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ÚVOD
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie v Rozsahu
hodnotenia MVE Hronský Beňadik určil špecifickú požiadavku č. 2.2.15 v nasledujúcom
znení:
„V predbežnej dendrologickej štúdii zhodnotiť predpokladaný rozsah drevín a krovín
rastúcich mimo lesa, určených na výrub z dôvodu realizácie stavby, v zmysle § 47 zákona o
ochrane prírody a odhadnúť ich spoločenskú hodnotu. Vyčísliť ich skutočnú spoločenskú
hodnotu stačí najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. Tiež posúdiť zmenu štruktúry a
funkcií brehových porastov (ústup druhov citlivých na kolísanie vodnej hladiny, nedostatočné
alebo nadmerné zavlažovanie koreňových systémov brehových porastov,postupné
usychanie drevín) a vyhodnotiť tento negatívny zásah do nadregionálneho biokoridoru, ktorý
rieka Hron predstavuje.“
Pre splnenie uvedenej požiadavky rieši predkladaná dendrologická štúdia problematiku
vyrubovania drevín v časti I. a problematiku zásahu do nadregionálneho biokoridoru
Hrona predpokladanými zmenami v brehových porastoch v časti II.

Časť I. PREDBEŽNÝ DENDROLOGICKÝ PRIESKUM
1. Identifikačné údaje
Názov stavby:
Kraj :
Okres :
Miesto :
Stavebník :

Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik
Banskobystrický
Žarnovica
k.ú. Hronský Beňadik
Hydro Development, s.r.o. Opoj

2. Prehľad o východiskových podkladoch
- situácia stavby a hranica obvodu staveniska MVE Hronský Beňadik (1. a 2. variant)
- MVE Hronský Beňadik, Zámer (EIA), RNDr. Vladimír Druga, Malachov, 2014
- prieskumy vykonané v teréne počas spracovania Zámeru v roku 2014 a vo februári 2015
- zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. "o ochrane prírody a krajiny" v znení neskorších predpisov
- vyhláška MŽP SR č.24/2003 Z.z., "ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 o ochrane prírody
a krajiny" v znení neskorších predpisov

3. Základné údaje o stavbe
Územie dotknuté výstavbou MVE Hronský Beňadik je situované mimo zastavaného
územia v k.ú. Hronský Beňadik na toku Hron, v úseku od Remiatky až po horný koniec
železničného múrika. Samotná stavba sa nachádza na území s 1.stupňom ochrany podľa
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a nezasahuje do nej žiadne
maloplošné či veľkoplošné chránené územie.
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4. Analýza stavu drevinných porastov v dotknutom území
Prieskumy drevinnej vegetácie v záujmovom území Hrona boli robené v auguste
2014 za účelom spracovania zámeru (EIA) a vo februári 2015 za účelom spracovania
predkladanej dendrologickej štúdie.
V záujmovom úseku Hrona drevinné porasty lemujú brehy súvislými alebo
prerušovanými líniami drevín. Stromové poschodie v nich tvorí jelšia lepkavá, vŕba krehká,
vŕba biela, topoľ čierny, agát biely, zriedkavo brest väzový, čerešňa vtáčia, orech kráľovský.
Druhovou skladbou drevín a bylín v podraste sú príbuzné s nížinnými lužnými lesmi,
ktoré boli na podstatnej dĺžke dotknutého úseku toku Hrona v minulosti zredukované na
líniové porasty, resp. na niektorých úsekoch celkom chýbajú. Vyššia medzernatosť
brehových porastov v dotknutom území je pravdepodobne zapríčinená spôsobom
obhospodarovania susedných pozemkov v minulosti, resp. zásahmi správcu toku počas ich
údržby a absenciou ich následného doplnenia a nahradenia. Tiež tu mohlo dôjsť k
vypadnutiu vekovo starších poškodených jedincov pri veterných kalamitách. Z týchto
dôvodov brehové porasty nemajú v tomto území typickú 3-etážovú štruktúru. Často chýba
krovinové poschodie, rovnako aj krovinový plášť, či vysokobylinné nitrofilné porasty, ktoré na
iných úsekoch Hrona prenikajú hlboko do ich podrastu.
V úseku pod diaľničným mostom na ľavom brehu rastie vyše 60 ročný brehový porast
tvorený vŕbou krehkou, vŕbou bielou, jelšou lepkavou a topoľom čiernym, prerušovaný
medzerami do 50 m. Medzernatosť brehového porastu tu vznikla v dôsledku odstránenia
druhovo nepôvodných kanadských topoľov, narušená je tiež jeho vertikálna štruktúra,
pretože v ňom úplne chýba krovinná etáž.
Na pravom brehu v lokalite Remiatka rastie súvislejší asi 60 ročný brehový porast
tvorený hlavne vŕbou krehkou a jelšou lepkavou, ktorý je len miestami prerušený medzerami
po odstránených prestárnutých vŕbach. Poniže náplavového ostrovčeka vo vŕbovom
brehovom poraste tiež úplne chýba krovinná etáž. V podraste hlavne pri brehu je
zaznamenaný podiel inváznych neofytov, ktoré ohrozujú existenciu najmä pôvodnej bylinnej
brehovej vegetácie. Brehový porast prítoku Klíč je tvorený najmä jelšou lepkavou, topoľom a
agátom bielym. Nad ľavým brehm potoka Klíč pri cestnom moste rastie cca 10 ročný porast
agátu bieleho, menej je v ňom zastúpený topoľ a jelša.
V úseku nad diaľničným mostom na ľavom brehu v cca 1 500 metrovom úseku a na
pravom brehu v cca 450 metrovom úseku rastie 20-50 ročný brehový porast tvorený najmä
vŕbami a jelšou.
Na pravom brehu súbežne so železničným múrom rastie v takmer kilometrovom úseku
cca 20 ročný rovnoveký brehový porast s hustým zakmemením tvorený hlavne topoľom
(ojedinele aj jelšou) pochádzajúcim z výsadieb.

