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1 Úvod
Zotavenie predstavuje relatívne novú sféru života, ktorá sa oddiferencovala v masovom
rozšírení od jeho iných zloţiek až v industriálnej etape vývoja spoločnosti. Je uvedomelým,
cieľavedomým alebo spontánnym procesom, činnosťou, respektíve súborom činností, zameraných
na regeneráciu telesných a duševných síl i na všestranný rozvoj osobnosti človeka. Uskutočňuje
sa vo voľnom čase a v primeranom prostredí.
Rastom urbanizácie úmerne stúpa rozsah poţiadaviek na zotavenie. Súčasné nároky na
krátkodobú rekreáciu sa výrazne prejavujú a budú mať rýchly rast u mestských sídlisk s viac ako
10 000 obyvateľmi. Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky má uţ dnes okolo 500 000
obyvateľov a tak sa dajú predpokladať veľké poţiadavky obyvateľov na zotavenie. Najlepšie
podmienky na regeneráciu telesných a duševných síl poskytuje lesopark, resp. lesný park. Medzi
jeho prednosti patrí veľkosť územia (rozptyl návštevníkov), moţnosť vykonávať rôzne činnosti
(šport alebo rekreácia) a estetika prostredia. Preto výstavba a údrţba lesoparku v blízkosti veľkých
sídel sa stáva v súčasnosti nevyhnutnosťou k uspokojeniu ţivotných potrieb obyvateľov.
Tvorba budovania lesoparku vyţaduje predovšetkým zosúladenie poţiadaviek obyvateľstva
s kapacitou a prírodným charakterom lesného parku,
aby jeho vyuţívaním ostalo prírodné prostredie
lesného parku zachované, a aby nenastala jeho
devastácia. Táto zásada sa musí prejaviť
v správnom
počte
návštevníkov
a v ich
rozmiestnení,
vo
výbere
činnosti
a im
zodpovedajúcich funkčných plôch a zariadení,
v určení zásad pre vymedzenie priestorov pre
rekreačný pobyt, vo výbere rekreačných priestorov
a v ich správnom lokalizovaní, diferencovaní
a dimenzovaní. Rekreačné lesy by mali predstavovať
také prírodné prostredie, ktoré poskytovaním
priaznivých
mikroklimatických
a estetických
účinkov môţe v značnej miere prispieť k regenerácii duševných a telesných síl ľudí.
Lesoparková krajina patrí k tzv. „kultúrnym krajinám“, pretoţe jej formovanie je výsledkom
hospodárskej činnosti človeka. Cieľavedomá činnosť človeka pri tvorbe lesného parku spočíva
v ochrane hodnôt prírodnej krajiny a v odstránení všetkého negatívneho, čo znehodnocuje estetické
a hygienické hodnoty. Dokonalá lesoparková krajina sa vytvára v dlhodobom procese
lesoparkového hospodárenia, výsledkom ktorého je účelná a biologicky hodnotná jednota prvkov
ţivej prírody, abiotických faktorov a prvkov vybavenosti, ktoré zvýrazňujú pozitívne hodnoty
v záujme tvorby vhodných podmienok pre rôzne formy oddychu.
Účelom zriaďovania prímestských lesov a lesných parkov je vytvoriť vo voľnej prírode vhodné
podmienky pre kaţdodennú a krátkodobú rekreáciu obyvateľov miest a priemyslových aglomerácií.
Cieľom hospodárenia v prímestských rekreačných lesoch je vytvoriť optimálne podmienky pre
rekreáciu pri súčasnom zachovaní biologickej diverzity a produkčných schopností lesa a obmedziť
negatívny dopad rekreačného vyuţívania lesov na najniţšiu moţnú mieru. Zosúladenie všetkých
týchto poţiadaviek a potrieb sa dosahuje pomocou generálneho projektu lesoparku.
Generálny projekt bude predstavovať základné podkladové dielo pre vypracovanie
lesného hospodárskeho plánu (LHP) pre príslušný lesný hospodársky celok (LHC), a teda aj
prímestský rekreačný les. Jeho úloha bude teda pozostávať v poskytnutí podkladov pre
vypracovanie takých návrhov hospodársko-úpravníckych opatrení, ktorými by bol prostredníctvom
LHP zabezpečený zámer funkčnej prestavby prírodného prostredia lesného územia prímestského
rekreačného priestoru. V LHP majú byť zas spracované smernice na hospodárenie tak, aby zaistili
dosiahnutie stanovených zámerov a cieľov, t. j. optimálnu štruktúru a plošné rozmiestnenie lesných
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porastov z hľadiska poţiadaviek stanoveného modelu funkčnej a priestorovej organizácie celého
prímestského rekreačného priestoru.
Prvý samostatný Generálny plán pre Bratislavský lesný park (GP BLP) (nie spolu s LHP) bol
vyhotovený UHÚL, pob. Piešťany, v roku 1976 a schválený dňa 4. februára 1977. Bol spracovaný
s perspektívou tvorby do roku 2000. V roku 1992 bol spracovaný zjednodušený GP BLP
Západoslovenskými lesmi Bratislava, ktoré boli vtedajším uţívateľom lesov na území lesoparku. Po
roku 2000 už nebol spracovaný žiadny GP BLP. Plánovanými obnovami LHP v roku 2005, keď
pôvodný LHP skončil platnosť, nastala nutnosť zosúladiť spôsob zabezpečovania výstavby
a údrţby lesoparku s najnovšími poznatkami v tejto oblasti prostredníctvom obnovy generelu
lesoparku. Týmto spôsobom sa môţu prenášať tieto poznatky aj následne do spracovávaného LHP.
Dôleţitým bodom pre obnovu generelu lesoparku bola aj zmena vlastníckych a uţívacích práv na
území pôvodného lesoparku. Niektorí vlastníci uţ nemajú záujem na údrţbe lesoparku a preto je
potrebné zároveň prehodnotiť aj výmeru lesoparku.
V súčasnosti (2006) majú skutočný záujem na budovaní a údrţbe lesoparku uţ len Mestské
lesy v Bratislave – organizácia spravujúca lesný majetok Mesta Bratislava na výmere pribliţne
3100 ha. Preto sa stala táto organizácia zadávateľom prác na Generálnom pláne Bratislavského
lesného parku.
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2 História
2.1 Historický vývoj generelu BLP
V roku 1955 vypracoval Ústav pre hospodársku úpravu lesov UHÚL Zvolen, pobočka
Piešťany, ako súčasť lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) generel pre stanovený
Bratislavský lesný park (ďalej len BLP). Podľa LHP na obdobie 1948 – 1957 malo mesto 4.332,38
ha zalesnenej lesnej pôdy, 122,23 ha nezalesnenej lesnej pôdy, 81,99 ha inej k lesu patriacej úrodnej
pôdy a 184,59 ha neplodnej pôdy, 108,32 ha parkového lesa a 13,43 ha ochranného lesa. Lesy boli
zaradené do polesí Vydrica, Rača, Devín a Petrţalka. Podľa k.ú. bola výmera nasledovná:
Bratislava 2878 ha, Karlova Ves 222 ha, Devín 577 ha, Dúbravka 2 ha, Záhorská Bystrica 232 ha,
Rača 733 ha a Petrţalka 198 ha.
Na základe rozhodnutia bývalého Povereníctva lesov a drevárskeho priemyslu v Bratislave č. I
– 362/111 – 1953 Kr. zo dňa 21. 4. 1953 a uznesenia rady bývalého ÚNV zo dňa 20. 6. 1956, ako aj
rozhodnutím MLVH v Prahe č. OLH – 56 č. 975/1209/67-451 zo dňa 18. 7. 1967 vydáva Rada
Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy Štatút územia „Bratislavský lesný park“.
V roku 1967 schválený BLP sa nachádzal na JV svahoch karpatského masívu a rozprestiera sa na
rozlohe 5.763,02 ha, z čoho je 5.697,08 ha lesnej pôdy (podľa LHP s platnosťou od 1. 1. 1968).
Z rozboru uvedeného v Genereli BLP v roku 1976 vyplýva, ţe úlohy stanovené generelom
z roku 1955 boli v podstate splnené a v niektorých bodoch aj prekročené. Jednalo sa napr. o 54
altánkov, 13 ohnísk, vytvorenie lúk, 25 murovaných a 27 voľne prístupných studničiek, 53
mostíkov a lavičiek, 93 km chodníkov, 82 orientačných tabúl a 119 orientačných stĺpov, 220 ks
dubových stolov, 945 ks lavíc s operadlom, 217 ks bez operadla, 329 ks košov. Bola vybudovaná
sánkarská dráha, cvičná lyţiarska dráha, skokanské mostíky, zjazdárske dráhy s vlekmi. V roku
1972 bola daná do prevádzky sedačková lanovka.
V záverečnej správe Výskumného ústavu cestovného ruchu „Rozvoj rekreačných zázemí
miest na Slovensku“ z r. 1972 sa uvádza, ţe na základe prieskumov sa zistilo, ţe počet obyvateľov
Bratislavy nárokujúcich si krátkodobý rekreačný oddych narastie zo súčasných 45% v roku 2000 na
viac ako 60 %.
Na základe uvedeného a smerného územného plánu rozvoja a výstavby Bratislavy predkladá
Útvar hlavného architekta mesta Bratislava návrh na rozšírenie BLP. Dňa 1. 2. 1973 vyhlasuje
MLVH SSR v Bratislave pod. č. 188-22/73-130 lesné časti v lesnom hospodárskom celku (ďalej len
LHC) Ţelezná Studienka, Podunajské Biskupice a LHC Stupava za účelové lesy II. Podľa písm. g
na základe § 30 lesného zákona č. 166/1960 Zb. a čl. 24 vyhlášky č. 17/1961 Zb., ktorou sú vydané
vykonávacie predpisy k lesnému zákonu. Týmto od 1. 1. 1973 účelovo – rekreačné lesy BLP
dosahujú 17.059 ha, z čoho je 16.330 ha lesnej pôdy (z LHP k 1. 1. 1976). Organizačne
a prevádzkovo všetky lesy BLP spadali od 1. 4. 1974 pod Západoslovenské štátne lesy, Lesný
závod v Bratislave.
Prvý samostatný Generálny plán BLP (nie spolu s LHP) bol vyhotovený UHÚL, pob.
Piešťany, v roku 1976 a schválený dňa 4. februára 1977. Bol spracovaný s perspektívou tvorby do
roku 2000.
Generálny plán BLP z roku 1976 obsahoval:
I.

Zväzok

1. Dôvod, cieľ a účel riešenia
2. Vymedzenie riešeného územia
3. Historický vývoj oblasti BLP a zhodnotenie doterajších prác
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II.

Zväzok

4. Prieskumy a rozbory
Prírodné podmienky
Biologické podmienky
Územno-technické a civilizačné podmienky
Správne, organizačné a priestorové členenie BLP
Spôsob lesného hospodárenia
Mapové prílohy č. 0-9
III.

zväzok

5. Teoretické zásady pre budovanie BLP
IV.

zväzok

6. Návrhová časť
Prírodné podmienky
Biologické podmienky
Územno-technické a civilizačné podmienky
Správne, organizačné a priestorové členenie BLP
Spôsob lesného hospodárenia
Mapové prílohy č. 10-19
V.

zväzok

7. Bilancia a etapizácia návrhu výstavby
8. Smernice pre realizáciu GP BLP
V roku 1992 bol spracovaný zjednodušený GP BLP Západoslovenskými lesmi Bratislava,
ktoré boli vtedajším uţívateľom lesov na území lesoparku. V rámci neho konštatovali, ţe bol Radou
národného výboru mesta Bratislavy zriadený Poradný zbor Bratislavského lesného parku, ktorého
úlohou bolo zabezpečovať koncepciu ochrany a usmerňovať rozvoj a výstavbu BLP a predkladať
Rade NV na schválenie zásadné opatrenia z hľadiska rozvoja BLP. Finančné prostriedky
zabezpečoval NV hlavného mesta Bratislavy na základe ročných plánov výstavby BLP, ktoré
navrhoval Lesný závod Bratislava a schvaľoval Poradný zbor BLP.
Napriek tomu, ţe suma vynaloţených prostriedkov bola pomerne vysoká, konečný efekt
nedosahoval patričnú úroveň, čo bolo zapríčinené podľa GP BLP z roku 1992 najmä:
1. Organizácia prác pri výstavbe bola zverená na jedného pracovníka, ktorý
nemohol zvládnuť rozsah plánovaných úloh.
2. Nedostatkom teoretických aj praktických skúseností pri budovaní podobných
zariadení.
3. Veľká výmera lesníckych obvodov, ktoré síce sú primerané lesníckym potrebám,
ale nie pre špecifický charakter potrieb BLP.
4. Hlavný dôraz sa kládol na splnenie plánovanej lesníckej výrobnej činnosti.
5. Škodami zapríčinenými nedisciplinovanými návštevníkmi.
Po tomto období nastala reprivatizácia lesných pozemkov, čím sa pôvodný zámer výstavby
BLP podľa spracovaných generelov z roku 1976 a 1992 narušil a zo strany nových vlastníkov
(okrem Mestských lesov v Bratislave) ako aj štátnych lesov (z dôvodov reprivatizácie pozemkov)
sa vytrácal záujem o údrţbu pôvodného BLP. Z posledného vývoja BLP je jasne viditeľné, ţe
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násilné presadzovanie veľkej rozlohy BLP je zbytočné, pretoţe je vopred (bez finančných náhrad
pre vlastníka) určené na neúspech. Preto je potrebné sa radšej zaoberať maximalizáciou moţností
zotavovania obyvateľov Bratislavy na území pod správou Mestských lesov v Bratislave, poprípade
v susediacich územiach (ak s tým bude súhlasiť vlastník pozemkov).

2.2 Historický vývoj oblasti BLP
Uţ v staršej dobe kamennej (paleolit) sa na území BLP zachovali doklady o existencii
pračloveka. Tieto charakterizujú lovecko – zberačský spôsob hospodárstva. Mladšia doba kamenná
(neolit) priniesla prechod na roľnícky spôsob obţivy, čo však znamenalo väčší zásah do prírodného
prostredia. V období 3500 – 1800 r. pr. n. l. sa v tejto oblasti pohybuje viacero národov. Jedným
centrom sídlisk bola aj samotná Bratislava. Poznali uţ aj výmenný obchod, doviezli pri ňom aj prvý
kov – meď. V dobe bronzovej vznikla v Bratislave ako kriţovatke pravekých ciest (napr. Česká
cesta) skupina obchodníkov.
Doba ţelezná prináša okrem vyuţitia nového kovu ţeleza aj silnejšie a nie vţdy priateľské
kmeňové pohyby. Najprv to boli Kelti (názov Karpaty je zrejme Keltského pôvodu), ktorí sa tlačili
na toto územie, neskôr ich vystriedali Kvádi. Kvádi sa však delili o moc uţ s mocnou Rímskou
ríšou, ktorej hranice viedli po juţnom brehu Dunaja. Rimania prenikli aj na severný breh Dunaja
a ich vplyv sa prejavil v exploatácii prírodného bohatstva Malých Karpát, hlavne veľkolovmi zveri
a vyrúbavaním pralesov, z ktorých drevo splavovali Dunajom do svojich provincií a vojenských
táborov. Rimania v tejto oblasti zaviedli aj novú kultúru pestovania viniča hroznorodého, ktorá sa
zachovala na svahoch Malých Karpát prakticky aţ dodnes.
V dobe nazývanej ako sťahovanie národov (3 stor. n. l.) sa na toto územie dostávajú prvý
Slovania, naši predkovia. Bratislava nepochybne patrila aj do Samovej ríše (623-660). Zvyšujúca sa
produktivita poľnohospodárstva a remeselnej výroby rozmnoţila blahobyt tu uţ natrvalo usídlených
Slovanov, pričom dochádza v 8. stor. k zjednocovaciemu procesu ich kmeňov (Pribinove
knieţatstvo, Veľkomoravská ríša).
Najstaršia písomná správa o Bratislave je z roku 907, keď sa v jej blízkosti odohrala dôleţitá
bitka medzi maďarskými a bavorskými vojskami. Neskôr maďarskí kočovní bojovníci rozvrátili aj
Veľkomoravskú ríšu a spôsobili tak vznik ranno-feudálneho uhorského štátu. Pralesy Malých
Karpát neboli pôvodne rozdelené medzi vlastníkov. Právom vojnového podmanenia prešli tieto lesy
sčasti na hlavu nového štátu a sčasti boli územím nikoho. Lesy v bratislavskej oblasti sa postupne
dostali pod správu kráľovskej komory. Neskôr sa rozhodli niektorí panovníci z rodu Arpádovcov
vydávať lesy do feudálneho vlastníctva buď cirkevným ustanovizniam, alebo svetským
hodnostárom (svojim dvoranom a priaznivcom). V tomto čase sa lesy vyuţívali hlavne na lov zveri.
Drevo z lesa sa spotrebovalo na účely stavebné, na výrobu rozličného náčinia hospodárskeho
a domáceho náradia a ako palivo.
Nástup kapitalizmu a rozvoj priemyslu, hlavne v Bratislave a v okolitých mestečkách
znamenal značný tlak na prírodné prostredie (kameňolomy, ťaţba dreva a pod.). V 14. a 15. stor. sa
začali v Malých Karpatoch budovať celé sústavy mlynov, ale aj píl poháňaných vodou. Len na
Vydrickom potoku ich bolo šesť. Devastovaný stav lesov viedol k tomu, ţe panovníci museli
rôznymi príkazmi a nariadeniami zastaviť pustošenie lesov ( Lesný poriadok Márie Terézie z r.
1769). V 16. stor. sa stáva dedičným ţupanom Bratislavy Mikuláš Pálffy a zakladá prosperujúce
lesné a poľné hospodárstvo, ktoré väčšinou zostáva v dedičnej drţbe Pálffyovcov aţ do 20. stor.
Tereziansky urbár z r. 1769 ustanovil nárok na drevo zo zemepánskych lesov. Po zrušení
poddanstva v 1848 boli z lesov panstiev vyčlenené urbárske a obecné lesy. V roku 1879 bol prijatý
lesný zákon formou zákonného článku 31. Na vykonávanie nariadení lesného zákona dozerali tzv.
ţupné verejnoprávne výbory cestou lesných inšpektorátov.
Po skončení svetovej vojny v roku 1919 sa na troskách bývalej monarchie vytvoril nový
burţoázno-demokratický štát Československá republika. Uhorské lesné zákony zostali v platnosti
a dopĺňali sa novými nariadeniami.
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V druhej polovici 18. stor. malo lesné hospodárstvo mesta uţ pevnú organizáciu. Viedol ho
lesmajster, ktorému podliehali horári a stráţci lesov. Od roku 1885 sa na území mestských lesov
hospodárilo na základe LHP.
Po roku 1945 došlo k zoštátneniu súkromného vlastníctva a uţívanie na pozemkoch BLP
prevzali štátne lesy. Tie hospodárili na majetku mesta aţ do roku 1994, kedy mesto poţiadalo
o vrátenie majetku. Od roku 1994 hospodári na majetku mesta Bratislava príspevková organizácia
Mestské lesy v Bratislave.
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3 Prírodné podmienky

3.1 Orografické celky
Masív Malých Karpát je najjuţnejšie poloţenou časťou vysokotatranského oblúka. V tejto
časti ju tvoria tzv. Pezinské Karpaty, Devínske Karpaty a Homoľské Karpaty. Reliéfna členitosť,
miestami trochu väčšia, je celkovo nevýrazná. Vyjmúc niektoré údolia, charakteristické väčším
relatívnym prevýšením a strmšími svahmi, ide o reliéf dosť mierny. Existencia spoločenstiev v BLP
túto závislosť na geomorfológii a výškovom rozpätí plne odzrkadľuje.
Kritériami prof. Zlatníka v delení na prirodzené oblasti, moţno teritórium BLP členiť na časť
9. Západoslovenských prahôr a nevápnitých hornín a časť 16. Západoslovenských vápnitých hornín.
Toto delenie najreálnejšie zohľadňuje geografické začlenenie územia BLP, lebo akceptuje kritériá
geomorfologické, geologické a klimatologické. Podľa pestebných oblastí patrí BLP do VII. Malých
Karpát. Toto začlenenie je nepomerne hrubšie.

3.2 Geologické zloženie a geomorfologická regionalizácia
Predkarbónske útvary tvoriace hlavnú hrebeňovú časť a hlavne východnú časť, jasne
potvrdzujú kryštalinikum Malých Karpát. Granodioritné horniny, budujúce prakticky dve tretiny
kryštalinika Malých Karpát, sú tu dominujúce. Tieto horniny tvoria v podstate dva samostatné
masívy: bratislavský a modranský. Bratislavský, ktorý sa nachádza na území BLP, má tvar
obdĺţnikového telesa dlhého cca 20 km a širokého asi 6 – 8 km. Rozprestiera sa medzi Bratislavou
a Devínskou Novou Vsou, Borinkou a Pezinkom. Od Modranského masívu ho oddeľuje zóna
bridlíc pezinsko – perneckého kryštalinika.
Pre bratislavský masív sú charakteristické dvojsľudové granodioritné horniny, náleţiace
skupine granitu aţ dvojsľudového granodioritu. Jednosľudové horniny sú zriedkavejšie. Hodne však
ide o ţulovité pegmatity, obsahujúce ţivce, kremeň, sľudy, turmalín, beryl a podobné. Granity aţ
kremité dvojsľudové granodiority sú rovnomerne zrnité, stredného zrna, s rovnomerným
rozdelením minerálov. Jemnozrnnejšie vykazujú niečo vyššie mnoţstvo biotitu, hrubozrnnejšie sú
svetlejšie. Z primárnych minerálov obsahujú: kremeň, plagioklasy, ortoklas, mikroklín, pentit,
muskovit a biotyt. Z prídavných zase apatit, zirkón, xenotin, titanit, rutil, granát a amfibol.
Častým členom obalovej série tejto oblasti je súvrstvie ílovcov, s polohami pieskovcov, často
vápnitých, prechádzajúcich aţ do piesčitých vápencov. Uprostred súvrstvia ílovcov sú zvyčajne
slieňovce, šedé slienité a tmavé rohovcové vápence.

3.3 Pôdne podmienky
Pôda, nevyhnutná materiálna súčasť existenčnej bázy organizmov lesa, je útvarom s veľmi
dlhým vývojovým procesom, ktorý prebiehal a stále prebieha za účasti ostatných spoluzloţiek
existencie. Charakter pôd BLP ako výsledku pedogenézy závisí od kvality i intenzity vplyvu
jednotlivých pôdotvornych faktorov.
a) Materská hornina:
Na materskej hornine závisí charakter pôdy, čo do hĺbky, zrnitosi, skeletnatosti i minerálnej
sily a s tým súvisiacej vlhkostne-bilančnej schopnosti pôdy. Podloţné horniny a ich zmesi tu tvoria
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najmä granodiority s rôzne veľkým zrnom, ţulovité pegmatity a miestami aj kremité metamorfity
(svorové ruly a ruly).
b) Klíma a mikroklíma:
Vplyv klímy a mikroklímy, ako pôdotvorného faktoru, spočíva v mnoţstve a kvalite
slnečnej energie a v mnoţstve a kvalite zráţok.
c) Organizmy:
Ide o rozdiel existenčnej kapacity tzv. „mŕtvej“ a „ţivej“ pôdy. Je to vplyv organizmov,
ktoré odumreté dostávajú sa do pôdy a poskytujú tak substrát pre ţijúce mikroorganizmy,
umoţňujúci spojenie organickej prírody s anorganickou. Ide o vplyv v zákonitom súvise ţivej časti
organizmov na časti odumretej a miešanie organickej a anorganickej pôdnej zloţky.
d) Reliéf terénu:
V zákonitom spojení s klímou sa reliéf v pedogenéze prejavuje veľmi markantne. Na rôzne
exponovaných a sklonených svahoch, v údolíčkach, či na plošinkách malokarpatských sú pôdy iné
ako na rovine. Mnoţstvo zráţok, retencia a svahový pohyb vody, pri danej expozícii a sklone, sú
hlavnými momentmi zapríčiňujúcimi odstupňované zásobovanie vlahou.
Často vlastný pohyb zeminy v svahovitom teréne, z vyšších do niţších polôh, či uţ
soliflukciou alebo iným transportom, bol príčinou vzniku rôznych svahovín a delúvií. Nevytriedený,
často heterogénny, alochtónny horninový materiál sa stal materskou horninou horských pôd.
e) Činnosť človeka:
Môţe ísť o vplyv priamy alebo nepriamy. Človek priamo do pôdy zasahuje rôznymi
stavbami, hlavne ciest, úpravou vodných tokov, dobývaním kameňa, priemyselnou činnosťou. To
znamená, ţe môţe ísť o pozitívne alebo negatívne zásahy. Pozitívnych je však výrazne menej.
Pokiaľ ide o klasifikačné zaradenie pôd, vyskytujú sa v oblasti BLP najmä terrestrické pôdy
(pôdy mimo priameho dosahu spodnej vody).

3.3.1

Triedenie pôd v BLP

Základnú jednotku – pôdny typ, charakterizuje sled horizontov odlišných vlastností. Pôdne
typy sú zdruţené do tried, na základe zhody a podoby sledov horizontov. Triedy sa spájajú do
oddelení, ktoré prakticky špecifikuje pôsobenie vody. Základná jednotka pôdny typ sa spresňuje na
subtyp, varietu a subvarietu lesných pôd. Spresňovanie sa vykonáva podľa odlíšiteľných
genetických znakov – mocnosti horizontov, humusových pomerov, pôdneho druhu, minerálnej sily,
skeletnatosti a ďalších.
1) Oddelenie: Terrestrické pôdy
Jedná sa o pôdy mimo pôsobenia spodnej vody. Beţný pohyb vody v profile je zhora nadol.
a) Trieda: Pôdy s A-C horizontami.
Majú bezprostredne nad horizontom C vyvinutý humózny horizont A. Sú to
prakticky „dvojfázové“ pôdy.
Pôdne typy: rankrová pôda hnedá
Jedná sa prakticky o nekarbonátovú, silne skeletnatú pôdu, s nekvalitnými,
vyslovene ochrannými porastami. Vyskytuje sa vo veľmi malom mnoţstve.
Pôdne typy: Rendzina
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Hĺbka pôdy môţe byť rôzna, no celkove ide o pôdu relatívne plytšiu. Značná
prehumóznenosť súvisí s priaznivejšími formami humusu zo škály mull – mullový
moder. Vápencové podloţie, značný obsah skeletu, vyššia prevzdušnenosť,
presychavosť a relatívna plytkosť, to sú charakteristické znaky tejto pôdy. Ide teda
o pôdy celkove zhoršenej vlahovej bilancie, značne prehrievané. Patria sem napríklad
rendzina sutinová, moderová, typická.
b) Trieda: hnedé pôdy
Sem náleţí prevaha pôd miernej humídnej klímy, silikátových hornín.
Charakteristická je uţ „trojfázovosť“ horizontov A - /B/ - C. Pod tmavším, humóznym
„A“ horizontom je vytvorený /B/ horizont, prípadne Bt horizont rôznych odtieňov
hnedej farby.
Pôdny typ: hnedá lesná pôda
Hnedá lesná pôda rankrová
Kritérium pomenovanie je zreteľne odlíšiteľný 10 aţ 20 cm silný perspektívny /B/
horizont. Toto prvé štádium hnedej lesnej pôdy je najčastejšie pod spoločenstvami
lipových javorín (TAc), kamenitej bučiny (Fp), ako aj kamenitých typov bukovej
dúbravy (FQ).
Hnedá lesná pôda mezotrofná
Je najviac zastúpenou pôdou. Delí sa na variety typickú a skeletnatú (obsah skeletu
nad 30%). Má typickú trojfázovú štruktúru pôdy a vyskytuje sa na mezotrofnej hornine
(prevaţne granodiorit). Jedná sa najčastejšie o spoločenstvá acerózne (javorové)
a tiliózne (lipové). Tieto pôdy sú stredne hlboké.
Hnedá lesná pôda oligotrofná
Základnou podmienkou tohto typu je minerálne chudobná materská hornina. Ide
o ľahšiu piesočnatú pôdu, značne skeletnatú. Čo do hĺbky sú to pôdy plytké, aţ stredne
hlboké. Humusovou formou býva nevýrazný, surový móder. Býva najčastejšie
stanovišťom kyslej dubovej bučin (Fq). Má silne kyslý charakter.
Hnedá lesná pôda glejová
Má základné znaky hnedej lesnej pôdy. Vplyvom kolísajúcej hladiny spodnej vody
sa vytvoril spodný glejový G horizont. Nachádza sa na teraskách potôčkov so
spoločenstvami jaseňových jelšín (FrAl) v okolí Vydrice.
Hnedá lesná pôda koluviálna
Málo sa vyskytujúca pôda spravidla na bázach svahov, preliačeninách, úţľabinách
a dolinkách. Sú hlbšie prehumoznené, stredne hlboké aţ hlboké, ich vodnovzdušný
reţim a produkčná kapacita sú vyššie. Obyčajne sú pod priaznivejšími spoločenstvami
bučín.
Pôdny typ: Illimerizovaná pôda hnedá
Viaţe sa na oblasť patrične hrubej sprašovej prikrývky starších hornín. Základným
kritériom vylíšenia bol chudobný (aluviálny) A3 horizont a ílom obohatený, stredný Bt
horizont. Členenie profilu je A1-A3-Bt-C. Vyskytli sa tu rôzne stupne illimerizácie
(vyplavovanie zvrškov). Vyskytujú sa tu spoločenstvá bučín.

3.4 Klimatické pomery
O klimatických pomeroch rozhodujú hodnoty rozdelenia zráţok, teploty, vlhkosti vzduchu
a vetra. Územie BLP patrí k oblasti mierne teplej. Jedná sa o okrsky B3 – mierne teplý, mierne
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vlhký s miernou zimou, pahorkatinový a B5 – mierne teplý, mierne vlhký, vrchovinový. V zásade
ide o oblasť pahorkatinnú aţ vrchovinovú.
1) Zráţkové pomery
Priemerný úhrn zráţok v mm:
LHC
V roku
Vo veget. období
V zimnom období
Ţelezná Studienka
600 – 700
350 – 450
250 - 350
Rača
550 – 800
300 – 450
250 - 400
Priemerný počet dní zo snehovou prikrývkou je 35 – 60 dní.
Najvyššie zráţky vykazujú najvyššie polohy malokarpatské na severozápade mimo BLP.
Smerom k juhovýchodu zráţky ubúdajú. Najviac zráţok padne v priemere v mesiaci júl a máj,
najmenej vo februári.
Z lesopestovného hľadiska je veľmi dôleţitým poznanie, ţe sumu zachytených zráţok je
potrebné zväčšiť o 5-10 %, o zráţky z hmiel, rosy, inovate a pod. Určité mnoţstvo vodných pár vo
vzduchu v súvise s transpiráciou rastlín a tým spojeným tepelným reţimom má pre mnoţstvo
disponibilnej vlahy pre existenciu jednotlivých drevín nemalý význam.
Zaujímavé môţu byť ešte údaje o počte jasných a zamračených dní. Na území BLP je 120 –
130 zamračených dní a 50 jasných dní.
Treba povedať, ţe tieto hodnoty sú dlhodobo priemerné a skutočnosť môţe byť hlavne
v súčasnosti dosť rozdielna.

3.5 Teplotné pomery
Priemerný počet letných dní (s teplotou +25° C a viac) v oblasti Malých Karpát je 50 dní.
Priemerný počet ľadových dní (s teplotou -0,1° C a menej) v oblasti Malých Karpát je 30 dní.
Teplotné pomery dosť súvisia so zráţkovými pomermi. Najteplejším mesiacom je júl s 19° C.
Najchladnejším mesiacom je január s teplotou -3 °C. Klíma juţnejších svahov je najteplejšia
s najväčšími extrémami. Klíma severných svahov je najchladnejšia, extrémy sú oneskorené,
rozdiely medzi nimi najmenšie. Západná a východná expozícia majú stredné hodnoty, vo vzájomnej
relácii je západná teplejšia. Teplota ovzdušia klesá so stúpajúcou nadmor. výškou, je závislá na
sklonoch a reliéfnych útvaroch, iná je v lese, iná na voľnom priestranstve a pod.
Z klimatických a teplotných pomerov je poznať, ţe BLP nie je vhodný pre zimné športy.

3.6 Veterné pomery
Vietor je moţné povaţovať za nositeľa počasia a preto je dôleţitým klimatickým faktorom.
Zaujíma nás celkový charakter vetra, čo do smeru, sily, teploty a vlhkosti.
Na LHC Ţelezná Studienka prevládajú vetry severozápadné. Sú spolu zo západnými vetrami
vlhšie, čo znamená v zime oteplenie a v lete ochladenie. Ďalšie v poradí sú vetry severné, ktoré sa
vyznačujú často veľkou silou. Aţ potom sú ostatné smery, pričom juhozápadné a západné najmenej.
Celkove prevládajú vetry o sile 2-4 °B.
Na LHC Rača prevládajú takisto vetry severozápadné. Sú aj relatívne najsilnejšie. Potom
nasledujú vetry severné a západné. Je poznať aj rozdiel v smere vetrov medzi zimou a letom.
V zime prevládajú východné.
Celková juhovýchodná orientácia do Podunajskej níţiny je záveterná strana a preto sa tu
viac prejavuje výsušná sila vetrov.
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3.7 Hydrologické pomery
Informácie o stave vody vôbec, nech uţ ide o vodu povrchovú (potočnú a riečnu), vodu
pramenísk, zráţkovú, či vodu podzemnú, nutne dokresľujú predpoklady ţiadúcej tvorby ţivotného
prostredia.
LHC Ţelezná studienka
Hlavným a najdlhším tokom je tu Vydrica. Tečie od severu na juh (s reliéfom zapríčinenou
kľukatosťou). Z pravej strany má šesť menších prítokov, z ktorých najväčší je Bystrička, tečúca
z oblasti hájovne Kačín. Z ľavej strany má tri menšie, nepomenované prítoky. Sú to odtoky
prameňov, zväčša vyuţitých ako studničky.
LHC Rača
Z Vajnorskej doliny vyteká Vajnorský potok, ktorý je ľavostranným prítokom Račianskeho
potoka, majúceho vznik u kóty Krasno (411 m). Od neho juhozápadne, z dolín, obopínajúcich kótu
Veľká Baňa (444 m) tečú ďalšie dva nepomenované vodné toky. Po spojení na okraji Rače
pokračujú ako prítok Račianskeho potoka.
Strom a les sám závislý na bilancii vlahy, je zároveň jej ovplyvňovateľom. Retenciou zráţok
a postupným pomalým uvoľňovaním beţnej gravitačnej vody do pramenísk a tokov, ako zdrojov
pouţiteľnej zásoby. Treba mať na pamäti, ţe ide o vodu chemicky nezávadnú, schopnú pozitívne
ovplyvniť aj toky a zdroje uţ znečistené. Ako vidno, je to takzvaný sanitárny vodohospodársky
prínos malokarpatskej vody.
Celkove v oblasti BLP môţeme stanoviť jedno veľké povodie a to Vydricu, z ktorej je
odvádzaná prevaţná časť povrchovej vody z tejto oblasti a sériu menších povodí. Toto povodie je
charakteristické pretiahnutým tvarom a malou rozvetvenosťou. Odtokové pomery sú celkove dobre
usmerňované vysokou lesnatosťou. Nedochádza v podstatnejšej miere k erozívnej činnosti.
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4 Biologické podmienky
Podávajú stručný, ale ucelený prehľad o súčasnom stave ţivej prírody BLP. Rozbor
z hľadiska výskytu rastlinstva, ţivočíchov, či prírodných pomerov cez lesnícku typológiu je
rozhodujúci pre návrh biologickej prestavby porastov. Rozbor pôsobenia abiotických či biotických
škodlivých činiteľov ako aj imisií na prostredie BLP je dôleţité pre návrh opatrení na prevenciu či
odstránenie ich neţiadúcich účinkov na les a jeho prostredie.

4.1 Rastlinstvo a biotopy
Územie BLP podľa Dostálovho členenia kveteny v ČSSR leţí vo fytogeografickej oblasti:
Carpaticum occidentale – oblasť západokarpatskej kveteny.
Oblasť Carpaticum occidentale zastupuje podoblasť, alebo obvod slovenskej predkarpatskej
kveteny Praecarpaticum slovacum s okresom Malé Karpaty, do ktorého je pričlenená aj pahorková
časť Devínskej Kobyly.
Zo Zlatníkovho členenia fytocenóz v zmysle typologickom sa územie BLP nachádza
v oblastiach 9. Západoslovenských prahôr a nevápnitých hornín (Malé Karpaty) a časť 16.
Západoslovenských vápnitých hornín (Devínska Kobyla).
Oblasť Devínskej Kobyly má podobný charakter ako iné vápencové časti Malých Karpát.
Ostali tu väčšinou hlavné pôvodné dreviny ako dub, hrab, buk. Rôznu prímes tvoria borovica, breza,
príp. iné. V dôsledku toho sa zachovala v bylinnom podraste väčšina pôvodných druhov. Zastúpené
sú rastlinné druhy od heliofytov (slnkomilných bylín) po sciofyty (tieňomilné druhy), v prevahe ako
mezotrofné druhy na sprašových hlinách.
V oblasti Malých Karpát je na základe klimatickej menlivosti veľká pestrosť druhov. Na
teplejších J, JV, JZ a Z svahoch, hlavne v dubových svetlejších porastoch prevládajú mezotrofné
rastlinné druhy heliofytného a hemiheliofytného charakteru, napr.: lipnica lúčna (Poa pratensis),
kostrava ovčia (Festuca ovina), marulka obyčajná (Calamintha clinopodium), zvonček
broskyňolistý (Campanula persicifolia), lipkavec pravý (Galium verum), medovka medovkolistá
(Melittis melisophyllum) a ďalšie.
V porastoch na relatívne chladnejších lokalitách, kde sa uplatňuje aj buk, príp. hrab, sa
objavujú aj hemisciofytné druhy ako napr.: pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis), brečtan
popínavý (Hedera helix), lipkavec lesný (Galium sylvaticum), ostrica chlpatá (Carex pilosa)
a ďaľšie. Na extrémnejších lokalitách s kyslejšou pôdnou reakciou sa vyskytujú napr.: chlpaňa
belasá (Luzula nemorosa), metlica krivoľaká (Deschampsia flexuosa), smlz trsťovitý
(Calamagrostis arundinacea), vres obyčajný (Calluna vulgaris) a iné.
Stanovištia s vlhšími pôdami sprevádzajú rastlinné druhy hygrofyty, napr.: ostrica lesná
(Carex sylvatica), kozia noha (Aegopodium podagraria), netýkavka malokvetá (Impatiens parviflóra)
a iné.
Na chladnejších stanovištiach a vo vyšších polohách prevaţne v bučinách sú v prevahe
sciofytné druhy ako napr.: marinka voňavá (Asperula odorata), zubačka cibuľkonosná (Dentaria
bulbifera), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), kopytník európsky (Asarum europeum) a ďaľšie.
Lokality skeletnaté so zásypovou zeminou a hrebeňové lokality pokrývajú aj heminitrofilné
a nitrofilné druhy. Podobne schádzajú do úţľabín a údolí, kde sprevádzajú splavované humusové
zeminy. Ide napr. o: ţihľava dvojdomá (Urtica dioica), cesnačka lekárska (Alliaria officinalis),
hluchavka ţltá (Lamium galeobdolon) a ďalšie.
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Roztrúsene sa na niektorých pomerne izolovaných lokalitách nachádza aj vzácny listnatec
čipkový (Ruscus hypoglossum).
Na základe vlastných botanických mapovaní a lesníckych typologických máp boli na tomto
území identifikované Biotopy boli klasifikované podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová,
Valachovič, 2002). Sledované územie zahŕňa biotopy:
Ls 5.1
Ls 5.2
Ls 2.1
Ls 3.5.2
Ls 1.3
Ls 4

9130
9110
91I0*
91E0*
9180*

Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy
Kyslomilné bukové lesy
Dubovo – hrabové lesy Karpatské
Sucho a kyslomilné dubové lesy – časť B
Jaseňovo – jelšové podhorské luţné lesy.
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 ţiviny. Vyskytujú
sa na rôznom geologickom podloţí, na miernejších svahoch so sklonom do 20˚, na hlbokých aţ
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 prevaţne zmladzujúce
jedince, ojedinele aj baza čierna (Sambucus nigra), lieska obyčajná (Coryllus avellana) a lykovec
jedovatý (Daphne mezereum).
Hrab obyčajný (Carpinus betulus) sa miestami udrţiava 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 etáţe, do 15 %. V podraste dominuje ostrica chpatá (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 sneţienka 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 niţšieho vzrastu a celkovo
vykazujú niţšiu 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 prevaţujú 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 niţšia.
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.
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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 podloţiach a hlbších
pôdach typu kambizemí s dostatkom ţivín. Relatívnu rôznorodosť stanovištných pomerov odráţa 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 svetlo- a teplomilnejšie druhy, napr. medunica medovkolistá
(Melittis melisophyllum). Pre tento biotop je typický výrazný jarný aspekt – sneţienka jarná
(Galanthus nivalis), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), pečeňovník trojlaločný
(Hepatica nobilis), chochlačka dutá (Corydalis cava), chochlačka plná (Corydalis solida), veterník
ţltuškolistý (Isopyrum thalictroides), cesnak medvedí (Allium ursinum) a ďalšie druhy.
Porasty dubovo-hrabových lesov hraničia s jelšovými podhorskými luţnými 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.
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 juţných svahoch. Porasty sú rozvoľnené,
nízke, krovinové poschodie je málo vyvinuté. V bylinnej etáţi 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 prevaţne 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.
Zodpovedajá im jednotka lesníckej typológie 1312.
Ls 1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy
Prioritný biotop európskeho významu
Porasty v uţších údolných nivách menších riek a potokov ovplyvňovaných povrchovými
záplavami alebo podmáčané prúdiacou podzemnou vodou. Pôdy sú hlinité, stredne ťaţké, niekedy
oglejené, humózne, s dostatkom ţivín. 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 etáţi 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. ţihľava dvojdomá (Urtica dioica), cesnačka lekárska (Alliaria officinalis), hluchavka škvrnitá
(Lamium maculatum), hluchavka ţltá (Lamium galeobdolon), pakost smradľavý (Geranium
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robertianum), čistec lesný (Stachys silvatica), záruţlie močiarne (Caltha palustris) a niektoré ďalšie
druhy.
Jaseňovo – jelšové luţné lesy sa vyskytujú po celej dĺţke toku Vydrice, od prameňa
v najsevernejšej časti záujmového územia aţ po Druhý kameňolom a ojedinele aj v niţších častiach
toku. Ich šírka je rôzna, od niekoľkých metrov v oblasti horného toku aţ po cca 20 metrov
v oblastiach kde sa alúvium rozširuje, hlavne v okolí Tretieho kameňolomu. Rozsiahlejšia jelšina
lemuje aj menší tok pozdĺţ 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 níţin a pahorkatín na
nevápencových horninách (Pr 2). Sú to spoločenstvá tienistých pramenísk a potôčikov lesného
stupňa. Asociácie tvoria navzájom prechodné typy, ale vţdy ich charakterizuje vyššia pokryvnosť
cievnatých rastlín ako machorastov. Reakcia pôdy a vody je neutrálna aţ 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 dôleţitý biotop pre ţivot a reprodukciu veľkého mnoţstva druhov
bezstavovcov a obojţivelníkov a tieţ 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, úţľabinových a roklinových sutinách. Vyskytujú sa na minerálne bohatších
silikátových horninách. Veľkú diverzitu drevín zvyšujú vtrúsené druhy z okolitých zonálnych
spoločenstiev. Krovinové poschodie je dobre vyvinuté, v bylinnej etáţi sa dominantne uplatňujú
nitrofilné a heminitrofilné druhy.
Sutinové lesy sú najviac zastúpené na svahoch spadajúcich z vrcholu Kamzíka na sever,
a tieţ na svahoch popri červenej značke v úseku medzi Tromi dubmi a Máriiným prameňom.
Zodpovedajú im jednotky lesníckej typológie: 3502, 3503.

