Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave
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Správa z participatívneho procesu
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1. Ciele procesu
 Vytvoriť priestor na zapojenie laickej, organizovanej i odbornej verejnosti do tvorby
koncepcie rozvoja Mestských lesov



Prostredníctvom zapojenia verejnosti dosiahnuť kvalitnejšie výstupy a vyššie
stotožnenie sa verejnosti s vytvoreným materiálom.

2. Metódy a aktivity








Vytvorenie koordinačného tímu zo zástupcov kľúčových aktérov, max. 5-6 ľudí
(kvôli akcieschopnosti)
Štúdium existujúcich dokumentov, vrátane už existujúceho návrhu koncepcie
Rozhovory s kľúčovými aktérmi (min. 10) vrátane predstaviteľov Mestských
lesov pre zistenie obsahových vstupov do Koncepcie
Séria pracovných stretnutí so zápismi a s vyjasnením dohôd medzi aktérmi,
zameraných na spracovanie jednotlivých tém koncepcie
Zapojenie širšej verejnosti do takého procesu (anketa, verejné stretnutie)
Konzultácie s volenými predstaviteľmi mesta Bratislava, vrátane predloženia
čiastkových či výsledných materiálov relevantným komisiám hlavného mesta.
Spracovanie správy

Vytvorenie
koordi. tímu

Štúdium
dokument.

Rozhovory s
aktérmi

Stretnutia
aktérov

Anketa

Verejné
stretnutie

3. Časový harmonogram

4. Realizovaný proces zapojenia verejnosti
Proces zapojenia verejnosti pri príprave koncepcie rozvoja Mestských lesov Bratislava sa
uskutočnil v čase od augusta do decembra 2017. Napriek tomu, že pôvodný proces bol
nastavený na jeden rok a spracovatelia boli vzhľadom na oneskorenie konfrontovaní
s potrebou zvládnuť tento proces za polovičný čas, podarilo sa im aj v skrátenom čase, ktorí
mali k dispozícii, dodržať všetky požiadavky na proces. Aktivity v rámci participatívneho
procesu sa uskutočnili nasledovne:

Vytvorenie
koordinačného tímu

Členmi a členkami koordinačného tímu sa stali zástupcovia
relevantných inštitúcií a organizácií, ktorých sa problematika
dotýka. Okrem spracovateľov boli v tíme zastúpení predstavitelia
Mestských lesov Bratislava, bratislavskej samosprávy (hlavné
mesto, mestské časti) a občianskych združení, ktoré sa téme
venujú:





Rudolf Ivičič, MLB
Branislav Kaliský, poslanec MZ Bratislava
Jakub Mrva, Naše Karpaty
Zora Pauliniová, koordinácia procesu zapojenia verejnosti





Rozhovory
s kľúčovými aktérmi

Spracovateľ P. Žalman uskutočnil rozhovory s kľúčovými aktérmi
(stakeholdermi) kvôli zmapovaniu situácie a získaniu obsahových
vstupov do Koncepcie:














Séria pracovných
stretnutí

Dana Čahojová, MČ Bratislava – Karlova Ves
T. Hrnčiarová, SAV
Rudolf Ivičič, Mestské lesy Bratislava
Martin Knurovský, Lesy, Lesná správa Bratislava
Ingrid Konrad, ÚHA Bratislava
Vladimír Kutka, ZOO Bratislava
Peter Pivko, Mestské lesy Bratislava
Peter Puchala, CHKO Malé Karpaty
Katarína Šimková, MČ Bratislava – Rača
Marta Závodná, MČ Bratislava – Nové mesto
Juraj Zikmund, Mestské lesy Bratislava
Jana Znášiková, Mestské lesy Bratislava
MČ Bratislava - Lamač

Uskutočnili sa nasledovné stretnutia, so zápismi a s vyjasnením
dohôd medzi aktérmi, zamerané na spracovanie jednotlivých častí
koncepcie.








Anketa

Eliška Pätoprstá, poslankyňa MZ Bratislava
Jaro Šíbl, MČ Nové Mesto - Bratislava
Martin Vlačiky, poslanec MČ Nové Mesto - Bratislava
Peter Žalman, spracovateľ

