Hoci hlavná cesta obsahuje pruhy pre cyklistov, v realite je na mnohých miestach vozovka
zničená. Aj keď v blízkom okolí existujú miesta pre pohodlné parkovanie a krátky presun,
parkoviská sú často plne obsadené.
B.1.1. Stručný popis hlavných prístupových komunikácií
B.1.1.1. Cesta na Červený Most – prístup na Železnú Studienku - ozn. ako č. 6 a Kačín,
ozn. ako č.7. Asfaltová dvojpruhová komunikácia, ktorá na úrovni Červeného mosta prechádza
do dlažobných kociek. Tieto majú po okrajoch cesty červený asfalt – vyznačenie pruhov pre
cyklistov, na mnohých miestach narušený. Jedná sa o najvyužívanejšiu cestu pre individuálnu
dopravu a MHD. Na križovatke pred Červeným mostom je vybudovaný kruhový objazd z
bariérových pásov. Cesta sa napája na hlavný mestskú komunikačnú sieť cez semaforom
riadenú križovatku.
B.1.1.2. Prístup na Kamzík z Podkolibskej cesty. Dvojpruhová asfaltová cesta s novým
kobercom. Využívajú ju hlavne motorizovaní návštevníci Bratislavy zo Slovenska, ale aj z
cudziny na krátkodobú aj dlhodobú rekreáciu (veža, hotel). Takisto aj domáci návštevníci
najmä z priľahlých sídlisk. MHD končí pri areáli Filmových ateliérov Koliba, odtiaľ už
návštevníci musia prejsť do lesoparku pešo, alebo automobilom. Asfaltový koberec je položený
až po Cvičnú lúku, resp. k hotelu WEST a k TV vysielaču Kamzík.
B.1.1.3. Pekná cesta – prístup z Rače (trasa električky) od Krasňan. Cesta je v zlom stave,
čo vyplýva zo zlých spádových pomerov – miestami nad 20 %. Využívaná je najmä domácimi
návštevníkmi, hlavne majiteľmi chatiek a záhradiek v tejto oblasti.
B.1.1.4. Detvianska a Popolná ulica – prístup od Rače (časť Kopanice). Táto asfaltová
dvojpruhová cesta bola v minulosti frekventovaná hlavne návštevníkmi Slalomky. V súčasnosti
je menej využívaná, väčšinou len obyvateľmi Rače ako nástupný bod na Červený Kríž.
B.1.1.5. Cesta na Klanec – prístup od Lamača na Kačín. Asfaltová jednopruhová cesta je zle
vyznačená medzi domami a tak je využívaná len domácimi obyvateľmi z Lamača hlavne ako
nástupný bod na Kačín, ale aj k okolitým lúčkam.
B.1.1.6. Cesta z Marianky – prístup od Marianky na Malý Slavín. Asfaltová jednopruhová
cesta je strmšia a je využívaná najmä domácimi obyvateľmi z Marianky hlavne ako nástupný
bod na Malý Slavín, ale je prepojená aj na údolie Vydrice - lokalita u Slivu.
Trvalý zákaz vjazdu platí na všetkých cestách v MLB.
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B.1.2. Stručný popis hlavných prístupov z MHD
B.1.2.1. Cesta na Červený Most - prístup od konečnej zastávky trolejbusu pri areáli Eset
/Vojenská nemocnica/. Počas turistickej sezóny a cez víkendy premáva spodnou časťou údolia
Vydrice až po zastávku Sanatórium autobus /interval 1 hodina/. Paralelná linka vedie smerom
na Kačín od križovatky Železná studnička.
B.1.2.2. Na konci Podkolibskej cesty je konečná, otoč linky trolejbusu z centra mesta.
Odtiaľto je to peši k veži Kamzík a Cvičnej lúke cca 1,5 kilometra.
B.1.2.3. Pekná cesta – zastávka električky z mesta a Rače. Odtiaľto je to peši k záhrade
Šinweg cca 1,2 kilometra, k horárni plus 300 metrov.
B.1.2.4. Detvianska ulica, centrum Rače - zastávka električky z mesta. Odtiaľto je to peši
k Slalomke cca 1,7 kilometra, na lokalitu Červený Kríž plus 1,5 kilometra.
B.1.2.5. Cesta na Klanec – prístup od Lamača na Kačín. Do sídliska Podháj chodí linka
autobusu aj cez víkendy. Odtiaľto je to peši k lokalite Kačín cca 2,2 kilometra.
B.1.2.6. Marianka – prístup od Lamača je cez víkendy každé dve hodiny autobusom MHD
a taktiež autobusmi IDS BSK. Z Mariánky vychádzajú dve značkované trasy do BLP.
B.1.3. Stručný popis hlavných prístupov z parkovísk, automobilový prístup
B.1.3.1. Cesta na Červený Most - parkovisko P1 je vých. od Červeného mosta, nad
partizánskou lúkou, kapacita cca 40 stání. Parkovisko P2 na opačnej strane komunikácie,
kapacita cca 65 miest.
Pri otočke trolejbusov vzniklo v areáli bývalej Vojenskej nemocnice pohotovostné parkovisko,
kapacita cca 55 stání. Počas víkendov tieto parkoviská nepostačujú. Návštevníci parkujú všade
popri prístupových komunikáciach, najmä na ulici Pri Železnej Studničke.
B.1.3.2. Kamzík: nad konečnou, obratiskom linky trolejbusu z Podkolibskej je parkovisko,
ozn. P3, kapacita cca 80 stání. Popri prístupovej komunikácii bolo nedávno vybudované
jednostranné parkovanie pre cca 80 automobilov. Pod prístupom k veži Kamzík je parkovisko
s kapacitou cca 80 stání, ozn. P4. Parkovisko má aj hotel West. Počas víkendov sa ale parkuje
všade popri komunikáciach a tento stav je neúnosný.

B.1.3.3. Pekná cesta - Horáreň. Pod Horárňou je malé parkovisko s kapacitou cca 30 stání.
Počas víkendov sa tiež parkuje všade popri komunikácii a stav je neúnosný aj v tejto lokalite.
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B.1.4. Lesná dopravná sieť, prístupy do lesa
Pri inventarizácii (stav 2006) bol zisťovaný stav a dopravná spôsobilosť komunikácií pre
nákladnú dopravu. Prvou skupinou sú tvrdé lesné cesty s dôkladne spevnenou vozovkou,
technicky úplne vybavené, použiteľné pre odvoz dreva po celý rok, pri plnom využití kapacity
nákladného automobilu (1L). Druhou skupinou sú cesty s upraveným priečnym i pozdĺžnym
sklonom, jednoducho spevnené, na dobrom podloží nespevnené, zjazdné za suchého počasia
– sezónny odvoz (2L). Toto členenie je aj v tabuľkách, v prílohe Koncepcie. Okrem vstupov
pre obyvateľov pre rekreačný pobyt sú ďalšie vstupy do lesoparku pre lesné hospodárstvo,
označené na osobitých mapách.
B.2. Chodníky, peší pohyb, lyžiarske a bežkárske trasy po lesoparku
Chodníky tvoria v rámci lesoparku významnú súčasť rekreačnej infraštruktúry. Chodníky
spájajú rekreačné strediská a lokality v rámci celého BLP (MLB). Ich vlastným poslaním je
spájať a nenáročným spôsobom sprístupňovať tie najkrajšie lokality, prírodné útvary, úkazy,
pamiatky či prírodné scenérie, teda sprístupňovať a umocniť krásy, ktoré krajina poskytuje z
hľadiska historického, vedecko-náučného a esteticko-krajinárskeho.
Základná sieť chodníkov má svoj pôvod v poľovníckych a ochranných chodníkoch, ktoré boli
postupne prebudované, vhodne upravované a predlžované. Činnosť, spojenú s ich
sprístupňovaním a orientáciou v nich vyvíja aj Klub slovenských turistov, ktorý značkuje trasy
v rámci celého Slovenska. Na území MLB sa nachádzajú viaceré turistické značkované
chodníky, z ktorých niektoré majú trasy presahujúce územie MLB (grafická príloha).
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Popis chodníkov:
TZT 0701b
Červený
chodník

TZT 0702
Červený
chodník

Slavín – Biely kríž
16 km
Štefánikova magistrála sa začína na hrade Devín, prechádza
Devínskou Kobylou, aj časťou MLB Sitina. Pokračuje v meste Slavín, Horský park až vstúpi na územie MLB - Kamzík
a pokračuje ďalej hrebeňom Malých Karpát cez celú CHKO. Na
trase Pri Červenom moste – Kamzík - Pod Chlmcom- SpariskáZbojníčka - Červený Kríž - Biely Kríž.
Vojenská nemocnica - Košarisko
19 km
Chodník Jurka Szomolányiho vedie od Červeného mosta, hlavný
vstup do BLP, popri Lamači smerom na Klanec – Kačín – Za
Kačínom - Sekyl do Marianky.

TZT 8102
Žltý
chodník

Krasňany – Záhorská Bystrica
Začína v Krasňanoch na Peknej ceste, pokračuje Pod Chlmcom
cez Snežienku do údolia Vydrice - Prvý kameňolom, Za Kačínom,
Sekyl do Záhorskej Bystrice, zastávka autobusu.

11,8 km

TZT 8101
Žltý
chodník
TZT 8103
Žltý
chodník
TZT 8126
Žltý
chodník

Kamzík, lúka - Lamač
Kamzík, lúka - IX. Mlyn – Klanec – Novákov Les - Lamač

3,8 km

Z Bieleho kríža prichádza na hranicu BLP a pokračuje cez
Bystrické na Svätý vrch.

1 km

Zbojníčka – Málinský vrch
Zbojníčka (pri Červenom Kríži) - Pánova lúka - Malý Slavín –
Málinský vrch

3 km

TZT 5125
Zelený
chodník

Bratislava, hlavná stanica – Kamzík, lúka
Z Bratislavy, Hlavnej stanice cez Kolibu na Kamzík - Cvičná Lúka
k Ahoju, Briežky

1,5 km
v MLB

TZT 5101
Zelený
chodník

Rača - Limbach
Rača - Detvianka, Knížkova dolina - Zbojníčka – Kotlárka –
Bystrické – Pod Dračím Hrádkom - Borinka

Celkovo
22 km

TZT 2401
Modrý
chodník

Ahoj - Kramáre
Ústredie Klubu slovenských turistov – Figaro - Ahoj, Briežky –
Kamzík - Krásna Hôrka - Národný onkologický ústav

?

TZT 2402
Modrý
chodník
TZT 2403
Modrý
chodník

Krasňany – Záhorská Bystrica
Krasňany, Pekná cesta - Spariská - U Slivu - Malinský vrch –
Marianka – Záhorská Bystrica
Rača – Rača okruh
Rača – Biely kríž - Knížkova dolina – Pánova lúka – Vypálenisko
– Rača

11,5 km

3001
Červená
trasa

Červená trasa z Kamzíka cez Spariská a Biely kríž na Pezinskú
Babu

?
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16 km

Hlavný rekreačný chodník ide súbežne s cestou po Hornej mlynskej doline. Zo začiatku po
obidvoch stranách doliny, potom striedavo po jednej a druhej strane. Ďalší často využívaný
rekreačný chodník vedie od Rače po Červený Kríž (modrá značka, TZT 5101).
Osobitý ráz má veľký náučný chodník z Kamzíka cez Železnú studničku po Partizánsku Lúku.
Celková dĺžka je cca 4,0 km a je na ňom umiestnených niekoľko informačných
a interpretačných tabúľ.
Dobre vybavená chodníkmi je oblasť Sitiny, kde je potrebná údržba okolia chodníkov, celková
dĺžka hlavného chodníka, aj prístupovej komunikácie pre údržbu v smere S-J je cca 2,2 km.
Celkovo je na území lesoparku do 65 kilometrov
promenády a chodníka popri hlavnej komunikácii,
kameňolom. Niektoré trasy pre peších, najmä v lese
cyklotrasami, resp. sa s nimi križujú. Problémové
v nadväzujúcom prieskume v r. 2018

označených peších chodníkov, včítane
v smere na Sanatórium až po Druhý
sú nespevnené a niektoré sú súbežné s
strety budú identifikované a vyznačené

Údaje sme čerpali z prehľadu MLB a turistickej mapy Geodézie v m 1:50 000, podrobnejšie sú
popísané v prílohe č.2 a v grafickej prílohe, kde je viditeľná poloha jednotlivých chodníkov.
Grafická a popisová časť má spoločné značenie komunikácií, uvedené sú aj dĺžky jednotlivých
úsekov.
Z prehľadu je zrejmé, že sieť peších chodníkov v MLB je pre účely rekreácie dostatočná a nie je
potrebné budovať nové trasy. Nevyhnutná je ale rekonštrukcia jednotlivých úsekov a údržba
existujúcej siete chodníkov, aby boli v kvalitnom a bezpečnom stave.
B.3. Cyklotrasy
Cyklotrasy sa postupne stali dôležitou súčasťou rekreačného využitia potenciálu MLB. Trasy pre
cyklistov na území MLB sú často súčasťou širšej siete dlhších trás. Ako základ pre značenie bol
prevzatý materiál BSK, kde sú jednotlivé trasy označené podľa príslušnej metodiky. Zároveň sa
pre cykloturistiku na území MLB používajú aj alternatívne trasy.

