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Víťaz v oblasti B:
Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra

BANSKÁ BYSTRICA
„Za zavádzanie prírode blízkeho hospodárenia v mestských lesoch a za manažment zelene “
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Počet obyv. : 76 084 (k 1.1.2020)
www.banskabystrica.sk
Krajské mesto Banská Bystrica sa nachádza v Zvolenskej kotline, na brehoch rieky Hron. Zo západu je
obklopená Kremnickými vrchmi, z juhu Zvolenskou kotlinou, zo severu Starohorskými vrchmi a z východu
Nízkymi Tatrami. Historicky bola významným kráľovským banským mestom s ťažbou medi.
V súčasnosti Banská Bystrica predstavuje metropolu s priemyselným, univerzitným, obchodným, kultúrnym,
administratívnym, športovým zázemím.
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. obhospodarujú lesný majetok na prírode blízkych princípoch, čím zlepšujú
mikroklímu a kvalitu ovzdušia, zvyšujú zadržiavanie zrážkovej vody a jej čistenie, znižujú výmery zraniteľných
smrekových porastov, zvyšujú zastúpenie sucho tolerujúcich drevín a zlepšujú prirodzené adaptačné
schopnosti lesa zvýšením druhovej a genetickej diverzity.
V lesoch mesta Banská Bystrica boli identifikované kvalitné prírodné pralesné zvyšky o celkovej výmere cca
327 ha v piatich lokalitách. Mestské lesy Banská Bystrica akceptovali potrebu ochrany pralesov a súhlasili s ich
ochranou formou zákazu hospodárskej činnosti rozhodnutím orgánu štátnej správy na úseku starostlivosti
o životné prostredie na obdobie 10 rokov od roku 2019 do 2028. Tento legislatívny postup na ochranu
vzácnych starých lesov pralesných zvyškov bol v Slovenskej republike použitý po prvý krát. Hlavným cieľom
je ochrana chránených druhov a zachovalých biotopov.
Výskyt chránenej dreviny tisu obyčajného viedol k špecifickým postupom pri pestovaní lesa s cieľom podpory
jeho rastu a prirodzeného zmladzovania. Boli prijaté nasledovné obmedzujúce environmentálne podmienky:
pri obnovnej ťažbe lesných porastov sa vo fáze dorubu ponechá najmenej päť živých stojacich stromov na 1
ha; pri obnove lesných porastov sa uplatňuje len výberkový alebo účelový hospodársky spôsob ťažby,
prípadne sa jedná o maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku najviac do 1,5
ha so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu. Prírode blízke obhospodarovanie lesa zahŕňa
spektrum pestovateľských postupov na dosiahnutie bohato štruktúrovaných prirodzených lesných
ekosystémov na základe využitia ich vlastného regeneračného potenciálu.
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