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Zoznam skratiek
Bc, Bk
BPEJ
B.p.v. (m n.m)
EO
CO
ČOV
CHA
CHKO
EZ
GL
IS
k.ú.
LPF
MZ SR
MŽP SR
NATURA
NEL
NOx
NV
NPR
OP
ORL
OÚ
PHO
PHSR
PM10
PPF
p.t.
SAŽP
SHMÚ
SKŠ
SO2
STN
ŠOP
S, J, V, Z a kombinácie
ÚPN
ÚSES, RÚSES
ZL
ŽP

biocentrum, biokoridor
Bonitovaná pôdno– ekologická jednotka
označenie výškového systému
ekvivalentný obyvateľ
oxid uhličitý
čistiareň odpadových vôd
Chránený areál
Chránená krajinná oblasť
Environmentálna záťaž
genofondová lokalita
inžinierske siete
katastrálne územie
lesný pôdny fond
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
sústava chránených území členských krajín Európskej únie
nepolárne extrahovateľné látky
oxidy dusíka
Nariadenie vlády
národná prírodná rezervácia
ochranné pásmo
odlučovač ropných látok
Okresný úrad
pásmo hygienickej ochrany
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
jemné prachové častice v ovzduší
poľnohospodársky pôdny fond
pod terénom
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenský hydrometeorologický ústav
súčasná krajinná štruktúra
oxid siričitý
Slovenská technická norma
Štátna ochrana prírody
označenie svetových strán
Územný plán
Územný systém ekologickej stability/Regionálny ÚSES
znečisťujúca látka
životné prostredie
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
I.1. NÁZOV
Tatry mountain resorts, a.s. (v texte aj TMR, a.s.) (navrhované činnosti: parkovisko, nové
nástupné miesto – multifunkčný objekt, dve osobné horské dopravné zariadenia (lanové dráhy)
s údolnou a vrcholovou stanicou, zjazdové trate vrátane technického zasnežovania)
Juraj Gantner a Janka Gantnerová (navrhované činnosti: turistická ubytovňa ** s reštauráciou)

I.2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
31 560 636 (TMR, a.s.)
Juraj Gantner a Janka Gantnerová

I.3. SÍDLO
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Juraj Gantner a Janka Gantnerová, MUDr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok

I.4. MENO,

PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE
OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU OBSTARÁVATEĽA

Za Tatry mountain resorts, a.s.:
meno:
funkcia:
adresa:
telefón:
e-mail:

Ing. Vladimír Čukan
riaditeľ pre investície
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
0903 755 427
cukan@tmr.sk

Za Juraj Gantner a Janka Gantnerová:
meno:
funkcia:
adresa:
telefón:
e-mail:

Juraj Gantner
spolumajiteľ - investor
MUDr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok
0903 635 052
zelenepleso@gmail.com
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I.5. MENO,

PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE
KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A MIESTO NA KONZULTÁCIE

Za Tatry mountain resorts, a.s.:
meno:
funkcia:
adresa:
telefón:
e-mail:

Ing. Vladimír Čukan
riaditeľ pre investície
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
0903 755 427
cukan@tmr.sk

Za Juraj Gantner a Janka Gantnerová:
meno:
funkcia:
adresa:
telefón:
e-mail:

Juraj Gantner
spolumajiteľ - investor
MUDr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok
0903 635 052
zelenepleso@gmail.com

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
II.1. NÁZOV
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy
Turistická ubytovňa** s reštauráciou

II.2. ÚČEL
Účelom navrhovanej činnosti je obnovenie fungovania rekreačného strediska Vysoké Tatry Tatranská Lomnica v oblasti Jamy s rozšírenou ponukou podmienok na zjazdové a bežecké
lyžovanie a službami a so zodpovedajúcou prepravnou infraštruktúrou. Vzhľadom na potrebu
riešenia aktuálnych dopravných problémov v Tatranskej Lomnici, navrhovateľ navrhuje riešenie
v podobe rozšírenia kapacít odstavných parkovísk s inteligentnou dopravnou navigáciou.
Zámerom navrhovateľov je v oblasti Jám vybudovať:
• zjazdové trate vrátane technického zasnežovania (navrhovateľ TMR, a.s.),
• nové nástupné miesto – multifunkčný objekt (navrhovateľ TMR, a.s.),
• dve osobné horské dopravné zariadenia (lanové dráhy) s údolnou a vrcholovou stanicou
(navrhovateľ TMR, a.s.),
• parkovisko (navrhovateľ TMR, a.s.),
• doplniť ponuku služieb vybudovaním stravovacieho zariadenia. Navrhované je prestavať
existujúcu stavbu na turistickú ubytovňu** s reštauráciou (navrhovateľ Juraj Gantner a Janka
Gantnerová).
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II.3. UŽÍVATEĽ
•
•

Tatry mountain resorts, a.s. a verejnosť (navrhované činnosti: parkovisko, nové nástupné
miesto – multifunkčný objekt, dve osobné horské dopravné zariadenia (lanové dráhy)
s údolnou a vrcholovou stanicou, zjazdové trate vrátane technického zasnežovania),
Juraj Gantner a Janka Gantnerová, Severná 10, 060 01 Kežmarok a verejnosť (navrhované
činnosti: turistická ubytovňa ** s reštauráciou)

II.4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Vzhľadom na potrebu riešenia aktuálnych dopravných problémy v Tatranskej Lomnici, ktoré sa
s preukázaným a očakávaným rastom návštevnosti strediska budú iba prehlbovať, navrhovateľ
navrhuje riešenie problematickej dopravy aj prostredníctvom rozšírenia kapacít odstavných
parkovísk s inteligentnou dopravnou navigáciou. Návrh zahŕňa vybudovanie parkoviska
na západnom okraji zastavaného územia mestskej časti Tatranská Lomnica nad električkovou
traťou, ktoré z pohľadu navrhovateľa ako aj Mesta Vysoké Tatry pomôže odľahčiť dopravu
do centra Tatranskej Lomnice.
Návrh počíta s využitím parkoviska návštevníkmi Tatranskej Lomnice celoročne, aj mimo
zimnej sezóny, a to najmä pri organizovaní početných kultúrno-športových podujatí v Tatranskej
Lomnici počas celého roka. Na parkovisku, v prípade potreby a záujmu, vzniká priestor aj
pre vybudovanie doplnkových služieb, napríklad stojiska pre bicykle alebo nabíjacej stanice
pre elektromobily.
Riešením pre zlepšenie dopravnej situácie v Tatranskej Lomnici môže byť aj lepšie zapojenie
verejnej dopravy a to napr. zvýšením počtu vlakových zastávok. Zámerom navrhovateľa je
v priestore navrhovaného parkoviska, situovaného v blízkosti železničnej trate ŽSR č. 184 Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica, zriadiť vlakovú zastávku. Návštevníci tak budú môcť do Tatier
pricestovať hromadnou dopravou a vystúpiť z vlaku pohodlne pri zjazdovke (lanovke).
Územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska, podľa platnej územnoplánovacej
dokumentácie, predstavuje funkčnú plochu les. To zn., že vybudovanie parkoviska, medzi cestou
II/537 a železničnou traťou ŽSR č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, predstavuje
v dotknutom území novú činnosť.
Vybudovanie nového parkoviska si vyžaduje vhodným spôsobom previesť návštevníkov
do lyžiarskeho strediska. Z navrhovaného parkoviska sa do nástupného miesta návštevníci
dostanú lávkou, ktorá bude premosťovať cestnú komunikáciu II/537, parkovisko a chodník
pre chodcov.
V odpovedi na pretrvávajúci dopyt po lyžovaní nižšej náročnosti a večernom lyžovaní
vo Vysokých Tatrách, ako aj po vytvorení tréningových podmienok pre lyžiarske školy
a lyžiarske výcviky, navrhuje navrhovateľ TMR, a.s. obnovenie fungovania strediska Jamy
s rozšírenou ponukou podmienok na zjazdové a bežecké lyžovanie a službami a so
zodpovedajúcou prepravnou infraštruktúrou. Vybudovanie strediska Jamy zároveň pomôže pri
lepšom rozptyle lyžiarov po nových plochách, ktoré v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici
chýbajú.
S cieľom zvyšovania kvality a konkurencieschopnosti lyžiarskeho strediska v Tatranskej
Lomnici má navrhovateľ TMR, a.s. záujem obnoviť a dobudovať lyžiarske trate na Jamách tak,
aby bola zabezpečená ich prepojenosť. To znamená, aby bol pohyb lyžiarov zabezpečený
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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bez potreby odopínať si lyže, prípadne prekonávať výstupy. Z tohto dôvodu je potrebné v oblasti
Jám zriadiť nové nástupné miesto. Návštevníci sa na svahy budú prepravovať priamo
prepojenými lanovkami.
Realizáciou projektu dôjde k obnoveniu prevádzky lyžiarskeho strediska v území v zimnom
období. V letnom období bude stredisko zavreté, neuvažuje sa s letnou prevádzkou lanových
dráh.
V Jamách má lyžovanie tradíciu. V časti územia navrhovaných činností sa od 70-tych rokov
minulého storočia nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky (história lyžovania
v Jamách je popísaná v kapitole III.3.). Prevádzka lyžiarskeho strediska v Jamách bola ukončená
v sezóne 2009 – 2010. Poloha týchto zjazdových tratí a skokanských mostíkov je zrejmá
v zápisoch v katastrálnej mape.
Obrázok 1: Znázornenie umiestnenia navrhovaných činností na podklade katastrálnej mapy,
z ktorej sú zrejmé obrysy polohy v minulosti využívaných lanových dráh a zjazdových tratí
a skokanských mostíkov s doskočiskom

