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1. Úvod
Lesoparková krajina patrí k tzv. „kultúrnym krajinám“, pretože jej formovanie je výsledkom
hospodárskej činnosti človeka. Vytvára sa cieľavedomou činnosťou človeka v dlhodobom
procese lesoparkového hospodárenia, výsledkom ktorého je účelná a biologicky hodnotná
jednota prvkov živej prírody, abiotických faktorov a prvkov vybavenosti (rekreačnej
infraštruktúry), ktoré umožňujú optimálne využívať prírodný potenciál územia pri tvorbe
vhodných podmienok pre rôzne formy rekreácie. Účelom zriaďovania prímestských lesov a
lesných parkov je vytvoriť v prírodnom prostredí vhodné podmienky pre každodennú a
krátkodobú rekreáciu obyvateľov miest. Cieľom hospodárenia v prímestských rekreačných
lesoch je vytvoriť optimálne podmienky pre rekreáciu pri súčasnom zachovaní produkčných
schopností lesa, ako aj všetkých jeho mimoprodukčných funkcií a súčasne pritom obmedziť
negatívne dopady rekreačného využívania lesov na najnižšiu možnú mieru. K zosúladeniu
všetkých týchto požiadaviek a potrieb má slúžiť aj predkladaná „Koncepcia rozvoja
Mestských lesov v Bratislave“ (ďalej len „Koncepcia“).
V podmienkach Bratislavy bol základom pre spracovanie Koncepcie Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom je ako strategická téma rozvoja
definovaná téma „Kvalita životného prostredia a mestského priestoru (D)“. Strategická vízia
mesta popisuje, že Bratislava chce byť mestom, ktoré rešpektuje zásady udržateľného rozvoja
a zodpovedne pristupuje k životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu. V strategických
cieľoch je uvedený aj bod D3 – „Zabezpečovať systematický manažment zelene, jej plôch
a prírodných prvkov, vrátane ochrany prírody a krajiny a realizácie územného systému
ekologickej stability“. Udržateľný rozvoj územia je pritom postavený na princípe vyváženosti
medzi tromi hlavnými piliermi udržateľného rozvoja – ekologickým, sociálnym a ekonomickým.
Dôležitým podkladom pre spracovanie Koncepcie bol aj Generel Mestských lesov v Bratislave
z roku 2006, ktorý uvádza množstvo údajov o riešenom území, pričom mnohé závery
a odporúčania sú aj v súčasnosti stále aktuálne. Najnovšie spracovaným koncepčným
dokumentom, ktorý začleňuje riešené územie MLB do systému zelene hlavného mesta a jeho
okolia, je Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja, časť Ochrana prírody a tvorba
krajiny vrátene prvkov ÚSES, z roku 2013.
2. Historický vývoj Bratislavského lesného parku a Mestských lesov v Bratislave
Už v roku 1955 vypracoval Ústav pre hospodársku úpravu lesov UHÚL Zvolen, pobočka
Piešťany, ako súčasť lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) generel pre stanovený
Bratislavský lesný park (ďalej len BLP). Podľa LHP na obdobie 1948 – 1957 malo mesto
4.332,38 ha zalesnenej lesnej pôdy, 122,23 ha nezalesnenej lesnej pôdy, 81,99 ha inej k lesu
patriacej úrodnej pôdy a 184,59 ha neplodnej pôdy, 108,32 ha parkového lesa a 13,43 ha
ochranného lesa. Lesy boli zaradené do polesí Vydrica, Rača, Devín a Petržalka. Podľa k.ú.
bola výmera nasledovná: Bratislava 2878 ha, Karlova Ves 222 ha, Devín 577 ha, Dúbravka 2
ha, Záhorská Bystrica 232 ha, Rača 733 ha a Petržalka 198 ha.
Na základe rozhodnutia bývalého Povereníctva lesov a drevárskeho priemyslu v Bratislave č. I
– 362/111 – 1953 Kr. zo dňa 21.4.1953 a uznesenia rady bývalého ÚNV zo dňa 20.6.1956, ako
aj rozhodnutím MLVH v Prahe č. OLH – 56 č. 975/1209/67-451 zo dňa 18.7.1967 vydáva Rada
Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy Štatút územia „Bratislavský lesný
park“. V roku 1967 schválený BLP sa nachádzal na JV svahoch karpatského masívu a
rozprestieral sa na ploche 5.763,02 ha, z čoho bolo 5.697,08 ha lesnej pôdy (podľa LHP s
platnosťou od 1. 1. 1968).
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Na základe smerného územného plánu rozvoja a výstavby Bratislavy predkladá Útvar hlavného
architekta mesta Bratislava návrh na rozšírenie BLP. Dňa 1.2.1973 vyhlasuje MLVH SSR v
Bratislave pod. č. 188-22/73-130 lesné časti v lesných hospodárskych celkoch (ďalej len LHC)
Železná Studienka, Podunajské Biskupice a Stupava za účelové lesy. Týmto od 1. 1. 1973
účelovo – rekreačné lesy BLP dosahovali 17.059 ha, z čoho bolo 16.330 ha lesnej pôdy
(z LHP k 1. 1. 1976). Organizačne a prevádzkovo všetky lesy BLP spadali od 1.4.1974 pod
Západoslovenské štátne lesy, Lesný závod v Bratislave. Prvý samostatný Generálny plán BLP
(nie spolu s LHP) bol vyhotovený UHÚL, pob. Piešťany, v roku 1976 a schválený dňa 4.
februára 1977. Bol spracovaný s perspektívou tvorby do roku 2000.
V roku 1992 bol Západoslovenskými lesmi Bratislava, ktoré boli vtedajším užívateľom lesov na
území lesoparku, spracovaný zjednodušený Generálny plán BLP. Radou národného výboru
mesta Bratislavy bol zriadený Poradný zbor Bratislavského lesného parku, ktorého
úlohou bolo zabezpečovať koncepciu ochrany, usmerňovať rozvoj a budovanie BLP a
predkladať Rade NV na schválenie zásadné opatrenia z hľadiska rozvoja BLP. Finančné
prostriedky zabezpečoval NV hlavného mesta Bratislavy na základe ročných plánov výstavby
BLP, ktoré navrhoval Lesný závod Bratislava a schvaľoval Poradný zbor BLP.
Po tomto období nastala reprivatizácia lesných pozemkov, čím sa pôvodný zámer vytvárania
BLP podľa spracovaných generelov z roku 1976 a 1992 narušil a zo strany nových vlastníkov
(okrem Mestských lesov v Bratislave) ako aj štátnych lesov sa rýchlo vytrácal aj záujem o
údržbu pôvodného BLP. Od svojho vzniku v r.1994 tak prejavujú skutočný záujem na vytváraní
a údržbe lesoparku už len Mestské lesy v Bratislave – organizácia spravujúca lesný majetok
mesta Bratislava na výmere približne 3200 ha. Téma možného budúceho rozšírenia územia
BLP je podrobnejšie predstavená v návrhovej časti Koncepcie.

