia
Rekonštruovať podkrovie budovy MLB pre potreby lesnej pedagogiky.
Spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu

2018

9 000,- eur
Rozp. Hl.
m. BA

Dobudovať infraštruktúru pre aktívne a pasívne formy
environmentálneho vzdelávania; realizovať projekt “Budova
informačného a vzdelávacieho centra v areáli chaty MLB na Kamzíku”

2018 2021

Zabezpečuje
sa
z rozpočtu
hl.mSR BA

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

2018

Zabezpečiť
v rozpočte

16

Podrobný rozpis aktivít podľa jednotlivých častí, foriem je v prílohe
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hl.m.SR BA

Pripraviť koncepciu manažmentu návštevníkov v lesoparku v náväznosti
na zladenie rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárenia
(monitoring a prieskum návštevníkov, manažment návštevníkov,
komunikácia s návštevníkmi a príprava návštevného poriadku)
Strednodobé až dlhodobé opatrenia
V oblasti environmentálneho vzdelávania rozvíjať na pôde MLB viaceré
témy, akými sú lesná pedagogika, ekológia lesa, ochrana lesa, ochrana
lesných a vodných živočíchov a rastlín tak, aby vznikla pestrá a
vyrovnaná ponuka programov pre škôlky a školy v regióne, ktorá bude
realizovaná bezplatne.

2018 –
2021, po
etapách

9 000,eur

2018 a
priebežne

Pripraviť koncepciu interpretácie hodnôt lesoparku, vrátane návrhu
siete tematicky zameraných náučných chodníkov

2018 a

Ing. arch. Peter Žalman, CSc

december 2017
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priebežne

7 000,eur