V roku 2017 bola otvorená už tretia cyklistická zjazdová trať začínajúca na Kamzíku (Rohatka,
Blue trail, Kameňák). Užívatelia zjazdových tratí využívajú aj lanovku, ale majú požiadavku na
prístup automobilov za značku zákazu vjazdu pre návštevníkov na hlavnej trase od Červeného
mosta po Snežienku.
Súčasný stav v užívaní jestvujúcej siete chodníkov pre cyklistov nie je celkom prehľadný;
podobne ako pri peších turistoch chýbajú podrobnejšie údaje o návštevníkoch, ich potrebách
a požiadavkách. Z dlhodobého hľadiska je potrebné doriešiť otázku údržby cyklotrás, ale aj
údržby turistických chodníkov. Perspektívne bude vhodné začať budovať (značiť) samostatné
cyklochodníky, tzv. singletraily. Takýmto spôsobom bude možné predchádzať kolíziám medzi
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cykloturistami a pešími turistami, napr. v preťaženom priestore na Kamzíku, Cvičnej lúke
a okolí. Osobitou témou sú časté konflikty medzi cykloturistami a pracovníkmi, ktorí pracujú pri
ťažbe dreva v lesoparku (ťažba, približovanie a odvoz dreva).
Popis cyklotrás / * Presné údaje o dĺžke trasy nie sú k dispozícii
Modrá
2008
Modrá
2008 b
Modrá
2008 c
Modrá
2009
Modrá
2012
Zelená
5003
Zelená
5003a
Zelená
5012
Hnedá
8018
Hnedá
8018
Hnedá
8010
Hnedá
8018
Hnedá
8017
Hnedá
8014
Hnedá
8013
Hnedá
8020
Hnedá
8007
Hnedá
8027

Červený most – Snežienka - U Slivu - Biely Kameň

*

Železná studnička - Za Kačínom - Malý Slavín - Biely Kameň

*

U Slivu – Tri duby (Jeleň) - Kamzík

*

Krasňany - U Slivu - Marianka

*

Cerová dráha - Malý Slavín - Červená studnička

10,2 km

Železná studnička - U Slivu - Medený Hámor - Košarisko

*

Cerová dráha - Stupava

*

Rača - Biely kríž

*

Červený most – Snežienka - Kamzík

*

Červený most - Kačín (červený turistický chodník),

*

Kačín - Záhorská Bystrica (MHD, linka autobusu č.37 Bus),

*

Červený most - Tri duby – Zbojníčka - Biely Kríž

*

Ahoj, Briežky – Kamzík

*

Kamzík, Cvičná lúka - Krasňany

*

Horáreň Krasňany – Panský les

7,8 km

Vypálenisko - údolie Vydrice

*

Marianka - Malinský vrch

*

Rača Kopanice - Biely Kríž

3,2 km

Celkovo je na území MLB cca 120 kilometrov cyklotrás v nasledujúcej skladbe (uvedenej
v tabuľke), niektoré cyklotrasy však nie sú v dobrom stave a bude potrebná ich úprava.
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Typ cyklotrasy

Dĺžka

Podiel

Cyklokomunikácie s asfaltovým povrchom

58 km

52 %

Cyklokomunikácie s makadamovým povrchom + spevnené

40 km

32,5 %

Komunikácie s nešpecifikovaným povrchom

28 km

11,5 %

Grafická príloha zobrazuje hlavné, značkované trasy a alternatívne trasy pre cyklistov. Sú to
trasy, ktoré zväčša vedú po asfaltových a spevnených komunikáciach.
Podrobnejšia mapa cyklotrás, vrátane dĺžok bude doplnená v pokračovaní materiálu v roku
2018.
Popis Bike parku Koliba (horská zjazdová cyklistika) je na osobitnej prílohe č.3 b.
Popis Single track trate Červený most – Vydrica - Kamzík je na osobitnej prílohe č.3 c.
Popis Green Bike tour okruhu Červený most - Biely kríž - Kamzík je na prílohe č.3 d.
Osobitou časťou sú trasy pre horskú cyklistiku. Podľa Koncepcie rozvoja horskej cyklistiky
na území MLB (rok 2015) sú na území MLB zjazdové trate v rámci Bike parku Koliba (horská
zjazdová cyklistika) - trať Rohatka, trať Driver 87, trať Blue trail.
Všetky trate sú naviazané na lanovú dráhu Železná studnička - Kamzík a spravuje ich
združenie Slobodný Bajker. Zjazdové trate sú jednosmerné, smerom dole, nahor sa používa
lanovka. V Koncepcii je popísaná úvaha dobudovania alternatívnych úsekov a výstavba novej
trate Kameňák.
Pre horskú cyklistiku slúžia na území MLB nasledovné cyklotrasy (traily):
Modrá
2012

Trail Cerová dráha, Malý Slavín - Červená studnička
Trail je v prevádzke od roku 2011. Na cyklotrase sa nachádzajú
rôzne hravé pasáže bez náročných skokov, krátke výšľapy, ale aj
priame, rovné úseky. Trail je preto vhodný aj pre menej náročných
cyklistov a je obojsmerný.

10,2 km

Hnedá
8013

Päťbojársky trail, Horáreň Krasňany – Panský les (Rača Kopanice)
Obojsmerný singletrail, vedený prevažne po vrstevniciach s malými
stúpaniami a klesaniami. Prekážky sa dajú obísť, takže je vhodný aj
pre začiatočníkov.

7,8 km

Hnedá
8027

Trail Biely kríž, Rača Kopanice - Biely Kríž
Ide o jednosmerný trail z Bieleho kríža, strednej až vyššej
náročnosti. Skladá sa z dvoch zjazdových a jednej výšľapovej časti.
Na cyklotrase sa nachádzajú rôzne terénne prekážky s možnosťou
obchádzania. Trail je preto vhodný aj pre cyklistov s nižšími
technickými schopnosťami, môžu ho prejsť nižšou rýchlosťou.

3,2 km
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Popis plánovaných singletrailov sa nachádza v časti Koncepcia a traily sú vyznačené v grafickej
prílohe Koncepcie.

B.4. Dopravná situácia v nástupných areáloch
Návštevníci prichádzajú do lesoparku najmä prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy,
použitím motorových vozidiel, bicyklov a v menšom zastúpení pešo. Z tohto pohľadu je nutné
pri riešení koncepcie jednotlivých areálov brať do úvahy všetky tieto skupiny návštevníkov. V
súčasnosti nie sú k dispozícii potrebné číselné údaje, ktoré by upresnili podiel návštevníkov,
čiastočne môžeme vychádzať z výsledkov ankety. Evidentné je, že narastá počet ľudí, ktorí
prichádzajú na automobiloch so snahou zaparkovať v najtesnejšej blízkosti lesoparku.
MLB uskutočnili v roku 2012 prieskum návštevnosti, (realizovala spoločnosť Loft, a.s.).
Prieskum na 19 miestach zachytil v júni počas jednej soboty (daždivé počasie) 7.279 osôb a
1.548 automobilov. V lokalite Partizánska lúka, kde bolo 6 stanovíšť bolo pozorovaných spolu
3.664 osôb, 784 automobilov a 282 bicyklov. Podobný prieskum návštevnosti by bolo žiadúce
pravidelne opakovať (v rôznych časoch a v rôznom počasí), aby sa zmapovali vzorce správania
návštevníkov lesoparku. Takýto prieskum (nielen kvantitívny, ale aj kvalitatívny) by umožnil
precíznejšie preskúmať správanie a motivácie návštevníkov a cieľavedomejšie menežovať ich
pohyb.

Príjazdové cesty na Kamzík sú v zime aj v lete obsadené parkujúcimi autami, ktoré sťažujú či
dokonca znemožňujú bezpečný pohyb chodcov.
V súčasnosti sa pomerne málo využíva jestvujúca železničná stanica Železná studnička. Na
základe informácií z okrúhlych stolov dokonca aj časť návštevníkov z Rače využíva cez víkendy
presun železnicou do lesoparku, nadväznosť spojov však nie je dobrá. V prípade lepšie
nadväzujúcich spojov by sa mohla stať železničná doprava silnejším konkurentom
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automobilovej doprave, ktorá prináša negatíva v podobe tlaku na parkovanie pri vstupoch do
lesoparku.
C. Lesné hospodárstvo
Mestské lesy v Bratislave približne už od roku 2007 (od udelenia certifikátu FSC 1) hospodária
prírode blízkym spôsobom hospodárenia, ktorý je voči lesom oveľa viac citlivý v porovnaní s
hospodárením v predchádzajúcich obdobiach.
Na území MLB sa v súčasnosti uplatňuje prevažne účelový hospodársky spôsob starostlivosti o
les, s limitovaným objemom ťažby (cca 5000 – 7,600 m3 / rok). Zavedený systém spolu s
dôsledným uplatňovaním princípov funkčne integrovaného lesného hospodárstva umožňuje
zosúlaďovať rekreačné funkcie lesa aj s požiadavkami ochrany prírody. Hospodárske činnosti
v lesoch v správe MLB sa vykonávajú v súlade s platným Programom starostlivosti o les
(ďalej PSL) na roky 2016 - 2025. PSL stanovuje na 10 rokov maximálne prípustný objem
úmyselnej (plánovanej) ťažby vo výške 76 790 m3 (z toho je obnovná ťažba 50 000 m3
a výchovná ťažba 26 790 m3). Obnova porastov sa vykonáva takmer výhradne aplikáciou
jednotlivého a skupinového účelového výberu. Pri obnove lesa sa dbá na dosahovanie
drevinovej aj vekovej rôznorodosti s uprednostňovaním mimoprodukčných funkcií.
Produkcia drevnej hmoty je v súčasnosti významným zdrojom príjmov Mestských lesov v
Bratislave. Finančné výnosy z predaja dreva tak dopĺňajú príspevok z mestského rozpočtu,
poskytovaný MLB na zabezpečenie plnenia úloh v hlavnej činnosti, ktorou je podľa zriaďovacej
listiny organizácie „zveľaďovanie lesného majetku a zabezpečenie jeho rekreačných funkcií“.
C.1. Hospodárska úprava lesa
V zmysle zákona o lesoch každý vlastník lesa musí hospodáriť podľa Programu starostlivosti o
les, ktorý schvaľuje na obdobie desiatich rokov Okresný úrad v sídle kraja (bývalý Krajský
lesný úrad). Mestské lesy v Bratislave majú aktuálny Program starostlivosti o les schválený na
roky 2016 – 2025. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1798/2014 zo dňa
24.10.2014 mal byť nový PSL vyhotovený tak, aby vyhovoval osobitnému režimu
hospodárenia v lese v prospech rekreačných a environmentálnych funkcií lesa, najmä pokiaľ
ide o celkový objem úmyselnej ťažby. Túto požiadavku sa pri tvorbe platného PSL podarilo
naplniť len čiastočne, nesplnená ostala najmä požiadavka na vylúčenie ťažby z najcennejších
lesných porastoch, v tzv. lesoch s vysokou rekreačnou a ochranárskou hodnotou.
Úlohou MLB ako správcu lesných pozemkov je v primeranom rozsahu zabezpečovať aj
ochranu lesa. Ochrana lesa (v zmysle zaužívanej lesníckej terminológie a legislatívy) je súbor
technických, biologických a administratívnych opatrením zameraných na zabránenie vznikaniu
škôd na lesoch. Škodlivé činitele môžu byť abiotické (oheň, vietor, sneh, námraza, imisie...)
alebo biotické (zver, hmyz, huby a človek).
C.2. Ťažba, manipulácia a doprava drevnej hmoty
Ťažba dreva sa vykonáva dodávateľským spôsobom. Približovanie sa realizuje kolesovými
traktormi, približovanie inými mechanizmami ani približovanie koňmi sa nepoužíva.
Manipulácia dreva sa vykonáva výlučne na odvoznom mieste a odvoz dreva sa realizuje
nákladnými autami. Ako alternatívu k ťažbe dreva dodávateľmi bude potrebné do budúcnosti
zvážiť aj možnosť ťažby vlastnými pracovníkmi organizácie MLB.
1

FSC - Forest Stewardship Council, viac na stránke http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=1322
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Vzhľadom k primárnej rekreačnej funkcii lesoparku sú všetky činnosti súvisiace s ťažbou
(ťažba, približovanie, manipulácia, odvoz dreva, oprava zariadení) realizované iba v
pracovných dňoch od 6:00 do 16:00, aby bol návštevníkom BLP poskytnutý istý komfort
využívania územia.

Napriek snahe hospodáriť v lesoch citlivým spôsobom dochádza v realite na mnohých
lokalitách k stretu ťažby dreva a rekreačných funkcií. Nejde len o estetické hľadisko, ale často
sú zničené a rozjazdené cyklistické a turistické chodníky či bezprostredné okolie rekreačnej
infraštruktúry, čo bráni ich využívaniu.
C.3. Ochrana lesov pred požiarmi
Ochrana lesov pred požiarmi je zvlášť dôležitá, pretože lesné požiare často spôsobujú škody
veľkého rozsahu. V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a
vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii má každý užívateľ lesa uložené povinnosti na
zabránenie vzniku požiarov v lesoch. V dňoch pracovného voľna a pokoja pracovníci
Mestských lesov v Bratislave vykonávajú ochranné služby v lese, zamerané na ochranu lesa
najmä pred požiarmi a na rešpektovanie zákonom zakázaných činností.
V prírodných podmienkach MLB je potenciálne riziko vzniku požiaru či závažnejšieho
poškodenia lesných porastov v dôsledku požiarov pomerne nízke, v sledovanom období
uplynulých 50 rokov tu nebol zaznamenaný ani jeden významnejší požiar.
Dôvodov tohto pomerne priaznivého stavu je viacero. Priaznivé drevinové zloženie – prevažujú
listnaté (málo horľavé) dreviny, naopak vysoko horľavé ihličnaté dreviny (borovica, smrek) sa
vyskytujú len ojedinele (borovica) nanajvýš v menších skupinkách (smrek). Listnaté dreviny sú
navyše aj celkovo odolnejšie proti poškodeniu požiarmi a aj v prípade poškodenia dokážu
mnohé druhy veľmi dobre regenerovať.
V prípade ojedinelých požiarov zvyčajne horí len suchá bylinná vegetácia, prípadne kroviny.
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V suchých obdobiach sa dôsledne uplatňuje zákaz kladenia ohňa na celom území MLB bez
výnimky, tzn. aj na miestach, ktoré sú inak pre tento účel oficiálne vyhradené (ohniská).
Potenciálne najvyššie riziko vzniku požiarov je na nezalesnených, resp. na len nedávno
zalesnených holinách po veterných kalamitách a na plochách charakteru holín pod
elektrovodmi, ktoré sú zarastené vysokými trávami (napr. smlz - Calamagrostis epigeios)
a krovinami (najčastejšie Rubus sp.) – takých na území MLB nie je veľa.
C. 4. Certifikácia lesov FSC a PEFC
FSC certifikácia
Organizácia Mestské lesy v Bratislave je od 15.12.2015 opätovne držiteľom medzinárodného
certifikátu FSC, ktorý je uznaním kvality práce lesníkov, známkou toho, že sa lesy
obhospodarujú prírode blízkym spôsobom, podľa uznaných medzinárodných štandardov.
Starostlivosť o les prebieha v MLB podľa štandardov predpísaných certifikačným štandardom
FSC už od roku 2007. MLB boli držiteľom FSC certifikátu už v rokoch 2007 - 2012, aj
v medziobdobí do opätovného získania FSC certifikátu však obhospodarovali lesy vo svojej
správe v súlade s platným FSC štandardom.