3. Súčasný stav využívania prírodného, rekreačného a hospodárskeho potenciálu
územia Mestských lesov v Bratislave
A. Rekreácia, šport a voľnočasové aktivity
Rekreačné lesy by mali predstavovať také prírodné prostredie, ktoré poskytovaním priaznivých
mikroklimatických a estetických účinkov môže prispieť k regenerácii duševných a telesných síl
obyvateľov mesta.
Za najdôležitejšie danosti územia, ktoré určujú možnosti jeho krátkodobého rekreačného
využívania možno považovať (podľa generelu MLB, 2006):



Prírodné podmienky (bioklimatické danosti, ako sú teplotné pomery, slnečný svit,
zrážky, prúdenie vzduchu atď.; geomorfologické danosti, ako nadmorská výška, reliéf,
expozícia, sklonitosť atď.; charakter a pomer zastúpenia (mozaika) krajinotvorných
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prvkov, predovšetkým lesa, lúčnych a vodných plôch, poľnohospodárskych pozemkov,
atď.)
Časovú dostupnosť
Obmedzujúce vplyvy.

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 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.
Prvky rekreačnej infraštruktúry v prímestských rekreačných lesoch bývajú rozmanité.
Predovšetkým je to komunikačná sieť pozostávajúca z ciest, odstavných plôch, hlavných,
vedľajších a promenádnych chodníkov, vrátane lávok a mostíkov. Ďalej sú to otvorené
odpočívadlá (lavičky), kryté a otvorené ohniská, kryté odpočívadlá (altánky, prístrešky),
ihriská, priestory na zimné rekreačné športy s možnosťou ich využitia aj pre letnú turistiku,
informačné zariadenia, občerstvovacie zariadenia (bufety ap.), hygienické zariadenia,
odpadkové koše, zdroje pitnej vody (studničky), upravené vodné plochy a ich brehy.
Generel Mestské lesy v Bratislave z roku 2006 obsahoval návrh zonácie, rozdelenia územia
MLB na dve zóny, pričom konštatoval nevyhnutnosť celoplošného prechodu na výberkový
(účelový) spôsob hospodárenia. Prvá zóna predstavovala územia s nadradenými
mimoprodukčnými funkciami – rekreácia a ochrana prírody. Druhá zóna predstavovala
územia s prevahou produkčných funkcií lesa. Generel ale neobsahoval ani grafické
znázornenie, ani rozsah navrhovaných dvoch zón.
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 (prvkov 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, vykonáva sa však 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.
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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:
1. Zóna A – „zóna intenzívnej rekreácie“
2. Zóna B – „zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva“
3. Zóna C – „zóna ochrany prírody a rekreácie“ (zóna kľudu)
A.1 Hlavné nástupné priestory, miesta intenzívnej rekreácie
Historickým vývojom sa na území MLB vyprofilovali 3 konkrétne nástupné / výstupné priestory.
Sú nimi rekreačné centrum Horná mlynská dolina (Železná studienka) (A.2.1),
rekreačné centrum Koliba – Kamzík (A.2.2.) a rekreačné centrum Horáreň Krasňany
(A.2.3.).
Pre tieto miesta je špecifická intenzívna rekreácia, vysoká návštevnosť a s tým spojené
potreby verejnosti na krátkodobú rekreáciu a šport. 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.). Pre tieto miesta je špecifická vysoká návštevnosť, intenzívna rekreácia
a s tým spojené potreby verejnosti na krátkodobú rekreáciu a šport. Vo všeobecnosti je
potrebné dovybaviť všetky tieto územia a posilniť ich správu s cieľom podpory rekreácie
a športu pre rôzne skupiny návštevníkov.
Rekreačné centrum / nástupný priestor Horná mlynská dolina (predtým Železná
Studienka) má špecifické postavenie vzhľadom na jeho dobrú dostupnosť z rôznych častí
mesta, pomerne kvalitnú obslužnosť mestskou hromadnou dopravou (blízky prestupný uzol
Patrónka) ako aj železničnou dopravou. Ide o najobľúbenejšie a najviac navštevované
rekreačné centrum na území Bratislavského lesoparku. Tvorí ho stredná časť údolia potoka
Vydrica, začína sa pri Červenom moste a končí pri Sanatóriu. Úsek od Červeného mosta po
štvrtý rybník (Partizánska lúka) je zrejme najobľúbenejším miestom rekreácie v rámci celého
územia MLB. Svojím prírodným charakterom a veľmi dobrou dopravnou dostupnosťou vytvára
ideálne podmienky pre celoročnú rekreáciu dynamickú aj statickú. Dopravne je priestor
prístupný autobusmi MHD (linka č. 43) až po liečebný ústav (Sanatórium), ako aj na Kačín
počas letných mesiacov. V rekreačnom centre Horná mlynská dolina sa nachádza niekoľko
menších lokalít – funkčných plôch, v ktorých je sústredená vybavenosť.
Areál rekreácie na Partizánskej lúke má svojho správcu, ktorý zabezpečuje jeho pravidelnú
údržbu, rýchle riešenie prípadných problémov, informovanosť návštevníkov lesoparku, stará sa
celkovo o zvýšenie poriadku a čistoty a pod. Súčasťou územia je aj okruh - prepojenie vo
forme náučného chodníka smerom na druhé významné nástupné miesto - Kamzík.
Významnými prvkami rekreačného centra Horná mlynská dolina sú aj vodné plochy, t.j. tok
Vydrice a 4 rybníky. Popri toku Vydrica vedie hlavný promenádny peší chodník.
Rekreačné centrum / nástupný priestor Koliba - Kamzík – patrí k miestam, kde sa
tradične koncentruje návštevnosť lesoparku v lete aj v zime. Je dopravne napojené
trolejbusom MHD. Svojou polohou, charakterom a prírodnými podmienkami slúži
návštevníkom MLB buď ako konečný bod ich rekreácie, alebo ako východiskový bod na dlhšie
pešie túry po značkovaných trasách alebo na vychádzky. Má teda podmienky na krátkodobú
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statickú ale aj dynamickú rekreáciu počas celého roka. Z centra vychádza turistický chodník
Štefánikova magistrála (červená značka). V rekreačnom centre Koliba - Kamzík sa nachádza
niekoľko menších lokalít (funkčných plôch), v ktorých je sústredená vybavenosť. V okolí
rekreačného centra sú roztrúsené ešte ďalšie malé lúčky s vybavením pre mäkkú rekreáciu.
Dnešné dopravné napojenie už nevyhovuje narastajúcim potrebám. Mnohí návštevníci
preferujú osobný automobil a pôvodne dominantné spojenie trolejbusom Bratislava – Koliba
sa dostalo až na druhé miesto. Automobily zahlcujú prístupové komunikácie a obťažujú
návštevníkov. Naliehavo je tu potrebná zmena organizácie dopravy, a to najmä jej
diferenciácia, doplnenie kyvadlovej MHD a preferencia peších návštevníkov.
Rekreačné centrum / nástupný priestor Pod horárňou Krasňany – obľúbené piknikové
miesto nad Peknou cestou v Krasňanoch - bolo vybavené lesoparkovým zariadením v 80.
rokoch minulého storočia a dlhé roky slúžilo obyvateľom Bratislavy najmä z okolia Rače a
Krasňan na oddych a rekreáciu. Areál prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá sa
uskutočnila v rámci projektu URBANNATUR v rokoch 2010-2013. V súčasnosti sú v areáli
vybudované dva altánky, pikniková zóna, lavičky a detské multifunkčné ihrisko s hojdačkami,
lanovou pyramídou a komplexom detských preliezačiek pod názvom „Straka“. V oblasti sa
nachádza Jarošíkova studňa a lesná škôlka vybavená posedením, pitnou vodou a uzamknutou
chatkou. Do lokality patria tiež bývalé vojenské sklady, ktoré dnes patria mestským lesom.
Podobne ako pri rekreačnom centre Koliba – Kamzík aj tu sú problémy s dopravným riešením,
pretože mnohí návštevníci využívajú na presun automobily, ktoré nárazovo a “na divoko“
parkujú pozdĺž komunikácií a sťažujú bezpečný pohyb chodcov i cyklistov.
Podrobnejší popis hlavných nástupných priestorov a priľahlých
časti textu.