Stretnutie koordinačného tímu 12.10.2017 k témam „Proces
participácie, štruktúra dokumentu, anketa a verejné stretnutie“
Stretnutie pracovnej skupiny 19.10.2017 k téme
„Starostlivosť o les a lesné porasty vo vlastníctve MLB“
Stretnutie koordinačného tímu 13.11.2017 k téme „Mobilita
a rekreácia“
Stretnutie pracovnej skupiny 16.11.2017 k témam „Mobilita
a rekreácia v lesoparku“
Stretnutie koordinačného tímu 28.11.2017 k téme „Lesná
pedagogika, príprava akčného plánu, verejná diskusia“
Stretnutie koordinačného tímu 6.12.2017 k téme „Výhľady
na rok 2018, zonácia v MLB, špecifikácia správy“
Stretnutie koordinačného tímu 12.12.2017 k téme
„Finalizácia správy, výstupy z ankety“

Anketa, zameraná na zisťovanie názorov verejnosti prebehla na
prelome novembra / decembra 2017. Do ankety, ktorá prebiehala

online sa zapojilo vyše 850 respondentov a respondentiek.
Výstupy z ankety sú súčasťou správy z procesu.
Verejné stretnutie

Verejné stretnutie sa uskutočnilo 30.11. v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca. Verejnosti predstavili spracovatelia
spracované témy a v diskusii k nim zbierali podnety
a pripomienky. Výstupy z verejného stretnutia sú súčasťou správy
z procesu.

Konzultácie
s volenými
predstaviteľmi mesta
Bratislava.

Spracovateľ P. Žalman sa stretol s členmi príslušných komisií
zastupiteľstva, na ktorých prezentoval rozpracovanú koncepciu
ako podklad pre prijatie uznesenia koncepcie.
 Stretnutie s komisiou dopravy a infraštruktúry hlavného
mesta Bratislavy
 Stretnutie s komisiou ÚP a strategického plánovania, ŽP
a výstavby hlavného mesta Bratislavy

Spracovanie správy
a jej konzultovanie

Správa a jej časti prešla vnútornou oponentúrou členov
koordinačného tímu a ďalších odborníkov a odborníčok, do textov
boli zapracované aj podnety z odborných stretnutí, verejnej
diskusie a zo stretnutí s príslušnými komisiami MZ.

5. Výstupy z procesu
Výstupy zo stretnutí
Výstupy zo stretnutí koordinačného tímu a pracovnej skupiny boli priebežne zapracovávané
spracovateľom do návrhu koncepcie.
Výstupy z ankety
Na prelome novembra a októbra 2017 sme zrealizovali anketu, zameranú na získanie
informácií o správaní návštevníkov a návštevníčok lesoparku, zozbieranie podnetov
a odporúčaní k zlepšeniu služieb v lesoparku a na zistenie postojov vo vzťahu k niektorým
citlivým témam.
Anketa bola uverejnená na stránkach Bratislavy, MČ Staré Mesto, MČ Nové Mesto a na
stránkach viacerých médií a záujmových združení. V priebehu prvého dňa ju vyplnilo skoro
500 respondentov, celkovo ich bolo vyše 850. Určite bude zaujímavé sa neskôr podrobnejšie
pozrieť, čím sa líšili odpovede mužov a žien alebo odpovede ľudí rôznych vekových kategórií.
Vzhľadom na to, že anketa bola šírená rôznymi komunikačnými kanálmi (ale online), nemusí
byť získaná vzorka reprezentatívna a anketa je v tomto prípade skôr indikatívnym nástrojom.
Výstupy z ankety možno brať ako zaujímavé a pohľad rozširujúce informácie, ktoré by však

mali byť východiskom pre ďalšie, pravidelné sledovanie (zisťovanie meniacich sa trendov
v návštevnosti); pre hlbšie skúmanie pomocou kvalitatívnych nástrojov (príčiny postojov ku
konkrétnym veciam), alebo pre nastavenie komunikačnej stratégie k témam, v ktorých treba
verejnosť dovzdelávať či informovať. Samozrejme, dôležité nie sú len primárne výstupy, ale
aj prepojenia medzi jednotlivými odpoveďami. V ankete sme položili nasledovné otázky,
z nich jediná bola otvorená otázka.

1. Ako najčastejšie prichádzate do lesoparku?
2. Ako často lesopark počas roka navštevujete?
3. Na ktorých miestach vstupujete najčastejšie do lesoparku?
4. Kvôli čomu chodíte najviac do lesoparku?
5. Ktoré lokality najčastejšie navštevujete?
6. Aká je najčastejšia dĺžka vášho pobytu?
7. V ktorom ročnom období lesopark navštevujete?
8. V ktorom čase dňa lesopark najčastejšie navštevujete?
9. Ktoré miesta najčastejšie v lesoparku využívate
10. Čo vám chýba v infraštruktúre lesoparku?
11. Aký druh cyklistiky v lesoparku využívate najviac?
12. Čo pre vás znamená lesopark?
13. Demografické údaje: Pohlavie, vek, územná príslušnosť

Priame výstupy z ankety:
1. Ako najčastejšie prichádzate do lesoparku?

