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Príloha č. 1 

  

k stanovisku BROZ k Návrhu územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (december 2004) 

 

 

Hodnotenie súladu Návrhu územného plánu  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

s regionálnym územným systémom ekologickej stability – RÚSES 

 

- pripomienky k záväznej časti návrhu ÚPN v členení podľa jednotlivých prvkov ÚSES - 

 

 

Použité skratky: 

 

- PBC - provinciálne biocentrum 

- NBC - nadregionálne biocentrum 

- RBC - regionálne biocentrum 

- MBC - miestne biocentrum 

- PBK - provinciálny biokoridor 

- NBK - nadregionálny biokoridor 

- RBK - regionálny biokoridor 

- ÚEV – územie európskeho významu 

- CHVÚ – chránené vtáčie územie 

- RL – Ramsarská lokalita 

- CHA – chránený areál 

 

 

BIOCENTRÁ: 

 

1. NBC Dolnomoravská niva 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Navrhujeme rozšírenie o plochu ornej pôdy 

medzi cestou a ţeleznicou (od areálu poľnohosp. druţstva v DNV aţ po Marcheggský most) a 

o plochy juţne od ústia toku Mláka do Moravy, tak ako je to v RÚSES (1994). Do biocentra 

zahrnúť celé územie CHA Devínske alúvium Moravy a vytvoriť mu pufračnú zónu na 

Z okraji Devínskej Novej Vsi. Táto poţiadavka vyplýva aj zo spracovaného expertízneho 

posúdenia návrhu ÚPN Ústavom krajinnej ekológie SAV Bratislava (Hrnčiarová a kol. 2004).  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1204 trvalé trávne porasty 

- 1205, 1206 orná pôda 

- 502 zmiešané územia výroby, obchodu a sluţieb 

Návrh BROZ:  

K návrhu ÚPN máme tieto pripomienky: 

- časť s ornou pôdou ţiadame zmeniť na 1204 trvalé trávne porasty 

- rozšíriť inundačné územie aţ po cestu DNV - Devínske Jazero 
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- v časti severne od areálu poľnohosp. druţstva v DNV vylúčiť funkčné vyuţitie 502 – 

zmiešané územia výroby, obchodu a služieb, ţiadame zmeniť na niektorú kategóriu 

zelene, najlepšie 1141 – ochranná a izolačná zeleň 

- v časti juţne od toku Mláka medzi Z okrajom súčasnej zástavby na Istrijskej ulici a 

alúviom Moravy vylúčiť navrhované funkčné vyuţitie 102 málopodlažná zástavba 

bytových a rodinných domov, a zmeniť ho na: 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo 

1203 záhrady, alebo 1204 trvalé trávne porasty. Rozšíriť na tomto úseku inundačné 

územie. 

Neuvaţovať s výstavbou cestnej, resp. diaľničnej komunikácie na úseku diaľničná 

kriţovatka pri Stupave – Marcheggský most, ani cestného alebo diaľničného mosta cez 

Moravu. Výstavba navrhovanej komunikácie a mosta nevyplýva  ani zo záväznej časti ÚP 

VÚC Bratislavského kraja. Potreba tejto stavby, ktorá by mala závaţný negatívny dopad na 

RL, ÚEV a CHVÚ Morava, nebola dosiaľ dostatočne preukázaná. 

Ochranné pásmo energetického zariadenia – elektrovodu JZ - SV smerom od Marcheggského 

mosta ţiadame zrušiť, v návrhu ÚPN ţiadame ďalej neuvaţovať s vedením trasy 

elektrovodu cez plochu biocentra, z dôvodu neprípustného ohrozenia vodného vtáctva (husi 

divé a iné), ktoré sa tu zdrţiava. Elektrovod v navrhovanej trase kabelizovať, alebo zmeniť 

jeho trasu mimo plochy biocentra. 

 

2. RBC Devínske jazero 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1001 les 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

 

3. RBC Jelšiny - mlyn 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca (zrejme omylom je v mapovom podklade 

vyznačené ako biokoridor – šikmá šrafáţ) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1205, 1206 orná pôda 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ: 

- 1205, 1206 orná pôda 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Ochranné pásmo energetického zariadenia – elektrovodu  JZ - SV smerom od Marcheggského 

mosta a od VW ţiadame zrušiť, v návrhu ÚPN ţiadame ďalej neuvaţovať s vedením trasy 

elektrovodu cez plochu biocentra, z dôvodu neprípustného ohrozenia vodného vtáctva (husi 

divé a iné), ktoré sa tu zdrţiava. Elektrovod v navrhovanej trase kabelizovať, alebo zmeniť 

jeho trasu mimo plochy biocentra. 

 

4. RBC Kamenáče 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca, navrhujeme v súlade s priemetom RÚSES 

rozšíriť biocentrum juţným a juhozápadným smerom, o plochy navrhovaných trvalých 

trávnych porastov, ornej pôdy a rekreácie v prírodnom prostredí. Táto poţiadavka vyplýva aj 
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zo spracovaného expertízneho posúdenia návrhu ÚPN Ústavom krajinnej ekológie SAV 

Bratislava (Hrnčiarová a kol. 2004). 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1205, 1206 orná pôda 

- 1204 trvalé trávne porasty 

Návrh BROZ: 

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1204 trvalé trávne porasty 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí (v Z a JZ časti plochy nami navrhovaného 

rozšírenia biocentra, v súlade s návrhom ÚPN) 

Zmeniť navrhované funkčné vyuţitie rozsiahlych plôch J a JV od biocentra (v priestore 

Lamačskej brány západne od diaľnice) a plôch Z od biocentra – v návrhu ÚPN ako 201 

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, na:  

- 1205, 1206 orná pôda, alebo 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo 

- 1204 trvalé trávne porasty,  

tzn. rešpektovať ich súčasné reálne funkčné vyuţitie. V prípade úplného obostavania 

biocentra z troch strán občianskou vybavenosťou, tak ako je to uvedené v návrhu ÚPN, by 

došlo k neprípustnej izolácii biocentra, s výrazne negatívnymi dôsledkami pre jeho biotu. 

Biokoridory v priamom kontakte s biocentrom – upravený tok Mláka a jeho prítoky, 

vzhľadom na svoju zníţenú funkčnosť a nedostatočné priestorové parametre limitované 

existujúcou zástavbou v priestore intravilánu DNV, nie sú z tohoto hľadiska postačujúce. Celý 

priestor Lamačskej brány je v súčasnosti jediným funkčným priestorom pre plošnú migráciu 

bioty (najmä veľkých druhov terestrických stavovcov) medzi Malými Karpatami, nivou 

Moravy a Dunaja a Devínskou Kobylou na území mesta, ktorý je aj z tohoto hľadiska 

nevyhnutné zachovať aj v budúcnosti ako prevaţne voľný, tzn. nezastavaný priestor. 

Navrhovaný plošný rozsah občianskej vybavenosti v tomto priestore je navyše viacnásobne 

predimenzovaný, vzhľadom na nereálne vysoké prognózy nárastu počtu obyvateľov 

Bratislavy, z ktorých návrh ÚPN vychádza. 

 

5. PBC Devínska Kobyla 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca - navrhujeme rozšírenie biocentra nad 

Devínom, DNV, Dúbravkou a Karlovou Vsou o vinohrady, záhrady a ostatné plochy zelene 

aţ po hranicu existujúcej súvislej zástavby,  rozšírenie o lesné porasty severne od kóty Briţite, 

plochy nad Devínskou cestou – záhrady, areál kameňolomu a ďalšie plochy).  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 102 málopodlaţná zástavba bytových a rodinných domov 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

- 202 občianska vybavenosť lokálneho významu 

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 1001 les 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1202 vinice 

- 1203 záhrady 

- 1204 trvalé trávne porasty 
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- 1205, 1206 orná pôda 

- ochranné pásmo energetického zariadenia – elektrovodu – v SV časti masívu 

Devínskej Kobyly 

Návrh BROZ: 

V okrajových častiach ponechať existujúce záhradkárske osady bez výstavby RD. V Devíne 

vylúčiť novú výstavbu mimo v súčasnosti súvislo zastavaného územia, najmä na plochách 

súčasných záhrad a vinohradov na JV svahoch Devínskej Kobyly, nad cestou Devín – DNV, 

najmä v záhradkárskej osade Svätopluk, v celom priestore nad Devínskou cestou (záhrady, 

areál kameňolomu), v priestore Kráľova hora (Veľká lúka nad Dlhými Dielmi). Táto 

poţiadavka vyplýva aj zo spracovaného expertízneho posúdenia návrhu ÚPN Ústavom 

krajinnej ekológie SAV Bratislava (Hrnčiarová a kol. 2004). 