Certifikácia PEFC / 23 - 21 - 04
Mestským lesom v Bratislave bol dňa 20.12.2013 udelený aj certifikát PEFC. Toto osvedčenie
č. 4 076 / 2013 potvrdzuje, že Mestské lesy v Bratislave obhospodarujú lesy v súlade s
požiadavkami certifikačných kritérií definovaných v dokumentoch „Slovenského systému
certifikácie lesov“ ( SFCS 1002:2009 a SFCS 1003:2009), ktorý bol na základe splnenia
požiadaviek PEFC uznaný radou PEFC dňa 28.07.2010.
D. Ochrana prírody a krajiny
D.1. Základné princípy ochrany prírody na území MLB
Prímestské rekreačné lesy na území hl. mesta SR Bratislavy majú popri základnej funkcii
(prírodné prostredie) aj svoje špecifiká. Tými sú celoročne vysoká návštevnosť územia MLB,
narastajúci záujem obyvateľov o krátkodobú rekreáciu a tiež záujmy ochrany prírody a krajiny.
Spolu so stupňujúcim sa tlakom na urbanizáciu územia (výstavba nových štvrtí, zástavba viníc,
iné) sa čoraz viac vynára potreba zabezpečiť záujmy ochrany prírody a krajiny.
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Na území MLB sa uplatňuje prevažne účelový hospodársky spôsob starostlivosti o les,
s limitovaným objemom ťažby cca 5000 – 7600 m3/rok. Obnova porastov sa vykonáva
výhradne aplikáciou jednotlivého a skupinového účelového výberu. Zavedený systém spolu s
dôsledným uplatňovaním princípov funkčne integrovaného lesného hospodárstva umožňuje
zosúladiť požiadavky na optimalizáciu rekreačnej funkcie s požiadavkami ochrany prírody, pri
súčasnom udržaní ekonomickej vyrovnanosti obhospodarovania lesného majetku mesta.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať ochrane vzácnych a ohrozených druhov a biotopov, a
to najmä druhov národného a európskeho významu a území zaradených do sústavy NATURA
2000.

D.2. Lesopestovné a krajinárske zásady v MLB z hľadiska ochrany prírody
Pestovanie rekreačného lesa vychádza z biologických základov. V porovnaní s hospodárskym
lesom sú tu zásadné rozdiely v prístupe k celému komplexu pestovnej činnosti. Navyše je
potrebné zohľadniť aj rozdiely medzi jednotlivými zónami rekreačného lesa. Cieľom je
vypestovať také porasty, ktoré budú v návštevníkoch vyvolávať estetické pocity a ktoré budú
v najvyššej možnej miere plniť aj ostatné mimoprodukčné funkcie v súlade s požiadavkami
ochrany prírody.
Zásady ochrany prírody, platné na celom území MLB, sú podrobnejšie popísané v ďalšej
časti Koncepcie, kde možno nájsť zásady pre otvorené priestory, riedkolesie, ochranné pásma
a súvislé lesné porasty. Definovaná je aj zonácia územia a požiadavky pri výchove porastov
a ťažbe dreva.
D.3. Chránené územia
K 1.1.2017 boli v Lesnom celku Mestské lesy Bratislava vyhlásené tieto chránené územia:
D.3.1. Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
Oblasť bola vyhlásená vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty. Hranica chráneného územia je vymedzená na parcelný stav v prílohe cit. vyhlášky.
Na území CHKO Malé Karpaty platí podľa § 18 ods. 2 zákona druhý stupeň ochrany. Podľa §
13 ods. 2 zákona sa vyžaduje okrem iného súhlas na:
 výstavbu lesných ciest a zvážnic,
 oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, okrem oplotenia lesnej
škôlky, ovocného sadu a vinice,
 pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok pri
poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha.
D.3.2. Územie európskeho významu Homoľské Karpaty
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Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu, bolo vymedzené územie európskeho významu SKUEV0104 Homoľské Karpaty.
Toto územie bolo vymedzené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: lužné vŕbovotopoľové a jelšové lesy (91E0*), pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických
substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110*), subpanónske travinnobylinné porasty (6240*),
nížinné a podhorské kosné lúky (6510), karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou
vegetáciou (8210), nesprístupnené jaskynné útvary (8310), kyslomilné bukové lesy (9110),
bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), vápnomilné bukové lesy (9150), lipovo-javorové
sutinové lesy (9180*), xerotermné kroviny (40A0*), brezové, borovicové a smrekové lesy na
rašeliniskách (91D0*), karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0*), eurosibírske
dubové lesy na spraši a piesku (91I0*) a druhov európskeho významu: fuzáč alpský (Rosalia
alpina), kováčik fialový (Limoniscus violaceus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), potápnik
(Graphoderus bilineatus), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), modráčik
stepný (Polyommatus eroides), vážka (Leucorrhinia pectoralis), netopier obyčajný (Myotis
myotis), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier
veľkouchý (Myotis bechsteini), lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii), uchaňa čierna
(Barbastella barbastellus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a rak riavový
(Austropotamobius torrentium).
Na území európskeho významu Homoľské Karpaty platí príslušný stupeň ochrany územia
platný pred jeho vyhlásením. To znamená, že na území, ktoré je zároveň CHKO Malé Karpaty,
platí druhý stupeň ochrany; na území prírodných rezervácií, ktoré sú jeho súčasťou, platí piaty
alebo štvrtý stupeň ochrany atď.
D.3.3. Územie európskeho významu Vydrica (SKUEV0388)
Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu, bolo na LHC Železná studienka vymedzené na 7,32 ha územie európskeho významu
SKUEV0388 Vydrica (k.ú. Vinohrady). Dôvodom je ochrana biotopov európskeho významu:
bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), kyslomilné bukové lesy (9110), lužné vŕbovo-topoľové
a jelšové lesy (91E0*) a druhov európskeho významu: kováčik fialový (Limoniscus violaceus),
mora Schmidtova (Dioszeghyana schmidtii), mlynárik východný (Leptidea morsei), rak riavový
(Austropotamobius torrentium). Na tomto území platí druhý stupeň ochrany.
Územie európskeho významu Vydrica (SKUEV1388)
Uznesením Vlády SR č. 577/2011, ktorým sa dopĺňa národný zoznam území európskeho
významu, bolo na LHC Železná studienka vymedzené na 25,8 ha územie európskeho významu
SKUEV1388 Vydrica. Dôvodu je ochrana biotopov európskeho významu: bukové a jedľové
kvetnaté lesy (9130), lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*) a druhov európskeho
významu: rak riavový (Austropotamobius torrentium) a vydra riečna (Lutra lutra).
Na tomto území platí druhý stupeň ochrany.
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D.3.4. Chránené vtáčie územie Malé Karpaty
Chránené vtáčie územie Malé Karpaty bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 216/2005 Z. z. zo
dňa 29.4.2005, s účinnosťou od 1.6.2005.
Jeho cieľom je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu
a biotopov sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenie podmienok ich prežitia
a rozmnožovania. Územie patrí medzi tri najvýznamnejšie územia na Slovensku pre hniezdenie
európsky významných druhov vtákov, ako sokol rároh (Falco cherrug), včelár lesný (Pernis
apivorus) a ďateľ prostredný (Dendrocopos medius). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1%
národnej populácie druhov: výr skalný (Bubo bubo), lelek lesný (Caprimulgus europaeus),
bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ hnedkavý
(Dendrocopos syriacus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), sokol sťahovavý (Falco
peregrinus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva),
strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), žlna sivá (Picus viridis), penica jarabá (Sylvia nisoria),
prepelica poľná (Coturnix coturnix), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), muchár sivý (Muscicapa
striata), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata),
hrdlička poľná (Streptopelia turtur) a orol kráľovský (Aquilla heliaca).
Vymedzenie hraníc Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty je na parcelný stav uvedené
v prílohe č. 1 vyhlášky.
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Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany
chráneného vtáčieho územia, sa podľa § 2 ods. 1 vyhlášky v ekologicko-funkčných priestoroch
uvedených vyššie považuje:
 vykonávanie výchovnej a obnovnej ťažby, zalesňovania, ochrany lesa a sústreďovania
dreva (lesohospodárskej činnosti) v období od 1. marca do 30. júna,
 obnovná ťažba iným ako účelovým výberom v lesoch ochranných a lesoch osobitného
určenia,
 obnovná ťažba veľkoplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu
a holorubným hospodárskym spôsobom v hospodárskych lesoch,
 odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, určených
rozhodnutím štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny,
 umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zvážnice,
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho
územia, sa podľa § 2 ods. 2 vyhlášky na pozemkoch mimo ekologicko-funkčných priestorov
uvedených vyššie považujú:
 hospodárska činnosť v období od 15. februára do 15. júla vykonávaná v blízkosti
hniezda určeného rozhodnutím štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny; v tomto
rozhodnutí určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny územné a časové obmedzenie
činnosti,
 odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov určených
rozhodnutím štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny,
 rozorávanie trvalých trávnych porastov.
D. 4. Územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je v zákone definovaný ako celopriestorová
štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a
foriem života v krajine. Táto je tvorená biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v
hierarchických úrovniach: nadregionálnej, regionálnej a miestnej (lokálnej) úrovni.
Povinnosť vytvárania a ochrany ÚSES je v súčasnosti zakotvená vo viacerých právnych
normách a vládnych uzneseniach v Slovenskej republike, nie je však vymedzená samostatným
zákonom. Základom sa stala Koncepcia územného systému ekologickej stability. V oblasti
legislatívneho zabezpečenia je ÚSES obsiahnutý zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov. Všeobecné zastúpenie tejto problematiky môžeme nájsť
aj v ďalších zákonoch týkajúcich sa životného prostredia, najmä územného plánovania.
ÚSES sa vymedzuje v plánoch, ktoré majú obsahovať mapy existujúcich a navrhovaných
biocentier a biokoridorov s vyznačenými chránenými územiami v mierke 1 : 50 000 a väčšie
pre nadregionálny a regionálny ÚSES a v mierke 1 : 10 000 a väčšie pre miestny ÚSES. Plán
ÚSES je podkladom pre projekty systémov ekologickej stability, pozemkových úprav,
spracovanie územnej plánovacej dokumentácie, lesné hospodárske plány, vodohospodárske a
iné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.
Prvky ÚSES boli vymedzené v dokumente Regionálneho územného systému ekologickej
stability (RÚSES) pre mesto Bratislava, spracovanom v r. 1994. V r. 1999 bol spracovaný
Územný priemet prvkov RÚSES mesta Bratislavy, v ktorom boli tieto prvky spresnené a bola
posúdená ich funkčnosť. Na území MLB bolo na lesnom pôdnom fonde vymedzených viacero
prvkov ÚSES - biocentier a biokoridorov rôznych hierarchických úrovní, z ktorých niektoré
do územia MLB len okrajovo zasahujú, alebo ním prechádzajú.
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D.4.1. Biocentrá
Lesné biocentrá, spolu s existujúcimi a navrhovanými maloplošnými chránenými územiami a
lokalitami výskytu chránených druhov živočíchov a rastlín, predstavujú z hľadiska ochrany
prírody najvýznamnejšie územia v rámci MLB. Na území MLB boli vymedzené nasledovné lesné
biocentrá:
Biocentrá regionálneho významu (regionálne biocentrá, ďalej RBC):
 RBC Sitina
 RBC Pekná cesta - Chlmec
 RBC Hrubý vrch - Drieňovec
 RBC Pod Kamzíkom - Koliba
 RBC Sŕnie - Pavleškovica
 RBC Vajnorská dolina
 RBC Zbojníčka - Panský les
Väčšina lesných porastov v rámci vyššie uvedených biocentier bola zaradená do navrhovanej
3. zóny s prioritou ochrany prírody (viac v návrhovej časti Koncpecie).
D.4.2. Biokoridory
Na území MLB sa nachádzajú, resp. ním prechádzajú viaceré biokoridory rôznych typov a
rôznych hierarchických úrovní. Z hľadiska praktickej starostlivosti o územie MLB majú najväčší
význam hydrické biokoridory (vodné toky) všetkých hierarchických úrovní, lokálne biokoridory
drobných terestrických stavovcov a migračné trasy obojživelníkov.
Funkčnosť biokoridorov lesnej bioty všetkých hierarchických úrovní je už v súčasnosti na
území MLB dostatočne zabezpečená, a to súčasným spôsobom lesného hospodárenia, a tiež
stavom súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá je prakticky bez výraznejších migračných bariér.
Vychádzajúc z hlavného poslania MLB možno predpokladať, že takýto stav sa podarí udržať aj
do budúcnosti, na rozdiel od okolitého intenzívne urbanizovaného územia.
Biokoridory regionálneho významu: RBK Vydrica - časť územia biokoridoru sa prekrýva s ÚEV
Vydrica, ďalšia časť územia biokoridoru je navrhovaná na vyhlásenie ako chránené územie v
kategórii prírodná rezervácia (PR Pramene Vydrice).
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D.5. Ochrana rastlín
Ochranu rastlín na území MLB je potrebné zabezpečovať predovšetkým dôslednou ochranou
ich biotopov. Bez ochrany biotopov, resp. lokalít výskytu, nie je možné zabezpečiť dosiahnutie
priaznivého stavu ochrany jednotlivých druhov. Pre každý ohrozený rastlinný druh, resp.
skupinu druhov, bude preto potrebné navrhnúť konkrétne opatrenia ochrany, ktoré by sa mali
v budúcnosti realizovať aj na území MLB.
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ochrana živočíchov a
rastlín všeobecnou povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na všetky právnické i fyzické osoby, to
znamená aj na správcu územia MLB, ako aj na ostatné hospodárske subjekty, ktoré tu
pôsobia, a v primeranom rozsahu tiež na všetkých trvalých obyvateľov a návštevníkov BLP:

§ 4 Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov (1) Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže
ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať
tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platia osobitné
ustanovenia pre ochranu chránených rastlín:

§ 34 Chránená rastlina (1) Chránenú rastlinu je zakázané a) poškodzovať, ničiť, trhať,
vykopávať, vyrezávať, ako aj zbierať v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode, b) držať a
pestovať mimo jej prirodzeného výskytu v biotope, c) premiestňovať alebo prepravovať, d)
predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať na účel predaja alebo výmeny, e) vyvážať. (2)
Zakázané je aj poškodzovať a ničiť biotop chránenej rastliny.
K najvzácnejším chráneným druhom rastlín vyskytujúcim sa na území MLB patrí listnatec
jazykovitý (Ruscus hypoglossum). Na Slovensku sa tento druh vyskytuje len veľmi vzácne
v Malých Karpatoch, aj to len na pomerne malom území od Bratislavy po Modru. Niekoľko
známych lokalít tohto druhu sa nachádza aj v MLB, v lesných porastoch nad Krasňanmi.
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D.6. Ochrana živočíchov
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ochrana živočíchov a
rastlín všeobecnou povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na všetky právnické i fyzické osoby, to
znamená aj na správcu územia BLP, ako aj na ostatné hospodárske subjekty, ktoré tu pôsobia,
a v primeranom rozsahu tiež na všetkých trvalých obyvateľov a návštevníkov BLP:

§ 4 Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov (1) Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže
ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať
tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platia osobitné
ustanovenia pre ochranu chránených živočíchov:

§ 35 Chránený živočích (1) Chráneného živočícha je zakázané a) chytať, zraňovať alebo
usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí, b) rušiť v jeho prirodzenom vývine, najmä ho vyrušovať
v dobe rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku, migrácie, c) ničiť a poškodzovať
jeho biotop, najmä obydlie, hniezdo, miesto rozmnožovania, získavania potravy, odpočinku,
preperovania alebo zimovania, d) ničiť jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane
prázdnych vajec, e) zbierať jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec, f)
držať vrátane držby prázdnych vajec z voľnej prírody, g) chovať v ľudskej opatere, h)
predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať s cieľom predaja alebo výmeny, i)
premiestňovať alebo prepravovať, j) medzidruhovo krížiť, k) vyvážať.

Ochranu živočíchov na území BLP je potrebné zabezpečovať predovšetkým dôslednou
ochranou ich biotopov. Okrem toho pre niektoré skupiny živočíchov je potrebné realizovať
navyše osobitné ochranné opatrenia zamerané obvykle na elimináciu negatívnych faktorov,
ktoré ich nepriaznivo ovplyvňujú (napr. vyrušovanie návštevníkmi, automobilová doprava,
úhyn na elektrických vedeniach, nedostatok potravy, pytliactvo, nedostatok úkrytov a
zimovísk, a pod). Bez realizácie takýchto opatrení často nie možné zabezpečiť dosiahnutie
priaznivého stavu ochrany jednotlivých druhov. Pre každý druh, resp. skupinu druhov, preto
uvádzame navrhované špecifické opatrenia, ktoré bude potrebné v budúcnosti realizovať aj na
území MLB.
Vodné bezstavovce - z druhov európskeho významu patrí do tejto skupiny vzácna vážka pásikavec (Cordulegaster heros) a tiež rak riavový (Austropotamobius torrentium), ktoré žijú
vo Vydrici. Navrhované opatrenia v oblasti ochrany sú uvedené v ďalšej časti Koncepcie.
Bezstavovce (chrobáky) viazané na staré a odumierajúce stromy - z druhov
európskeho významu patrí do tejto skupiny roháč veľký (Lucanus cervus) a fúzač veľký
(Cerambyx cerdo) ktorých larvy žijú v koreňoch a dreve starých odumierajúcich dubov. V
prestarnutých bukových porastoch sa vyskytuje veľmi vzácne aj fúzač alpský (Rosalia alpina),
ktorého larvy žijú v starých bukových kmeňoch. K najvzácnejším druhom patrí pižmovec hnedý
(Osmoderma eremita), ktorý obýva dutiny starých listnatých stromov, u nás hlavne dubov.
Navrhované opatrenia v oblasti ochrany sú uvedené v ďalšej časti Koncepcie.
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Bezstavovce (motýle) viazané na špecifické živné rastliny a štruktúru biotopov - do
tejto skupiny patria viaceré vzácne druhy motýľov - napr. dúhovec menší (Apatura ilia),
dúhovec väčší (Apatura iris), babôčka osiková (Nymphalis antiopa), babôčka brestová
(Nymphalis polychloros), ktorých živnými rastlinami sú tzv. pionierske dreviny (vŕby, najmä
rakyta, topole, osika, breza). Tieto dreviny sú lesníkmi vo všeobecnosti považované za
nežiaduce, sú preto už z mladých porastov zámerne odstraňované a v starších porastoch sa
vyskytujú zväčša už len ojedinele. Ďalšie vzácne druhy motýľov sa vyskytujú v preriedených
lesných porastoch (riedkolesie) a na dočasne alebo trvalo bezlesých plochách. Významné z
hľadiska týchto druhov môžu byť aj plochy pod elektrovodmi, na ktorých sa vďaka pravidelnej
údržbe (výrubom) udržiava vysoké zastúpenie týchto pionierskych drevín. Najmä pestro
sfarbené denné druhy motýľov predstavujú obzvlášť atraktívnu skupinu živočíchov aj pre
návštevníkov, ktorí ich výskyt vnímajú zväčša veľmi pozitívne.
Navrhované opatrenia v oblasti ochrany sú uvedené v ďalšej časti Koncepcie.
Ryby - fauna rýb nebola doteraz na území BLP podrobnejšie skúmaná, v toku Vydrica je však
možné predpokladať výskyt niektorých vzácnejších druhov. V rybníkoch sa chovajú
hospodársky významné druhy rýb, napr. kapry, šťuky a zubáče, čo môže za určitých okolností
negatívne ovplyvňovať pôvodnú rybiu faunu vo Vydrici.
Navrhované opatrenia v oblasti ochrany sú uvedené v ďalšej časti Koncepcie.
Obojživelníky a plazy - fauna obojživelníkov a plazov je na území BLP pomerne dobre
preskúmaná, známe sú aj špecifické nároky jednotlivých druhov na ochranu. Najväčšia
potreba takýchto opatrení je pri dvoch druhoch - ropucha obyčajná (Bufo bufo) a skokan
hnedý (Rana temporaria), ktoré každoročne v jarnom období migrujú do rybníkov v údolí
Vydrice, pričom často dochádza k ich úhynu v dôsledku kolízií s motorovými vozidlami, a to
najmä na Ceste slobody. Migrácia ropúch trvá na týchto lokalitách zhruba 2 - 3 týždne a jej
dĺžka závisí vo veľkej miere od počasia, predovšetkým od teploty a vlhkosti. Tento problém sa
snažia riešiť dobrovoľní ochrancovia prírody. Základná organizácia SZOPK Miniopterus
organizuje každoročne už od roku 1987 na Železnej studienke akciu "Pomoc ropuchám pri
jarných migráciách". V rámci tejto akcie sa v jarnom období inštalujú v kritických úsekoch
dočasné zábrany z plastovej fólie, ktoré väčšine žiab zabraňujú dostať sa na vozovku.
Dobrovoľníci potom prenášajú ropuchy cez cestu do rybníkov. Zatiaľ čo v prvých rokoch akcie
sa kládol dôraz predovšetkým na samotný prenos ropúch cez vozovku, postupne sa
zdokonaľovala stavba zábran, zväčšovali sa úseky, na ktorých boli zábrany postavené a do
akcie sa postupne zapájalo stále viac dobrovoľníkov z radov verejnosti. V súčasnosti sa
zábrany budujú pozdĺž rybníkov na troch úsekoch s celkovou dĺžkou cca 1175 metrov. Zo
štatistického vyhodnotenia jednotlivých ročníkov akcie vyplýva, že počet zachránených ropúch
sa v priemere pohybuje v rozmedzí 6-10 tisíc. Tieto počty čiastočne kolísajú v závislosti od
počasia a ďalších faktorov. Pomer usmrtených a zachránených ropúch v prvých rokoch akcie
bol takmer jedna ku jednej. V posledných rokoch tvoria usmrtené ropuchy len cca 3 % z
celkového počtu migrujúcich žiab, čo potvrdzuje praktický prínos tejto akcie pre ich ochranu.
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Navrhované opatrenia v oblasti ochrany sú uvedené v ďalšej časti Koncepcie.

Vtáky - pre ochranu väčšiny lesných druhov vtákov vcelku postačuje súčasný spôsob
extenzívneho hospodárenia v lesných porastoch na území BLP. Najmä pre tzv. dutinové
hniezdiče (napr. sýkorky, brhlíky, niektoré sovy) má zásadný význam ponechávanie bútľavých
(dutých) stromov v porastoch. Rovnako významné je ponechávanie stojacich odumretých
stromov a ich zvyškov pre ďatle a pre ďalšie druhy vtákov, pre ktoré predstavujú najmä v
zimnom období významné zásobárne potravy - rôznych bezstavovcov a ich lariev.

Z hľadiska ochrany osobitnú skupinu vtákov tvorí niekoľko väčších, vzácnych druhov, ktoré sú
najmä v čase hniezdenia obzvlášť citlivé na vyrušovanie - bocian čierny (Ciconia nigra)
a niektoré vzácne dravce, ako napríklad sokol sťahovavý (Falco peregrinus) či orol kráľovský
(Aquila heliaca). Tieto druhy síce nachádzajú pomerne vhodné podmienky aj na území MLB,
limitujúcim faktorom ich hniezdenia je však príliš vysoká intenzita vyrušovania návštevníkmi a
pri ťažbe dreva. V prípade zahniezdenia niektorého z týchto vzácnych druhov je preto
potrebné im zabezpečiť maximálnu ochranu a kľud počas celého obdobia hniezdenia.
Osobitný problém pri ochrane vtákov na území BLP predstavujú nadzemné elektrovody. Pre
vtáky je smrteľný dotyk s vedením, v ktorom je prúd s napätím nad 1kV. Z tohto hľadiska sú
najviac rizikové tzv. „stĺpy smrti“ - s vodorovnými konzolami a zvyčajne s tromi vodičmi
vedenými na podperných izolátoroch. Tento rizikový faktor negatívne ovplyvňuje hlavne
dravce, vrátane najvzácnejších druhov, ktoré na takýchto stĺpoch často odpočívajú pri love
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potravy. K smrteľným zraneniam vtákov dochádza najčastejšie pri ich dosadaní na stĺp
elektrovodu alebo pri vzlietaní z neho.
Navrhované opatrenia v oblasti ochrany sú uvedené v ďalšej časti Koncepcie.
Cicavce - zo skupiny cicavcov patrí na území MLB k vzácnejším druhom napríklad jazvec lesný
(Meles meles). Za jeden z najvzácnejších druhov možno považovať vydru riečnu (Lutra lutra),
ktorá sa tu vyskytuje zrejme len periodicky, aj to v počte len niekoľkých kusov. V prípade že
by sa v oblasti rybníkov objavil bobor vodný (Castor fiber), možno očakávať vážny konflikt
medzi záujmami rekreácie, rybárstva a ochrany prírody. Bobor môže spôsobovať problémy
stínaním stromov a vyhrabávaním brlohov v hrádzach rybníkov. Ak by nastala takáto situácia,
odporúčame riešiť ju odchytom bobra (môže ho vykonávať len kvalifikovaný odborník) a jeho
premiestnením na inú lokalitu mimo územia MLB. Osobitnú pozornosť si vyžaduje ochrana
netopierov, ktorú Slovenskej republike ukladá aj osobitná Dohoda o ochrane netopierov
(EUROBATS).
Navrhované opatrenia v oblasti ochrany sú uvedené v ďalšej časti Koncepcie.
D.7. Ochrana biotopov
Biotopy národného a európskeho významu ustanovuje príloha č. 1 vyhlášky MŽP SR č.24/2003
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Prevodová
tabuľka na identifikáciu biotopu národného alebo európskeho významu z údajov lesníckej
typológie je publikovaná v Katalógu biotopov Slovenska (DAPHNE - Inštitút aplikovanej
ekológie Bratislava, 2002).
Na území MLB boli podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič, 2002).
identifikované tieto hlavné typy lesných biotopov:
Ls 5.1