4.2 Lesnícka typológia
Poskytuje obraz o výskyte, rozšírení a vlastnostiach lesných biocenóz ako aj vlastnostiach
ich prostredí.
Lesné spoločenstvá na území BLP sa nachádzajú v troch vegetačných stupňoch (ďalej len
lvs) a to od dubového po bukový. Plošné zastúpenie jednotlivých lvs ukazuje nasledujúca tabuľka:
1. D u b o v ý lesný vegetačný stupeň
Hosp. súbor lesných typov Skupina lesných typov - slt
Lesný typ Výmera v ha
- HSLT
CoQ – Drieňová dúbrava
1602
2,40
101 –Extrémne vápencové
FQ – Ostricovo buková dúbrava
2309
0,26
dúbravy
Spolu:
2,64
FQ - Zakyslená buková dúbrava
2301
2,25
FQ – Presychavá medničková
2303
1,35
buková dúbrava
205 – Kyslé bukové
dúbravy
FQ – Ţivná medničková buková
2311
0,90
dúbrava
Spolu:
4,50
CoQ – Drieňová dúbrava
1602
5,99
208 – Sprašové bukové
FQ – Ostricovo buková dúbrava
2309
16,08
dúbravy
FQ – Ţivná ostricová buková
2312
1,73
15

dúbrava
FQ – Buková dúbrava s javorom
QF – Medničková dubová bučina
QF til – Medničkovo-baţanková
dubová bučina s lipou

209 – Suché bukové
dúbravy

211 – Ţivné bukové
dúbravy

FQ – Presychavá lipnicová buková
dúbrava
FQ – Presychavá medničková
buková dúbrava
FQ – Medničková buková dúbrava
s chlpaňou
FQ – Kamenitá lipnicová buková
dúbrava s chlpaňou
FQ – Lipnicová buková dúbrava
s chlpaňou
FQ – Ţivná medničková buková
dúbrava
Fq v – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina vst.
QF – Medničková dubová bučina
Fq n – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina nst.
FQ - Zakyslená buková dúbrava
FQ – Presychavá medničková
buková dúbrava
FQ – Medničková buková dúbrava
s chlpaňou
FQ – Kamenitá lipnicová buková
dúbrava s chlpaňou
FQ – Lipnicová buková dúbrava
s chlpaňou
FQ – Ţivná medničková buková
dúbrava
FQ – Ţivná ostricová buková
dúbrava
FQ – Buková dúbrava s javorom
FQ – Buková dúbrava s javorom
Fq v – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina vst.
QF – Chlpaňová dubová bučina
QF – Medničková dubová bučina
QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
QF – Zavlhčená dubová bučina
QF – Nitrofilná dubová bučina
Fp n – Chlpaňová bučina nst
Fp n – Ostricová bučina nst
Fp n – Marinková bučina nst
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2402
3304

3,09
2,31

3402

0,58

Spolu:

29,79

2302

0,63

2303

60,36

2304

24,17

2305

1,52

2306

10,12

2311

13,81

3102

0,44

3304
Spolu:

0,36
111,41

2102

1,78

2301

2,78

2303

15,43

2304

10,76

2305

3,16

2306

2,90

2311

346,17

2312

175,63

2401
2402

0,51
9,58

3102

16,65

3301
3304

1,88
47,43

3305

24,70

3307
3308
3311
3312
3314
Spolu:

2,92
2,22
2,71
8,80
12,01
688,12

295 – Kyslé bukové
dúbravy
(ochranného rázu)
296 – Kamenité bukové
dúbravy s javorom
(ochranného rázu)

305 – Kyslé dubové
bučiny

310 – Svieţe dubové
bučiny

Fq n – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina nst.
FQ – Medničková buková dúbrava
s chlpaňou
FQ – Ţivná medničková buková
dúbrava
FQ – Buková dúbrava s javorom
FrAl – Jaseňová jelšina
FQ – Ţivná medničková buková
dúbrava
FQ – Ţivná ostricová buková
dúbrava
Fq v – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina vst.
QF – Chlpaňová dubová bučina
QF – Ostricovo-chlpaňová dubová
bučina
QF – Medničková dubová bučina
QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
QF – Kysličková dubová bučina
QF – Zavlhčená dubová bučina
Fp n – Chlpaňová bučina nst
Fp n – Ostricová bučina nst
Fp n – Marinková bučina nst
QF til – Medničkovo-baţanková
dubová bučina s lipou
FrAl – Jaseňová jelšina
FQ – Medničková buková dúbrava
s chlpaňou
FQ – Ţivná ostricová buková
dúbrava
FQ – Buková dúbrava s javorom
Fq v – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina vst.
Fq v – Chlpaňová kyslá dubová
bučina vst.
QF – Ostricovo-chlpaňová dubová
bučina
QF – Medničková dubová bučina
QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
QF – Zavlhčená dubová bučina
QF – Nitrofilná dubová bučina
Fp n – Chlpaňová bučina nst
Fp n – Ostricová bučina nst
Fp n – Zubačková bučina nst
17

2102

2,98

2304

2,38

2311

0,60

Spolu:
2401

5,96
2,29

Spolu:

2,29

901

2,95

2311

16,06

2312

5,38

3102

6,37

3301

25,94

3302

2,69

3304

15,07

3305

6,81

3306
3307
3311
3312
3314

1,50
2,70
37,25
2,04
1,99

3402

1,02

Spolu:
901

127,78
0,75

2304

0,58

2312

2,33

2402

3,57

3102

3,82

3103

1,46

3302

16,95

3304

12,05

3305

15,45

3307
3308
3311
3312
3313

1,21
2,26
7,79
67,40
26,67

QF til – Medničkovo-baţanková
dubová bučina s lipou
FrAl – Jaseňová jelšina
FQ – Medničková buková dúbrava
s chlpaňou
FQ – Kamenitá lipnicová buková
dúbrava s chlpaňou
FQ – Lipnicová buková dúbrava
s chlpaňou
FQ – Ţivná medničková buková
dúbrava
FQ – Ţivná ostricová buková
dúbrava
FQ – Buková dúbrava s javorom
FQ – Buková dúbrava s javorom
Fq v – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina vst.
Fq v – Chlpaňová kyslá dubová
bučina vst.
QF – Chlpaňová dubová bučina
QF – Ostricovo-chlpaňová dubová
bučina
311– Ţivné dubové bučiny QF – Medničková dubová bučina
QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
QF – Kysličková dubová bučina
QF – Zavlhčená dubová bučina
QF – Nitrofilná dubová bučina
QF – Kamenitá medničková
dubová bučina
Fp n – Chlpaňová bučina nst
Fp n – Ostricová bučina nst
Fp n – Zubačková bučina nst
Fp n – Marinková bučina nst
QF til – Chlpaňovo-baţanková
dubová bučina s lipou
QF til – Medničkovo-baţanková
dubová bučina s lipou
QF til – Ostricovo-baţanková
dubová bučina s lipou
Tac n – Kamenitá lipová javorina
nst

313 - Vlhké dubové
bučiny
316 – Kamenité dubové
bučiny s lipou

QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
QF – Zavlhčená dubová bučina
Fp n – Chlpaňová bučina nst
Fq v – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina vst.
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3402

7,10

Spolu:
901

169,39
7,73

2304

3,78

2305

0,74

2306

0,56

2311

69,11

2312

45,11

2401
2402

3,39
8,96

3102

17,89

3103

0,74

3301

16,61

3302

19,45

3304

491,97

3305

737,38

3306
3307
3308

13,19
6,45
34,16

3310

5,14

3311
3312
3313
3314

17,65
46,81
12,39
107,17

3401

3,95

3402

16,30

3403

72,98

3502

6,41

Spolu:

1765,83

3305

0,35

3307
3311
Spolu:

4,89
0,20
5,44

3102

0,99

QF – Chlpaňová dubová bučina
QF – Ostricovo-chlpaňová dubová
bučina
QF – Medničková dubová bučina
QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
QF til – Chlpaňovo-baţanková
dubová bučina s lipou
QF til – Medničkovo-baţanková
dubová bučina s lipou
QF til – Ostricovo-baţanková
dubová bučina s lipou
Tac n – Kamenitá lipová javorina
nst

323 – Jaseňové jelšiny

395 – Extrémne kyslé
dubové bučiny
(ochranného rázu)

396 – Kamenité dubové
bučiny s lipou
(ochranného rázu)

FrAl – Jaseňová jelšina
QF – Chlpaňová dubová bučina
QF – Ostricovo-chlpaňová dubová
bučina
QF – Medničková dubová bučina
QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
Fp n – Chlpaňová bučina nst
Fp n – Ostricová bučina nst
Fq n – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina nst.
FQ – Ţivná medničková buková
dúbrava
FQ – Buková dúbrava s javorom
Fq v – Metlicovo-čučoriedková
kyslá dubová bučina vst.
Fq v – Chlpaňová kyslá dubová
bučina vst.
QF – Ostricovo-chlpaňová dubová
bučina
QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
Fp n – Chlpaňová bučina nst
Fp n – Marinková bučina nst
QF til – Medničkovo-baţanková
dubová bučina s lipou
QF – Ostricovo-marinková ţivná
dubová bučina
QF til – Medničkovo-baţanková
dubová bučina s lipou
Úhrnom les:
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3301

0,33

3302

0,83

3304

1,40

3305

2,37

3401

6,36

3402

14,63

3403

1,96

3502

1,59

Spolu:
901
3301

30,45
10,46
0,08

3302

0,41

3304

2,23

3305

0,91

3311
3312
Spolu:

1,11
0,31
15,51

2102

2,40

2311

1,27

2402

1,48

3102

36,02

3103

1,46

3302

4,44

3305

8,55

3311
3314

1,35
0,49

3402

3,09

Spolu:

60,55

3305

0,38

3402

3,38

Spolu:

3,76
3023,42

Najteplejší 1. lvs sa nachádza na malom území Devínskej Kobyly, v poraste 1210 o výmere
2,64 ha. Ostatné relatívne teplejšie lokality , ktoré sú najbliţšie k dosahu panónskej klímy (najmä
svahy na teplejších expozíciách), prináleţia spoločenstvám 2. lvs. Prevláda tu dub nad bukom na
výmere 842,02 ha. Najväčšiu výmeru zaberá 3. lvs – 2178,80 ha v ktorom prevláda uţ buk nad
dubom.
Lesné spoločenstvá vedľa rozlíšenia podľa vegetačných stupňov sú ako typologické
jednotky – lesné typy súčasne zoskupené podľa ekologickej povahy do skupín lesných typov a ďalej
do radov a súborov. Zastúpenie podľa radov je nasledovné:
Rad A – kyslý
Zastúpenie kyslého radu na území BLP je pomerne nízke – 93 ha. Porasty v 2. lvs tvorí
skupina lesných typov (ďalej len slt) Fageto quercinum gradus inferiora (niţší stupeň) s prevahou
duba zimného a malou prímesou buka. Väčšinou sa jedná o ochranné porasty o celkovej výmere
21,85. Podobne je to aj s 3. lvs, kde sa vyskytuje Fageto quercinum gradus superiora (vyšší stupeň),
kde je vyrovnané zastúpenie buka a duba, alebo prevaha buka. Výmera v 3. lvs je 71,15 ha.
Rad B – ţivný
Spoločenstvá prislúchajúce k ţivnému radu vykazujú v zastúpení prevahu.
V 1. lvs je zastúpenie minimálne a to len na 0,26 ha.
V 2. lvs v rámci značne rozšírenej slt Fageto – Quercetum (buková – dubina) vyskytuje celá
škála lesných typov. Nachádzajú sa najmä v niţších a teplejších okrajových partiach na svahových
reliéfoch skláňajúcich sa nad obcami Lamač, Rača a tieţ mesta Bratislava. Pôdy sú prevaţne mierne
vlhké, vo zvrškoch presychavé najmä v letnom období, preto vyhovujú pestovaniu duba s prímesou
kolísavého zastúpenia buka. Pre bylinný podrast je charakteristická prevaha dubinných druhov nad
bučinovými, hlavne trávovité druhy (Poa nemoralis, Melica uniflora). Celkovo zaberá v 2. lvs
915,50 ha.
Ţivné spoločenstvá v 3. lvs vykazujú najväčšie rozšírenie – 1812,26 ha, pri ktorom sa
uplatňujú dve slt a to: Querceto – Fagetum (dubová – bučina) a Fagetum pauper gradus inferiora
(bučina niţšieho stupňa). Prvá z nich nadväzuje na slt 2. lvs s pokračovaním na lokality s vlhšou
a chladnejšou klímou. Bylinný podrast zvyšuje zastúpenie bukových druhov ako Asperula odorata,
Dentaria bulbifera a iné. V drevinovom zloţení porastov tu má väčšie uplatnenie buk. Druhá slt
zaberá hlavne strmšie od juhu odvrátené svahy hlbších úţľabín a dolín, ktoré sa vyznačujú
chladnejšou mikroklímou. Buk sa presadzuje uţ vo výraznej dominancii s moţnosťou prímesi duba.
Bylinná pokryvnosť je len 25%, pretoţe bukové porasty sú zapojené.
Rad B/C – prechod zo ţivného do nitrofilného
Na území BLP zastupujú spoločenstvá dve slt a to Fageto – Quercetum acerosum (buková
dúbrava s javorom). V 3. lvs sa pridáva slt Querceto – Fagetum tiliosum (buková dúbrava s lipou).
Vo fytocenózach popri základných druhoch príbuzných slt pristupujú heminitrofilné a nitrofilné
druhy, hlavne Alliaria officinalis, Mercurialis perennis. Popri hlavných drevinách buka a duba sa
uplatňujú v zvýšenej prímesi cenné listnáče (javor, jaseň a lipa). Celková výmera radu je 164,22 ha.
Rad C – nitrofilný – javorový
Výskyt týchto spoločenstiev je na území BLP pomerne malý. Okrem oblasti Kobyly sa
nachádzajú ostrovkovite na výmere 8 ha. Zaujímajú lokality s extrémnymi stanovišťami. Vyskytuje
sa tu najmä slt Tilieto – Aceretum gradus inferiora (lipová javorina niţšieho stupňa) patriaca 3. lvs.
Drevinové zloţenie tvorí buk s cennými listnáčmi, najmä javor horský, javor mliečny, jaseň, lipa
a tieţ dub.
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Rad D- zvláštneho rázu – vápencový
Na území BLP sa vyskytuje taktieţ v minimálnom mnoţstve 8,39 ha. Jedná sa o slt Corneto
Quercetum (drieňová dúbrava) s prevahou duba, hlavne na stanovištiach ochranného rázu.
V bylinnom podraste sa výrazne uplatňujú druhy lesostepné, stepné a skalných štrbín.
Súbor a – kyslý
Na území BLP sa nevyskytuje.
Súbor c – ţivný
Spoločenstvá tohto súboru prezentuje iba slt Fraxineto – Alnetum (jaseňová jelšina)
s malým plošným zastúpením 21,89 ha, nakoľko výskyt sa obmedzuje na hnedé glejové pôdy
potočných alúvii, zaujímajúc úzke pásy pozdĺţ potokov. Lokality podmáčané tečúcou vodou
podmieňujú bujný rast vegetácie ako Carex acutiformis, Aegopodium podagraria, Oxalis acetosella
a iné. Najpodstatnejšou drevinou je tu jelša lepkavá, prímes môţe tvoriť jaseň, prípadne cenné
listnáče.

4.3. Živočíšstvo
Územie BLP v správe MLB je súčasťou Malých Karpát, ktoré zo zoogeografického hľadiska patria
do zóny listnatých lesov. V území sa vyskytujú viaceré druhy ţivočíchov, ktoré sú typické pre tieto
spoločenstvá listnatých lesov, v menšej miere sú tu zastúpené aj druhy tečúcich a stojatých vôd.
Bezstavovce
Fauna bezstavovcov je veľmi bohatá a druhovo významná. Najväčší počet druhov patrí k
eurosibírskej faunistickej zloţke. Pozornosť si zasluhuje najmä výskyt viacerých chránených
druhov národného a európskeho významu:
Z chrobákov (Coleoptera) je to napr. roháč veľký (Lucanus cervus), bystruška potočná (Carabus
variolosus), veľmi vzácne aj fúzač alpský (Rosalia alpina), fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
a piţmovec hnedý (Osmoderma eremita). Z váţok (Odonata) sa tu hojne vyskytuje ţlto-čierno
zfarbený pásikavec (Cordulegaster heros), ktorý patrí k našim najväčším váţkam. Jeho larvy ţijú
vo Vydrici zahrabané v dnových sedimentoch. Z kôrovcov (Crustacea) sa v strednom toku Vydrice
vyskytuje vzácny rak riavový (Austropotamobius torrentium), ktorého výskyt je tu unikátny v rámci
celého Slovenska.
Ryby
Fauna rýb nebola doteraz na území BLP podrobnejšie skúmaná, vzhľadom na charakter
prirodzených vodných biotopov (potok Vydrica s prítokmi) tu však moţno predpokladať len výskyt
pomerne nenáročných, druhovo chudobných rybích spoločenstiev. V rybníkoch sa chovajú niektoré
hospodársky významné druhy rýb, napr. kapre, šťuky a zubáče.
Obojţivelníky a plazy
Najmä v blízkosti vodných tokov a na vlhkých miestach sa vyskytuje salamandra škvrnitá
(Salamandra salamandra) a skokan hnedý (Rana temporaria), v lesných porastoch aj vo väčšej
vzdialenosti od vody ţije ropucha obyčajná (Bufo bufo). Na brehoch rybníkov ţije skokan zelený
(Rana esculenta). Ojedinele sa môţu vyskytnúť aj ďalšie druhy obojţivelníkov, ako napr. rosnička
zelená (Hyla arborea) alebo skokan štíhly (Rana dalmatina), ktoré tu však zväčša nenachádzajú
21

vhodné biotopy. Z plazov je na území BLP pomerne hojný len slepúch lámavý (Anguis fragilis),
ktorý patrí k typickým lesným druhom. Oveľa vzácnejšia je jašterica obyčajná (Lacerta agilis),
ktorá uprednostňuje nelesné plochy, prípadne ekotonové spoločenstvá. V okrajových častiach BLP
moţno ešte na takýchto biotopoch veľmi vzácne stretnúť aj jaštericu zelenú (Lacerta viridis).
Pozornosť si zasluhuje aj výskyt vzácnej uţovky stromovej (Elaphe longissima) a ešte vzácnejšej
uţovky hladkej (Coronella austriaca), ktoré takisto uprednostňujú takéto nelesné biotopy.
Zriedkavo sa vyskytuje aj uţovka obojková (Natrix natrix), ktorá však uprednostňuje menšie vodné
plochy s plytkými brehmi zarastenými litorálnou vegetáciou.
Vtáky
V území bolo zaznamenaných viac ako 50 druhov vtákov, z ktorých väčšina sa tu vyskytuje aj
v hniezdnom období. Najčastejšie sa vyskytujúce druhy vtákov:
Slovenské meno
Vedecké meno
bocian čierny
Ciconia nigra
kačica divá
Anas platyrhynchos
včelár lesný
Pernis apivorus
jastrab krahulec
Accipiter nisus
myšiak lesný
Buteo buteo
myšiak severský
Buteo lagopus
sokol rároh
Falco cherrug
sokol lastovičiar
Falco subbuteo
sokol myšiar
Falco tinnunculus
holub hrivnák
Columba palumbus
hrdlička poľná
Streptopelia turtur
sova lesná
Strix aluco
kukučka jarabá
Cuculus canorus
krutihlav hnedý
Jynx torquilla
ţlna zelená
Picus viridis
ďateľ čierny
Dryocopus martius
ďateľ veľký
Dendrocopus major
ďateľ prostredný
Dendrocopus medius
ďateľ malý
Dendrocopus minor
vlha hájová
Oriolus oriolus
vrana obyčajná
Corvus corone
havran poľný
Corvus frugilegus
sýkorka bielolíca
Parus major
sýkorka belasá
Parus caeruleus
mlynárka dlhochvostá Aegithalus caudatus
brhlík lesný
Sitta europaea
oriešok hnedý
Troglodytes troglodytes
drozd trskotavý
Turdus viscivorus
drozd plavý
Turdus philomelos
drozd čierny
Turdus merula
slávik červienka
Erithacus rubecula
penica čiernohlavá
Sylvia atricapilla
kolibkárik čipčavý
Phylloscopus collybita
trasochvost biely
Motacilla alba
škorec obyčajný
Sturnus vulgaris
vrabec poľný
Passer montanus
stehlík zelený
Carduelis chloris
stehlík pestrý
Carduelis carduelis
kanárik záhradný
Serrinus serrinus
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hýľ obyčajný
pinka obyčajná
strnádka ţltá

Pyrrhula pyrrhula
Fringilla coelebs
Emberiza citrinella

Cicavce
Na území BLP sa vyskytujú viaceré, prevaţne drobné druhy cicavcov, charakteristické pre oblasť
listnatých lesov.
Netopiere (Chiroptera) - pozornosť si zasluhuje výskyt početných populácií viacerých druhov
netopierov. Najmä tzv. stromové druhy netopierov (napr. raniak hrdzavý - Nyctalus noctula) tu
nachádzajú vhodné úkryty v dutinách starých stromov. Celkove bolo na území BLP zaznamenaných
14 druhov netopierov, z toho 5 v letnom období a 10 v období hibernácie.
V letnom období boli na území BLP metódou bat - detektoringu (záznam echolokačných signálov
pomocou špeciálneho prístroja) zaznamenané tieto druhy: Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri,
Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus.
Na území lesoparku sa nachádza 11 objektov starých vojenských bunkrov, ktoré netopiere
vyuţívajú ako úkryty v zimnom období. Pravidelné sčítavanie zimujúcich netopierov v týchto
priestoroch prebieha od roku 1994, za ten čas tu bolo zaznamenaných 10 druhov: Rhinolophus
hiposideros, Myotis myotis, Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Myotis daubentonii, Myotis
mystacinus/brandtii, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Eptesicus serotinus, Barbastella
barbastellus.
Druhy netopierov zimujúce v starých bunkroch na území BLP
Lokalita /
Mmys/
Rhip Mmyo Mbech Mnat
Mdau
Druh
bra
Kamzík 1
+
+
+
+
+
+
Kamzík 2
+
+
+
+
+
Kamzík 3
+
+
Kamzík 4
+
+
+
Letná
+
Nad
Klepáčom
+
+
+
Triáda
+
+
+
Pod vlekom
+
+
+
Zborená
+
+
+
+
Pod Sitinou 1
+
Pod Sitinou 2

Paur

Paus

Bbar

Eser

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

Hmyzoţravce (Insectivora) - k najčastejšie sa vyskytujúcim druhom patrí piskor obyčajný (Sorex
araneus) a krt obyčajný (Talpa europaea). Najmä v okrajových častiach sa vyskytuje jeţ
(Erinaceus europeus).
Šelmy (Carnivora) - pomerne často sa vyskytuje líška obyčajná (Vulpes vulpes), kuna lesná (Martes
martes), kuna skalná (Martes foina) a lasica obyčajná (Mustela nivalis), len vzácne aj jazvec lesný
(Meles meles). V poslednom období bol potvrdený aj výskyt vzácnej vydry riečnej (Lutra lutra),
ktorá tu nachádza najviac potravy v blízkosti rybníkov.
Hlodavce (Rodentia) - vyskytujú sa tu všetky beţné druhy listnatých lesov - napr. hrdziak lesný
(Clethrionomys glareolus), ryšavka myšovitá (Apodemus sylvaticus), veverica obyčajná (Sciurus
vulgaris) a plch obyčajný (Glis glis).
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Dvojitozubce (Lagomorpha) - nehojne po celom území BLP sa vyskytuje zajac poľný (Lepus
europaeus).
Párnokopytníky (Artiodactyla) - zastupujú hlavne druhy významné z poľovníckeho hľadiska.
Najrozšírenejším zástupcom raticovej zveri je srnec európsky (Capreolus capreolus). Pomerne
rozšírená je aj sviňa divá (Sus scrofa). Veľmi vzácne sa moţno stretnúť aj s jeleňom európskym
(Cervus elaphus), ktorý sa však pod vplyvom vysokej návštevnosti lesoparku presúva do
severnejších oblastí Malých Karpát. Z nepôvodných druhov sa tu vyskytuje muflón (Ovis aries),
občas sa objaví aj daniel škvrnitý (Dama dama).

4.3 Poľovníctvo a rybárstvo
V obvode BLP sa nachádza reţijný revír, ktorého hranice sú totoţné s hranicami uţívania
lesov Mestskými lesmi v Bratislave. Poľovné hospodárstvo zabezpečuje organizácia Mestských
lesov v Bratislave vlastnými zamestnancami a prostredníctvom predaja povoleniek na odstrel.
Poľovný revír
Reţijný
poľovný revír
„Lesopark“

orná

3

Výmera v ha
lesná vodná iné

3006

11

Spolu

39

3059

Bonita revíru
Jelenia V
Danielia II
Muflónia III
Diviačia III
Srnčia III

Normov.
stavy
3 ks
16 ks
5 ks
22 ks
87 ks

Na území lesoparku sa nachádzajú nasledovné poľovnícke zariadenia políčka pre zver 7 ks –
3,22 ha, kŕmidlá pre jeleniu zver - 3 ks, kŕmidlá pre srnčiu zver - 25 ks a posedy 16 ks. Nenachádza
sa tu ţiadna chata vyuţívaná len pre poľovnícke účely. Pri poľovačkách pomáha osem psov.
V súčasnosti je uţívateľom rybolovného práva Slovenský rybársky zväz v Ţiline, mestská
organizácia v Bratislave. Mestské lesy v Bratislave však plánujú výkon rybolovného práva vo
vlastnej réţii.

4.4 Biotickí a abiotickí škodliví činitelia
a hygienicko-epidemiologické zhodnotenie BLP
Oblasť BLP pozostáva z porastov buka, duba, céra, hraba a ostatných listnatých drevín,
ktoré sú pôvodné, vzniknuté v podstate prirodzenou obnovou. Uvedené listnaté dreviny, ktoré tvoria
podstatnú časť porastov sú na vhodných stanovištiach a preto sú pomerne odolné voči biotickým
škodlivým činiteľom. Boli tu však vnášané ihličnaté dreviny ako smrek, smrekovec, duglaska
a borovica. Borovica, duglaska a smrekovec patria ešte medzi stanovištne vhodné. Smrek a jedľa
nie sú na vhodných stanovištiach.
Náhodné ťaţby:
V minulom desaťročí predstavovala náhodná ťaţba z celkovo vyťaţených 194 tisíc m3
41 tisíc m3, čo je 20 %. Najväčší podiel tvorila rubná náhodilá ťaţba u listnatých drevín. Je to
prirodzene dané pomerom rubných porastov a listnatých drevín oproti ostatným drevinám a vekom
porastov. V predrubných porastoch to bolo 4 tisíc m 3. V súčasnosti narastá podiel smrekových
suchárov, ktoré bude potrebné postupne spracovávať tak, aby nedošlo k úplnému vyhynutiu starších
porastov smreka. Opäť stúpa aj výskyt grafiózy duba, ale táto kalamita je priebeţne spracovávaná.
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Zalesňovacie straty:
Straty na zalesňovaní tvorili za predchádzajúce desaťročie 47 ha z celkovo zalesnených 176
ha. Ďalších 31 ha tvorilo prirodzené zmladenie. V budúcnosti sa predpokladá nárast prirodzeného
zmladenia, pretoţe prevaţujúcim hospodárskym spôsobom v novom LHP je účelový výber. Tým by
sa mal zníţiť aj podiel zalesňovacích strát.
Poškodenie porastov:
Celkovo sa na poškodení porastov v prevaţnej miere podieľajú škody vzniknuté pri ťaţbe
a pribliţovaní dreva. Tie sú však menej viditeľné ako ostatné ďalej spomínané škodlivé činitele.
Výrazne na porastoch vidieť preriedené časti niektorých porastov po námrazovej a vetrovej
kalamite.
BLP je zloţený podľa predchádzajúcich statí prevaţne zo stanovištne vhodných drevín, ale
napriek tomu viaceré škodlivé činitele citeľne poškodzujú dreviny a je nutné s nimi počítať a robiť
proti nim opatrenia.
Na poškodzovaní porastov sa podieľajú nasledovné škodlivé činitele:
1. Inovať, námraza a sneh. Sú najväčšími škodlivými činiteľmi. Mnoţstvo vykázanej náhodilej
kalamitnej ťaţby vyjadruje len čiastočne spôsobené škody. V porastoch zostávajú stromy
s prelámanými korunami. Poškodenia sa opakujú a preto vidno v porastoch stromy s preriedenými
korunami, olámanými hlavnými vetvami a u ihličnatých drevín s odlomenými vrcholcami.
Námrazou sú najčastejšie poškodené porasty vystavené juţnému vetru, ktorý prináša vlhký
vzduch od Dunaja. Tento vystupuje do chladnejších vyšších vrstiev, kde dochádza k namŕzaniu
inovate alebo ľadovky na korunách stromov. Pri dlhšom prúdení namŕzanie natoľko zaťaţí vetvy
alebo vrcholce, ţe sa tieto lámu.
Sneh zapríčiňuje škody aj samostatne, hlavne keď padá ťaţký, vlhký sneh. Snehom sú
najviac poškodzované ihličnaté dreviny, pretoţe ihličie zadrţiava viac snehu ako holé konáre
listnatých stromov.
Proti uvedeným škodlivým činiteľom sa dá len ťaţko bojovať. Výsledky poškodenia sa dajú
čiastočne zmierniť vhodnými pestovnými a ťaţbovými zásahmi, kde je nutné na porastových
okrajoch zabezpečiť pevnejšie koruny stromov.
2. Vietor. Postihované sú najmä ťaţbou rozpracované porasty, riediny a porastové steny. Okrem
toho vietor vyvracia aj roztrúsené kmene napadnuté hnilobou často vzniknutou nesprávnymi
ťaţbovými technológiami. Je potrebné aby sa v budúcnosti obmedzili škody na stojacich kmeňoch
počas ťaţby a aby sa volili také ťaţbové postupy, ktoré budú najmenej ohrozené prevládajúcimi
vetrami.
3. Hniloby. U listnatých drevín prichádza do úvahy hniloba v dôsledku prestarnutosti drevín
alebo ich silným poškodením pri pribliţovaní dreva. Stúpajúcim vekom strácajú dreviny na
prírastkoch a tým hojivú zavaľovaciu silu a odolnosť voči hubovým škodcom. Včasným a vhodným
uvoľňovaním korún je však moţné u listnatých drevín uchovať prirastavosť a tým aj hojivú silu.
Zároveň dodrţiavaním šetrných ťaţbových technológii je moţné zabezpečiť najniţšie poškodenie
stojacich stromov.
U buka je to najčastejšie napadnutie hubou hlivka buková (Nectria galligena), ktorá tvorí
otvorené rany a rakovinové nádory ako vstupnú bránu pre hniloby.
Grafióza zapríčiňuje odumieranie brestov a dubov. Ide o hubové ochorenie roznášané
hmyzom. Huba upcháva vodivé pletivá stromov a zapríčiňuje ich postupné odumieranie.
U ihličnatých drevín, u smreka je najčastejšou príčinou tzv. červená hniloba spôsobená
hubou Armillaria melea. Je zapríčinená hlavne stanovištnou nevhodnosťou smreka. Dôsledkom
toho smrek predčasne dospieva a stráca odolnosť. Preto je vhodné zníţiť rubnú dobu u smreka na
týchto stanovištiach pod 80 rokov. Takisto sa správa borovica na suchších a plytkých stanovištiach
a borovice vtrúsené medzi listnatými drevinami po 40 – 50 roku nestačia konkurovať vo výškovom
raste, neznášajú zatienenie a odumierajú. Proti tomu je potrebné v rámci výchovných ťaţieb
podporovať borovicu ako vtrúsenú drevinu.
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4. Zver. Zapríčiňuje škody hlavne odhrýzaním výhonkov sadeníc a zničením sadeníc. Ihličnaté
dreviny sú naviac poškodzované a ničené vytĺkaním parohov. Za účelom zníţenia škôd by sa mali
mladé kultúry oplocovať alebo natierať ekologickými chemickými prípravkami. Na výstavbu
oplotkov z hľadiska estetiky prostredia, by sa malo uvaţovať s drevom.
5. Podkôrny hmyz. U smrekov sa vyskytuje hlavne u nahnitých, poškodených a odumierajúcich
kmeňov. Hlavným škodcom je lykoţrút smrekový (Ips typografus), ale v súčasnosti sa vyskytujú aj
ďalšie druhy podkôrneho hmyzu napádajúce tak isto borovicu a smrekovec.
U jaseňov zapríčiňujú lykokazy ruţice a znehodnotenie kmeňov. U brestov a dubov
belokazy prenášajú grafiózu.
6. Listoţravý hmyz. Spôsobuje ţer lístia. Listnaté dreviny, na vhodných stanovištiach, pomerne
dobre znášajú aj silné ţery aţ holoţery škodcov. Dobre regenerujú a nie sú ohrozené úhynom.
Holoţerom postihnuté porasty pôsobia negatívne na návštevníkov lesoparku a nepríjemne pôsobia
aj početné húsenice. Premnoţené bývajú rôzne druhy piadiviek, mníška veľkohlavá, obaľovač
dubový a chrústy.
7. Škody človekom. Tu prichádzajú do úvahy krádeţe vianočných stromkov, ktoré dosahujú takých
rozmerov, ţe ohrozujú pestovanie ihličnatých drevín. Okrem toho ihličnaté dreviny, najmä duglaska,
sú orezávané návštevníkmi na kytice a vence.
Kmene stromov sú poškodzované vyrezávaní rôznych písmen a znakov do kôry.
V čase sucha sú porasty ohrozené poţiarmi, kladením ohňov mimo povolených ohnísk, ale
aj odhadzovaním nezahasených zápaliek a ohorkov cigariet.

4.4.1

Imisie

Zapríčiňujú mestu Bratislava, ako aj územiu BLP značné problémy. Pôsobia škodlivo na
zdravie obyvateľov mesta i návštevníkov lesného parku, zápachom znepríjemňujú pobyt
a popolčekom pôsobia škodlivo na zdravie obyvateľstva a znečisťujú ţivotné prostredie. Škodlivosť
exhalátov sa prejavuje však aj na stromoch a rastlinách v BLP. V Bratislave sa do ovzdušia
dostávajú exhaláty v prvom rade z elektrární, teplární, tovární (najmä chemických) a z domácností
vykurovaných pevnými palivami.
Najškodlivejším exhalátom je kysličník síričitý, ktorý sa dostáva do ovzdušia zo zdrojov
spaľujúcich pevné palivá a vykurovacie oleje. Okrem toho sú ešte škodlivé kysličníky arzénu, chlór,
fluór, sírovodíky, sírouhlík, nasýtené a nenasýtené kyseliny a ďalšie menej zastúpené škodliviny.
V roku 1992 mal podľa RUSES mesta Bratislavy hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia
petrochemický kombinát Slovnaft, po ňom nasledujú Západoslovenské energetické závody
a Istrochem s exhalátmi pestrého chemického zloţenia vrátane nepríjemne zapáchajúcich toxických
látok – sirovodík, sirouhlík, chlór a pod. V tomto čase prebiehalo monitorovanie škodlivín
v Bratislave. Z monitorovaných škodlivín sa na vysokej úrovni znečistenia podieľajú najmä oxidy
dusíka, ktorých hodnoty v exponovaných miestach mesta prekračujú imisné limity. V dôsledku
zníţenia emisií oxidu siričitého úroveň znečistenia značne poklesla a má výrazný sezónny chod
s maximálnymi koncentráciami v zimnom období. I keď v menšom, ale nie zanedbateľnom rozsahu
je mesto znečistené tuhými časticami. Toto všetko má vplyv na okrajovú časť lesoparku. V roku
1991 boli na stanici Koliba namerané nasledovné hodnoty:
- priemerná ročná koncentrácia SO2 - 24 mg/m3
- priemerná koncentrácia NO - 15 mg/m3
- prašnosť bola nameraná 49 mg/m3
- priemerné pH v daţďových zráţkach bolo zistené 5,67
V oblasti BLP bolo zistené v rámci ekologického prieskumu v roku 2004, ţe prevaţná časť
územia patrí do D pásma ohrozenia imisiami, čo znamená s nízkym imisným zaťaţením a nízkou
úrovňou zaťaţenia ovzdušia. Iba okrajové časti lesoparku leţiace v okolí mesta sú zaradené do C
pásma, čo znamená plochy v priaznivejších ekologických podmienkach s niţším imisným
zaťaţením.
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Podzemné vody v oblasti Malých Karpát sú znečistené prevaţne agrochemikáliami
z postrekov aj keď v súčasnosti uţ v menšej miere pouţívaných. Povrchové toky sú kontaminované
hlavne vplyvom turistického ruchu, rekreačných a liečebných zariadení a chatového osídlenia.
Zdrojom znečistenia sú nedostatočne zabezpečené odpadové vody z týchto zariadení, pretoţe
v oblasti Hornej mlynskej doliny chýba kanalizácia. Zároveň sa uplatňuje vplyv znečistených
zráţok a zmyvov zo stromov.
Nepovolené skládky odpadov sa na území lesoparku objavujú len sporadicky a sú priebeţne
riešené pracovníkmi mestských lesov. Po celom území sú postavené odpadkové koše, ktoré sú
podľa atakovanosti územia vyváţané.