Obrysy pôvodných
lanových dráh a
zjazdových tratí

Obrysy skokanských
mostíkov
a
doskočiska
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U prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici boli snahy o zmodernizovanie
podmienok zjazdového lyžovania aj v lokalite Jamy. Záverečným stanoviskom číslo 12902/07 3.4/ml zo dňa 12.3.2008 vydanom MŽP SR pre činnosť Lyžiarske centrum TLD Tatranská
Lomnica, Vysoké Tatry, bolo v tomto území odporučené nahradiť pôvodný lyžiarsky vlek
sedačkovou lanovkou, dobudovať zjazdové trate a vybudovať údolnú stanicu, areál
snowboardovej školy a škôlky s 2 detskými vlekmi dĺžky do 80 m. Toto vedenie zjazdových tratí
však neumožňuje konformné prepojenie s ostatnými časťami lyžiarskeho strediska.
Návrh lanovej dráhy a zjazdových tratí odporučený Záverečným stanoviskom číslo 12902/07 3.4/ml zo dňa 12.3.2008 vydanom MŽP SR, ktorý je preklopený aj do územnoplánovacej
dokumentácie, nebol zrealizovaný.
Obrázok 2: Návrh lanovej dráhy a zjazdových tratí odporučený Záverečným stanoviskom číslo
12902/07 - 3.4/ml zo dňa 12.3.2008 vydanom MŽP SR, ktorý je preklopený aj
do územnoplánovacej dokumentácie

Oblasť, v ktorej sú navrhované posudzované činnosti
LD a zjazdové trate odporučené ZS číslo 12902/07 - 3.4/ml zo dňa 12.3.2008 vydanom MŽP SR
pre činnosť Lyžiarske centrum TLD Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
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Vysvetlivky k obrázku 2:

Zdroj: BÉL, A. – CHUDÍK, M. A KOL., 2009: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYSOKÉ TATRY. PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, urbanizmus
a územné plánovanie – URBI, Architektúra, urbanizmus, ekológia, informatika AUREX.

Navrhované osobné horské dopravné zariadenia a zjazdové trate v južnej časti dotknutého
územia v oblasti Jamy sú zmenou existujúcej činnosti, v severnej časti územia sú novou
činnosťou.
Ponuka služieb v území bude doplnená vybudovaním stravovacieho zariadenia. Navrhované je
prestavať existujúcu stavbu, ktorá bola pôvodne využívaná ako vodohospodársky objekt
(úpravňa pitnej vody), na turistickú ubytovňu** s reštauráciou (navrhovateľ Juraj Gantner
a Janka Gantnerová). Objekt určený na prestavbu už neplní funkciu úpravne vody, dve
desaťročia je bez využitia, došlo z zmene majiteľa. Turistická ubytovňa s reštauráciou bude mať
celoročnú prevádzku.

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť uvedená
v prílohe č. 8 (obsahujúcej zoznam činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné
prostredie), kde sú uvedené nasledovné prahové hodnoty:
objekty Časť A
(povinné hodnotenie)

Tabuľka č.

Činnosť,
a zariadenia

14.
Účelové
zariadenia pre šport,
rekreáciu a cestovný
ruch

2. Zjazdové trate, bežecké
trate,
lyžiarske
vleky,
skokanské mostíky, lanovky a
ostatné zariadenia

9. Infraštruktúra

16. Projekty rozvoja obcí
od 500 stojísk
vrátane

Časť B
(zisťovacie konanie)
•
•
•

v zastavanom území od
10 000 m2
mimo zastavaného územia
od 5 000 m2
v území sústavy chránených
území bez limitu

od 100 do 500 stojísk

Z vyššie uvedeného vyplýva, že činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu a príslušným orgánom je
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Predložený zámer je posudzovaný v 3 variantoch (označenie variant I, II, III), variant III v dvoch
subvariantoch IIIA, IIIB. Jednotlivé navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp.
ich podpier, polohou zjazdových tratí a počtom parkovacích státí. Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia
technológiou navrhovanej lanovej dráhy. Až na lanovú dráhu Jamy 1 vo variante IIIB, ktorá
bude mať fixný systém upevnenia vozňov, všetky ostatné lanové dráhy majú navrhovaný
odpojiteľný systém upevnenia vozňov.
Lanová dráha Jamy 1 (situovaná južne) má vo variantoch I a II identickú polohu a technické
parametre. Poloha výstupnej stanice tejto lanovej dráhy sa nachádza v blízkosti stanovišťa
výskytu mlokov a zasahuje do ich migračných trás. V prípade variantu III bola výstupná stanica
lanovej dráhy navrhnutá mimo stanovišťa výskytu mlokov. Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia
technológiou navrhovanej lanovej dráhy a počtom podpier, prepravnou rýchlosťou.
Poloha lanovej dráhy Jamy 2 (situovaná severne) je rovnaká u všetkých navrhovaných variantov.
Odlišnosť medzi jednotlivými variantmi je v rozložení podpier. V prípade variantu I je
navrhované lanovú dráhu Jamy 2 podoprieť 9 podperami, pričom jedna podpera zasahuje do
ochranného pásma vodárenského zdroja. U variantov II a III je navrhované lanovú dráhu
podoprieť 10 podperami, pričom podpery sú umiestnené mimo ochranného pásma vodárenského
zdroja.
Vo variante I sú optimálne využité geomorfologické podmienky územia pre návrh a zakladanie
lanových dráh a zjazdových tratí. Navrhnuté zjazdové trate tohto variantu majú zo všetkých
návrhov najlepšie podmienky pre zjazdové lyžovanie a to optimálny sklon, smerové vedenie
a dĺžku. V prípade variantov II a III poloha lanových dráh, resp. ich podpier a poloha zjazdových
tratí bola upravená vzhľadom k ochrane vodných zdrojov a k ochrane živočíchov
Navrhnutá dispozícia parkoviska variantov I, II umožňuje zriadenie 485 kolmých parkovacích
miest pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie autobusov. Z dôvodu
zníženia zásahu do zamokrených území je vo variante III navrhnutá redukcia plochy parkoviska
z východnej strany. Navrhnutá dispozícia parkoviska v tomto variante umožňuje zriadenie 429
kolmých parkovacích miest pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie
autobusov.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Výstavba objektu novej nástupnej stanice (navrhovateľ TMR, a.s.) a prestavba existujúcej stavby
na turistickú ubytovňu** s reštauráciou (navrhovateľ Juraj Gantner a Janka Gantnerová) sú
posudzované jednovariantne. Variantnosť riešenia týchto činností je limitovaná polohou
a existenciou objektov, ktoré sa majú prestavovať.
Prehľadná situácia jednotlivých variantov je uvedená v prílohách 2.1 – 2.4.
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
V oblasti Jám za nulový variant považujeme realizáciu a prevádzkovanie osobných horských
dopravných zariadení a zjazdových tratí v rozsahu odporučenom záverečným stanoviskom (ďalej
v texte aj ZS) číslo 12902/07 – 3.4/ml zo dňa 12. 3. 2008 vydanom MŽP SR pre činnosť
Lyžiarske centrum TLD Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Týmto ZS bolo v tomto území
odporúčané nahradiť lyžiarsky vlek sedačkovou lanovkou, dobudovať zjazdové trate
a vybudovať údolnú stanicu, areál snowboardovej školy a škôlky s 2 detskými vlekmi dĺžky do
80 m.

II.5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Kraj:
Prešovský
Okres:
Poprad
Obec:
Vysoké Tatry – mestská časť Tatranská Lomnica
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Posudzované nové nástupné miesto (multifunkčný objekt), lanové dráhy a zjazdové trate sú
navrhované za juhozápadným okrajom zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Prístup
k nástupnému miestu je po existujúcej miestnej komunikácii, napojenej na cestu II/537. Ide
o parcelu KN C č. 88/9 (spôsob využitia: Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole,
vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok). Miestna
komunikácia je vedená okolo rodinného domu s.č. 14590 (na parcele č. 88/5). Paralelne s cestou
II/537 sa nachádza parkovacia plocha (na parcele KN C č. 387/1).
Lanová dráha Jamy 1 a prislúchajúce zjazdovky sú vedené juhozápadne, smerom k lokalite
Nad krížnymi cestami. Lanová dráha Jamy 2 a prislúchajúce zjazdovky sú vedené
severozápadným smerom na Obecný les. Jednotlivé navrhované varianty sa líšia polohou
lanových dráh, resp. ich podpier a polohou zjazdových tratí.
V svahu, kde je navrhované vybudovať lanové dráhy a zjazdové trate, sa nachádza existujúci
objekt pôvodne využívaný ako úpravňa vody, ktorý bude prestavaný na turistickú ubytovňu**
s reštauráciou.
Plocha pre vybudovanie navrhovaného parkoviska sa nachádza na západnom okraji zastavaného
územia mestskej časti Tatranská Lomnica. Územie je vymedzené existujúcou cestou II. triedy
č. 537 zo západnej stany a železničnou traťou ŽSR č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
z východnej strany. Okolo severného cípu územia výstavby parkoviska preteká jeden prítok
Chotárneho potoka.
Predpokladaný zoznam parciel dotknutých navrhovanou činnosťou je uvedený v nasledujúcich
tabuľkách.
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Tabuľka 1: Variant I - Predpokladaný zoznam parciel dotknutých výstavbou nástupného miesta
(multifunkčného objektu), lanových dráh, údolných a vrcholových staníc, zjazdových tratí,
ktorých súčasťou budú aj technológie lanoviek a zasnežovacieho systému
Parcela

Vlastníci

Druh a spôsob využitia pozemku

4469/2

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

4469/5
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/3
LV 119
4469/11
LV 119
4469/10
LV 103

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok, na ktorom je postavená
budova bez označenia súpisným číslom

4469/6
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/7
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4446/2
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/12
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/21
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/4
3258
3254/1
4445

Slovenská
republika
Podiel: 1/1
Podtatranská
vodárenská spoločnosť,
a.s.