9130

Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy

Ls 5.2

9110

Kyslomilné bukové lesy

Ls 2.1

Dubovo – hrabové lesy Karpatské

Ls 3.5.2

91I0*

Sucho a kyslomilné dubové lesy – časť B

Ls 1.3

91E0*

Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy

Ls 4

9180*

Lipovo – javorové sutinové lesy

Ls 5.1 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy / Biotop európskeho významu
Mezotrofné a eutrofné porasty bukov s pomerne bohatým, viacvrstvovým bylinným podrastom
tvoreným typickými lesnými sciofytmi s vysokými nárokmi na pôdne živiny. Vyskytujú sa na
rôznom geologickom podloží, na miernejších svahoch so sklonom do 20˚, na hlbokých až
stredne hlbokých pôdach, trvalo vlhkých, s dobrou humifikáciou, hlavne typu kambizemí.
V porastoch jednoznačne dominuje buk lesný (Fagus silvatica) s charakteristickým vysokým
zápojom korún a slabo vyvinutým krovinovým poschodím, ktoré tvoria prevažne zmladzujúce
jedince, ojedinele aj baza čierna (Sambucus nigra), lieska obyčajná (Coryllus avellana)
a lykovec jedovatý (Daphne mezereum).
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Hrab obyčajný (Carpinus betulus) sa miestami udržiava len vďaka svojej výbornej
výmladnosti, na skeletnatejších pôdach sa uplatňuje aj javor horský a mliečny (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides), lipa malolistá (Tilia cordata) a čerešňa vtáčia (Cerasus
avium). Pri hromadení bukového opadu je typická nízka pokryvnosť bylinnej etáže, do 15 %.
V podraste dominuje ostrica chlpatá (Carex pilosa), uplatňujú sa aj chlpaňa hájna (Luzula
luzuloides), papraď samčia (Dryopteris filix-mas), lipkavec marinkový (Galium odoratum)
a ďalšie, typický jarný aspekt tvoria zubačka cibuľkonosá (Dentaria bulbifera) a snežienka
jarná (Galanthus nivalis).
Porasty bukových kvetnatých lesov pokrývajú najväčšiu časť územia Mestských lesov.
Zodpovedajú im jednotky lesníckej typológie: 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3312,
3313, 3314, 3317, 3402, 3403.
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy / Biotop európskeho významu
Kyslomilné bukové porasty sa nachádzajú na minerálne chudobných horninách, najmä na
kremencoch. Sú floristicky chudobné a jedince Fagus silvatica sú nižšieho vzrastu a celkovo
vykazujú nižšiu vitalitu ako jedince na mezofilnom substráte. Pôdy sú väčšinou plytké,
skeletnaté rankre. Krovinové poschodie býva slabo vyvinuté, tvoria ho najmä zmladzujúce
jedince hlavných drevín. V podraste prevažujú acidofilné a oligotrofné druhy, najmä metlica
krivolaká (Avenella flexuosa), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), smlz trsťový (Calamagrostis
arundinacea), v najextrémnejších polohách aj čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus)
a vres obyčajný (Calluna vulgaris). Pokryvnosť typických bučinových druhov je nižšia.
Výskyt kyslomilných bukových lesov je viazaný na oblasti kyslého substrátu na chrbtoch
a svahoch. Obklopené sú mezofilným bukovým lesom (Ls 5.1) Zodpovedajú im jednotky
lesníckej typológie: 3102, 3103, 3301, 3311.
Ls 2.1 Dubovo – hrabové lesy Karpatské / Biotop národného významu
Porasty duba zimného (Quercus petraea) a hrabu (Carpinus betulus), najčastejšie s prímesou
buku (Fagus silvatica) a čerešne vtáčej (Cerasus avium) menej ďalších drevín (Tilia cordata,
Fraxinus excelsior). Nachádzajú sa na rôznorodých geologických podložiach a hlbších pôdach
typu kambizemí s dostatkom živín. Relatívnu rôznorodosť stanovištných pomerov odráža aj
charakter podrastu – mezofilnejšie polohy, najmä bázy svah pokrýva typ s ostricou chlpatou
(Carex pilosa) a inými typickými mezofytmi, najmä lipkavec voňavý (Galium odoratum),
lipkavec lesný (Galium sylvaticum), kostihoj hľuznatý (Symphytum tuberosum), pľúcnik
lekársky (Pulmonaria officinalis), hrachor jarný (Lathyrus vernus), konvalinka voňavá
(Convallaria majalis), fialka (Viola reichenbachiana) a pod. Suchšie a výslnnejšie polohy
obsadzujú typy s lipnicou hájnou (Poa nemoralis) a medničkou jednokvetou (Melica uniflora),
kde sa okrem vyššie spomenutých druhov vo väčšej miere uplatňujú aj niektoré svetloa teplomilnejšie druhy, napr. medunica medovkolistá (Melittis melisophyllum). Pre tento biotop
je typický výrazný jarný aspekt – snežienka jarná (Galanthus nivalis), veternica iskerníkovitá
(Anemone ranunculoides), pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis), chochlačka dutá
(Corydalis cava), chochlačka plná (Corydalis solida), veterník žltuškolistý (Isopyrum
thalictroides), cesnak medvedí (Allium ursinum) a ďalšie druhy.
Porasty dubovo-hrabových lesov hraničia s jelšovými podhorskými lužnými lesmi a na druhej
strane s kvetnatými bučinami, do ktorých často veľmi plynulo prechádzajú. Hranice medzi nimi
sú tak často problematické. Zodpovedajú im jednotky lesníckej typológie: 2302, 2304, 2305,
2307, 2311, 2312, 2315, 2402.
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Ls 3.5.2 Sucho a kyslomilné dubové lesy, časť B / Prioritný biotop európskeho
významu
Edaficky podmienené xerofilné acidofilné dubiny s dominantným dubom zimným (Quercus
petraea) na minerálne chudobných horninách (kremence). Pôdy sú plytké rankre, vyskytujúce
sa na extrémnych reliéfových tvaroch (skalnatých rebrách) a južných svahoch. Porasty sú
rozvoľnené, nízke, krovinové poschodie je málo vyvinuté. V bylinnej etáži sa uplatňujú hlavne
druhy lipnica hájna (Poa nemoralis), medunica medovkolistá (Melittis melisophyllum), chlpaňa
hájna (Luzula luzuloides), jastrabník múrový (Hieracium murorum), zvonček broskyňolistý
(Campanula persicifolia), metlica krivolaká (Avenella flexuosa), kostrava ovčia (Festuca ovina).
Dubovo – cerové lesy pokrývajú prevažne rebrá na svahoch s dostatkom slnka, tvoria
maloplošné porasty roztrúsené v rôznych častiach záujmového územia, často sa vyskytujú nad
pásmom bukových lesov (inverzia vegetácie) kde nachádzajú lepšie podmienky ako na dne
údolia. Zodpovedá im jednotka lesníckej typológie 1312.
Ls 1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy / Prioritný biotop európskeho
významu
Porasty v užších údolných nivách menších riek a potokov ovplyvňovaných povrchovými
záplavami alebo podmáčané prúdiacou podzemnou vodou. Pôdy sú hlinité, stredne ťažké,
niekedy oglejené, humózne, s dostatkom živín. Hlavnými drevinami sú jelša lepkavá (Alnus
glutinosa) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), vyskytuje sa tu aj brest (Ulmus minor). Porasty
bývajú viacposchodové, krovinné poschodie je druhovo bohaté, tvoria ho baza čierna
(Sambucus nigra), čremcha obyčajná (Padus avium) a kalina obyčajná (Viburnum opulus).
V bylinnej etáži sa uplatňujú nitrofilné a hygrofilné druhy, typické sú najmä kozia noha
hostcová (Aegopodium podagraria) a miestami ostrica traslicovitá (Carex brizoides) ďalej sa tu
vyskytujú napr. žihľava dvojdomá (Urtica dioica), cesnačka lekárska (Alliaria officinalis),
hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), hluchavka žltá (Lamium galeobdolon), pakost
smradľavý (Geranium robertianum), čistec lesný (Stachys silvatica), záružlie močiarne (Caltha
palustris) a niektoré ďalšie druhy.
Jaseňovo – jelšové lužné lesy sa vyskytujú po celej dĺžke toku Vydrice, od prameňa
v najsevernejšej časti záujmového územia až po Druhý kameňolom a ojedinele aj v nižších
častiach toku. Ich šírka je rôzna, od niekoľkých metrov v oblasti horného toku až po cca 20
metrov v oblastiach kde sa alúvium rozširuje, hlavne v okolí Tretieho kameňolomu.
Rozsiahlejšia jelšina lemuje aj menší tok pozdĺž Peknej cesty a úzke pásy jelšín sa vyskytujú
takmer popri všetkých významnejších prítokoch Vydrice. Zodpovedá im jednotka lesníckej
typológie 0901.
V rámci tohto biotopu sa miestami bodovo vyskytujú prameniská nížin a pahorkatín na
nevápencových horninách (Pr 2). Sú to spoločenstvá tienistých pramenísk a potôčikov lesného
stupňa. Asociácie tvoria navzájom prechodné typy, ale vždy ich charakterizuje vyššia
pokryvnosť cievnatých rastlín ako machorastov. Reakcia pôdy a vody je neutrálna až slabo
kyslá. Okolité lesné spoločenstvá tvoria najčastejšie jelšiny, dubohrabiny a hlavne bučiny.
Pramenisko tohto typu sa nachádza v najsevernejšej časti záujmového územia, v oblasti
prameňov Vydrice. Predstavuje dôležitý biotop pre život a reprodukciu veľkého množstva
druhov bezstavovcov a obojživelníkov a tiež zdroj pitnej vody a lovný biotop pre mnohé druhy
stavovcov.
Ls.4 Lipovo – javorové sutinové lesy / Prioritný biotop európskeho významu
Azonálne, edaficky podmienené spoločenstvo zmiešaných javorovo – jaseňovo – lipových lesov
na svahových, úžľabinových a roklinových sutinách. Vyskytujú sa na minerálne bohatších
silikátových horninách. Veľkú diverzitu drevín zvyšujú vtrúsené druhy z okolitých zonálnych
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spoločenstiev. Krovinové poschodie je dobre vyvinuté, v bylinnej etáži sa dominantne
uplatňujú nitrofilné a heminitrofilné druhy.
Sutinové lesy sú najviac zastúpené na svahoch spadajúcich z vrcholu Kamzíka na sever, a tiež
na svahoch popri červenej značke v úseku medzi Tromi dubmi a Máriiným prameňom.
Zodpovedajú im jednotky lesníckej typológie: 3502, 3503.
Ochranu lesných biotopov na území MLB je potrebné zabezpečovať prostredníctvom
usmernení lesohospodárskej činnosti uvedených v nasledujúcej časti Koncepcie, v kapitole
Lesné hospodárstvo. Dôležité pritom je ponechávať dostatočne veľké plochy týchto
biotopov ich prirodzenému vývoju, tzn. v trvalo bezzásahovom režime. Ochranu
vzácnejších typov nelesných biotopov na území MLB je potrebné zabezpečovať ich vhodným
manažmentom, a to najmä kosením, za efektívny spôsob manažmentu možno považovať aj
extenzívnu pastvu s využitím oviec alebo kôz.
E. Poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo
E.1. Poľovníctvo
Výkon práva poľovníctva pred rokom 2007 komplexne realizovalo mesto prostredníctvom
svojej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, pričom lov zveri vykonávali najmä
poľovnícki hostia cez poplatkový lov. Tento spôsob výkonu poľovníctva bol verejnosťou
v zásade akceptovaný a nevznikali vážnejšie problémy. V rokoch 2007 - 2016 bol výkon práva
poľovníctva v poľovnom revíri Lesopark realizovaný tak, že hlavné mesto uzatvorilo zmluvu s
poľovníckou spoločnosťou "Hus divá" o predaji lovu zveri. Tento stav však bol zo strany
verejnosti pomerne negatívne vnímaný a dlhodobo kritizovaný. Ako najviac problematický bol
vnímaný potenciálny rozpor medzi rekreáciou, resp. bezpečnosťou návštevníkov
a nedostatočne regulovaným poľovníctvom. Preto zmluva, ktorej platnosť sa skončila 30.
decembra 2016, nebola už ďalej predĺžená. Od 1.1.2017 výkon práva poľovníctva v poľovnom
revíri Lesopark opäť zabezpečuje vo vlastnej réžii príspevková organizácia Mestské lesy
v Bratislave, tak ako tomu bolo pred rokom 2007.
Výkonom práva poľovníctva a hospodárením v revíri sú poverené Mestské lesy v Bratislave
(ďalej len MLB) prostredníctvom svojich zamestnancov a poľovníckych hostí. Za
obhospodarovanie revíru je zodpovedný riaditeľ MLB. Obhospodarovateľ revíru (MLB) je
povinný najmä:
 Zabezpečovať primeranú úživnosť revíru, najmä starostlivosťou o políčka a lúky pre
zver, výsadbou plodonosných a ohryzových drevín a prikrmovaním zveri v čase núdze.
 Vybudovať dostatočnú sieť vhodných poľovníckych zariadení, najmä kŕmidiel, soľníkov
a posedov.
 Vykonávať preventívne opatrenia proti chorobám zveri.
Lov zveri sa vykonáva podľa schváleného plánu chovu a lovu a podľa vyhlášky ministerstva,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Plán chovu a lovu raticovej zveri vyhotovujú MLB na
predpísaných tlačivách a predkladajú na schválenie okresnému úradu. Za plnenie plánu chovu
a lovu zodpovedá poľovnícky hospodár. Lov zveri sa vykonáva prostredníctvom zamestnancov
MLB a poľovníckych hostí, na základe „Povolenia na lov zveri“ vydaného riaditeľom MLB. Vstup
do revíru za účelom lovu zveri sa eviduje v „Knihe návštev poľovného revíru“.
MLB vyhotovujú aj ročné vykonávacie plány (tzv. plány poľovníckeho hospodárenia), ktoré
vyplývajú zo skutočného stavu a početnosti zveri.
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Poľovný revír Lesopark
Poslaním poľovného revíru je najmä zachovanie a zveľaďovanie všetkých pôvodných druhov
zveri a ich biotopov, ochrana zveri a ochrana prírodného prostredia. V podmienkach MLB musí
byť starostlivosť o zver a jej biotopy vykonávaná s plným rešpektovaním hlavných funkcií
lesoparku – rekreácie a ochrany prírody. Poľovný revír môže v primeranom rozsahu slúžiť aj
na uspokojovanie záujmu občanov o výkon práva poľovníctva, ktoré možno považovať za
určitú špecifickú formu rekreácie.
Základné údaje o poľovnom revíri
Názov poľovného revíru: Lesopark
Výmera poľovného revíru: 3058,53 ha
Názov poľovnej oblasti: S II Malé Karpaty, Chovateľský celok Karpaty Západ, Danielia
lokalita - D1
Normované kmeňové stavy zveri
Poľovný revír je rozhodnutím č. OU-BA-PLO-2014/47049-Har zaradený do II. kvalitatívnej
triedy. Hlavnou zverou je danielia zver. Vedľajšou zverou je srnčia, jelenia a muflonia zver.
Pridruženou zverou je diviačia zver.
Normované kmeňové stavy raticovej zveri:
Druh zveri