Na týchto plochách ţiadame z dôvodov zachovania súčasných prírodných a kultúrnych 

hodnôt a rekreačného potenciálu ponechať ich súčasné aktuálne funkčné vyuţitie, resp. 

zmeniť ich funkčné vyuţitie v prospech prírodných prvkov: 

Devínsky kameňolom (v návrhu ÚPN - 201 občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu) na: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Plocha medzi Devínskym kameňolomom a MCHÚ Devínska lesostep na: 

- 1202 vinice 

- 1203 záhrady 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Plocha medzi MCHÚ Devínska lesostep a základnou školou v Devíne, ako aj ostatné plochy 

východne, severovýchodne a severne nad obcou na: 

- 1202 vinice 

- 1203 záhrady 

Plochy SV nad obcou pri okraji lesa (v návrhu ÚPN - 902 rekreácia v prírodnom prostredí) 

na: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Kráľova hora (Veľká lúka nad Dlhými Dielmi) (v návrhu ÚPN - 902 rekreácia v prírodnom 

prostredí a 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu): 

- 1001 les 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Plocha JZ od bývalej vojenskej cesty (pri bývalom hoteli Alfonz, Hubert, Markíza, Áno 

prosím, teraz Saleziáni Dona Bosca) a plocha medzi budovou bývalého hotela a Dúbravskou 

hlavicou – jej J svah (v návrhu ÚPN - 902 rekreácia v prírodnom prostredí) na: 

- 1001 les 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Svah nad Karloveským ramenom (medzi Devínskou cestou a sídliskom Dlhé Diely) (v návrhu 

ÚPN - 102 málopodlažná zástavba bytových a rodinných domov) na: 

- 1203 záhrady 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Plochy medzi ostrovom Sihoť a Sedláčkovým ostrovom, JZ od Devínskej cesty – oproti 

kameňolomu (na nábreţí Dunaja) (v návrhu ÚPN – 401 šport, telovýchova, rekreácia a voľný 

čas, 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu) na: 

- 1203 záhrady 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Uţ existujúce objekty (budovy) na týchto plochách nerozširovať, moţno ich ponechať na 

doţitie. Obojstranne pozdĺţ Devínskej cesty od Riviéry aţ po Devín neuvaţovať so 

ţiadnou novou výstavbou, z dôvodu nezabezpečenia potrebnej úrovne protipovodňovej 
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ochrany a ochrany prírody (ochrana migračných trás ţivočíchov medzi Devínskou Kobylou a 

dunajskými ostrovmi a ramenami). 

Plocha na J okraji DNV (Glavica) (v návrhu ÚPN – 401 šport, telovýchova, rekreácia a voľný 

čas) na: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Plocha na JV okraji MCHU Štokeravská vápenka (v návrhu ÚPN uvedená zrejme omylom 

ako 1205, 1206 orná pôda) na: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo 

- 1204 trvalé trávne porasty 

Plochy záhrad a ladom leţiacej pôdy (bývalá skládka stavebného odpadu) na severnom a 

severozápadnom okraji Dúbravky (západne od Tranovského ul., medzi Briţitskou ul. a 

štadiónom v Dúbravke, severne od Homolovej a Gallayovej ul.) (v návrhu ÚPN 102 

málopodlažná zástavba bytových a rodinných domov a 201 občianska vybavenosť 

celomestského a nadmestského významu) na: 

- 1203 záhrady (rešpektovať súčasné funkčné vyuţitie na mieste existujúcich záhrad) 

- 1122 parky a parkové úpravy (na ploche bývalej skládky stavebného odpadu) alebo 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

Pri akomkoľvek funkčnom vyuţití plochy severne od Gallayovej ul. rešpektovať existujúcu 

genofondovú lokalitu (periodická mokraď – reprodukčná lokalita a letné biotopy 

obojţivelníkov). 

Plocha SV a V svahy Devínskej Kobyly nad Dúbravkou, Záluhami, Krčace aţ po Kútiky a 

Karlovu Ves (v návrhu ÚPN 102 málopodlažná zástavba bytových a rodinných domov, 201 

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, 501 zmiešané územia bývania 

a občianskej vybavenosti) na: 

- 1203 záhrady 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Neuvaţovať s novou výstavbou na týchto plochách. V oblasti Krčace zachovať, resp. vytvoriť 

funkčné prepojenie medzi Devínskou Kobylou a Sitinou súvislými plochami zelene. Migráciu 

ţivočíchov cez cestu Karlova Ves – Dúbravka zabezpečiť funkčným ekoduktom. 

Ochranné pásmo energetického zariadenia – elektrovodu – v SV časti masívu Devínskej 

Kobyly ţiadame zrušiť, v návrhu ÚPN ţiadame ďalej neuvaţovať s vedením trasy 

elektrovodu cez lesné porasty. Súčasný elektrovod  nad Dlhými Dielmi – Karlovou Vsou 

kabelizovať v existujúcej trase, alebo zmeniť jeho trasu mimo lesné porasty. 

Plocha medzi ţeleznicou a cestou, východne od Technického skla (v návrhu ÚPN 502 

zmiešané územia výroby, obchodu a služieb) na: 

- 1203 záhrady, alebo 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

 

6. RBC Devín 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): prevaţne vyhovujúca (navrhujeme rozšíriť biocentrum o 

záhrady na jeho SV okraji – ulice Muránska a Kozičova). 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1132 vyhradená zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ:  

- 1132 vyhradená zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1203 záhrady 
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7. RBC Vajnorská dolina 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca – hranice je potrebné upresniť v rámci 

osobitnej dokumentácie (MÚSES, nový LHP, nový Generel BLP) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1001 les 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

8. RBC Zbojníčka - Panský les 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca – hranice je potrebné upresniť v rámci 

osobitnej dokumentácie (MÚSES, nový LHP, nový Generel BLP) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1001 les 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

9. RBC Pekná cesta (Chlmec) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca – hranice je potrebné upresniť v rámci 

osobitnej dokumentácie (MÚSES, nový LHP, nový Generel BLP) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1001 les 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

10. RBC Hrubý vrch (Drieňovec) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca – hranice je potrebné upresniť v rámci 

osobitnej dokumentácie (MÚSES, nový LHP, nový Generel BLP) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1001 les 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

11. RBC Hrubá pleš 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca – hranice je potrebné upresniť v rámci 

osobitnej dokumentácie (MÚSES, nový LHP, nový Generel BLP) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1001 les 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN  

 

12. RBC Ţelezná studnička 1. a 2. rybník 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

13. RBC Ţelezná studnička 3. a 4. rybník 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  
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Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

14. MBC Štrkovecké jazero 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (nie je uvedené v grafickej časti návrhu 

ÚPN) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1122 parky a parkové úpravy 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN. Vytvoriť okolo jazera pufrovaciu zónu (zóna 

nezastaviteľnosti).  

  

15. MBC jazero Rohlík (pri Poliklinike v Ruţinove) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (nie je uvedené v grafickej časti návrhu 

ÚPN) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

Návrh BROZ:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1122 parky a parkové úpravy (po obvode jazera v rozsahu existujúcich plôch zelene) 

 

16. RBC Sitina - Starý grunt 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Navrhujeme rozšírenie juţným smerom v 

súlade s RÚSES Bratislava (1994) o záhrady a ostatnú zeleň (svahy nad Líščím údolím), 

v časti Staré grunty upraviť hranicu na aktuálny stav (existujúce plochy zelene a záhrady 

zahrnúť do biocentra). 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 102 málopodlaţná zástavba bytových a rodinných domov 

- 1001 les 

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 1132 vyhradená zeleň 

- 1203 záhrady 

Návrh BROZ:  

- 1001 les 

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 1132 vyhradená zeleň 

- 1203 záhrady 

Vylúčiť  funkčné vyuţitie 102 málopodlažná zástavba bytových a rodinných domov v svahu 

nad Líščím údolím, najmä v jeho hornej časti pod cestou a v oblasti Starých gruntov na úkor 

existujúcich záhrad a zelene. V dolnej časti Líščieho údolia – pozdĺţ cesty – akceptovať len 

existujúcu jednoradovú zástavbu v súčasnom rozsahu (pri ceste). 