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva
Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva
Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva
Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

4446/1
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/1
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/12
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/11
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/30
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/38
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/3

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

Zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok, na ktorom je postavená
inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník,
nekryté parkovisko a ich súčasti
Ostatná plocha, Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý
úžitok
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

Výmera
parcely
[m2]

Umiestnenie

226482

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

33410

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

167709

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

117248

mimo zastavaného územia
obce

1080

mimo zastavaného územia
obce

7070

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

3063

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

9757

mimo zastavaného územia
obce

2410

mimo zastavaného územia
obce

1773

mimo zastavaného územia
obce

118200

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

175945

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

244466

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

68354

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

2677

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

147138

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

21093

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

4674

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

13246

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

1746

mimo zastavaného územia
obce

81738

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP
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OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

Parcela

Vlastníci

Druh a spôsob využitia pozemku

Výmera
parcely
[m2]

88/8
LV455

Hotel SASANKA, s.r.o.

Ostatná plocha, Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý
úžitok

407

Umiestnenie

v zastavanom území obce

Tabuľka 2: Variant II - Predpokladaný zoznam parciel dotknutých výstavbou nástupného miesta
(multifunkčného objektu), lanových dráh, údolných a vrcholových staníc, zjazdových tratí,
ktorých súčasťou budú aj technológie lanoviek a zasnežovacieho systému
Parcela

Vlastníci

Druh a spôsob využitia pozemku

4469/2

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

4469/5
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/3
LV 119
4469/11
LV 119
4469/10
LV 103

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok, na ktorom je postavená
budova bez označenia súpisným číslom

4446/2
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/12
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/21
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/4
3258
3254/1
4445

Slovenská
republika
Podiel: 1/1
Podtatranská
vodárenská spoločnosť,
a.s.

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva
Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva
Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva
Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

4446/1
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/1
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/12
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/11
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/30
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/38
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

Zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok, na ktorom je postavená
inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník,
nekryté parkovisko a ich súčasti
Ostatná plocha, Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý
úžitok
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

Výmera
parcely
[m2]

Umiestnenie

226482

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

33410

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

167709

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

117248

mimo zastavaného územia
obce

1080

mimo zastavaného územia
obce

9757

mimo zastavaného územia
obce

2410

mimo zastavaného územia
obce

1773

mimo zastavaného územia
obce

118200

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

175945

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

244466

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

68354

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

2677

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

147138

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

21093

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

4674

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

13246

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

1746

mimo zastavaného územia
obce
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OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Parcela

Vlastníci

Druh a spôsob využitia pozemku

4440/3

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

88/8
LV455

Hotel SASANKA, s.r.o.

Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Ostatná plocha, Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý
úžitok

Júl 2018

Výmera
parcely
[m2]
81738
407

Umiestnenie
mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP
v zastavanom území obce

Tabuľka 3: Variant III (subvarianty IIIA, IIIB) - Predpokladaný zoznam parciel dotknutých
výstavbou nástupného miesta (multifunkčného objektu) lanových dráh, údolných a vrcholových
staníc, zjazdových tratí, ktorých súčasťou budú aj technológie lanoviek a zasnežovacieho
systému
Parcela

Vlastníci

Druh a spôsob využitia pozemku

4469/2

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

4469/5
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/3
LV 119
4469/11
LV 119
4469/10
LV 103

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok, na ktorom je postavená
budova bez označenia súpisným číslom

4469/6
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/7
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4446/2
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/12
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4469/4
3254/1
4445

Slovenská
republika
Podiel: 1/1
Podtatranská
vodárenská spoločnosť,
a.s.

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva
Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva
Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

4446/1
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/1
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/12
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/11
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/2
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

Zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok, na ktorom je postavená
inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník,
nekryté parkovisko a ich súčasti
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

Výmera
parcely
[m2]

Umiestnenie

226482

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

33410

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

167709

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

117248

mimo zastavaného územia
obce

1080

mimo zastavaného územia
obce

7070

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

3063

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

9757

mimo zastavaného územia
obce

2410

mimo zastavaného územia
obce

118200

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

244466

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

68354

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

2677

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

147138

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

21093

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

4674

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

4768

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP
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OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Parcela

Vlastníci

Druh a spôsob využitia pozemku

4440/30
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

4440/38
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

88/8
LV455

Hotel SASANKA, s.r.o.

Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby
Ostatná plocha, Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý
úžitok

Júl 2018

Výmera
parcely
[m2]

Umiestnenie

13246

mimo zastavaného územia
obce, NP TANAP

1746

mimo zastavaného územia
obce

407

v zastavanom území obce

Tabuľka 4: Predpokladaný zoznam parciel dotknutých výstavbou parkoviska
Vlastníci

Druh a spôsob využitia pozemku

Výmera
parcely
[m2]

Umiestnenie

387/1

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

Zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je
dvor

7199

mimo zastavaného územia
obce

4440/38
LV 119

Slovenská
Podiel: 1/1

Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby

1746

mimo zastavaného územia
obce

387/4
LV 859

Vincej
Jaroslav
r.
Vincej, Ing. A Katarína
Vincejová
r.
Stojkovičová

Zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je
dvor

22

mimo zastavaného územia
obce

88/8
LV 455

Hotel Sasanka, s.r.o.

387/3

Právny vzťah k parcele
C nie je evidovaný na
liste vlastníctva

387/6

Mesto Vysoké Tatry

122/1
hlavná
plocha
parkoviska

Slovenská
Podiel: 1/1

Parcela

republika

republika

122/3

Mesto Vysoké Tatry

401/1

Slovenská
Podiel: 1/1

republika

Ostatná plocha, Pozemok, na ktorom sú skaly,
svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím
alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok
Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je
postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a
účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta,
chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je
postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a
účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta,
chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

407

v zastavanom území obce

4625

v zastavanom území obce

292

v zastavanom území obce

Lesný pozemok, Pozemok s lesným porastom,
dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa
alebo po vykonaní náhodnej ťažby

31793

mimo zastavaného územia
obce

336

mimo zastavaného územia
obce

5409

mimo zastavaného územia
obce

Ostatná plocha, Pozemok, na ktorom sú skaly,
svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím
alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok
Zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok, na ktorom je
dvor

Tabuľka 5: Predpokladaný zoznam parciel, na ktorých je navrhovaná prestavba objektu na
Turistickú ubytovňu ** s reštauráciou
Parcela
4469/8
LV 839
4469/9
LV 839

Vlastníci
Gantner Juraj r. Gantner
a Janka Gantnerová r.
Šoltýsová, Severná 10,
Kežmarok, PSČ 060 01,
SR Podiel: 1/1
Gantner Juraj r. Gantner
a Janka Gantnerová r.
Šoltýsová, Severná 10,
Kežmarok, PSČ 060 01,
SR Podiel: 1/1

Druh a spôsob využitia pozemku

Výmera
parcely
[m2]

Umiestnenie

Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom

2006

mimo zastavaného územia
obce

Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom

374

mimo zastavaného územia
obce

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Júl 2018

Konkrétne zábery v rámci jednotlivých parciel budú upresnené vo vyšších stupňoch projektovej
dokumentácie.
Realizácia stavebných prác si okrem vyššie spomenutých záberov vyžiada dočasné vyňatie
lesných pozemkov a dočasné zábery iných plôch na obdobie výstavby. Rozsah takto dotknutých
parciel bude spresnený vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Dĺžka trvania dočasného
záberu (zvyčajne na dobu 2 – 3 roky) bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre
zrealizovanie stavebných prác. Pozemky, ktorými budú vedené prípojky inžinierskych sietí
a pod. budú upresnené vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.

II.6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti je súčasťou príloh tohto zámeru.

II.7. TERMÍN

ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ

ČINNOSTI

Predpokladaný začiatok výstavby:

Q2 – Q3/2021

Predpokladaný koniec výstavby:

2023

Činnosť má časovo neobmedzenú prevádzku.

II.8. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA
Zámerom navrhovateľov je v oblasti Jám vybudovať:
• zjazdové trate vrátane technického zasnežovania (navrhovateľ TMR, a.s.),
• nové nástupné miesto – multifunkčný objekt (navrhovateľ TMR, a.s.),
• dve osobné horské dopravné zariadenia (lanové dráhy) s údolnou a vrcholovou stanicou
(navrhovateľ TMR, a.s.),
• parkovisko (navrhovateľ TMR, a.s.),
• doplniť ponuku služieb vybudovaním stravovacieho zariadenia. Navrhované je prestavať
existujúcu stavbu na turistickú ubytovňu** s reštauráciou (navrhovateľ Juraj Gantner a Janka
Gantnerová).
Posudzované lanové dráhy a zjazdové trate sú navrhované za juhozápadným okrajom
zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Lanová dráha Jamy 1 a prislúchajúce zjazdovky sú
vedené juhozápadne, smerom k lokalite Nad krížnymi cestami. Lanová dráha Jamy 2
a prislúchajúce zjazdovky sú vedené severozápadným smerom na Obecný les. Jednotlivé
navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich podpier a polohou zjazdových
tratí.
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Návrh trás zjazdových tratí vychádza z prieskumu záujmového územia, dôraz sa kládol na:
• územné podmienky, najmä morfológiu, ochranné pásma vodárenského zdroja, prvky ochrany
prírody a krajiny,
• prepojenie navrhovaných zjazdových tratí v oblasti Jamy s existujúcimi traťami lyžiarskeho
strediska v Tatranskej Lomnici tak, aby nebolo potrebné odopínať si lyže, prípadne
prekonávať výstupy.
Navrhovaná činnosť predstavuje doplnenie ponúkaných služieb lyžiarskeho strediska
v Tatranskej Lomnici. V areáli Jamy plánuje navrhovateľ obnoviť aj večerné lyžovanie, ktoré tu
je povolené, len nie je v súčastnosti využívané. Večerné lyžovanie je plánované vo všetkých
variantoch na zjazdovke s označením „ZJ 03“ a predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.
Pôvodné nástupné miesto, ktoré bolo využívané v minulosti, bude asanované, zdemontované
budú pôvodné vleky v Jamách, ostatné existujúce stavby budú odstránené len v rozsahu, ktorý
bude prekážať realizácii navrhovaných zámerov.
V tejto časti je uvedená stručná charakteristika navrhovaných stavieb a činností bez ohľadu
na príslušnosti k variantu.