4.5 Esteticko-kompozičné a krajinárske zhodnotenie BLP
Estetika krajiny sa javí ako výsledok dojmu z charakteru krajiny, ktorý však býva
subjektívny, vzhľadom na názor človeka k forme, či tvaru, k farbe alebo kontrastu osvetlenia.
Priestor je výslednicou prirodzených alebo umelých krajinných prvkov, vytvárajúcich určitú
mozaiku tvarovú alebo farebnú. Táto je podmienená zastúpením rôznych ekosystémov (napríklad
v lese sa striedajúcich lúk a porastov rôzneho veku a zakmenenia). Pri utváraní kompozície krajiny
je dôleţité dbať na krajinné dominanty, na opakovanie, následnosť a rytmus estetických prvkov
prostredia.
V obraze krajiny ostávajú niektoré zloţky (skaly, pôda, vody) prakticky nezmenené, zatiaľ
čo organická zloţka krajiny sa mení či uţ v priebehu jedného roka (leto, zima) alebo v dlhšom
časovom období (obnova lesa). Okrem toho niektoré dreviny vytvárajú prirodzené etáţové
spoločenstvá a tým ovplyvňujú tvar a obrysové línie priestoru. Esteticky môţu tieţ pôsobiť osamelé
stromy alebo skupinky stromov a krov, prípadne stromoradie. V níţinách zasa rozptýlená zeleň,
zbytky porastov, ale aj ochranné lesné pásy.
Estetická krajina sa uplatňuje podľa toho, ako sa javí vo svojej ucelenosti, rozmanitosťou
podrobností a v harmónii týchto detailov. Rekreačné poslanie krajiny je nielen v pôsobení na
telesné zdravie človeka, ale aj na jeho duševné zdravie, ktoré je podmienené práve estetickými
prvkami. Kladne sa uplatňuje v rozmanitosti terénu, striedaní zelene a vodných plôch, čistote
ovzdušia, vôni a farbe. Záporne sa prejavuje pobytom v hustých a tmavých porastoch, na cestách
vedúcich homogénnou krajinnou, pocitom tiesne alebo únavy.
Podľa metodiky ing. Tomaška je lesný park definovaný ako technicky vybavený
a biologicky usmernený a sformovaný les, predurčený na voľnú formu oddychu obyvateľov miest,
získaný premenou lesa na určitý účelne organizovaný krajinársky systém. Územie kaţdej časti
lesného parku môţeme zaradiť z hľadiska estetiky do niektorej z týchto estetických kategórii:
1. Otvorené priestory – sú esteticky najpôsobivejšie plochy vhodne upravených lúčnych
a pláţových priestorov, architektonicky zapadajúcich do celkového
prostredia daného územia a porasty stanovištne vhodných drevín,
usporiadaných v okolí rekreačných centier, stredísk a menších zariadení.
Ide najmä o viac menej parkový charakter krajiny, aj keď táto môţe byť
reliéfne čiastočne členitá. Obyčajne máva vo svojej porastnej skladbe
kombináciu lesných drevín a krov s prímesou exotických, ale i esteticky
pôsobiacich drevín. Sem zaradíme lesné lúky, rúbaniská, pláţe na
teplejších expozíciách s alejami, či osamelými skupinkami stromov (maxim. zakmenenie 0,1)
s kvalitným trávnatým porastom.
27

2. Riedkolesie – sem patria porasty s bohatšou (nie je podmienkou) druhovou skladbou stanovištne
vhodných drevín s nízkym zakmenením (0,1 – 0,5), ktoré niekedy
naväzuje na riedkolesie parkového typu. Do tejto estetickej kategórie sú
zaradené aj lúčne priestory, ktoré nezodpovedajú zaradeniu do prvej
estetickej kategórie, ďalej vodné plochy, rekreačné zariadenia (ak nie sú
zvlášť upravené), záhrady a škôlky.

3. Súvislé porasty – sú charakteristické zloţitejšou vertikálnou a horizontálnou skladbou, staršie ako
20 rokov, nie však prehustené so zastúpením drevín viac menej vhodným.
Zaraďujeme sem aj mladiny do 20 rokov so zníţeným zakmenením
a stanovištne vhodnými drevinami, u ktorých moţno dosiahnuť zlepšenie
estetickej i rekreačnej hodnoty. Ďalej porasty prestarnuté so zhoršeným
zdravotným stavom, ktoré uţ vyţadujú obnovu. Potom horizontálne
zapojené porasty so zakmenením 0,9 – 1,0, zmiešané s bohatým krovitým
podrastom, ktoré i keď nie sú pre rekreovanie tak vhodné, výborne
zapadajú do zón ticha a poskytujú útulok bohatej lesnej faune. Spomedzi
ostatných plôch sú sem zaradené elektrovody, niektoré zastavané plochy, role (menších výmer),
rekreačné zariadenia (neudrţiavané).
4. Mladé lesné porasty predrubného veku (do 20 rokov aj staršie) esteticky menej vhodné. Sem sú
zaradené tieţ políčka pre zver, väčšie poľnohospodársky vyuţívané
plochy, rozdeľovacia sieť, sklady dreva, neplodné plochy, močiare,
čiastočne zastavané plochy a tvrdé cesty.

5. Veľmi husté porasty, stanovištne nevhodné, prípadne menej vhodné. Okrem toho porasty silne
poškodené. Z ostatných plôch sem zaraďujeme parkoviská, nádvoria,
haldy, lomy, smetiská a iné spoločensky dôleţité, ale pre lesný park
nevyhovujúce objekty a zariadenia.

4.5.1

Estetická hodnota BLP

Pre zaradenie územia BLP do vyššie uvedených estetických kategórii podľa Ing. Tomašku
potrebujeme nasledovné prehľady výmer podľa zastúpenia drevín a podľa veku a zmiešania
porastov.
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Zastúpenie podľa porastných zmesí:
Porastový typ číslo
15
18
20
21
23
24
30
31
34
37
38
53
56
62
66
70
71
74
78
79
83
87
88
91
94
97
Spolu:

Porastový typ - názov
Smrečiny
Bukové smrečiny
Borovicové smrečiny
Porasty smreka s listnáčmi
Porasty smrekovca s ihličnanmi
Porasty smrekovca s listnáčmi
Boriny s listnáčmi
Dubiny - semenného pôvodu
Bukové dubiny - semenného
pôvodu
Dubiny s ihličnanmi
Hrabové dubiny - semenného
pôvodu
Hrabiny - semenného pôvodu
Dubové hrabiny - semenného
pôvodu
Bučiny - semenného pôvodu
Dubové bučiny - semenného
pôvodu
Smrekové bučiny
Bučiny s ihličnanmi
Breziny s listnáčmi
Agátiny
Jelšiny
Cenné listnáče a ich zmesi
Zmes iniciálnych drevín
Bukové hrabiny - semenného
pôvodu
Hrabové bučiny - semenného
pôvodu
Zmes duba, buka a hraba semenného pôvodu
Bučiny s cennými listnáčmi

Výmera v ha
1,79
1,47
0,46
18,97
0,60
5,99
45,47
277,74
112,33
72,53
193,77
17,88
151,24
405,48
593,20
4,77
70,41
5,09
2,75
16,02
21,77
0,17
81,06
536,00
327,75
58,71
3023,42

Z tabuľky je vidieť, ţe na území BLP je prevládajúcou porastnou zmesou bučina samotná
alebo v kombinácii s dubom alebo hrabom, ktoré tvoria 1862 ha – 61 % z výmery lesov.
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Zastúpenie podľa vekových tried:

Výmery vekových stupňov
350,00
300,00

Výmera (ha)

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Vekový stupeň

Prevaţujúcou drevinou BLP je buk s rubnou dobou 120 rokov a obnovnou dobou 30 rokov,
tak by mala v tabuľke pri normálnych výmerách vekových stupňov od 11 vekového stupňa (110
rokov) začať výmera klesať. Z tabuľky výmery vekových stupňov je poznať, ţe lesy na území BLP
sú z časti prestarnuté, čo je spôsobené zníţenou obnovou lesa po roku 2000 z dôvodov ochrany
prírody (veľký tlak aktivistov ochrany prírody) a lesov osobitného určenia.
Z pohľadu budovania lesoparku a jeho estetickej hodnoty sú zaujímavejšie staršie preriedené
porasty ako mladiny. V budúcnosti však samovoľným rozpadom prestárlych porastov môţe prísť
k veľkej výmere mladín na území BLP. Z tohto dôvodu je potrebné pokračovať v obnove
prestárlych porastov a nechať iba určité lokality ako ukáţku samovývoja.
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Zastúpenie podľa drevín:

Dreviny zastúpenie
Agát
2%
Javor
6%

Lipa
2%

Ost. List.
2%

Smrek
1%

Ost. Ihl.
0%

Borovica
2% Smrekovec
1%
Dub
19%

Hrab
14%

Buk
51%

Prevládajúcou drevinou na území BLP je buk a jeho zmesi s dubom a hrabom. Ostatné
dreviny tvoria len prímes rozloţenú po celom území BLP. Smrek sa uplatňuje ako hlavná drevina
najmä v oblasti Prostredný vŕšok, ale tu dochádza vplyvom biotických škodcov k jeho odumieraniu
a je nahrádzaný listnatými mladinami.
Estetická hodnota územia BLP:
Zaradenie do estetických kategórii podľa Tomašku vychádza nasledovne:
1. estetická kategória – do tejto kategórie môţeme zaradiť Drieňovské lúky, Dlhé lúky
a Partizánsku lúku. Spolu tvoria výmeru 11,47 ha, čo je iba necelé 1 % z celkovej
výmery BLP. Lesný pôdny fond (LPF) tvorí výmeru 3,30 ha, zvyšok tvorí iný ako LPF
(zastavané pozemky, trvalé trávnaté porasty a pod.).
2. estetická kategória – sem môţeme zaradiť napr. Americké námestie, lúky nad Lamačom,
Červený Kríţ, Malý Slavín, Piesky a pod. Väčšinou sa jedná o malé lúčne priestory
s rekreačným vybavením. Do tejto kategórie ešte patria jazerá, resp. rybníky a ich okolie
(7,15 ha, jazerá – 4,74 ha) a lesné porasty staršie ako 20 rokov so zakmenením pod 0,5
(17,97 ha). Celkovo zaberajú 47,62 ha, z toho LPF tvorí 38,27 ha. Z celkovej výmery je
to 1,4 %.
3. estetická kategória – tvoria ju všetky ostatné pozemky, ktoré neboli zaradené do
ostatných kategórii. V rámci lesoparku tvoria výmeru 2864, 87 ha, teda podstatnú časť
lesoparku.
4. estetická kategória – väčšinu územia tejto kategórie tvoria spevnené lesné cesty, lesné
sklady a iné pod. negatívne estetické hodnoty lesoparku. Z porastovej plochy sem patria
porasty do 20 rokov o výmere 349,44 ha. Celková výmera tejto kategórie je 389,59 ha,
čo je 11,50 %. LPF tvorí 377,55 ha.
5. estetická kategória – sem patria pre lesný park nevyhovujúce objekty a zariadenia ako
parkoviská, objekty vojenských a iných skladov, vodojemy a pod. Do tejto kategórie
radíme porasty silne poškodené škodlivými činiteľmi alebo prehustnuté o výmere 43,12
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ha. Celkovo zaberá plocha tejto kategórie 87,57 ha, čo je 2,6 %. Z nej tvorí 47,86 ha
LPF.
Celkové estetické zhodnotenie územia BLP:
Zastúpenie prvých dvoch estetických kategórii je dané dlhodobým spôsobom hospodárenia
v lesoparku. Aj keď je BLP vyhlásený uţ od roku 1976, nikdy sa neuberal cestou tvorby riedkolesia.
Na rekreáciu sa vyuţívali zväčša lúčne plochy, alebo iba okraje okolitých porastov. V samotných
porastoch nie sú vybudované riedkolesia a ani slnenky. V porastoch sa hospodárilo normálnym
spôsobom ako v hospodárskych lesoch. V budúcnosti sa predpokladá vyššie vyuţitie podrastového
spôsobu aţ účelového výberu, čím by vznikali dočasné riedkolesia.
Najzastúpenejšia je tretia estetická kategória, ktorá vlastne splýva s klasickým
hospodárskym lesom, takţe potvrdzuje predošlé závery. Sem patria zmiešané porasty, ale aj
monokultúry, so zakmenením 0,6 – 0,9. Na území BLP je poznať aspoň v tejto kategórii dlhodobý
vplyv vyhlásenia lesoparku. Porasty sú vychovávané v niţšom zakmenení ako je zvykom
v hospodárskych lesoch a nie sú prehustnuté. Aj preto sa nachádza väčšina lesov BLP v tejto
kategórii.
Nevhodnou sa javí zastúpenie štvrtej a piatej kategórie. Vysoký podiel týchto kategórii je
zapríčinený aj veľkou prístupnosťou lesov, pretoţe sem patria všetky spevnené cesty a lesné sklady.
Na jednej strane pôsobia tieto plochy negatívne, na strane druhej zjednodušujú obhospodarovanie
lesoparku a údrţbu rekreačných zariadení. Do tejto kategórie sú zaradené aj bývalé vojenské sklady,
ktoré by citlivou prestavbou mohli nakoniec tvoriť aj druhú kategóriu.
Na záver je ešte nutné uviesť, ţe rybníky alebo jazerá v BLP boli ako vodné plochy a ich
okolie zaradené do druhej kategórie, ale dnes sú v zlom stave a ich estetická a rekreačná hodnota je
v skutočnosti niţšia. V minulosti boli okrem športového rybolovu vyuţívané aj na člnkovanie
a kúpanie.

4.5.2

Estetická hodnota drevín zastúpených v BLP

Hlavnou drevinou oblasti je buk (Fagus silvatica), ktorý často vytvára súvislé monokultúry.
Svojimi mohutnými korunami a hustým zápojom pôsobí dosť depresívne. Jeho estetická hodnota je
na jar pri rašení listov, keď
svieţa zeleň bukov dobre
pôsobí na zrak. Solitéry sú
veľmi
košaté,
ale
v skupinách
s ihličnatými
a inými listnatými drevinami
je veľmi pôsobivý.
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Druhou najdôleţitejšou drevinou je dub zimný (Quercus petraea). Svoju estetickú hodnotu
nadobúda v staršom veku
rozmermi
a rozloţitou
korunou. Dub sa veľmi dobre
uplatňuje
ako
solitér
v okrajových
častiach
a rozmedziach. Tu svojou
nepravidelnosťou
zvyšuje
estetiku prostredia. Dub
červený (Quercus rubra)
vyniká farebnosťou listov.
Najmenej vhodný je dub cer
(Quercus cerris).

Hrab (Carpinus betulus) je v poradí treťou drevinou. Jeho estetická hodnota nie je vysoká.
Pôsobivé sú iba jednotlivé kmene, značne nepravidelných tvarov alebo skupinky kmeňov
v dubinách. Pôsobivý je tieţ ţivý plot z hraba.
Z cenných listnatých drevín, ktoré sú zväčša ako prímes v bučinách a dubinách je zastúpený
jaseň (Fraxinus excelsior), javor horský (Acer pseudoplatanus) a lipy (Tilia cordata, Tilia
platyphylos). Jaseň a javor pôsobia esteticky najmä formou listov a na jeseň ich sfarbením.
Jednotlivé staré kmene, ale aj skupinky veľmi dobre zapadajú do rámca krajiny. Zastúpenie brestov
(Ulmus montana, Ulmus carpinifolia) je ojedinelé.
Agát (Robinia pseudoacacia) je rozšírený najmä v okrajových častiach. Je pôsobivý pre
svoje kvetenstvo a nádhernú vôňu. Väčšie plošné zastúpenie nie je ţiadúce.
Najpôsobivejšia z listnatých drevín je breza (Betula pendula). Bielou farbou kmeňa púta
a preto je nepostrádateľnou okrasnou drevinou, najmä v skupinkách a preriedlych porastoch.
Jelše (Alnus glutinosa, Alnus incana) sa nachádzajú pozdĺţ potokov alebo na iných miestach
s pohyblivou hladinou spodnej vody, kde sú vhodné a pôsobivé.
Z ihličnatých drevín je zastúpený smrek (Picea excelsa). Tam, kde je jednotlivo na
zodpovedajúcom stanovišti, s vhodnou kombináciou drevín, esteticky prostredie zhodnocuje.
Vyniká farebnou krásou jarných výhonkov a vôňou ihličia.
Z borovíc je v podstatnej miere zastúpená borovica obyčajná (Pinus sylvestris). Borovica
čierna (Pinus nigra) je
zastúpená
sporadicky,
prevaţne
z novších
zalesňovaní. Borovice sú
esteticky veľmi pôsobivé
dreviny a v zmesi s listnáčmi
vytvárajú esteticky krásne
lokality a zvyšujú ţivosť
krajiny.

Významný je aj smrekovec opadavý (Larix decidua), ktorý je vnášaný hlavne do obnovných
prvkov v posledných dvadsiatich rokoch. Ináč sa vyskytuje ojedinele. Pomáha vytvárať etáţové
porasty a skrášľuje okolie na jar keď raší aj na jeseň farbou ihličia.
Nevyhnutným doplnkom porastov, ich okrajov a lúčnych priestorov sú kry. Svojim
rôznorodým vzrastom a kvetenstvom pomáhajú dotvárať ráz krajiny, najmä v jarných mesiacoch.
Na jeseň zase vábia turistov svojimi plodmi a pestrým sfarbením listov. Na území BLP sú to najmä:
lieska, trnka, baza čierna a červená, hloh, malina, černica, drieň, dráč, šípová ruţa, bršlen, kalina,
vtáčí zob, krušina a iné. Z popínavých sú to: brečtan, divý chmeľ, a plamienok.
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5 Potreby obyvateľstva na krátkodobú rekreáciu
a možnosti ich uspokojenia
(Teoretické zásady v podaní Slovenského výskumného a vývojového centra urbanizmu
a architektúry, Bratislava, júl 1974)

5.1 Všeobecne platné aspekty
Zotavenie predstavuje relatívne novú sféru ţivota, ktorá sa oddiferencovala v masovom
rozšírení od jeho iných zloţiek aţ v industriálnej etape vývoja spoločnosti. Je uvedomelým,
cieľavedomým alebo spontánnym procesom, činnosťou, respektíve súborom činností, zameraných
na regeneráciu telesných a duševných síl i na všestranný rozvoj osobnosti človeka. Uskutočňuje sa
vo voľnom čase a v primeranom prostredí.
Vyuţívanie voľného času sa realizuje diferencovane, širokou škálou činností od kultivácie ducha
formou vzdelania a sebarealizácie, ako aj dobrovoľnej účasti na riadení a správe spoločenských
záleţitostí, alebo manuálnych prác uskutočňovaných z vlastnej záľuby ako zloţiek aktívneho
oddychu, cez kultiváciu tela – šport, aţ k pasívnemu odpočinku.
Zastúpenie súboru činností rôzneho charakteru si vyţaduje vzájomné proporcionálne
vyváţenie. Vo všeobecnosti sa nedoporučuje preferovať alebo potláčať ani jednu oblasť činností
voľného času. Vyplýva to z potreby človeka po oscilácii medzi telesnou aktivitou, ako aj kultúrnospoločenskými aktivitami, medzi hrou a zábavou resp. vzdelávaco- výchovnou činnosťou, medzi
relatívne pasívnymi formami zotavenia, prípadne aj poţiadavkou na samotu, aţ po aktívne
včlenenie sa do konkrétnej skupiny ľudí.
Vo voľnom čase uskutočňovaná rekreácia obyvateľov sa podľa zauţívaného triedenia
z hľadiska dĺţky trvania člení na krátkodobú rekreáciu zahrňujúcu voľno časové moţnosti
pracovných a voľných dní a na dlhodobú rekreáciu, ktorá zahrňuje dovolenku.

5.1.1

Rozsah a štruktúra nárokov

Z aspektu urbanistického riešenia mestských koncentrácií najvýraznejšie sa uplatňujú
nároky vyplývajúce z krátkodobej rekreácie.
Na stanovenie objemu a štruktúry nárokov obyvateľov na krátkodobú rekreáciu majú
priamy vplyv:
- veľkosť sídla, vyjadrená počtom obyvateľov
- kvalita jeho ţivotného prostredia
- hospodársky charakter mesta a s tým spojené demografické
a sociologické aspekty
- hustota a kvalita komunikačnej siete a nie v poslednom rade aj
- poloha sídla vo vzťahu k disponibilným rekreačným priestorom
Prostredie veľkého mesta je z hľadiska činiteľov určujúcich nároky na krátkodobú rekreáciu,
charakteristické vo väčšej miere neustálym ruchom, znečisteným ovzduším a menším podielom
zelene a iných prírodných prvkov.
Obyvatelia veľkých miest sa prevaţne viac podieľajú na kategórii tzv. sedavých zamestnaní,
z čoho vyplýva veľký nedostatok telesného pohybu a potreba kompenzácie tejto nerovnováhy
športovo – rekreačnými aktivitami vo voľnom čase, predovšetkým ale vo voľnej prírode. Sú to
najmä rekreačno-športové aktivity, predstavujúce však len jednu skupinu z celkového komplexu
aktivít voľného času.
Tieto podľa súboru kritérií moţno zaradiť do nasledovných podskupín:
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-

letné hry a športy pozemné,
vodné hry a športy,
záhradkárčenie,
chatárenie,
zimné športy,
turistika, prechádzky,
moto-cyklistika.

Časový podiel súboru týchto aktivít sa pohybuje pribliţne od 3 – 6 hod. v týţdni.
Pri určovaní poradia ich dôleţitostí je moţné vychádzať z dvoch pohľadov: z ich skutočného
vykonávania (štruktúry záľub) a z ich zdravotno-fyziologickej hodnoty.
Podľa dotazníkového šetrenia o prevádzkovaní činností obyvateľmi (prieskum CUA
s VÚCR, 1971) poradie najrozšírenejších činností je nasledovné:
- pešie prechádzky
76,8 %
- kúpanie – plávanie
66,7 %
- slnenie
62,3 %
- pešia turistika
42,0 %
- záhradkárčenie
36,8 %
- rekreač. lyţovanie
34,1 %
- volejbal
28,4 %
- bedminton
27,6 %
- sánkovanie
27,6 %
Poradie hlavných činností
vyjadrujú uvedené bodové hodnoty:
- plávanie
- pešia turistika
- pešie prechádzky
- turistika na lyţiach
- kúpanie
- rekreač. lyţovanie
- volejbal
- člnkovanie
- tenis
- cykloturistika

podľa zdravotno-vedných doporučení (spracované CUA)
206,2 bodov
200,9 bodov
191,0 bodov
187,3 bodov
179,5 bodov
166,7 bodov
152,4 bodov
148,2 bodov
146,7 bodov
142,4 bodov

Z porovnania rozšírenosti aktivít medzi muţmi a ţenami vychádza záver, ţe muţi sa na
rekreačno-športových aktivitách zúčastňujú celkove viac ako ţeny. Ţeny sa viac ako muţi podieľajú
len na slnení, bedmintone a táborení.
Trend účasti na aktivitách v závislosti na veku má klesajúci charakter u naprostej väčšiny
aktivít. Výnimkou je len záhradkárčenie, ktorého rozšírenie vekom narastá. Pre vyššie vekové
skupiny sú primerané a obľúbené najmä prechádzky, pešia turistika, kúpanie, výlety, tenis
a poľovníctvo.
Nároky obyvateľov veľkých miest na krátkodobú rekreáciu je moţné čo do rozsahu vyčísliť
objemom voľného času, stupňom potreby zotavenia a z toho vyplývajúcimi poţiadavkami na
rekreáciu
- kaţdodennú tzv. dvojhodinovú a
- koncom týţdňovú, ktorá zahrňuje poldennú a jedno- resp. dvojdňovú
rekreáciu.
Objem celkového záujmu obyvateľov o účasť na krátkodobej rekreácii je pri veľkosti sídla
500 000 obyvateľov 40 – 55 % z celkového počtu obyvateľov. U kaţdodennej rekreácie moţno
predpokladať asi polovičný rozsah uvedených nárokov.
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5.1.2

Smerovanie a územné uplatnenie nárokov

Smerovanie nárokov na krátkodobú rekreáciu – kaţdodennú a koncom týţdňovú –
zodpovedajú územné nároky na zariadenia a areály voľného času na území sídla a na rekreačné
priestory a strediská v uţšom, resp. širšom záujmovom území sídiel.
Územný priemet nárokov na krátkodobú rekreáciu je nasledovný:
- u kaţdodennej rekreácie – na území sídla (územný okruh 15 min. pešej
dostupnosti alebo verejnou dopravou – max. 10 km),
- u poldňovej rekreácii – na území sídla a v jeho uţšom záujmovom
území (územný okruh 30 – 60 min. časovej dostupnosti, t.j. 40 – 50 km
izochróny),
- jedno resp. dvojdňovej v uţšom záujmovom území, resp. širšieho
záujmového územia sídla (územný okruh 60 – 120 min. časovej
dostupnosti, t.j. 80 – 100 km izochróny).
Areály voľného času by mali byť vytvárané spájaním zelených plôch – sadov a parkov – so
zariadeniami voľného času pre širokú škálu aktivít a pre rôzna vekové i záujmové skupiny
obyvateľov. Areály by mali mať dochádzkovú dostupnosť 300 – 1.500 m od bytu.
Z hľadiska funkčného vyuţitia prírodných podmienok priestorov pre zotavenie existujú štyri
typy rekreačných priestorov:
I.
typ – predstavuje níţinný priestor, vhodný pre letné kúpanie a vodné športy,
II.
typ – podhorský priestor, vhodný pre vodné športy a letnú rekreáciu,
III.
typ – horský priestor, vhodný pre rekreáciu a turistiku (celoročnú),
IV.
typ – vysokohorský priestor, vhodný pre turistiku a zimné športy.
Veľkosť, prírodné vlastnosti rekreačného priestoru, ako aj jeho prístupnosť, určuje rozsah
a štrukturálnu skladbu vybavenosti strediska potrebnými zariadeniami, ktoré zabezpečujú efektívnu
exploatáciu všetkých funkcii priestoru.

5.1.3

Diferencované vyuţitie záujmového územia krátkodobej rekreácie

Narastaním vzdialenosti od miesta bydliska klesá počet návštevníkov na jednotku územia.
Pri rozptyle návštevníkov zohrávajú úlohu aj ďalšie skutočnosti. V záujmových oblastiach veľkých
miest má klesajúca tendencia rastom vzdialenosti pozvoľnejší priebeh, čo je dôsledkom prehustenia
bliţších priestorov.
Vzdialenejšie ale hodnotnejšie a príťaţlivejšie priestory, ktoré výrazne prevýšia menej
vzdialené, spôsobuje tieţ pozvoľnejšie klesanie intenzity vyuţitia územia v závislosti na
vzdialenosti.
Významnú úlohu pri rozptyle návštevníkov zohráva sezónnosť a disponibilnosť rekreačných
priestorov pre nárokové aktivity.

5.1.4

Výpočet zelene

Na základe aplikácie metódy výpočtu diferencovaného štandardu zelene (výskumná úloha
CUA) doporučuje sa v Bratislave pri komplexnom riešení systému verejnej zelene uvaţovať
s nasledovnými štandardami:
V intraviláne:
- okrsok
12 m2/obyv.
- obvod
8 m2/obyv.
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- mesto

12 m2/obyv.

V extraviláne:
- lesné parky

55 m2/obyv.

verejnej zelene celkom

87 m2/obyv.

5.2 Potreby krátkodobej rekreácie obyvateľov Bratislavy – bilancia
nárokov a možností
5.2.1

Určenie nárokov obyvateľstva na krátkodobú rekreáciu

Podľa rozsahu voľného času venovaného športovo – rekreačným aktivitám kaţdý obyvateľ
mesta môţe kaţdý týţdeň stráviť v prírode jednu poldennú rekreáciu (4,5 hod.) alebo kaţdý druhý
týţdeň jednu celodennú (9,0 hod.). Na základe tohto poznatku moţno počítať s tým, ţe sa
v priemere jednorazovo celodennej rekreácie môţe zúčastniť aţ polovica obyvateľov mesta t.j. cca
50 %.
Špecifikované na základe viacerých podkladov na ročné obdobie predpokladá nasledovný
podiel obyvateľov (pri počte 520 000 obyvateľov):
Jar
45 %
235 000 obyv.
Leto
60 %
312 000 obyv.
Jeseň
40 %
210 000 obyv.
Zima
35 %
180 000 obyv.
K zisteniu vzájomného podielu činností (bez ohľadu na dĺţku ich vykonávania) slúţili za
pramene tieto kritéria – súčasná rozšírenosť a obľúbenosť činností medzi obyvateľmi a – zdravotnorekreačná prospešnosť činností z hľadiska zdravotno-vedeckého. Jednotlivé činnosti boli zoskupené
podľa charakteru do podskupín:
- letné hry a športy pozemné LSP,
- vodné hry a športy VŚ,
- záhradkárčenie Z,
- chatárenie CH,
- zimné športy ZŠ,
- turistika, prechádzky TP
- moto-cyklistika M.
Podiel jednotlivých podskupín činností:
Podskupiny činností
Jar
Leto
LSP
20
14
VŠ
9
50
Z
6
4
CH
9
7
ZŠ
3
0
TP
46
19
M
7
6
Spolu
100
100
1

Jeseň
22
9
7
9
0
45
8
100

niektoré vybraté činnosti napr. kondičné behy
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Zima
71
0
0
5
55
33
0
100

5.2.2

Územný priemet nárokov na krátkodobú rekreáciu

Zistenie územných moţností na uspokojenie takto vyčíslených nárokov obyvateľstva
Bratislavy bolo posúdené jednak z hľadiska celkových podmienok územia pre rekreáciu, ako aj
z hľadiska časovej dostupnosti jednotlivých rekreačných priestorov, prichádzajúcich do úvahy pre
rekreáciu obyvateľov Bratislavy.
Pre zistenie viacerých moţností a kapacity rekreačných priestorov a pre rozdelenie
obyvateľstva do územia, boli uvaţované tieto izochróny (počítané od centra mesta):
- do 5 km
- zahrňuje pribliţne intravilán mesta, t.j. cca 20 minút hromadnou
dopravou,
- od 5 do 20 – 25 km
- predstavuje pribliţne extravilán mesta, v ktorom je zahrnutý takmer
celý BLP, t.j. cca 60 min. hromadnou dopravou alebo cca 30 min. individuálnou
dopravou,
- od 25 do 50 – 60 km
- zahŕňa pribliţne región mesta a jeho záujmové územie, t.j. cca 2 hod.
hromadnou dopravou alebo cca 1 hod. individuálnou dopravou,
- nad 60 km
- predstavuje širšie územie, ktorého horná hranica nie je bliţšie určená,
ale pravidelne koncom týţdňa nebude v podstatnej miere presahovať 100 – 120
km.
V izochróne 5 – 25 km sa nachádza celá plocha BLP. Lesný park však nemôţe kryť všetky
poţiadavky na krátkodobú rekreáciu Bratislavčanov v tejto izochróne. Najmä pre letnú sezónu je
potrebné počítať s vyhľadávaním aktivít charakteristických pre letnú sezónu ako kúpanie, vodné
športy, ktoré nie je moţné vykonávať na území BLP. Takisto zimné športy ako lyţovanie sú
nedostatočne podchytené na území BLP a je predpoklad ich vykonávania mimo územie BLP.
V dôsledku toho bolo rozdelenie návštevníkov v izochróne 5 – 25 km uvaţované v členení: na
území BLP a mimo územia BLP.
Celkové nároky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov Bratislavy podľa ročných období
a časových izochrón moţno potom vyjadriť takto:
Časová izochróna
Sezóna
5 – 25 km
Spolu
0 – 5 km
25 – 60 km nad 60 km
v BLP
mimo BLP
Jar
56 500
93 000
27 000
40 000
18 500
235 000
Leto
84 000
74 000
82 000
50 000
22 000
312 000
Jeseň
56 500
80 000
25 000
38 000
10 500
210 000
Zima
59 000
54 500
10 500
38 000
18 000
180 000
Pri bilancovaní územných nárokov a moţností sa vychádzalo z týchto predpokladov:
- nároky v izochróne 0 – 5 km bude nutné v plnej miere uspokojiť v rámci mesta hlavne v areáloch
voľného času,
- nároky v izochróne 5 – 25 km bude moţné pokryť na území BLP len z časti,
- nároky v ostatných izochrónach a v izochróne 5 – 25 km mimo BLP sa hľadali moţnosti mimo
územia BLP. Na základe inventarizácie a ohodnotenia rekreačných priestorov (podľa „Valorizácie
územia Slovenska“, Urbion 1973) boli zistené rozlohy rekreačných priestorov v širšom zázemí
Bratislavy (do vzdialenosti 120 km) spolu aţ na 18 065 ha, do čoho boli zahrnuté aţ Inovecké hory,
Záhorie, Senec, ale aj Vrátna.
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5.3 Rekreácia obyvateľstva Bratislavy v BLP
5.3.1

Všeobecné zásady vytvárania lesných parkov

Kaţdý typ krajiny (roviny, pahorkatiny a pohoria) má svoj charakter, vytváraný v prvom
rade prírodnými podmienkami, ktoré však vzhľadom na obsah a rozlohu musia zodpovedať
podmienkam a charakteru typu krajiny. Lesy a vysoká zeleň vôbec, vytvárajú v krajine tvarové
a farebné sezónne efekty na veľkých priestoroch. Dôleţité miesto v tejto sústave majú prírodné lesy
a na ich báze vybudované lesné parky.

5.3.2

Vytváranie lesných parkov

Lesoparková krajina patrí k tzv. „kultúrnym krajinám“, pretoţe jej formovanie je výsledkom
hospodárskej činnosti človeka. Cieľavedomá činnosť človeka pri tvorbe lesného parku spočíva
v ochrane hodnôt prírodnej krajiny a v odstránení všetkého negatívneho, čo znehodnocuje estetické
a hygienické hodnoty. Dokonalá lesoparková krajina sa vytvára v dlhodobom procese
lesoparkového hospodárenia, výsledkom ktorého je účelná a biologicky hodnotná jednota
biotických prvkov, abiotických faktorov a prvkov vybavenosti, ktoré zvýrazňujú pozitívne hodnoty
v záujme tvorby vhodných podmienok pre rôzne formy oddychu.
Lesné parky ako jednotky rekreačnej zelene sú špecificky upravené, komponované
a vybavené lesné porasty, prevaţne realizované v záujmových zónach väčších miest ako miesta
krátkodobého oddychu. Sú to zväčša veľké útvary lesa, premenené podľa krajinárskych zásad na
prírodný park, ktorý ako prírodný útvar po estetickom pretvorení sa prispôsobuje miestnym
poţiadavkám. Hospodárska činnosť v takýchto lesoparkových porastoch sa potom podriaďuje
primárnym rekreačným a estetickým poţiadavkám a na udrţanie dobrého zdravotného stavu týchto
porastov. Najrýchlejším a najekonomickejším spôsobom vytvárania lesných parkov je prestavba
existujúcich lesných porastov a to prevaţne lesopestovnými zásahmi. Pri tom sa nesmie porušiť
prírodná rovnováha, iba sa regulujú procesy formovania krajiny pre účely a prevádzku
lesoparkového hospodárstva.

5.3.3

Klasifikácia lesoparkovej krajiny

Lesoparkovú krajinu členíme z hľadiska oddychu, hygieny, estetiky, štruktúry a formy na tri
hlavné skladobné prvky (krajinky) navzájom účelne organizované ako jeden krajinársky systém:
1. otvorené priestory – charakterizované sú maximálnym zakmenením 0,1. K týmto priestorom
radíme: poľany, rúbaniská, vodné plochy a toky, lesné lúky, táboriská, plochy pre oddych
a pod. Charakteristickými znakmi týchto priestorov sú: dostatok slnečného ţiarenia, dobrá
vetrateľnosť priestoru, vynikajúce estetické a hygienické podmienky pre aktívny a pasívny
oddych. Estetická hodnota otvorených miest je veľmi dôleţitá a závisí od viacerých faktorov
ako sú:
- veľkosť – je závislá hlavne na výške okolitých porastov a preto šírka
otvoreného miesta nemá prevyšovať 3 – 6 násobok výšky porastov.
Menšie otvorené miesta sú z hľadiska estetického zaujímavejšie, lebo sa
jasnejšie môţu uplatniť výtvarné momenty okolitých porastov a ich
plášťov, ako aj jednotlivých drevín.
- vzrast a charakter okolitých porastov – tieto majú byť nepravidelne
zmiešané z rôznych druhov drevín a pritom aj značne vertikálne
a horizontálne rozčlenené. Prechod do otvoreného miesta má byť
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2.
a)

b)

3.
a)

b)

postupný dokonca aţ na jednotlivé stromy. Náhly – ostrý prechod len
u otvorených miest malých rozmerov.
- tvar otvorených miest – vhodnejšie sú tvary prirodzené a nestereotypné
ako tvary pravidelné a jednoduché.
- konfigurácia terénu – u malých lúčiek, čistiniek a polianok rozhodne
vhodnejší je mierny sklon, kým u rozsiahlejších lúk, táborísk a podobne
veľmi členitý terén zvyšuje hodnotu otvoreného miesta.
- trávny kryt – na otvorených miestach je dôleţitým činiteľom. Nízky
hustý trávny koberec má veľkú dekoratívnu hodnotu a je veľmi dôleţitý
najmä na miestach určených na oddych priamo na tráve. Kryt
z vysokých tráv má dekoratívny význam skôr na okrajoch drevinokrovinatých skupín.
- drevino-krovinatý kryt – má veľkú výtvarnú hodnotu hlavne na
otvorených miestach väčších rozmerov. Z hľadiska výtvarného je
najhodnotnejším okrajové rozmiestnenie drevino-krovinatého krytu
s niekoľkými solitérnymi stromami alebo krami, umiestnenými v strede
alebo nepravidelne aj po ostatnej ploche.
Riedkolesie – môţe byť dvojaké:
parkového typu – charakterizované zakmenením 0,2 aţ 0,3 a bohatším druhovým
zastúpením v porastoch. Obyčajne sa realizuje v blízkosti stredísk vybavenia, v priestoroch
s väčšou koncentráciou návštevníkov, najmä v záujme vylepšovania estetickej hodnoty
prostredia.
lesného typu – charakterizované zakmenením 0,3 aţ 0,5 s jednoduchou skladbou porastov.
Tento druh porastov by mal tvoriť základ kaţdého lesného praku v našich podmienkach.
Zvlášť sú vhodné tieto porasty ako prechodné partie medzi lesmi a vodnou plochou. Tento
typ lesoparkovej krajiny má vynikajúce mikroklimatické a estetické podmienky pre rôzne
formy oddychu.
Súvislé porasty – sú charakterizované zloţitou vertikálnou a horizontálnou skladbou:
vertikálne zapojené – charakterizované zakmenením 0,6 aţ 0,8. Hygienické pomery
v takýchto porastoch sú na hranici komfortnosti z hľadiska humánnej bioklímy. Sú vhodné
pre organizáciu zón ticha.
horizontálne zapojené – charakterizované zakmenením 0,9 aţ 1,0. Predstavujú najmä
pôvodné lesné porasty. Pre rekreovanie nie sú veľmi vhodné, najmä pre väčšiu vlhkosť
vzduchu a malú vetrateľnosť priestorov.

V zmysle esteticko-krajinárskeho hodnotenia lesoparkových porastov kladne sa hodnotí
hlavne vertikálna členitosť, bohatá druhová a tvarová skladba, vyšší vek a niţšie zakmenenie,
rôznorodosť v zmiešaní, väčšia prehľadnosť a hlbšia viditeľnosť, silnejšie farebné kontrasty
jednotlivých stromov i celých skupín, kým opačne sú momenty záporného významu.
Estetickú a krajinársku hodnotu lesoparkových porastov a krajiniek moţno vyjadriť
päťstupňovou hodnotovou stupnicou:
1. porasty zmiešané ihličnato – listnaté, nad 80 rokov, zakmenenie 0,2 aţ 0,5. Sem radíme aj
otvorené priestory na brehoch vodných tokov a nádrţí a krajinársky upravené lúky a poľany.
2. porasty zmiešané, 40 aţ 80 ročné, zakmenenie 0,6. Okrem toho sem radíme lúčne priestory
so solitérnymi jedincami stromov so zakmenením 0,1.
3. menej hodnotné porasty zmiešané, tieţ kvalitné monokultúrne porasty staršie. Vekovo sem
patria porasty 20 aţ 40 ročné.
4. Mladé porasty, zakmenenie 0,7 aţ 0,8. Menej kvalitné monokultúry a mladiny.
Z otvorených priestorov sú to poľnohospodársky vyuţívané plochy a pasienky.
5. Veľmi husté porasty rôzneho veku, zakmenenia 0,9 aţ 1,0, ďalej rúbaniská a mladé kultúry.
Architektúra a tvorba lesného parku závisí teda od dekoratívnosti a správneho rozmiestnenia
stromových porastov a tieţ od správneho rozloţenia vyhliadok a otvorených miest, pre ktoré sú
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nevyhnutné terénne predpoklady. Charakter terénu, pôdneho krytu a lesných porastov tvorí základ
pre kompozíciu v krajine. Dôleţitá je najmä ich gradácia od otvorených priestorov cez riedkolesie
aţ po súvislé porasty.

5.3.4

Zásady pre vytvorenie BLP

Pre stanovenie únosnosti lesoparkového prostredia je dôleţitý rozsah územia, hlavne pre to
nakoľko pri neúmernom zvyšovaní počtu návštevníkov na jeden hektár by dochádzalo k narúšaniu:
- vodno-vzdušného reţimu pôdy,
- zmenšovaniu vlhkosti v pôde,
- poškodzovaniu lesných porastov a
- znemoţneniu prirodzenej obnovy lesa, čím by sa narušila prirodzená
rovnováha a lesné prostredie by stratilo svoju biologickú hodnotu.
Za únosnú návštevnosť moţno povaţovať zhruba 50 aţ 70 ľudí na jeden hektár lesoparkovej
plochy, čo predstavuje normu 140 aţ 200 m2 na jedného návštevníka a minimálne 45 m2 na
jedného obyvateľa mesta. Podľa tvaru územia lesného parku a jeho celkovej orientácii voči mestu
nebude však jeho dostupnosť pre návštevníkov rovnaká a tým ani návštevnosť nebude rovnomerná
vo všetkých jeho čiastkach. V dôsledku tejto nerovnakej dostupnosti javí sa nutným jeho zónovanie
na tri pásma:
- pásmo I. – bude dostupné predovšetkým pre poldenný oddych
návštevníkov, vzdialené od verejných dopravných prostriedkov peši
maximálne na dve hodiny cesty tam a späť.
- pásmo II. – bude dostupné pre rekreáciu v dni pracovného pokoja, do
vzdialenosti maximálne na 5 hodín cesty peši tam a späť od verejných
dopravných prostriedkov.
- pásmo III. – (zóna ticha) – bude vhodné pre dlhodobejšiu rekreáciu
a dlhšie pešie túry, bude ho tvoriť ostatné územie lesného parku.
Vychádzajúc z predpokladaného rozvoja mesta Bratislavy. Ako aj z rastu voľného času
a tým aj podielu obyvateľstva na krátkodobej rekreácii v zázemí záujmového územia mesta, moţno
stanoviť potrebnú rozlohu BLP takto:
Predp,
počet
obyv.
v tis.
520

Podiel obyv. na
krátkodobej rekreácii
Obyv.
Z toho
v%
v tis. na BLPx
45
234
78 000

Potrebná výmera les. parku v pásme
I. pásmo
II. pásmo
III. pásmo
2
2
m
m
m2
ha
ha
ha
návšt
návšt
návšt
200 1560
400
3120 1200 9360

Spolu
ha
14040

x

/ pozn.: ide o priemerné údaje za celý rok.