Návštevníci a návštevníčky prichádzajú podľa údajov z ankety najčastejšie bicyklom
(32,8%), autom (30,3%), verejnou dopravou (19,7 % a pešo). Vyskytli sa aj iné formy
prepravy, napríklad kombinácia auto – bicykel. Prekvapivé nie je len relatívne vysoký počet

návštevníkov na bicykli, ale najmä tých, ktorí prichádzaj autom (aj vzhľadom na to, že
územie je pomerne dobre obslúžené verejnou dopravou.
2. Ako často lesopark počas roka navštevujete?

Z vyše 850 respondentov veľký počet (41,6%) navštevuje lesopark niekoľkokrát mesačne.
28,9% prichádza do lesoparku menej často – niekoľkokrát ročne – a 24.3% ľudí oveľa
častejšie, niekoľkokrát týždenne. V menšom počte odpovedí sa objavili odkazy na sezónnosť
– ľudia napísali, že frekvencia návštev sa líši v závislosti od ročného obdobia.
3. Na ktorých miestach vstupujete najčastejšie do lesoparku?

Najviac uvádzaným miestom vstupu je podľa ankety vstup od Vojenskej nemocnice –
dôvodov môže byť viacero (verejná doprava, možnosti parkovania, atraktívna zóna
s rekreačným vybavením a detskými ihriskami. Aj historicky bolo toto územie
najnavštevovanejším priestorom. Ďalším frekventovaným miestom vstupu je Koliba (35,5%)
s podobnými možnými dôvodmi návštevnosti. Za Kolibou nasledujú Krasňany – Pekná
cesta (29.1%) a vstup do lesoparku z Rače (26,2%). Smerom z Lamača prichádza 10,9%
návštevníkov a z konečnej alebo zastávok autobusu 43 - 5%. Rozdelenie v priestore
ovplyvňuje aj ponuka služieb v konkrétnych destináciách a možnosť zaparkovať pri preprave
autom.
Medzi ďalšie, viac ako raz spomínané miesta vstupu do lesoparku patrí smer od Figara, Ahoj
a Sliačska cesta (21), Kramáre, Magurská (16), Mariánka (5) a Tesco Lamač (3).

4. Kvôli čomu chodíte najviac do lesoparku?

Vyše polovice respondentov (58,3%) uviedlo ako hlavný dôvod návštevy lesoparku pobyt
v prírode. Druhou najviac uvádzanou aktivitou je cyklistika (55,2%). Za ňou nasledujú
prechádzky (53,9% a turistika (47,3%). K častejšie spomínaným aktivitám patrí aj
oddych celkovo (43,1%), pobyt s deťmi a rodinou (31,2%). Hoci respondenti uvádzajú
aj viaceré sociálne aktivity ako dôvod návštevy lesoparku, vo výstupoch dominuje využívanie
lesoparku a prírody na oddych a rekreačno – športové využitie.
Okrem uvedených aktivít sa objavilo venčenie psa (12), geocaching (4), futbal (4) a opekanie
(4), ale aj iné zaujímavé odpovede, ako je sadenie stromčekov, zbieranie odpadu, aktívna
ochrana prírody, spolupráca s MLB, vyučovanie žiakov, domov, na huby.
5. Ktoré lokality najčastejšie navštevujete?

Podľa ankety je najčastejšie používanou destináciou (55,9%) Biely kríž (táto lokalita leží
mimo územie MLB). Je možné, že výstupy ovplyvnil vysoký počet respondentov z radov
cyklistov. Za ním nasleduje Partizánska lúka (50,9%) a Kačín (49,7%). Atraktívna je aj
lokalita Kamzík – lúky (41,4%), o niečo nižšie percento (36,4%) uvádza Kamzík – okolie

bufetov a Kamzík – lanovka (33,4%). Mnohí ľudia uvádzali ako častú destináciu aj
územie nad Krasňanmi (38,6%) či údolie Hornej Vydrice – U Slivu, Malý Slavín,
Pánova Lúka (39,6%)). Najnavštevovanejšie samozrejme boli lokality pri vstupoch do
lesoparku, alebo v dostupnosti ciest.
6. Aká je najčastejšia dĺžka vášho pobytu?

Podľa prieskumu prichádza najväčšia časť návštevníkov (49%) na dlhší čas – 3 až 4 hodiny.
7. V ktorom ročnom období lesopark navštevujete?