II.8.1. Parkovisko (navrhovateľ TMR, a.s.)
Parkovisko je umiestnené na ploche vymedzenej existujúcou cestou II/537 a železničnou traťou
ŽSR č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Vzhľadom na morfológiu terénu je
parkovisko navrhnuté bez terás, v jednej výškovej úrovni. V súčasnosti sa na predmetnom území
nachádzajú pozemky prevažne s lesným porastom. Pred zahájením výstavby bude nutné vykonať
prípravné práce za účelom uvoľnenia územia, pozostávajúce z odlesnenia plôch záberu,
odstránenia koreňov a konárov a zobratia lesnej hrabanky, prípadne odhumusovania
a zrealizovania oddrenážovania územia.
Prístup na parkovisko je navrhnutý z cesty II/537, ktorá je vo vlastníctve a v správe Prešovského
samosprávneho kraja. Prístup na parkovisko bude prostredníctvom okružnej križovatky, ktorá je
predmetom dokumentácie na stavebné povolenie „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej
križovatky cesty č.: II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“, spracovanej
spoločnosťou LABUDA – ASI s.r.o v roku 2015 (okružná križovatka bola zrealizovaná v r.
2017). Na túto okružnú križovatku je navrhované dobudovať štvrté rameno, ktorým sa zabezpečí
prístup na navrhované parkovisko.
Navrhnutá dispozícia parkoviska vo variantoch I, II umožňuje zriadenie 485 kolmých
parkovacích miest pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie
autobusov.
Navrhnutá dispozícia parkoviska vo variante III (subvariantoch IIIA, IIIB) umožňuje zriadenie
429 kolmých parkovacích miest pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí pre
parkovanie autobusov. Z dôvodu zníženia zásahu do zamokrených území navrhnutá redukcia
plochy parkoviska z východnej strany.
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Obrázok 3: Pohľad na navrhované parkovisko z JZ
Zdoj: BEDNÁRIK, P., SKLENKA, J., 2017

Zvýšením kapacity parkovacích státí v Tatranskej Lomnici sa zmierni kritická dopravná situácia
a minimalizujú sa jazdy návštevníkov spojené s hľadaním voľných miest v intraviláne osady, ako
aj zaberanie miest určených pre miestnych obyvateľov. Navrhované umiestnenie parkovacích
kapacít na okraji Tatranskej Lomnice výrazne obmedzí presun vozidiel intravilánom osady.
Vplyvy súvisiace so zvýšeným dopravným zaťažením sú bližšie popísané v kapitole IV.3 Vplyvy
na obyvateľstvo, Zvýšené dopravné zaťaženie.
Riešením pre zlepšenie dopravnej situácie v Tatranskej Lomnici môže byť aj lepšie zapojenie
verejnej dopravy a to napr. zvýšením počtu vlakových zastávok. Zámerom navrhovateľa je v
priestore navrhovaného parkoviska, situovaného v blízkosti železničnej trate ŽSR č. 184 Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica, zriadiť vlakovú zastávku. Návštevníci tak budú môcť do Tatier
pricestovať hromadnou dopravou a vystúpiť z vlaku pohodlne pri zjazdovke (lanovke).
• Smerové a výškové vedenie
Parkovisko je prevažne riešené ako jedna súvislá plocha priestorovo definovaná teoretickou
osou, jej pozdĺžnym profilom a priečnymi sklonmi. Teoretická os prevažne prechádza pravým
okrajom najspodnejšej komunikácie parkoviska. Zložená je z troch smerových oblúkov R=400
až 2040. Jej dĺžka je 325 m pri variantoch I, II a 265 m pri variante III. Navrhnutá je
v jednotnom pozdĺžnom sklone 2,2%. Priečny sklon je v rozsahu 4 až 4,3%.
• Šírkové usporiadanie
Parkovisko možno rozčleniť na štyri základné funkčné časti – vstupnú časť, výstupnú časť, časť
s parkovacími státiami a plochu pre pohyb a zhromaždenie peších v mieste lávky pre peších
ponad cestu II.triedy.
Prístup do vstupnej časti je zabezpečený odbočovacím pruhom z cesty II. triedy a ramenom
okružnej križovatky. Do priestoru s rampami sa bude prichádzať tromi pruhmi – z nich dva budú
umožňovať vstup aj autobusom. Za rampami sa pruhy postupne zredukujú na 1 vstupný pruh
do časti s parkovacími státiami. Časť s parkovacími státiami je tvorená viacerými obojsmernými
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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komunikáciami a jednou jednosmernou komunikáciou šírky 6 m, ktoré zabezpečujú prístup ku
kolmým parkovacím státiam pre osobné automobily. Najspodnejšia jednosmerná komunikácia
zabezpečuje prístup aj ku státiam pre autobusy, pozdĺž ktorých je ešte navrhnutá plocha pre
vystúpenie cestujúcich. Do výstupnej časti parkoviska sa vchádza krátkou jednosmernou
komunikáciou, ktorá sa v mieste výstupných rámp skladá z dvoch pruhov. Za rampami sa priamo
vstupuje na rameno okružnej križovatky. Plocha v mieste lávky pre peších slúži najmä pre pohyb
a zhromaždenie peších pred vstupom na lávku, ktorá ponad cestu II. triedy prepája parkovisko
s plánovaným rozšírením lyžiarskeho strediska. Orientačná výmera tejto plochy je 630 m2.
Na oddelenie jednotlivých častí je navrhnuté zábradlie. Nespevnená krajnica na parkovisku je
navrhnutá v šírke 0,5-0,75 m, na odbočovacom pruhu je rozšírená na 1,5 m pre osadenie
zvodidla.
• Konštrukcia vozovky
Predbežná skladba konštrukcie vozovky parkoviska:
• asfaltový betón pre obrusnú vrstvu (STN EN 13108-1) ACO 16 – II: 50 mm
• spojovací postrek, katiónaktívny emulzný (STN 73 6129) PS CB - 0,25 kg/m2
• asfaltový betón pre ložnú vrstvu STN EN 13108-1 ACL 22 – II: 90 mm
• infiltračný postrek, katiónaktívny emulzný (STN 73 6129) PI CB: 0,70 kg/m2
• štrkodrvina (STN 73 6126) ŠD 31,5 GC: 200 mm
• štrkodrvina (STN 73 6126) ŠD 31,5 Gc: 170 mm
• spolu: 510 mm
• Riešenie odvodnenia
Vzhľadom k tomu, že na predmetnom území je viacero podmáčaných lokalít, predpokladá sa
potreba odvodnenia podložia zemného telesa pomocou jeho oddrenážovania systémom
priečnych a pozdĺžnych odvodňovacích rebier. Detaily je nutné doriešiť v ďalších stupňoch
projektu na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu.
Vo variante III (subvarianty IIIA, IIIB) je z dôvodu zníženia zásahu do zamokrených území
navrhnutá redukcia plochy parkoviska z východnej strany tak, aby návrh parkoviska nezasahoval
do najviac zamokrenej časti. Odvodnenie pri tejto alternatíve je navrhnuté tak, že vody, ktoré
nevyžadujú prečistenie v ORL sú zaústené do tejto zamokrenej oblasti, čím ju dotujú.
Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom na svahy
zemného telesa respektíve do drenážneho systému.
Odvedenie dažďových vôd z povrchu vozovky prístupových komunikácii bude zabezpečené ich
pozdĺžnym a priečnym sklonom. Vody budú takto odvádzané do priekop, ktoré budú zaústené do
existujúcich vodných tokov, respektíve pri variante III aj do zachovanej zamokrenej oblasti.
Vody z plochy parkoviska so státiami budú pred zaústením do vodného toku prečistené v ORL.
Odlučovač ropných látok bude umiestnený na najnižšom mieste parkoviska. Vzhľadom na
vypočítané množstvo čistených vôd sa navrhuje odlučovač s orientačnou kapacitou okolo 300 l/s.
V km 0,102 je navrhnutý rúrový priepust na prevedenie toku a vôd vyústených z existujúceho
priepustu, ktorý prevádza vody popod cestu II. triedy do priestoru navrhovaného parkoviska.
Tento existujúci priepust bude nutné z dôvodu dobudovania odbočovacieho pruhu na ceste II.
triedy predĺžiť. Novonavrhnutým priepustom v km 0,102 budú vody prevedené popod
parkovisko a zaústené budú do priekopy, ktorá sa zaústi do existujúceho priepustu pod
železničnou traťou. Alternatívne je možné namiesto prevedenia vôd priepustom riešiť ich
prevedenie pomocou otvorenej priekopy po obvode parkoviska. Výsledné riešenie sa stanoví po
rokovaniach so správcom toku v ďalšom stupni PD. Dažďové vody odvádzané priekopami bude
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nutné previesť priepustom aj popod prístupové 4. rameno okružnej križovatky.
• Lávka pre peších
Z navrhovaného parkoviska sa do nástupného miesta návštevníci dostanú lávkou, ktorá bude
premosťovať cestnú komunikáciu II/537, parkovisko a chodník pre chodcov. Návrh mostného
objektu rešpektuje dopravný gabarit prejazdnej dopravnej trasy. Podchodné výšky sú
dodržiavané v zmysle STN t.j. 4,80+0,15m rezerva.
Mostný objekt je navrhnutý ako 2-poľová prestrešená lávka pre chodcov. Rozpätia polí lávky sú
navrhnuté tak, aby rešpektovali šírkové usporiadanie premosťovaných prekážok t.j.
15,30+29,09=44,39m. Voľná šírka lávky zodpovedá chodníku šírky 2,50m. Dĺžka nosnej
konštrukcie je 47,43m. Jedná sa o spojitú nosnú konštrukciu z LLD (lepené lamelové drevo)
doplnenú o vešadlový nosný systém z LLD nad poľom s rozpätím 29,09 m. Prístup k lávke
z parkoviska zabezpečujú dva eskalátory šírky 1,0m s prevýšením 7,12m. Dĺžka eskalátorov je
15,11m. Smerové vedenie chodníka je v mieste lávky priame. Výškovo je lávka vedená so
sklonom 5,0%. Eskalátory sú v sklone 35°. Priečny sklon na lávke je 0%.
Spodná stavba mosta pozostáva z krajnej opory zo železobetónu vo forme úložných prahov,
medziľahlé piliere sú tiež zo železobetónu obdĺžnikového tvaru. Všetky viditeľné povrchy
spodnej stavby sú obložené kamenným obkladom. Všetky časti spodnej stavby sú založené
plošne na základových blokoch.