areálov je súčasťou ďalšej

A.2 Hlavné centrá rekreácie a oddychové priestory
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.2.5.
A.2.6.

Rekreačné centrum Horná mlynská dolina
Rekreačné centrum Koliba – Kamzík
Rekreačné centrum Pod horárňou – Krasňany
Oblasť horného toku Vydrice a lokality nad Račou
Rekreačné centrum Kačín
Rekreačný priestor Sitina

A.2.1. Rekreačné centrum Horná mlynská dolina
A.2.1. Rekreačné centrum Horná mlynská dolina (predtým Železná Studienka) – jeho
časť od Červeného mosta po prvé jazero patrila už v minulosti k veľmi obľúbeným miestam
rekreácie. Neskoršia investičná činnosť a vyradenie hotela a reštaurácie na Železnej
Studienke z prevádzky oslabili príťažlivosť týchto priestorov. Svojím prírodným charakterom
(pozdĺž potoka Vydrica), vytvára podmienky pre jarnú, letnú a jesennú rekreáciu dynamickú
aj statickú. V minulosti boli jazerá využívané aj v zime na korčuľovanie. Dopravne je priestor
prístupný mestskou hromadnou dopravou až po Sanatórium. Vstup s individuálnou dopravou
je zakázaný, kapacita záchytného parkoviska pod Červeným mostom, ktoré slúži pre
motorizovaných návštevníkov, najmä cez víkendy nepostačuje. V rekreačnom centre Horná
mlynská dolina sa nachádza niekoľko menších lokalít – funkčných plôch, so sústredenou
rekreačnou vybavenosťou. MČ Bratislava - Nové Mesto v súčasnosti zabezpečuje spracovanie
ÚPN Zóny Horná Mlynská dolina.
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A.2.1.1. Červený most - nástup k rekreačnému areálu je aj najfrekventovanejším nástupom
do lesoparku ako celku. V tejto lokalite sa nachádzajú parkoviská a niekoľko informačných
tabúľ. Nástupný priestor do lesoparku nie je dôstojnou vstupnou bránou – na prístupových
cestách chýbajú chodníky pre peších, absentujú kvalitné informačné a náučné tabule,
prípadne iná infraštruktúra.