Zabezpečiť funkčné prepojenie biocentra s Devínskou Kobylou v priestore Krčace a 

s masívom Malých Karpát v priestore severného konca tunela pod Sitinou, a to súvislými 

plochami zelene namiesto navrhovaných intenzifikačných funkcií. 

Zabezpečiť územnú ochranu biocentra v 2. alebo 3. stupni ochrany podľa zákona 543/2002. 
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17. RBC Machnáč  

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (upresnenie hranice je potrebné vykonať v 

podrobnejšej mierke v rámci osobitnej štúdie, biocentrum rozšíriť o priľahlé staré záhrady) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

Návrh BROZ:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 1203 záhrady (územná rezerva pre budúce rozšírenie plochy biocentra) 

V maximálnej miere zachovať existujúce záhrady v celom priestore a kontaktnej zóne 

biocentra. Stabilizovať hranice biocentra. 

 

18. RBC Horský park - Slavín 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (upresnenie hranice je potrebné vykonať v 

podrobnejšej mierke v rámci osobitnej štúdie, biocentrum rozšíriť o priľahlé staré záhrady) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 102 málopodlaţná zástavba bytových a rodinných domov 

Návrh BROZ:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 1203 záhrady (územná rezerva pre budúce rozšírenie plochy biocentra) 

V maximálnej miere zachovať existujúce záhrady v celom priestore a kontaktnej zóne 

biocentra. Zabezpečiť funkčné prepojenie medzi Horským parkom a Slavínom súvislými 

plochami zelene. Stabilizovať hranice biocentra. 

 

19. RBC Kalvária 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

20. RBC Koliba - Stráţe 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: 

- 1202 vinice 

- 601 technická vybavenosť vodného hospodárstva 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

21. RBC Hradný vrch 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (upresnenie hranice je potrebné vykonať v 

podrobnejšej mierke v rámci osobitnej štúdie), rozšíriť biocentrum o priestor bývalého 

kameňolomu (kúpaliska) pri daňovom úrade (Ţiţkova ul.) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
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Návrh BROZ:  

- 1122 parky a parkové úpravy (objekt hradu a ostatné budovy vyňať z plochy 

biocentra) 

Na juţnom svahu hradného vrchu a v priestore bývalého kameňolomu pri daňovom úrade 

(Ţiţkova ul.) zmeniť navrhované funkčné vyuţitie (201 občianska vybavenosť celomestského 

a nadmestského významu) na 1122 parky a parkové úpravy. Ako súčasť parku obnoviť vodnú 

plochu (jazierko) slúţiacu pre reprodukciu obojţivelníkov a ako napájadlo pre drobné cicavce 

a vtáctvo.  

 

22. NBC Bratislavské luhy 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Navrhujeme upraviť hranice biocentra 

nasledovne: 

- pri Rusovciach rozšírenie aţ po poľnú cestu na úseku Pieskové - kriţovatka ciest, ďalej 

popri plote areálu. Priestor štrkovej jamy S od obce zahrnúť tieţ do biocentra.  

- pri Čunove - z hľadiska zachovania, resp. obnovenia funkčnosti tohoto biocentra i 

Dunajského biokoridoru povaţujeme za nevyhnutné jeho rozšírenie o všetky plochy v 

inundácii v priestore medzi št. hranicou s Maďarskom, objektami vodného diela a hrádzou. 

Väčšia časť týchto plôch predstavuje v súčasnosti kvalitné porasty mäkkého luhu a sú jedinou 

lokalitou výskytu a reprodukcie luţného ekotypu jeleňa na našom pravom brehu Dunaja. Ich 

vypustením z biocentra, resp. biokoridoru a prípadným narušením v dôsledku vybudovania 

športovo rekreačného areálu, tak ako je to uvedené v návrhu ÚPN, by došlo na tomto 

kritickom úseku k trvalému znefunkčneniu celého Dunajského biokoridoru (ľavobreţná časť 

biokoridoru je na úseku Dobrohošť - Kalinkovo uţ od r. 1992 dlhodobo nefunkčná v dôsledku 

výstavby VD Gabčíkovo). 

- juţne od okraja Petrţalky (Janíkovské role) navrhujeme zahrnúť do biocentra celú plochu 

ornej pôdy ohraničenú lesným porastom a tieţ severnú časť tohoto porastu (pri ceste do 

Rusoviec, juţne od ČOV), juţná časť porastu je v mapovom podklade návrhu ÚPN vyznačená 

ako súčasť biocentra. 

- vo Vlčom hrdle - navrhujeme rozšírenie biocentra severným smerom o všetky lesné porasty 

a niektoré plochy s charakterom PPF, resp. bez intenzívnej zástavby (záhradkárske osady), tak 

aby bolo zabezpečené priame priestorové prepojenie biocentra súvislými plochami zelene na 

biokoridor NBK XV. Malý Dunaj. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 601 technická vybavenosť vodného hospodárstva 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas (Jarovské rameno, V pri Čunove) 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (V pri Čunove, J 

od ČOV v Petrţalke) 

- 1001 les 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1122 parky a parkové úpravy (Rusovský park) 

- 1205, 1206 orná pôda 

Návrh BROZ:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 601 technická vybavenosť vodného hospodárstva (v súčasnom rozsahu) 

- 1001 les 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1122 parky a parkové úpravy (len Rusovský park) 
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Na plochách nami navrhovaného rozšírenia biocentra navrhujeme nasledovné funkčné 

vyuţitie:  

- 1001 les 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Na plochách ornej pôdy (1205, 1206 orná pôda) v biskupických luhoch pri horárni Topoľové 

a Na pieskoch, ktoré sú súčasťou biocentra (v návrhu ÚPN čiastočne navrhované na 1111 

zeleň vo voľnej krajine), poţadujeme zmenu ich funkčného vyuţitia na 1001 les (LPF) ako 

čiastočnú kompenzáciu za luţné lesy, ktoré boli zničené pri výstavbe VD Gabčíkovo. Takisto 

z tohoto dôvodu poţadujeme opätovné zalesnenie všetkých ostatných plôch, ktoré boli vyňaté 

z LPF pri výstavbe VD Gabčíkovo, ako aj ostatných disponibilných plôch (ornej pôdy) 

v pravobreţnej časti biocentra.  

V ÚPN ďalej neuvaţovať s navrhovanými areálmi športu a rekreácie v oblasti Jarovského 

ostrova a VD Čunovo (V od Čunova), ani s intenzifikáciou súčasného rekreačného vyuţívania 

rusovských jazier (navrhovaný chránený areál Drienkový les). Tieto lokality boli ešte pred 

výstavbou VD Gabčíkovo  súčasťou LPF. Luţných lesov na území Bratislavy, Slovenska i 

celosvetovo v posledných desaťročiach výrazne ubudlo. Podmienky pre zachovanie, resp. 

obnovu luţných lesov na týchto konfliktných lokalitách i na ostatnej ploche biocentra sú však 

v súčasnosti veľmi vhodné, a preto tu treba obnovu luţných lesov povaţovať za najvyššiu 

prioritu. Existujúce športovo - rekreačné objekty v areáli VD v Čunove ďalej nerozširovať. 

V celom priestore biocentra (okrem Rusovského parku) akceptovať len súčasné vysoko 

hodnotné extenzívne formy športu a rekreácie (funkčné vyuţitie 901 vodné toky a plochy, 

1001 les, resp. 1111 zeleň vo voľnej krajine). 

Intenzívne formy športu a rekreácie odporúčame rozvíjať na vhodnejších lokalitách, kde nie 

sú také výrazné konflikty so záujmami ochrany prírody (napr. Zlaté piesky, Rovinka, Nové 

Košariská, Senecké jazerá). Ako alternatívu odporúčame preveriť moţnosť lokalizovať tieto 

funkcie do priestoru medzi Petrţalkou a Jarovcami, namiesto navrhovaného nového obytného 

súboru. V tomto priestore ţiadame zmeniť navrhované funkčné vyuţitie na: 

- 1205, 1206 orná pôda (súčasný stav),  

- 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo alternatívne 

- 901 vodné toky a plochy (jedna väčšia umelá vodná plocha v SV časti územia pri 

ţeleznici) 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí (okolo vodnej plochy) 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas (v SV časti územia medzi Panónskou 

cestou a ţeleznicou). 