nástupné
miesto
(multifunkčný objekt)

lávka
údolná
stanica LD
Jamy 1

Obrázok 4: Pohľad z JZ, nástupné miesto, lávka premosťujúca II/537, parkovisko a chodník,
ktorou sa návštevníci dostanú z navrhovaného parkoviska do nástupného miesta, údolná stanica
LD Jamy 1
Zdoj: TMR, A.S., 2018
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II.8.2. Lanové dráhy (osobné horské dopravné zariadenia) (navrhovateľ TMR,
a.s.)
V oblasti Jamy je navrhované vybudovať dve lanové dráhy, ktoré označujeme Jamy 1 a Jamy 2.
Posudzované lanové dráhy a zjazdové trate sú navrhované za juhozápadným okrajom
zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Lanová dráha Jamy 1 a prislúchajúce zjazdovky sú
vedené juhozápadne, smerom k lokalite Nad krížnymi cestami. Lanová dráha Jamy 2
a prislúchajúce zjazdovky sú vedené severozápadným smerom na Obecný les. Jednotlivé
navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich podpier a polohou zjazdových
tratí, resp. technológiou. Až na lanovú dráhu Jamy 1 vo variante IIIB, ktorá bude mať fixný
systém upevnenia vozňov, všetky ostatné lanové dráhy majú odpojiteľný systém upevnenia
vozňov. Pri oboch technológiách sú navrhované 6-miestne sedačky. Konkrétny typ
technologického zariadenia bude upresnený vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.

Obrázok 5: Príklad 6-miestnej sedačkovej
lanovky
(zdroj
obrázku:
http://www.lanovky.sk/?page=rep&id=639)

Lanová dráha Jamy 1 (situovaná južne) má vo variantoch I a II identickú polohu a technické
parametre. Poloha výstupnej stanice tejto lanovej dráhy sa nachádza v blízkosti stanovišťa
výskytu mlokov a zasahuje do ich migračných trás. V prípade variantu III (subvarianty IIIA,
IIIB) bola výstupná stanica lanovej dráhy navrhnutá mimo stanovišťa výskytu mlokov.
Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia technológiou navrhovanej lanovej dráhy. V subvariante IIIA je
navrhovaná lanová dráha s odpojiteľným systémom upevnenia vozňov. V subvariante IIIB je
navrhovaná lanová dráha s fixným systémom upevnenia vozňov. Technológie sa líšia počtom
podpier, prepravnou rýchlosťou.
Poloha lanovej dráhy Jamy 2 (situovaná severne) je rovnaká u všetkých navrhovaných variantov.
Odlišnosť medzi jednotlivými variantmi je v rozložení podpier. V prípade variantu I je
navrhované lanovú dráhu Jamy 2 podoprieť 9 podperami, pričom jedna podpera zasahuje do
ochranného pásma vodárenského zdroja. U variantov II a III (subvarianty IIIA, IIIB) je
navrhované lanovú dráhu podoprieť 10 podperami, pričom podpery sú umiestnené mimo
ochranného pásma vodárenského zdroja.
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Vo variante I sú optimálne využité geomorfologické podmienky územia pre návrh a zakladanie
lanových dráh a zjazdových tratí. Navrhnuté zjazdové trate tohto variantu majú zo všetkých
návrhov najlepšie podmienky pre zjazdové lyžovanie a to optimálny sklon, smerové vedenie
a dĺžku. V prípade variantov II a III (subvarianty IIIA, IIIB) poloha lanových dráh, resp. ich
podpier a poloha zjazdových tratí bola upravená vzhľadom k ochrane vodných zdrojov a k
ochrane živočíchov.
V areáli Jamy plánuje navrhovateľ TMR, a.s. obnoviť aj večerné lyžovanie. Večerné lyžovanie je
plánované prevádzkovať na zjazdovke s označením „ZJ 03“ prislúchajúcej k lanovej dráhe Jamy
1, predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.
Predpokladané technické parametre navrhovaných lanových dráh v oblasti Jamy sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 6: Predpokladané technické parametre navrhovaných lanových dráh v oblasti Jamy
Technické dáta
Horizontálna dĺžka
[m]
Výškový
rozdiel
(prevýšenie) [m]
Terénna dĺžka šikmá
[m]
Priemer lana [mm]
Výkon motora [kW]
Rozbehový
výkon
[kW]
Menovité
napätie
[kN]
Kapacita [osôb.hod-1]
Prepravná rýchlosť
[m.s-1]
Vzdialenosť medzi
vozňami [m]
Časový
interval
medzi vozňami [s]
Počet vozňov [kus]
Počet miest vo vozni
[kus]
Čas prepravy
Úroveň
lana
nástup/vrchol stanica
[m n.m]
Úroveň
nastupovania/vystup
ovania [m n.m]

Variant I
Jamy 1
Jamy 2

Variant II
Jamy 1
Jamy 2

Variant IIIA
Jamy 1
Jamy 2

Variant IIIB
Jamy 1
Jamy 2

559

1135

559

1135

427,6

1135

435

1135

109

200,5

109

200,5

107,0

200,5

98

200,5

573

1160,01

573

1159,3

444,06

1159,3

448,2

1159,3

40
209

42
351

40
209

42
349

40
211

42
349

41
92

42
349

247

424

247

421

240

421

126

421

430

460

430

460

410

460

2400

2400

2400

2400

2450

2400

1973 2411

2400

5

6

5

6

5

6

1,8 – 2,2

6

45

54

45

54

44,08

54

19,71

54

9

9

9

9

8,82

9

10,95

9

30

48

30

48

25

48

47

48

6

6

6

6

6

6

6

6

1 min. 55
s

3 min. 13
s

1 min. 55
s

3 min. 13
s

1 min. 29
s

3 min. 13
s

4 min. 15
- 3 min.
40 s

3 min. 13
s

874,5/
983,5

801,5/
1002

874,5/
983,5

886,5/
1087,0

874,5/
981,5

801,5/
1200

878,97/9
77,0

801,5/
1200

871/0/
980,00

798,0/
998,5

871/0/
980,00

883,0/
1083,5

871,0/
978,0

798,0/
998,5

874,9/
972,54

798,0/
998,5
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Tabuľka 7: Predpokladané údaje k podperám (stožiarom) lanových dráh
Podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu I a II
Označenie podpery (stožiara)
Výška [m]
Sklon veže [%]
Kladka do kopca
Kladka dole kopcom

C1
5,6
7
10C
10C

2
11,6
21
8S
6S

3
11,0
21
6S
6S

4
12,7
7
10S
8S

5
15,0
0
12S
10S

C6
6,6
0
8C
8C

Podpery lanovej dráhy Jamy 2 u variantu I
Označenie podpery (stožiara)
Výška [m]
Sklon veže [%]
Kladka do kopca
Kladka dole kopcom

C1
5,6
7
10C
10C

2
16,7
7
10S
10S

3
17,0
0
8S
6S

SC4
13,7
7
8S/8C
4S/4C

5
16,8
14
8S
6S

SC6
13,7
21
8S/8C
8S/8C

7
9,15
21
12S
12S

8
10,5
0
12S
12S

C9
7,2
0
8C
8C

Podpery lanovej dráhy Jamy 2 u variantu II a IIIA, IIB
Označenie podpery (stožiara)
Výška [m]
Sklon veže [%]
Kladka do kopca
Kladka dole kopcom

C1
5,6
7
10C
10C

2
15,0
7
10S
10S

3
17,0
0
8S
6S

SC4
13,7
7
8S/8C
4S/4C

5
15,4
14
6S
6S

SC6
12,0
14
4S/4C
4S/4C

SC7
13,0
35
8S/8C
8S/8C

8
9,1
21
12S
12S

9
10,7
0
12S
12S

C10
7,2
0
8C
8C

Podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu IIIA
Označenie podpery (stožiara)
Výška [m]
Sklon veže [%]
Kladka do kopca
Kladka dole kopcom

C1
5,6
7
12C
12C

2
9,7
21
10S
10S

SC3
14,35
14
8S/8C
8S/8C

4
11,00
21
10S
10S

5
10,85
0
8S
8S

Podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu IIIB
Označenie podpery (stožiara)
Výška [m]
Sklon veže [º]
Kladka do kopca
Kladka dole kopcom

1
5,05
0
12N
12N

2
8,05
5
12T
10T

3
16,12
5
8T/8N
8T/8N

4
10,05
10
8T
6T

5
9,05
5
10T
10T

6
7,05
0
10T
10T

7
4,05
0
4T
4T

Obe lanové dráhy budú mať vrcholovú a údolnú stanicu. Pôjde o prízemné stavby výšky cca
6 m. Nižšie v texte sú predpokladané údaje k navrhovaným údolným a vrcholovým staniciam
lanových dráh.