Kvalitatívna
trieda

Výmera
v ha

Normovaný
kmeňový stav

Pomer
pohlavia

Koeficient
prírastku

Danielia

II

3006

37

1:1

0,90

Srnčia

II

3006

144

1:1

1,00

Jelenia

II

-

19

1:1

0,80

Muflónia

II

-

10

1:1

1,00

Diviačia

II

3006

33

1:1

1,30

Úživnosť poľovného revíru a starostlivosť o zver
PR Lesopark bol OÚ Bratislava rozhodnutím č. OU-BA-PLO-2014/47049-Har zo dňa 19.3.2014
v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a ustanovení § 26 a § 27
vyhlášky MPRV č. 489/2013 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa MPRV č. 344/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zaradený do II. kvalitatívnej
triedy. Hlavnou zverou je danielia zver. Vedľajšou zverou je srnčia, jelenia
a muflonia, pridruženou zverou je diviačia.
Úživnosť PR je vyhovujúca súčasnej početnosti stád jednotlivých druhov zveri a zodpovedá
zaradeniu do II. kvalitatívnej triedy. Poľovný revír je tvorený lesnými porastmi, bohatými na
plodonosné druhy drevín, ako sú najmä buk lesný, dub letný, dub zimný, dub cerový, čerešňa
vtáčia, gaštan jedlý a pagaštan konský. Lesné porasty sú vekovo a druhovo značne
diferencované, čiže poľovnej zveri poskytujú priaznivé podmienky na úkryt a pastvu. Trávnaté
porasty majú výmeru 39 ha a sú rovnomerne rozmiestnené po celom revíri. Vodné plochy
o celkovej výmere 11 ha sú tvorené potokmi a jazerami.
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Starostlivosť o zver sa vykonáva podľa Plánu starostlivosti o zver, s prihliadnutím na
aktuálnu početnosť stavov poľovnej zveri.
V poľovnom revíri sú na pestovanie poľnohospodárskych plodín pre zver využívané dve
plochy:
 Políčko Sparisko s výmerou 0,40 ha sa využíva na výsev poľnohospodárskych plodín
slúžiacich pre potravu poľovnej zveri. Pestované plodiny sú kukurica, ovos a ozimný
jačmeň.
 Políčko Šmahy s výmerou 0,49 ha sa využíva podobne ako políčko Sparisko na výsev
poľnohospodárskych plodín slúžiacich pre potravu poľovnej zveri. Políčko je pod
elektrickým vedením.
Poľovnícke zariadenia
Krmelce rebrinové pre srnčiu zver:
V PR sa nachádza 20 kŕmnych zariadení tohto typu. Slúžia pre zimné prikrmovanie srnčej
zveri, pričom ich rozmiestnenie je plošné po celej výmere PR. V plnej miere slúžia na
objemové krmivo. Súčasťou tohto typu krmelca sú aj válovy na jadrové krmivo.
Veľkokapacitné krmelce pre jeleniu zver:
V PR sa nachádza jedno kŕmne zariadenia tohto typu. Slúži pre zimné prikrmovanie hlavne
jelenej zveri a okrajovo srnčej, danielej a muflonej zveri.
Krmoviská pre diviačiu zver:
V PR sa nachádzajú 7 kŕmnych zariadení tohto typu. Slúžia pre zimné prikrmovanie hlavne
diviačej zveri, pričom ich rozmiestnenie je po lesnej časti PR v lokalitách umiestnenia mimo
kŕmnych zariadení pre ostatné druhy zveri.
Senníky pre uskladnenie objemového krmiva:
V PR sa nachádza jedno zariadenie tohto typu. Slúži pre uskladnenie objemového krmiva pre
zimné prikrmovanie zveri.
Soliská a soľníky:
V PR sa nachádza 44 ks solísk resp. soľníkov. Slúžia pre celoročné podávanie kamennej soli.
Ich rozmiestnenie je po celej ploche PR. Takmer všetky sú naviazané na lokalitu prikrmovania.
Len 5 solísk nie je umiestnených v blízkosti kŕmnych zariadení.
Sklad krmiva:
V PR sa nachádzajú 2 sklady krmiva. Slúžia pre celoročné uskladnenie jadrového krmiva, soli.
Väčší sklad je umiestnený v lokalite II. lom a menší pri diviačej obore v lokalite Pekná cesta.
Kazateľnicové a rebríkové posedy:
V PR sa nachádza 35 kazateľnicových a 3 rebríkové posedy. Slúžia pre celoročné využívanie
užívateľa PR pre potreby výkonu práva poľovníctva. Ich rozmiestnenie po ploche PR je
podľa pobytových podmienok poľovnej zveri. Slúžia na lov, pozorovanie a monitorovanie
zdravotného stavu poľovnej zveri.
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Všetky poľovnícke zariadenia sú v stave primeranom ich veku a môžu slúžiť pre potreby
plnenia povinnosti a práv užívateľa poľovného revíru.

E.2. Rybárstvo
Rybárstvo predstavuje súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie a ochranu
genofondu rýb a tiež optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva
Slovenskej republiky (Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve). História rybárstva je takmer
rovnako stará ako samotná história ľudstva.
Z historických prameňov je známe, že v Hornej Mlynskej doline sa už pred stáročiami usadili
mlynári, ktorý tu našli ideálne miesto pre postavenie technických stavieb (mlyny, náhony na
mlyny a rybníky, ktoré slúžili aj ako rezervoáry vody pre potreby mlyna). Prvá zmienka
o vodných mlynoch v tejto lokalite pochádza už z roku 1455. Zaujímavou technickou
pamiatkou je sústava štyroch jazier (rybníkov) vybudovaných v roku 1846 na pohon deviatich
vydrických mlynov podľa projektu maďarského vodohospodárskeho inžiniera Józsefa
Beszédeša. Jazerá sú dnes významným krajinotvorným prvkom a patria k obľúbeným miestam
návštevníkov MLB. Ich vodné hladiny esteticky dotvárajú krajinu a v súčasnosti sa využívajú
prevažne na rybolov. Športový rybolov sa vykonáva na všetkých jazerách v MLB už niekoľko
desaťročí. Ich vedľajším využitím je rekreácia, v obmedzenej miere sa v letnom období
využívali aj na člnkovanie.
Zmyslom hospodárenia na revíroch SRZ MsO Ba 1 nie je len intenzívny chov a lov kaprovitých
rýb v jazerách, ale aj starostlivosť o pstruhový revír, ktorý tvorí potok Vydrica. Jazerá sú
obhospodarované tak, aby sa v nich udržalo stanovené druhové zloženie rýb. V jazerách sa
však nenachádza žiadny prirodzený, pôvodný druh rýb, nakoľko celá rybia osádka v jazerách
je umelo vysádzaná a udržiavaná. Jediným hospodársky významným pôvodným druhom je
pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), ktorý nachádza v potoku Vydrica pomerne priaznivé
podmienky. Biela ryba sa do jazier a toku Vydrica dostáva šírením pri splachoch cez prepady
na jazerách a v menšom množstve možno aj prostredníctvom vodného vtáctva. Každoročne sa
konajú na jazerách rybárske preteky pre deti.
Na území MLB sa nachádzajú 4 väčšie vodné plochy a 1 vodný tok, pričom tri vodné útvary
(potok Vydrica, Železná studienka - jazero č. 2 a Železná studienka - jazero č. 3), patria medzi
lovné revíry Slovenského rybárskeho zväzu Žilina, ktoré spravuje Mestská organizácia
Bratislava 1 SRZ, ktorá je aj užívateľom týchto rybárskych revírov. Rybník č. 4 patrí pod
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správu MLB. MLB zvažujú do budúcnosti možnosť výkonu rybárskeho práva vo vlastnej réžii aj
na ostatných rybníkoch a na Vydrici.
Výkon rybárskeho práva na potoku Vydrica a jazerách č. 2 a č. 3 upravuje a usmerňuje zákon
o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve č.185/2006.
Okrem týchto legislatívnych nariadení upravuje výkon rybárskeho práva aj Miestny rybársky
poriadok pre Bratislavu, v súčasnosti s platnosťou na roky 2015-2017 a Dodatok k miestnemu
rybárskemu poriadku Vydrica - pstruhová voda. V miestnom poriadku pre všetky tri revíry je
uvedený zákaz kladenia ohňa pri vode a zákaz bivakovania.
Návštevnosť rybárov na oboch jazerách (č. 2 a č. 3) má klesajúcu tendenciu, odhadom ide
ročne približne o cca 150 - 200 návštev. Tento trend môže byť spôsobený obmedzením vjazdu
motorových vozidiel do MLB, slabším zarybňovacím plánom oproti iným revírom, prípadne
obmedzenou dostupnosťou.
V roku 2017 prebehla rekonštrukcia vodných nádrží (jazier) č. 3 a č. 4, v rámci projektu
"Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy". Táto rekonštrukcia bola zameraná na obnovu
funkčnosti vodozádržnej funkcie jazier napr. pri náhlych prívalových dažďoch alebo slúžia aj
ako zberné nádrže v prípade nebezpečenstva lesného požiaru.

Rybárske revíry v správe MsO SRZ Bratislava 1
Jazero Železná studienka č. 2
Rozloha vodnej plochy revíru predstavuje 1,3 ha. Číslo revíru je 1-0270-1-1, pričom ide o revír
charakteru kaprový – lovný. V tomto revíri bol do konca roku 2017 potvrdený výskyt druhov
ichtyofauny: kapor rybničný (Cyprinus carpio), šťuka severná (Esox lucius), ostriež zelenkastý
(Perca fluviatilis), sumec veľký (Silurus glanis), pleskáč vysoký (Abramis brama), lieň sliznatý
(Tinca tinca), karas striebristý (Carassius auratus), tolstolobik biely (Hypophthalmichthys
molitrix), amur biely (Ctenopharyngodon idella), plotica obyčajná (Rutilus rutilus), belička
obyčajná (Alburnus alburnus), zubáč veľkoústy (Sander lucioperca). Pravidelne každý rok
prebieha zarybňovanie kaprom (v najväčšej miere), šťukou a amurom.

Jazero Železná studienka č. 3
Rozloha vodnej plochy revíru predstavuje 0,5 ha. Číslo revíru je 1-0280-1-1, pričom ide o revír
charakteru kaprový – lovný. V tomto revíri bol do konca roku 2017 potvrdený výskyt druhov
ichtyofauny: kapor rybničný (Cyprinus carpio), ostriež zelenkastý (Perca fluviatilis), lieň sliznatý
(Tinca tinca), šťuka severná (Esox lucius), pleskáč vysoký (Abramis brama), plotica obyčajná
(Rutilus rutilus), amur biely (Ctenopharyngodon idella), belička obyčajná (Alburnus alburnus),
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), karas striebristý (Carassius auratus).
Pravidelne každý rok prebieha zarybňovanie kaprom (v najväčšej miere), šťukou a amurom.
Druhovým zložením sú oba tieto rybníky takmer identické, až na absenciu sumca v jazere č. 3.
Ikry kaprovitých rýb môžu byť prenášané vodným vtáctvom aj na iné vodné plochy a z iných
revírov na jazerá na Železnej studienke.

Potok Vydrica
Ohraničenie revíru je od vyústenia Vydrice do Dunaja až po jej pramene v Bratislavských
mestských lesoch. Číslo revíru je 1-1460-4-1, pričom sa jedná o revír charakteru pstruhový –
lovný. V tomto revíri bol do konca roku 2017 potvrdený výskyt druhov ichtyofauny: pstruh
potočný (Salmo trutta m. fario), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), sivoň americký
(Salvelinus fontinalis), ostriež zelenkastý (Perca fluviatilis), šťuka severná (Esox lucius), plotica
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obyčajná (Rutilus rutilus), hrúz škvrnitý (Gobio gobio), kapor rybničný (Cyprinus carpio).
Pravidelne každý rok tu prebieha zarybňovanie pstruhom dúhovým (v najväčšej miere) ale aj
mladými jedincami pstruha potočného. Potok Vydrica je jedným z posledných
prirodzených neresísk pstruha potočného v celom Bratislavskom kraji.
Stanovištne nepôvodné druhy rýb ako kapor, štuka, ostriež a plotica sú v pstruhovom revíri
z hľadiska rybárstva ako aj z hľadiska ochrany prírody nežiaduce. Ich prítomnosť nasvedčuje
tomu, že sa ich mladé jedince môžu do potoka Vydrica šíriť pri splachoch z jazier, v menšej
miere to môže aj znamenať, že niektoré jedince týchto druhov môžu tiahnuť proti prúdu od
Dunaja, alebo ich ikry sem mohli byť prenesené prostredníctvom vodných vtákov.

