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 700 ročná história 

košických lesov -

listina z roku 1311- 

synovia a manželka 

palatína Omodeja  

odovzdávajú mestu 

Košice les Silva nigra 

medzi Vyšnými 

Košicami a Gelnicou 





 

 výmera – 19 500 ha 

 z toho 4  600 ha 

košický lesopark  

 3 okresy 

 28 katastrálnych  

 území 

 9 lesných celkov  

 

 

→ 1% z výmery lesov SR 

 

→ 10% z výmery 
mestských a obecných 
lesov SR 

 





 Dátum vzniku: 28.5.1993 ( ako s.r.o.) 

 Zmena od r.2005 -  transformácia na a.s. 

 Základné imanie 1 128 593 €  

 Akcionári:  100% Mesto Košice  

 Ročný obrat:  cca 5 mil. Eur 

 Počet zamestnancov: 60 

    

 Držiteľ certifikátu FSC od r. 2004 

 



prevaha lesov osobitného určenia s dominanciou plnenia 

verejno-prospešných funkcií 

(prímestské rekreačné lesy, lesy v chránených územiach,               

lesy v pásmach vodných zdrojov)   

 Hospodárske
3%

Osobitného 
určenia

82%

Ochranné
15% Kategórie lesa

Hospodárske

Osobitného určenia

Ochranné



Dub 
15% 

Hrab 
8% 

Jaseň 
2% 

Javor 
3% 

Breza 
1% 

Buk 
55% 

Lipa 
1,5% 

Ost.list 
0,5% 

Smrek 
4,5% 

Jedľa 
6% 

Borovica 
2% 

Smrekovec 
1,5% 

Ihličnaté 
14% 



Dominancia 

podrastového hospodárenia 

Uplatňovanie 

účelového výberu 

v lesoch osobitného určenia 

 

Prijatie princípov 

Pro Silva 

 

 

 

prírode blízke hospodárenie v lesoch 



5 Národných prírodných rezervácií 
(568 ha) 

 Vozárska    77 ha 

 Bokšov 147 ha 

 Humenec   86 ha 

 Sivec 170 ha 

 Bujanov   88 ha 

1 Prírodná rezervácia 
 Vysoký vrch    37ha 

NATURA 2000 
Územie európskeho významu (SAC) 

 Stredné Pohornádie (6 800 ha) 
Chránené vtáčie územie (SPA) 

 Volovské vrchy (17 500 ha) 
 









 

Lesy osobitného určenia - 

subkategória prímestských lesov 

s prioritnou funkciou  

zdravotnou, kultúrnou a rekreačnou  

tvoria takmer ¼ výmery   

(23%) košických lesov  

 

 





Zóna rekreácie 
Výmera 

v ha 

A –

najintenzívnejšia 

návštevnosť 

130 

B –menej 

intenzívna 

návštevnosť 

270 

C–najmenej 

intenzívna 

návštevnosť 

4 200 



Parameter Hodnota 

Nadmorská výška 200-700 m n.m. 

Priemerná teplota 6,7-10,3 °C 

Max./Min. teplota (2005) 34°C/-15,1°C 

Priemerné ročné zrážky 650-800 mm 

Priemerná vlhkosť vzduchu 76% 

Ročná suma slnečného svitu 2 053 hod 

Prevládajúci smer vetra severný 



Lesné celky Zásoba dreva Zastúpenie hlavných drevín  

 Kostoľany  

Lesopark 

Jahodná 

Čermeľ 

1 056 577m3 

 