V priestore medzi ČOV a lesom pri ceste do Rusoviec zmeniť navrhované funkčné vyuţitie 

(402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas, 201 občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu) na:  

- 1111 zeleň vo voľnej krajine,  

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

 

Biocentrum leţí priamo na trase navrhovaného „nultého okruhu“. Prípadná výstavba mosta 

cez Dunaj a prívodných komunikácií na oboch brehoch by mala závaţný negatívny dopad na 

priaznivý stav ochrany biocentra, vrátane dotknutých ÚEV a CHVÚ a znamenala by aj 

výrazné znehodnotenie súčasného rekreačného potenciálu územia. Navrhujeme preto 

neuvaţovať s výstavbou „nultého okruhu“ v záväznej časti ÚPN, ale ponechať ho len ako 

ideový zámer, s potrebnou územnou rezervou. 

 

23. RBC Prievoz – Vrakuňa (Vrakunský lesík a Ruţinovský cintorín) 
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Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca, navrhujeme rozšíriť biocentrum v súlade 

s RÚSES (1994) o okolité disponibilné (nezastavané) plochy. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: 

- 1131 cintoríny 

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas 

Návrh BROZ: Zmeniť navrhované funkčné vyuţitie plochy na ľavom brehu Malého Dunaja 

(402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas) na 902 rekreácia v prírodnom prostredí, alebo 

1122 parky a parkové úpravy, pre umoţnenie lepšieho prepojenia biocentra s tokom Malého 

Dunaja. Na ostatných plochách súhlasíme s návrhom ÚPN. 

 

24. RBC Vajnorka 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

25. RBC Zlaté piesky 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

26. RBC Kalná 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (navrhujeme rozšíriť biocentrum o plochu 

ochrannej a izolačnej zelene na západnom brehu jazera) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

27. RBC Kuchajda 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas 

Návrh BROZ:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí, alebo 

- 1122 parky a parkové úpravy. 

Navrhované funkčné vyuţitie okolia (brehov) jazera (402 šport, telovýchova, rekreácia a 

voľný čas) zmeniť na 902 rekreácia v prírodnom prostredí, alebo 1122 parky a parkové 



 12 

úpravy. Akceptujeme návrh na preklasifikovanie biocentra na miestne biocentrum 

(Hrnčiarová a kol. 2004). 

 

28. RBC Šprinclov majer 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca – navrhujeme rozšírenie biocentra juţným 

smerom aţ po Račiansky potok 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Navrhované funkčné vyuţitie plochy v priestore nami navrhovaného rozšírenia biocentra – od 

juţného okraja rybníkov aţ po Račiansky potok (201 občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu) zmeniť na 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo ako alternatívnu 

moţnosť aj 902 rekreácia v prírodnom prostredí, alebo 1122 parky a parkové úpravy. 

V prípade prakticky úplného obostavania biocentra občianskou vybavenosťou, ako je to 

uvedené v návrhu ÚPN, by došlo k neprípustnej izolácii biocentra, s výrazne negatívnymi 

dôsledkami pre jeho biotu. Jediný biokoridor v priamom kontakte s biocentrom – upravený 

tok Struha, vzhľadom na svoju zníţenú funkčnosť a nedostatočné priestorové parametre 

limitované existujúcou zástavbou, nie je z tohoto hľadiska postačujúci. 

Zabezpečiť územnú ochranu biocentra v 2. alebo 3. stupni ochrany podľa zákona 543/2002. 

 

29. RBC Tanieriky - Lesík 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (nie je uvedené v mapovom podklade), 

nachádza sa tesne na hranici riešeného územia, medzi RBC č. 24 – Vajnorka a Šúrskym 

kanálom. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: Biocentrum leţí priamo na trase navrhovaného 

„nultého okruhu“. 

Návrh BROZ: neuvaţovať s výstavbou „nultého okruhu“ v záväznej časti ÚPN, ponechať ho 

len ako ideový zámer, s potrebnou územnou rezervou. 

 

30. RBC Malý ostrov  
 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (nie je uvedené v mapovom podklade). 

Navrhujeme ho lokalizovať v súlade s RÚSES (2004) do priestoru medzi Štefánikovou 

mohylou, areálom letiska, areálom ČOV, Malým Dunajom a Blatinou. Súčasťou RBC je 

navrhovaný chránený areál (jazierko Tiky – Tak). 

 Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: Biocentrum leţí priamo v priestore navrhovaného 

rozšírenie letiska M.R. Štefánika. 

Návrh BROZ: v ÚPN neuvaţovať s navrhovaným rozšírením letiska. Okrem záujmov ochrany 

prírody, je tu aj prioritný záujem nezhoršovať kvalitu ţivotného prostredia a kvalitu ţivota 

obyvateľov Bratislavy, čo by sa pri uvaţovanej intenzifikácii prevádzky letiska nedalo splniť.  

 

31. RBC Háj (Pánske nivy a Starý háj) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca (východne od Podunajských Biskupíc) 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  
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- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

 

32. RBC Sihoť 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Navrhujeme zahrnúť do biocentra aj 

záhradkársku osadu medzi Devínskou cestou a ramenom. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1001 les 

Návrh BROZ:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1001 les 

- 1203 záhrady (na ploche nami navrhovaného rozšírenia biocentra v S a SZ časti medzi 

ramenom a Devínskou cestou) 

Rozšíriť inundačné územie aţ po Devínsku cestu, nakoľko to zodpovedá reálnemu stavu, a 

protipovodňová ochrana týchto plôch nebude ani v budúcnosti dostatočne zabezpečená. 

Zabezpečiť územnú ochranu biocentra v 4. alebo 5. stupni ochrany podľa zákona 543/2002. 

 

33. RBC Slovanský (Sedláčkov) ostrov 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Navrhujeme rozšírenie biocentra smerom na 

JV aţ po oplotenie areálu kameňolomu, a po Devínsku cestu. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1001 les 

Návrh BROZ:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1001 les 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine (na ploche nami navrhovaného rozšírenia biocentra v JV 

časti medzi ramenom a Devínskou cestou). 

Zabezpečiť územnú ochranu biocentra v 4. alebo 5. stupni ochrany podľa zákona 543/2002. 

 

34. RBC Pečenský les 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca, navrhujeme rozšírenie biocentra JZ smerom 

o plochu medzi št. hranicou, hraničným prechodom Petrţalka – Berg a diaľnicou. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1001 les 

- 601 technická vybavenosť vodného hospodárstva 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 

Zabezpečiť územnú ochranu biocentra v 3. alebo 4. stupni ochrany podľa zákona 543/2002. 

 

35. RBC Baţantnica 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1001 les 

Návrh BROZ: 1001 les 
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V ÚPN neuvaţovať v tomto priestore v blízkosti biocentra s navrhovaným priemyselným 

parkom Jarovce – Kittsee, ani s funkčným vyuţitím 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

(golfové ihrisko). Severne od biocentra (pri diaľnici) neuvaţovať s funkčným vyuţitím 201 

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Na týchto plochách ţiadame 

ponechať ich súčasné aktuálne funkčné vyuţitie 1205, 1206 orná pôda, alebo zmeniť na 1111 

zeleň vo voľnej krajine. Neuvaţovať s výstavbou paralelnej cestnej komunikácie S od 

biocentra (Z od diaľnice). Neuvaţovať s výstavbou nového obytného súboru V od biocentra 

medzi Petrţalkou a Jarovcami. 

 

36. RBC Nové Košariská - štrkovisko 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nachádza sa mimo riešeného územia 

 

37. RBC Sad Janka Kráľa 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Navrhujeme rozšírenie biocentra o plochy 

zelene medzi Starým mostom a Prístavným mostom a vytvorenie jedného súvislého 

centrálneho mestského parku v tomto priestore. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

Návrh BROZ:  

- 1122 parky a parkové úpravy (existujúce objekty OV a ostatné budovy vyňať z plochy 

biocentra) 

 

38. RBC Soví les 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

Návrh BROZ:  

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 901 vodné toky a plochy 

Navrhované funkčné vyuţitie 902 rekreácia v prírodnom prostredí nie je plne kompatibilné 

s funkciou biocentra, preto ho ţiadame zmeniť na 1111 zeleň vo voľnej krajine. Toto funkčné 

vyuţitie umoţňuje takisto kvalitnú rekreáciu pri rešpektovaní prírodných hodnôt a funkcie 

biocentra. Zabezpečiť územnú ochranu biocentra v 3. alebo 4. stupni ochrany podľa zákona 

543/2002. 