5. Odhad rozsahu drevín určených na výrub z dôvodu výstavby
MVE Hronský Beňadik a ich spoločenská hodnota
Pri investičnom zámere MVE H.Beňadik dôjde k výrubom drevín rastúcich mimo lesa.
V zmysle § 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny žiadateľovi uloží
orgán ochrany prírody v súhlase na výrub drevín povinnosť, aby uskutočnil primeranú
náhradnú výsadbu na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Spoločenská
hodnota drevín sa uplatňuje najmä pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky
finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.
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Podľa § 95 uvedeného zákona spoločenská hodnota drevín vyjadruje najmä ich
biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť,
ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.

5.1. Metodika a postup prieskumných prác
Podľa vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z., sa
spoločenská hodnota drevín vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č.
33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.
Pre potreby prvého odhadu počtu drevín a ich spoločenskej hodnoty určených na výrub
z dôvodu výstavby MVE sme pri dendrologickom prieskume nemerali obvod kmeňa každého
stromu, ale len vybraných stromov a použili sme nasledovnú zjednodušenú metodiku
zisťovania:
1) Pri stromoch sme zapisovali ich počty s odhadovanými obvodmi kmeňov v
zjednodušených 4 hrúbkových kategóriách (s intervalmi obvodov kmeňov do 40 cm, 41-80
cm, 81-120 cm a 121-250 cm) a v rámci zimného prieskumu sa podľa možnosti určil aj druh
stromu,
2) Pri krovinách sme zapisovali plochu krovitých porastov nad 10 m2 a s výškou do 300 cm,
3) Pri zapisovaní drevín sme rozlišovali, či sú dreviny v brehových porastoch, či sú mimo
nich a či ich výrub je potrebný pre 1. alebo pre 2. variant zámeru,
4) Podľa druhového zloženia boli zaradené všetky dreviny určené na výrub do III. skupiny:
"Listnaté opadavé dreviny" (podľa prílohy č. 33 vyhlášky 24/2002 Z.z),
5) Jednotlivé druhy drevín zistené pri prieskumoch v brehových porastoch sme rozčlenili
podľa ich relatívne dosiahnuteľného veku a vzrastovej charakteristiky nasledovne (podľa
prílohy č. 33 k vyhláške č. 24/2003 Z.z.):
krátkoveké stromy:

vŕba biela (Salix alba)
vŕba krehká (Salix fragilis)
čerešňa vtáčia (Cerasus avium)
slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera)

strednoveké stromy:

jelša lepkavá (Alnus glutinosa)
topoľ čierny (Populus nigra)
jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
orech kráľovský (Juglans regia)
agát biely (Robinia pseudoacacia)

dlhoveké stromy:

brest väzový (Ulmus laevis)

krátkoveké kry:

baza čierna (Sambucus nigra)
svíb krvavý (Swida sanquinea)
bršlen európsky (Euonymus europaeus)
lieska obyčajná (Corylus avellana)
slivka trnková (Prunus spinosa)
ruža šípová (Rosa canina)