V súlade s týmito nápočtami bol BLP v r. 1973 zväčšený na výmeru 17 650 ha, z toho bolo
pre rekreačné vyuţitie 14 100 ha v oblastiach Malých Karpát (10 120 ha), Devínskej Kobyly (1 550
ha) a Luţných lesov Dunaja (2 430 ha). BLP spadalo pod LHC Ţelezná Studienka, Stupava (časť)
a Rusovce.
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5.4 Zásady budovania BLP
5.4.1

Krajinárske a lesopestovné zásady budovania BLP

Lesný park zaberajúci veľké plochy je zloţitým komplexom. V procese výstavby a údrţby je
potrebné riešiť otázky lesohospodárske, architektonicko-krajinárske a kultúrno- rekreačné.

5.4.1.1 Návrh lesohospodárskych opatrení na prestavbu terajšieho lesa na lesný park.
Terajší stav porastov, najmä ich tvarová a druhová skladba je však nezodpovedajúca po
stránke lesohospodárskej a nevyhovuje ani účelom lesoparkovým. Je potrebné previesť terajšie
rovnorodé porasty dubové, hrabové, bukové, na porasty rôznorodé, esteticky pôsobivejšie, ktoré
uchovajú z prirodzených krás krajinky čo najviac, udrţia najlepšie podmienky prostredia pre
prirodzené spoločenstvá.
Cieľom plánovitej úpravy a vybudovania lesného parku je teda vytvorenie zdravého
esteticky pôsobivého lesa – harmonicky zladeného obrazu krajiny.
V zásade pôjde pri formovaní lesoparkovej krajiny o tri základné druhy lesoparkových
zásahov: sadba, pestovanie a obnova (ťaţba) porastov, ktorými sa má zaistiť postupne prevedenie
terajších porastov na porasty lesoparkového charakteru. Podľa toho uţ obnova porastov musí byť
zameraná na docielenie zmiešaných a vertikálne rozvrstvených porastov. Tak isto pri pestovných
úkonoch musia byť porasty usmerňované na docielenie skupinovitého zmiešania a vertikálneho
rozčlenenia.
Z listnatých drevín u buka, duba, javora a z ihličnanov u jedle je treba dávať prednosť
podsejbe, hlavne pri plánovitej premene netvárnych výmladkových hrabín na porasty cennejšie.
Podsejbu prevádzať so zameraním na vytvorenie skupinovitého zmiešania porastov a so zreteľom
na dosiahnutie esteticky zaujímavých skupín. Dreviny ihličnaté vnášať do porastov tak, aby
v prevaţne listnatých mladinách tvorili skupiny hlavne po okrajoch medzier, polianok a iných
otvorených miest.
Ihličnany okrasného charakteru umiestňovať len po okrajoch otvorených miest, napr. okolo
jazier, rybníkov, vodných nádrţí a pod.
Pri doplňovaní mladín, vzniknutých prirodzeným zmladením, je treba vnášať dreviny
chýbajúce a to skupinovite na väčšie medzery a plošiny, prípadne na príleţitostné miesta oddychu,
a to vo forme voľných skupín, výsadbou vyspelejších sadeníc a drevín esteticky a biologicky
cennejších.
Pestovanie porastov má z hľadiska lesohospodárskeho aj lesoparkového prvoradý význam
pre vytvorenie odolných, zdravých a produkčne plnohodnotných porastov. Preto je potrebné pri
vykonávaní lesopestovných opatrení – najmä pri úrovňových prebierkach –zámerne uprednostňovať
dreviny esteticky a biologicky cennejšie a dekoratívnejšie aj keď by tieto nevyhovovali celkom z
hospodárskeho hľadiska.
Obnova porastov rubne zrelých sa má vykonávať na celom území lesného parku spôsobom
skupinovito aţ jednotlivo výberkovým, poprípade účelovým výberom. Uţ samotný spôsob obnovy
má zaistiť úspešné pretvorenie terajších porastov nevhodnej druhovej skladby na porasty
lesohospodársky cennejšie, esteticky a výtvarne hodnotnejšie a hygienicky účinnejšie, t.j.
vytvorenie porastov skupinovite zmiešaných z drevín, dostatočne vertikálne a horizontálne
rozčlenených, zdravých a odolných, produkčne vysoko hodnotných, ktoré by splňovali všetky
poţiadavky, vyplývajúce z určeného účelu lesa.
Okrem toho niektoré ťaţby, resp. obnova porastov budú sa musieť vykonať aj z dôvodov
čisto lesoparkových: pre vytvorenie a zvýraznenie malebnejších krajiniek, zátiší, okrajov a pozadí,
pre odkrytie krajších panorám, pre vytvorenie alebo rozšírenie výhľadov na ďaleké a širšie okolie,
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pre rozšírenie výhľadov na ďaleké a širšie okolie, pre rozšírenie jestvujúcich alebo vytvorenie
nových rekreačných priestranstiev a pod. Tieto ťaţobné zásahy musia byť prevádzané tak, aby sa
s nimi docielilo zlepšenie krajinárskej hodnoty celého objektu, aby sa zachoval a neporušil
prirodzený ráz lesov a neprivodilo tak zhoršenie pôdoochranných a pôdohospodárskych pomerov.
Z týchto, ako aj zo všeobecne platných príčin, nie je prípustné vykonávať na území lesného
parku ťaţby spôsobom holorubným a veľkoplošným, lebo tento spôsob odporuje všetkým určeniam
lesného parku.
5.4.1.2 Zlepšenie výtvarnej a estetickej hodnoty porastov a lesoparkových krajiniek
K dosiahnutiu hlavných funkcii lesoparku treba zásahy hospodárske (lesopestovné) aj
zásahy okrášľovacie a výtvarné.
a) výsadba dekoratívnych drevín a krov
Je potrebné pre tieto výsadby vyuţiť predovšetkým dekoratívne dreviny domáceho
pôvodu v areáli lesného parku. Dekoratívne účinky mnohých našich drevín (breza, javor
mliečny, smrekovec a mnohé iné) nahradia mnohokrát pri vhodnom zoskupení
a umiestnení aj vzácnejšie dreviny exotické, ktorých výsadba je často spojená so
značnými ťaţkosťami.
Podľa účelu výsadby rozlišujeme výsadbu dekoratívnych drevín:
1/ za účelom okrášlenia a obohatenia uţ jestvujúcich lesoparkových krajiniek
2/ za účelom vytvorenia nových krajiniek alebo scenérií na otvorených miestach.
V prvom prípade pôjde najčastejšie o estetickú úpravu jestvujúcich mladín a to najmä
medzernatých, monotónnych a rovnovekých, hlavne ihličnatých drevín do listnatých
mladín. Z drevín okrasného charakteru môţu byť pouţité hlavne: borovica čierna (Pinus
nigra), borovica vejmutovka (Pinus strobus), duglaska zelená a sivá (Pseudotsuga
taxifolia „Viridis“ a „Glauca“), smrek pichľavý, biely a omorika (Picea pungens –
argentea, alba, omorica), smrekovec európsky a japonský (Larix decidua europea a Larix
leptoleptis), z listnáčov najmä lipa, breza, gaštan jedlý, javor a jaseň.
Estetická úprava takýchto mladín môţe byť výsadbou dekoratívnych drevín prevádzaná
tieţ na okrajoch mladín, na ich styku so staršími porastami a hlavne po obvodoch lúčiek,
slúţiacich pre oddych.
Výsadba okrasných drevín v druhom prípade bude mať za účel hlavne docielenie väčšej
estetickej pôsobitosti a výtvarnej hodnoty vytvorením jednotlivých okrasných skupín na
otvorených miestach alebo na ich okrajoch.
b) Tvorba otvorených priestorov
Väčšia koncentrácia lúčnych priestorov je vhodná v priestoroch väčšej koncentrácie ľudí,
t.j. okolo chodníkov, okolo stredísk, na okrajoch celého rekreačného územia, ako i na
okrajoch menších celkov. Ďalej je vhodné vytvárať väčší podiel lúčnych priestorov na
dne dolín, na pätách svahov, v okolí vodných tokov, na miernejších svahoch, na
priestoroch umoţňujúcich výhľad na krajinu, ale aj výhľad na prírodné výtvory,
estetický pôsobivé skupiny stromov a na rôzne iné pozoruhodné prírodné detaily.
Pomer otvorených a zatvorených plôch v podmienkach BLP má za účel regulovať
extrémne klimatické ukazovatele v letnom dennom období, teda v čase maximálneho
vyuţívania pre rekreačné účely. Tento pomer by sa mal upraviť na 1:5 resp. 1:6
v prospech zatvorených priestorov, teda priestorov pod lesným porastom.
Z hľadiska uskutočňovania aktivít sa najviac vyţadujú menšie lúčne priestory v rozpätí
od 100 do 1000 m2, s výnimkou lyţovania. Zabezpečujú tieţ intímnosť pre rodinu,
niekoľko rodín a tým zniţujú pocit veľkej koncentrácie ľudí v prírode.
Prechod lesného porastu na lúčne priestory má byť pozvoľný. Porastná stena má
obsahovať zavetvené stromy, krovitú vegetáciu, skupiny stromov a predsunuté solitéry,
prípadne pásy krovitej vegetácie, vytvárajúce štruktúru malých komorných priestorov
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vhodných pre rekreáciu jednej rodiny. Pri vytváraní lúčnych priestorov výrubom lesa je
potrebné ponechať na budúcich lúkach solitéry a skupiny stromov.
Veľmi závaţným momentom je odizolovanie ciest a frekventovaných chodníkov pre
peších od lúčnych priestorov, najmä z hľadiska vzájomného vyrušovania. Vytvorením
menších čiastočne oddelených priestorov sa podstatne zväčší kapacita územia.
Volnejšie zakmenený porast je predpokladom tak krovitej ako aj bohatej bylinnej etáţe.
Pri výchove mladých porastov treba postupovať tak, aby sa dosiahli zavetvené okraje
skupiniek a jednotlivých stromov.
Vodné plochy a vodné toky sú jedným z najpríťaţlivejších prírodných prvkov pre
rekreáciu. Je potrebné okolo nich vytvoriť ekologicky vhodný biologicky účinný
a esteticky pôsobivý brehový porast, pomiestne prerušovaný, čo je predpokladom pre
výhľad a kontakt s vodnou plochou. Podobná poţiadavka platí aj pre malé vodné plochy
nevhodné na kúpanie.
Chodníky podľa moţností majú spájať zaujímavé a kontrastné lokality. Pri zohľadnení
týchto poţiadaviek treba vytvoriť systém transverzálnych chodníkov, najmä v okrajovej
časti územia pre prechádzky v menej náročných terénoch a odťaţiť tak strednú časť
prírodného komplexu od veľkej koncentrácie návštevníkov. Týmto spôsobom sa
dosiahne ţiadúce rozloţenie intenzity vyuţívania územia v tom zmysle, ţe v okrajových
častiach BLP bude väčšia intenzita vyuţívania ako v strednej časti.

5.4.2

Zásady pre tvorbu rekreačných priestorov a stredísk

Tvorba budovania BLP vyţaduje predovšetkým zosúladenie poţiadaviek obyvateľstva
s kapacitou a prírodným charakterom lesného parku, aby jeho vyuţívaním ostalo prírodné
prostredie lesného parku zachované, a aby nenastala jeho devastácia. Táto zásada sa musí prejaviť
v správnom počte návštevníkov a v ich rozmiestnení, vo výbere činnosti a im zodpovedajúcich
funkčných plôch a zariadení, v určení zásad pre vymedzenie priestorov pre rekreačný pobyt, vo
výbere rekreačných priestorov a v ich správnom lokalizovaní, diferencovaní a dimenzovaní.
Pri tvorbe rekreačných priestorov je potrebné uplatniť poţiadavku, aby sa gradácia po
prírodnej stránke od niţších k vyšším hodnotám smerom od otvoreného priestoru cez okraj lesa aţ
do jeho hĺbky v lesnom parku odrazila aj intenzita návštevnosti, ale v opačnom poradí od priestorov
silne navštevovaných aţ po zónu ticha. V častiach bliţších k mestu bude intenzívnejšia návštevnosť,
hustejšia sieť komunikácií a väčší počet stredísk.
Základom pre určenie plôch vyuţívaných na rekreáciu je rozdelenie celej plochy BLP na:
- plochy určené pre rekreáciu – plochy sústredenej návštevnosti
(rekreačné priestory a strediska, východiskové body), plochy
rozptýlenej návštevnosti (rezervné plochy, zóny ticha),
- plochy obmedzenej návštevnosti – rezervácie, chránené územia,
vedecko-výskumné plochy, plochy s pôdoochrannou funkciou, vodné
plochy nerekreačného charakteru, lesnícko-prevádzkové plochy a pod.
- plochy s vylúčením návštevnosti – niektoré lesnícke prevádzkové
plochy, ťaţbové plochy kameňa a piesku a pod.
Rekreačný priestor je vymedzené územie s priaznivými podmienkami pre uskutočňovanie
rekreačných aktivít. Rekreačné stredisko je zväčša v ťaţisku rekreačného priestoru a sústreďuje sa
v ňom návštevnosť a vybavenosť. Stredisko so svojim záujmovým územím môţe slúţiť ako
pobytový cieľ alebo ako východisko do širšieho rekreačného priestoru alebo ako medzizastávka pri
návšteve viacerých priestorov.
Z činností rekreačno-športového charakteru boli zohľadnené len tie, ktoré moţno za
vhodných podmienok a na vhodných miestach v BLP prevádzať. Tieto činnosti boli podľa svojho
charakteru začlenené do podskupín:
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letné hry a športy pozemné – loptové hry bez pravidiel, rekreačný volejbal,
basketbal, nohejbal, bedminton, minifutbal, minigolf, kolky, gymnastické hry,
posilňujúce cviky, pohybové hry, kondičné behy, jazdectvo, detské hry,
- letné hry a športy vodné – kúpanie, plávanie, člnkovanie, vodné bicyklovanie,
- zimné hry a športy – rekreačné lyţovanie, behy na lyţiach, turistika na lyţiach,
sánkovanie, korčuľovanie,
- turistika, prechádzky – prechádzky, pešia turistika, výlety, pikniky, táborenie,
stanovanie, slnenie, zber lesných plodín, cykloturistika, poznávanie prírody,
návšteva prírodných atraktivít,
- špecifické záľuby – športový rybolov, lov zveri,
- chatárenie
Z činností spoločensko-kultúrnych boli zohľadnené: návšteva civilizačných atraktivít,
spoločenské posedenia a tiché spoločenské hry. Tieto činnosti sa väčšinou viaţu na podskupinu
turistika, prechádzky.
Uskutočňovanie týchto činností vyţaduje zabezpečenie sluţbami: stravovacími, dopravnými,
obsluţno-predajnými a hospodársko-administratívnymi.
-

Týmto činnostiam zodpovedajú funkčné plochy a funkčné trasy, na ktorých môţem činnosť
prevádzať. Funkčné plochy a trasy môţu byť jedno alebo viac účelové podľa toho, koľkým
činnostiam slúţia. Skupina funkčných plôch dáva predpoklady pre vytvorenie rekreačného strediska.
Funkčné plochy a trasy sa lokalizujú v rekreačnom priestore:
- v centre strediska alebo v jeho okrajovej časti – sú to plochy sústredenej
návštevnosti,
- v bezprostrednom prípadne ďalšom záujmovom území strediska – sú to
plochy rozptýlenej návštevnosti,
alebo v rozptyle mimo rekreačný priestor po celom území BLP.
Pri úprave a vybavení funkčných plôch a trás je potrebné si uvedomiť, ţe ide o lokalizáciu
v prírodnom prostredí, na lúčnych priestoroch medzi skupinami stromov, v kompaktnom lese, a ţe
toto prostredie treba plne akceptovať. Nie je preto účelné jednotlivým funkčným plochám priradiť
vţdy celistvé a prehľadné priestory, ale v súlade s prevádzkou je vhodnejšie túto plochu rozdeliť na
prípadné menšie celky, oddelené prírodnými kulisami (riedkolesie, kríky, jednotlivé stromy)
a zabezpečiť pre menší počet návštevníkov potrebnú intimitu a izoláciu priestoru. Tým sa podstatne
zväčší kapacita návštevnosti priestoru bez zníţenia jeho rekreačnej hodnoty. Dôleţité je aj
izolovanie plôch určených pre oddych od frekventovaných chodníkov a ciest a to z dôvodu
nevyrušovania. Všetky funkčné plochy a zariadenia musia byť čo do rozsahu, štruktúry a úpravy
v súlade s prírodným prostredím. Potrebný dôraz treba dať aj na zariadenia slúţiace pre hygienické
účely a odpadky.
Vo východiskových bodoch lesného parku bude končiť individuálna a prevaţne aj hromadná
doprava. Preto tieto miesta budú vystavené hlavnému náporu návštevníkov. Časť z nich sa hneď
rozptýli do voľných priestorov okrajovej časti BLP (sieť chodníkov, obvodová komunikácia) a časť
bude smerovať do vnútra lesného parku – do stredísk. V nástupnej časti je preto potrebné
vybudovať okrem parkovacích plôch aj základnú obsluţnú vybavenosť (stánky, občerstvenie,
oddychové miesta, hygienické zariadenia). Ďalšími frekventovanými miestami budú funkčné trasy –
čiţe komunikácie a chodníky vnútri BLP.
Intenzívnejším vyuţívaním okrajových častí BLP sa odľahčí nadmerná koncentrácia
návštevnosti vo vnútri BLP. Sprístupnením okrajových častí sa zvýši aj moţnosť kaţdodenného
vyuţívania BLP.
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5.4.3

Návrh vyuţitia vymedzených rekreačných priestorov

Rekreačný priestor Sitiny by mal slúţiť hlavne na prechádzky. Jeho vybavenosť by mala byť
obmedzená len na pešie chodníčky a oddychové miesta, s prípadnou vhodnou malou architektúrou.
Poloha medzi sídliskami mu určuje skôr parkovú úpravu.
Pozdĺţ obvodu lesného parku sa doporučuje vybudovať pešiu výhliadkovú trasu, ktorá by
spájala jednotlivé strediská resp. nástupné miesta a to najmä zo strany od mesta v časti Lamač –
Ţelezná Studienka – Kramáre – Koliba – Brieţky – Krasňany. Táto trasa by prechádzala okrajom
lesného parku a vyuţívala by najmä pohľady do krajiny a na mesto.
Prírodná scenéria, hĺbka údolia vo vnútri BLP, moţný prechod do ďalších priestorov,
podmienky pre nenáročné prechádzky ako aj blízka poloha k mestu a tradícia, predurčujú
rekreačný priestor Ţelezná Studienka na jeden z ťaţiskových priestorov BLP. Preto tu vzniká aj
najväčšie nebezpečenstvo náporu na prebytočnú a nevhodnú výstavbu. Individuálnu dopravu
vylúčiť z priestoru a nahradiť ju len rekreačnou dopravou na trase Červený most – Sneţienka.
Rybníky zmeniť na rekreačné vodné plochy, údolné lúky ponechať v prírodnej úprave ako plochy
pre oddych, posedenie, slnenie, táborenie a hry. Ich funkčnú rozdielnosť zdôrazniť aj oddelením
prírodnými kulisami, ktoré moţno pouţiť aj na vytvorenie menších intímnejších priestorov.
Vybavenosť obmedziť na stravovacie zariadenie so spoločenským posedením, ubytovacie
zariadenia netreba budovať.
Rekreačný priestor Kamzík je paralelný s údolnou Ţeleznou Studienkou, lenţe sa nachádza
vo vrcholovej polohe. Uţ dnes vybudovaná vybavenosť, ako aj atraktívna poloha nad mestom
dávajú priestoru nadmestský význam ako miestu cestovného ruchu. Napriek tomu, ţe najmä
v prístupovej časti bude moţná aj ďalšia vybavenosť (kaviareň, ubytovňa, minigolf), a ţe najmä
v zimnej sezóne bude priestor intenzívne vyuţívaný – lyţiarske zariadenia, je nutné aj v tomto
exponovanom území zachovať ráz lesného parku. Z hľadiska dopravy sa navrhuje individuálnu
dopravu zakončiť na Kolibe, hromadnú predĺţiť na rázcestie pod televíznou veţou.
Rekreačný priestor Pekná cesta – Spariská sa nachádza v priesečníku priečnej turistickej
cesty Marianka – Krasňany a hrebeňovky, ako aj napojenia sa na Ţeleznú Studienku. Priestor bude
pravdepodobne rovnako slúţiť pohybovej rekreácii (turistika, kondičné behy, prechádzky)
a pobytovej rekreácii (oddychové miesta). Z vybavenosti nanajvýš je moţné zariadenie pre
občerstvenie v priesečníku ciest.
Rekreačný priestor Biely Kríţ prestavuje úzke údolie tvaru Y aţ po hrebeňovku Červený
Kríţ po Biely Kríţ. V tomto priestore je potrebné stiahnuť hlavnú návštevnosť z dnešnej vrcholovej
polohy pri hájovni do niţších polôh a hájovni ponechať funkciu vysunutej základne. Hlavnými
činnosťami v priestore budú výlety, oddychový pobyt, pohybové hry a turistika, lyţiarske športy.
Individuálnu dopravu treba z priestoru vylúčiť.
Rekreačný priestor Kačín bude kaţdodenným cieľom návštevníkov okolitých sídlisk.
Nenáročný prístup a dobré podmienky pre celodenný pobyt dávajú moţnosti, okrem beţnej
športovo rekreačnej vybavenosti (cvičná lúka, kondičné behy), vyuţitie časti priestoru ako
špecifikovaného lesného areálu pre deti v rámci rodinnej rekreácie (prekáţkové dráhy, preliezačky
a pod. z prírodného materiálu).
5.4.4

Rekreačno – športové činnosti a im zodpovedajúce funkčné plochy a zariadenia

Letné hry a športy pozemné:
1. loptové hry bez pravidiel: voľný otvorený terén, rovná trávnatá (spevnená) plocha,
plochy pre loptové hry, ihriská, letné kúpalisko
2. rekreačný volejbal: volejbalové ihrisko, ihriská pre loptové hry,
3. rekreačný basketbal: basketbalové ihrisko, ihriská pre loptové hry
4. rekreačný nohejbal: nohejbalové ihrisko, ihriská pre loptové hry
5. rekreačný minifutbal: ihrisko, trávnaté plochy, letné kúpalisko
6. bedminton: ihriská pre loptové hry, trávnatá (spevnená) plocha, letné kúpalisko
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7. minigolf: minigolfové ihrisko
8. kolky: krytá kolkárska dráha
9. gymnastické hry: trávnatá (spevnená) plocha, ihriská, cvičná lúka
10. posilňujúce cviky: trávnatá /spevnená) plocha, cvičná lúka
11. pohybové hry: trávnatá (spevnená) plocha, cvičná lúka
12. kondičné behy: voľný otvorený terén, trávnatá plochy, lesné cesty, pešie chodníky,
lesná potná dráha
13. jazdectvo: voľný otvorený terén, lesné cesty – vyhradené trasy
14. detské hry: vyhradené miesta s príslušným zariadením
Letné hry a športy vodné:
15. kúpanie: vyhradená plocha ako prírodné letné kúpalisko na stojatej vodnej ploche
malej (pod 5 ha), vodnom toku, príp. otvorenom bazéne
16. plávanie: dtto
17. vodné hry: dtto
18. člnkovanie: vyhradená plocha na stojatej malej vodnej ploche, na vodnom toku +
potrebná dĺţka brehov
19. vodné bicyklovanie: dtto
20. vodná turistika: vodná plocha, vodný tok
Zimné hry a športy:
21. rekreačné lyţovanie: cvičná lyţiarska lúka
22. behy na lyţiach: cvičná lyţiarska lúka, beţecká lyţiarska dráha – turistické cesty,
chodníky
23. turistika na lyţiach: turistické cesty, chodníky
24. slalom na lyţiach: slalomový svah
25. rekreačné sánkovanie: sánkarská lúka, turistické cesty (v spáde)
26. skiboby: dtto
27. korčuľovanie: prírodné klzisko
Turistika, prechádzky, spoločensko-kultúrne činnosti:
28. pešie prechádzky: voľný otvorený terén, lesné cesty, pešie turistické chodníky,
promenádne chodníky
29. pešia turistika: voľný otvorený terén, lesné cesty, pešie turistické chodníky,
oddychové a vyhliadkové miesta
30. výlety – pikniky: voľný otvorený terén, trávnatá plocha, lesné cesty, turistické
chodníky, oddychové a vyhliadkové miesta, besiedky, ohniská, táboriská, výletné
reštaurácie, terasy
31. táborenie so stanovaním: vyhradené miesta
32. slnenie: voľný otvorený terén, trávnaté plochy, prírodné kúpalisko, ihriská, atď.
33. zber lesných plodín: miesta výskytu
34. cykloturistika: lesné cesty
35. poznávanie prírody: územie lesného parku, poznávacie trasy, cesty a chodníky
36. návšteva prírodných atraktivít: miesta výskytu, poznávacie trasy
37. návšteva civilizačných atraktivít: miesta výskytu, poznávacie trasy
38. spoločenské posedenie: trávnaté plochy, oddychové a vyhliadkové miesta, výletné
reštaurácie, terasy
39. tiché spoločenské hry: oddychové miesta
Iné:
40. športový rybolov: vyhradené brehy
41. chatárenie: vyhradené územia pre uţ jestvujúci zástavbu, ďalšiu nebudovať!
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Por.
Funkčná plocha – trasa
č.
1
Voľný otvorený terén

2

3

Trávnatá plocha pre hry

Trávnatá plocha pre oddych

Vykonávané činnosti
Loptové hry bez pravidiel
pohybové hry
kondičné behy
jazdectvo
prechádzky
pešia turistika
výlety – pikniky
slnenie
rekreačné lyţovanie (vo svahu)

Doporučená vybavenosť,
doporučené zariadenia
Trávnaté lúky príp. so skupinami
vyššieho porastu, sieť
chodníkov, oddychové miesta
(lavičky, prístrešky, besiedky) –
najmä po obvode budované
ohniská,
pitná voda, príp. občerstvenie,
hygienické zariadenie

loptové hry bez pravidiel
rekr. loptové hry – minifutbal
futbal
bedminton
pohybové hry
gymnastické hry
posilujúce cviky
kondičné behy
výlety – pikniky
slnenie

upravené lúky s moţnosťou
členenia na menšie celky podľa
činností, oddychové miesta po
obvode (lavičky, prístrešky)

posilujúce cviky
prechádzky
pešia turistika
výlety – pikniky
slnenie

upravené lúky s moţnosťou
členenia na menšie celky
(skupiny návštevníkov) aj
s vyšším porastom, oddychové
miesta (lavičky, prístrešky,
ohniská,...)
pitná voda, občerstvenie,
hygienické zariadenie
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Poloha v BLP lokalizácia
Záujmové územie strediska,
vhodné polohy po celom BLP
pozdĺţ turistických trás

Záujmové územie strediska,
okrajové polohy strediska

pitná voda, občerstvenie,
hygienické zariadenie

Záujmové územie strediska
vhodné plochy po celom BLP
pozdĺţ prechádzkových
a turistických trás, letné prírodné
kúpalisko ako pláţ

loptové hry bez pravidiel
rekreačné loptové hry
gymnastické hry
posilujúce cviky
pohybové hry
slnenie
ihriská a plochy pre loptové a iné loptové hry bez pravidiel
hry
rekreačné loptové hry
posilujúce cviky
gymnastické hry
minigolf
kolky

upravený spevnený terén
členený na menšie celky,
prestúpené zeleňou
lavičky, prístrešky, občerstvenie,
pitná voda, hygienické
zariadenia, prípadne sauna
ihriská – rozmery podľa druhu
hier
členenie plôch podľa činností,
lavičky, prístrešky, príp. šatne,
sauna, náväznosť na potné
dráhy,
krytá kolkárenská dráha, lavičky
prístrešky, príp. šatne, sauna,
občerstvenie, bufet, soc.
zariadenie

Okrajová poloha strediska,
prírodné letné kúpalisko
v strediskách bliţšie k mestu

6

cvičná lúka

loptové hry bez pravidiel
gymnastické hry
posilujúce cviky
pohybové hry
slnenie
kondičné behy (začiatok
a koniec)

vyhradené trávnaté plochy
s rôznymi športovými náradiami
v prír. materiále,
lavičky, príp. šatne, sprchy,
sauna, hygienické zariadenia,
občerstvenie

okrajové polohy strediska,
záujmové územie strediska

7

lesná potná dráha (dráha pre
kondičné behy)

kondičné behy
prechádzky
pešia turistika

lesné komunikácie, pešie
turistické chodníky na
obchádzkach prekáţky,
začiatok a koniec dráhy
spoločný, vybavený šatňou,
sprchami, saunou

lokalizácia spoločná s cvičnou
lúkou

4

5

Spevnená plocha pre hry
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okrajová poloha stredísk –
ihriská situované spoločne alebo
rozloţenie
prírodné letné kúpalisko,
kolkárenská dráha aj samostatne
v náväznosti na občerstvenie len
v strediskách v blízkosti mesta,
ktoré slúţia aj kaţdodennej
rekreácii

8

lesné cesty

kondičné behy
jazdectvo
behy na lyţiach
prechádzky
pešia turistika
cykloturistika
prechádzky
pešia turistika
výlety - pikniky

9

promenádne chodníky

10

lesné a turistické chodníky

behy na lyţiach
turistika na lyţiach
pešia turistika
výlety – pikniky
kondičné behy

11

poznávacie trasy

prechádzky
pešia turistika
poznávanie prírody
návšteva prírodných
a civilizačných atraktivít

12

malá stojatá vodná plocha pre
vodné športy (pod 5 ha) +
vyhradená plocha brehov

člnkovanie
veslovanie
vodné bicyklovanie
korčuľovanie
- činnosti podľa veľkosti plochy
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lesné komunikácie vybudované
z prevádzkových dôvodov
a vyuţívanie aj pre rekreáciu

na území BLP podľa potrieb
mestských lesov, spájanie
stredísk navonok a medzi sebou,
- rozdeliť dopravu a peších
samostatne

komunikácia pre peších
vybavená oddychovými
miestami (besiedky, lavičky,
prístrešky),
pitná voda
upravené lesné chodníky,
opatrené informačnými
tabuľkami, turistickými
značkami, pozdĺţ nich
oddychové miesta – lavičky,
besiedky, plochy, vyhliadkové
body, rozhľadne
trasa zameraná na napojenie
pozoruhodných miest – závisí od
ich výskytu.
Oddychové miesta, informačné
tabuľky,
vedená cez poľné, lesné cesty,
chodníky, promenády
vodná plocha vyhradená pre
jednotlivé činnosti,
úprava brehov, úväzisko,
poţičovňa – sklad člnov, mólo,
soc. zariadenia, občerstvenie

v strediskách a v jeho
záujmovom území,
spojnica stredísk, nástupová
pešia komunikácia do stredísk,
obvodová pešia trasa BLP
po celom území BLP

na území BLP podľa výskytu
atraktivít

menšie vodné plochy

13

cvičná lyţiarska lúka

rekreačné lyţovanie,
mimo zimnej sezóny:
pohybové hry
výlety - pikniky

lúky vo svahu – sklon do 15 °
vlek, osvetlenie,
občerstvenie, sociálne
zariadenie, prvá pomoc

vhodné plochy v záujmovom
území stredísk

14

slalomový svah

rekreačné lyţovanie
slalom na lyţiach
mimo zimnej sezóny viď č. 18

lúky vo svahu – sklon nad 15 °
vlek, osvetlenie,
občerstvenie, sociálne
zariadenie, prvá pomoc

vhodné plochy v záujmovom
území stredísk

15

sánkárska lúka

vyhradená plocha lúky vo svahu
príp. osvetlenie

v záujmovom území stredísk

16

sánkárska dráha

rekreačné sánkovanie
mimo zimnej sezóny:
pohybové hry
výlety – pikniky
slnenie
rekreačné sánkovanie

lesné cesty v spáde

17

plocha pre táborenie bez
stanovania

vyhradené miesta pre ohniská,
lavičky, prístrešky, pitná voda

18

plocha pre stanovanie

výlety – pikniky
slnenie
loptové hry bez pravidiel
pohybové hry
stanovanie
slnenie
loptové hry bez pravidiel
pohybové hry

vyuţitie prístupových
komunikácií v zime
vhodné polohy, pozdĺţ
turistických trás

vyhradené priestory pre
stanovanie, príp. vyššia
vybavenosť podľa zradenia stan.
tábora (rekreačné ubytovacie
chatky), lavičky, ohniská, soc.
zariadenia, pitná voda

vyhradené miesta v okrajových
polohách strediska,
v ţiadnom prípade v krajinnom
celku Devínska Kobyla

19

vyhliadkové miesto (resp.
oddychové miesto, súčasť
poznávacích trás)

vyhliadky
prechádzky
pešia turistika
výlety – pikniky

lavičky, prístrešky, besiedky,
rozhľadne, informačná tabuľa

na vhodných miestach celého
BLP
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20

miesto prírodnej atraktivity
(súčasť poznávacích trás)

21

miesto civilizačnej atraktivity
(súčasť poznávacích trás)

prechádzky
pešia turistika
návšteva atraktivity
poznávanie prírody

informačná tabuľa,
úprava oddychového miesta

na vhodných miestach výskytu

dtto

dtto

dtto

22

detské areály
detské ihriská
detské kútiky

detské hry
cvičenie
brodenie
slnenie

vyhradená časť, alebo celá lúka,
trávnatá plocha, spevnená
plocha, náradia v prír.
materiáloch, soc. zariadenia,
občerstvenie, dozor na
prírodnom kúpalisku:
detský bazén, pieskovisko,
preliezačky, hojdačky

v rekreačných strediskách, ináč
spolu s dospelými

23

funkčné plochy objektov
(zastavaná plocha + plocha
patriaca objektu)

ubytovanie – prenocovanie
spoločenské posedenie
stravovanie
spoločenské hry
výlety – pikniky
pešie prechádzky, turistika
príslušná športová, rekreačná
činnosť,
nákupy

ubytovacie zariadenia:
 chatky
 turistická ubytovňa
stravovacie zariadenia:
 reštaurácia
 bistro
 vyhliadková reštaurácia
 občerstvenie, bufet
 koliba, čárda
športové zariadenia:
 ihriská, krytá kolkárska dráha
 objekty zabezpečujúce
prevádzku
obsluţné zariadenia:
 predaj drobného tovaru,

lokalizácia zariadení podľa
potreby:
 v časti nástupu do BLP
 v stredisku prevaţne
v miestach sústredenej
návštevnosti ale aj
samostatne, napr. ako
základne
(vyhliadková reštaurácia)
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29

ovocia, športových potrieb
 predajňa športového náradia
 detský kútik
 dozor, správa, prvá pomoc
 soc. zariadenia
vnútorné komunikácie (cesty,
chodníky)
záchytné parkoviská, koncové
parkoviská, čakárne, dopravné
zariadenia pri vode: prístavisko,
mólo, úväzisko, lodenica

dopravné plochy
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5.4.5

Územné a vybavenostné ukazovatele pre BLP

Doporučené územné ukazovatele:
 plošná výmera lesného parku na 1/obyv. mesta
 výmera plôch lesného parku na 1/návšt. celkom

45 m2/obyv.
600-1000 m2/návšt. t. j.
cca 15 -10 návšt./ha

 výmera plôch rekr. priestor (stredisko + záujmové územie) spolu

300-600 m2/návšt.
t. j. cca 30 -15 návšt./ha

 výmera plôch v rekreačnom stredisku:
= stredisko pri vode s hl. funkciu kúpania
= stredisko pri vode s hl. funkciou vodné športy
= stredisko v podhorskom a horskom prostredí
= stredisko priemerne

cca 100 m2/návšt.
cca 270 m2/návšt.
do 300 m2/návšt.
100 - 300 m2/návšt.

 výmera plôch v záujmovom území strediska
 zóna ticha
= vzdialenosť medzi zónami kľudu a zónami akt. rekreácie

od 300 – 1000 m2/návšt.
nad 1000 m2/návšt.
min 300 m

Doporučené vybavenostné ukazovatele:
 trávnatá plocha pre hry










trávnatá plocha pre oddych
spevnená plocha pre hry
ihriská a plochy pre loptové hry a iné hry
pláţ
promenádne chodníky
turistický chodník
stojatá vodná plocha nad 5 ha pre vodné športy
stojatá vodná plocha pod 5 ha pre vodné športy
vyhradená vodná plocha pre kúpanie







pomer vodnej plochy ku ploche na odpočívanie
cvičná lyţiarska lúka
slalomový svah
sánkárska lúka
plocha na táborenie
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0,6 m2/návšt. strediska
cca 15 m2/hráča
10-20 m2/oddychujúceho
cca 15 m2 /hráča
cca 1 m2/návšt. strediska
6 – 8 m2/uţívateľa
2,4 m2/návšt. strediska
40-60 osôb/km tur. chodníka
20-30 m2 vod. pl./návšt. strediska
20-30 m2 vod. pl./návšt. strediska
2,2–2,6 m2 vod. pl./návšt.strediska
10-30 20-30 m2/kúpajúceho sa
1 : 10
cca 40 m2/návšt.
cca 1000 m2/návšt.
cca 40 m2/návšt.
cca 20 -30 m2/návšt.

