
Jazda na koňoch
a konské tábory pre deti
Pri návšteve ostrova si nenechajte ujsť pohľady na dunajskú 
prírodu z konského chrbta. Združenie Zlatý Hucul tu chová tridsať 
koní starého plemena Hucul, od nepamäti chovaného v karpatských 
poloninách. Na huculoch sa môžete previesť po ostrove v sprievode 
skúsenej sprievodkyne. V ponuke je tiež jazda na koči ťahanom 
koňmi.

Združenie tu každé leto organizuje jazdecké tábory pre deti 
a mládež, počas ktorých si začiatočníci osvoja základy jazdenia 
na koni a skúsenejší jazdci zlepšia techniku. Deti sa naučia 
starostlivosti o kone, ale vyskúšajú si tiež dojenie kravy,
streľbu z luku či ryžovanie zlata v Dunaji. 

Na ostrove taktiež každoročne organizujeme
už tradičné preteky na koňoch – Konský deň.

Kemping 
Kemping sa nachádza pri vstupe na ostrov na druhej strane
hrádze a je súčasťou Ekofarmy Ostrov. V kempingu je pre 
hostí k dispozícii sociálne zariadenie so sprchami, záchodmi 
a kuchynkou, krytý altánok a ohnisko.

Budúcnosť
ostrova Veľký Lél
Združenie BROZ plánuje naďalej pokračovať v ochrane prírody 
Veľkolélskeho ostrova a postupne rozvíjať vzdelávacie možnosti 
a jemný ekoturizmus na ostrove.

Pre viac informácií o aktivitách a novinkách navštívte stránku
www.ekofarma.sk | Tel.: +421 948 104 665 | info@ekofarma.sk

Pre rezerváciu jazdy na koni a informáciách o konských táboroch 
nás kontaktujte: Tel: +421 910 484 026 | info@zlatyhucul.sk

Ak chcete prispieť k ochrane Veľkolélskeho ostrova
– srdca dunajskej prírody, budeme radi, ak nás
podporíte na https://broz.darujme.sk/557/

Ďakujeme!

ČO PONÚKA OSTROV 
NÁVŠTEVNÍKOM
Ekofarma Ostrov 
V blízkosti ostrova prevádzkujeme malú ekofarmu s bufetom, 
kde sa môžete osviežiť a informovať o aktivitách na ostrove. 

Cyklistika po okolí
Ostrov lemuje cyklotrasa Eurovelo 6, dlhá 3653 km. Tiahne sa od 
pobrežia Atlantického oceánu až po Čierne More a prechádza popri 
európskych veľtokoch vrátane Dunaja takmer po celej jeho dĺžke. 

Školské exkurzie
Pre školy ponúkame zážitkové učenie formou prírodovedných 
exkurzií na ostrove. Exkurzie sa dajú výborne zaradiť aj do
výučby biológie, či ako koncoročný výlet pre triedu v dňoch,
kedy už je všetkým lepšie vonku na čerstvom vzduchu.

Splavovanie ramena
a birdwatching
Život na ostrove môžete pozorovať aj z kanoe počas splavovania 
Veľkolélskeho ramena, pri prechádzke na štrkových plážach, 
či  kúpaní sa v hlavnom toku Dunaja. V lokalite je populárny 
birdwatching – pozorovanie vtáctva, najmä počas migrácie 
v jarných a  jesenných mesiacoch. Ak sa rozhodnete splaviť 
Veľkolélske rameno, môžete sa tešiť na loviace volavky,
bobrie nory či pestrofarebných  rybárikov riečnych. 

Ďalekohľady na pozorovanie vtáctva
si môžete zapožičať na  Ekofarme Ostrov. 

Interaktívna
výstava o prírode 
dunajských luhov
V priestoroch zrekonštruovanej sýpky na ekofarme si môžete 
prezrieť výstavu o prírode dunajských luhov. Pomocou 
interaktívnych prvkov, ktoré Vám umožnia zapojiť
takmer všetky zmysly, objavíte kúzlo málo známych,
no výnimočne bohatých dunajských luhov. 

Sýpku je možné si prenajať aj na súkromné akcie,
oslavy alebo semináre. 

Realizované s fi nančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja

OSTROV
VEĽKÝ LÉL
Srdce dunajskej
prírody
Stante sa súčasťou jedinečného
ochranárskeho projektu, ktorý obnovuje
puto medzi človekom a prírodou.