6) Vypočítali sme priemernú spoločenskú hodnotu drevín (stromy/ks v 4 hrúbkových
kategóriách a kry/m2) z rozpätia spoločenských hodnôt drevín uvedených v prílohe č. 33 k
vyhláške MŽP SR 24/2003 Z.z. podľa skupiny drevín a ich veľkosti:
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Stromy v III. skupine s obvodom kmeňa:
11 - 40 cm

41 - 80 cm

81 - 120 cm

121 - 250 cm

66,38 - 232,35 €/ks

298,74 - 564,29 €/ks

663,87 - 962,62 €/ks

1062,20 - 1692,89 €/ks

Ø = 149,36 €/ks

Ø = 431,51 €/ks

Ø = 813,24 €/ks

Ø = 1377,54 €/ks

Kry a krovité porasty v III. skupine s výškou do 300 cm: 66,38 €/5 m2  Ø = 13,28 €/1 m2

7) z takto zozbieraných dendrologických údajov sme urobili sumarizačný zápis drevín do
priložených tabuliek pre 1. a 2. variant zámeru, v ktorých podľa priemernej spoločenskej
hodnoty drevín hrúbkových kategórií, počtu stromov, plochy krovín a prirážkových indexov
sme vyčíslili predbežnú spoločenskú hodnotu drevín určených na výrub.

5.2. Výsledky dendrologického prieskumu
V prípade 1. variantu zámeru MVE Hronský Beňadik by pre realizáciu stavebných
objektov boli potrebné výruby drevín:
- na cca 1 680 metrovom úseku pravého brehu Hrona kvôli výstavbe hydrouzla MVE,
rybovodu, preloženiu zaústenia potoka Klíča a výstavbe dopravne prístupnej pravostrannej
hrádze od ústia potoka Klíča po koniec oporného múra železničnej trate,
- na cca 1 200 metrovom úseku ľavého brehu Hrona kvôli výstavbe hydrouzla MVE,
ľavostrannej ochrannej hrádze s odvodňovacím drénom pod mostom a dopravne prístupnej
ľavostrannej hrádze nad mostom.
V prípade 2. variantu zámeru MVE Hronský Beňadik by pre realizáciu stavebných
objektov boli potrebné výruby drevín:
- na cca 1 600 metrovom úseku pravého brehu Hrona kvôli výstavbe hydrouzla MVE,
rybovodu, zatopeniu zaústenia potoka Klíča, zatopeniu pravého brehu pod a nad mostom a
kvôli ochrane oporného múru železničnej trate kamenným prísypom.
- na cca 490 metrovom úseku ľavého brehu Hrona kvôli výstavbe hydrouzla MVE a kratšej
ľavostrannej ochrannej hrádze s odvodňovacím drénom pod mostom.
Pre priestorovú identifikáciu týchto dotknutých úsekov Hrona sú do priložených
ortofotomáp zakreslené plochy s drevinami určenými na výrub.
Zjednodušenou hore popísanou metódou dendrologického prieskumu boli zistené na
týchto úsekoch len približné informácie o druhu, počte a obvode kmeňov stromov a výmere
krovitých porastov.
Výsledné predbežné počty stromov a plochy krovín určených na výrub a ich vyčíslená
spoločenská hodnota pre 1. a 2. variant zámeru sú zdokumentované v tabuľkách 1 a 2.
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Prirážkové indexy použité v tabuľke podľa prílohy č. 35 k vyhláške č. 24/2003 Z.z.:
e) 0,9 - krátkoveká drevina
f) 1,1 - dlhoveká drevina
h) 1,3 - dreviny v brehových porastoch
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Prirážkové indexy použité v tabuľke podľa prílohy č. 35 k vyhláške č. 24/2003 Z.z.:
e) 0,9 - krátkoveká drevina
f) 1,1 - dlhoveká drevina
h) 1,3 - dreviny v brehových porastoch