Zaujímavé sú zistenia, ktoré sa týkajú návštevnosti v rôznych ročných obdobiach – tá
sa temer nelíši na jar, v lete či na jeseň. O niečo menší počet ľudí navštevuje lesopark v zime
(68.6%), čo je však stále dosť vysoké percento, ktoré môže slúžiť ako argument pre rozvoj
ponuky zimných rekreačných služieb.

8. V ktorom čase dňa lesopark najčastejšie navštevujete?

9. Ktoré miesta najčastejšie v lesoparku využívate?

Najčastejšie využívaným typom miesta sa na základe ankety ukázal byť samotný les (64,5
%), turistické a náučné chodníky (59,1%), cyklotrasy (50,2%), ale napríklad aj lúky
a čistiny (30,7%). Samozrejme, svoje zastúpenie tu našla aj infraštruktúra rôzneho
typu (detské a športové ihriská, altánky, stravovacie zariadenia), ale v menšom rozsahu.
10. Čo vám chýba v infraštruktúre lesoparku?

Pri otázke na to, čo najviac chýba v infraštruktúre lesoparku, najviac respondentov označilo
zónu kľudu (69%). Za dôležitý absentujúci aspekt považovali ľudia lepší a bezpečnejší

prístup pešími trasami a cyklotrasami do lesoparku (45,8%). K pešej a cyklistickej
doprave sa viazalo aj bezpečnejšie rozdelenie trás pre cyklistov a chodcov (38.4%).
Zaujímavé bolo aj vyššie percento ľudí, ktorým chýbala regulácia parkovania (41%).
11. Aký druh cyklistiky v lesoparku využívate najviac?

12. Čo vám chýba v infraštruktúre pre cyklistov?

Na základe ankety najviac chýba dobudovanie bezpečných cyklotrás na vstupné body
do lesoparku (53%) a prehľadné mapy (36,7%). Viacerí by privítali lepšiu opravu
a údržbu asfaltových ciest (31,5%) a zázemie pre cyklistov v nástupných bodoch
(24,5%).
13. Čo pre vás znamená lesopark?

V kontexte výstupov k 9. otázke možno nie je až také prekvapujúce, že ľudia vnímajú
lesopark v prvom rade ako zelený prírodný priestor (73.1%). Ďalšie pojmy, ktoré sa
s lesoparkom spájajú sú relatívne vyvážené a tiež sú spojené s prírodným charakterom
lesoparku – zdroj čistého vzduchu (44,4%) a chránené prírodné územie (42,7%).
Okrem takéhoto pohľadu je viditeľný aj pohľad na lesopark ako priestor pre športové

a rekreačné využitie - priestor na cyklistiku (43%), miesto na turistiku (40,9%) či
príjemné miesto na prechádzky (38,6%). Pojmy je zaujímavé vyjadriť aj pomocou word
cloudu.

14. Čo by ste v lesoparku zmenili?
Odpovede k tejto otázke boli veľmi rôznorodé, najviac dominovali návrhy zrušiť alebo
obmedziť ťažbu dreva, najmä vo vzťahu k zachovaniu prírody alebo k zničeným cestám.
Okrem nich sa objavilo viacero konkrétnych oblastí odporúčaní:
Vjazd áut a riešenie parkovania
Vo vzťahu k doprave sa objavili návrhy ako v prospech výstavby parkovacích miest, dokonca
umožnenia vstupu áut až k sanatóriu, ale aj návrhy, striktne zakazujúce vjazd áut do
lesoparku, ktoré celkovo prevažovali. Niektorí respondenti navrhovali konkrétne veci:


obmedziť vjazd motorových vozidiel (rampa), inštalovať elektrické rampy na konečnej
autobusu a na Potočnej ulici







Obmedzili prístup áut na ceste na Biely Kríž




Dôslednejšie kontrolovať vjazd motorových vozidiel
Regulácia parkovania, zavedenie platobných automatov
Sprísniť zákaz vjazdu motorovým vozidlám / Úplne vylúčiť autá.
Vadí mi otáčanie vozidiel na Kamzíku až za zákazom vjazdu pri lavičkách bufetov.
Chýba segregovaný asfaltový chodník od MHD až po bufety (kočiarom cez les je
ťažko, po hlavnej ceste nebezpečné).
Zákaz áut a štvorkoliek
Obmedzil by som počet automobilov, ktoré denne môžu vojsť hlboko do lesa od
Peknej cesty (keď sa kvóta minú, budú musieť parkovať dole pred mostíkom),
spoplatnil by som parkovanie vnútri lesa (Kamzík, Horáreň Krasňany) a nareguloval
by som parkovanie na ostatných vstupoch (vyznačené miesta, rampa ale zadarmo),
zlepšil by som prístup MHD (napr. elektrobus z konečnej na Kolibe hore na Kamzík ak je nutné aj zaregulovať parkovanie.