 

39. RBC Draţdiak 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca.  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

Návrh BROZ:  
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- 1111 zeleň vo voľnej krajine (východný breh Veľkého Draţdiaka, plocha medzi 

Malým a Veľkým Draţdiakom) 

- 901 vodné toky a plochy 

Navrhované funkčné vyuţitie 902 rekreácia v prírodnom prostredí a 1122 parky a parkové 

úpravy ţiadame (východný breh Veľkého Draţdiaka, plocha medzi Malým a Veľkým 

Draţdiakom) zmeniť na 1111 zeleň vo voľnej krajine. Toto funkčné vyuţitie umoţňuje takisto 

kvalitnú rekreáciu pri rešpektovaní  prírodných hodnôt a funkcie biocentra. Funkčné vyuţitie 

902 rekreácia v prírodnom prostredí ponechať len na východnom brehu Malého Draţdiaka 

(existujúce chaty). Na plochách severne od Kutlíkovej ul. a v okolí dostihovej dráhy 

akceptujeme navrhované funkčné vyuţitie 1122 parky a parkové úpravy, ţiadame však 

v maximálnom rozsahu rešpektovať súčasný prirodzený charakter lesných porastov – zvyškov 

luţného lesa. 

Na celej ploche biocentra neuvaţovať s intenzifikáciou nad rámec súčasného športového a 

rekreačného vyuţívania, športové a rekreačné funkcie situovať v kontaktnej zóne biocentra na 

západnom brehu Veľkého Draţdiaka. 

Zabezpečiť územnú ochranu biocentra v 2. alebo 3. stupni ochrany podľa zákona 543/2002. 

 

40. RBC Rusovce (CHVÚ Sysľovské polia) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): prevaţne vyhovujúca. V súlade s expertíznym posúdením 

návrhu ÚPN Ústavom krajinnej ekológie SAV Bratislava (Hrnčiarová a kol. 2004) 

navrhujeme rozšíriť toto biocentrum severným smerom aţ po biocentrum č. 35 Baţantnica. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1205, 1206 orná pôda 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ: na ploche biocentra súhlasíme s návrhom ÚPN. 

V ÚPN neuvaţovať v priestore navrhovaného rozšírenia biocentra s navrhovaným 

priemyselným parkom Jarovce – Kittsee, ani s funkčným vyuţitím 902 rekreácia v prírodnom 

prostredí (golfové ihrisko). Neuvaţovať s výstavbou nového obytného súboru SV od 

biocentra medzi Petrţalkou a Jarovcami. Na týchto plochách ţiadame ponechať ich súčasné 

aktuálne funkčné vyuţitie 1205, 1206 orná pôda, alebo zmeniť na 1111 zeleň vo voľnej 

krajine. 

 

41. Chorvátske rameno -  juh 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca.  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí (v areáli štrkopieskovne) 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas (v areáli štrkopieskovne) 

Návrh BROZ:  

- 1111 zeleň vo voľnej krajine (CHA Chorvatské rameno a plocha medzi 

Dolnozemskou cestou a CHA Chorvatské rameno (areál štrkopieskovne a jeho okolie) 

- 901 vodné toky a plochy 

Navrhované funkčné vyuţitie 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas, 902 rekreácia 

v prírodnom prostredí a 1122 parky a parkové úpravy je v rozpore s podmienkami ochrany 

biocentra a chráneného areálu Chorvatské rameno, preto ho ţiadame zmeniť na 1111 zeleň vo 

voľnej krajine. Toto funkčné vyuţitie umoţňuje takisto kvalitnú rekreáciu pri rešpektovaní  

prírodných hodnôt a funkcie biocentra. Na celej ploche biocentra neuvaţovať 
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s intenzifikáciou nad rámec súčasného športového a rekreačného vyuţívania, po ukončení 

prevádzky štrkopieskovne revitalizovať jej areál a rozšíriť CHA Chorvatské rameno severným 

smerom aţ po Dolnozemskú cestu. Existujúci elektrovod kabelizovať, alebo zmeniť jeho trasu 

mimo plochy biocentra. 

 

42. Chorvátske rameno – sever 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (v mapovom podklade je vyznačené len ako 

biokoridor). Navrhujeme rozšíriť biocentrum o všetky disponibilné (nezastavané) plochy 

zelene v tesnej blízkosti Chorvátskeho ramena. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 901 vodné toky a plochy 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

Návrh BROZ:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 901 vodné toky a plochy 

 

 BIOKORIDORY: 

 

I. NBK Alúvium Moravy 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Navrhujeme rozšírenie o nezastavanú plochu 

(zeleň, záhrady) na SZ okraji DNV. V priestore medzi DNV a Devínom rozšíriť aţ po cestu a 

o plochu jazera pod hradom aj s brehovými porastami (Hrnčiarová a kol. 2004). 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí (pri ústí Mláky) 

Návrh BROZ:  súhlasíme s návrhom ÚPN 

Na ploche nami navrhovaného rozšírenia v časti juţne od toku Mláka medzi Z okrajom 

súčasnej zástavby na Istrijskej ulici a alúviom Moravy vylúčiť navrhované funkčné vyuţitie 

102 málopodlažná zástavba bytových a rodinných domov, a zmeniť ho na: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo 

- 1203 záhrady, alebo 

- 1204 trvalé trávne porasty. 

Výstavba nových domov v potenciálne záplavovej zóne nie je prípustná ani z hľadiska 

protipovodňovej prevencie. Navrhujeme rozšíriť na tomto úseku inundačné územie. 

 

II. RBK Stará mláka s prítokmi 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ:  súhlasíme s návrhom ÚPN. 

Zmeniť navrhované funkčné vyuţitie rozsiahlych plôch v priestore Lamačskej brány západne 

od diaľnice) a plôch Z od biocentra č. 4 Kamenáče (v návrhu ÚPN ako 201 občianska 

vybavenosť celomestského a nadmestského významu) na:  

- 1205, 1206 orná pôda, alebo 
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- 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo 

- 1204 trvalé trávne porasty,  

tzn. rešpektovať ich súčasné reálne funkčné vyuţitie. V prípade úplného zastavania týchto 

plôch občianskou vybavenosťou, tak ako je to uvedené v návrhu ÚPN, by došlo 

k neprípustnému narušeniu funkcie biokoridoru s výrazne negatívnymi dôsledkami pre jeho 

biotu. Biokoridor - upravený tok Mláka a jeho prítoky, vzhľadom na svoju zníţenú funkčnosť 

a nedostatočné priestorové parametre limitované existujúcou zástavbou v priestore intravilánu 

DNV, si môţe plniť svoju funkciu len pri rešpektovaní súčasného stavu extenzívneho 

vyuţívania jeho okolia. Celý priestor Lamačskej brány je v súčasnosti jediným funkčným 

priestorom pre plošnú migráciu bioty (najmä veľkých druhov terestrických stavovcov) medzi 

Malými Karpatami, nivou Moravy a Dunaja a Devínskou Kobylou na území mesta, ktorý je aj 

z tohoto hľadiska nevyhnutné zachovať aj v budúcnosti ako prevaţne voľný, tzn. nezastavaný 

priestor. Navrhovaný plošný rozsah občianskej vybavenosti v tomto priestore je navyše 

viacnásobne predimenzovaný, vzhľadom na nereálne vysoké prognózy nárastu počtu 

obyvateľov Bratislavy, z ktorých návrh ÚPN vychádza. 

Potrebná je revitalizácia biokoridoru (Hrnčiarová a kol. 2004) – ţiadame explicitne uviesť 

v záväznej časti ÚPN. 

 

III. RBK Lamač  - Devínska Kobyla 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Je potrebné rozšíriť biokoridor v kritickom 

úseku kriţovania s diaľnicou a ţeleznicou v Lamačskej bráne o existujúce plochy zelene 

(areál bývalého JRD Devín, plocha na konci Bakošovej ul. severne od bývalého OD Lamač, 

smerom na J aţ po cintorín, priestor medzi št. cestou, diaľnicou a ţeleznicou), ďalej ho viesť 

medzi cestou a ţeleznicou, aţ po Starú Mláku. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 502 zmiešané územia výroby, obchodu a sluţieb 

- 102 málopodlaţná zástavba bytových a rodinných domov 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas 

Návrh BROZ:   

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1122 parky a parkové úpravy (plocha na konci Bakošovej ul. severne od bývalého OD 

Lamač) 

Na rozdiel od Hrnčiarovej a kol. (2004), povaţujeme biokoridor za opodstatnený, hlavne 

v nadväznosti na existujúce ochranné pásmo ţeleznice. Biokoridor je aj v súčasnosti na 

väčšine svojej trasy reálne funkčný, a to najmä pre menšie druhy stavovcov (napr. plazy) a pre 

viaceré bezstavovce. 