A.2.1.2. Partizánska lúka - je reprezentatívnym vstupom do lesoparku a slúži ako miesto
každodennej rekreácie najmä pre rodiny s deťmi. Areál prešiel v roku 2006 kompletnou
rekonštrukciou. Zrekonštruovali sa športoviská, postavili sa nové detské preliezačky a
hojdačky. Pre návštevníkov je k dispozícii futbalové a basketbalové ihrisko. Dobudoval sa
„Altánok Futbalka“, ktorý slúži na vytvorenie zázemia nielen pre športovcov, ale aj na
spoločenské akcie pri športových podujatiach. Upravené sú aj lesné chodníky vhodné na
prechádzky, beh a pod. Rekonštrukciou prešiel aj amfiteáter, pribudli nové sociálne zariadenia
a bufet, ktorý slúži na občerstvenie. Pribudol drevený chodník okolo futbalového ihriska,
vyhliadkový chodník a promenádne chodníky okolo rybníka. Na rybníku pribudlo aj mólo a pre
návštevníkov sa otvorila nová atrakcia - člnkovanie s možnosťou rybolovu.
V tejto časti územia intenzívnej rekreácie je vhodné ďalej rozvíjať prvky atraktivity (detské
ihriská, brodiská na Vydrici, fitnes prvky a pod.) ako aj dôsledne udržiavať existujúce prvky
(najmä drevené prvky detských ihrísk), ktoré najrýchlejšie strácajú životnosť. Potrebné je aj
obnoviť bezbariérový prechod od Červeného mosta na Partizánsku lúku.
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A.2.1.3. Reštaurácia VIII. Mlyn – Klepáč - Mlyn Klepáč bol už v minulosti atraktívnym
výletným miestom, tradične využívaným obyvateľmi Bratislavy. Objekt bol kompletne
zrekonštruovaný v roku 2008. V súčasnosti slúži ako reštaurácia a tiež deťom a mládeži pre
vzdelávacie a výchovné programy, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne, pobyty v prírode a
ďalšie záujmové činnosti. V roku 2017 bol pomerne necitlivým spôsobom upravený tok
Vydrice v tomto území. V budúcnosti je nevyhnutné opraviť povrch chodníkov a zábradlí
nachádzajúcich sa na hlavnej asfaltovej ceste ponad areál reštaurácie.

A.2.1.4. Rybníky III. a IV. - sú využívané na rybolov, v zime na korčuľovanie. Chodníky
okolo rybníkov potrebujú rekonštrukciu. Brehové porasty sú v zanedbanom stave a je
potrebné ich obnoviť. V r. 2017 boli na oboch rybníkoch zrekonštruované napúšťacie
a výpustné objekty.
Z pohľadu rekreácie je vhodné ďalej rozvíjať využívanie rybníkov a vodných plôch prioritne na
rekreáciu obyvateľstva. V súčasnosti sú rybníky intenzívne využívané na umelý chov rýb
a rybolov samotný. Táto činnosť však so sebou prináša výrazné negatíva, ako zvýšený pohyb
motorových vozidiel, možnosť znečistenia vôd ako aj obmedzenie možnosti rekreačne
využívať tieto vodné plochy (oddych pri vode, člnkovanie, korčuľovanie).
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A.2.1.5. Rybárska reštaurácia - je v minulosti rozostavaný, nedokončený a v súčasnosti
čiastočne asanovaný objekt v súkromnom vlastníctve. Svojou mohutnosťou a charakterom
nezapadá do okolitého prostredia. Súčasné plány na budovanie hotela či reštaurácie na
mieste Rybárskej reštaurácie sú z pohľadu potrieb verejnosti a podpory rekreácie v prírodnom
prostredí nevhodné. Je potrebné jasne zadefinovať požiadavku na vylúčenie budovania
nových ubytovacích zariadení (hotely, penzióny, vilové domy) na celom území MLB.
A.2.1.6. Reštaurácia IX. Mlyn (Suchý Mlyn) - IX. Mlyn je bývalá reštaurácia, v minulosti
veľmi obľúbené výletné miesto Bratislavčanov, dnes je to súkromný majetok. Oproti na
druhej strane cesty majú sídlo Mestské lesy v Bratislave, vedľa sa nachádza ruina bývalého
depa MHD. Ruiny nie sú dostatočne zabezpečené, pôsobia neesteticky a predstavujú
potenciálne nebezpečenstvo pre obyvateľov a zver. Oplotenie okolo zrekonštruovaného IX.
Mlynu nezapadá vhodne do okolitého prostredia.