6 Územno-technické a civilizačné podmienky

6.1 Rekreačné lesy – dôvody a spôsob ich zakladania
Rekreačné lesy by mali predstavovať také prírodné prostredie, ktoré poskytovaním
priaznivých mikroklimatických a estetických účinkov môţe v značnej miere prispieť
k regenerácii duševných a telesných síl ľudí.
Ak sa obhospodarovaniu takých lesov nevenuje dostatočná pozornosť a primerané
finančné prostriedky, ich celkový stav sa môţe rýchlo zhoršiť. Pretoţe náklady na
obhospodarovanie lesov a na údrţbu zariadení v nich závisia aj od rozlohy lesov, nepriaznivý
stav je najvýraznejší v tých rekreačných lesoch, ktorých výmera je neprimerane veľká. Je
veľmi dôleţité správne určiť rozlohu rekreačných lesov. Na jednej strane musí poskytovať
dostatok priestoru, teda dostatok kvalitného prírodného prostredia pre všetkých návštevníkov,
aby sa navzájom nevyrušovali a príliš nepoškodzovali lesné ekosystémy, na druhej strane
však nesmie byť nadmerná, aby na obhospodarovanie lesa nebolo treba zbytočne veľa
finančných prostriedkov a ľudskej práce.
Hoci je známych veľa teoretických poznatkov o obhospodarovaní rekreačných lesov,
prax v mnohých prípadoch zaostáva za teóriou. Okrem uţ spomenutých príčin aj pre prílišnú
opatrnosť vo výchove mladých porastov. Napriek tomu, ţe v lesoch osobitného určenia,
medzi ktoré patria aj rekreačné lesy, treba uplatňovať inakšie kritériá pri výbere cieľových
a nádejných stromov ako v hospodárskych lesoch, z nedostatku skúseností navrhujú
pracovníci prevádzky spravidla príliš slabé zásahy, aby sa „niečo nepokazilo“. Ţiadúci stav
porastov sa takto dosahuje len veľmi pomaly.
Lesné prostredie kladie na termoregulačnú funkciu ľudského organizmu v porovnaní
s bezlesím menšie nároky. V lese je vyrovnanejšia teplota počas dňa i počas roka a podstatne
menšia rýchlosť vetra. Svetlo pod porastami lesných drevín je relatívne bohatšie na ţltú
a najmä zelenú farbu, ktorej priaznivý vplyv na nervovú sústavu človeka je známy
a potvrdený.
Lesný porast zachytáva prachové častice, na ktoré sa viaţu mikróby, a lesné rastlinstvo
vylučuje do ovzdušia fytoncídy, prchavé látky s bakteriocídnymi účinkami. Mnoţstvo
fytoncídov s protibakteriálnymi účinkami je v lesných porastoch značné. Jeden hektár
borovicového lesa vyprodukuje v lete pribliţne 5 kg a hektár borievky dokonca aţ 30 kg
fytoncídov, čo stačí na zničenie mikróbov na ploche pomerne veľkého mesta. Veľa
fytoncídov produkuje okrem borievky a borovice aj jedľa, dub, lipa, čremcha, najmenej
rešetliak, krušina a baza červená. Okrem fytoncídov vytvárajú niektoré rastliny aj alergény,
najmä peľ, ktorý vyvoláva u senzitívnych ľudí príznaky astmy a sennú nádchu. Z tohto
hľadiska sa nepriaznivo hodnotia porasty borovice, topoľov a tráv.
Les, predovšetkým ihličnatý, výrazne tlmí i zvuk, najmä vysokých frekvencií. Okrem
toho zachytáva nečistoty rozptýlené vo vzduchu, prevaţne tzv. mechanickou filtráciou
vzduchu a usadzovaním pevných častíc na povrchu listov a ihličia. Jeden hektár lesa zachytí
za rok v priemere 30 aţ 60 ton pevných látok. Z tohto hľadiska sú účinnejšie porasty
listnatých drevín.
Aktívne pôsobí na človeka čiastočne zalesnená krajina s dobrým výhľadom do diaľky
a nepravidelne zmiešanými porastami listnatých a ihličnatých drevín. Vertikálna výstavba
porastov je viacstupňová aţ viacvrstvová, siluety stromov sú výrazné a ostré, porasty nie sú
príliš husté, skôr preriedené a prevládajú v nich dospelé stromy s hnedočervenou alebo bielou
farbou kôry a ţltou, ţltozelenou aţ svetločervenou farbou lístia.
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6.1.1

Prímestské rekreačné lesy

Účelom zriaďovania prímestských lesov a lesných parkov je podľa čl. 1 príslušných
metodických pokynov vytvoriť vo voľnej prírode vhodné podmienky na kaţdodennú
a krátkodobú rekreáciu obyvateľov miest a priemyslových aglomerácií. Cieľom hospodárenia
v prímestských rekreačných lesoch je vytvoriť optimálne podmienky na rekreáciu pri
súčasnom zachovaní biologickej pestrosti a produkčných schopností lesa o obmedziť
negatívny dopad rekreačného vyuţívania lesov na najniţšiu mieru.
Spôsob hospodárenia určujú lesné hospodárske plány a tzv. bioprojekty na biologickú
prestavbu lesných porastov a vytváranie porastových prvkov, vypracované osobitne pre
jednotlivé funkčné priestory.
Pri určovaní hospodárskeho spôsobu sa vychádza z prvoradej funkcie v konkrétnej
funkčnej zóne, pričom v I. a v II. funkčnej zóne sa uplatňuje najčastejšia skupinová alebo
stromová forma výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelový spôsob. V tretej funkčnej
zóne to býva spravidla hospodársky spôsob rúbaňový, forma podrastová maloplošná.
V cieľovom zloţení majú byť stanovištne vhodné, esteticky pôsobivé dreviny.
Porastové prvky v prímestských rekreačných lesoch. Sú to predovšetkým lesné porasty
so zakmenením 6 aţ 10, riedkolesie parkového typu (zakmenenie 2 aţ 3) a lesného typu
(zakmenenie 4 aţ 5), okraje lesov, lesy na brehoch vodných plôch a tokov, aleje, solitéry,
skupiny krov, ţivé ploty, otvorené zatrávnené plochy a vyhliadkové miesta s priehľadmi.
Rekreačné prvky v prímestských rekreačných lesoch sú rozmanité. Predovšetkým je to
komunikačná sieť pozostávajúca z ciest, odstavných plôch, hlavných, vedľajších
a promenádnych chodníkov a z lavičiek, resp. mostíkov. Ďalej sú to otvorené odpočívadlá
(lavičky), kryté a otvorené ohniská, kryté odpočívadlá (prístrešky), ihriská, priestory na zimné
rekreačné športy s moţnosťou ich vyuţitia aj pre letnú turistiku, informačné zariadenia,
zariadenia na občerstvenie (bufety ap.), hygienické zariadenia, koše na odpadky, zdroje pitnej
vody, upravené vodné plochy (menšie nádrţe a bystrinné potoky).
Rekreačné lesy môţeme rozdeliť podľa vzdialenosti od mestských aglomerácií na:
Mestské rekreačné lesy: Špecifický druh ľahko dostupných účelových lesov v intraviláne
mesta, ktoré sú funkčne prispôsobované pre účely miestnej (najmä kaţdodennej) rekreácie
(rekreácie v mieste bývania).
Prímestské rekreačné lesy: Predstavujú lesné časti prímestských rekreačných priestorov, ktoré
sú zámerne upravované a funkčne vybavované pre účely krátkodobej prímestskej rekreácie
obyvateľstva.
Lesný park: Je zloţitým, kompozične zladeným celkom prírodných prvkov (najmä lesa
a lúčnych plôch) i technického vybavenia, s vysokým stupňom biologicko-estetického
a hygienického stvárnenia biotických, najmä lesných spoločenstiev, za účelom vytvorenia
optimálnych rekreačných podmienok pre človeka. Predstavuje vysoko účelový typ lesného
rekreačného územia s najintenzívnejším rekreačným vyuţívaním. Je charakteristický
parkovým (stromovým) spôsobom hospodárenia s predĺţenou rubnou dobou do fyzickej
staroby s prihliadnutím na biologicko-estetické pôsobenie lesa – maximálne zvýraznenie jeho
rekreačnej účinnosti.
Spravidla tvorí nástupové časti prímestských a mestských rekreačných lesov, alebo iné
časti vysoko účelových lesných priestorov so sústredenou rekreačnou návštevnosťou.
Parkový les: Je z hľadiska rekreačného určenia, stupňa úpravy i vybavenia menej výrazný
(viac lesný ako parkový) typ účelových lesov (rekreačných, ale aj ostatných v prevaţnej miere
plniacich rekreačnú, či liečebnú funkciu), ako lesný park, na ktorý spravidla územne i funkčne
naväzuje a sústreďuje hlavný záujem o rekreačný pobyt v lesnom prostredí.
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Rozdiel medzi lesným parkom a parkovým lesom spočíva v stupni dekoratívnokompozičného stvárnenia lesných i nelesných spoločenstiev, vybavení (čo vyplýva zo stupňa
rekreačného určenia) i v pomere zastúpenia prírodných prvkov, najmä lesa a lúčnych plôch
(menší pomer v lesnom parku, ako parkovom lese v prospech lesa), ako aj v ich vzájomnej
modifikácii.
Oba typy – lesný park i parkový les – sú budované na báze lesných porastov, teda pri
tvorbe ich štrukturálnych foriem treba vychádzať zo zákonitostí rozvoja prirodzených lesných
spoločenstiev.
Vyhranene rekreačný les: Je špecifickým, najmenej upraveným a vybaveným typom
účelových rekreačných lesov, čím sa líši od dvoch typov predchádzajúcich. Spravidla tvorí
nosnú kostru, výplňové alebo najvzdialenejšie lesné rekreačné časti, funkčne predstavujúce
rozptylové priestory.
Je problematické zahrňovať do pojmu lesný park celý rozsah a rozmanitosť
rekreačných poţiadaviek v rámci krátkodobej prímestskej rekreácie v prírodnom prostredí aj
z toho dôvodu, ţe v zmysle tohto ponímania by nešlo len o lesné priestory, či iné funkčné
rekreačné plochy, patriace do lesného fondu, ale aj plochy iného charakteru (vodné nádrţe
a iné účelové plochy). Z hľadiska tohto ponímania moţno povaţovať za priliehavejšie
a adekvátnejšie vyjadrenie účelového poslania priestorov určených pre prímestskú krátkodobú
rekreáciu názvom „prímestský rekreačný priestor“ (PRP), ktorého rozhodujúcou časťou bude
lesné prostredie – „prímestský rekreačný les“ s rôznym stupňom účelového určenia, a teda aj
s rôznym stupňom úpravy (lesný park, parkový les, vyhranene rekreačný les, ako to vyplýva
z predchádzajúceho vymedzenia ich pojmov).
Prímestský rekreačný priestor: Je územne a funkčne, z hľadiska poţiadaviek prímestského
krátkodobého oddychu vymedzený, zámerne upravovaný a vybavovaný komplex prírodných
prvkov (najmä lesa, lúčnych a vodných plôch) časti prímestskej krajiny.
Vzájomný spôsob rozmiestnenia, stupeň úpravy a vybavenia prírodných prvkov bude
závisieť od prírodných daností prímestskej krajiny a rozsahu krátkodobých rekreačných
poţiadaviek obyvateľstva sídelného útvaru.
Jeho funkčné poslanie bude spočívať vo vytvorení biologicky, hygienicky a esteticky
vysoko účinného (kultúrno-náučného) rekreačného prostredie pre rôzne formy prímestského
oddychu, najmä v prírodnom prostredí.
Pri riešení väzieb bilancie nárokov obyvateľstva a moţností územia pre účelné
vyčlenenie priestranstiev pre krátkodobú prímestskú rekreáciu bude potrebné:
a) stanoviť rozsah spoločenských nárokov na krátkodobú prímestskú rekreáciu
b) posúdiť prírodné danosti a moţnosti územia z hľadiska poţiadaviek krátkodobého
prímestského zotavenia
c) zosúladenie rekreačných potrieb a územných a ekologických moţností (potenciálu,
limitov) formou vhodnej lokalizácie, dostačujúceho plošného vymedzenia a vybavenia
prímestského rekreačného priestoru.

6.1.2

Rozsah nárokov na prímestskú krátkodobú rekreáciu

Pre účely realizácie prímestských rekreačných poţiadaviek obyvateľstva v záujmovom
území mesta; pre ich zosúladenie s prírodnými danosťami územia i vybavenostnými
poţiadavkami, je potrebná špecifikácia štruktúry a rozsahu rekreačných činností, pričom treba
zohľadniť najmä:
1)
Súčasné i prognostické poţiadavky obyvateľstva na rekreačné činnosti
2)
Mieru zdravotno-rekreačnej, vedecky dokázanej prospešnosti jednotlivých
rekreačných činností
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3)

Špecifické poţiadavky obyvateľov z hľadiska tradície a zvyklostí i moţností
prírodných predpokladov.

6.1.2.1 Súčasné i prognostické poţiadavky obyvateľstva na rekreačné činnosti
Na základe miery rozšírenia a obľúbenosti rekreačných činností (vhodných pre
lokalizáciu na území prímestského rekreačného priestoru, resp. v náväznosti naň) medzi
obyvateľstvom (zistené z empirických prieskumov), sa pre naše pomery vytvorilo nasledovné
poradie desiatich najzávaţnejších rekreačných činností:
Rekreačné činnosti
- prechádzky
- kúpanie, plávanie
- slnenie
- pešia turistika
- záhradkárčenie
- rekreačné lyţovanie
- volejbal
- bedminton
- sánkovanie
- výlety – pikniky

Percento rozšírenia
76,8
66,7
62,3
42,0
36,8
34,1
28,4
27,6
27,6
24,8

Faktory diferencujúce poţiadavky.
Podľa stupňa významu moţno najdôleţitejšie faktory diferencujúce nároky na
zotavenie rozdeliť na:
1)
Faktory rozhodujúce
a) rozsah a rast voľného času
b) charakter a veľkosť bydliska, ako aj kvalita jeho ţivotného prostredia
c) vekové zloţenie obyvateľov
2)

Faktory ovplyvňujúce
a) ţivotná a vzdelanostná úroveň
b) sociálna štruktúra.

Moţno povedať, ţe stav uvedených faktorov bude v rozhodujúcej miere určovať,
alebo ovplyvňovať štrukturálne a rozsahové rekreačné nároky obyvateľstva.
1) a) Rozsah a rast voľného času
Disponibilný voľný čas, najmä vo väzbe s časovou dostupnosťou, je jedným
z limitujúcich faktorov, ktorý spolu určuje najčastejšie formy zotavenia ako podľa štruktúry,
tak podľa časových objemov. U muţov je predpokladaný nárast z 35 na 38 hodín, u ţien z 25
na 32 hodín v rámci týţdňa. Voľného času vyuţívaného v priestoroch mimo bytu je uvádzaný
v rozpätí 40 – 50 %.
Podľa prieskumov rozsahu voľného času, venovaného športovo-rekreačným aktivitám,
či návšteve lesného prostredia vyplýva, ţe kaţdý obyvateľ mesta môţe absolvovať v prírode
(najmä v lese) jeden poldenný pobyt (4,5 hod), alebo kaţdý druhý týţdeň jeden celodenný
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pobyt (9 hodín). Moţno teda predpokladať, ţe sa jednorázovo celodennej rekreácie
v prírodnom prostredí môţe v priemere zúčastniť aţ polovica obyvateľov mesta.
1) b) Veľkosť bydliska
Rastom urbanizácie úmerne stúpa rozsah poţiadaviek na zotavenie. Pri kvantifikácii
výhľadových nárokov na krátkodobú rekreáciu mimo miesta bydliska na základe skracovania
pracovnej doby a rozvoja dopravy moţno počítať s viac ako 33 %-ami obyvateľstva, avšak
z hľadiska súčasného štýlu mestského ţivota maximálne do počtu 50 % aţ do 60 %
obyvateľstva.
1) c) Kvalita ţivotného prostredia mesta
Centralizácia obyvateľstva, jeho činností, stúpajúci rozsah civilizačných procesov sa
zákonite negatívne odrazí v kvalite ţivotného prostredia sídiel, čo podmieni zvýšený únik
mestského obyvateľstva do priľahlého prírodného prostredia.
1) d) Vekové zloţenie obyvateľstva
Rastom veku sa zniţuje voľno časová aktivity obyvateľstva, čo je v rámci zostavenia
podmieňuje zvyšovanie záujmu o činnosti pasívneho charakteru na úkor športovorekreačných činností.
Rozdelenie podľa vekových kategórií je nasledovné:
Vekové obdobie „detstva“ (1 – 11 rokov) – dôleţité je mnoţstvo, pestrosť,
a primeranosť telesného pohybu a hier v zdravom prostredí, ktorého základnou zloţkou je
zeleň (najmä do veku 3 rokov). Rekreologicky doporučené činnosti sú detské hry, prechádzky,
hra v piesku a vo vode, kúpanie, plávanie, hojdanie, lezenie po prekáţkach, pohybové
a loptové hry, hry v prírode, sánkovanie, lyţovanie, korčuľovanie, bicyklovanie, manuálne
konštruktívne hry.
Vekové obdobie „mladosti“ (12 -20 rokov) – aktivity nadobúdajú športový charakter,
zvyšuje sa ich náročnosť, do popredia vystupuje prvok zaťaţivosti. Rekreologicky
doporučované činnosti sú: plávanie, loptové hry a iné pohybové hry (basketbal, volejbal,
hádzaná, bedminton, futbal, tenis, stolný tenis), turistika, prechádzky, lyţovanie,
korčuľovanie hokej, sánkovanie, cykloturistika, táborenie v prírode.
Vekové obdobie „dospelosti“ (21 -60 rokov) – vystupuje do popredia aspekt
odpočinku, relaxácie a regenerácie síl. Štruktúra činností sa ochudobňuje a nadobúda
pasívnejší charakter. Rekreologicky doporučované činnosti sú plávanie, kondičné behy,
intenzívne prechádzky, pešia turistika, lyţovanie, vodné športy, loptové hry. V strednom veku
skôr menej dynamické aktivity (volejbal, bedminton, tenis, kolky).
Vekové obdobie „staroby“ (61 a viac rokov) – kumulácia aktivít do najbliţšieho
prostredia. Ďalšie ochudobňovanie činností rozsiahleho voľného času. Rekreologicky
doporučované činnosti: prechádzky, pešia turistika, základná gymnastika, kúpanie, plávanie,
tenis, kolky, posedenie v parku, spoločenské hry stolové.
2) a) Ţivotná a vzdelanostná úroveň
Jej rastom sa zvyšuje tendencia potreby rekreácie v prírodnom prostredí.
2) b) Sociálna štruktúra
Podľa prieskumu vyhľadáva lesnú rekreáciu z opýtaných 89 % duševne pracujúcich,
78 % robotníkov, najmenej poľnohospodári 60 % a dôchodcovia 57 %.
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6.1.2.2 Mieru zdravotno-rekreačnej, vedecky dokázanej prospešnosti jednotlivých
rekreačných činností
Stupeň zdravotno-rekreačnej prospešnosti jednotlivých rekreačných činností vyplýva
z fyziologických a psychických daností a rekreačných potrieb človeka v príslušnom vekovom
období. Jednotlivé vekové obdobia sú charakteristické určitou spôsobilosťou človeka a z toho
vyplývajúcou z hľadiska rozvoja, či regenerácie jeho fyzických a duševných síl, najväčšou
prospešnosťou jednotlivých rekreačných činností.
6.1.2.3 Špecifické poţiadavky obyvateľov z hľadiska tradície a zvyklostí i moţností
prírodných predpokladov
Za účelom vyváţeného a reálneho návrhu štruktúry, ako aj objemových proporcií
rekreačných činností voľného času a im zodpovedajúceho územného priemetu i vybavenia,
bude potrebné taktieţ zohľadniť špecifické, súčasné i prognostické rekreačné poţiadavky
obyvateľov, závislé od tradície, zvyklostí, ako aj prírodných podmienok oblastí sídelného
útvaru.
Priemernú celoročnú poţiadavku na krátkodobú rekreáciu moţno podľa ročných
období rozdeliť v nasledovnom pomere:
Jar
Leto
Jeseň
Zima
0,75
:
1,0
:
0,65
:
0,58
Pričom v oblastiach terénne a klimaticky nevhodných pre zimné športy doporučuje
uvedený rozsah poţiadavky zníţiť pribliţne na 1/3.

6.1.3

Územné danosti a moţnosti z hľadiska poţiadaviek krátkodobého prímestského
zotavenia

Pri lokalizácii prímestského rekreačného priestoru pri určovaní štruktúry aktivít pre
krátkodobú prímestskú rekreáciu treba vychádzať z prírodných podmienok, ktoré sú
z hľadiska budúceho rekreačného efektu nevyhnutné.
Za najdôleţitejšie danosti územia, ktoré určujú moţnosti krátkodobého rekreačného
vyuţitia moţno povaţovať:
a) prírodné podmienky
b) časovú dostupnosť
c) obmedzujúce vplyvy
6.1.3.1 Prírodné podmienky
Sú primárne, nakoľko sú rozhodujúce z hľadiska ekologického komplexu prírodných
podmienok a ţivotných (rekreačných) poţiadaviek človeka, čím podmieňujú mieru
biologicko-hygienickej, estetickej a teda aj rekreačnej hodnoty územia. Rozhodujúce sú
najmä:
1) Bioklimatické danosti, ako sú tepelné pomery, slnečný svit, zráţky, prúdenie vzduchu
atď.
2) Geomorfologické danosti, ako nadmorská výška, reliéf, expozícia, sklonitosť atď.
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3) Charakter a pomer zastúpenia nenarušených, najmä neznečistených krajinotvorných
prvkov, predovšetkým lesa, lúčnych a vodných plôch, ďalej poľnohospodárskych
pozemkov atď.
Pre určité typy rekreačnej krajiny boli vytvorené nasledovné štyri typy rekreačných
stredísk:
1) Letné stredisko kúpania a vodných športov – charakteristickým znakom je vyslovene
letný sezónny pobyt v teplých níţinných, alebo rovinatých geograficko-klimatických
podmienkach, prioritne motivovaný kúpaním vo voľnej prírode. Doplňujúcim
faktorom pobytu pri vode sú niektoré vodné a letné hry, v menšej miere táborenie.
Absolútnou poţiadavkou je hygienicky nezávadná voda.
2) Podhorské stredisko rekreácie a vodných športov – hlavným znakom je v hlavných
letných mesiacoch pobyt pri vode v rámci vodnej turistiky i štacionárneho
odpočinkového pobytu. Rovnocennou motiváciou návštevnosti sú vodné športy, letné
hry, ako aj skoro jarná a jesenná turistika, za priaznivých podmienok i zimný pobyt
s nenáročnými zimnými športmi.
3) Horské stredisko rekreácie a turistiky – typické celoročnou rovnocennou
vyuţiteľnosťou pre pobytové a pohybové zloţky rekreácie. Klimatické podmienky
stredných hodnôt rovnako umoţňujú letnú i zimnú turistiku, ako aj zimné športy
rekreačného charakteru.
4) Vysokohorské stredisko turistiky a zimných športov – prevláda pohybová zloţka nad
pobytovou, dominujú zimné športy (rekreačné i závodné). Významná je aj turistika,
s miernou prevahou letná.
6.1.3.2 Časová a priestorová dostupnosť
Pri riešení poţiadaviek sídelných útvarov na prímestské zotavenie z hľadiska územnotechnických daností prírodného prostredia je jedným z najzávaţnejších činiteľov jeho časová
dostupnosť. Treba vychádzať z poţiadaviek optimálnej časovej náväznosti medzi hlavnými
funkciami kaţdodenného cyklu: bývanie – práca – odpočinok.
Interpretáciou literárnych pokladov i výsledkov empirických prieskumov pri
projekčných prácach, moţno zovšeobecniť, ţe prímestské rekreačné územie naväzujúce na
intravilán by malo byť ohraničené cca 10 – 15 km, u veľkých miest (nad 500 tis. obyvateľov)
cca 25 km vzdialenosťou od okraja mesta a max. 45 -60 minútovou dopravnou dostupnosťou.
Hraničnú vzdialenosť 10 km pre mestá s 200 – 500 tis. obyvateľmi.
Ohraničenie územia pre krátkodobú rekreáciu z hľadiska časovo-priestorových
vzťahov bude preto vychádzať najmä z pešej dostupnosti, jeho vnútorná časť bude určená pre
poldennú vonkajšia pre celodennú rekreáciu. Z tohto aspektu moţno stanoviť nasledovné
časovo únosné izochróny pre:
1) poldennú rekreáciu – od verejných dopravných prostriedkov a ostatných nástupových
miest, pešo maximálne jednu hodinu tam a späť.
2) Celodennú rekreáciu – v dňoch pracovného pokoja, vzdialenú maximálne 4 hodiny
cesty pešo tam a späť od verejných dopravných prostriedkov a iných nástupových
miest.
3) Pre dlhšie pešie túry – ohraničujúca ostatné územie určené pre krátkodobú (víkendovú)
rekreáciu, maximálne vzdialenú 6 hodín pešo tam a späť.
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6.1.3.3 Obmedzujúce vplyvy
Pôjde o faktory, ktoré z hľadiska základných rekreačných predpokladov negatívne
pôsobia na rekreačnú hodnotu územia, danú mierou prevahy kladných hodnôt nad zápornými.
Sú to najmä:
a) negatívne civilizačné vplyvy:

znečisťovanie prírodného prostredia (ovzdušia, vodných plôch a tokov
a ostatných prírodných prvkov)

devastácia územia (erózia, ťaţba nerastov, výsypky, odkaliská a pod.)

nadmerná zastavanosť územia
b) negatívne prírodné danosti

najmä nadmerný výskyt hygienicky závadnej flóry (čierny topoľ), či
parazitných druhov fauny (kliešte, komáre a iné), najmä v spojení
s výskytom nákaz (encefalitída, leptospiróza a iné).
Aj vo vhodnom prírodnom prostredí môţe limitovať, či úplne zamedziť rekreačné
vyuţitie iný nadradený celospoločenský záujem, najmä v prípade ak ide o:
 chránené územia (najmä maloplošné) s nadradenými funkciami kultúrno-ochrannými,
vedecko-výskumnými, osvetovo-výchovnými a pod.
 vodohospodársky významné plochy (lesov) slúţiace ako ochranné pásma v okolí vodných
nádrţí a vodných tokov, ktoré sú z hľadiska účelového poslania vylúčené z rekreačného
vyuţívania (toky a nádrţe určené pre pitnú vodu a pod.)
 infiltračné územia významných pramenísk, najmä liečivých vôd
 plochy pre špeciálne hospodárske vyuţitie, poľovnícke (baţantnice, zverince a pod.),
ťaţbu nerastov a iné
 pôdoochranné lesy na extrémnych sklonoch s nebezpečenstvom akútnej erózie
 ostatné územia určené k rôznym špeciálnym účelom (vojenské lesy, hraničné pásma
a pod.).

6.2 Rámcové určenie rozlohy prímestskej rekreačnej zelene
V záujme zachovania prírodného prostredia (biologickej rovnováhy) prímestského
rekreačného priestoru, a teda aj jeho funkčného poslania, je nevyhnutné kvantitatívne
stanovenie rozlohy prímestskej rekreačnej zelene. Táto sa stanovuje na základe
predpokladanej nárazovej návštevnosti, najmä jednorázovej. Pre rekreačné oblasti je
príznačná nárazová návštevnosť cez víkendové dni, pre ktorú treba robiť aj návrh potrebnej
rozlohy.
Pri určovaní základnej rozlohy rekreačnej zelene v prímestských rekreačných
priestoroch sa obvykle vychádza z kritéria plošnej rozlohy (normatívu) na obyvateľa, resp.
návštevníka pri predpoklade určitého podielu návštevnosti z počtu obyvateľov. Avšak názory
na rozsah tejto plošnej jednotky sa značne líšia.
Pri plánovaní mimomestskej zelene pre kaţdodennú rekreáciu sa vychádza
v podmienkach českých zemí z max. výmery 50 m2 /obyv. za predpokladu 25 %-nej
jednorázovej návštevnosti z celkového počtu obyvateľov sídelného útvaru. V metodickom
pokyne MLVH ČSR (1974) pre zakladanie a správu parkových lesov sa uvaţuje s 50 m2 /os.
na jednu štvrtinu obyvateľov mesta. Tomaško (1970) uvádza 200 – 300 m2 /návštevníka a 10
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m2 /obyv. mesta. Všeobecne v našich územno-plánovacích elaborátoch sa uvaţuje pre
poldennú rekreáciu s 15 os./ha.
Spôsob výpočtu potrebnej rozlohy zelene prímestského rekreačného priestoru, ako
súčinu konštantného plošného normatívnu prímestskej rekreačnej zelene na 1 obyvateľa
a počtu obyvateľov sídelnej aglomerácie, bez ohľadu na jej špecifiká, moţno preto povaţovať
za príliš paušálny. Pri stanovení tejto rozlohy treba zohľadňovať nielen počet obyvateľov
sídelnej aglomerácie, ale aj špecifiká sídelného prostredia, ako ţivotného prostredia
obyvateľov.
Konkrétny stav, stupeň vhodnosti mestského ţivotného prostredia si preto vyţaduje
úpravu rozlohy základného plošného normatívu prímestskej rekreačnej zelene na obyvateľa
formou odchýliek, zohľadňujúcich nie len súčasné, ale aj predpokladané vlastnosti ţivotného
prostredia sídelnej aglomerácie a jej okolia.
Vychádzajúc z predtým uvedených údajov, ich porovnania a zhodnotenia v rámci
prieskumov súvisiacich s projekčnými prácami Katedry krajinárstva a ochrany lesa TU,
moţno z hľadiska súčasných podmienok za minimálny plošný normatív doporučiť
50 m2/obyv. Je však potrebné upraviť jeho rozsah zohľadnením špecifík príslušnej mestskej
aglomerácie, ktorý by tak predstavoval tzv. „optimálny plošný normatív“, tvoriaci základ pre
rámcové určenie zelene prímestského rekreačného priestoru.
Zváţením faktorov, od ktorých v rozhodujúcej miere závisí stupeň vhodnosti
ţivotného prostredia sídla i rekreačné poţiadavky, a teda aj kvantita prímestskej rekreačnej
zelene, je vhodné pri úprave základného plošného normatívu 50 m2 na 1 obyvateľa zohľadniť
najmä:
1)
Hustotu osídlenia – so stúpajúcou hustotou osídlenia sa podstatne zhoršujú zdravotnohygienické a estetické podmienky bývania, ktoré sa odrazia v zvýšených rekreačných
poţiadavkách, čo si vyţaduje väčšiu rozlohu nielen mestskej, ale aj prímestskej
rekreačnej zelene. Základný plošný normatív prímestskej rekreačnej zelene na 1
obyvateľa bude treba zvýšiť, alebo ponechať u miest
a)
s počtom obyvateľov nad 200/ha
+ 10 %
b)
s počtom obyvateľov do 200/ha
0 %
2)

Stupeň znehodnotenia ţivotného prostredia priemyslom – Stupeň znehodnocovania
ţivotného prostredia priemyslom moţno zohľadniť úpravou základného plošného
normatívu prímestskej rekreačnej zelene v prípade sídelného útvaru:
a)
bez priemyslu, resp. s priemyslom v menšej
miere znehodnocujúcim ţivotné prostredie
mesta (miestne prevádzky, dielne, a pod).
0%
b)
s priemyslom stredne znehodnocujúcim ţivotné
prostredie mesta (napr. menšie chemické,
hutnícke a strojárske prevádzky)
+ 5%
c)
s priemyslom značne znehodnocujúcim ţivotné
prostredie mesta (ťaţký chemický a
hutnícky priemysel, tepelná elektráreň,
cementáreň a pod.)
+ 10 %

3)

Veľkosť sídelného útvaru – veľkosťou sídliska – rastom urbanizácie úmerne stúpa
rozsah poţiadaviek na zotavenie, čo sa odrazí v zvýšených nárokoch na prímestskú
rekreačnú zeleň. Vychádzajúc z výhľadových nárokov na víkendovú rekreáciu podľa
veľkosti miest je vhodné rozdeliť a zohľadniť veľkosť sídelného útvaru úpravou
základného plošného normatívu prímestskej rekreačnej zelene nasledovne:
a)
sídliská s 300 000 obyv. a viac
+ 15 %
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b)
c)
d)
e)
4)

5)

sídliská od 100 000 – 300 000 obyv.
sídliská od 30 000 – 100 000 obyv.
sídliská od 10 000 – 30 000 obyv.
sídliská do 10 000 obyv.

+ 10 %
+ 5%
0%
- 5%

Nedostatok vnútromestskej zelene – nedostatok vnútromestskej zelene v porovnaní
s normovanou rozlohou v sídelnej aglomerácii treba kompenzovať zvýšením rozlohy
základného plošného normatívu prímestskej rekreačnej zelene o dvojnásobok
percentuálneho deficitu, avšak len do maximálne hranice 60 % celkového súčtu
všetkých odchýlok, vyplývajúcich z uvedených 5 faktorov.
Kvalita prírodného prostredia v prímestskej krajine – najmä lesnatosť okolia sídliska,
či prítomnosť iných atraktívnych prírodných prvkov (najmä vodných tokov a nádrţí)
mimo územia vymedzeného prímestského rekreačného priestoru, ale v ľahko
dostupnom okruhu mesta o polomere R= počet obyvateľov v tis. km, bude potrebné
zohľadniť úpravou základného plošného normatívu na obyvateľa nasledovne:
a)
lesnatosť okolia do 15 %
+ 10 %
b)
lesnatosť okolia do 25 % bez atraktívnych
prírodných prvkov
+ 5%
c)
lesnatosť okolia do 25 % s atraktívnymi
prírodnými prvkami, alebo lesnatosť do 35 %
bez atraktívnych prírodných prvkov
0%
d)
lesnatosť okolia nad 45 %
- 5%

Zohľadnením uvedených faktorov, zvýšením, resp. zníţením základného plošného
normatívu (50 m2 /obyv.) dostaneme „ základný optimálny plošný normatív“ na 1 obyvateľa.
Jeho vynásobením počtom obyvateľov príslušného sídelného útvaru vypočítame plošnú
výmeru zelene prímestského rekreačného priestoru.
Maximálna odchýlka môţe dosahovať 60 % v kladnom a 10 % v zápornom smere, čo
predstavuje 45 m2 - 80 m2 rozlohy prímestskej rekreačnej zelene na jedného obyvateľa.
S funkčnou zónou III. kategórie (kľudovou zónou) sa pri výpočte rozlohy nepočíta,
nakoľko sa v nej uvaţuje len s rozptýlenou návštevnosťou, alebo prípadnými rezervnými
priestormi.
V prípade BLP vychádza optimálny plošný normatív nasledovne:
základný plošný normatív:
50 m2 /obyv.
hustota obyvateľov:
+ 10 %
stupeň znehodnotenia:
+ 10 %
veľkosť sídel. útvaru:
+ 15 %
nedostatok zelene:
+5%
kvalita prír. prostredia:
0%
spolu %:
+ 40 %
Z toho vyplývajúci optimálny plošný normatív je: 70 m2 /obyv.
Funkčné zóny I. a II: kategórie BLP by mali mať, podľa tohto optimálneho plošného
normatívu a počtu 500 000 obyvateľov, výmeru 35 000 000 m2, t.z. 3 500 ha.
V súčasnosti majú Mestské lesy v Bratislave k dispozícii 3191,6344 ha lesa a lúk. Okrem toho
je na juhovýchodnom okraji k dispozícii 200 ha lesa iných drobných vlastníkov a urbárskych
lesov. Tie je moţné riešiť dohodou o prevádzkovaní lesoparku alebo nájomnou zmluvou.
Celkovo by takto tvorilo jadro BLP 3391 ha. Podľa predchádzajúceho nápočtu nám ešte
chýba 109 ha, ktoré je moţné získať na západnom okraji nad Lamačom aţ po Kačín dohodou
so štátnymi lesmi.
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6.3 Funkčné a priestorové rozdelenie prímestského rekreačného
priestoru
Funkčné a priestorové usporiadanie PRP bude riešiť územné aspekty prímestskej
rekreácie v prírodnom prostredí. Pôjde o územný priemet rekreačných potrieb obyvateľstva
ako podľa štruktúry, tak podľa rozsahu, zohľadnením podstatných závislostí vyplývajúcich zo
vzťahov medzi danosťami prírodného prostredia a realizačnými rekreačnými poţiadavkami
návštevníkov.
Za týmto účelom na základe správne stanoveného počtu návštevníkov a predpokladu
ich rekreačných poţiadaviek, bude treba vhodne diferencovať, lokalizovať a dimenzovať
(určiť správne kapacitné, funkčné a ekologické parametre), zodpovedajúce rekreačné centrá
s vhodnými funkčnými plochami a zariadením v jednotlivých funkčných zónach rekreačného
priestoru mesta.
Pri funkčnom a priestorovom usporiadaní prímestského rekreačného priestoru
z hľadiska rozlohy, rozsahu a špecifík účelového určenia i vzájomnej náväznosti,
vymedzujeme nasledovné funkčné jednotky, ktorých poradie podľa nadradenosti je
nasledovné:
- Funkčná zóna
- Rekreačné centrum
- Funkčná plocha
Funkčná zóna:
Funkčná zóna je funkčne určená z hľadiska prírodných podmienok, dostupnosti,
frekvencie a dĺţky rekreačného pobytu návštevníkov vymedzená časť územia prímestského
rekreačného priestoru. Plošne a priestorovo zohľadňuje stupeň rekreačného významu
(podmieneného návštevnosťou), dĺţku trvania (kaţdodenná, víkendová) i formu (aktívna,
pasívna) rekreácie, z toho vyplývajúce účelné rozmiestnenie, vybavenosť, vnútornú
organizáciu funkčných priestorov (rekreačných centier, funkčných plôch) i adekvátnu úpravu
rekreačného prostredia.
Z hľadiska uvedeného moţno v rámci prímestského rekreačného priestoru vyčleniť
nasledovné funkčné priestory:
a)
prímestskej krátkodobej rekreácie
1. Funkčná zóna I. kategórie – je tvorená plochami s najväčšou návštevnosťou
a prevaţným funkčným určením pre poldenný oddych návštevníkov. Zahrňuje najmä
plochy v najbliţšej náväznosti na sídelnú aglomeráciu (ktoré by mali byť vzdialené od
verejných dopravných prostriedkov maximálne 1 hod cesty tam a späť), ale aj
priestory pozdĺţ prechádzkových komunikácií vo funkčnej zóne II. kategórie i ostatné
plochy s vysokou návštevnosťou.
To predpokladá nielen účelnú organizáciu týchto priestorov s moţnosťou širokej škály
rekreačných aktivít, ale aj značný stupeň úprav prírodných priestorových prvkov
(najmä lesných porastov) za účelom ich vysokej esteticko-rekreačnej účinnosti
(prevaţne parkové stromové hospodárenie).
2. Funkčná zóna II. kategórie – bude určená pre rekreáciu celodennú v dňoch
pracovného pokoja. Priestory tejto funkčnej zóny sa spravidla nachádzajú vo
vzdialenejšej polohe k mestu, avšak maximálne do 4 hodinovej cesty pešo tam a späť
od verejných dopravných prostriedkov (nástupných plôch). Ich návštevnosť bude
spravidla niţšia ako v predchádzajúcej funkčnej zóne, čomu bude zodpovedať aj
objem a charakter rekreačného vybavenia, ako aj stupeň úprav prírodného prostredia,
najmä lesných porastov (jednotlivý aţ skupinový výber).
3. Funkčná zóna III. kategórie - určená pre rekreáciu a dlhšie pešie túry. Bude tvorená
ostatnými územím prímestského rekreačného priestoru, ktoré vytvára kľudové
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b)

podmienky bez rušivých vplyvov, najmä hluku. V tomto priestore je predpokladaná
najniţšia návštevnosť, a teda aj najjednoduchšia rekreačná vybavenosť (prechádzkové,
turistické chodníky, odpočinkové miesta). Prevaţne maloplošný (podrastný) spôsob
obhospodarovania porastov s menšími nárokmi na pestré drevinové zloţenie.
rekreácie v rámci cestovného ruchu
Buď sa jej funkčná rekreačná zóna prekrýva s rekreačnými zónami prímestskej
rekreácie, alebo má svoje zóny zohľadňujúce špecifiká cestovného ruchu
v proporciách oblastného, celoštátneho, či medzinárodného významu.

6.4 Funkčné členenie plôch BLP
Plnenie rekreačnej funkcie BLP závisí okrem biologickej kvality porastov
a priestorovej koncepcie územia tieţ na vzťahu k základným druhom rekreačného vyuţitia
územia (doprava, vybavenosť, voda a pod.). Je účelné členiť BLP do niekoľkých skupín
a druhov podľa ich prevládajúcej funkcie.
6.4.1

Hlavné centrá rekreácie

1.) Rekreačné centrum Kamzík – patrí k miestam, kde sa tradične koncentruje návštevnosť
v lesnom parku. Je dopravne napojený trolejbusom Bratislava – Koliba. Svojim poloţením,
charakterom a prírodnými podmienkami slúţi návštevníkom BLP buď ako konečný bod ich
rekreácie, alebo ako východiskový bod na dlhšie pešie túry po značkovaných trasách alebo na
vychádzky. Má teda podmienky na krátkodobú statickú ale aj dynamickú rekreáciu počas
celého roka.
V rekreačnom centre Kamzík sa nachádza niekoľko menších dielčích priestorov –
funkčných plôch, v ktorých je sústredená vybavenosť.
a) Funkčná plocha Cvičná lúka – v minulosti slúţila
ako stredisko zimných športov aj so skokanským
mostíkom. Dnes je tu postavená letná bobová dráha aj
s vlekom, ktorý môţe v zime slúţiť na lyţovačku.
V okolí sú tri bufety aj s chemickými sociálnymi
zariadeniami. Na Cvičnej lúke je dostatočný počet
altánkov a ohnísk, čiţe vybavenia na mäkkú rekreáciu.
Okolie Cvičnej lúky je vhodné na vytvorenie beţeckej
dráhy aj so športovými stanovišťami. V lesíku pri
ceste by sa mohla postaviť vysutá opičia dráha na
lezenie.
b) Funkčné plochy Zjazdovka a Sedačková lanovka - rekreácii krátkodobej tu slúţia
stravovacie zariadenia a zariadenia pre zimné a letné športy (sánkovanie, lyţovanie a
cyklodráhy). Pôvodne bol lyţiarsky vlek aj so
zjazdovkou na severnej strane Kamzíka, ale
v súčasnosti je uţ nefunkčný. Podarilo sa obnoviť
sedačkovú lanovku z Drieňovej lúky na Kamzík,
ktorá uţ tieţ bola nefunkčná. Tým zostáva pre
lyţovanie iba cvičná lúka, ktorá sa svojou
expozíciou a vybavením javí ako nevhodná pre
náročnejších lyţiarov. Z toho dôvodu je potrebné
znovu obnoviť prevádzku lyţiarskej lanovky, alebo
z estetického dôvodu ju celkom odstrániť.
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Cyklodráha je veľmi náročná pre beţných cyklistov a preto je vhodné vyznačiť aj v okolí
Kamzíka jednoduché cyklotrasy. Mnoţstvo stravovacích zariadení je dostačujúce, najmä ak
uvaţujeme s reštauráciou na televíznej veţi a hotelmi WEST a Koliba Expo (je v súčasnosti
v prestavbe). Televízna veţa a hotely majú súčasne atraktivitu aj pre náš a cudzinecký
cestovný ruch. Rekreačnému oddychu slúţia okrem uvedených zariadení aj altánky, lavičky,
stoly a odpočinkové lúky. Lokalita je vhodné miesto pre výstavbu veľkej letnej bobovej dráhy
popri sedačkovej lanovke, čím by sa zabezpečilo aj vyuţitie sedačkovej lanovky.
c) Funkčná plocha Americké námestie – je samostatná
lúčka na JZ od televíznej veţe. Je vybavená altánkom,
hojdačkou, ohniskom a posedeniami. Je to veľmi
obľúbená lokalita s krásnym výhľadom na Bratislavu.