 

IV. PBK Malé Karpaty - Devínska Kobyla - Devín - Hainburgské kopce 

V. RBK Devínska Kobyla – Marchfeld 
 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): migrácia ţivočíchov prebieha na celom úseku DNV - Devín 

a Devín - Riviéra. Charakter biokoridorov neumoţňuje ich presné priestorové vymedzenie 

(prekrývajú sa čiastočne s PBC č. 5 - Devínska Kobyla a tieţ s dunajským a moravským 

biokoridorom). Z hľadiska ich funkčnosti je však rozhodujúce zachovanie aspoň súčasnej 

kvality krajinnej štruktúry v tomto priestore.  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: je špecifikovaný pri biocentre č. 5 – Devínska Kobyla 
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Návrh BROZ: je špecifikovaný pri biocentre č. 5 – Devínska Kobyla 

 

PBK Koliba - Biely Kríţ (nesprávne číslovaný „IV“) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): migrácia ţivočíchov prebieha v celom súvislo zalesnenom 

priestore masívu Malých Karpát, z tohoto hľadiska nie je potrebné vymedzovať v mapovej 

časti ÚPN tento biokoridor na LPF. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1001 les 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN. Zachovanie, resp. zlepšenie súčasnej kvality 

lesných porastov riešiť opatreniami na LPF (Generel BLP, LHP, Program starostlivosti o 

CHKO Malé Karpaty). 

 

VI. NBK - JV svahy Malých Karpát 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca - tento významný biokoridor xerotermofilnej 

bioty nie je v mapovom podklade vôbec vyznačený! Navrhujeme jeho rozšírenie o všetky v 

súčasnosti nezastavané plochy viníc, záhrad a sadov, nachádzajúcich sa mimo LPF na JV 

svahoch Malých Karpát. 

 Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1202 vinice 

- 1203 záhrady 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 102 málopodlaţná zástavba bytových a rodinných domov 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí (strelnica v lome nad Mladou Gardou) 

Návrh BROZ:   

- 1202 vinice 

- 1203 záhrady 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

 

VII. NBK - SZ svahy Malých Karpát 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): biokoridor má nespojitý charakter - je tvorený pásom 

izolovaných plôch (biocentier). V záujmovom území moţno identifikovať tri takéto plochy na 

území MČ Záhorská Bystrica. 

 Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1203 záhrady 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 1001 les 

Návrh BROZ:   

- 1203 záhrady 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine (pod Holým vrchom) 

- 1001 les 

Navrhované funkčné vyuţitie 902 rekreácia v prírodnom prostredí na lokalite Holý vrch 

(juţne od obytného súboru Strmé vŕšky) zmeniť na 1111 zeleň vo voľnej krajine. 

 

VIII. RBK Vydrica s prítokmi (ÚEV Vydrica) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): čiastočne vyhovujúca. Navrhujeme rozšíriť o pravostranný 

prítok Bystrička (od sútoku pri Rotunde). 
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Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 1001 les 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

Návrh BROZ:   

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 1001 les 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (len v rozsahu 

existujúcich funkčných objektov) 

V ÚPN neuvaţovať s rekonštrukciou sedačkovej lanovky. Konštrukciu lanovky, vrátane 

údolnej stanice Sneţienka, asanovať. Nebudovať nové stravovacie a ubytovacie zariadenia. 

Hlavným dôvodom pre vyhlásenie ÚEV Vydrica bola existencia jedinej známej populácie 

kriticky ohrozeného raka riavového (Astacus torrentium) a niektorých ďalších druhov 

vodných organizmov (napr. Cordulegaster sp.), ktoré sú mimoriadne citlivé na kvalitu vody. 

Z tohoto dôvodu bude potrebné postupne eliminovať všetky známe bodové zdroje znečistenia, 

a hlavne nevytvárať nové. Vysoká koncentrácia najmä motorizovaných návštevníkov 

v priestore Sneţienky by vytvárala vysoké potenciálne riziko znečistenia. Prevádzka lanovky 

a parkoviska by predstavovala z tohoto hľadiska ďalšiu záťaţ, najmä v prípade havarijných 

únikov znečisťujúcich látok. Rekonštrukcia lanovky by bola stratová aj z ekonomického 

hľadiska. Cena lístka na lanovku by musela byť neúmerne vysoká, ak by sa mali vrátiť 

náklady potrebné na rekonštrukciu. Bez spojenia so zjazdovkou by bola v daných 

podmienkach prevádzka lanovky vysoko nerentabilná.  

Potrebná je revitalizácia biokoridoru (Hrnčiarová a kol. 2004) – ţiadame explicitne uviesť 

v záväznej časti ÚPN. 

 

IX. RBK Koliba - Slavín – Sitina 

X. RBK Horský park - Hradný vrch 

XII. RBK - Horský park - Ruţinov 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): tieto biokoridory majú v súčasnosti výrazne nespojitý 

charakter. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: biokoridory nie sú v návrhu ÚPN vymedzené. 

Návrh BROZ:  Udrţanie aspoň obmedzenej funkčnosti týchto biokoridorov pre skupiny 

ţivočíchov s vysokou mobilitou navrhujeme zabezpečiť rešpektovaním súčasnej kvality 

prírodných podmienok v biocentrách a interakčných prvkoch, nachádzajúcich sa na ich trase. 

  

XIIA. RBK Líščie údolie 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (nie je uvedený v mapovom podklade). Pre 

zachovanie funkčnosti biokoridoru je potrebné jeho rozšírenie (predĺţenie) juţným smerom 

(kriţovatka ulíc Staré Grunty, Líščie údolie a Svrčia), tak aby bola umoţnená migrácia  aspoň 

menších mobilnejších druhov ţivočíchov medzi Sitinou a Dunajským koridorom. Táto 

poţiadavka je kompatibilná s naším návrhom na rozšírenie biocentra č. 16 Sitina - Starý 

grunt. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 102 málopodlaţná zástavba bytových a rodinných domov 

- 1203 záhrady 

Návrh BROZ:  
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- 1203 záhrady 

Vylúčiť  funkčné vyuţitie 102 málopodlažná zástavba bytových a rodinných domov v svahu 

nad Líščím údolím, najmä v jeho hornej časti pod cestou a v oblasti Starých gruntov na úkor 

existujúcich záhrad a zelene. V dolnej časti Líščieho údolia – pozdĺţ cesty – akceptovať len 

existujúcu jednoradovú zástavbu v súčasnom rozsahu (pri ceste). 

 

XIII. PBK Dunaj 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (v mapovom podklade je vyznačený len ako 

úzky pás v strede toku), treba rozšíriť na celý tok a brehovú zónu. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

Návrh BROZ:  súhlasíme s návrhom ÚPN (pokiaľ sa v trase PBK nachádzajú lesné porasty, 

boli zahrnuté do NBC č. 22 - Bratislavské luhy, resp. do ostatných biocentier v inundácii).  

Tento medzinárodne významný biokoridor vodnej a luţnej bioty je na území mesta takmer 

nefunkčný (existujúce objekty VD Gabčíkovo neumoţňujú migráciu viacerým druhom 

ţivočíchov – napr. ryby a ostatné vodné ţivočíchy, vydra, bobor, jeleň). Preto ţiadame 

doplniť do záväznej časti ÚPN poţiadavku na jeho zfunkčnenie, a to: 

- realizáciou funkčného prepojenia úsekov Dunaja nad a pod VD Gabčíkovo, 

zabezpečujúceho obojsmernú migráciu rýb (rybovodov) v trase Mošonského a Malého 

Dunaja. 

- vytvorením nového mestského parku na pravom brehu Dunaja namiesto navrhovaného 

nového „celomestského centra“ (rozšírenie biocentra č. 37 - Sad Janka Kráľa o 

plochy zelene medzi Starým mostom a Prístavným mostom a vytvorenie jedného 

súvislého centrálneho mestského parku v tomto priestore, s funkčným vyuţitím 1122 

parky a parkové úpravy). 