Zarybňovanie revírov MsO SRZ Bratislava 12
Zarybňovanie jazier rybou násadou býva pravidelné každoročné, pokiaľ už bola odchytaná
minuloročná násada. Takto sa vytvára aj plán zarybňovania na nasledujúci rok. Po zarybňovaní
sa násada už neprikrmuje (zarybňovanie prebieha vždy v jesennom období, kedy násada už
veľmi obmedzene prijíma potravu). Na jar sa robí skúšobný odlov na udicu, kedy rybársky
hospodár hodnotí aktivitu rýb ale najmä ich kondíciu. Ak by bola znížená kondícia, prichádza
k dokrmovaniu vysokokvalitnou pšenicou. Podľa skúseností často k dokrmovaniu neprichádza,
ide skôr o ojedinelý prístup. Rybári loviaci kaprov vnášajú vo vody väčšie množstvá krmiva,
ktoré pri neskonzumovaní rybami podlieha hnilobnému procesu a je zdrojom eutrofizácie vôd.
Potok Vydrica je takmer stále zarybňovaný rovnako, väčšinou násadou pstruha dúhového
v mierečnej dĺžke (25 cm). Vydrica je významne potravovo-úživná voda vďaka širokému
zastúpeniu bentickej fauny. Násada pstruhov nebýva prikrmovaná.

Prehľad úlovkov
Podľa dostupných tabuliek bolo na revíroch na Železnej Studienke - Jazerá č. 2 a 3 ulovených
v roku 2012 spolu 1572 ks všetkých druhov rýb o celkovej váhe 3 169,4 kg.
Podľa dostupných tabuliek bolo na revíri pstruhový potok Vydrica v roku 2012 ulovených 273
ks pstruha potočného o váhe 91,27 kg a 438 ks pstruha dúhového o váhe 132,15 kg, spolu
711 ks a 223 kg.
Ekonomika chovu rýb MsO SRZ BA1
Ekonomická bilancia chovu rýb na uvedených revíroch Železnej studničky je neutrálna. Kúpa
rybej násady je realizovaná rybármi z financií získaných pri predaji rybárskych povoleniek
v Miestnej organizácií Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava 1. V prípade zostatku, sú
financie použité na ďalší rok na dorybňovanie po celkovom zarybnení. Hospodárenie na
revíroch SRZ nevyžaduje dotovanie od žiadnej strany.

Prenajaté, súkromné revíry
Jazero Železná studnička (č. 1)
Prenajaté jazero s rozlohou 2 ha je pravidelné zarybňované kaprami o väčšej hmotnosti, ako
je priemer zarybňovania na jazerách podliehajúcich pod správu SRZ (približná váha násady

2

Zdroj: http://www.msosrzba1.sk
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býva 1,5 kg). V jazere sa momentálne nachádza asi 4000 kg kapra rybničného (Cyprinus
carpio) a asi 120 kusov kaprov, ktorých váha je nad 8 kg. Okrem kaprov býva jazero
zarybňované aj v menšej miere štukami, zubáčmi a sumcami. Návštevníci si donedávna (rok
2015) mohli svoj úlovok aj odkúpiť, v súčasnosti (2017) to už nie je možné a rybník funguje
na princípe „chyť a pusť“, čiže lov rýb bez možnosti privlastnenia si úlovku. Lov na jazere je
spoplatnený a je možný od marca do novembra.

Jazero Železná studnička (č. 4)
Jazero nad Partizánskou lúkou patrí pod správu Mestských lesov v Bratislave. MLB ponúkajú
na jazere pre návštevníkov komerčný rybolov za poplatok s možnosťou odkúpenia vlastného
úlovku a rovnako ponúkajú spoplatnený prenájom člnov.

Rybárstvo a rekreácia
Intenzívne a dlhodobo prevládajúce užívanie rybníkov č. 1 – 4 pre účely rybárstva (rybolovu)
do značnej miery obmedzuje možnosti ich využívania pre rekreačné účely. Na prístup k vode
rybári často používajú motorové vozidlá, čím obmedzujú a znepríjemňujú rekreáciu ostatným
nemotorizovaným návštevníkom. Prítomnosť loviacich rybárov obmedzuje možnosť pohybu
návštevníkov po brehoch jazier či možnosť kúpania sa v jazerách. Možnosti využitia jazier na
kúpanie v letnom období obmedzuje aj súčasná kvalita vody, ktorá je znížená práve z dôvodu
hospodárenia na jazerách pri chove kaprov. Chov je podmienený umelým dokrmovaním po
každoročnom vysadení kaprov, okrem toho veľké množstvo návnad a kŕmnych zmesí
aplikovaných priamo do vody používajú jednotliví rybári pri samotnom love. Organické a
anorganické látky obsiahnuté v zmesiach a krmivách spôsobujú eutrofizáciu vôd3 Eutrofizácia
ochudobňuje vodný ekosystém o rozpustený kyslík. Rovnako časté bývajú aj splachy z jazier
do potoku Vydrica, ktorá je typickým podhorským tokom s veľmi nízkou toleranciou
ichtyofauny a bentických organizmov na nedostatok rozpusteného kyslíka vo vode.
MLB ponúkajú možnosť absolvovania trasy náučného chodníka Červený most - Železná
studienka - Kamzík. Zastavenia náučného chodníka sú zamerané na pamiatky a históriu,
živočíšstvo a rastlinstvo a poľovníctvo a lesníctvo. Jeden z panelov približuje aj tému s názvom
„Vo vode a pri vode“. Na paneli s krátkym popisom sú zobrazené druhy kapor, pstruh potočný,
zubáč veľkoústy a šťuka.

3 1

Eutrofizácia vôd: obohacovanie povrchových a podpovrchových vôd niektorými chemickými

látkami spôsobuje zvýšenie množstva živín vo vode. Toto zvýšené množstvo živín (na báze
fosforu a dusíka) spôsobuje za určitých podmienok premnoženie niektorých druhov
organizmov (sinice a riasy) a kolaps celého vodného ekosystému z dôsledku vyčerpania
kyslíkových zásob.
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Napriek nepochybnému pozitívnemu dopadu využívania rybárstva ako jednej zo záujmových
činností v lesoparku prináša táto aktivita aj negatívne dopady – napríklad zaberanie
rekreačného priestoru autami na miestach, kde je bežne zákaz vjazdu. Takto vyzerajú
rekreačné lokality pri 2. Rybníka na Železnej studienke a U Slivu, keď tam parkujú autá
rybárov.

Rybárstvo a ochrana prírody
Rybníky – dlhodobé uprednostňovanie využívania rybníkov pre potreby rybárstva, okrem
vyššie uvedených negatívnych vplyvov na rekreáciu, pôsobí negatívne aj na niektoré skupiny
živočíchov. Larvy obojživelníkov (ropucha obyčajná, skokan hnedý) ktoré využívajú rybníky na
rozmnožovanie, sa stávajú potravou najmä pre dravé druhy rýb, ale napr. aj pre kaprovité
ryby. Pri väčšej hustote tieto ryby dokážu skonzumovať väčšinu potomstva týchto druhov
obojživelníkov v rybníkoch.
Vydrica – viaceré vzácne druhy živočíchov, ktoré sa na území mestských lesov v minulosti
vyskytovali alebo sa ešte aj dnes vyskytujú, ako vydra riečna, rybárik riečny či bocian čierny,
sa živia takmer výhradne rybami či inými vodnými živočíchmi. Pri pomerne intenzívnom love
pstruhov športovými rybármi na celom toku Vydrice prakticky bez obmedzenia, od jej ústia do
Dunaja až po jej pramennú oblasť, prirodzená hustota populácie pstruha potočného sa
znižuje. Lovené sú väčšie, staršie jedince, ktoré sa tak nemôžu zúčastňovať na reprodukcii.
Takisto často dochádza k nadmernému vyrušovaniu chránených živočíchov pri zbere potravy.
Tieto chránené rybožravé živočíchy potom často nenachádzajú dostatok potravy, alebo k nej
v dôsledku častého vyrušovania majú obmedzený prístup, čo má negatívny vplyv na kondíciu,
zdravotný stav a prežívanie najmä mláďat a mladších jedincov. Prenikanie stanovištne
nepôvodných druhov rýb do toku Vydrice (zapríčinené rybárstvom, resp. rybármi) zase
spôsobuje ochudobňovanie pôvodnej fauny.

E.3 Včelárstvo
Včelárstvo je staré tak ako ľudstvo samo a sprevádza ľudí po celú dobu jeho vývoja. Med
odjakživa patril medzi základné potravinové doplnky človeka, no nie odjakživa sa ľudia venujú
včelárstvu, teda chovu včiel v úľoch, ako ich poznáme dnes. V historických časoch sa med
získaval koristným vyberaním medu divých lesných včiel. Jaskynní lovci dokonca objavili sladkú
chuť medu oveľa skôr, ako slanú chuť soli. Vyhľadávali brte – dutiny stromov, v ktorých sídlili
včely – a vykrádali ich. Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof
Priscus v roku 448.
Územie MLB vytvára pre rozvoj včelárstva veľmi vhodné prostredie. V roku 2015 prišli MLB so
zámerom navrátiť včely do lesov, pretože ako vieme, pôvodným domovom včiel je prírodné
lesné prostredie. Ide tiež o návrat tradície včelárstva v rámci lesníctva. Les bol vždy jedným z
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najvhodnejších prostredí pre chov včiel pre bohaté zdroje peľu, nektáru a medovice. V
minulosti na lesných pozemkoch fungovali včelnice, postupne však zanikli. Jedným z dôvodov,
prečo sa MLB pre tento zámer rozhodli, je aj to, že v súčasnosti počet včelstiev vo
všeobecnosti klesá a divé včely medonosné z prírody takmer úplne vymizli. Projekt na
zaradenie včelárstva do činnosti Mestských lesov v Bratislave vznikol aj ako reakcia na značný
úbytok včelstiev v našom kraji. Včelárstvo má pre lesníctvo veľký význam. V lesoch, kde sú
včely, zvyšuje sa množstvo semien napr. buka, duba, javora, agátu. Hlavnou funkciou včiel je
udržiavanie ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeľovania rastlín.
S budovaním včelej farmy začali MLB postupne. V roku 2015 to boli prvé 2 včelstvá, v roku
2016 sme mali 10 včelstiev a tento rok je to už 18 včelstiev. Neskôr by sme chceli dosiahnuť
počet 70 – 100 včelstiev. Našou víziou je už na budúci rok ponúknuť obyvateľom Bratislavy
kvalitný med vo väčšom množstve. MLB spolupracujú s bratislavskými včelármi, Slovenským
zväzom včelárov, jeho základnou organizáciou v Bratislave a vďaka tejto spolupráci majú v
pláne vytvoriť nielen produkčnú a vzdelávaciu včelnicu, ale aj včeliu záhradu. Základ pre
včeliu záhradu bol položený zrekultivovaním areálu bývalej lesnej škôlky na Kačíne. V minulom
roku sme vysadili včelárske rastliny – najmä dreviny, v ďalších rokoch máme v pláne vysadiť
lúku vhodnú pre včely, motýle a iné opeľovače.
Momentálne sme sa zamerali na vybudovanie včelníc, v súčasnosti máme dve stanovištia
včelstiev, a to na Kačíne a v Horárni nad Krasňanmi, postupne chceme stanovištia rozšíriť. V
pláne máme dobudovanie priestorov na stáčanie medu, úpravu priestorov na skladovanie a
výrobu pomôcok. K projektu včelárstva v mestských lesoch patrí aj včelí náučný chodník pod
názvom Karpatská včela, ktorý bol otvorený minulý rok a prispieva k informovanosti
návštevníkov mestských lesov o živote včiel a včelárení, ako aj o prospešnosti včelích
produktov pre zdravie.
Ďalším spôsobom propagácie a využitie včelárstva je postavenie „včelieho domčeka“ na
včelnici na Kačíne, ktorý bude slúžiť návštevníkom lesoparku na relax a využitie liečivého
potenciálu včelstiev. V prípade pozitívnych spätných väzieb bude takýchto relaxačných
liečivých domčekov postavených viac.
F. Environmentálna výchova a lesná pedagogika, spolupráca s verejnosťou
Komunikácia a spolupráca s verejnosťou je jednou z dôležitých činností, ktorú v prostredí
Lesoparku vykonáva organizácia MLB v spolupráci so štátnymi inštitúciami (napr. ŠOP SR)
a mimovládnymi organizáciami (napr. Daphne, SZOPK Miniopterus, atď.). V MLB sú vytvorené
podmienky pre realizáciu pasívnych a aktívnych foriem environmentálnej výchovy, vzdelávania
a osvety, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj lesná pedagogika.
Cieľom environmentálneho vzdelávania v MLB (vrátane lesnej pedagogiky) je:
 prehĺbiť záujem verejnosti o les a prírodu,
 objavovať a vnímať les všetkými zmyslami,
 posilňovať pozitívny vzťah k lesu,
 objasniť význam hospodárenia v lese
 názorne ukázať ohrozenie a princípy ochrany lesa
 podporovať aktívny prístup k ochrane životného prostredia (vôľa konať)
Environmentálne vzdelávanie je zamerané na nasledujúce cieľové skupiny:
 školy a detské kolektívy
 mládež stredných a vysokých škôl
 osoby so špeciálnymi potrebami, dospelí a seniori
 rodiny
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odborná a laická verejnosť