A.2.1.7. Reštaurácia na Železnej Studienke (Rotunda) - bola v minulosti veľmi
atraktívne miesto, dokonca aj s kúpeľmi a reštauráciou. Odbočuje tu vedľajšia cesta pozdĺž
potôčika Bystrička až na Kačín, hlavná cesta pokračuje ďalej pozdĺž potoka Vydrica, popri
druhom a prvom rybníku smerom na Spariská a Krasňany. Aj v súčasnosti je táto významná
lokalita hojne navštevovaná, hoci je tu len provizórny bufet. Vybavenie Železnej Studienky už
dlhodobo nevyhovuje súčasným požiadavkám kultúrneho a estetického prostredia. V
súčasnosti preto prebieha komplexná obnova celej lokality, v rámci ktorej sa bude realizovať
aj výstavba nových stravovacích a rekreačných zariadení.
A.2.1.8. Rybníky I. a II. - sú využívané na rekreačný rybolov, v zime na korčuľovanie.
Chodníky okolo rybníkov potrebujú rekonštrukciu s možnosťou vybudovania oddychových
mól, prípadne dreveného chodníka pozdĺž brehu. Brehové porasty sú v zanedbanom stave
a je potrebné ich obnoviť.
A.2.1.9. Reštaurácia Snežienka a dolná stanica lanovky - obe zariadenia tvoria miesto
prepojenia Kamzíka a Železnej Studienky sedačkovou lanovkou a pešími chodníkmi. Lokalita
bola vybavená reštauráciou Snežienka, táto je však dlhodobo mimo prevádzky a v dezolátnom
stave. Pozostatky stavby bude potrebné odstrániť a hľadať možnosti pre podporu rekreačnej
a vzdelávacej funkcie tohto územia.
Na Kamzík vedie sedačková lanovka, ktorú okrem turistov využívajú aj cyklisti, ktorí sa potom
spúšťajú po zjazdových tratiach so štartom vedľa lanovky. Horná stanica lanovky (Kamzík Koliba) je vo výške 422 metrov nad morom, dolná časť je vo výške 236 metrov nad morom.
Rekreačný priestor pri Snežienke má potenciál na ďalšie vylepšenie a doplnenie existujúcej
vybavenosti.
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A.2.1.10. Drieňovské lúky a Prvý kameňolom - Drieňovské lúky sú vybavené na
športové aktivity (futbal, stolný tenis a pod.), nachádzajú sa tu tri altánky, ohniská a
lavičky. Vybudované je aj drevené detské ihrisko nachádzajúce sa pri spodnej stanici
lanovky. K tomuto priestoru možno priradiť aj lokalitu Prvý kameňolom, takisto vybavenú
altánkami, ohniskom a lavičkami. Nachádzajú sa tu dva súkromné domy. V budúcnosti by
bolo vhodné rozčleniť plochu výsadbou drevín na viacero menších plôch s vybavenosťou na
mäkkú rekreáciu.
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. Žiaduce sú tu aj
krajinárske zásahy. Rekreačný potenciál územia je možné zvýšiť aj formou predĺženia
promenády kúpeľného charakteru (obnova cesty, chodníkov, zábradlia) od Železnej Studienky
až po Drieňovské lúky.
A.2.1.11. Tábor - je lúka na pol ceste medzi Snežienkou a Sanatóriom, vybavená altánkom
a ohniskom na mäkkú rekreáciu. Jej využitie je obmedzené, pretože sa v súčasnosti už
nekosí.
A.2.1.12. Sanatórium - postavili v rokoch 1943 – 1 9 44 pre MNO Slovenského štátu. V
minulosti slúžilo na doliečovanie pacientov so srdcovo – cievnymi ochoreniami. V
súčasnosti je v súkromnom vlastníctve a čaká na svoje ďalšie využitie. V lokalite Sanatórium
je konečná zastávka autobusov MHD (linka č. 43), preto táto lokalita uzatvára rekreačné
centrum Hornej mlynskej doliny, s možnosťou dobrej dostupnosti MHD.
Areál bývalého letného kúpaliska západne od cesty bol v minulosti využívaný pre rekreačné
účely. Bazén je už dlhodobo nevyužívaný a rušivo pôsobí na návštevníkov. Takisto pôsobí
negatívne ako pasca pre drobné druhy živočíchov (obojživelníky), ktoré doňho náhodne
padajú, nevedia sa dostať von a následne uhynú. 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.
Ostatné objekty a prevádzky v údolí Hornej mlynskej doliny (zväčša v súkromnom vlastníctve)
sú cudzím a rušivým prvkom, v rekreačnom centre nemajú svoje opodstatnenie a je žiaduce
ich postupne vymiestňovať. Za nedostatočne využité z hľadiska rekreácie sa dajú považovať
všetky štyri rybníky, ktoré sa v súčasnosti využívajú hlavne na rekreačný rybolov a len
v minimálnej miere na iné rekreačné účely.
A.2.1.13. Dlhé lúky a Druhý kameňolom – napriek svojej vzdialenosti od hlavného
vstupu do MLB pri Červenom moste sú hojne využívané na mäkkú rekreáciu. Jediným
vybavením sú altánky, ohniská, stoly a lavičky na sedenie a zdroje pitnej vody (studničky) v
oblasti Druhého kameňolomu a na konci Dlhej lúky. Pri Druhom kameňolome sa nachádza
malý rybníček a chata patriaca mestským lesom. Na lúkach sa zvyknú pásť kone
z priľahlého ranča. Pastva koní, poprípade oviec či kôz by pomohla oživiť toto územie.
Neďaleko lúk MLB v roku 2017 postavili a otvorili druhý domček na strome.

12

A.2.1.14. Tretí kameňolom - súčasťou lokality je altánok a ohnisko.

Dôležitou súčasťou lesoparku sú mokrade, ktoré treba chrániť ako habitaty rôznych
živočíchov. Ich ochranu podporujú aj náučné tabule.

Problémom niektorých lokalít sú nedostavané stavby, ktoré nemali byť na týchto miestach
vôbec umiestnené (Snežienka, Rybárska reštaurácia).
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A.2.2. Rekreačné centrum Koliba – Kamzík

A.2.2. Rekreačné centrum Koliba – Kamzík – je významným miestom, kde sa
koncentruje návštevnosť v Lesoparku. Je dopravne napojený trolejbusom Bratislava – Koliba.
Svojou polohou, charakterom a prírodnými podmienkami slúži návštevníkom MLB buď ako
konečný bod ich rekreácie, alebo ako východiskový bod na dlhšie pešie túry po značkovaných
trasách, alebo na vychádzky. Má podmienky na krátkodobú statickú ale aj dynamickú
rekreáciu počas celého roka. V rekreačnom centre Koliba - Kamzík sa nachádza niekoľko
menších dielčích priestorov – funkčných plôch, v ktorých je sústredená vybavenosť.
A.2.2.1. Funkčná plocha Cvičná lúka – v minulosti slúžila ako stredisko zimných športov
aj so skokanským mostíkom. Krátkodobej rekreácii tu slúžia stravovacie zariadenia a
zariadenia pre zimné a letné športy (sánkovanie, lyžovanie a cyklodráhy). Pôvodne bol
lyžiarsky vlek aj so zjazdovkou na severnej strane Kamzíka, ale v súčasnosti je už nefunkčný.
Tým zostáva pre lyžovanie iba Cvičná lúka, ktorá sa však svojou expozíciou a vybavením javí
ako nevhodná pre náročnejších lyžiarov. Dnes je tu postavená letná bobová dráha aj s
vlekom, ktorý môže v zime slúžiť na lyžovačku. Podarilo sa obnoviť sedačkovú lanovku z
Drieňovských lúk na Kamzík, ktorá už tiež bola nefunkčná.
Na Cvičnej lúke je dostatočný počet altánkov a ohnísk, v okolí sú tri bufety aj s chemickými
sociálnymi zariadeniami. V roku 2018 majú byť dokončené nové sociálne zariadenia.
Nachádza sa tu aj Lanoland – lanové centrum, je to sústava lán pripevnených na stromoch
v rôznych výškach nad zemou. Viaceré cyklodráhy, ktoré sa tu nachádzajú, sú pre bežných
cyklistov veľmi náročné a preto boli vyznačené v okolí Kamzíka aj jednoduché cyklotrasy.
Okolie Cvičnej lúky je vhodné na vytvorenie bežeckej dráhy aj so športovými stanovišťami.