- dôsledným rešpektovaním a postupným dotvorením alternatívneho biokoridoru č. XIV 

- NBK Rajka - Čunovo - Rusovce - Jarovce - Baţantnica - Pečenský les. Tento 

biokoridor môţe po jeho dobudovaní slúţiť pre väčšinu terestrických druhov 

stavovcov ako funkčný „by – pass“, obchádzajúci vysoko urbanizovaný a teda 

prakticky nepriechodný priestor centra Bratislavy. 

 

XIV. NBK Rajka - Čunovo - Rusovce - Jarovce - Baţantnica - Pečenský les 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca - tento významný terestrický biokoridor 

vôbec nie je vyznačený v mapovom podklade !  

Plošné vymedzenie biokoridoru navrhujeme v súlade s priemetom RÚSES (1999) v celom 

priestore medzi diaľnicou a štátnou hranicou (okrem uţ existujúcich objektov hraničného 

prechodu pri Jarovciach). Jedine takto vymedzený biokoridor si môţe uchovať svoju 

funkčnosť aj do budúcnosti. Na úseku od št. hranice s Maďarskom po Jarovce sa biokoridor 

prekrýva s biocentrom č. 40 - Rusovce (ÚEV Sysľovské polia). 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 201občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

- 202 občianska vybavenosť lokálneho charakteru 

- 301 priemyselná výroba (priemyselný park Jarovce – Kittsee) 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas 

- 502 zmiešané územia výroby, obchodu a sluţieb 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí (golfové ihrisko) 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 
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- 1205, 1206 orná pôda, 

Návrh BROZ:   

Na úseku od št. hranice s Maďarskom po Jarovce súhlasíme s navrhovaným funkčným 

vyuţitím (1205, 1206 orná pôda, 1111 zeleň vo voľnej krajine). Biokoridor by mal po 

dobudovaní (v zmysle posilnenia funkcie prírodných prvkov) slúţiť pre väčšinu terestrických 

druhov stavovcov ako funkčný „by – pass“, obchádzajúci od západu vysoko urbanizovaný a 

teda prakticky nepriechodný priestor centra Bratislavy. Preto na úseku od Jaroviec po 

Pečenský les, nesúhlasíme s navrhovaným fukčným vyuţitím a ţiadame ho zmeniť na:  

- 1205, 1206 orná pôda (rešpektovať súčasné funkčné vyuţitie) 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň (v ochranných pásmach TI a pozdĺţ diaľnice)  

- 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo 

- 1204 trvalé trávne porasty. 

V ÚPN neuvaţovať v priestore biokoridoru s navrhovaným priemyselným parkom Jarovce – 

Kittsee, ani s funkčným vyuţitím 902 rekreácia v prírodnom prostredí (golfové ihrisko). Na 

týchto a ostatných plochách ţiadame ponechať ich súčasné aktuálne funkčné vyuţitie 1205, 

1206 orná pôda, alebo zmeniť na 1111 zeleň vo voľnej krajine. Neuvaţovať s výstavbou 

paralelnej cestnej komunikácie západne od diaľnice. Neuvaţovať s výstavbou nového 

obytného súboru medzi Petrţalkou a Jarovcami. 

 

XV. NBK Malý Dunaj 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Navrhujeme rozšíriť biokoridor v intraviláne 

o existujúce plochy zelene pozdĺţ toku, najmä v priestore Páleniska a Slovnaftu aj o ďalšie 

disponibilné plochy po oboch brehoch, namiesto navrhovanej zástavby. Mimo intravilánu (V 

od ČOV vo Vrakuni) rozšíriť na šírkové parametre NBK.  

 Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

- 202 občianska vybavenosť lokálneho charakteru 

- 302 distribučné centrá, sklady, stavebníctvo 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas 

- 502 zmiešané územia výroby, obchodu a sluţieb 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ: 

- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

Vo Vlčom hrdle je potrebné zabezpečiť priestorové prepojenie terestrickej zloţky biokoridoru 

súvislými plochami zelene na biocentrum č. 22 - Bratislavské luhy, s vyuţitím všetkých 

disponibilných plôch - lesné porasty, plochy bez intenzívnej zástavby, záhradkárske osady. 

Zabezpečenie funkčného prepojenia v tomto zúţenom priestore je rozhodujúce z hľadiska 

funkčnosti celého biokoridoru (jeho terestrickej zloţky) na území mesta. 

V návrhu ÚPN absentuje aj dostatočné zhodnotenie prírodného a rekreačného potenciálu a 

fenoménu vody pozdĺţ Malého Dunaja. 

Preto navrhujeme vytvoriť pozdĺţ oboch brehov Malého Dunaja v rámci disponibilných (tzn. 

v súčasnosti nezastavaných plôch) „zelený pás“ od prístavu Pálenisko aţ po hranicu mesta, 
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s kombinovanou funkciou oddychu, športu a rekreácie a ochrany prírody, vrátane peších a 

cyklistických chodníkov, s moţným prepojením pozdĺţ pravého brehu Dunaja (prístavu) aţ 

po zónu Pribinova. 

Súčasná nevyhovujúca kvalita odpadových vôd vypúšťaných z ČOV vo Vrakuni do Malého 

Dunaja predstavuje najzávaţnejší stresový faktor pre toto územie európskeho významu. ČOV 

je jeho najvýznamnejším, a po presmerovaní chladiacich vôd zo Slovnaftu do Dunaja 

prakticky jediným zdrojom znečistenia na území Bratislavy.  Ani po plánovanom rozšírení 

ČOV nemoţno očakávať v tomto smere výrazné zlepšenie, vzhľadom na relatívne malé 

prietoky v tomto recipiente. Navrhujeme preto presmerovať vyústenie odpadových vôd 

z ČOV vo Vrakuni potrubím cez Malý Dunaj, pozdĺţ neho a ďalej cez areál Slovnaftu (s 

moţným napojením a dočistením na ČOV v Slovnafte) do Dunaja. Toto opatrenie by prispelo 

k zásadnému zlepšeniu čistoty vody v Malom Dunaji, čo je nevyhnutné  pre dosiahnutie 

priaznivého stavu  ochrany ÚEV Malý Dunaj pod Bratislavou. Výrazne sa tieţ zvýši 

rekreačný potenciál samotného toku a jeho okolia, ako aj kvalita ţivota obyvateľov obcí 

situovaných pozdĺţ toku. 

Potrebná je aj revitalizácia biokoridoru, vrátane brehových porastov (Hrnčiarová a kol. 2004) 

– ţiadame explicitne uviesť v záväznej časti ÚPN. 

 

XVI. RBK - Malé Karpaty - Malý Dunaj (Ml. Garda - Kuchajda - M. Dunaj) 

XVIA. RBK Zlaté piesky - parčík pri kúpalisku Delfín 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): tieto biokoridory majú v súčasnosti výrazne nespojitý 

charakter. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: biokoridory nie sú v návrhu ÚPN vymedzené. 

Návrh BROZ:  Udrţanie aspoň obmedzenej funkčnosti týchto biokoridorov pre skupiny 

ţivočíchov s vysokou mobilitou navrhujeme zabezpečiť rešpektovaním súčasnej kvality 

prírodných podmienok v biocentrách a interakčných prvkoch, nachádzajúcich sa na ich trase. 

 

XVII. RBK Račiansky potok s prítokmi 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca, okrem začiatočného úseku (bočnej vetvy – 

oblúka)  biokoridoru v Ţabom majeri 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas 

- 501 zmiešané územia bývania a občianskej  vybavenosti  

- 502 zmiešané územia výroby, obchodu a sluţieb 

- 702 plochy zariadení ţelezničnej dopravy 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ: 
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- 901 vodné toky a plochy 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí 

- 402 šport, telovýchova, rekreácia a voľný čas (v rozsahu existujúcich zariadení) 

- 702 plochy zariadení ţelezničnej dopravy (len v nevyhnutnom rozsahu, kriţovanie 

biokoridoru s týmito plochami je potrebné riešiť funkčnými ekoduktami) 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1203 záhrady (v celom priestore Ţabieho majera – medzi ţeleznicami, tzn. 

rešpektovať súčasné funkčné vyuţitie) 

- 1205, 1206 orná pôda, 

Bočná vetva biokoridoru v Ţabom majeri v priestore záhradkárskych osád medzi ţeleznicami 

predstavuje mimoriadne významnú genofondovú lokalitu s výskytom viacerých chránených 

druhov ţivočíchov národného a európskeho významu. V zastavanom území mesta je to napr. 

jediná izolovaná lokalita výskytu kriticky ohrozeného mloka dunajského (Triturus 

dobrogicus) – druhu európskeho významu. 