Z aktívnych foriem environmentálnej výchovy sa na území MLB realizujú nasledovné:
Ekovýchovné programy a exkurzie zamerané na les, rieku a rybníky
Programy v rámci celoročnej ponuky pre MŠ/SŠ/ZŠ realizujú v území MLB a Daphne. Programy
MLB sú zamerané na lesnú pedagogiku. Daphne zastrešuje témy ochrana lesa, lesné rastliny a
živočíchy, živočíchy Vydrice, život v rybníku.
Tréningy učiteľov
V území každoročne prebiehajú tréningy učiteľov zo škôl v Bratislave a širokom okolí,
zamerané na interaktívne formy výučby prírodovedných predmetov.
Akcie pre odbornú a laickú verejnosť (tradičné akcie, prednášky, prezentácie, diskusie
apod.)
Napríklad v roku 2016 aj 2017 sa uskutočnili na území MLB X. a XI celoslovenské Lesnícke dni.
Lesnícke dni spájajú štátne aj neštátne lesnícke inštitúcie, združenia pri aktívnej komunikácii,
na spoločnom festivale vzdelávacích aktivít na Partizánskej lúke. Interaktívne je približovaná
činnosť lesníkov, úlohy lesného hospodárstva, zvyšuje sa všeobecné povedomie k témam
týkajúcich sa lesa, odovzdávajú sa skúsenosti zúčastnených odborných garantov ďalším
generáciám, posilňuje kontinuita informácií.
SZOPK Miniopterus každoročne organizuje akciu „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ (v
r. 2017 už XXXII. ročník). Akcia spája osvetu škôl a širokej verejnosti s praktickou ochranou
obojživelníkov pri jarných migráciách.
Obľúbenou a vyhľadávanou súčasťou pasívnej environmentálnej výchovy sú náučné tabule a
chodníky, ktorých je v území inštalovaných viacero:
Na území lesoparku boli postupne vybudované rôzne zariadenia slúžiace environmentálnej
výchove návštevníkov – väčšinu z nich vybudovali Mestské lesy Bratislava, niektoré organizácia
Daphne, ktorá sa venuje environmentálnej výchove.
Chodník / tabuľa

Trasa / lokalita

1.

Veľký
náučný
chodník,
ktorý
spája
dve Trasa od Červeného mosta
najnavštevovanejšie centrá – Kamzík a Železnú cez Železnú studničku až po
studničku; vedie až po Červený most. Nájdeme na ňom Kamzík
18 tabulí na trase cca 4,3 kilometra4

2.

Informačná tabuľa Karpatská včela, na mieste, kde sa Lokalita Kačín
nachádza včelárske hospodárstvo.

3.

Menší náučný chodník o dendrológii a rastlinách, Nad Partizánskou lúkou
spestrený interaktívnymi drevenými prvkami (drevený
xylofón, sochy ďatľov, vzorky rôznych druhov dreva, iné)

4.

Informačná tabuľa o živočíchoch

V doline smerom na Kačín

5.

Náučná tabuľa (Dafné) - salamandry

Lokalita Kačín

4

http://www.ba-lesy.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451035&id=1003
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6.

Náučná tabuľa (Dafné) - žaby

Lokalita Drieňové lúky

7.

Náučná tabuľa (Dafné) - mokrade

Lokalita Dlhé lúky

8.

Náučná tabuľa (Dafné) - kultúra, Sváko Ragan

Lokalita Dlhé lúky

Lesná pedagogika5 je pomerne nová aktivita, ktorá sa venuje prevažne deťom, ale aj
dospelým. Je to zaujímavá forma, ako širokej verejnosti priblížiť prostredie lesa a lesného
hospodárstva. Umožňuje poznávanie prírody priamo, všetkými zmyslami a často formou
zážitkového učenia a hier v lese.
Lesná pedagogika sa v MLB začala skúšobne uskutočňovať už v roku 2013. Od roku 2015
dochádza k pravidelnej realizácii s celoročným programom.




V roku 2015 sa LP zúčastnilo 18 základný škôl a škôlok, čo bolo 827 žiakov.
V roku 2016 sa LP zúčastnilo 10 základných škôl a škôlok čo bolo 572 žiakov. Pokles
bol spôsobený tým, že LP sa realizovala len utorky a štvrtky.
Program pokračoval aj v roku 2017 s podobnými výsledkami.

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života
lesa a objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov. Lesná pedagogika
je zameraná na rozvoj celistvej osobnosti s dôrazom na environmentálnu zodpovednosť,
sociálnu spravodlivosť, v zmysle duchovného rozvoja a sebapoznania. Vychováva človeka ako
súčasť prírody. Lesná pedagogika je najjednoduchšia cesta lesníkov, ako priblížiť širokej
verejnosti prostredie lesa so všetkými jeho funkciami. Deti sa hravou formou oboznámia s
lesom ako ekosystémom, naučia sa spoznávať dreviny, rozpoznať zvieratá žijúce v mestských
lesoch. Dozvedia sa o liečivých bylinách. Zoznámia sa s prácou lesníka. Program MLB prebieha
celoročne a aktivity sú prispôsobené ročnému obdobiu. Programy lesnej pedagogiky realizujú
lesníci - lesní pedagógovia, ktorí sú vyškolení špeciálnym kurzom lesnej pedagogiky
akreditovaným Ministerstvom školstva SR.
So zmenou poslania a zamerania Lesoparku mení sa a rozširuje zameranie lesnej pedagogiky
smerom k environmentálnej výchove, objavujú sa nové témy, akými je napríklad klimatická
zmena a adaptácia na ňu. MLB rozvíjajú nové témy a prístupy – napríklad boli partnermi
v projekte Urban Natur, zameranom na rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránenom
území6 s hlavným partnerom mestom Viedeň.
Obmedzenie kontaktu s prírodou u dnešných detí má podľa odborníkov narastajúci negatívny
dopad. Preto je riešenie tejto témy veľmi dôležité, ak chceme aby naše deti boli nielen zdravé,
ale aby si vytvorili aj pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

5
6

http://www.lesnapedagogika.sk/sk/zlozka.php?content=9, http://forestpedagogics.eu/portal/
http://www.urbannatur.eu/index.asp
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Návštevnosť Lesoparku prináša bohužiaľ aj negatívne dôsledky, napríklad zanechávanie
rôzneho odpadu po návštevníkoch, ktorý je potrebné zbierať a odstraňovať. Osobitou témou
sú nepovolene skládky odpadov, zväčša pri záhradkárskych osadách. Okolo hranice lesoparku
sa nachádza viac ako 25 záhradkárskych osád, ktoré produkujú smeti a odpad veľkého
množstva a rôzneho druhu. Odpad často vozia do lesa aj stavebníci a na pleciach Mestských
lesov v Bratislave ostáva likvidácia odpadkov, čistenie lesa či odstraňovanie čiernych skládok.
Odvoz smetí a odpadu zabezpečujú MLB prostredníctvom spol. OLO a ročne sa odvezie 65 ton
odpadu v skladbe: 60 ton všeobecný odpad, 3 tony plastov a 2 tony skla. Popri nákladovom
zbere a odvoze odpadu prebiehajú aj rôzne dobrovoľnícke akcie zamerané na vyčistenie
určitých častí Lesoparku. Najznámejšia je Čistenie lesa.
Grafická časť obsahuje polohu a pomenovanie záhradkárskych osád. Vyznačené sú aj hranice
jednotlivých mestských častí.

Plány a priority do budúcnosti sú popísané v nasledujúcej časti Koncepcie vrátane výstavby
Infocentra Kamzík (plánovaná výstavba 2018-2021).
4. Manažment a financovanie

4.1. Priestorové, správne a organizačné členenie MLB
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Opis hranice územia v užívaní Mestských lesov v Bratislave:
Východiskový bod je pri priesečníku katastrálnej hranice medzi k.ú. Rača a k. ú. Vajnory a
potoka vo Vajnorskej doline a pokračuje priesekom na juhozápad po potok v Knižkovej doline,
ďalej pokračuje potokom smerom na sever po priesečník potoka a cesty, ďalej po prieseku
smerom na západ po katastrálnu hranicu medzi k. ú. Rača a k. ú. Vinohrady, ďalej po
katastrálnej hranici smerom na juh po hranicu lesa s poľnohospodárskym pôdnym fondom,
ďalej pokračuje okrajom lesa smerom na juhozápad po katastrálnu hranicu medzi k. ú.
Vinohrady a k. ú. Lamač, ďalej pokračuje po katastrálnej hranici smerom na sever po lesovňu
na Kačíne a pokračuje korytom bezmenného potoka smerom na severozápad po sútok
potokov, ďalej pokračuje priesekom smerom na severovýchod k lesnej ceste a pokračuje po
lesnej ceste smerom na juhovýchod až po katastrálnu hranicu medzi k. ú. Vinohrady a k. ú.
Záhorská Bystrica k lesnému prieseku, ďalej pokračuje po prieseku ku kóte 434, ďalej
pokračuje po hrebeni smerom na východ k lesnému prieseku, po prieseku pokračuje smerom
na severovýchod po lesnú cestu, ďalej pokračuje po lesnej ceste smerom na severozápad k
lesnému prieseku, ďalej pokračuje po prieseku smerom na severovýchod k Malému Slavínu,
ďalej pokračuje po lesnej ceste smerom na sever k lesnému prieseku a po lesnom prieseku
smerom na západ ku katastrálnej hranici medzi k. ú. Záhorská bystrica a k. ú. Svätý Jur a
pokračuje po tejto katastrálnej hranici ku katastrálnej hranici medzi k. ú. Rača a k. ú. Svätý
Jur a pokračuje po tejto katastrálnej hranici ku katastrálnej hranici medzi k. ú. Rača a k. ú.
Vajnory a pokračuje po tejto katastrálnej hranici až do východiskového bodu.
Správne zadelenie Mestských lesov v Bratislave:
Lesný celok Mestské lesy Bratislava bol určený rozhodnutím Okresného úradu v Bratislave,
odboru opravných prostriedkov pod č. OU-BA-OOP4-2014/046214 zo dňa 26.6.2014,
o celkovej výmere 3 126,31 ha lesných pozemkov. Táto celková výmera lesných pozemkov
bola na základe posúdenia zisteného skutočného stavu rozhodnutím číslo OU-BA-OOP42016/008031-DSf zo dňa 29.11.2016 upravená na výmeru 3 133,1320 ha lesných pozemkov,
z toho výmera lesných porastov 3 030,9686 ha.
Lesný celok Mestské lesy Bratislava sa nachádza na dvoch lesných hospodárskych celkoch –
Železná Studienka a Rača (len veľmi malá časť MLB – 0,73 ha sa nachádza aj na LHC
Rusovce). Na území MLB je vytvorených šesť lesníckych obvodov. MLB sa nachádzajú na
území okresu Bratislava, v katastrálnych územiach Rača, Vinohrady, Záhorská Bystrica,
Dúbravka a Karlova Ves.
Organizácia Mestských lesov v Bratislave: Správa Mestských lesov v Bratislave sídli na Ceste
mládeže 4, 831 01 Bratislava. Štatutárnym zástupcom v súčasnosti (2017) je Ing. Vladimír
Zikmund – riaditeľ Mestských lesov v Bratislave. Činnosť odborného lesného hospodára
vykonáva Rudolf Ivičič. Mestské lesy majú celkovo 15 zamestnancov, z toho 4
administratívnych pracovníkov a troch lesníkov.
Prevádzkové zariadenia MLB: Mestské lesy v Bratislave spravujú dve horárne – Krasňany a
Kačín. Okrem horární ešte spravujú chatu na Kamzíku a Kováčovu vilu. V súčasnosti sú
využívané na lesnícku prevádzku. V budúcnosti sa niektoré objekty môžu začať využívať aj na
rekreačné účely.
4.2 Financovanie
V ďalšej časti Koncepcie sú uvedené aj finančné nároky na nasledujúce obdobie. V súčasnosti
je ročný rozpočet organizácie MLB cca 600 tis. eur, z toho približne polovicu príjmov tvoria
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výnosy z ťažby dreva a druhú polovicu prispieva Magistrát z rozpočtu hlavného mesta SR
Bratislava.
Napr. mestské lesy vo Viedni majú pomer financovania 6:1, kde jeden znamená príjem
z ťažby dreva. Lesy v okolí Viedne pritom plnia významnú vodohospodársku funkciu
(nachádzajú sa v nich vodné zdroje pre mesto), čo znamená aj príjem pre lesy Viedeň.
V ďalšej časti Koncepcie je uvedený predpoklad dosiahnuť do 3 rokov štruktúru financovania
60:40 /tzn. že len cca 40 % z celkových príjmov by boli príjmy z ťažby dreva/, výhľadovo až
80:20. Narastajúci záujem verejnosti, návštevníkov o rekreáciu v prostredí MLB znamená aj
narastajúcu potrebu navýšenie finančných prostriedkov, ktoré bude potrebné vynaložiť na
činnosť organizácie MLB. Optimálna suma od roku 2018 je cca 1 000 000 eur / rok.

5. Grafické prílohy a schémy
Zoznam príloh a schém
Širšie vzťahy, mesto
Urbanizmus, Mestské lesy v BA a okolie
Vodné toky, rybníky, pramene, morfológia na území Mestských lesov v BA
Veková štruktúra porastov na území Mestských lesov v BA
Ochrana prírody a krajiny na území Mestských lesov v BA
Komunikácie na území Mestských lesov v BA
Chodníky na území Mestských lesov v BA
Cyklotrasy na území Mestských lesov v BA
Funkčné a priestorové prvky na území Mestských lesov v BA
Rekreácia, šport, prvky, lokalita Železná studnička.
Rekreácia, šport, prvky, lokalita Kamzík
Mestské lesy v BA - návrh zonácie
Návrh na rozšírenie územia Bratislavského lesného parku
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