231 m3/ha 

Dub  37% 

Buk  28% 

Hrab 16% 

Jedľa  7% 



 bezprostredný dotyk mesta so súvislým lesom-  

jedinečnosť v rámci Slovenska i Európy 

 prvé plány na rekreačné využívanie 

prímestských lesov- Čermeľ, Bankov -1872 

 cieľavedomý proces budovania lesov pre 

využívanie na prímestskú rekreáciu začal 

v roku 1960 na výmere 3200 ha 



 nárast počtu obyvateľov v 1960-80 - tlak na 
rozšírenie hraníc lesoparku 

 nová výmera lesoparku definovaná na ploche       
6 915 ha 

 nový LHP 1991 – 2000 - generel pre Lesný park 
Košice  

 v roku 1992- zmena vlastníckych pomerov - mesto 
Košice sa znovu stáva vlastníkom  okolitých lesov 
v ich historických hraniciach 

 projekt „Aktualizácia generálneho plánu 
lesoparku Košice na roky 1999 – 2008“  na výmere 
4 600 ha - zóny A,B,C 



 proces lesného plánovania na roky 2009 – 2018 

-potreba prehodnotenia územia lesoparku 

mesta Košice do budúcnosti – súvislosti: 

 

 nová štruktúra lesných celkov 

 premietnutie poznatkov 20-ročných skúseností 

hospodárenia na území 

 značný rast záujmu o prímestskú rekreáciu, ako aj 

požiadavky na rozšírenie foriem  a druhov 

využívania lesa pre oddych, relax a šport 

 

 



 Základná požiadavka 
 vytváranie biologicky bohatého a esteticky pôsobivého lesa 

 Cieľ lesného hospodárenia  
 zdravý, stabilný les, odolný voči abiotickým a biotickým 

škodlivým činiteľom, pestré drevinové zloženie a veková 
štruktúra 

 Žiadaná funkcia 
 vzdušnosť, dostatočný prístup slnečného žiarenia a výskyt 

miest s výhľadmi do štruktúry lesných porastov i vyhliadkami 
do krajiny 

 Požiadavky v súvislosti s FSC 
 ponechávanie mŕtveho dreva v lese 

 ponechávanie jednotlivých stromov materského porastu, 
stromov úctyhodných rozmerov a veku, hniezdnych stromov   



 ústup od budovania lesoparku v zmysle prísnej 
zonácie 

 systém budovania lokalít pre intenzívnu 
rekreáciu  

 budovanie a udržiavanie rozptylovej zóny 
rekreácie 

 súvisí  

- s dostupnosťou lokalít intenzívnej rekreácie a 

 - s možnosťami ochrany lesoparkových zariadení 
a protipožiarnej ochrany týchto lokalít 



 

 Lokality s intenzívnou rekreáciou  

 budovanie funkčných plôch  (lúčok, plôch pre hry 

a oddych), náučných chodníkov a lesoparkových 

zariadení (altánky, stoly, lavice, prístrešky 

a ohniská) 

 budovanie riedkolesia, výhľadov do lesných 

porastov, zachovanie pestrých porastových plášťov 

a zvyšovanie pestrosti drevinového zloženia 



 

 Rozptylové zóny lesoparku  

 hustá a kvalitná sieť lesných ciest a chodníkov, 

doplnená o informačné tabule, mapy územia 

a vybavené oddychové miesta (altánky, stoly, 

lavice) 

 lesné hospodárenie s využitím jemnejších foriem, 

ktoré zabezpečia rýchlu poťažbovú úpravu, 

zamedzia erózii na lesných cestách a chodníkoch - 

zjazdnosť a prejazdnosť. 



 prírodné lesy v pôvodnom druhovom zložení - aj 
fragmenty charakteru pralesov 

 druhy panónskej flóry doplnené hlbšie v lesnatom 
území druhmi karpatskej flóry 

 prekryv parku v rámci chráneného územia 
európskeho významu Natura 2000  

 - Stredné Pohornádie - ochrana lesných 
spoločenstiev s biotopmi buka, duba a cenných 
listnáčov (SAC-ÚEV na 12% územia lesoparku),  

 - SPA- CHVÚ – Volovské vrchy – ochrana: orol 
kráľovský, bocian čierny, sovy, ďatle a ostatné      
( na 40% územia lesoparku) 
 



Prioritná verejno-prospešná funkcia lesa na území 
prímestského lesného parku je sociálna funkcia. 