Systémové riešenie dopravy, zlepšenie podmienok
Respondenti navrhovali najmä zlepšenie obslužnosti verejnej dopravy, vrátane využitia
vlakovej dopravy a riešenie bezpečných prístupových miest k vstupom do lesoparku.





Zlepšiť dostupnosť MHD
Častejšie vlaky z Vajnor, Rače a Nového Mesta na Železnú studienku
Bezbariérový vstup na Partizánskej lúke
Nemám sa ako s deťmi dostať do lesoparku z centra bezpečne na bicykli

Spolužitie chodcov a cyklistov
Viacero návrhov poukazovalo na potrebu zlepšiť spolužitie chodcov a cyklistov. Objavili sa
odporúčania:





Kontrolovať agresívnych cyklistov,
Koordinovať turistické chodníky a cyklotrasy, aby nedochádzalo k stretom
Pripraviť lepšie mapy cyklotrás online aj mapy v teréne
Oddelenie cyklotrás a peších návštevníkov

Výstavba v lesoparku
V ankete sa objavili viaceré názory, ktoré sa vyjadrovali k chátrajúcim stavbám a k potrebe
ich odstrániť:
 Odstrániť staré a nefunkčné stavby
 Nič, len nech si (mestské lesy) zachovajú svoju rozlohu, aby sa z nich nestali
stavebné pozemky
 Vybudovať niečo, ako bola Rotunda, nedopustiť, aby sa tam stavali obytné domy,
alebo penzióny
Ochrana prírody

Iné


Schváliť bezzásahovú rezerváciu prameňa Vydrice
Moje deti radi pozorujú rybárov pri jazere a tiež by si chceli zachytať, resp. skúsiť si
to. Určite by som odporučil dohodnúť sa s rybárskou organizáciou na možnosť
zakúpenie denného lístku a zapožičanie výbavy pre malého rybára (so sprievodom
dospelej osoby).

15. Pohlavie

16. Vek

17. Obyvateľ / obyvateľka

Medzi dôležité výstupy z ankety sme zaradili nasledovné veci:
Lesopark ako zelený prírodný priestor
V odpovediach bol zreteľne pomenovaný význam a vnímanie lesoparku ako zeleného
prírodného priestoru (73.1%), zdroj čistého vzduchu a chránené územie. Vyše
polovice respondentov (58,3%) uviedlo ako hlavný dôvod návštevy lesoparku pobyt
v prírode. Pri otázke na to, čo najviac chýba v infraštruktúre lesoparku, najviac
respondentov označilo zónu kľudu (69%). Aj pri definovaní toho, čo ľudia najčastejšie
využívajú, označili samotný les (64,5 %), ale napríklad aj lúky a čistiny (30,7%).
Lesopark ako priestor pre rekreáciu a šport
Respondenti vnímajú lesopark aj ako priestor na cyklistiku (43%), miesto na turistiku
(40,9%) či príjemné miesto na prechádzky (38,6%) – to potvrdzujú odpovede o tom,
kvôli akým aktivitám lesopark najčastejšie navštevujú. Uvádzanou aktivitou je cyklistika
(55,2%), za ňou nasledujú prechádzky (53,9% a turistika (47,3%), návštevníci uvádzajú
ako najviac využívané miesta turistické a náučné chodníky (59,1%) a cyklotrasy (50,2%).
Doprava ako téma pre ďalšie riešenie
Pri dopravovaní sa k lesoparku využívajú ľudia rôzne možnosti – bicykel, auto, verejnú
dopravu, peší pohyb. Aj napriek dobrej dopravnej obslužnosti je množstvo ľudí,
prepravujúcich sa do lesoparku autom, vysoké. Na jednej strane návštevníci volajú po
rekreácii a oddychu v prírode, na druhej strane sa stupňuje tlak automobilistov na nové
parkovacie miesta, hoci sa nevyužívajú možnosti, ktoré by toky áut prerozdelili. Návrhy
v stratégii by mali tieto aspekty zohľadniť.
Zaujímavé je však aj veľmi silné volanie po dobudovaní bezpečných peších trás a cyklotrás
na vstupy do lesoparku (45,8%) a silná podpora regulácie parkovania (41%). K pešej
a cyklistickej doprave sa viaže aj bezpečnejšie rozdelenie trás pre cyklistov
a chodcov (38.4%) – užívanie lesoparku cyklistami a chodcami narastá a tým narastá aj
možnosť stretov.