A.2.2.2. Sedačková lanovka – na Kamzík vedie sedačková lanovka od bývalej reštaurácie
Snežienka na Drieňovských lúkach. Táto sedačková lanovka bola dlhý čas nefunkčná, ale
podarilo sa ju obnoviť a v súčasnosti ju prevádzkuje Mestská časť Nové Mesto. Lanovku
okrem turistov využívajú hlavne cyklisti, ktorí sa potom spúšťajú po cyklistických zjazdových
tratiach so štartom vedľa lanovky. Horná stanica lanovky (Kamzík - Koliba) je vo výške 422
metrov nad morom, dolná stanica (Snežienka) je vo výške 236 metrov nad morom. Z lanovky
je pekný výhľad na Malé Karpaty.
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A.2.2.3. Funkčná plocha Americké námestie – je samostatná lúka na JZ od televíznej
veže. Je vybavená altánkom, hojdačkou, ohniskom a posedeniami. Nedávno tu bola
dokončená vyhliadková drevená veža s výhľadom na Bratislavu. V tesnej blízkosti sa
nachádza bezzásahové územie (referenčná plocha FSC) a niekoľko bunkrov z I. svetovej
vojny, momentálne sú zasypané alebo zatopené, čo predstavuje ďalší potenciál pre na rozvoj
územia.

A.2.2.4. Televízna veža a hotel West majú súčasne atraktivitu pre náš aj pre cudzinecký
cestovný ruch. Rekreácii a oddychu slúžia okrem uvedených zariadení aj altánky, lavičky, stoly
a rozsahom menšie odpočinkové lúky.

V okolí rekreačného centra Kamzík sú roztrúsené ešte ďalšie malé lúky s vybavením na
mäkkú rekreáciu. Z centra vychádza významný turistický chodník Štefánikova magistrála.
Rekreačné centrá Kamzík a Železná studienka sú spojené veľkým náučným chodníkom. Popis
navrhovaných opatrení je uvedený v druhej časti Koncepcie, kde sa nachádzajú aj návrhy na
zlepšenie najmä dopravnej situácie, prístupu a pohybu v tomto rekreačnom areáli.

A.2.3. Rekreačné centrum Pod horárňou – Krasňany
A.2.3. Rekreačné centrum Pod horárňou – Krasňany (Pekná cesta)
Toto obľúbené piknikové miesto nad Peknou cestou v Krasňanoch bolo vybavené
lesoparkovým zariadením v 80. rokoch minulého storočia a dlhé roky slúžilo obyvateľom
Bratislavy najmä z okolia Rače a Krasňan na oddych a rekreáciu. Areál prešiel kompletnou
rekonštrukciou, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu URBANNATUR v rokoch 2010-2013.
V súčasnosti s ú v areáli vybudované dva altánky, pikniková zóna, lavičky a detské
multifunkčné ihrisko, s hojdačkami, lanovou pyramídou a komplexom detských preliezačiek
pod názvom „Straka“. V oblasti sa nachádza Jarošíkova studňa a lesná škôlka vybavená
posedením, pitnou vodou a uzamknutou chatkou. Pri ceste od Krasňan je bufet Šinweg, so
záhradou a posedením, ktorý vhodne zapadá do mozaiky vybavenosti. Súčasťou lokality sú
tiež bývalé vojenské sklady, ktoré dnes patria Mestským lesom v Bratislave, s veľkým
potenciálom pre budúci rozvoj tohto centra. Je tu možnosť dobudovať postupne
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zodpovedajúce centrum vybavenosti pri treťom vstupe do lesoparku.

A.2.4. Oblasť horného toku Vydrice a lokality nad Račou
A.2.4.1 Funkčná plocha Malý Slavín - túto lokalitu obľubujú najmä cyklisti a turisti, je
tu vybudované posedenie a ohniskom, ihrisko na minifutbal a stolný tenis. Je dobre
dostupná aj zo strany Marianky. Nachádza sa tu pomník padlým ruským vojakov, vďaka
čomu dostala táto lokalita aj svoj názov. Lokalita je aj spomienkovým miestom pre
dôchodcov a veteránov z II. svetovej vojny. Areál vyžaduje v dohľadnej dobe investície do
údržby lavičiek, ohnísk a altánkov.
A.2.4.2. Funkčná plocha U Slivu – je bývalý oplotený vojenský areál so skladmi, ktorý
vlastní Bratislavský samosprávny kraj. Nachádza sa tu 6 menších skladov a jeden dom.
Sklady a oplotenie je potrebné asanovať a plochu prinavrátiť do lesného pôdneho fondu
v bezzásahovom režime. Dom sa v súčasnosti rekonštruuje a mal by slúžiť ako sezónny
bufet, najmä pre cyklistov. V okolí je možné realizovať viaceré krajinárske zásahy ako aj
projekty ochrany prírody.
A.2.4.3. Funkčná plocha Pánova lúka - leží na slnečnom južnom svahu. Nachádza sa tu
vyhradené miesto na kladenie ohňa a krytý prístrešok so stolmi a lavicami. Je jedným
z najkrajších prírodných miest v lesoparku. Vďaka svojej polohe v srdci mestských lesov si
zachováva prevažne prírodný charakter, ktorý je potrebné aj naďalej zachovať a vyhnúť sa
zbytočným stavbám alebo hospodárskej činnosti.