Po okolí rekreačného centra sú roztrúsené ešte ďalšie malé lúčky s vybavením na
mäkkú rekreáciu. Z centra vychádza turistický chodník Štefánikova magistrála.
2.) Rekreačné centrum Horná mlynská dolina (predtým Ţelezná Studienka) – jeho časť od
Červeného mosta po prvé jazero patrila v minulosti k veľmi obľúbeným miestam rekreácie.
Neskoršie nevhodná investičná činnosť a vyradenie hotela a reštaurácie na Ţeleznej Studienke
z prevádzky podstatne oslabili príťaţlivosť týchto priestorov. Svojím prírodným charakterom
(pozdĺţ potoka Vydrica), vytvára podmienky pre jarnú, letnú a jesennú rekreáciu dynamickú
aj statickú. V minulosti boli jazerá vyuţívané aj v zime na korčuľovanie. Dopravne je priestor
prístupný hromadnou mestskou dopravou aţ po liečebný ústav. Okrem toho je tu v týţdni
povolený vstup aj s individuálnou dopravou, čo sa zdá vzhľadom na charakter údolia ako
negatívne pôsobenie na návštevníkov lesoparku. Bolo by vhodné dopravu okrem MHD
a zásobovacích vozidiel odstaviť uţ pri Červenom moste.
V rekreačnom centre Horná mlynská dolina sa nachádza niekoľko menších lokalít –
funkčných plôch, v ktorých je sústredená vybavenosť.
a) Červený most – nástup do centra a aj najčastejší nástup do lesoparku ako takého. V tejto
lokalite sa nachádzajú parkoviská a niekoľko informačných tabúl. V tejto lokalite by sa mal
umiestniť informačný kiosk s údajmi o lesoparku, o moţnostiach rekreácie a ostatných
moţnostiach na území lesoparku. Mohol by tu začínať náučný chodník.
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b) Partizánska lúka – tradícia Partizánskej lúky je natoľko známa, ţe vyţaduje veľa úsilia, aby
sa ubránila celému radu nevhodných zásahov. Teraz je z hľadiska rekreácie v nevyhovujúcom
stave. Jediným vybavením je sezónne umiestnený bufet a niekoľko atrakcii v nevyhovujúcom
stave.
V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia na rozmiestnenie a typ
rekreačných zariadení na Partizánskej lúke, ktorá sa javí ako vhodná pre túto lokalitu. Podľa
nej v tejto lokalite budú umiestnené: altánky s ohniskom, soc. zariadenie, športové ihriská pre
kolektívne športy, reštaurácia a bufet, zóna oddychu a zóna kultúry – amfiteáter. Vzhľadom
na existenciu prístupovej cesty od Červeného mostu do doliny je potrebné vylúčiť aj
cyklistickú dopravu z promenádneho chodníka začínajúceho na Partizánskej lúke
a končiaceho na Ţeleznej Studienke. Promenádny chodník je potrebné na niektorých miestach
zrekonštruovať tak, aby poskytoval bezbariérový prístup na Ţeleznú Studienku.
c) Reštaurácia VIII. Mlyn - Klepáč bola kedysi
atraktívnym miestom, tradične vyuţívaným obyvateľmi
Bratislavy. Spĺňala funkciu posedenia v prírode a bola
východiskovým bodom do iných častí BLP. Reštaurácia
uţ nie je v prevádzke a objekt je dnes rozpadnutý,
vyţadoval by totálnu prestavbu. V objekte sa
nachádzajú
detské
hojdačky
a ohnisko.
Pri
rekonštrukcii sa môţe uvaţovať s výstavnou expozíciou
o histórii Hornej mlynskej doliny.
d) Rybníky III. a IV. – vyuţívané v minulosti na
člnkovanie a rybolov, v zime na korčuľovanie. Teraz sú
vyuţité iba na rybolov. Chodníky okolo rybníkov
potrebujú rekonštrukciu a vhodné by bolo aj urobiť
verejné osvetlenie. Brehové porasty sú spustnuté
a rušivo vplývajú na návštevníkov, preto sa musia
vyčistiť a krajinársky upraviť.

e) Rybárska reštaurácia – je súkromným vlastníctvom vo výstavbe. Je to novo vznikajúci
objekt, ktorý svojou mohutnosťou a veľkoleposťou nie moc vhodne a pozitívne zapadne do
okolitého prostredia. V budúcnosti by mal poskytovať ubytovacie a reštauračné sluţby.
f) Reštaurácia IX. Suchý Mlyn – v minulosti veľmi
obľúbená zastávka Bratislavčanov, dnes je to súkromný
majetok v prestavbe. Po dokončení by mohol IX. Mlyn,
ak sa bude vyuţívať ako reštaurácia pre verejnosť, byť
významným miestom BLP.
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g) Reštaurácia na Ţeleznej Studienke – takisto
v minulosti atraktívne miesto, dokonca s kúpeľmi
a reštauráciou. Dnes sú tu iba dve funkčné reštauračné
záhradné búdy,
ktoré pôsobia veľmi negatívne
v prostredí. Reštaurácia smerom na Kačín je mimo
prevádzky a je tieţ rušivým momentom v danom
prostredí. Vybavenie Ţeleznej Studienky nevyhovuje
súčasným poţiadavkám kultúrneho a estetického
prostredia. Vyţadovalo by si komplexnú prestavbu, t.z.
zrušenie v súčasnosti prevádzkovaných bufetov
a reštaurácie smerom na Kačín a postavenie nového
reštauračného zariadenia z prírode blízkych materiálov, najlepšie v štýle bývalého
reštauračného zariadenia.
h) Reštaurácia Sneţienka a dolná stanica sedačkovej lanovky – tvoria miesto prepojenia
Kamzíka a Ţeleznej Studienky sedačkovou lanovkou a pešími chodníkmi. Lokalita bola
vybavená reštauráciou Sneţienka, táto je však mimo prevádzky a je v dezolátnom stave.
Pôsobí ako rušivý moment aj pri opravenej a spojazdnenej sedačkovej lanovke. V budúcnosti
bude potrebné stavbu opraviť a sprevádzkovať alebo úplne zrušiť.
i) Drieňová lúka a Prvý kameňolom - je vybavená na športové aktivity (futbal, stolný tenis
a pod.), ale aj na oddychovú mäkkú rekreáciu – altánky, ohniská a lavičky. K tomuto
priestoru moţno priradiť aj lokalitu Prvého kameňolomu, tieţ vybavenú altánkami, ohniskom
a lavičkami. Nachádzajú sa tu dva súkromné domy. V budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť
ponuku Drieňovej lúky o detské ihrisko a vhodnou výsadbou krovitého porastu rozčleniť
plochu na viacej menších plôch s vybavenosťou na mäkkú rekreáciu.

j) Tábor – lokalita vybavená altánkom a ohniskom na mäkkú rekreáciu. Táto lokalita je
vybavená jedným altánkom a ohniskom. Jej vyuţitie je obmedzené, pretoţe sa v súčasnosti uţ
nekosí. Pri pravidelnom kosení a úprave schodiska a okolitých drevín by sa mohla stať táto
lokalita miestom pre krátkodobé táborenie s potrebnou vybavenosťou.
k) Sanatórium – bolo vyuţívané na liečenie srdcovo – cievnych ochorení. Dnes sa jedná
o súkromný majetok naďalej poskytujúci sluţby v zdravotníctve. Bazén na západ od cesty je
nevyuţitý a rušivo pôsobí na návštevníkov lesoparku. Je potrebné vstúpiť do rokovania
s vlastníkom a znovu sprevádzkovaní bazénu a športového ihriska, alebo o ich asanácii.
V lokalite sanatórium sa otáča MHD, preto táto lokalita uzatvára rekreačný centrum Hornej
mlynskej doliny s moţnosťou okamţitej rekreácie.
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Ostatné objekty a prevádzky v údolí Ţeleznej Studienky sú cudzím a rušivým prvkom,
v rekreačnom centre nemajú svoje opodstatnenie a je ţiadúce ich postupne vymiestňovať. Za
nevyuţité sa dajú povaţovať štyri rybníky, ktoré sa v súčasnosti vyuţívajú iba na rybolov
a nie na rekreačné účely. Je potrebné zváţiť moţnosť člnkovania na niektorých rybníkoch.
3.) Funkčná plocha Dlhé lúky a Druhý kameňolom – napriek vzdialenosti sú hojne vyuţívané
na mäkkú rekreáciu. Jediným vybavením sú altánky, ohniská,
stoly a lavičky na sedenie a zdroje pitnej vody v oblasti
Druhého kameňolomu a na konci Dlhej lúky. Pri Druhom
kameňolome sa nachádza rybník vyuţívaný na rybolov a jedna
chata patriaca mestským lesom s perspektívou vyuţitia ako
bufetu, ktorú bude treba doplniť o chemické WC. Vybavenie na
mäkkú rekreáciu postačuje, je potrebné ho doplniť a lúku ešte
rozčleniť vhodnou výsadbou krovitých porastov.
4.) Rekreačné centrum Kačín - je rekreačný priestor
prístupný od Ţeleznej Studienky alebo od Lamača. Má len
čiastočnú vybavenosť roztrúsenú v priestore. V priestore sa
nachádza jeden sezónny bufet, altánky, ohniská, stoly
a lavičky a jeden stolnotenisový stôl. Plánuje sa tu postaviť
ešte jeden nový bufet. Chýbajú tu sociálne zariadenia. Pitná
voda nefunguje. Stredom priestoru je hájovňa. Kačín je
priestor, ktorý je väčšinou cieľovým miestom vychádzok do
prírody a miestom pobytu v prírode. V blízkosti je tieţ tzv. Kováčova vila patriaca mestským
lesom, ktorá bude mať v budúcnosti vyuţitie ako účelové zariadenie mestských lesov.
5.) Funkčná plocha U Slivu – je bývalý vojenský priestor so skladmi, ktorý vlastní Vyšší
územný celok Bratislava. Nachádza sa tu 6 skladov a jeden dom. Dom by bolo moţné
v budúcnosti vyuţiť ako reštauračné zariadenie alebo bufet. Ostatnú časť ako ZOO v prírode,
pretoţe je uţ v súčasnosti oplotená.
6.) Funkčné plochy Malý Slavín, Pánova lúka, Prostredný vŕšok a Červený Kríţ – sú všetko
lokality s nástupom od Rače. Vybavené sú iba na mäkkú
rekreáciu altánkami a ohniskami. Lokalita M. Slavín je
vyuţívaná ako trampská lokalita s dobrým vybavením na
krátkodobú rekreáciu ako posedenia s ohniskom, ihrisko
na minifutbal a stolný tenis a nachádza sa tu memento
padlým ruským vojakom. Veľmi pekná je lokalita
Červený Kríţ, výborne vybavená posedeniami, ale aj
preliezačkou a stolnotenisovým stolom. Chýbajú sociálne
zariadenia a bufet.
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7.) Funkčná plocha Slalomka – je lokalita vyuţívaná prevaţne v zimnom období. Pre zimné
športy sú tu upravené dve
lyţiarske lúky s vlekom. Dnes
uţ vlek nefunguje. Priestor
je okrem stolov a lavičiek
nevybavený. Chaty sú
súkromné alebo patriace TJ.
Ţiada sa doplniť aspoň
sezónne
stravovacím
zariadením alebo aspoň
altánkami a ohniskami. Je
moţné aj znovu obnovenie
lyţiarskeho
vleku,
ale
s potrebou
umelého
zasneţovania.
8.) Funkčná plocha Piesky – je vybavená na mäkkú rekreáciu a nachádza sa tu Haluzického
pomník.
9.) Rekreačné centrum Krasňany (predtým Košariská) – je priestor prístupný od Krasňan.
Vybavenosť priestoru je roztrúsená na veľkom území a jedná sa o jednoduchú vybavenosť
altánky, ohniská a lavičky. V oblasti sa nachádza Jarošíkova studňa a lesná škôlka vybavená
posedením, pitnou vodou a uzamknutou chatkou. Do lokality patria tieţ bývalé vojenské
sklady, ktoré dnes patria mestským lesom. V tomto priestore sa v budúcnosti plánuje postaviť
bufet, agrodvor s domácimi zvieratami a detské ihrisko. Bývalé vojenské sklady by sa mohli
prestavať na westernové mestečko.
10.) Rekreačné centrum Sitiny – je priestor vybavený na mäkkú rekreáciu altánkami,
lavičkami a ohniskami. Do priestoru spadá aj park SNP výborne vybavený na krátkodobú
rekreáciu. Chýba tu iba reštauračné a sociálne zariadenie.

Všetky uvedené rekreačné centrá, funkčné plochy a hlavné funkčné trasy tvoria
funkčnú zónu I. kategórie. Zvyšok súčasného BLP tvoria funkčnú zónu II. kategórie (viď
mapa funkčných zón). Podľa tohto návrhu doporučujeme upraviť aj mapu funkčných zón
pripojenú k štatútu Bratislavského lesoparku.

6.4.2

Športové priestory

1. Zo zimných športových priestorov je najvyuţívanejším Kamzík. Druhým je priestor nad
Račou. Ich vybavenosť je popísaná v predchádzajúcej kapitole.
2. Letné športové priestory na území BLP neboli budované. Návštevníci čiastočne vyuţívajú
pre tieto účely lúky. V priestore Kamzík je vybudovaná letná bobová dráha a cyklodráha pre
cyklotrial. Na Drieňovej lúke, Malom Slavíne, Červenom Kríţi a na Kačíne je osadený stôl
pre stolný tenis. Na Malom Slavíne a Drieňovej lúke je aj ihrisko na minifutbal. Na Kamzíku
sa pohybuje jazdecký oddiel aj s jazdeckou školou na koňoch.
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6.4.3 Chatové oblasti
Veľmi obľúbeným spôsobom rekreácie je pobyt v súkromných chatkách, ktoré sa ţiaľ
usilujú umiestniť do najcennejších lokalít pre rekreáciu širokých vrstiev obyvateľstva.
V bezprostrednom kontakte s BLP sa nachádza mnoţstvo chatových a záhradných kolónii,
o ktorých nie sú presné údaje. Tieto často lemujú okraj lesa a vytvárajú bariéru, cez ktorú sa
iný rekreant nemôţe dostať do BLP (Dúbravka, Lamač, Rača a pod.). Váţnym problémom
v niektorých prípadoch je aj prístup k samotným chatovým osadám, ktoré sú prístupné iba cez
lesné cesty. Chatári si potom vytvárajú prístup cez les od lesnej cesty, kde často vysýpajú aj
biologický odpad a tým zniţujú estetickú hodnotu lesa. Zároveň sa k chatám dopravujú
automobilmi po lesných cestách. Mesto spolu s mestskými časťami musia začať tento
problém riešiť prístupovými cestami cez pozemky mimo les.

6.5 Rekreačné zariadenia BLP
6.5.1 Stravovacie zariadenia
Sú dôleţitým prvkom rekreačnej vybavenosti, okolo nich sa kumuluje ostatná
vybavenosť a často sú limitujúcim prvkom rekreačného vyuţitia daného priestoru. Vzhľadom
na ich dôleţitosť môţeme konštatovať, ţe nevyhovujú ani z hľadiska kvantity, ani z hľadiska
rozmiestnenia v BLP.
V súčasnosti sa nachádzajú na území BLP tieto stravovacie zariadenia:
- Rekreačné centrum Kamzík – hotel WEST, TV veţa Kamzík, hotel Koliba EXPO, tri
bufety na Cvičnej lúke.
- Rekreačné centrum Horná mlynská dolina – dva bufety na Ţeleznej Studienke, jeden
bufet a reštaurácia na Partizánskej lúke.
- Rekreačné centrum Kačín – bufet.

6.5.2

-

-

Športovo-rekreačné zariadenia

Rozsah a rozmiestnenie jednotlivých športových zariadení je nasledovný:
Rekreačné centrum Kamzík – dva vleky (jeden nefunkčný), bobová dráha, sedačková
lanovka,
Rekreačné centrum Horná mlynská dolina – minifutbalové ihrisko, stolnotenisový stôl,
hojdačky, detské kolotoče, amfiteáter, vodný svet, športové ihriská na basketbal,
volejbal, hádzanú a pod.
Rekreačné centrum Kačín - stolnotenisový stôl, hojdačky,
Funkčné plochy Malý Slavín, Pánova lúka, Prostredný vŕšok a Červený Kríţ stolnotenisový stôl 2 ks, minifutbalové ihrisko,
Funkčná plocha Slalomka – nefunkčný vlek,
Rekreačné centrum Krasňany - stolnotenisový stôl.

72

Zoznam rekreačných zariadení a ich počty k 31.12. 2005:
Smetný kôš
Rekreačné centrum

altánok

mapa

stôl

A

B

lavica
veľký

malý

komplet

Inform.
Tabula

most

Kamzík
Horná mlynská
dolina
Dlhé lúky a Druhý
kameňolom

10

1

8

29

16

2

13

4

23

116

31

1

3

8

7

5

2

19

43

16

5

4

3

3

Kačín
U Slivu, Pánova
lúka a Malý Slavín
Prostredný vŕšok a
Červený Kríž

3

1

21

56

16

1

1

4

2

29

74

10

7

1

29

63

12

Slalomka a Piesky

4

5

18

3

Krasňany

4

2

9

31

7

Sitiny

1

Spolu

51

13

143

430

111

1

2

autobus.
zast.

5

2
3

lavica
str.

2

6

zábrany
plôtik
1

4

1

2

1

1

2
1

0
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11

9

16

15

13

4

4

6.5.3

Chodníky

Patria medzi najdôleţitejšie terénne rekreačné zariadenia. Sú to chodníky, ktoré
spájajú rekreačné strediská a lokality v rámci celého BLP.
Samotnú turistiku, rekreačné prechádzky si nevieme ani predstaviť bez chodníkov. Ich
vlastným poslaním je spájať a nenáročným spôsobom sprístupňovať tie najkrajšie lokality,
prírodné útvary, úkazy, pamiatky, prírodné scenérie. Teda ich poslaním je vhodným
spôsobom sprístupňovať a umocniť krásy, ktoré krajina poskytuje z hľadiska politickohistorického, vedecko-náučného a esteticko-krajinárskeho.
Základná sieť chodníkov má svoj pôvod v poľovníckych a ochranných chodníkoch.
Postupne boli prebudované, vhodne upravované a predlţované.
Intenzívnu činnosť vyvíja aj turistický značkovací oddiel. Na území BLP sa
nachádzajú mnohé turistické značkované chodníky.
-

Zelená značka: sánkarská dráha Koliba – Kamzík,
Ţltá značka: Brečtanová – Kamzík – IX. Mlyn – Lamač,
Modrá značka: Ahoj – hotel WEST – Americké nám. – Partizánska lúka,
Červená značka: Kĺzavá – Kamzík – U jeleňa – Tabule – Červený Kríţ – Biely Kríţ,
Červená značka: Lamač – Kačín,
Ţltá značka: Krasňany – Prvý Kameňolom – Tábor – Kačín,
Modrá značka: Krasňany – U Slivu – Cerová dráha,
Modrá značka: Kníţková dolina – Pánova lúka – Spálený krmelec,
Zelená značka: Kníţková dolina – Zbojnička – Kotlárka,
Ţltá značka: Zbojnička – Pánova lúka – Malý Slavín,
Modrá značka: Slalomka – Biely Kríţ.

Hlavný rekreačný chodník ide súbeţne s cestou po Hornej mlynskej doline. Zo
začiatku po obidvoch stranách doliny, potom striedavo po jednej a druhej strane. Ďalší často
vyuţívaný rekreačný chodník sa ťahá od Rače po Červený Kríţ. Dobre je vybavená
chodníkmi časť Sitiny, kde je potrebná údrţba okolia chodníkov – vyrezať kroviny. Ostatné
chodníky sú väčšinou lesné pribliţovacie cesty. Chodníky sú v dobrom stave a vyţadujú si len
beţnú údrţbu. Hustota siete chodníkov je dostatočná a nie je potrebné ju rozširovať, ale skôr
sa venovať údrţbe tých najpouţívanejších. Rekreačné chodníky by mali mať atribúty parkovej
prechádzky a nie horskej turistiky.

74

Chodník po pravej strane Partizánskej lúky, ktorý pokračuje poza Klepáč ku Ţeleznej
Studienke, by bolo vhodné od Klepáča upraviť na bezbariérový prístup pre postihnutých.
V súčasnosti musia od Klepáča vyuţívať cestu, ktorá je pre nich nebezpečná.
Náučný chodník, ktorý vedie z Lamača cez Ladovňu na Ţeleznú Studienku
a pokračuje ďalej na Kamzík má dvanásť zástavok. Dnes sa uţ moc nevyuţíva, pretoţe jeho
trasa vedie náročným terénom a je len pre zdatných turistov. Obyvatelia si zvykli na tento
náučný chodník a tabule sú v dobrom stave (okrem dvoch), preto ho treba naďalej udrţiavať.
Nedostatok informačných značiek a orientačných tabúl veľmi sťaţuje orientáciu
v komplexe lesného prostredia. Beţný návštevník BLP z titulu neprehľadnosti terénu a bez
moţnosti orientácie a identifikácie miesta kde sa nachádza, obmedzuje rádius svojho pobytu
a sústreďuje sa zväčša na okolo hlavných trás, ciest, bočných doliniek a hrebienkov.

6.5.4

Verejná doprava a komunikácie

Existujúca verejná dopravná sieť nachádzajúca sa na území BLP bola pôvodne
budovaná pre potreby lesného hospodárstva s výnimkou cesty v úseku Červený Most –
Ţelezná Studienka. Tento úsek bol uţ pôvodne budovaný ako účelová komunikácia.
1.) Prístupové komunikácie:
Cesta na Červený Most – prístup na Ţeleznú Studienku
a Kačín. Asfaltová dvojpruhová komunikácia, ktorá na úrovni
Červeného mosta prechádza do dlaţobných kociek. Tieto majú po
okrajoch cesty červený asfalt. Jedná sa o najvyuţívanejšiu cestu pre
individuálnu dopravu a MHD. Na kriţovatke pred Červeným
mostom je vybudovaný kruhový objazd z bariérových pásov. Cesta
sa napája na hlavný ťah na Brno.
Podkolibská cesta – prístup na Kamzík. Dvojpruhová asfaltová cesta s novým
kobercom. Vyuţívajú ju hlavne motorizovaní návštevníci
Bratislavy zo Slovenska, ale aj z cudziny na krátkodobú aj
dlhodobú rekreáciu (hotely). Takisto aj domáci návštevníci najmä
z priľahlých sídlisk. MHD končí pri Kolibe, odtiaľ uţ návštevníci
musia prejsť do lesoparku pešo. Nový asfaltový koberec je
poloţený aţ po Cvičnú lúku, resp. k hotelu WEST alebo na TV
vysielač Kamzík.
Pekná cesta – prístup od Krasňan. Cesta je v zlom stave, čo vyplýva zo zlých
spádových pomerov – miestami nad 20 %. Vyuţívaná je viac domácimi návštevníkmi, najmä
z Krasňan a Rače, hlavne majiteľmi chatiek a záhradiek v tejto oblasti.
Detvianská a Popoľná ulica – prístup od Rače. Táto asfaltová dvojpruhová cesta bola
v minulosti frekventovaná hlavne návštevníkmi Slalomky. V súčasnosti je menej vyuţívaná,
väčšinou len obyvateľmi Rače ako nástupný bod na Červený Kríţ.
Cesta na Klanec – prístup od Lamača na Kačín. Asfaltová jednopruhová cesta je zle
vyznačená medzi domami a tak je vyuţívaná len domácimi obyvateľmi z Lamača hlavne ako
nástupný bod na Kačín, ale aj k okolitým lúčkam.
2.) Komunikácie vyuţívané hromadnou alebo individuálnou dopravou:
Najvyuţívanejšia je cesta od Červeného mosta na Ţeleznú Studienku, resp. aţ po
Liečebný ústav. Pri Liečebnom ústave sa otáča MHD a cez pracovný týţdeň je táto cesta
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prístupná aj individuálnej doprave, cez víkendy je zákaz vjazdu medzi 9 – 19 hod. Ostatné
cesty majú označenie zákaz vjazdu a preto sú pre hromadnú a individuálnu dopravu
neprístupné. Vzhľadom na špecifické zameranie lesov by mala byť individuálna doprava
z územia lesoparku vylúčená.
3.) Autoparkoviská:
V blízkosti bezprašných ciest z dôvodov bezpečného parkovania, dodrţiavania
dopravnej disciplíny boli pre motorové vozidlá zriadené parkoviská. Takýmto spôsobom sa
v podstatnej miere zamedzilo svojvoľnému zachádzaniu a parkovaniu v lese alebo na
priestoroch určených pre rekreačný oddych.
Parkoviská boli zriadené predovšetkým na miestach, ktoré sú vhodné ako východiská
turistiky, v blízkosti sú rekreačné oddychové lúky a pod. Vţdy bolo počítané s tým, aby bola
v blízkosti pitná voda.
Ako záchytné parkoviská sa javia najlepšie:
od Lamača – priamo na sídlisku so zákazom vjazdu do lesa (platí uţ
dnes),
od Červeného mosta – hneď za Červeným mostom pri Partizánskej lúke,
zakázať vstup na Ţeleznú Studienku okrem dopravnej obsluhy, MHD
a lesnej stráţe (v súčasnosti cez prac. týţdeň majú vstup povolený všetky
vozidlá, ktoré majú potom negatívny vplyv na návštevníkov lesoparku)
od Koliby – pri hoteloch a Cvičnej lúke so zákazom vjazdu do lesa (platí
uţ dnes),
od Krasňan – pri horárni Krasňany so zákazom vjazdu do lesa (platí uţ
dnes),
od Rače – na konci sídliska aţ po Slalomku so zákazom vjazdu do lesa.
Okrem toho sa ešte parkoviská nachádzajú na Dlhej lúke (tri), na Pieskoch pri asfaltke
(dve), pri Himligárke, pri Jarošovej studničke, pred Kačínom od Ţeleznej Studienky a za
Kačínom. Ostatné parkoviská sú len spevnené odvozné miesta. Z pohľadu rekreácie
nedoporučujeme ţiadne z týchto parkovísk vyuţívať pre parkovanie individuálnej dopravy.
4.) Lesná dopravná sieť:
Pri inventarizácii bol zisťovaný stav a dopravná spôsobilosť komunikácií pre nákladnú
dopravu v členení:
1L – tvrdé lesné cesty s dôkladne spevnenou vozovkou, technicky úplne vybavené, pouţiteľné
pre odvoz dreva po celý rok, pri plnom vyuţití kapacity nákladného automobilu.
2L – cesty s upraveným priečnym i pozdĺţnym sklonom, jednoducho spevnené, na dobrom
podloţí nespevnené, zjazdné za suchého počasia – sezónny odvoz.
Pribliţovacie cesty – cesty na odvoz nezodpovedajúce normám – občasný odvoz a stále cesty
pouţívané len na pribliţovanie traktorom.
Bliţšie sa zaoberá návrhom nových a popisom existujúcich ciest samostatný generel
lesnej dopravnej siete (GPLDS) pre Mestské lesy v Bratislave. V tejto kapitole sú uvedené
údaje len v súhrnnej tabuľke 1.
Z tejto tabuľky je zrejmé, ţe hustota dopravnej siete v BLP je 29,65 bm/ha. Takáto
hustota dopravnej siete patrí k vyšším hodnotám a preto nie je potrebné vo veľkom mnoţstve
stavať nové cesty, ale radšej udrţiavať uţ postavené cesty. Niektoré sú v súčasnosti v dosť
zlom stave (U Slivu - Malý Slavín). Nová cesta je potrebná aj z dôvodov prevádzkových, aj
protipoţiarnych, hlavne v oblasti Krasňany – Ahoj. Tu sú niektoré doliny a časti lesov
dopravnou technikou nedostupné. Preto je v GPLDS navrhnutá nová cesta o dĺţke 3,05 km.
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LHC: Rača, Železná
Studienka
LUC: Mestské lesy
Bratislava

Tabuľka č. 1.

Cesty vlastné
Cestná sieť

1L

celkom
2L
spolu

Cesty cudzie
Úhrnom cesty
Cesty
lesom
lesom
lesom
pribli1L
2L
spolu
1L
2L
spolu
1L
2L
spolu
žovacie
dĺžka v km / hustota v bm na 1 ha lesnej pôdy
35,94
52,88 88,82 2,76 0,95
3,71 38,70
53,83
92,53
28,41
11,52
16,94 28,46 0,88 0,30
1,19 12,40
17,25
29,65
9,10
3,05
3,05
3,05
0,98
0,98
0,98
35,94 55,933 88,82 2,76 0,95
3,71
38,7 56,883 95,583
28,41

Terajšia

35,94
-

52,88
-

88,82
-

Navrhovaná k
výstavbe
Spolu
plánovaný
stav

35,94

52,88

88,8224

-

-

-

11,52

17,92

28,46

0,88

0,30

1,19

12,40

18,23

30,63

9,10

0,00

0,00
0,00
35,94

3,05
0,98
55,93

0,00
0,00
88,82

0,00
0,00
2,76

0,00
0,00
0,95

0,00
0,00
3,71

0,00
0,00
38,70

3,05
0,98
56,88

3,05
0,98
95,58

0,00
0,00
28,41

11,52

17,92

28,46

0,88

0,30

1,19

12,40

18,23

30,63

9,10

I. decénium
0,00
0,00
Navrhovaná k
výstavbe
Spolu
35,94 52,88
plánovaný
stav

88,82
-
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6.5.5 Studničky a pitná voda
Studnička je pomenovanie neodborné, je to viac alebo menej upravený prameň. V oblasti
lesoparku sú studničky zväčša obetónované, voda vyteká cez kovovú rúrku (ďalej ako
upravené), niektoré sú zastrešené s upraveným okolím. Iné studničky (provizórne) sú
vyloţené kameňmi a zväčša prekryté doskami či konármi.
Vodu týchto studničiek zväčša povaţujeme za pitnú. Blízkosť veľkého mesta a značná hustota
návštevníkov vyvoláva obavy a pochybnosti.
Horná mlynská dolina – dolná časť (od Červeného mosta po Druhý kameňolom) – je
navštevovaná oblasť s niekoľkými studničkami s viac-menej vyhovujúcou vodou, príklad
studnička Pod Červeným mostom a Pri rybníku (nad Ţeleznou
studničkou). Pod bývalou lyţiarskou zjazdovkou je studnička Pod
slalomkou a ďalšia pri zdevastovanej dolnej stanici lanovky
(Sneţienka). Na konci Dlhej lúky sa v bočnej dolinke východným
smerom nachádza studnička Dlhá lúka. V oblasti Druhého
kameňolomu sa nachádzajú dve výdatné studničky. Horná je
neďaleko bývalého kameňolomu (pri jazierku) a dolná, Pod dubom
asi o 700 m niţšie. Všetky studničky sú upravené. V tejto oblasti
nájdeme menej známe studničky: nad bývalým lomom, neďaleko Sneţienky (upravená, ale
zanedbaná), v bočnej dolinke nad dolnými rybníkmi (pod záhradkárskou osadou pri Lamači)
alebo nad Kramármi (Oškerda – obidve provizórne upravené). Pri Kačíne je najbliţšia
studnička asi 500 m na západ (po vozovej ceste k ţltej značke), ktorá býva koncom leta suchá.
Kamzík - východná strana - nachádza sa mimo povodia Vydrice. Pod Cvičnou lúkou sú tri
studničky, z ktorých spodná trvale nevyhovuje kritériám pre pitnú vodu. Najvýdatnejšia
z tejto trojice je stredná, horná počas suchých období takmer netečie. Všetky studničky sú
upravené. Studnička Koziarka sa nachádza asi 500 m pod cvičnou lúkou, na neznačenej
vozovej ceste smerom na Vinohrady. Ostatné studničky nájdeme v blízkosti vyznačených
chodníkov. Pri modro vyznačenom chodníku z Kamzíka na sever sa nachádza upravená
studnička, ktorá je však väčšinu roka vyschnutá a jej voda má nevyhovujúce parametre. Asi
o 1 km ďalej, 100 m východne od kriţovatky so ţltou, sa nachádza nenápadný Janov prameň,
ktorý je upravený len provizórne (vyloţený kameňmi) a v čase sucha z neho voda nevyteká.
Posledná studnička sa nachádza na okraji záhradkárskej oblasti Ahoj, neďaleko modro
vyznačeného chodníka. Je to málo výdatný, ale trvalý prameň.
Povodie Vydrice – horná časť (od Druhého kameňolomu po Biely kríţ). Neďaleko miest, kde
červeno vyznačená trasa z Kamzíka pretína modro vyznačenú asfaltku z Krasňan (Pekná
cesta), nachádza sa upravený výdatný Máriin prameň (tieţ
Mariaforáţ). Druhou je upravený prameň Pánova studnička (alebo
Krepčík) a nachádza sa pri známej Pánovej lúke. Tretiu studničku
nájdeme neďaleko odtiaľ, na Malom Slavíne. V Marínke
a v Pánovej studni namerali pomerne vysoké obsahy dusičnanov
(v Marínke aj dusitanov) a niektoré neţiaduce baktérie. asi 1 km
severovýchodne od Marínky je upravená, ale zanedbaná Jarošova
studnička, nenápadne skrytá tesne pri červeno vyznačenej
asfaltovej ceste na Biely Kríţ.
Oblasť nad Krasňanmi je na vodu pomerne chudobná. Hneď pri horárni na Peknej ceste je
známa, upravená studnička, avšak prakticky suchá. Okrem nej tu však moţno nájsť dve
provizórne upravené a málo výdatné studničky, a to v dolinke paralelnej s Peknou cestou
(neďaleko Jarošovej st.) a od rázcestia modrej a ţltej značky v neznačenej dolinke západným
smerom.
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Oblasť Rača-Biely kríž – tu je viacero studničiek, avšak mimo
vyznačených chodníkov. Niektoré z nich (Urbárska či Hrabová)
uţ dnes neexistujú. Veľmi známa je Zbojníčka (200 m na západ
od Dolného Červeného kríţa), Himligárka (350 m od Dol. Čer.
kríţa smerom na Biely kríţ) a Šenkárka (medzi Račou a B.
kríţom, 200 m severozápadne po neznačenej vozovej ceste).
Neďaleko Šenkárky, smerom k Haluzického pomníku sa pod
lúkou s altánkom nachádza studnička Chladná a na lúke pri ţlto vyznačenej asfaltke z Bieleho
kríţa pod Malým Javorníkom nájdeme studničku s názvom Brezová, ktorá podobne ako
Chladná koncom leta vysychá. Všetky studničky sú upravené a posledné dve aj zastrešené,
spadajú uţ do povodia Vajnorského potoka, kde nájdeme ďalšie dve provizórne upravené
studničky (pod Haluzického pomníkom a pri Márovej búde). Zlatá studňa (nad Račou) je
upravená, ale málo navštevovaná.
Oblasť nad Lamačom – známa je jediná studnička s názvom Jasienky. Je to prameň jedného
z prítokov Lamačského potoka a nachádza sa v závere dolinky, neďaleko červeno vyznačenej
trasy od Červeného mosta smerom na Kačín (asi 150 m pred rázcestím asfaltových ciest).
Studnička je upravená, v období sucha takmer netečie.