7

8

5.3. Závery
Všetky plochy drevín určených na výrub pre zámer MVE Hronský Beňadik sa
nachádzajú za hranicami zastavaného územia obce na území s 1. stupňom ochrany podľa
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a nezasahuje do nich žiadne
maloplošné či veľkoplošné chránené územie.
V prípade 1. variantu zámeru MVE by bol potrebný celkový výrub cca 4 265 stromov a
4 340 m2 krovín s vyčíslenou spoločenskou hodnotou 1 931 200,08 Eur.
V prípade 2. variantu zámeru MVE by bol potrebný celkový výrub cca 3 448 stromov a
3 440 m2 krovín s vyčíslenou spoločenskou hodnotou 1 521 986,91 Eur.
Pri 2. variante by bol výrub drevín o cca 20 % menší než pri 1. variante (t.j. vyrúbalo by
sa o 817 stromov a 900 m2 krovín menej s vyčíslenou spoločenskou hodnotou nižšou o 409
213,18 Eur).
Podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 506/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sa za hranicami zastavaného územia
obce vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na výrub stromov mimo lesa s obvodom
kmeňa väčším ako 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a na súvislé krovité porasty
s výmerou nad 20 m2.
V prípade 1. variantu zámeru MVE by sa vyžadoval súhlas orgánu ochrany prírody na
výrub cca 549 stromov (s obvodom kmeňa nad 80 cm) a 4 340 m2 krovín s vyčíslenou
spoločenskou hodnotou 777 503,12 Eur.
V prípade 2. variantu zámeru MVE by sa vyžadoval súhlas orgánu ochrany prírody na
výrub cca 403 stromov (s obvodom kmeňa nad 80 cm) a 3 440 m2 krovín s vyčíslenou
spoločenskou hodnotou 559 423,30 Eur.
Výsledky dendrologickej štúdie sú len podkladom pre vypracovanie podrobnejšej
projektovej dokumentácie pre vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §
47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. „o ochrane prírody a krajiny“ a návrhu náhradných
výsadieb v dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP).
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Časť II. POSÚDENIE ZMENY ŠTRUKTÚRY A FUNKCIÍ BREHOVÝCH
PORASTOV V NADREGIONÁLNOM BIOKORIDORE HRONA
V tejto časti štúdie sa hodnotí zmena štruktúry a funkcií brehových porastov, ktorá by
nastala v prípade realizácie MVE Hronský Beňadik a hodnotí sa tento negatívny zásah do
nadregionálneho biokoridoru Hrona.
1. Súčasný stav brehových porastov v záujmovom úseku Hrona
Podľa analýzy súčasného stavu drevinných porastov v záujmovom území, ktorá je
uvedená v kap. 4 predchádzajúcej časti I, je štruktúra (aj druhové zloženie) brehových
porastov Hrona značne narušená v dôsledku výstavby diaľnice, výrubov stromov a krovín pri
Remiatke a v dôsledku vodohospodárskej úpravy pravého brehu pozdĺž železničného
múrika.
Terajšiu zlú štruktúru brehových porastov dokumentuje úsek Hrona pri Remiatke kde
sú na brehoch staršie brehové porasty (vŕba, jelša, topoľ), ktoré sú spravidla bez krovinného
podrastu a výrubmi sú natoľko preriedené, že sú na brehoch medzery až do 50 m bez
drevín. V úseku pod cestným mostom sú na brehoch Hrona náletové husté topoľové porasty
(5 - 10 ročné) s vysokým podielom invázneho agátu bieleho. Aj mladý hustý topoľový porast,
pochádzajúci z výsadieb po vodohospodárskej úprave pravého brehu pozdĺž železničného
múrika, je rovnoveký bez krovín a má takmer monokultúrny charakter (zložený len z jedného
druhu dreviny). Na ľavom brehu popri diaľnici sú dvojetážové brehové porasty s rozvinutým
krovinným podrastom, ktoré sú miestami preriedené výrubmi a vo vyššom úseku úplne
chýbajú.
Kvalitnejšie a dobre štrukturované brehové porasty sú zachované len vo vyšších
úsekoch Hrona pod Orovnicou a Tekovskou Breznicou.
Pre optimalizáciu funkcie brehových porastov (edafická, hydrické, ekologické a i.) a
biokoridorovej funkcie v celom záujmovom úseku Hrona by bolo potrebné, aby chýbajúce
dreviny boli výsadbami doplnené nielen v stromovom, ale i krovinnom poschodí tak, aby sa v
nich obnovila ich vertikálna dvojetážová štruktúra. Táto skutočnosť by mala byť
zabezpečovaná najmä správcom toku.
2. Zmeny štruktúry a funkcií brehových porastov po výstavbe MVE
Zmeny v zastúpení drevín sa nedotknú najkvalitnejších dobre štrukturovaných starých
brehových porastov, ktoré sú zachované len vo vyšších úsekoch Hrona pod Orovnicou a