A.2.4.4. Funkčná plocha Červený Kríž - lokalita leží na hrebeni Malých Karpát na
Štefánikovej magistrále – hlavnej spojnici medzi Kamzíkom, Spariskami a Bielym Krížom.
Výnimočnosťou tejto lokality je monument dreveného červeného kríža. Lokalita je vybavená
posedeniami, nachádzajú sa tu ohniská a drevené altánky, ale aj preliezačky a stolnotenisový
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stôl. Lokalita bola komplexne zrekonštruovaná v r. 2017 a nevyžaduje ďalšie zásahy. Je však
potrebné naďalej ponechať tento priestor bez možnosti vjazdu motorových vozidiel.
A.2.4.5. Funkčná plocha Slalomka – lokalita bola v minulosti využívaná prevažne v
zimnom období. Pre zimné športy tu boli upravené dve lyžiarske lúky s vlekom. Vlek už
dlhodobo nefunguje. Priestor je okrem stolov a lavičiek nevybavený.
A.2.4.6. Funkčná plocha Piesky – lokalita je vybavená len na mäkkú rekreáciu, neďaleko
nej sa nachádza Haluzického pomník.

A.2.5. Rekreačné centrum Kačín
A.2.5. Rekreačné centrum Kačín - predstavuje významný rekreačný priestor prístupný od
Železnej Studienky alebo od Lamača či Záhorskej Bystrice. Kačín je väčšinou cieľovým
miestom vychádzok do prírody a miestom pobytu v prírode. Nachádza sa tu hájovňa a bufet.
Areál prešiel v roku 2010 rekonštrukciou. Nachádza sa tu malý altánok so skupinovým
sedením pre 16 – 20 ľudí, veľký altánok s barovým pultom, lavicami a stolmi pre 42 ľudí,
veľké a malé ohnisko, gril na opekanie na rošte, sedenie pri kamennom stole, detské ihrisko,
vyhliadkové lavičky, piknikové lavičky, info stojan na drevenom pódiu s mapou areálu a
cyklomapou, artefakty z prírodného kameňa.
V blízkosti je tiež tzv. Kováčova vila patriaca MLB, ktorá slúži ako účelové zariadenie MLB. Od
apríla do konca septembra premáva do tejto lokality počas víkendov a sviatkov autobus MHD
č. 43. Nedávno bol v lokalite vybudovaný tzv. Domček na strome, ktorý si rýchlo získal
obľubu medzi návštevníkmi. Súčasťou centra je aj Včelie hospodárstvo - je to skupina 20
úľov s príslušenstvom + infotabuľa.
Areál Kačína v súčasnom stave po nedávnej rekonštrukcii nevyžaduje zásadnejšie investície.
V okolitom území je ale možné realizovať aktivity ochrany prírody (mokrade, pozorovateľne
zveri, projekt „mestské včely“) a krajinárske zásahy (založiť ovocný sad s pôvodnými
odrodami).

A.2.6. Rekreačný priestor Sitina
A.2.6. Rekreačný priestor Sitina - disponuje pomerne veľkým rekreačným potenciálom,
a to najmä vzhľadom na svoju polohu a prírodné danosti. V súčasnosti je len minimálne
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vybavený na mäkkú rekreáciu altánkami, lavičkami a ohniskami. Jeho súčasťou je aj
obľúbený park SNP v Líščom údolí. Dnes je zachovalý les využívaný najmä obyvateľmi
z okolia na prechádzky. Les zasahuje aj do okolitých areálov ZOO a SAV. V ďalšej časti
koncepcie sú prezentované návrhy na doplnenie prvkov rekreačnej infraštruktúry a využitie
potenciálu tohto zaujímavého a hodnotného územia.

A.3.

Studničky a pitná voda

Významnými prvkami drobnej rekreačnej infraštruktúry sú prirodzené zdroje pitnej vody pramene a studničky, ktoré poskytujú návštevníkom možnosť napiť sa alebo aspoň osviežiť.
Studničkou sa zvyčajne nazýva upravený prameň. V oblasti MLB sú studničky zväčša
obetónované, voda z nich vyteká cez kovovú rúrku, niektoré majú upravené okolie a sú
zastrešené. Iné studničky (provizórne) sú len vyložené kameňmi a zhora zväčša prekryté
doskami. Voda z 13 studničiek je každoročne kontrolovaná, pričom norme pre pitnú vodu
vyhovuje len studnička pri Druhom rybníku. Všetky studničky od hrebeňa smerom k Rači
norme pre pitnú vodu nevyhovujú. Táto norma je však pomerne prísna, preto vodu z väčšiny
studničiek na území MLB je možné používať na pitie bez zvýšeného zdravotného rizika, najmä
pokiaľ majú väčšiu výdatnosť.