Mnohí považujú Veľkolélsky ostrov za jeden 
z najkrajších na hornom toku Dunaja. Nie náhodou 
bol v minulosti vybraný na nakrúcanie kultovej 
slovenskej rozprávky Mahuliena, zlatá panna. 
Ostrov je z prírodovedného, ale aj estetického 
hľadiska veľmi rozmanitý. Tvorí ho unikátna 
mozaika lúk, pasienkov, mokradí a prirodzených 
lužných lesov, aké sú dnes v okolí Dunaja už 
veľmi vzácne. Pozývame Vás na prechádzku 
týmto krásnym kúskom Podunajska. Nahliadnite 
do harmonického prepojenia človeka a prírody 
prechádzkou po jednom z troch vyznačených 
okruhov, ktoré sme pre Vás pripravili.
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Stručná história ostrova 
Ostrov nesie meno podľa blízkej osady Veľký Lél, nazvanej podľa 
maďarského vojvodcu Lehela alebo Léla, ktorý žil v 10. storočí. 
Osada Veľký Lél aj ostrov samotný sú dnes súčasťou obce
Zlatná na Ostrove. Názov obce napovedá, že sa tu už v dávnych
časoch získavalo zlato v náplavoch Dunaja. Dokonca aj dnes,
ak máte šťastie a cit v rukách, môžete v piesku z brehu
Dunaja vyryžovať pár zlatiniek!

Prírodné bohatstvo
ostrova 
Zlato však nie je hlavným dôvodom, pre ktorý sa oplatí 
ostrov navštíviť. Prírodné bohatstvo ostrova má dnes 
oveľa väčšiu hodnotu. Ostrov poskytuje útočisko množstvu 
vzácnych druhov, je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti 
Dunajské luhy a patrí do európskej siete chránených území 
Natura 2000. Počas hniezdnej sezóny môžete nad lúkami 
na ostrove pozorovať loviacich dudkov a včelárikov zlatých. 
Pri troche šťastia uvidíte prelietavať aj orliaka morského, 
nášho najväčšieho dravca, či vzácneho bociana čierneho, 
ktorí si stavajú svoje hniezda v korunách starých topoľov.

Ochrana ostrova 
Ostrov dnes slúži ako ukážkový príklad ochrany prírody Podunajska. 
Vďaka tomu, že ostrov patrí do siete chránených území Natura 
2000, sa ochranárskemu združeniu BROZ podarilo získať fi nancie
na jeho ochranu. Ostrov máme dlhodobo v správe, realizujeme
tu ochranárske opatrenia a prepájame ochranu prírody
s tradičným hospodárením v krajine. 

V roku 2013 sa nám podarilo sprietočniť Veľkolélske rameno, 
ktoré bolo v 80tych rokoch umelo odstavené v dôsledku 
vodohospodárskych úprav Dunaja. Vďaka tomu mohol opäť 
vzniknúť Veľkolélsky ostrov, obtekaný živou vodou rieky Dunaj. 
Rameno je dnes väčšinu roka voľne prietočné, slúži ako neresisko 
pre ryby a poskytuje tak dostatok potravy pre vodné vtáctvo. 
Mokrade, ktoré vznikajú pri záplavách v okolí ramena, zas vytvárajú 
útočisko pre vzácne dunajské mloky a iné obojživelníky.

Obnova prírodného
bohatstva
Lúky predstavujú ekologicky veľmi hodnotné územia. Sú domovom 
mnohých vzácnych druhov rastlín, hmyzu a vtákov. V minulosti 
boli lúky udržiavané prevažne pastvou, ktorá v 80-tych rokoch 
postupne zanikla a s ňou aj vzácne lúčne spoločenstvá. Tradičné 
obhospodarovanie pastvou zabraňuje šíreniu inváznych rastlín 
a zarastaniu lúk, čím pomáha zachovať rozmanitosť v prírode. 
BROZ obnovilo pastvu hospodárskych zvierat a po nížinných
lúkach Veľkolélskeho ostrova sa dnes opäť preháňajú stáda kráv, 
kôz a koní. Na ostrove chováme aj vodné byvoly a majestátny
sivý stepný dobytok. 

Bufet Ekofarma ostrov
Sýpka s výstavou
o dunajských luhoch
Kemping
Pontón pre malé plavidlá

Trasa korýtka riečneho (10 min)
Okruh bobra (30 min)
Okruh stepného dobytka (45 min)
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