   

 Identifikácia zúčastnených strán 

 miestne politické autority na komunálnej úrovni - Mesta 
Košice, mestských častí 

 správca prímestského parku 

 mimovládne (neziskové) organizácie 

 vzdelávacie organizácie, školstvo 

 podnikatelia 

 široká verejnosť 

 masmédiá 

  

rôznorodé preferencie u zúčastnených strán  
 



 zohľadňovanie potrieb znevýhodnených skupín – 

detí, seniorov, zdravotne postihnutých občanov 

 

 na správe prímestského parku sú zainteresovaní: 

miestne politické autority na komunálnej úrovni a 

správca prímestského parku.  

 -ostatné zúčastnené strany sa na správe parku 

podieľajú nepriamo - spätná väzba z komunikácie 

s priamo zainteresovanými.  



   

 cca 50 až 70 ľudí/hektár =140 až 200 m2 na 

jedného návštevníka a minimálne 45 m2 na 

jedného obyvateľa mesta  

 pri výmere lesného parku 4 600 ha -pre mesto 

Košice priaznivá hodnota  196 m2 na jedného 

obyvateľa 

 monitorovací systém sledovania a hodnotenia 

návštevnosti parku v súčasnosti neexistuje 



 

 Územné aspekty 

 

 možné strety záujmov s vlastníkmi priľahlých 

nehnuteľností  

 zložitosť kombinácie terénnych, 

infraštruktúrnych a vlastníckych pomerov 

na určitých lokalitách 

 vysoké riziko vzniku lesných požiarov  



 

Politiky (stratégie) / regulačné aspekty 

 

 neexistencia osobitného územného plánu 

 nižšia miera organizačnej autonómnosti 

 nedostatočná integrácia zúčastnených strán 

 neexistencia monitorovacieho systému  

 slabá vymožiteľnosť korektného správania 



 

Environmentálne aspekty 

 

 vznik živelných skládok komunálneho odpadu 

 časté porušovanie zákazu spaľovania odpadu, 

resp. trávnych porastov  

 chýbajúce drobné vodné plochy 



 

 Sociálne aspekty 

 

 množstvo odpadkov po návštevníkoch  

 súbeh užívania ciest cyklistami a pešími  

 nutnosť umožniť prístup vlastníkov 
k nehnuteľnostiam 

 časté prejavy vandalizmu  

 slabá úroveň komunikácie zúčastnených strán 

 nedostatočná úroveň protipožiarneho správania sa  

 lokality obsadzované bezdomovcami 



 

  Ekonomické aspekty 

 

 nedostatočné komunálne finančné zdroje  

 ťažšia dostupnosť štátnej podpory  

 absencia spolupodielu súkromnej sféry   

 zvýšené náklady na odstraňovanie následkov 
vandalizmu a likvidáciu skládok odpadu 

 neakceptovateľnosť spoplatnenia vstupu 
do parku zo strany širokej verejnosti  



 

   Infraštruktúra a dostupnosť 

 

 chýbajúce sociálno-hygienické zariadenia 
a verejné osvetlenie  

 nízka kapacita záchytných parkovísk 

 nedostatok stravovacích a občerstvovacích 
kapacít  

 chýbajúce bezpečné napojenie cyklistického 
chodníka v Čermeľskom údolí  

 nedostatočné tempo rekonštrukcií ciest na rozvoj 
aktivít  

 



 

Územné aspekty 

 

 tesná nadväznosť územia parku na osídlené zóny 

mesta 

 dostatočne veľká výmera lesného komplexu -   

rozptýlenie návštevnosti  

 optimálna terénna konfigurácia územia vhodná 

na rozvoj rekreačných aktivít 

 identifikovateľné hranice územia 



 