6.6 Rekreačné využitie BLP
Účelom generelu lesoparku je vykresliť budúcnosť smerovania výstavby a údrţby
lesoparku. Generel sa potom stáva podkladom pre samostatné projekty výstavby jednotlivých
častí lesoparku ako napr. projekty športových ihrísk, bioprojekty, resp. samotný lesný
hospodársky plán.
Generel lesoparku ukazuje smerovanie výstavby a údrţby lesoparku vo všeobecnej
rovine. Zaoberá sa moţnosťami ako vyuţiť rekreačné pozemky v blízkosti sídelných útvarov.
Ponúka alternatívy, kde a ako by sa lesopark mohol vyuţiť.
V prípade BLP, vzhľadom na počet obyvateľov a rozlohu lesoparku, sa jedná o veľký
rozsah moţností. Preto tento generel vznikal v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave
a magistrátom Hlavného mesta Bratislavy, ktorí budú hlavným prevádzkovateľom BLP.
Týmto spôsobom sa zabezpečilo to, ţe navrhované smerovanie lesoparku sa bude blíţiť aj ku
skutočnej výstavbe BLP.
V ďalšej časti sú navrhnuté moţnosti rozvoja jednotlivých rekreačných centier
v súlade s predchádzajúcimi kapitolami:
1.) Rekreačné centrum Kamzík
a) Funkčná plocha Cvičná lúka:
Okolie Cvičnej lúky je vhodné na vytvorenie beţeckej dráhy aj so športovými
stanovišťami. V spolupráci s Mestskými lesmi boli vytipované dve moţné trasy beţeckej
dráhy. Jedna sa nachádza v poraste 909A ešte pred Cvičnou lúkou od Koliby (viď mapa
s návrhom). Druhá prechádza viacero porastov od parkoviska nad Cvičnou lúkou smerom na
západ popod sedačku na chodník cez Zjazdovku a po hrebeni naspäť popri hoteli West na
parkovisko. Obidve trasy štartujú a končia na parkovisku pri Cvičnej lúke a preto sú dostupné
všetkým rekreačným beţcom. Trať je výškovo vyrovnaná a nenáročná. Okruhy sú dlhé
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pribliţne kilometer. Vytrvalejší
beţci majú moţnosť okruh
obehnúť viackrát alebo si v rámci
lesoparku nájsť iné dlhšie
chodníky.
Tieto
trasy
sú
navrhované tak, aby zodpovedali
rekreačným amatérskym beţcom.
Po trase by mali byť rozmiestnené
rôzne
funkčné
zariadenia
z prírode blízkeho materiálu ako
stanovištia
na
precvičenie
ostatných partií svalov (napr.
hrazda, preskoky a pod.). Tým sa
zvýši atraktívnosť beţeckej dráhy.
Jedna z moţností je aj vytvorenie
obidvoch dráh s tým, ţe jedna
bude so stanovišťami a druhá bude len beţecká s označením.
V lesíku pri ceste v poraste 909A medzi lúkami na Cvičnej lúke by sa mohla postaviť
vysutá opičia dráha na lezenie. Uţ v súčasnosti sa nachádza riedkolesie v porastoch 909A
a 929, ktoré je potrebné ešte zriediť v poraste 929. V časti kde by bolo najvhodnejšie postaviť
vysutú dráhu sa nachádzajú staré jedince buka vhodné na tento účel. I napriek tomu bude
treba vysutú dráhu zakotviť na samostatné stoţiare a buky vyuţiť iba miestami. Bude
potrebné spevniť aj časť plochy, kde sa bude dráha začínať a končiť tak, aby bola prístupná aj
za horšieho počasia. Ostatná plocha sa musí udrţiavať kosením. Nedoporučujeme vysádzať
lesné dreviny ako podrast. V prípade záujmu o zvýšenie estetickej hodnoty je moţné
v niektorých častiach plochy vysadiť kríky.
V objekte Mestských lesov v Bratislave oproti Kamzíku sa môţe vytvoriť arborétum
z uţ vysadených drevín (s ich miernou úpravou) a v časti pri chate sú podmienky pre detskú
lesnú škôlku. Tu by sa mohla vyuţívať lesná pedagogika na rôzne hry podnecujúce u detí
záujem o ţivotné prostredie. Vyuţitie objektu pre tento účel sa javí ako najlepšie aj preto, ţe
je ľahko dostupný z Bratislavy a v okolí sa nachádzajú aj iné detské atrakcie.
V okolí parkoviska na Cvičnej lúke treba vybudovať informačný kiosk s informáciami
o moţnostiach rekreačného a športového vyuţitia BLP.
b) Funkčné plochy Zjazdovka a Sedačková lanovka:
Je potrebné znovu obnoviť prevádzku lyţiarskej lanovky, alebo z estetického dôvodu ju
celkom odstrániť. Je problematické v súčasnosti prevádzkovať lyţiarsku
lanovku bez umelého zasneţovania. Poloha svahov nie je zlá (SZ), ale
svahy sú úzke a prudké, preto pre slabších lyţiarov nevyhovujúce.
Z týchto dôvodov je lepšie lanovku zrušiť a venovať sa svahu pre sedačku,
ktorá bola v tomto roku znovu sprevádzkovaná. Svah patriaci k sedačke
má nevhodne vyriešený dojazd, pretoţe sa jedná o úzku cestu s dlhým
rovným traverzom k spodnej stanici lanovky. Bolo by potrebné rozšíriť
svah zjazdovky smerom k sedačke a na spodnej strane lúky vyriešiť
traverz cez hrebeň smerom k sedačke a záverečný spád viesť pri trase
sedačky.
Lokalita je vhodné miesto pre výstavbu veľkej letnej bobovej dráhy popri sedačkovej
lanovke, čím by sa zabezpečilo aj vyuţitie sedačkovej lanovky cez letnú sezónu.
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Uţ vytvorená cyklodráha pre cyklozjazd je veľmi náročná pre beţných cyklistov a preto
sú vyznačené aj v okolí Kamzíka jednoduché cyklotrasy. Cyklodráha začína pri hornej stanici
sedačky a končí na Ţeleznej studienke. Dráha má veľa náročných skokov a ťaţkých prejazdov
terénom.
c) Funkčná plocha Americké námestie:
Jedná sa o dobre vybavenú lokalitu hlavne v jej SV časti. Ţiadalo by sa doplniť ešte
jednoduché sedenie na Z strane. Lúku je potrebné kosiť priebeţne, pretoţe zarastá vysokými
bylinami.
2.) Rekreačné centrum Horná mlynská dolina (predtým Ţelezná Studienka).
Bolo by vhodné dopravu okrem MHD a zásobovacích vozidiel odstaviť uţ pri
Červenom moste. Vozidlá pôsobia negatívne na návštevníkov BLP. Vhodnejšie je posilniť
MHD najlepšie na ekologický pohon. Parkoviská pri Červenom moste sa javia ako dostatočné,
v prípade potreby je moţné uvaţovať nad plochami pod elektrovodom smerom na západ (k
Tescu v Lamači).
a) Červený most:
V tejto lokalite by sa mal umiestniť informačný kiosk s údajmi o lesoparku,
o moţnostiach rekreácie a ostatných moţnostiach na území lesoparku. Mohol by tu začínať
náučný chodník.
b) Partizánska lúka:
V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia na rozmiestnenie a typ
rekreačných zariadení na Partizánskej lúke, ktorá sa javí ako vhodná pre túto lokalitu. Podľa
nej v tejto lokalite budú umiestnené: altánky s ohniskom, soc. zariadenie, športové ihriská pre
kolektívne športy, reštaurácia a bufet, zóna oddychu a zóna kultúry – amfiteáter.
Vzhľadom na existenciu prístupovej cesty od Červeného mostu do doliny je potrebné
vylúčiť aj cyklistickú dopravu z promenádneho chodníka začínajúceho na Partizánskej lúke
a končiaceho na Ţeleznej Studienke. Promenádny chodník je potrebné na niektorých miestach
zrekonštruovať tak, aby poskytoval bezbariérový prístup na Ţeleznú Studienku.
Náučný chodník nový je navrhovaný z Partizánskej lúky cez Ţeleznú Studienku na
Kamzík a v súčasnosti je v štádiu výstavby.
c) Reštaurácia VIII. Mlyn:
Reštaurácia Klepáč uţ nie je v prevádzke a objekt je dnes rozpadnutý, vyţadoval by
totálnu prestavbu. Pri rekonštrukcii sa môţe uvaţovať s výstavnou expozíciou o histórii
Hornej mlynskej doliny spojenou s jednoduchým detským ihriskom. Objekt je v súkromnom
vlastníctve, preto bude závisieť od vlastníka ako nakoniec svoj pozemok vyuţije. Zo strany
mesta a mestských lesov bude dôleţité vplývať na povedomie vlastníka tak, aby vyuţil svoj
majetok v súlade s navrhovanými zásadami tvorby BLP.
d) Rybníky III. a IV. :
Chodníky okolo rybníkov potrebujú rekonštrukciu a vhodné by bolo aj urobiť verejné
osvetlenie. Brehové porasty sú spustnuté a rušivo vplývajú na návštevníkov, preto sa musia
vyčistiť a krajinársky upraviť. IV. rybník sa v minulosti vyuţíval na člnkovanie o čom svedčí
aj budova pre člnky. Je potrebné zváţiť moţnosť člnkovania na rybníku, čo by mohlo zvýšiť
hodnotu BLP, ale čiastočne by znemoţnilo rybolov.
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e) Rybárska reštaurácia:
V budúcnosti by mala poskytovať ubytovacie a reštauračné sluţby. Problémom je
nejasné vlastníctvo tohto objektu, preto nie je jasné, kto a ako vlastne objekt dostavia.
f) Reštaurácia IX. Suchý Mlyn:
Po dokončení by mohol IX. Mlyn, ak sa bude vyuţívať ako reštaurácia pre verejnosť,
byť významným miestom BLP. Objekt je v súkromnom vlastníctve, takţe platí pre neho to
isté ako pre VIII. Mlyn.
g) Reštaurácia na Ţeleznej Studienke:
Vyţadovala by si komplexnú prestavbu, t.z. zrušenie v súčasnosti prevádzkovaných
bufetov a reštaurácie smerom na Kačín a postavenie nového reštauračného zariadenia
z prírode blízkych materiálov, najlepšie v štýle bývalého reštauračného zariadenia, ktoré
patrilo ku hotelu. Vzhľadom na nedostatok vodných zdrojov a nevyriešenú kanalizáciu
nedoporučujeme výstavbu nového hotela. Rybníky I. a II. sú vyuţívané na rybolov. Rybník II.
by sa tieţ mohol v budúcnosti vyuţiť na člnkovanie.
h) Reštaurácia Sneţienka a dolná stanica sedačkovej lanovky:
V budúcnosti bude potrebné stavbu Sneţienky opraviť a sprevádzkovať alebo úplne
zrušiť. Totálne zdevastovaná reštaurácia Sneţienka má negatívny vplyv na pekne obnovenú
dolnú stanicu sedačky, ale aj na celé okolie. Vzhľadom na rozľahlosť susediacej Drieňovej
lúky by bolo vhodné opraviť Sneţienku a znovu sprevádzkovať ako aspoň bufet.
i) Drieňová lúka a Prvý kameňolom:
V budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť ponuku Drieňovej lúky o detské ihrisko
a vhodnou výsadbou krovitého porastu
rozčleniť plochu na viacej menších plôch
s vybavenosťou na mäkkú rekreáciu. Drieňová
lúka svojou veľkosťou pôsobí impozantne, ale
je nedostatočne vyuţitá. Optickým rozdelením
kríkmi na viacero menších plôch sa zvýši jej
rekreačné vyuţitie bez veľkých investícii. Stačí
dobudovať niekoľko altánkov a ohnísk
oddelených
krami,
poprípade
nízkymi
stromami a plocha bude zachytávať väčší
nápor rekreantov.
j) Tábor:
Táto lokalita zrejme aj podľa názvu je vhodná ako kempingová plocha na víkendové
stanovanie v prírode. Pri pravidelnom kosení a úprave schodiska a jeho okolitých drevín by sa
mohla stať táto lokalita miestom pre krátkodobé táborenie s potrebnou vybavenosťou. Pre
tento účel bude potrebné plochu vybaviť ohniskami s drevom na kúrenie a hlavne
odpadkovými košmi. Vhodné by bolo lúku ohradiť prírodným materiálom tak, aby sa
stanovanie nerozširovalo smerom do lesa.
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k) Sanatórium:
Je potrebné vstúpiť do rokovania s vlastníkom o znovu sprevádzkovaní bazénu
a športového ihriska, alebo o ich asanácii. Areály sú oplotené a negatívne esteticky pôsobia na
návštevníkov BLP. Najvhodnejšie by bolo oplotenie odstrániť, čo naráţa na súkromné
vlastníctvo plochy.
3.) Funkčná plocha Dlhé lúky a Druhý kameňolom:
Pri Druhom kameňolome sa nachádza rybník vyuţívaný na rybolov a jedna chata
patriaca mestským lesom s perspektívou vyuţitia ako bufetu, ktorú bude treba doplniť
o chemické WC. Vybavenie na mäkkú rekreáciu postačuje, je potrebné ho doplniť a lúku ešte
rozčleniť vhodnou výsadbou krovitých porastov.
4.) Rekreačné centrum Kačín:
Na území Mestských lesov v Bratislave sa nachádza areál s altánkom a stolmi na
mäkkú rekreáciu. Nachádza sa tu jedno minifutbalové trávnaté ihrisko neudrţiavané.
Oplotená hájenka medzi ihriskom a areálom tvorí bariéru. Bufet sa nachádza mimo územia
mestských lesov. Plánuje sa tu postaviť ešte jeden nový bufet. Chýbajú tu sociálne zariadenia.
Pitná voda nefunguje. Mimo mestských lesov sa nachádza ešte veľká lúka, na ktorej je
vybavenie, ale dnes uţ v zlom stave. Je moţnosť sa dohodnúť s majiteľom lúky a obnoviť jej
zariadenia na mäkkú rekreáciu.
V blízkosti je tieţ tzv. Kováčova vila patriaca mestským lesom, ktorá bude mať
v budúcnosti vyuţitie ako účelové zariadenie mestských lesov.
Smerom k Lamaču sa nachádzajú ešte dve menšie lúčky s vybavením na mäkkú
rekreáciu, ktoré je postačujúce. Nachádza sa tu bývalá škôlka aj s chatkou, ktorá môţe byť
v budúcnosti vyuţitá ako detská škôlka alebo dokonca ako cintorín domácich zvierat, ktorý
v Bratislave chýba a obyvatelia tak vyuţívajú pre tento účel rôzne časti BLP a okolia.
5.) Funkčná plocha U Slivu:
Dom by bolo moţné v budúcnosti vyuţiť ako reštauračné zariadenie alebo bufet
s doplnením o WC. Ostatnú časť ako ZOO v prírode, pretoţe je uţ v súčasnosti oplotená.
Problémom je vlastníctvo tejto plochy, pretoţe plochu vlastní VÚC. Bude závisieť na dohode
s vlastníkom ako bude objekt vyuţitý. Prípadné ďalšie vyuţitie plochy splýva s vyuţitím
bývalých vojenských skladov nad Krasňanmi (viď ďalej).
6.) Funkčné plochy Malý Slavín, Pánova lúka, Prostredný vŕšok a Červený Kríţ:
Tieto plochy majú dostatočné vybavenie. Chýbajú sociálne zariadenia a bufet hlavne
v lokalite Červený Kríţ. Rozširovanie vybavenia týchto plôch sa nepredpokladá, pretoţe sa
nachádzajú vo vzdialenejšej časti BLP a v blízkosti navrhovaného chráneného územia.
7.) Funkčná plocha Slalomka:
Ţiada sa doplniť aspoň sezónne stravovacím zariadením alebo aspoň altánkami
a ohniskami. Je moţné aj znovu obnovenie lyţiarskeho vleku, ale s potrebou umelého
zasneţovania.
8.) Funkčná plocha Piesky:
Táto plocha je dostatočne vybavená, bolo by však vhodné opraviť pôvodný altánok.
9.) Rekreačné centrum Krasňany:
Do lokality patria tieţ bývalé vojenské sklady, ktoré dnes patria mestským lesom.
V tomto priestore sa v budúcnosti plánuje postaviť bufet, agrodvor s domácimi zvieratami
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a detské ihrisko (poprípade detská lesná škôlka). Bývalé vojenské sklady by sa mohli
prestavať na westernové mestečko.
Ostatné drobné lúčne plochy majú dostatočné vybavenie, ktoré treba udrţiavať. Porast
821 je navrhnutý vzhľadom na svoju pozíciu medzi prístupovými cestami ako riedkolesie.
10.) Rekreačné centrum Sitiny:
Chodníky a ich okolie treba orezať a udrţiavať. Vybavenie altánkami a ohniskami je
dostatočné, chýba tu iba reštauračné a sociálne zariadenie.

6.7 Ochrana prírody na území BLP
6.7.1 Základné princípy zonácie územia BLP z hľadiska ochrany prírody, charakteristika
a reţim funkčných zón
Hlavnými determinujúcimi faktormi tvorby prímestských rekreačných lesov
v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislavy sú popri prírodných podmienkach:
- vysoká návštevnosť na celom území BLP a záujem občanov Bratislavy o krátkodobú
rekreáciu v BLP
- záujmy ochrany prírody a krajiny
Pri zohľadnení uvedených faktorov v podmienkach BLP je nevyhnutnosťou z pohľadu
ochrany prírody a krajiny zmena spôsobu hospodárenia. Za optimálne riešenie moţno
povaţovať celoplošný prechod na účelový (výberkový) hospodársky spôsob. Pri uplatňovaní
účelového (výberkového) spôsobu hospodárenia je moţné dôsledným uplatňovaním princípov
funkčne integrovaného lesného hospodárstva zosúladiť poţiadavky na maximalizáciu
zdravotno-rekreačnej funkcie a poţiadavky ochrany prírody pri súčastnom udrţaní
ekonomickej vyrovnanosti obhospodarovania lesného majetku mesta.
Táto explicitne deklarovaná zmena priorít - nadradenie mimoprodukčných funkcií
(rekreácia, ochrana prírody) funkcii produkčnej (produkcia drevnej hmoty) a následné
celoplošné zavedenie účelového (výberkového) hospodárskeho spôsobu vytvárajú
predpoklady aj pre zásadnú zmenu prístupu k funkčnej priestorovej diferenciácii územia BLP
v správe ML v Bratislave. Na rozdiel od v minulosti pouţívaného funkčného členenia územia,
ktoré sa uvádza i v odbornej literatúre (3 zóny), bude pri takomto prístupe postačovať
vymedzenie plôch s plánovanou najväčšou koncentráciou rekreácie a sústredenou technickou
vybavenosťou, ide teda de facto o dvojzónové funkčné členenie.
Lesoparkovú krajinu môţeme členiť z hľadiska estetiky, štruktúry a formy na tri hlavné
krajinárske prvky:
- otvorené priestory (vodné plochy, lesné lúky, táboriská, plochy pre šport a pod.),
charakteristickým znakom týchto priestorov je dostatok slnečného ţiarenia, dobrá
vetrateľnosť priestoru
- riedkolesie, charakterizované zakmenením 0,3 – 0,5 s jednoduchou stavbou porastov
- súvislé lesné porasty
Otvorené priestory a riedkolesie (funkčné plochy) v náväznosti na vzdialenosť od záchytných
parkovísk a hlavných turistických trás sú základom navrhovanej I. zóny. Súvislé lesné porasty
tvoria II. zónu (s výnimkou porastov v ochrannom pásme I. zóny, ktoré sú jej súčasťou).
Funkčné plochy budú navzájom poprepájané sieťou turistických trás a cyklotrás.
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Tabuľka: Navrhovaná zonácia a kategórie lesov podľa Vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z.z. Z.z. o hospodárskej úprave lesov
Návrh zonácie

Funkčné plochy (krajinárske
prvky)

Kategória lesov podľa
Vyhlášky č. 453/2006 Z.z.
Z.z.
otvorené priestory
riedkolesie
lesy osobitného určenia
(pís. c) – rekreačná funkcia
ochranné pásmo (časť súvislých lesy osobitného určenia
lesných porastov)
(pís. c) – rekreačná funkcia
lesy osobitného určenia
(pís. c) – rekreačná funkcia
súvislé lesné porasty (ostatné)
lesy osobitného určenia
(pís. e) – ochrana prírody
ochranné lesy (pís. a, d)

I. Zóna

II. Zóna

6.7.2

Lesopestovné a krajinárske zásady

Pestovné opatrenia v rekreačných lesoch
Pestovanie rekreačného lesa spočíva na biologických základoch. V porovnaní
s hospodárskym lesom sú tu zásadné rozdiely v prístupe k celému komplexu pestovnej
činnosti. Navyše je potrebné zohľadniť aj rozdiely medzi jednotlivými kategóriami (zónami)
rekreačného lesa. Najmä v I. a II. zóne je cieľom vypestovať také porasty, ktoré by
v návštevníkoch vyvolávali estetické pocity a ktoré by v najvyššej moţnej miere plnili tieţ
zdravotné funkcie, ako aj ostatné environmentálne a ekologické funkcie, v súlade
s poţiadavkami ochrany prírody.
Pre pomery BLP môţu byť zaujímavé napríklad výsledky a odporúčania z dlhodobého
a úspešného pestovania bukových rekreačných lesov v Dánsku. Buk má v nich 67%
zastúpenie. Jeho ekonomická rubná doba, ktorá sa pohybuje v hospodárskych lesoch medzi
90-100 rokmi, sa v rekreačných lesoch predlţuje aţ na 200 rokov, čím sa tieto rovnorodé
bučiny esteticky zvýrazňujú.
Zásady platné na celom území BLP
-

-

Cieľom plánovitej úpravy a budovania BLP je vytvorenie zdravého, biologicky
hodnotného a esteticky pôsobivého lesa a harmonicky vyváţeného obrazu krajiny.
Pri budovaní BLP ide o realizáciu na báze existujúcich porastov, čo predstavuje
najvhodnejší a najrýchlejší spôsob vytvorenia lesného parku.
Podmienky pre rekreáciu je potrebné vytvárať tak, aby smerom do vnútra prírodného
komplexu BLP ubúdala koncentrácia a intenzita civilizačných prvkov. Mimo
vymedzených rekreačných centier lokalizovaných v I. zóne moţno vytvárať len
nevyhnutné, s prírodou harmonizujúce zariadenia, s uprednostnením prírodných
materiálov.
Prechod medzi lesnými a lúčnymi plochami má byť pozvoľný. Táto zásada platí pre
celé územie BLP ako aj pre jednotlivé lúčky a lesné porasty.
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-

-

-

-

-

Lesohospodárske zásahy musia byť vykonávané tak, aby dosahovanie hospodárskych
výsledkov nemalo za následok zniţovanie ostatných, mimoprodukčných funkcií lesa
(biologickej, pôdoochrannej, vodohospodárskej, klimatickej, zdravotno-rekreačnej,
estetickej a kultúrnej).
Ťaţobné zásahy musia byť uskutočňované tak, aby sa nimi docielilo zlepšenie
krajinárskej hodnoty celého dotknutého priestoru, aby nedošlo k výraznému narušeniu
prirodzeného charakteru a biologickej hodnoty obnovovaného porastu a aby neboli
narušené ostatné mimoprodukčné funkcie lesa.
Obnova rubne zrelých porastov v malokarpatskej časti BLP sa má prednostne
vykonávať účelovým (výberkovým) hospodárskym spôsobom (formou stromovou
a skupinovou). V odôvodnených prípadoch môţe byť pouţitý hospodársky spôsob
podrastový (forma maloplošná).
Pri pouţití všetkých hospodárskych spôsobov musí byť v porastoch ponechaný
dostatočný počet výstavkov a mŕtvych stromov a ich zvyškov (stojacich i leţiacich na
zemi), a to najmenej 10 (ţivých) výstavkov na hektár. Veľkosť obnovných prvkov pri
všetkých hospodárskych spôsoboch nesmie prekročiť 0,2 ha. Obnovné prvky majú
mať nepravidelný tvar, geometrické tvary obnovných prvkov sú prípustné len
výnimočne (najmä v prípade uţ rozpracovaných porastov).
Na území BLP nie je prípustné vykonávať ťaţbu spôsobom holorubným, lebo tento
spôsob odporuje hlavnému poslaniu a určeniu BLP.
Spôsob obnovy má zaistiť vytvorenie porastov skupinovite i jednotlivo zmiešaných,
zloţených zo stanovištne pôvodných druhov drevín, dostatočne vertikálne
i horizontálne rozčlenených, zdravých a odolných, produkčne hodnotných, ktoré budú
spĺňať všetky poţiadavky vyplývajúce z účelu BLP a z určených prioritných
(mimoprodukčných) funkcií lesa.

Otvorené priestory – lúčne priestory, táboriská
Existujúce čistinky, lúky a voľné priestranstvá nezalesňovať, ak tieto priestory uţ
slúţia, alebo v budúcnosti majú slúţiť rekreačnej aktivite. Z hľadiska uskutočňovaných
rekreačných aktivít je ţiadúce vyuţívanie menších lúčnych priestorov s plochou cca 100 –
1000 m2, s výnimkou lokalít výskytu vzácnych druhov flóry a fauny. Takéto priestory
zabezpečujú pocit intímnosti pre rodinu, prípadne niekoľko rodín, a tým aj zniţujú
subjektívny pocit veľkej koncentrácie ľudí v prírodnom prostredí.
Zakladanie a tvorba nových otvorených priestorov sa bude realizovať na báze
existujúcich porastov ponechaním esteticky pôsobiacich jedincov a skupiniek drevín.
Charakteristickým je zníţenie zakmenenia pod 0,1. Obnova drevín sa bude zameriavať iba na
odumierajúce a odumreté jedince (výnimočne môţu byť ponechané i takéto jedince a torzá s
vysokou estetickou alebo biologickou hodnotou). Nahrádzanie odstránených jedincov sa bude
realizovať vysádzaním polodrastkov a odrastkov. Podľa umiestnenia a stupňa návštevnosti sa
môţu pri obnove uplatniť okrem pôvodných druhov drevín aj stanovištne vhodné
introdukované dreviny s vysokou estetickou hodnotou.
Ostatné lesohospodárske a krajinárske zásahy sa budú zameriavať na úpravy
drevinového zloţenia, veľkosť a umiestnenie skupiniek drevín, tak aby spolu so solitermi
vytvárali estetické obrazy. V blízkosti rekreačnej vybavenosti je vhodné uprednostňovať
dreviny s hrubou borkou, ktoré sú odolnejšie proti rôznym druhom poškodenia.
Okolo malých vodných tokov, ktoré pretekajú cez nelesné plochy mimo zapojených
lesných porastov, je potrebné vytvoriť biologicky hodnotné a esteticky pôsobivé brehové
porasty.
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Riedkolesie
Zakladanie a tvorba riedkolesí sa bude realizovať na báze existujúcich porastov
zníţením zakmenenia na 0,3 - 0,5.
Pestovné opatrenia:
- zastúpenie drevín orientovať na prirodzené zloţenie s dôrazom na pestrosť
drevinového zloţenia,
- v prípade zaradenia mladých lesných porastov fytotechnikou urýchliť ich prechod do
fázy dospievajúcich kmeňovín
- pri preventívnych prehliadkach odstraňovať potenciálne moţnosti úrazu návštevníkov
(jedince s výrazne narušenou stabilitou),
Ochranné pásmo
V miestach kontaktu funkčných plôch a súvislých porastov sa vytvorí ochranné
(prechodné) pásmo o šírke jednej porastovej výšky. Okolo turistických trás a cyklotrás sa
vytvárí ochranné pásmo, ktorého šírka dosahuje jednu porastovú výšku na kaţdú stranu.
V ochranných pásmach je neprijateľná akékoľvek náhla zmena rázu krajiny. Úlohou
ochranného pásma je zamedziť vykonávanie rušivých zásahov súvisiacich s prechodom
porastov s nevhodnou vekovou a druhovou štruktúrou na účelový (výberkový) hospodársky
spôsob v miestach s najvyššou návštevnosťou. Obnova sa bude vykonávať výhradne aplikáciu
jednotlivého a skupinového výberu. Špecifickým pre ochranné pásmo turistických trás bude
pozvoľný prechod drevinovo pestrého zloţenia pri okraji ochranného pásma aţ po zastúpenie
drevín predpísané lesným hospodárskym plánom do vnútra porastov. Na lokalitách s vysokou
návštevnosťou bude moţné zvýšiť biodiverzitu ochranných pásiem vnášaním nepôvodných
hlavne ihličnatých drevín. Z krajinárskych zásahov sa bude uplatňuje uvoľňovanie esteticky
hodnotných jedincov drevín. Pozdĺţ dlhých úsekov turistických trás sa vo vhodných
vzdialenostiach uplatní striedanie úsekov s hustým porastovým plášťom a úsekov
s upravovaným pohľadom do vnútra porastov.
Súvislé lesné porasty
Súvislé lesné porasty budú tvoriť II. zónu BLP. Dôsledné zosúladenie poţiadaviek na
rekreačno-zdravotnú funkciu, ochranu prírody a krajiny s poţiadavkami na produkciu drevnej
hmoty bude zabezpečované uplatňovaním princípov funkčne integrovaného lesného
hospodárstva. Cieľovým stavom a úlohou lesného hospodárstva v budúcom období bude
dosiahnutie celoplošného zavedenia účelového (výberkového) hospodárskeho spôsobu.
V prípadoch keď vek porastov a ich veková a druhová štruktúra neumoţňuje ich prechod na
výberkový hospodárskych spôsob v súčasnej generácii, môţu sa vyuţívať intenzívnejšie
hospodárske spôsoby, pričom na vznikajúcich rúbaniach (napr. po poslednej fáze clonného
rubu) je nevyhnutné ponechávať dostatočný počet výstavkov.
Požiadavky ochrany prírody a krajiny na lesohospodárske zásahy v súvislých
lesných porastoch:
-

ponechávať a funkčne vyuţívať húštiny a kroviny s cieľom tvorby úkrytov pre vtáctvo
a drobné cicavce,
ponechávať v porastoch dostatočné mnoţstvo odumretých a bútľavých drevín, a to vo
forme stojacich kmeňov aj leţaniny
pouţívanie chemických prípravkov obmedziť iba na nevyhnutné prípady,
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-

-

-

-

-

-

-

-

dbať na technologickú disciplínu a šetrnosť pri ťaţbových zásahoch
dôsledne dbať na ochranu brehových porastov a prípadné zásahy v brehových
porastoch orientovať len na odstraňovanie odumierajúcich a odumretých jedincov
v blízkosti rekreačných priestorov, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre
návštevníkov,
ponechávať staré alebo mohutné stromy, stromy s netvárnymi, bizarne
formovanými kmeňmi a korunami, solitéry, trsy výmladkov, esteticky pôsobivé
dreviny (napr. breza, osika, rakyta, brekyňa, čerešňa),
ponechať výmladkové a stredné lesy v súčasnom rozsahu z dôvodu ich estetickej
pôsobivosti, kultúrno – historického a ekologického významu,
pri dopĺňaní mladín, vzniknutých prirodzeným zmladením, je treba vnášať dreviny
chýbajúce, a to skupinovite, na väčšie medzery a plošiny, a to vo forme voľných
skupín, výsadbou vyspelejších sadeníc a drevín biologicky a esteticky cennejších
druhov,
pozdĺţ vodných tokov, ramien a ostatných vodných plôch vylúčiť obnovnú ťaţbu
v páse širokom minimálne 30 m (pri obnove LHP prekategorizovať tieto porasty na
ochranné lesy, resp. lesy osobitného určenia podľa písmena „e“),
účelovo predĺţiť rubnú dobu, v krajnom prípade aţ po fyzický vek drevín,
zastúpenie drevín orientovať na prirodzené zloţenie, uprednostňovať zmiešané
porasty, podporovať druhovú pestrosť drevinového zloţenia. Preto je potrebné,
najmä pri úrovňových prebierkach, zámerne uprednostňovať dreviny biologicky
cennejšie a dekoratívnejšie, aj keď by z hospodárskeho hľadiska celkom
nevyhovovali (napr. breza, osika, rakyta v karpatskej časti BLP).
pri výchove porastov nepouţívať krúţkovanie, arboricídy a herbicídy,
pri umelej obnove voliť nepravidelné spony,
drevo ťaţiť a zváţať mimo hlavnej rekreačnej sezóny a mimo obdobia
rozmnoţovania ţivočíchov a výchovy mláďat a rešpektovať pritom ich reprodukčné
lokality a migračné trasy (osobitne významné najmä pre obojţivelníky),
obmedziť pouţívanie ťaţkých mechanizmov, zniţovať škody spôsobené ťaţbou
a dopravou dreva,
pri ťaţbe, pribliţovaní a odvoze dreva dbať na technologickú disciplínu,
uprednostňovať metódu kmeňovú a sortimentovú (na odvozné miesto sú
dopravované uţ vytriedené sortimenty alebo výrezy štandartných dĺţok),
zvyšky po ťaţbe nespaľovať, ale ponechávať v porastoch, prípadne ich na mieste
spracovať štiepkovaním,

6.7.3

Chránené územia

CHKO Malé Karpaty
Na území BLP, respektíve aj v jeho tesnej blízkosti sa nachádza CHKO Malé Karpaty
vyhlásená vyhláškou MŢP SR č. 138/2001 s druhým stupňom ochrany podľa zák. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Územie z veľkej časti pokrývajú listnaté lesy s bukom,
jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan
jedlý. V teplomilných trávinno - bylinných spoločenstvách sa vyskytuje hlaváčik jarný,
zlatofúz juţný, poniklec veľkokvetý, klinček Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu majú jediný
výskyt na Slovensku, patrí listnatec jazykovitý, ranostaj ľúbi, rašetliak skalný. Malé Karpaty
majú druhovo pestré ţivočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motýľov a okolo 20 druhov
mravcov. Z bohato zastúpeného vtáctva moţno z okolia hradných zrúcanín spomenúť
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napríklad skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má v Malých Karpatoch
najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších druhov vtákov v oblasti hniezdia napríklad bocian
čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, lelek obyčajný.
Územie európskeho významu Vydrica
Rozloha: 7,1 ha
Tvoria ho porasty 941a1 (časť), 941b v LHC Ţelezná Studienka. V budúcnosti sa navrhuje vo
väčšej výmere ako PR Vydrica na LHC Rača (porasty 791 - 803, 806 - 809, 825 - 831b)
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
91E0*
9110
9130

Luţné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Kyslomilné bukové lesy
Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany:
kováčik fialový
mora schmidtova
mlynárik východný
rak riavový

Limoniscus violaceus
Dioszeghyana schmidtii
Leptidea morsei
*Austropotamobius torrentium

Navrhované manaţmentové opatrenia:
Zvyšovanie rubnej doby.
Predlţovanie obnovnej doby.
Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob).
Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny
stromov a leţaniny).
Činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území:
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd poškodzujúce
ukazovatele vody vhodnej pre ţivot a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky.
Zriadiť rybochovné zariadenie.
Výkon rybárskeho práva - lov rýb.
Úpravy tokov, priehrad, rybníkov a ochranných hrádzí.
Umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúţiacej plavbe alebo
správe vodného toku alebo vodného diela.
Umiestnenie vodného diela.
Budovanie a vyznačenie turistických chodníkov, náučných chodníkov, beţeckých trás,
lyţiarskych trás alebo cyklotrás.
Výrub drevín brehových porastov (ţiadateľ nie je správcom vodného toku), nad 50 m dĺţky.
Údrţba brehových porastov (oprávnenie správcu toku), nad 1000 m dĺţky.
Likvidácia brehových porastov holorubným spôsobom (oprávnenie správcu toku), nad 100 m
dĺţky.
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Činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia:
Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky.
Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3
vyhlášky a druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny I. a II. kategórii Zoznamu
nepôvodných, inváznych a expanzívnych druhov.
Rozširovanie všetkých nepôvodných druhov ţivočíchov.
Malé vodné elektrárne.
Úpravne vody, miestna kanalizačná sieť a čistiarne odpadových vôd.
Územie európskeho významu Homolské Karpaty
Rozloha: 5172,44 ha
Na územie BLP v správe MLB zasahujú porasty 739, 757, 758, 763 - 765 (LHC Rača)
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
91E0* Luţné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso6110*
Sedion albi
6240* Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Níţinné a podhorské kosné lúky
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180* Lipovo-javorové sutinové lesy
40A0* Xerotermné kroviny
91D0* Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91I0* Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany:
kunka červenobruchá
fúzač alpský
roháč obyčajný
spriadač kostihojový
podkovár malý
netopier veľkouchý
uchaňa čierna
netopier obyčajný
netopier pobreţný

Bombina bombina
*Rosalia alpina
Lucanus cervus
*Callimorpha quadripunctaria
Rhinolophus hipposideros
Myotis bechsteini
Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Myotis dasycneme

90

kováčik fialový
netopier ostrouchý
lietavec sťahovavý
váţka
modráčik stepný
potápnik
rak riavový

Limoniscus violaceus
Myotis blythi
Miniopterus schreibersii
Leucorrhinia pectoralis
Polyommatus eroides
Graphoderus bilineatus
*Austropotamobius torrentium

Navrhované manaţmentové opatrenia:
Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny
stromov a leţaniny).
Odstraňovanie inváznych druhov rastlín.
Zabezpečenie vhodných pobytových podmienok bioty.
Údrţba vletových otvorov pre netopiere v starých banských dielach.
Činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území:
Povrchové lomy vápencové, dolomitové.
Účelové komunikácie.
Telekomunikačné stoţiare a transformačné stanice.
Činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia:
Skládky odpadu.
Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3
vyhlášky a druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny ostatných kategórií.
Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky.
Územie európskeho významu Devínska Kobyla
Rozloha: 649,26 ha
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
6110*
6190
6210
6240*
6510
8160*
8210
8310
9110

Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu AlyssoSedion albi
Dealpínske travinnobylinné porasty
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloţí (*dôleţité
stanovištia Orchideaceae)
Subpanónske travinnobylinné porasty
Níţinné a podhorské kosné lúky
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho aţ kolinného stupňa
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
Nesprístupnené jaskynné útvary
Kyslomilné bukové lesy
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9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180* Lipovo-javorové sutinové lesy
40A0* Xerotermné kroviny
91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0* Teplomilné panónske dubové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany:
kunka červenobruchá
spriadač kostihojový
netopier veľkouchý
uchaňa čierna
netopier obyčajný
poniklec veľkokvetý
kováčik fialový
mora schmidtova
mlynárik východný
jazýčkovec jadranský

Bombina bombina
*Callimorpha quadripunctaria
Myotis bechsteini
Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Limoniscus violaceus
Dioszeghyana schmidtii
Leptidea morsei
Bolbelasmus unicornis
Himantoglossum adriaticum

Navrhované manaţmentové opatrenia:
Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny
stromov a leţaniny).
Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloţenie lesných porastov.
Odstraňovanie inváznych druhov rastlín.
Odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny.
Činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území:
Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky.
Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 2 a 3
vyhlášky).
Výkon poľovného práva - lov zveri.
Výkon poľovného práva - chov zveri.
Zriadiť poľovnícke zariadenie - posed, soľník, krmelec, senník.
Oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice.
Pohyb mimo vyznačených chodníkov v lesnom vegetačnom stupni (okrem vlastníka).
Činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia:
Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky.
Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3
vyhlášky a druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny ostatných kategórií.
Rozširovanie vetkých nepôvodných druhov ţivočíchov.
Úpravy tokov, priehrady, rybníkov a ochranných hrádzí.
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Úpravne vody, miestna kanalizačná sieť a čistiarne odpavých vôd.
Banské stavby a ťaţobné zariadenia.
Pouţitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové
zariadenie, reprodukovaná hudba mimo uzavretých areálov.
Chránené vtáčie územie Malé Karpaty
Na územie BLP v správe MLB zasahuje z CHVÚ Malé Karpaty len malá časť v severnej časti
LHC Rača.
Podľa § 2 vyhlášky MŢP SR č. 216/2005, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé
Karpaty, sa povaţujú:
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného
vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 povaţuje
a) vykonávanie výchovnej a obnovnej ťaţby, zalesňovania, ochrany lesa a sústreďovania
dreva (ďalej
len „lesohospodárska činnosť“) od 1. marca do 30. júna,
b) vykonávanie obnovnej ťaţby iným spôsobom ako účelovým výberom v lesoch ochranných
a lesoch
osobitného určenia,
c) obnovná ťaţba veľkoplošnou formou podrastového hospodárskeho spôsobu a holorubným
hospodárskym spôsobom v hospodárskych lesoch,
d) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak určí štátny orgán
ochrany
prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“),
e) umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty alebo zváţnice,
f) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, beţeckej trasy, lyţiarskej trasy alebo
cyklotrasy.
(2) Za zakázané činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného
vtáčieho územia, sa na pozemkoch okrem častí uvedených v odseku 1 povaţujú
a) lesohospodárska činnosť a realizácia poľnohospodárskych prác od 15. februára do 15. júla
vykonávaná v blízkosti hniezda, ak tak určí orgán ochrany prírody,
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, ak tak určí orgán
ochrany prírody,
c) rozorávanie trvalých trávnych porastov.

6.7.4

Prvky ÚSES

Prvky ÚSES boli vymedzené v dokumente Regionálneho územného systému ekologickej
stability (RÚSES) pre mesto Bratislava, spracovanom v r. 1994. V r. 1999 bol spracovaný
Územný priemet prvkov RÚSES mesta Bratislavy, v ktorom boli tieto prvky upresnené a bola
tieţ posúdená ich funkčnosť. Na území BLP bolo na lesnom pôdnom fonde vymedzených
viacero prvkov ÚSES - biocentier a biokoridorov rôznych hierarchických úrovní, z ktorých
niektoré do územia BLP len okrajovo zasahujú, alebo ním prechádzajú.
Lesné biocentrá, spolu s existujúcimi a navrhovanými maloplošnými chránenými územiami
a lokalitami výskytu chránených druhov ţivočíchov a rastlín, predstavujú z hľadiska ochrany
prírody najvýznamnejšie územia v rámci BLP - tzv. „zónu ochrany prírody“. Na území LHC
Ţelezná Studienka a LHC Rača boli vymedzené nasledovné lesné biocentrá:
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Biocentrá regionálneho významu (LHC Ţelezná Studienka)
RBC Sitina
Porasty (dielce): 1341 - 1348
Charakteristika: Prevaţne dubové porasty s teplomilnými krovinami, miestami s vyšším
zastúpením agátu. Územie biocentra tvorí prepojenie medzi lesnými ekosystémami
Pezinských a Devínskych Karpát, nachádza sa v trase viacerých biokoridorov. Pripravuje sa
na vyhlásenie za chránené územie podľa zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
kategórii chránený krajinný prvok minimálne s tretím stupňom ochrany (CHKP Sitina).
Návrh: 1347, 1348 - bez zásahu, v ostatných porastoch len odstraňovať nepôvodné druhy
drevín.
RBC Pekná cesta - Chlmec
Porasty (dielce): 871 - 878a, 879, 881-894
Charakteristika: Zachovalé lesné porasty s výskytom viacerých chránených druhov
ţivočíchov.
Návrh: najhodnotnejšie časti porastov bez zásahu, v ostatných častiach podľa predpisu LHP
prebierky alebo účelový výber (podľa veku porastu).
RBC Hrubý vrch - Drieňovec
Porasty (dielce): 968 - 972, 975 - 977
Charakteristika: Zachovalé lesné porasty s výskytom viacerých chránených druhov
ţivočíchov. Vo vrcholovej časti prestarnuté porasty blíţiace sa k štádiu prirodzeného rozpadu.
Návrh: najhodnotnejšie časti porastov bez zásahu, v ostatných častiach podľa predpisu LHP
prebierky alebo účelový výber (podľa veku porastu).
RBC Pod Kamzíkom - Koliba
Porasty (dielce): 933, 936 - 937, 939 - 941a, 942 - 946, 949 - 960b, 964
Charakteristika: Zachovalé, čiastočne prestarnuté lesné porasty s výskytom viacerých
chránených druhov ţivočíchov, miestami nadobúdajúce aţ pralesovitý charakter.
Návrh: najhodnotnejšie časti porastov bez zásahu, v ostatných častiach podľa predpisu LHP
prebierky alebo účelový výber (podľa veku porastu).
RBC Sŕnie - Pavleškovica
Porasty (dielce): 864, 865, 1051 - 1066, 1069 - 1073a, 1074, 1075
Charakteristika: Zachovalé lesné porasty s výskytom viacerých chránených druhov
ţivočíchov.
Návrh: najhodnotnejšie časti porastov bez zásahu, v ostatných častiach podľa predpisu LHP
prebierky alebo účelový výber (podľa veku porastu).
RBC Dúbravská hlavica
Porasty (dielce): 1214 – 1216b, 1221-1225, 1237
Charakteristika: Zachovalé lesné porasty, sekundárne krovinné a lúčne
spoločenstvá s výskytom viacerých chránených druhov ţivočíchov a rastlín.
Návrh: najhodnotnejšie časti porastov bez zásahu, v ostatných častiach podľa predpisu LHP
prebierky alebo účelový výber (podľa veku porastu).
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Biocentrá regionálneho významu (LHC Rača):
RBC Vajnorská dolina
Porasty (dielce): 730 - 738, 741, 742, 745
Charakteristika: Zachovalé lesné porasty s výskytom viacerých chránených druhov
ţivočíchov.
Návrh: najhodnotnejšie časti porastov bez zásahu, v ostatných častiach podľa predpisu LHP
prebierky alebo účelový výber (podľa veku porastu).
RBC Zbojníčka - Panský les
Porasty (dielce): 771 - 776, 780 - 786, 813, 814
Charakteristika: Zachovalé lesné porasty s výskytom viacerých chránených druhov
ţivočíchov.
Návrh: najhodnotnejšie časti porastov bez zásahu, v ostatných častiach podľa predpisu LHP
prebierky alebo účelový výber (podľa veku porastu).
Biokoridory regionálneho významu:
RBK Vydrica
- časť územia biokoridoru sa prekrýva s navrhovaným ÚEV Vydrica
- časť územia biokoridoru je navrhovaná na vyhlásenie ako chránené územie v kategórii
prírodná rezervácia (PR Vydrica)
Vymedzenie lesných biocentier na území BLP:
Názov biocentra
RBC Sitina
RBC Pekná cesta - Chlmec
RBC Hrubý vrch - Drieňovec
RBC Pod Kamzíkom - Koliba
RBC Sŕnie - Pavleškovica
RBC Dúbravská hlavica
RBC Vajnorská dolina
RBC Zbojníčka - Panský les

čísla porastov
v LHC Železná studienka a LHC Rača
1341 - 1348
871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878 a, 879,
881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 893, 894
968 - 972, 975, 976, 977
933, 936, 937, 939, 940, 941 a, 942, 943, 944,
945, 946, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955 a,
956, 957, 958, 959, 960 a, 960 b, 964
864, 865, 1051 - 1066, 1069 - 1073a, 1074, 1075
1214, 1215, 1216a, 1216b, 1221, 1222, 1223,
1224, 1225, 1237
730 - 738, 741, 742, 745
771, 773, 774 a, 776, 780, 781, 782, 783, 784,
785, 786, 813, 814