Tekovskou Breznicou.
V prípade realizácie 1. variantu MVE budú výstavbou dopravne prístupných hrádzok
natrvalo odstránené brehové porasty Hrona na 1 290 m pravého brehu (pri opornom múre
železničnej trate až po ústie potoka Klíča) a na 1 200 m ľavého brehu, pretože na
navrhovaných dopravne prístupných nízkych hrádzkach nebudú vytvorené žiadne
podmienky pre výsadbu náhradných brehových porastov.
Pri realizácii ekologicky lepšieho 2. variantu MVE budú odstránené brehové porasty na
1 600 m pravého a 490 m ľavého brehu Hrona a investor stavby ich nahradí adekvátnymi
výsadbami nových brehových porastov (stromov, krovín a vysokobylinných močiarnych tráv),
ktoré začnú plniť svoje biologické funkcie v biokoridore Hrona až po ich dorastení o 5 - 20
rokov, niektoré funkcie až o cca 40 rokov.
Pritom na zatopenom neupravovanom pravom brehu Hrona (na dĺžke cca 370 m) a
zaústenia potoka Klíča budú výruby drevín realizované len po prevádzkovú hladinu (t.j. po
kótu 187,50 m), takže stromy a kroviny ponechané tesne nad vodnou hladinou tu vďaka časti
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koreňového systému vo svahu trvalú zátopu brehu bez újmy prežijú a ihneď preberú
biologické funcie po odstránených nižšie položených brehových porastoch, takže na tomto
úseku nebude funkcia brehových porastov Hrona a potoka Klíča narušená.
Biologické funkcie brehových porastov Hrona sa teda dočasne stratia na 920 m
pravého brehu a 490 m ľavého brehu. (pri 1. variante sa trvalo stratia na 1 290 m pravého
brehu a na 1 200 m ľavého brehu). Na týchto úsekoch plánované výruby drevín potrebné pre
realizáciu MVE dočasne (v prípade 1. variantu aj trvalo) spôsobia stratu úkrytových možností
pre pobrežné aj vodné živočíšstvo a zhoršia sa v nich biologické funkcie pobrežného
riečneho biokoridoru, čo negatívne ovplyvní aj lokálne fungovanie nadregionálneho
biokoridoru Hrona. Zmenší sa tu najmä početnosť vtáctva a iného živočíšstva viazaného na
brehové porasty, ktoré bude dočasne nútené stiahnuť sa do brehových porastov pod MVE a
do mohutných brehových porastov v hornej časti vzdutia pod Orovnicou a Tekovskou
Breznicou, ale pri 2. variante MVE aj do ponechaných ľavobrežných brehových porastov
v strednej časti vzdutia. Početnosť vtáctva a iného živočíšstva sa na postihnutých brehoch
Hrona zmenší až do doby, kým náhradné výsadby brehových porastov nedorastú a znovu sa
neosídlia vtáctvom.
Aj zatopením riečnych plytčín v cca 2,5-kilometrovom vzdutí nad MVE zanikne väčšina
biotopov plytkovodných druhov vtáctva a nahradia ich tu iné druhy vtákov, napr. potápavé
kačice a pod. V prípade realizácie 2.variantu MVE náhradné výsadby močiarnych tráv na
okraji novovzniknutých brehových plytčín (na 1 290 m dlhom úseku pravého brehu) sa tu do
cca 5 rokov vytvoria v zdrži nové biologicky cenné plytkovodné genofondové (rozmnožovacie
a vývojové) lokality močiarnych rastlín, bezstavovcov, obojživelníkov a semiakvatických
plazov.
V lokálnom biocentre Remiatka (na pravom brehu Hrona) sa po výstavbe MVE trvalým
zavodnením suchého ramena zlepšia vlahové pomery stanovíšť bývalého lužného lesa a
náhradnou výsadbou drevín lužného lesa (na ploche cca 0,56 ha), trste a ostríc po obvode
ramena sa zrevitalizujú (obnovia) jeho mokraďové biotopy. Táto revitalizácia mokraďových
biotopov v lokalite Remiatka bude mať tiež výrazný pozitívny vplyv na posilnenie lokálnych
funkcií nadregionálneho biokoridoru Hrona najmä pre šírenie živočichov a rastlín viazaných
na vodu.
Všetky tieto náhradné výsadby bude treba doriešiť v biologicko - technickom projekte
(v DSP), v ktorom budú zohľadnené požadované funkcie budúcich nových brehových
porastov. Druhová skladba a štruktúra budúcich brehových porastov sa musí zlepšiť oproti
súčasnému stavu tak, aby sa v nich vyvinula typická drevinná dvoj- etážová vertikálna
štruktúra (t.j. stromové a krovinné poschodie) s drevinným zložením blízkym lužnému lesu.
Pritom odstránenú drevinovú vegetáciu by bolo vhodné nahradiť aj v tých častiach toku, kde
chýba a kde sa nepredpokladá žiadny vplyv MVE (t.j. v úsekoch Hrona nad a pod
plánovanými výrubmi drevín).

Vypracoval:

Ing. Ondrej Roháč

Banská Bystrica, marec 2015
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