Preto ţiadame zmeniť navrhované funkčné vyuţitie plôch pozdĺţ biokoridoru (po oboch 

stranách) najmä na 1205, 1206 orná pôda, alebo 1111 zeleň vo voľnej krajine, alebo 1203 

záhrady, tzn. v maximálnej miere rešpektovať ich súčasné reálne funkčné vyuţitie. V prípade 

úplného zastavania týchto plôch, tak ako je to uvedené v návrhu ÚPN, by došlo 

k neprípustnému narušeniu funkcie biokoridoru s výrazne negatívnymi dôsledkami pre jeho 

biotu. Biokoridor - upravený tok Račianskeho potoka a jeho prítoky, vzhľadom na svoju 

zníţenú funkčnosť a nedostatočné priestorové parametre limitované existujúcou zástavbou 

v intraviláne, môţe byť funkčný len pri zachovaní extenzívneho vyuţívania jeho blízkeho 

okolia. Navrhované priestorové parametre biokoridorov (šírka) platia pre extenzívne 

vyuţívanú poľnohospodársku krajinu, v silne urbanizovanej krajine je potrebné uvaţovať pri 

biokoridoroch s extenzívne vyuţívaným ochranným pásmom (optimálne po oboch stranách 

biokoridoru). 

Bezprostredné okolie biokoridoru je z tohoto hľadiska nevyhnutné zachovať aj v budúcnosti 

ako prevaţne voľný, tzn. nezastavaný priestor. Navrhovaný plošný rozsah výstavby v tomto 

priestore je viacnásobne predimenzovaný, vzhľadom na nereálne vysoké prognózy nárastu 

počtu obyvateľov Bratislavy, z ktorých návrh ÚPN vychádza. 

V priestore Ţabieho majera (medzi Bojnickou ul. a oblúkmi ţelezníc, medzi ulicami Koľajná 

a Pri šajbách) zmeniť navrhované funkčné vyuţitie na 1203 záhrady (tzn. rešpektovať súčasné 

funkčné vyuţitie), alebo 1141 ochranná a izolačná zeleň. 

Neuvaţovať v ÚPN s výstavbou „vonkajšieho polkruhu“ – prívodnej komunikácie a tunela 

pod Karpatmi (v trase Gaštanový hájik – Lamač) 

Potrebná je revitalizácia biokoridoru (Hrnčiarová a kol. 2004) – ţiadame explicitne uviesť 

v záväznej časti ÚPN. 

  

XVIII. RBK potok Struha 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN. Potrebná je revitalizácia biokoridoru (Hrnčiarová a 

kol. 2004) – ţiadame explicitne uviesť v záväznej časti ÚPN. 

 

XIX. NBK Šúrsky kanál 
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Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nachádza sa mimo hodnoteného územia 

 

XX. RBK Šúrsky kanál - Malý ostrov 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (nie je uvedený v mapovom podklade). 

Navrhujeme ho lokalizovať v súlade s RÚSES v trase bývalého ramena Malého Dunaja. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: nie je uvedený 

Návrh BROZ:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

 

XXI. NBK Topoľové hony - Rovinka - Malý  Dunaj 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca (biokoridor sa nachádza na hranici hodnoteného 

územia) 

 Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1205, 1206 orná pôda 

Návrh BROZ: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

 

XXII. NBK Bratislavské luhy - Neziderské jazero 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): charakter biokoridoru ako ťahovej cesty vtáctva 

neumoţňuje presné vymedzenie jeho hraníc. Z hľadiska jeho funkčnosti je potrebné zabrániť 

najmä výstavbe nových  vedení vysokého napätia v trase biokoridoru a existujúce vedenia 

zabezpečiť tak, aby sa minimalizovali kolízie počas preletov. 

 

XXIII. RBK Chorvátske rameno 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca, navrhujeme rozšíriť biokoridor o všetky 

disponibilné (nezastavané) plochy zelene v tesnej blízkosti Chorvátskeho ramena. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  

- 1122 parky a parkové úpravy 

- 901 vodné toky a plochy 

- 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

Návrh BROZ:  

- 901 vodné toky a plochy 

- 1122 parky a parkové úpravy 

Nutný je sprísnený reţim ochrany biokoridoru, nakoľko sa nachádza priamo v urbanizovanom 

prostredí (Hrnčiarová a kol. 2004). 

 

XXIV. RBK Kopáč - Rovinka 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (nie je uvedený v mapovom podklade). 

Navrhujeme ho lokalizovať v súlade s RÚSES. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN:  1205, 1206 orná pôda 

Návrh BROZ:  1111 zeleň vo voľnej krajine  

 

XXV. RBK Malý Dunaj - Lieskovec 
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Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca (nie je v mapovom podklade). Navrhujeme 

ho lokalizovať v súlade s RÚSES. 

 Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

- 1205, 1206 orná pôda 

  Návrh BROZ: 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Napriek zníţenej funkčnosti povaţujeme tento biokoridor za reálny (na rozdiel od Hrnčiarovej 

a kol., 2004), hlavne pre menšie druhy terestrických stavovcov. Biokoridor navrhujeme 

budovať ako súčasť zeleného ochranného pásu okolo Slovnaftu.  

   

XXVI. RBK Jarovské rameno - MČ Petrţalka - Sad J. Kráľa - Pečenský les 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): trasa biokoridoru vedie cez MČ Petrţalka, pozdĺţ Panónskej 

cesty. V súlade s expertíznym posudkom ÚKE SAV (Hrnčiarová a kol., 2004) povaţujeme 

tento biokoridor pri súčasnom stave urbanizácie územia za nereálny. 

Návrh BROZ: neuvaţovať s týmto biokoridorom v ÚPN. 

 

XXVII. RBK - Jarovské rameno - Baţantnica 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): nevyhovujúca. Na úseku Dolné senokosy (od št. cesty po 

Baţantnicu) je lokalizácia vyhovujúca, aţ na kolíziu s navrhovanou dialničnou kriţovatkou. 

Zabezpečenie funkčného kriţovania biokoridoru s diaľnicou je potrebné riešiť ekoduktom. 

Biokoridor navrhujeme predĺţiť aţ po Rusovce a lokalizovať  ho v tomto úseku do priestoru 

medzi št. cestou a okrajom biocentra č. 22 Bratislavské luhy. 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 902 rekreácia v prírodnom prostredí (golfové ihrisko). 

- 1141 ochranná a izolačná zeleň 

  Návrh BROZ: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

- 1205, 1206 orná pôda, 1141 ochranná a izolačná zeleň (na úseku nami navrhovaného 

rozšírenia V od cesty Rusovce – Petrţalka) 

V ÚPN neuvaţovať v tomto priestore s navrhovaným priemyselným parkom Jarovce – 

Kittsee, ani s funkčným vyuţitím 902 rekreácia v prírodnom prostredí (golfové ihrisko). 

Neuvaţovať s výstavbou nového obytného súboru medzi Petrţalkou a Jarovcami. Urbanizácia 

tohoto v súčasnosti nezastavaného priestoru (orná pôda) by mala o.i. výrazne negatívny vplyv 

aj na funkčnosť tohoto biokoridoru. 

 

XXVIII. RBK - Dunajské luhy pri Čunove - RBC Rusovce (č. 40) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca. Na úseku pozdĺţ účelovej komunikácie medzi 

Ostrovnými lúčkami a št. cestou navrhujeme rozšírenie biokoridoru o plochu ornej pôdy 

medzi touto cestou a okrajom novej málopodlaţnej zástavby (Rusovce). 

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 
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Neuvaţovať v ÚPN s navrhovanou výstavbou (nebilancované nové podnety – navrhované 

funkčné vyuţitie 102 málopodlažná zástavba bytových a rodinných domov) na ploche ornej 

pôdy medzi cestou a JV okrajom novej málopodlaţnej zástavby v Rusovciach. 

 

XXIX. RBK Rusovecký kanál (úsek Ostrovné lúčky - hranica s Maďarskom) 

 

Lokalizácia (vymedzenie hraníc): vyhovujúca  

Návrh využitia územia v návrhu ÚPN: 

- 901 vodné toky a plochy 

- 1111 zeleň vo voľnej krajine 

Návrh BROZ: súhlasíme s návrhom ÚPN 