Biokoridory
Na území BLP sa nachádzajú resp. ním prechádzajú viaceré biokoridory rôznych typov
a rôznej hierarchickej úrovne. Z hľadiska praktickej starostlivosti o územie BLP majú
najväčší význam hydrické biokoridory (vodné toky) všetkých hierarchických úrovní a tieţ
lokálne biokoridory, resp. migračné trasy drobných terestrických stavovcov, najmä
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obojţivelníkov. Funkčnosť biokoridorov lesnej bioty všetkých hierarchických úrovní je uţ
v súčasnosti na území BLP dostatočne zabezpečená, a to súčasným spôsobom lesného
hospodárenia, a tieţ stavom súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá je prakticky bez výraznejších
migračných bariér. Vychádzajúc z hlavného poslania BLP je vcelku reálny predpoklad, ţe
takýto stav sa podarí udrţať aj v budúcnosti, na rozdiel od okolitého intenzívne
urbanizovaného územia.
6.7.5 Ochrana rastlín
Ochranu rastlín na území BLP je potrebné zabezpečovať predovšetkým dôslednou ochranou
ich biotopov. Bez ochrany biotopov, resp. lokalít výskytu, nie je moţné zabezpečiť
dosiahnutie priaznivého stavu ochrany jednotlivých druhov. Pre kaţdý ohrozený rastlinný
druh, resp. skupinu druhov, bude preto potrebné navrhnúť konkrétne opatrenia ochrany, ktoré
by sa mali v budúcnosti realizovať aj na území BLP.
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ochrana ţivočíchov
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 tieţ na všetkých trvalých obyvateľov a návštevníkov BLP.
§ 4 Všeobecná ochrana rastlín a ţivočíchov
(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.
6.7.6 Ochrana ţivočíchov
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ochrana ţivočíchov
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 tieţ na všetkých trvalých obyvateľov a návštevníkov BLP.
§ 4 Všeobecná ochrana rastlín a ţivočíchov
(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.
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V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platia osobitné
ustanovenia pre ochranu chránených živočíchov.
§ 35 Chránený ţivočích
(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 ţivočíchov na území BLP je potrebné zabezpečovať predovšetkým dôslednou
ochranou ich biotopov. Okrem toho pre niektoré skupiny ţivočíchov 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 moţné zabezpečiť dosiahnutie
priaznivého stavu ochrany jednotlivých druhov. Pre kaţdý druh, resp. skupinu druhov, preto
uvádzame navrhované špecifické opatrenia, ktoré bude potrebné v budúcnosti realizovať aj na
území BLP.
Vodné bezstavovce
Z druhov európskeho významu patrí do tejto skupiny vzácna váţka - pásikavec
(Cordulegaster heros), a tieţ rak riavový (Austropotamobius torrentium), ktoré ţijú vo
Vydrici.
Navrhované opatrenia:
- eliminácia všetkých bodových zdrojov znečistenia odpadovými vodami z komunálnych a
iných zdrojov (v prvom rade ide o nefunkčnú ČOV pri Sanatóriu a ďalšie prevádzky pozdĺţ
toku Vydrice),
- zabrániť rozširovaniu súčasných kapacít ubytovacích a stravovacích zariadení v celom
povodí Vydrice, nakoľko ich prevádzka by nevyhnutne priniesla zvýšenie celkového
mnoţstva odpadových vôd vypúšťaných priamo alebo nepriamo do toku a zvýšilo by sa tieţ
riziko moţnej havárie,
- zabrániť ďalším necitlivým úpravám toku Vydrice a ostatných vodných tokov, upozorniť
správcu toku, aby akékoľvek úpravy (údrţbu) koryta uskutočňoval len v nevyhnutných
prípadoch a aţ po dohode so správcom BLP a s orgánmi ochrany prírody,
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- nepouţívať v celom povodí Vydrice pesticídy ani iné chemické látky (napr. postreky proti
komárom),
- maximálne obmedzovať eróziu pôdy pri ťaţbe, pribliţovaní a doprave dreva,
- zimnú údrţbu asfaltových komunikácií vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade
pouţívania posypových materiálov pouţívať len inertné materiály, alebo látky s nulovou
toxicitou pre vodné organizmy,
- pri vypúšťaní a čistení rybníkov dbať na to, aby sa do Vydrice nedostávalo bahno z rybníkov
a tieţ zabrániť prenikaniu nepôvodných druhov rýb z rybníkov do toku,
- pri chove rýb v rybníkoch nepouţívať hnojivá ani biocídne prípravky.
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 ţijú v koreňoch a dreve starých odumierajúcich dubov.
V prestarnutých bukových porastoch sa vyskytuje veľmi vzácne aj fúzač alpský (Rosalia
alpina), ktorého larvy ţijú v starých bukových kmeňoch. K najvzácnejším druhom patrí
piţmovec hnedý (Osmoderma eremita), ktorý obýva dutiny starých listnatých stromov, u nás
hlavne dubov.
Navrhované opatrenia:
- ponechávať všetky stromy s výskytom týchto druhov v porastoch,
- pri ťaţbe ponechávať vţdy dostatočné mnoţstvo výstavkov, stojacich zvyškov stromov
a všetky stromy s dutinami.
Bezstavovce (motýle) viazané na špecifické ţivné rastliny a štruktúru biotopov
Do tejto skupiny patria viaceré vzácne druhy motýľov - napr. dúhovec menší (Apatrura ilia),
dúhovec väčší (Apatura iris), babôčka osiková (Nymphalis antiopa), babôčka brestová
(Nymphalis polychloros), ktorých ţivnými rastlinami sú tzv. pionierske dreviny (vŕby, najmä
rakyta, topole, osika, breza). Tieto dreviny sa pri súčasnom spôsobe hospodárenia v BLP
vyskytujú v súvislých lesných porastoch len ojedinele.
Najmä pestro sfarbené denné druhy motýľov predstavujú obzvlášť atraktívnu skupinu
ţivočíchov aj pre návštevníkov, ktorí ich výskyt vnímajú zväčša veľmi pozitívne.
Navrhované opatrenia:
- podporovať výskyt a rozšírenie uvedených pionierskych drevín, ako aj ostatných
vzácnejších drevín s niţším zastúpením (napr. bresty, jarabina, brekyňa, mukyňa) vhodnými
výchovnými zásahmi, a to najmä na okrajoch porastov v nadväznosti na lúčne priestory. Tým
dosiahneme pre viaceré vzácnejšie druhy pomerne priaznivú štruktúru ich biotopov, keď sa
blízko pri sebe nachádzajú ţivné rastliny (dreviny) pre ich larvy a súčasne aj zdroje potravy
pre dospelé jedince, ktoré sa ţivia nektárom z lúčnych kvetov. Významné z hľadiska týchto
druhov môţu byť aj plochy pod elektrovodmi, na ktorých sa vďaka pravidelnej údrţbe
(výrubom) udrţiava vysoké zastúpenie týchto pionierskych drevín,
- udrţiavať pestré druhové zloţenie nelesných plôch (lúčnych priestorov) vhodnou údrţbou,
ideálnym riešením by bolo udrţiavať tieto plochy okrem kosenia aj extenzívnym pasením
oviec alebo kôz. Osobitný význam by mohla mať takáto údrţba pasením na plochách pod
elektrovodmi, kde by mohla aj prispieť k zníţeniu ekonomických nákladov na túto činnosť,
- pri kosení týchto plôch ponechať vţdy aspoň menšie časti nepokosené, najlepšie
v okrajových polohách. Kaţdoročne by malo ostať z kaţdej lúčnej plochy nepokosených
najmenej 10 - 20 %, pričom tieto nepokosené časti by sa mali v rámci plochy v jednotlivých
rokoch striedať.
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Ryby
Fauna rýb nebola doteraz na území BLP podrobnejšie skúmaná, v toku Vydrica je však
moţné predpokladať výskyt niektorých vzácnejších druhov. V rybníkoch sa chovajú
hospodársky významné druhy rýb, napr. kapre, šťuky a zubáče, čo môţe za určitých okolností
negatívne ovplyvňovať pôvodnú rybiu faunu vo Vydrici.
Navrhované opatrenia:
- rovnaké ako pri vodných bezstavovcoch,
- okrem toho otázky chovu rýb v rybníkoch (vhodné druhové zloţenie, početnosť,
prikrmovanie,...) pravidelne konzultovať s odborníkmi (ichtyológ, hyrobiológ), tak aby
nedochádzalo k ohrozeniu pôvodnej fauny vo Vydrici.
Obojţivelníky a plazy
Fauna obojţivelníkov 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
kaţdoročne 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 týţdne a jej dĺţka závisí vo veľkej
miere od počasia, predovšetkým od teploty a vlhkosti.
Tento problém sa snaţia riešiť dobrovoľní ochrancovia prírody. Základná organizácia SZOPK
Miniopterus organizuje kaţdoročne uţ od roku 1987 na Ţeleznej 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 ţiab 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 pozdĺţ rybníkov na troch úsekoch s celkovou
dĺţkou 1175 metrov.
Zo štatistického vyhodnotenia jednotlivých ročníkov akcie vyplýva, ţe 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 ţiab, čo potvrdzuje praktický prínos tejto
akcie pre ich ochranu.
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Navrhované opatrenia:
- dôsledne chrániť všetky známe liahniská a zimoviská obojţivelníkov a plazov.
- minimalizovať alebo úplne vylúčiť chov dravých druhov rýb v rybníkoch (tieto sa vo veľkej
miere ţivia larvami obojţivelníkov - ţubrienkami).
- ponechávať časti brehov v kaţdom rybníku (aspoň 20% z celkovej dĺţky brehu) zarastené
litorálnou vegetáciou a vodnými makrofytmi, najvhodnejšie sú na to vtokové časti rybníkov
s miernymi brehmi a s plytčinami. Zárasty vodnej vegetácie slúţia najmä skokanom na
kladenie vajíčok, aj ako útočiská lariev obojţivelníkov pred predátormi.
- prípadné nové vodné nádrţe budovať ako neprietočné, pri ich plánovaní zohľadňovať aj
ekologické nároky obojţivelníkov, tak aby im vyhovovali aj ako reprodukčné lokality
(liahniská).
- pri vypúšťaní a napúšťaní rybníkov a nádrţí je potrebné z hľadiska ochrany obojţivelníkov
rešpektovať nasledovné zásady: - z dvoch rybníkov, ktoré sú blízko pri sebe (1. a 2., 3. a 4.)
vypúšťať vţdy len jeden rybník, tak aby mali obojţivelníky moţnosť migrovať do druhého
rybníka, - nevypúšťať rybníky v čase od februára do júla, kedy prebieha rozmnoţovanie a
vývoj lariev obojţivelníkov, - zabezpečiť, aby rybníky boli vţdy znovu napustené najneskôr
do konca februára, z hľadiska ochrany zelených skokanov, ktoré zimujú zahrabané v bahne na
dne rybníka, ako aj ďalších vodných ţivočíchov, je najvhodnejšie aby bol rybník napustený
po celú zimu, inak hrozí pri premrznutí dna vypusteného rybníka ich úhyn. Najvhodnejšie pre
ochranu obojţivelníkov by bolo, keby mohli byť rybníky napustené po celý rok a vypúšťali
by sa len výnimočne z dôvodov nevyhnutnej údrţby.
- v tesnej blízkosti vodných tokov a na vlhkých miestach s výskytom salamandry škvrnitej
(Salamandra salamandra) minimalizovať alebo úplne vylúčiť ťaţbu a pribliţovanie dreva, a
to najmä v jarnom a letnom období.
- na vhodných miestach (okraje nelesných plôch, brehy stojatých vôd), kde to nebude
prekáţať z estetického hľadiska, ponechávať kôpky tlejúceho organického materiálu z údrţby
(seno, tráva, konáre, lístie, a pod.) ktoré môţu slúţiť vzácnym plazom ako úkryty a liahniská.
- v čase rozmnoţovania obojţivelníkov v maximálnej miere eliminovať individuálnu
automobilovú dopravu na celom úseku Cesty slobody pozdĺţ Vydrice od Červeného mosta aţ
po Peknú cestu - Spariská
Opatrenia na zabezpečenie migrácie a reprodukcie ropuchy obyčajnej (Bufo bufo) a skokana
hnedého (Rana temporaria):
Sezónny úplný zákaz vjazdu motorových vozidiel:
- zabezpečiť sezónny zákaz vjazdu do oblasti Ţeleznej studienky minimálne v čase od 20. 3.
do 20. 4. (podľa teploty predĺţiť o cca 2-3 týţdne),
- zvýšiť kontrolu porušovania zákazu vjazdu políciou v čase migrácie,
Podchody pre ţaby (ţabochody):
- vyhodnotiť funkčnosť, zabezpečiť údrţbu a dobudovanie (v prípade potreby aj rekonštrukciu)
dvoch ţabochodov pri Klepáči,
- vybudovať ďalšie ţabochody spolu s navádzacími zariadeniami pri 1. a 2. rybníku,
Údrţba a rekonštrukcia cesty:
- v prípade, ţe nebudú vybudované ďalšie ţabochody pri 1. a 2. rybníku, je potrebné na týchto
úsekoch pri rekonštrukcii cesty nebudovať obrubníky zo strany od rybníkov a na strane od
lesa pouţiť len nízke obrubníky, tak ako pri 3. a 4. rybníku,
- koordinovať alebo úplne vylúčiť čistenie cesty pomocou pojazdných mechanizmov v čase
migrácie ţiab (dochádza pri ňom k zbytočnému úhynu),
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- zabezpečiť ochranu (optimalizáciu vodného reţimu) reprodukčnej plochy skokanov hnedých
v depresii v jelšovom poraste pri ceste v úseku nad 1. rybníkom (pri čistení chodníka
došlo v minulosti k odvodneniu depresie a k následnému vyschnutiu a úhynu znášok),
- zmapovať moţnosť vnikania ţiab do jednotlivých kanálových vpustov, v prípade potreby
navrhnúť a realizovať dočasné uzavretie kanálových vpustov v čase migrácie alebo ich trvalé
zabezpečenie,
Úpravy a vyuţívanie rybníkov:
- prehodnotiť potrebu úpravy brehov 3. rybníka spevňovaním konármi, ktoré predstavujú pre
ţaby bariéru hlavne pri vychádzaní z vody, aspoň na niektorých úsekoch je potrebné umoţniť
ţabám bezproblémový výstup z vody na breh,
- nerealizovať čistenie brehov rybármi v čase nakladených vajíčok,
- koordinovať vypúšťanie vody z rybníkov,
- pri plánovanej úprave 1. rybníka na rekreačné účely hrozí zvýšenie zarybnenia, úprava
brehov, zvýšenie pohybu ľudí (v prípade realizácie úprav je potrebné vytvoriť aj vhodné
reprodukčné priestory a zabezpečiť prístupové koridory pre obojţivelníky).
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 vzácnych druhov, ktoré sú najmä
v čase hniezdenia obzvlášť citlivé na vyrušovanie - sú to napríklad niektoré vzácne dravce sokol rároh (Falco cherrug), orol kráľovský (Aquila heliaca) a bocian čierny (Ciconia nigra).
Tieto druhy síce nachádzajú pomerne vhodné podmienky aj na území BLP, limitujúcim
faktorom ich hniezdenia je však príliš vysoká intenzita vyrušovania návštevníkmi a pri ťaţbe
dreva. V súčasnosti nie je preto známe hniezdenie týchto druhov z územia BLP. V prípade
zahniezdenia niektorého z týchto vzácnych druhov, ktoré moţno predpokladať hlavne pri
sokolovi rárohovi, je 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 tohoto 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
potravy. K smrteľným zraneniam vtákov dochádza najčastejšie pri ich dosadaní na stĺp
elektrovodu alebo pri vzlietaní z neho.
Navrhované opatrenia:
- pri ťaţbe ponechávať vţdy dostatočné mnoţstvo výstavkov, stojacich zvyškov stromov a
všetky stromy s dutinami.
- nevykonávať ťaţbu na hniezdiskách dravcov v hniezdnom období (február - jún).
- vytvárať najmä v chránených územiach a v lesných biocentrách bezzásahové „zóny ochrany
prírody“, ako potenciálne hniezdiská pre najvzácnejšie druhy dravcov. V týchto zónach je
potrebné v maximálnom rozsahu systematicky eliminovať rušivé faktory a vytvoriť vhodné
podmienky pre hniezdenie týchto druhov, a „prilákať“ ich tak na tieto lokality, a to aj s

101

ohľadom na ich aktuálne hniezdiská, ktorých umiestnenie sa v jednotlivých rokoch často mení
práve v závislosti od intenzity vyrušovania.
- všetky nadzemné elektrovody na území BLP technicky zabezpečiť, tak aby neboli
nebezpečné pre vtáky (osadením vhodných zábran, ich rekonštrukciou alebo kabelizáciou).
Cicavce
Zo skupiny cicavcov patrí na území BLP k vzácnejším druhom napríklad jazvec lesný (Meles
meles). Za jeden z najvzácnejších druhov moţno povaţovať vydru riečnu (Lutra lutra), ktorá
sa tu vyskytuje zrejme v počte len niekoľkých kusov. V prípade ţe by sa v oblasti rybníkov
objavil bobor vodný (Castor fiber), moţno očakávať váţny konflikt medzi záujmami
rekreácie, rybárstva a ochrany prírody. Objavenie sa bobra nie je veľmi pravdepodobné, ale
vzhľadom na postupný nárast jeho populácie v neďalekých regiónoch Záhoria a v dunajských
luhoch ho nemoţno celkom vylúčiť. Bobor môţe spôsobovať problémy stínaním stromov a
vyhrabávaním brlohov v hrádzach rybníkov. Ak by nastala takáto situácia, odporúčame riešiť
ju odchytom bobra (môţe ho vykonávať len kvalifikovaný odborník) a jeho premiestnením na
inú lokalitu mimo územia BLP.
Osobitnú pozornosť si vyţaduje ochrana netopierov, ktorú Slovenskej republike ukladá aj
osobitná Dohoda o ochrane netopierov (EUROBATS).
Navrhované opatrenia:
Opatrenia pre ochranu jazveca
- zaviesť na území BLP jeho celoročnú ochranu (jazvec je poľovnou zverou).
Opatrenia pre ochranu vydry
- v maximálnej miere eliminovať individuálnu automobilovú dopravu na celom úseku Cesty
slobody pozdĺţ Vydrice od Červeného mosta aţ po Peknú cestu - Spariská (najväčšie riziko
úhynu pre vydru je pri kolízii s motorovým vozidlom),
- na vhodných miestach ponechávať na brehoch vôd kopy konárov, ktoré môţu vydre slúţiť
ako úkryt,
- pri plánovanej úprave rybníkov na rekreačné účely (1. rybník) je potrebné vytvoriť pre
vydru vhodné biotopy s brehovou vegetáciou a zabezpečiť pre ňu aj prístupové koridory.

Opatrenia pre ochranu netopierov
Doteraz bolo na území Bratislavského lesoparku zaznamenaných 14 druhov netopierov,
z toho 5 v letnom období a 10 v zimnom období počas hibernácie. Aktívna ochrana
netopierov vyţaduje chrániť všetky typy biotopov, ktoré netopiere počas roka vyuţívajú zimoviská, letné, najmä reprodukčné biotopy a loviská.
Ochrana zimovísk (starých bunkrov)
- zabrániť vyrušovaniu netopierov, najlepšie uzavretím bunkrov. Vzhľadom k tomu, ţe ide o
zásah do biotopu chránených druhov ţivočíchov, je nevyhnutné kaţdé uzavretie vchodu
(najmä jeho vhodné technické riešenie a čas realizácie) vopred konzultovať nielen
s odborníkmi (v Bratislave ZO SZOPK Miniopterus), ale aj s orgánmi ochrany prírody.
- po uzavretí vchodu musí zostať voľný vletový otvor, ideálne je pouţitie horizontálnych
mreţí vzdialených od seba aspoň 15 - 20 cm,
- technické riešenie uzatvorenia vchodu by malo umoţňovať v prípade potreby vstup
oprávnených osôb (odborníkov - chiropterológov) za účelom pravidelnej kontroly zimovísk a
zimného sčítania,
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- zabrániť úplnému zasypaniu vchodov hlinou a lístím, aby zostali priechodné pre netopiere,
- bunkre majú aj svoju historickú hodnotu, preto je potrebné väčšie zásahy konzultovať aj
s odborníkmi v tejto oblasti.
Ochrana letných biotopov (úkryty, reprodukčné biotopy)
- ponechávať všetky stromy s výskytom netopierov v porastoch,
- pri ťaţbe ponechávať vţdy dostatočné mnoţstvo výstavkov, stojacich zvyškov stromov a
všetky stromy s dutinami,
- pri zistení výskytu netopierov v budovách privolať odborníkov (v Bratislave ZO SZOPK
Miniopterus),
Ochrana lovných biotopov
- nepouţívať na celom území BLP letecky aplikované pesticídy (napr. postreky proti
komárom),
- v okolí vodných plôch ponechávať hustú brehovú vegetáciu,
- nebudovať nové zdroje osvetlenia v blízkosti vodných plôch, ktoré sú lovným biotopom pre
netopiere.
6.7.7 Ochrana biotopov
Ochranu lesných biotopov na území BLP je potrebné zabezpečovať prostredníctvom
usmernení lesohospodárskej činnosti uvedených v predchádzajúcich častiach tejto kapitoly.
Dôleţité pritom je ponechávať dostatočne veľké plochy týchto biotopov ich prirodzenému
vývoju, tzn. v trvalo bezzásahovom reţime. Tieto „bezzásahové plochy“ by mali byť
prednostne lokalizované v existujúcich a navrhovaných maloplošných chránených územiach
a v prvkoch ÚSES, ale v menšom rozsahu aj na ostatnom území BLP, kde sú na tento účel
vhodné najmä ochranné lesy.
Ochranu vzácnejších typov nelesných biotopov na území BLP je potrebné zabezpečovať ich
vhodným manaţmentom, a to najmä kosením, za efektívny spôsob manaţmentu moţno
povaţovať aj extenzívnu pastvu s vyuţitím oviec alebo kôz.

6.8 Ťaţba nerastných surovín a poľnohospodárstvo na území BLP
6.8.1. Kameňolomy
Vo väčšine prípadov nie sú estetickým prínosom pre krajinu. Kameňolomy so
skončenou ťaţbou moţno po úprave vyuţiť ako cvičné plochy pre horolezcov.
Na území BLP sa nachádzajú:
1) Lom Ţelezná Studienka I. – nachádza sa pri dolnej stanici lanovky. Stenový lom, výška 30
m, dĺţka 40 m a šírka 30 m. Lom je opustený.
2) Lom Ţelezná Studienka II. – nachádza sa nad Dlhou lúkou za liečebným ústavom .
Stenový lom, výška 25 m, dĺţka 25 m a šírka 45 m. Lom je opustený.
3) Lom Ţelezná Studienka III. – Stenový lom, výška 25 m, dĺţka 50 m a šírka 25 m. Lom je
opustený.
4) Kameňolom Rača – nachádza sa v lesnom masíve nad Račou. Stenový lom, výška 12 m,
dĺţka 30 m a šírka 20 m. Lom je opustený.
5) Kameňolom Krasňany – nachádza sa v lesnom masíve nad Krasňanmi asi 1 km. Stenový
lom, výška 7 m, dĺţka 10 m a šírka 15 m. Lom je opustený.
6) Lom Červený most – Stenový lom, výška 10 m, dĺţka 12 m. Lom je opustený.
7) Kramerov Lom – Stenový lom, výška 10 m, dĺţka 15 m. Lom je opustený.
8) Lom Rosslerov – Stenový lom, výška 25 m, dĺţka 25 m a šírka 45 m. Lom je opustený.
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Po celom území BLP boli v minulosti otvorené menšie lomy, z ktorých sa ťaţil kameň
na údrţbu ciest, menšie stavebné práce a pod. Ich zarastenie krami, stromami a trávou však
ich negatívnu estetickú hodnotu vo väčšine prípadov odstránilo.
6.8.2. Poľnohospodárske plochy
Vnútri BLP sa nenachádzajú ţiadne poľnohospodársky vyuţívané plochy. Tieto sa
nachádzajú len po vonkajších okrajoch BLP a tvoria bariéru v prístupe do BLP.

6.9. Technická infraštruktúra
Vodohospodárske zariadenia:
Dva oplotené vodojemy s ochranným pásmom.
V trase komunikácií Červený Most – Ţelezná Studienka a v lokalite Sneţienka je
verejný mestský vodovod. V sanatóriu je vlastný zdroj vody. Inde je pitná voda iba v málo
výdatných prameňoch, ktoré sú väčšinou zachytené a upravené pre verejné pouţitie, najmä
pozdĺţ hlavných turistických trás.
Stokové siete a čistiace stanice sú len v lokalite sanatórium.
Plynovodné zariadenia:
Nachádza sa tu vysokotlaký plynovod Js 500, Jt 40 Zohor – Bratislava, prechádzajúci
územím BLP z Mariánky na Peknú cestu. Tento plynovod má odbočku zo Sparísk ku
Sanatóriu. Ochranné pásmo 2 m na kaţdú stranu.
Elektrické zariadenia:
Na juţných svahoch Karpát prebieha dvojité 110 kV vedenie č. 834 a 752 (na
spoločných stoţiaroch) a 22 kV vedenie č. 411 a 430. Ochranný pás je tu vyrúbaný v šírke 85
m.
Ďalšie 22 kV vedenie prebieha kríţom cez lesopark od Krasňan cez Ţeleznú Studienku
smerom na Záhorskú Bystricu. Jedná sa o vedenie č. 21, z ktorého sú napájané aj trafostanice
v Hornej mlynskej doline (prípojky sú uţ v súčasnosti zakopané v zemi).
Ostatné vedenia sú zakopané v zemi a neobmedzujú rekreáciu v BLP.

6.10. Správne, organizačné a priestorové členenie BLP
1.) Správne a priestorové zadelenie BLP v správe Mestských lesov v Bratislave:
Opis hranice BLP v uţívaní 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 Kniţkovej
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
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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 aţ 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 aţ do východiskového bodu.
Správne zadelenie BLP v uţívaní Mestských lesov v Bratislave:
Mestské lesy v Bratislave z hľadiska správy lesníctva patria pod Krajský lesný úrad
v Bratislave a Obvodný lesný úrad v Bratislave. Nachádzajú sa na dvoch lesných
hospodárskych celkoch – Ţelezná Studienka a Rača. Na území mestských lesov je
vytvorených šesť lesníckych obvodov.
Mestské lesy Bratislava sa nachádzajú na území okresu Bratislava, v katastrálnych
územiach Rača, Vinohrady, Záhorská Bystrica, Dúbravka a Karlova Ves.
LUC

Mestské lesy
Bratislava

LHC

Okres

Katastrálne
územie

Výmera (ha)

Rača

Bratislava
Bratislava
Bratislava

Rača
Vinohrady
Záhorská
Bystrica

702,55
185,30
137,37

Spolu LHC
Ţelezná
Studienka

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Vinohrady
Záhorská
Bystrica
Dúbravka
Karlova Ves

1025,22
1913,13
77,03

Spolu LHC

30,66
74,96
2095,78

Spolu Mestské lesy Bratislava

3121,00

Organizácia Mestských lesov v Bratislave:
Správa Mestských lesov v Bratislave sídli na Ceste mládeţe 4, 831 01 Bratislava.
Štatutárnym zástupcom v súčasnosti je Ing. Vladimír Kutka – riaditeľ Mestských lesov
v Bratislave. Činnosť odborného lesného hospodára vykonáva Rudolf Ivičič. Mestské lesy
majú ešte 7 administratívnych pracovníkov a troch lesníkov.
105

2.) Prevádzkové zariadenia Mestské lesy v Bratislave:
Mestské lesy v Bratislave spravujú dve horárne – Krasňany a Kačín. Okrem horární ešte
spravujú chatu na Kamzíku a Kováčovu vilu. V súčasnosti sú vyuţívané na lesnícku
prevádzku. V budúcnosti sa niektoré objekty začnú vyuţívať aj na rekreačné účely.

6.11. Spôsob lesného hospodárenia
Zhodnotenie doterajšieho hospodárenia je vykonané na základe výkazu L-144 ku
koncu pos1edného roka platnosti LHP a vonkajších prác.
Záväzné údaje LHP, plocha výchovných ťaţieb, prerezávok, sú podľa výsledkov
doterajšieho hospodárenia dodrţané. Objemový predpis výchovných ťaţieb v porastoch do 50
rokov a aj nad 50 rokov je prekročený o zodpovedajúci podiel náhodných ťaţieb.
Z celkového rozsahu ťaţieb náhodné ťaţby predstavujú
20,85 %. Z toho
v ochranných lesoch 51,23 % a v lesoch osobitného určenia 20,88 %. Intenzita zrea1izovanej
úmyselnej výchovnej ťaţby v porovnaní s intenzitou v LHP je v porastoch do 50 rokov podľa
výsledkov doterajšieho hospodárenia mierne zvýšená, ale zodpovedajúca poţiadavkám
porastov a lesoparkových funkcii lesa. Plánovaná intenzita bola 28,67 m 3ha-1 a skutočná
31,56 m3ha-1. V porastoch nad 50 rokov je v porovnaní s predpisom LHP primeraná ( plán
30,60 m3ha-1, skutočnosť 32,84 m3ha-1). Celkovo aj s náhodnými ťaţbami sa vyťaţilo 194 170
m3 oproti plánovaným 200 568 m3, To znamená, ţe sa zašetrilo oproti plánu v obnovných
ťaţbách viac ako 9 000 m3.
Straty na zalesňovaní predstavujú 35,26 ha čo je 19,92 % z celkového zalesňovania.
Prirodzené zmladenie predstavuje podiel 17,79 % z celkového zalesňovania, čo je 31,49 ha.
Pre umelú obnovu sa robila príprava pôdy celkovo na 69,19 ha. Ochrana kultúr proti burine
a proti zveri je dôleţitou súčasťou pestovných zásahov pre podporu rastu kultúr. Ochrana
proti burine vyţínaním sa urobila na 165,66 ha a proti zveri na 1,68 ha. Z uvedených čísiel je
poznať, ţe sa ochrana vykonávala na malej výmere. Doporučujeme v budúcnosti pre
zlepšenie kvality kultúr zvýšiť podiel vyţínania, teda ochrany kultúr proti burine.
Prerezávky – prečistky boli plánované na 181,03 ha, pričom sa vykonali na 181,88 ha.
Popritom sa urobil plecí rub a výsek krov na výmere 74,71 ha. Prečistky boli robené
s dostatočnou intenzitou, úmerne k plneniu rekreačných funkcii lesa.
Celkový podiel náhodných ťaţieb predstavuje 21,03 %, t.z. 40 486 m3. Náhodné ťaţby
boli zapríčinené rôznymi príčinami, od podkôrného hmyzu cez patogénne huby aţ po vietor
a námrazu. Dôsledky hmyzovej kalamity je najviac poznať v ihličnatých porastoch – dielce
759, 762, a námrazovej a vetrovej kalamity v dielcoch 1048, 1050, 1073A a B.
Prevody a premeny neboli v BLP plánované a ani sa nevykonávali.

6.12. Doprava a manipulácia drevnej hmoty
V ťaţbe dreva pracujú toho času štyri prenajaté komplexné čaty. Prevaţne tvoria
trojčlenné čaty a pracujú výlučne ručnými motorovými pílami. Ťaţba je u oboch LHC
prevádzaná na 100 % motorovými pílami.
Mestské lesy Bratislava nedisponujú ţiadnymi vlastnými ťaţbovými a manipulačnými
strojmi a pracovníkmi, ťaţbu a pribliţovanie riešia dodavateľským spôsobom.
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Pribliţovanie dreva sa prevádza prevaţne kolesovými traktormi – 85 % a zvyšok 15 %
koňmi. Ručné pribliţovanie, ani inými mechanizmami sa neprevádza.
Manipulácia dreva sa prevádza na lesných skládkach. Horné sklady na manipuláciu
neboli ani u jedného LHC budované, zatiaľ postačujú odvozné miesta.
Nakoľko uţ teraz Mestské lesy v Bratislave ťaţia prakticky celú hmotu
mechanizačnými prostriedkami, nepredpokladá sa v tomto smere pre budúcnosť ţiadna
podstatná zmena. Jedine sa dá očakávať, ţe budú dodávané do prevádzky novšie, ešte
výkonnejšie motorové píly. Je tieţ moţný nástup harvestorov a vyváţačiek, ktorý je
obmedzený ťaţbou prevaţne listnatých drevín. Očakáva sa, ţe aj ťaţba, pribliţovanie
a manipulácia dreva sa stane predmetom súťaţí.
Manipulácia bude i naďalej prevádzaná pri pni a na odvozných miestach.
Mestské lesy v Bratislave manipulujú sortimenty na skládkach dreva podľa
poţiadaviek odberateľov. Na začiatku roka podľa plánovaných ťaţieb uzatvoria Mestské lesy
v Bratislave zmluvy s odberateľmi. Na základe týchto zmlúv a skutočného stavu dreva, ktoré
je k dispozícii na sklade, robia rozpis dodávok dreva na týţdeň dopredu. Vybraný odberateľ si
drevo preberá na odvoznom mieste v dohodnutej kvalite a mnoţstve.
Zmanipulované drevo si odváţajú kupujúci buď vlastnými autami alebo cudzími.
Mestské lesy Bratislava nedisponujú ţiadnymi dopravnými prostriedkami na odvoz dreva.
Z tohto dôvodu nie sú dôleţité dopravné náklady.
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7 Hospodársko-úpravnícke plánovanie lesa prímestského
rekreačného priestoru
Pri plánovaní tvorby lesných rekreačných priestorov bude hlavným zámerom
zabezpečenie rekreačných účinkov lesa, podmienených určitou formou existencie biomasy
lesných porastov, teda ich účelovým obhospodarovaním v rekreačných väzbách.
V pláne prestavby lesov hospodárskych (výnosových) na rekreačné treba preto
zohľadniť zmenu účelového zamerania úpravou ich obhospodarovania, novým návrhom
celého radu hospodársko-technických, pestovných, ťaţbových, ochranárskych a iných
opatrení.
Realizácia tohto zámeru bude spojená so zmenou účelovosti, vypracovaním nových
návrhov budúceho účelového obhospodarovania lesných porastov a jeho zabezpečením
v zmysle príslušných ustanovení.
Rekreačné lesy, ktoré tvoria rozhodujúcu časť prímestských rekreačných priestorov sa
vyhlasujú za lesy účelové, v ktorých prevaţujú hľadiská ostatných úţitkových funkcií lesa.
Podmienkou vyhlásenia je súlad návrhu s platným územným plánom. Hospodárska úprava
týchto lesov bude vychádzať zo schválenej projektovej dokumentácie prímestského
rekreačného priestoru, resp. z plánu funkčnej biologickej prestavby jeho lesných komplexov.
Táto dokumentácia bude teda základným podkladovým materiálom pre hospodárskoúpravnícke plánovanie pri vypracovaní nového, resp. návrhu odchýliek od súčasnosti platného
LHP. Pri realizácii zámerov a cieľov projektovej dokumentácie prímestského rekreačného
priestoru (projektovej štúdie, generálneho projektu, či vykonávacích projektov) formou
hospodársko-úpravníckeho plánovania, prostredníctvom lesného hospodárskeho plánu, treba
vychádzať z nasledovných zásad:
Projektová dokumentácia prímestského rekreačného priestoru nenahrádza platný LHP,
ani návrh na udelenie výnimiek z jeho ustanovení. Je však zásadným podkladom pre ich
vyhotovenie.
Generálny projekt bude predstavovať základné podkladové dielo pre vypracovanie
LHP pre príslušné LHC, a teda aj prímestský rekreačný les. Jeho úloha bude teda pozostávať
v poskytnutí podkladov pre vypracovanie takých návrhov hospodársko-úpravníckych opatrení,
ktorými by bol prostredníctvom LHP zabezpečený zámer funkčnej prestavby prírodného
prostredia lesného územia prímestského rekreačného priestoru. V LHP majú byť zas
spracované smernice na hospodárenie tak, aby zaistili dosiahnutie stanovených zámerov
a cieľov, t. j. optimálnu štruktúru a plošné rozmiestnenie lesných porastov z hľadiska
poţiadaviek stanoveného modelu funkčnej a priestorovej organizácie celého prímestského
rekreačného priestoru.
Ciele a zámery prestavby stanovené GP v súlade s lesným zákonom, inštrukciou HÚL,
ako aj platnými vyhláškam a nariadeniami, treba vyjadriť v základnom rozhodnutí, ktoré by
bolo zakotvené v „Základnom protokole“, záväznom pri obnovách LHP.
Takto funkčný zámer vychádzajúci z funkčnej a priestorovej organizácie rekreačného
priestoru (funkčných zón, rekreačných centier, funkčných plôch) by bol rozhodujúci pre
všetky základné rozhodnutia, a teda rozhodujúci aj pri návrhu hospodárskych opatrení v LHP.
Nezbytnou súčasťou GP by mala byť „Správa pre zariaďovateľa“, obsahujúca všetky
poţiadavky, informácie i údaje potrebné pre zohľadnenie zásad esteticko-kompozičných
poţiadaviek pri návrhu úprav formou pestovno-hospodárskych opatrení. Jej doplňujúcim
podkladom by mala byť orientačná mapa M=10000 so zákresom funkčného a priestorového
členenia územia (funkčné zóny, rekreačné centrá, funkčné plochy, komunikačná sieť), ako aj
návrhu usporiadania priestorových štrukturálnych typov rekreačného územia (viď stať
„Rozdelenie a charakteristika prírodných (lesných) rekreačných priestorov), ako výhľadového
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cieľ dlhodobého pestovno-hospodárskeho snaţenia. Správa pre zariaďovateľa môţe byť
podkladom a súčasťou (prílohou) „Základného protokolu“.
Detailná výstavba a úprava vysoko účelových funkčných priestorov (rekreačných
centier, funkčných plôch, najfrekventovanejších prechádzkových komunikácií) si vyţiada
vypracovanie vykonávacích projektov, detailne konkretizujúcich práce pri úprave súčasných,
či výstavbe nových porastových esteticko-kompozičných tvarov, najmä okrajov porastov
(bioprojektov).
Východiskom pre vypracovanie vykonávacích projektov budú návrhy uvedené v GP.
Ich vyhotovenie a realizácia bude viazaná na legalizáciu uvedených funkčných poţiadaviek
v LHP, po schválení ktorého, budú jeho upresňujúcou súčasťou.
Uvedeným riešením vzťahov medzi GP, LHP a vykonávacími projektmi sa zohľadní
jeden z hlavných zámerov, formou hospodársko-úpravníckeho plánovania prostredníctvom
LHP – biologická prestavba lesného prostredia z hľadiska funkčných kompozičných
(estetických, hygienických, sociologických a iných) poţiadaviek, teda v rekreačných väzbách.
Takto bude zabezpečená biologická prestavba lesného územia prímestského rekreačného
priestoru z hľadiska funkčných rekreačných poţiadaviek zákonným podkladom so všetkými
náleţitosťami, opatreniami i kontrolou, ktoré vyplývajú z platných noriem patriacich LHP.
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8 Technická správa
Generálny plán Bratislavského lesného parku pre časť v uţívaní Mestských lesov
v Bratislave (GP BLP) vykonala firma LES s.r.o., Hodţova 9, 911 01 Trenčín, súčasne
s vyhotovovaním lesného hospodárskeho plánu pre LUC Mestské lesy Bratislava v priebehu
roku 2005 na základe objednávky od Mestských lesov v Bratislave. Firma LES s.r.o., Trenčín
je drţiteľom osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných
hospodárskych plánov č. 3354/2004-720/488 zo dňa 20. 12. 2004 vydaného Ministerstvom
pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Zodpovedným pracovníkom za spracovanie GP BLP
na obdobie rokov 2006 – 2015 je Ing. Vratislav Eliáš.
Na príprave GP BLP spolupracovali (kapitoly - Rastlinstvo a biotopy, Ţivočíšstvo,
Ochrana prírody na území BLP): BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske zdruţenie
(Jaromír Šíbl, Martin Valentovič, Mária Mikulová, Jozef Kollár) a ZO SZOPK Miniopterus
(Blanka Lehotská, Roman Lehotský).
GP BLP bol vyhotovený v zmysle platných pracovných postupov hospodárskej úpravy
lesov a platných zákonov – najmä zák. č. 14/1994 Z.z. o lesoch a 15/1994 Z.z. o hospodárení
v lesoch a vyhláška č. 5/1995 Z.z. o HÚL v znení neskorších predpisov.
GP BLP bol vyhotovený iba pre časť v uţívaní Mestských lesov v Bratislave, pretoţe
iní vlastníci neprejavili záujem pokračovať v správe pôvodného BLP. Tento generel si
nedával za cieľ meniť veľkosť vyhláseného Bratislavského lesného parku, ale bol vytvorený
ako pomôcka pre Mestské lesy v Bratislave pri údrţbe a budovaní časti BLP v jej uţívaní.
Platnosť tohto GP BLP je stanovená na roky 2006 aţ 2015.
Ako podklady pre vyhotovenie GP BLP sa pouţili nasledovné diela – generel
lesoparku z roku 1976, podklady a údaje od Mestských lesov v Bratislave, údaje
z novovyhotovovaného lesného hospodárskeho plánu pre LUC Mestské lesy Bratislava.
Vonkajšie práce na vypracovaní generelu prebiehali od júna 2005 do konca roku 2005. Počas
tvorby GP BLP sa nafotila fotodokumentácia, ktorá je pripojená na 2 CD ako príloha.
Zároveň boli vytvorené mapy BLP v uţívaní Mestských lesov v Bratislave v mierke 1:10 000,
ktoré tieţ tvoria prílohu tohoto GP BLP.
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