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Tabuľka 8: Predpokladané údaje k údolným a vrcholovým staniciam
Variant I, II, III - Lanová dráha Jamy 1, v prípade variantu III sú posunuté stanice LD
Lanová dráha Jamy 1
2

Plocha objektu [m ]

Vybavenie objektu

Údolná stanica LD
2

240 m
zhromažďovacia plocha
technológia pohonu lanovky
dopravník
miestnosť pre obsluhu
náhradný zdroj
sociálne zariadenie – pre obsluhu
garáž vozňov lanovky

Vrcholová stanica
180 m2

technológia
výstupište
miestnosť pre obsluhu

Variant I, II, III - Lanová dráha Jamy 2
Lanová dráha Jamy 2
2

Plocha objektu [m ]

Vybavenie objektu

Údolná stanica
2

270 m
zhromažďovacia plocha
technológia pohonu lanovky
dopravník
miestnosť pre obsluhu
náhradný zdroj
sociálne zariadenie – pre obsluhu
garáž vozňov lanovky

Vrcholová stanica
210 m2

technológia
výstupište
miestnosť pre obsluhu

II.8.3. Nové nástupné miesto – multifunkčný objekt (navrhovateľ TMR, a.s.)
Vybudovanie nového parkoviska si vyžaduje vhodným spôsobom previesť návštevníkov
do lyžiarskeho strediska. Z navrhovaného parkoviska sa do nástupného miesta návštevníci
dostanú lávkou, ktorá bude premosťovať cestnú komunikáciu II/537, parkovisko a chodník pre
chodcov. Zjazdové trate v oblasti Jám sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená ich prepojenosť
s existujúcimi traťami, aby nebolo potrebné odopínať si lyže, prípadne prekonávať výstupy.
Z tohto dôvodu je potrebné v oblasti Jám vybudovať nové nástupné miesto (multifunkčný
objekt). Toto miesto bude zriadené na mieste pôvodného, ktoré je už zastaralé s nedostatočným
vybavením. Pôvodné nástupné miesto bude asanované, zdemontované budú pôvodné vleky
v Jamách, ostatné existujúce stavby budú odstránené len v rozsahu, ktorý bude prekážať
realizácii navrhovaných zámerov.

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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zjazdovka
Snežé delo

Obrázok 6: Poloha nového nástupného miesta (multifunkčného objektu)
Zdroj: TMR, A.S., 2018

Nové nástupné miesto (multifunkčný objekt) je situovaný na JZ okraji zastavaného územia
Tatranskej Lomnice. Prístup k nástupnému miestu je po existujúcej miestnej komunikácii,
napojenej na cestu II/537. Ide o parcelu KN C č. 88/9 (spôsob využitia: pozemok, na ktorom sú
skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok). Miestna komunikácia je vedená okolo rodinného domu s.č. 14590 (na
parcele č. 88/5). Paralelne s cestou II/537 sa nachádza parkovacia plocha (parcela KN C č.
387/1).

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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miesto Obrázok 8: Val doskočiskovej dráhy
skokanských mostíkov, ktorý bude sčasti
odstránený

Existujúce parkovisko bude upravené.

Obrázok 9: Existujúce parkovisko pozdĺž cesty Obrázok 10: Existujúce parkovisko pozdĺž
II/537, pohľad zo severu z Tatranskej Lomnice cesty II/537, pohľad z juhu, v smere od Starej
(zdroj: https://www.google.sk/maps/)
Lesnej (zdroj: https://www.google.sk/maps/)
V území, kde je navrhovaná výstavba nového nástupného miesta, sú dostupné verejné
inžinierske siete. Multifunkčný objekt bude napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu.
Potreba tepla tu bude riešená kombinovane, plynovou kotolňou, elektrikou. Vzhľadom na
blízkosť vedenia verejného plynovodu sa uvažuje s napojením na verejný plynovod zemnou
prípojkou. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z.) sa
bude jednať o nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie č. 1. Palivo - energetický
priemysel, 1.1. Technologické celky, obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom v MW <0,3.
Multifunkčný objekt bude dvojpodlažná budova s výškou cca 8,5 m, so sedlovou strechou.
Prevládajúcimi exteriérovými materiálmi sú drevo, kameň. Podobnými materiálmi bude
vybavený aj interiér objektu.

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Sumár záberov plôch
Zastavaná plocha objektu
Spevnené plochy bez obslužnej komunikácie a spojovacieho chodníka
Zastavaná plocha odpadového hospodárstva
Spolu

približne 300 m2
približne 500 m2
približne 20 m2
približne 820 m2

Prvé nadzemné podlažie bude určené pre verejnosť. Budú sa tu nachádzať pokladne, toalety
dámske, pánske, obslužné sklady. V časti priestoru bude „après-ski bar“, pre oddych, stretnutia,
ktorý bude návštevníkom ponúkať občerstvenie. Na druhom nadzemnom podlaží bude priestor
pre zázemie navrhovateľa.

Obrázok 11: Vizualizácia nového nástupného miesta (multifunkčného objektu), pohľad z JZ
Zdroj: TMR, A.S., 2018

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Obrázok 12: Výškové dispozície navrhovaného objektu nástupného miesta
Zdroj: TMR, A.S., 2018

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Obrázok 13: Nové nástupné miesto,
pôdorys 1 nadzemného podlažia,
predbežný návrh

Zdroj: TMR, a.s., 2018

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Obrázok 14: Nové nástupné miesto,
pôdorys 2 nadzemného podlažia,
predbežný návrh

Zdroj: TMR, a.s., 2018

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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II.8.4. Zjazdové trate vrátane technického zasnežovania (navrhovateľ TMR, a.s.)
Návrh lyžiarskych zjazdových tratí vychádza z terénneho prieskumu územia, pričom sa dôraz
kládol na vzájomné väzby a prepojenosť jednotlivých trás (existujúcich i navrhovaných),
minimalizáciu zásahov do prírodného prostredia a optimalizáciu podmienok pre zjazdové
lyžovanie.
Posudzované lanové dráhy a zjazdové trate sú navrhované za juhozápadným okrajom
zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Lanová dráha Jamy 1 a prislúchajúce zjazdovky sú
vedené juhozápadne, smerom k lokalite Nad krížnymi cestami. Lanová dráha Jamy 2
a prislúchajúce zjazdovky sú vedené severozápadným smerom na Obecný les. Jednotlivé
navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich podpier a polohou zjazdových
tratí, resp. technológiou. Až na lanovú dráhu Jamy 1 vo variante IIIB, ktorá bude mať fixný
systém upevnenia vozňov, všetky ostatné lanové dráhy majú odpojiteľný systém upevnenia
vozňov. Pri oboch technológiách sú navrhované 6-miestne sedačky. Konkrétny typ
technologického zariadenia bude upresnený vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.
Lanová dráha Jamy 1 (situovaná južne) má vo variantoch I a II identickú polohu a technické
parametre. Poloha výstupnej stanice tejto lanovej dráhy sa nachádza v blízkosti stanovišťa
výskytu mlokov a zasahuje do ich migračných trás. V prípade variantu III bola výstupná stanica
lanovej dráhy navrhnutá mimo stanovišťa výskytu mlokov. Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia
technológiou navrhovanej lanovej dráhy. Technológie sa líšia počtom podpier, prepravnou
rýchlosťou.
Poloha lanovej dráhy Jamy 2 (situovaná severne) je rovnaká u všetkých navrhovaných variantov.
Odlišnosť medzi jednotlivými variantmi je v rozložení podpier. V prípade variantu I je
navrhované lanovú dráhu Jamy 2 podoprieť 9 podperami, pričom jedna podpera zasahuje do
ochranného pásma vodárenského zdroja. U variantov II a III je navrhované lanovú dráhu
podoprieť 10 podperami, pričom podpery sú umiestnené mimo ochranného pásma vodárenského
zdroja.
Vo variante I sú optimálne využité geomorfologické podmienky územia pre návrh a zakladanie
lanových dráh a zjazdových tratí. Navrhnuté zjazdové trate tohto variantu majú zo všetkých
návrhov najlepšie podmienky pre zjazdové lyžovanie a to optimálny sklon, smerové vedenie
a dĺžku. V prípade variantov II a III poloha lanových dráh, resp. ich podpier a poloha zjazdových
tratí bola upravená vzhľadom k ochrane vodných zdrojov a k ochrane živočíchov.
V areáli Jamy plánuje navrhovateľ obnoviť aj večerné lyžovanie. Večerné lyžovanie je
plánované vybudovať na zjazdovkách prislúchajúcich k lanovej dráhe Jamy 1. Večerné
lyžovanie je plánované vo všetkých variantoch na zjazdovke s označením „ZJ 03“
a predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.
Tabuľka 9: Predpokladané základné parametre zjazdových tratí Variant I
Trať

Nadmorská
výška
[m n.m.]

Priemerný
sklon

Šírka
[m]

Dĺžka
[m]

Plocha
[ha]

Odkop/
násyp [m3]

Hmotnica
[m3]

Min

Max

ZJ 01

879

1080

14,5%

38

1416

5,4

49813/ 53936

-4123

ZJ 01a

817

971

11,9%

26

456

1,1

1833/ 1773

+60

ZJ 02

871

978

9,6%

40

1120

4,5

28014/ 22443

+5571
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Nadmorská
výška
[m n.m.]
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Priemerný
sklon

Šírka
[m]

Dĺžka
[m]

Plocha
[ha]

Odkop/
násyp [m3]

Hmotnica
[m3]

Min

Max

ZJ 03

876

974

16,2%

40

610

2,4

28038/ 26613

+1425

ZJ 04

978

1060

10,4%

40

794

3,01

19753 /19 634

+119

Súčet

-

-

-

-

4396

16,41

-

+3052

Nadmorská výška [m n.m.]
Min

Max

Priemerný sklon
[%]

Minimálny sklon
[%]

Maximálny sklon
[%]

ZJ 01

879

1080

14,5

7 – 13, v závere 0-4

19 – 25, miestami
35 - 40

ZJ 01a

817

971

11,9

7 - 13

13 - 19

ZJ 02

871

978

9,6

4-7

13 - 19

ZJ 03

876

974

16,2

4-7

19 -25

ZJ 04

978

1060

10,4

4-7

13 -19

Trať

Tabuľka 10: Predpokladané základné parametre zjazdových tratí Variant II
Trať

Nadmorská
výška
[m n.m.]