Zoznam studničiek, z ktorých sa odoberajú vzorky:
1. Partizánska lúka, 2. Druhý rybník, 3. Slalomka Kamzík, 4. Johanka, 5. Pod Dubmi /druhý
domček/, 6. Druhý kameňolom, 7. Malý Slavín, 8. Máriin prameň, 9. Jánošova studnička, 10.
Zbojníčka, 11. Himligárka, 12. Šenkárka, 13. Chladná
Horná Mlynská dolina – dolná časť (od Červeného mosta po Druhý kameňolom) – je
navštevovaná oblasť s niekoľkými studničkami, napríklad studnička Pod Červeným mostom a
Pri Druhom rybníku (nad Železnou studničkou). Pod bývalou lyžiarskou zjazdovkou je
studnička Pod Slalomkou a ďalšia pri zdevastovanej dolnej stanici lanovky (Snežienka). Na
konci Dlhej lúky sa v bočnej dolinke východným smerom nachádza studnička Dlhá lúka. V
oblasti Druhého kameňolomu sa nachádzajú dve výdatné studničky. Horná je neďaleko
bývalého kameňolomu (pri jazierku) a dolná, Pod dubom asi o 700 m nižšie.
Pri Kačíne je najbližšia studnička asi 500 m na západ (po vozovej ceste k žltej značke), ktorá
býva koncom leta suchá. Kamzík - východná strana - nachádza sa mimo povodia Vydrice. Pod
Cvičnou lúkou sú tri studničky, z ktorých spodná trvale nevyhovuje kritériám pre pitnú vodu.
Najvýdatnejšia z tejto trojice je stredná, horná počas suchých období takmer netečie. Všetky
studničky sú upravené. Studnička Koziarka sa nachádza asi 500 m pod Cvičnou lúkou, na
neznačenej vozovej ceste smerom na Vinohrady.
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Ďalšie studničky nájdeme v blízkosti vyznačených chodníkov. Pri modrej značke, 100 m
východne od križovatky so žltou, sa nachádza nenápadný Janov prameň, v čase sucha z neho
voda nevyteká. Studnička sa nachádza na okraji záhradkárskej oblasti Ahoj, neďaleko modro
vyznačeného chodníka. Je to málo výdatný, ale trvalý prameň.
Povodie Vydrice – horná časť (od Druhého kameňolomu po Biely kríž). Neďaleko miest, kde
červeno vyznačená trasa z Kamzíka pretína modro vyznačenú asfaltku z Krasňan (Pekná
cesta), nachádza sa upravený výdatný Máriin prameň (tiež Mariaforáš). Druhou je upravený
prameň Pánova studnička (alebo Krepčík) a nachádza sa pri známej Pánovej lúke. Tretiu
studničku nájdeme neďaleko odtiaľ, na Malom Slavíne. Asi 1 km severovýchodne od Marianky
je upravená, ale zanedbaná Jarošova studnička, nenápadne skrytá tesne pri červeno
vyznačenej asfaltovej ceste na Biely Kríž.
Oblasť nad Krasňanmi je na vodu pomerne chudobná. Hneď pri horárni na Peknej ceste je
známa, upravená studnička, avšak prakticky suchá. Okrem nej tu však možno nájsť dve
provizórne upravené a málo výdatné studničky, a to v dolinke rovnobežnej s Peknou cestou
(neďaleko Jarošovej studničky) a od rázcestia modrej a žltej značky v neznačenej dolinke
západným smerom.
Oblasť Rača - Biely kríž – tu je viacero studničiek, avšak mimo vyznačených chodníkov.
Niektoré z nich (Urbárska či Hrabová) už dnes neexistujú. Veľmi známa je Zbojníčka (200 m
na západ od Dolného Červeného kríža), Himligárka (350 m od Dolného Červeného kríža
smerom na Biely kríž) a Šenkárka (medzi Račou a Bielym krížom, 200 m severozápadne po
neznačenej vozovej ceste). Neďaleko Šenkárky, smerom k Haluzického pomníku sa pod lúkou
s altánkom nachádza studnička Chladná a na lúke pri žlto vyznačenej asfaltke z Bieleho kríža
pod Malým Javorníkom nájdeme studničku s názvom Brezová, ktorá podobne ako Chladná
koncom leta vysychá.
Všetky studničky sú upravené a posledné dve aj zastrešené, spadajú už do povodia
Vajnorského potoka, kde nájdeme ďalšie dve provizórne upravené studničky (pod Haluzického
pomníkom a pri Márovej búde). Zlatá studňa (nad Račou) je upravená, ale málo
navštevovaná. Oblasť nad Lamačom – známa je jediná studnička s názvom Jasienky. Je to
prameň jedného z prítokov Lamačského potoka a nachádza sa v závere dolinky, neďaleko
červeno vyznačenej trasy od Červeného mosta smerom na Kačín (asi 150 m pred rázcestím
asfaltových ciest). Studnička je upravená, v období sucha takmer netečie.
B. Doprava a mobilita, cestná sieť a chodníky
Bratislavský lesopark (MLB) má dlhoročnú históriu a sústava komunikácií a prepojení sa v ňom
vytvárala postupne počas niekoľkých desaťročí. Súčasná sieť asfaltových ciest v MLB je
dostatočná na účely rekreácie, lesného hospodárstva, ako aj pre zásobovanie prevádzok
bufetov a údržby. Dnes má dĺžku do 90 kilometrov. Problémom, ktorý sa posledné roky čoraz
viac stupňuje je tlak na parkovanie automobilov návštevníkov lesoparku.
Pešie turistické chodníky sú udržiavané a obyvateľmi mesta značne využívané. Vzhľadom na
rozmach cykloturistiky rastie potreba sprehľadniť križovania a súbehy týchto dvoch skupín
návštevníkov lesa – turistov a cykloturistov.
Vzhľadom na potrebu prehĺbiť zonáciu v území MLB je dôležitá aj téma hromadnej dopravy.
Cieľom by malo byť zväčšiť rozptyl návštevníkov a obmedziť ich koncentráciu do dvoch najviac
zaťažených nástupných bodov - od Červeného mosta a Kamzíka.
Jednotlivé druhy komunikácií sú zobrazené v grafických prílohách.
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B.1. Cestná sieť, komunikácie
Existujúca cestná dopravná sieť nachádzajúca sa na území MLB 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 MLB cca 89 kilometrov komunikácií, v nasledujúcej skladbe:
Typ komunikácie
Komunikácie
Komunikácie
Komunikácie
Komunikácie

s
s
s
s

asfaltovým povrchom
makadamovým povrchom
nešpecifikovaným povrchom
nespevneným povrchom

Dĺžka

Podiel

38 km
20 km
28 km
3 km

42,5 %
22,5 %
31,5 %
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. Grafická a popisová časť má spoločné
značenie komunikácií, uvedené sú aj dĺžky jednotlivých úsekov, častí. Väčšina asfaltových a
makadamových ciest slúži nielen na lesohospodárske účely, ale aj pre rekreačné účely.
Z prehľadu je zrejmé, že cestná sieť v MLB je dostatočná pre účely rekreácie aj lesného
hospodárstva a údržby a nie je potrebné budovať cesty nové. Nevyhnutná je však rekonštrukcia
jednotlivých úsekov a údržba existujúcej siete komunikácií v kvalitnom a bezpečnom stave.

Nástup do hlavných rekreačných areálov nepôsobí ako dôstojný priestor. Často tu absentuje
základná infraštruktúra pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov.
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