Politiky (stratégie) / regulačné aspekty 

 

 existencia koncepčných strategických 
rozvojových dokumentov na národnej, 
regionálnej a komunálnej úrovni  

 dobrá úroveň východiskových plánovacích 
podkladov   

 tesnejšia spolupráca správcu parku s mestskou 
políciou 



 

 Environmentálne aspekty 

 

 prírodná rozmanitosť a vysoký stupeň biodiverzity 

územia - flóra, fauna a prvky neživej prírody   

 existujúce podklady mapujúce výskyt 

environmentálne významných lokalít 

 existujúce chránené územia  -  možnosť pre 

návrhy nových maloplošných chránených území 



 

 Sociálne aspekty 

 

 dobrá vzdelanostná a kompetenčná úroveň personálu 

 možnosti rozvoja krátkodobej rekreácie pri nízkych 
finančných nárokoch 

 potenciál na zlepšenie vzájomnej komunikácie 
zúčastnených strán 

 možnosti pre intenzívny rozvoj nových vzdelávacích 
aktivít 

 možnosť podpory zamestnanosti sociálne slabších 
skupín obyvateľov 

 dostatočné prírodné zdroje pramenitej pitnej vody 



 

  Kultúrno - historické aspekty 

 
 populárno-náučné publikácie a mapy vydané správcom 

parku 

 široká škála kultúrno-historických pamiatok   

 drobné historické objekty sakrálnych a iných stavieb 
zapadajúce do prírodného prostredia 

 využívanie prírodných stavebných materiálov (drevo, 
kameň) 

 možnosti pre budovanie ďalších náučných chodníkov 

 potreba vydania stručného sprievodcu územím 
lesoparku 



 

   Ekonomické aspekty 

 
 rozvoj nových podnikateľských aktivít so 

zameraním na rekreáciu- vyhliadkové veže, 
osvetlené trasy, vodné plochy              s 
možnosťou rybolovu 

 zainteresovanie podnikateľských subjektov  
formou sponzoringu 

 využitie grantových schém na financovanie 
formou partnerstva správcu parku a neziskových 
mimovládnych organizácií  



 

   Infraštruktúra a dostupnosť 

 
 objekty vhodné na rekonštrukciu a využitie na 

účely environmentálnej výchovy 

 dobrá dostupnosť do východísk parku 
prostriedkami MHD 

 možnosti ďalšieho rozvoja MHD 

 hustá sieť lesných ciest -  predpoklad ďalšieho 
rozvoja cykloturistiky na území 



Regionálna a komunálna úroveň 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Košického samosprávneho kraja 2016-2022 

 Program rozvoja mesta Košice 2015-2020(2025) 

 -Akčný plán rozvoja mesta Košice 2016-18 - 

 rozvojové zámery v 2 oblastiach : 

 - Košice – mesto inovatívneho vzdelávania 

 - Košice – mesto kultúry, športu a aktívneho 
oddychu 

 



- denný stacionár s výchovno -        

vzdelávacími aktivitami pre mládež 

- doplnkové vzdelávacie aktivity    

organizované počas víkendov a    

prázdnin 

- zmyslové vnímanie prírodnín, 

zážitkové hry projektové 

vyučovanie 

- diskusné fóra o aktuálnych   

environmentálnych témach 

- práca s prírodným materiálom, 

rozvoj estetického cítenia, 

možnosti využívania dreva 

 



   plánované zámery: 

 

 Lesnícky skanzen v trase Detskej železnice 

Čermeľ 

 Rozširovanie siete cyklotrás na území ML  

 Revitalizácia rekreačných zón lesoparku – 

projekt ForSoc – Lesy pre spoločnosť – lesy 

bez bariér 



v rámci manažmentu košického lesoparku 

 

 zakotvenie lesoparku ako špecifického územia 
s integrovaným rekreačným využitím , trvalo 
udržateľným lesným hospodárstvom a vysokým 
stupňom biodiverzity (aktualizácia generelu 
a štatútu lesoparku) 

 zriadenie  lesoparkového „klastra“- združenia 
subjektov verejného a súkromného sektora -
komplexný rozvoj lesoparku a zlepšenie 
komunikácie a možnosti jeho financovania 
 