Priemerný
sklon

Šírka
[m]

Dĺžka
[m]

Plocha
[ha]

Odkop/
násyp [m3]

Hmotnica
[m3]

Min

Max

ZJ 01

978

1082

11,5%

40

904

3,4

23831/23650

+181

ZJ 02

871

978

9,6%

40

1120

4,2

23412/ 22741

+671

ZJ 03

878

974,5

18,8%

40

520

2,0

14039/ 13623

+416

ZJ 04

882

915

9,6%

40

346

1,4

6713/ 6557

+157

ZJ 05

922

1037

20,7%

40

564

2,3

25263/ 24959

+304

Súčet

-

-

-

-

3454

13,3

-

+1729

Nadmorská výška [m n.m.]
Min

Max

Priemerný sklon
[%]

ZJ 01

978

1082

11,5

4 -7

19 – 25, viac 13 - 19

ZJ 02

871

978

9,6

4 -7

13 - 19

ZJ 03

878

974,5

18,8

7 – 13, na začiatku a
konci 0-4

25 – 30, miestami aj
viac

ZJ 04

882

915

9,6

7 – 13, v závere 0-4

13 - 19

ZJ 05

922

1037

20,7

7 – 13

30 – 35 a viac

Trať

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Tabuľka 11: Predpokladané základné parametre zjazdových tratí Variant III (A a B)
Trať

Nadmorská
výška
[m n.m.]

Priemerný
sklon

Šírka
[m]

Dĺžka
[m]

Plocha
[ha]

Odkop/
násyp [m3]

Hmotnica
[m3]

Min

Max

ZJ 01

966

1082

14,4%

40

834

3,45

24499/23043

+1456

ZJ 02

871

974

10,5%

40

1085

4,2

20493/19727

+766

ZJ 03

878,5

974

21,1%

40

484

1,75

7640/5611

+2029

ZJ 04

883

933

9,8%

40

505

1,6

3260/11735

-8475

ZJ 05

933

1060

20,7%

40

637

2,25

21345/20810

+535

ZJ 06

939

967

10,2%

12

263

0,35

2050/1539

+511

Súčet

-

-

-

-

3808

13,6

-

-3178

Min

Max

Priemerný sklon
[%]

ZJ 01

966

1082

14,4

4-7

30 -35 a viac

ZJ 02

871

974

10,5

4-7

13 - 19

ZJ 03

878,5

974

21,1

4-7

30 - 40

ZJ 04

883

933

9,8

4-7

13 - 19

ZJ 05

933

1060

20,7

4 -7

35 – 40 a viac

ZJ 06

939

967

10,2

4-7

19 -25

Trať

Nadmorská výška [m n.m.]

Minimálny sklon
[%]

Maximálny sklon
[%]

Lokalizácia jednotlivých navrhovaných zjazdových tratí je uvedená v prílohách.
Územie, kde je navrhované vybudovať lanové dráhy a zjazdové trate, bolo v r. 2004 postihnuté
veternou kalamitou. Na časti územia sa nachádzajú stávajúce stromy, ktoré nepodľahli kalamite,
stromové samonálety, ako aj sadenice drevín vysadených v rámci obnovy lesa. V časti územia sa
od 70-tych rokov minulého storočia nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky.
Prevádzka lyžiarskeho strediska v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 – 2010. Odvtedy na
týchto plochách dochádza k samonáletom drevín. Realizácia zjazdových tratí a lanových dráh
vrátane obslužných objektov bude vyžadovať odstránenie výsadieb. Výsadby budú odstránené
tak, aby bolo podľa možností sadenice opätovne využiť na zalesnenie a presadiť ich na náhradné
plochy. Vykonané bude odlesnenie plochy.
Výstavba zjazdových tratí nie je výstavbou ako takou, ide o terénne úpravy. Vybudovanie
zjazdových tratí bude vyžadovať nasledujúce úpravy:
• Úpravy terénu zjazdových tratí
Pri navrhovaní zjazdových trás sa navrhovateľ snažil čo najviac využiť konfiguráciu terénu, čím
sa do značnej miery eliminuje rozsah terénnych prác a teda aj rozsah vplyvov na reliéf.
Vybudovanie zjazdových tratí si vyžiada minimálne zárezy a násypy, aby sa dosiahli optimálne
pozdĺžne a priečne sklony. Neuvažuje sa s významnými odkopmi, násypmi, bilancia zemných
prác bude vyrovnaná.
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Odstránenie vegetácie
V priestore zjazdových tratí, lanových dráh bude vykonané odstránenie drevín. Odstránenie
drevín bude realizované v spolupráci so ŠL TANAP, ktoré použijú technologické postupy
obvyklé v celom území TANAPu. Stávajúce pne, korene, alebo pne po odlesnení drevín je
vhodné v území ponechať. Vrch pňov bude vyfrézovaný po úroveň terénu, zasypaný zeminou a
zakrytý ochrannou geotextíliou. Zachovaný koreňový systém má významnú stabilizačnú a
spevňovaciu funkciu predovšetkým v lokalitách s väčšou sklonovitosťou územia. Pomalým
rozpadom organickej hmoty dochádza k obohacovaniu pôdy o organické látky a k zlepšovaniu
štruktúry pôdy. V maximálnej možnej miere iba v nevyhnutnom prípade budú koreňové systémy
pri terénnych úravách vykopané a presunuté do terénnych depresií.
Likvidácia haluziny a zvyškov po ťažbe
Po odlesnení bude vykonaná likvidácia zvyškov zahŕňajúca predovšetkým odstránenie hmoty
konárov, nespracovaných vrcholcov stromov a zvyškov drevnej hmoty po ťažbe. Existuje
viacero spôsobov likvidácie: pálením, uhadzovaním na kopy alebo do riadkov, štiepkovaním.
Terénne úpravy
V úsekoch zjazdových tratí, kde bude potrebný presun zeminy za účelom vyrovnania terénnych
nerovností a nepriaznivých sklonových pomerov sa vykoná odstránenie zvyškov existujúcej
vegetácie a odhumusovanie. Zvyšky existujúcej vegetácie aj s drnmi predstavujú dôležitý zdroj
semien pôvodných druhov tráv. Po vykonaní terénnych úprav bude sňatý humus späť
rozprestretý a bude vhodným substrátom pre uloženie trávnych drnov a nastieľanie sena zo
zdrojových stanovíšť.
Vývraty stromov po vetrovej kalamite sa budú klásť na svoje pôvodné miesta a zahrnú sa
okolitou zeminou do úrovne terénu, tak aby vznikla súvislá pláň vhodná pre lyžovanie. Pne u
ktorých je predpoklad prečnievania nad úroveň terénu (zjazdovky) sa odpília pred ich samotným
usadením do jám.
Veľké balvany vyskytujúce sa v priestore zjazdových tratí sa premiestnia na okraj zjazdovky
alebo budú rozbité na menšie kúsky a následne sa umiestnia v priestore trate tak, aby sa vytvoril
vhodný povrch. Takto sa dosiahne kvalitný povrch trate, ktorý významne zníži hrúbku snehovej
pokrývky potrebnej na vytvorenie povrchu zjazdného lyžiarmi.
Systém protieróznych úprav
Na eliminovanie erózie a ochrany poškodeného zemného krytu stavebnou činnosťou je potrebné
vykonať protierózne úpravy. Protierózna úprava poškodeného zemného krytu sa vykoná
osadením jutovej geotextílie. Geotextília spevňuje povrch, spomaľuje a zachytáva povrchový
odtok, vytvára vhodné prostredie pre klíčenie a rýchly vývoj trávneho drnu. Protierózna
geotextília počas troch rokov poskytne účinnú protieróznu ochranu humusovému horizontu,
osivu a mladej vegetácii. Vegetácia rovnomerne pokryje chránený povrch, ktorý nie je narušený
tvorbou eróznych rýh. Účinnosť protieróznej ochrany týchto textílií je až 97 %. Na konci
ochranného obdobia sa textília biologicky rozpadne, pričom rozpad geotextílie nie je
sprevádzaný tvorbou nežiadúceho odpadu, ktorý by mohol akokoľvek ohroziť vegetáciu. Textília
po rozpade slúži ako dodatočná výživa pre vegetáciu. Všetky funkcie geotextílie po jej rozpade
preberie vytvorený drn.
Odvodnenie
Povrchové odvodnenie bude slúžiť na odvedenie vody z plochy zjazdovky po prudkých lejakoch,
čím zabráni povrchovému splachu a vzniku erózie. Na lyžiarskych tratiach sa buduje priečne
odvodnenie vybudovaním systému priečnych odvodňovacích rigolov. Konštrukcie
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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odvodňovacích rigolov budú navrhnuté z ekologických materiálov – drevo a kameň. Hustota
odvodňovacích rigolov je závislá od sklonu svahu a vegetačného krytu a celkovej morfológie
terénu.
Zatrávnenie
Zatrávnenie upravovaných plôch sa vykoná zmesou autochtónnych rastlín. Počas prevádzky je
potrebné zjazdové trate pravidelne kosiť a odstraňovať náletové dreviny a kry. Kosenie urýchli
zahusťovanie trávneho drnu. Pokosený materiál je v prvých rokoch potrebné nechávať na mieste,
čím dôjde k vypadávaniu semien a zvýšeniu pokryvnosti druhov v území. Výhodou je tiež
postupný rozpad tejto hmoty a zlepšenie pôdotvorných procesov. Kosiť je potrebné cca 1 – 2x do
roka.