Čermeľské údolie + Alpinka  



Bankov 



HRADOVÁ 



Furča a Ťahanovský les 



 

•starostlivosť o lesopark a jeho zariadenia 

•údržba lesných ciest a komunikácií 

•výstavba a údržba náučných chodníkov 

•výstavba a údržba cyklotrás 

•údržba trás pre bežecké lyžovanie 

•prevádzkovanie vyhliadkovej veže 

•úprava prameňov pitnej vody- studničiek 

 



 

 



 

- prímestský lesopark - ideálny priestor pre 

komunikáciu lesného hospodára s verejnosťou 

- optimálne prostredie pre odovzdávanie  informácii 

o lese, jeho osobitostiach, význame pre človeka, 

zásadách správania sa človeka v lese, 

- formovanie pozitívneho prístupu k lesu, 

lesníckemu stavu a lesnému hospodárstvu ako 

celku 

 



Bankov 

Hradová 

Alpinka 

Čermeľ 



 

Lesopark sa javí ako veľmi vhodný priestor pre 

komunikáciu lesného hospodára s verejnosťou. 

Práve tu je optimálne prostredie pre 

odovzdávanie  informácii o lese, jeho 

osobitostiach, jeho význame pre človeka, 

správaní sa človeka v lese a vhodným spôsobom 

tak formovať pozitívny prístup k lesu, lesníckemu 

stavu a lesnému hospodárstvu ako celku. 

 



 

 



 

 

 



Údržba zimných bežeckých trás 



Vyhliadková veža na Hradovej -      
  15-20 tis. návštevníkov/rok  



Starostlivosť o studničky 



• podujatia v rámci lesníckych dní a dní mesta v mesiacoch  apríl, 
máj 
•  spolupráca s miestnymi školami 
•  spolupráca s magistrátom mesta a mestskými časťami pri       
    podujatiach pre verejnosť 
•  vychádzky do lesa s lesnými pedagógmi 
•publikačná činnosť  - 2 knihy vydané pri výročiach vzniku 
spoločnosti 
•príspevky do novín, rozhovory, besedy, účasť na výstavách                   
   s lesníckou tematikou 
•práca so znevýhodnenými skupinami mládeže – detský domov,    
  osobitná škola, centrum postihnutých detí a mládeže 

 

 



Vychádzky v 

sprievode lesných 

pedagógov 



  

Lesná pedagogika - zameraná na 

spoznávanie prírody a života 

v lese prostredníctvom hier 

a zážitkov  



Apríl – regionálne lesnícke dni – spolu s Lesmi SR, š.p. 



Otváranie vyhliadkovej veže v máji 



Spolupráca so školami 



Spolupráca s mestom a mestskými časťami  

Deň Zeme na Furči 



Práca so znevýhodnenými skupinami detí a mládeže 

Sadenie stromčekov- 

klub postihnutých detí 

Špeciálna ZŠ v lese 

Detský domov v lese 



 

 



Vlastná publikačná činnosť 



Organizovania konferencií, účasť na 

výstavách s lesníckou  tematikou  



Rozhovory, články, 

reportáže, besedy... 

http://www.lesy.sk/files/lesnik/2010/jun2010.pdf
http://korzar.sme.sk/
http://www.lesmedium.sk/lesokruhy.php?k2=2010-09


 

 

Revitalizácia rekreačnej a vzdelávacej 

infraštruktúry na území košického lesoparku 

(lokality Horný Bankov a Furča ) s pomiestnymi 

bezbariérovými úpravami s cieľom ich 

sprístupnenia širšiemu okruhu verejnosti. 



 

 



 

 



 

 



 

Dovidenia v košickom lesoparku 