Obrázok 15: Protierózne opatrenia – aplikácia Obrázok 16: Upevnenie jutovej geotextílie na
hydroosevu
svahu
Zdroj obrázkov: https://www.grasstechnic.sk/

• Zasnežovanie
Na navrhovaných zjazdových tratiach sa vybuduje zasnežovací systém.
Základné údaje k zasnežovaniu zjazdových tratí sú v nižšie uvedených tabuľkách.
Tabuľka 12: Predpokladané základné parametre zasnežovania zjazdových tratí Variant I
Trať

Dĺžka zjazdovej
trate [m]

Plocha zjazdovej
trate [ha]

Dĺžka potrubia pre
zasnežovanie [m]

Odhadovaný počet
snežných diel [ks]

ZJ 01
ZJ 01a
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04
Súčet

1416
456
1120
610
794
4396

5,4
1,1
4,5
2,4
3,01
16,41

1476,64
454,29
856,03
630,53
799
4216,49

33
10
19
13
17
92

Tabuľka 13: Predpokladané základné parametre zasnežovania zjazdových tratí Variant II
Trať

Dĺžka zjazdovej
trate [m]

Plocha zjazdovej
trate [ha]

Dĺžka potrubia pre
zasnežovanie [m]

Odhadovaný počet
snežných diel [ks]

ZJ 01
ZJ 02

904
1120

3,4
4,2

958,65
1015,93

22
22

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

36

OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

Trať

Dĺžka zjazdovej
trate [m]

Plocha zjazdovej
trate [ha]

Dĺžka potrubia pre
zasnežovanie [m]

Odhadovaný počet
snežných diel [ks]

ZJ 03
ZJ 04
ZJ 05
Súčet

520
346
564
3454

2,0
1,4
2,3
13,3

549,41
343,94
474,05
3341,98

11
8
10
73

Tabuľka 14: Predpokladané základné parametre zasnežovania zjazdových tratí Variant III
Trať

Dĺžka zjazdovej
trate [m]

Plocha zjazdovej
trate [ha]

Dĺžka potrubia pre
zasnežovanie [m]

Odhadovaný počet
snežných diel [ks]

ZJ 01
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04
ZJ 05
ZJ 06
Súčet

834
1085
484
505
637
263
3808

3,45
4,2
1,75
1,6
2,25
0,35
13,6

857,96
1123,12
439,11
601,80
532,22
258,94
3813,15

22
28
10
15
13
5
93

Pre zasnežovanie v Jamách je navrhované použiť vysokotlakové tyčové snežné delá.

Obrázok 17: Príklad tyčového snežného dela
Zdroj obrázkov: https://www.technoalpin.com/sk/

Pre zasnežovanie bude použitá voda z existujúcej akumulačnej nádrže. V súčasnosti,
v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, je pre potreby zasnežovania
využívaná polyfunkčná akumulačná nádrž s objemom 129 700 m3 (podľa geodetického
porealizačného zamerania). Obnovením prevádzky Jám nevzniká potreba rozšírenia existujúcej
akumulačnej nádrže, jej súčasná kapacita je postačujúca aj na obnovené zjazdové trate v Jamách,
pretože sa s touto lokalitou rátalo už pri jej projektovaní. Akumulačná nádrž je dotovaná vodou
z Hlbokého potoka. Odber povrchových vôd z Hlbokého potoka v r.km 3,8 bol povolený
Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2010/02081/06-KK o
povolení užívania dočasnej vodnej stavby zo dňa 31.12.2010. Povolené množstvo odoberaných
vôd je Qmax = 200 000 m3.rok-1. Vo vodnom toku pod miestom odberu musí byť zabezpečený
stály prietok vody v množstve minimálne Q330 = 32 l.s-1, ktorý zabezpečí dostatočný sanitárny
prietok.
Najviac vody sa spotrebuje na prvé zasneženie. Priebežné dosnežovanie bude realizované
podľa potreby a disponibilného množstva vody v akumulačnej nádrži.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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V súvislosti so schválenými rozvojovými aktivitami navrhovateľa, k oblasti Jám je už
vybudované potrubie pre prívod vody pre zasnežovanie z existujúcej akumulačnej nádrže
od r. 2008. Rozvody vody pre zasnežovanie jednotlivých navrhovaných zjazdových tratí budú
napojené na túto prípojku.
Rozhodnutím OÚŽP v Poprade č.j.: 2008/02484/06-KK zo dňa 10.12.2008 bolo v súlade s § 73
vodného zákona, § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona povolené
užívanie vodnej stavby „Zasnežovanie 0. a 1. etapa – Tatranská Lomnica, TLD Tatry“ okrem
iného aj pre zasnežovanie v úseku Jamy a pre čerpaciu stanicu, ktorou sú čerpané vody do tejto
vetvy zasnežovania. Prípojka pre zasnežovanie v Jamách je umiestnená na parcelách C-KN č.
4440/1, 4469/12, 4469/11, 4459/1 vo vlastníctve štátu a v správe ŠL TANAPu. Stavebný objekt
pozostáva z výtlačného potrubia vody a tlakového vzduchu, ktoré slúžia pre potreby stabilného
automatického zasnežovacieho systému. Výtlačné potrubie je z rúr DN 200. Trasa výtlačného
potrubia je vedená z čerpacej stanice (ČS I) a končí nadzemným hydrantom NH4. Dĺžka
výtlačného potrubia je 360 m. V spoločnej ryhe s výtlačným potrubím vody sú súbežne vedené
potrubie tlakového vzduchu, el.vedenie NN a VN, optokábel a analógový kábel. Uvádzaná
čerpacia stanica slúži pre zabezpečenie dodávky vody vysokotlakými čerpadlami do výtlačných
vetiev k jednotlivým odberným miestam. Zároveň rieši výrobu tlakového vzduchu pre potreby
zasnežovacej technológie.
Rozvody zasnežovania budú vybudované na okraji zjazdoviek. Vedené budú v nezamŕzajúcej
hĺbke. Pozostávať budú z rozvodov vody, vzduchu a elektriky. Vzdialenosť medzi jednotlivými
snežnými delami bude približne 45 m. V trase výkopu rozvodov zasnežovania sú navrhnuté
rovnaké protierózne opatrenia ako pre zjazdovú trať.
Každá trať bude vybavená:
• šachtami z pozinkovanej ocele s predvýbavou (elektrická skrinka, dialógová skrinka a kotva
snežného dela),
• súpravou vybavenia šácht pre tyčové snežné dela (automatický ventil + hadice - vzduch +
pripojovacie káble),
• meteostanicami upevnenými na stožiari snežného dela,
• anemometrami pripojenými na traťový dialóg,
• dialógovým káblom,
• zosilňovačom dialógového signálu,
• odvzdušňovacími ventilmi,
• oceľovými rozvodmi vody,
• HDPE rozvodmi vzduchu.

II.8.5. Turistická ubytovňa** s reštauráciou (navrhovateľ Juraj Gantner a Janka
Gantnerová)
Ide o prestavbu dokončenej stavby, ktorá bola využívaná ako vodohospodársky objekt, ako
úpravňa pitnej vody. Dve desaťročia je bez využitia.Objekt je dvojpodlažný s čiastočným
podpivničením. Po stavebnej stránke je železobetónovej konštrukcie v kombinácií s tehlovým
obvodovým murivom, strecha je z časti sedlová s dreveným krovom. Objekt nie je napojený na
inžinierske siete, okrem vodovodu – na vodovod je napojený. Objekt je po stavebno-technickej
stránke v dobrom stave a je vhodný na prestavbu.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Obrázok 18: Objekt vodárne, ktorý je navrhované prestavať, pohľad z juhu
Objekt je navrhované prestavať a využívať ako turistickú ubytovňu s reštauráciou. Objekt bude
obsahovať ubytovacie priestory so zázemím a reštauráciu – samoobslužnú jedáleň s kuchyňou.
Vybudovaním stravovacieho zariadenia sa dopĺňa ponuka služieb v rámci dobudovania
lyžiarskeho strediska v oblasti Jám.
Objekt bude dvojpodlažný, čiastočne podpivničený so sedlovou strechou – bez využitia priestoru
krovu. Návrh rieši nadstavbu poschodia nad jednopodlažnou časťou, vytvorenie schodišťa
od suterénu, do poschodia, dispozičnú úpravu jestvujúcich priestorov. Architektonické riešenie
objektu sokel - z kameňa, fasáda v kombinácií škrabanej omietky - prízemie a dreveného
obkladu poschodie, strecha zo škridle. Balkóny budú drevenej konštrukcie s dreveným
zábradlím.
V úrovni suterénu budú verejné toalety pre mužov a ženy s predsienkami, technické zázemie –
kotolňa a sklady. V úrovni prízemia bude vstupný priestor s kanceláriou, dve izby, reštaurácia –
samoobslužná jedáleň s kuchynským zázemím. V úrovni poschodia ubytovacie priestory 4
trojlôžkové izby a dva apartmány s hygienickými bunkami so spoločenskou miestnosťou.
Prístup k objektu bude po jestvujúcej lesnej ceste (parcela KN C č. 4469/12). Táto lesná cesta
bude využívaná iba pre zásobovanie objektu. V letnom období bude pre zásobovanie používané
terénne vozidlo. V zimnom období, kedy v priestore lesnej cesty budú zjazdovky, bude
využívaný snežný skúter. Frekvencia dopravy sa predpokladá cca 2 x denne.
Pri prestavovanom objekte bude zriadená iba odstavná plocha pre zásobovacie vozidlo,
parkovanie pre ubytovaných hostí bude zabezpečené na pozemku nachádzajúcom sa na okraji
zastavaného územia Tatranskej Lomnice na parcele KN C č. 81/5. Reštaurácia je určená pre
klientelu lyžiarskeho strediska v Jamách a pre peších turistov.
Na parcele KN C 81/5 bude umiestnený aj kontajner pre komunálne odpady. Komunálne odpady
nebudú zhromažďované v rámci navrhovanej turistickej ubytovne** s reštauráciou.
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Tabuľka 15: Základné parametre prestavby objektu na turistickú ubytovňu** s reštauráciou
plocha pozemku
zastavaná plocha objektu
zastavanosť pozemku
vonkajšie rozmery stavby
výška stavby od úrovne prízemia po hrebeň strechy
celková úžitková plocha objektu
kategorizácia ubytovacieho zariadenia
lôžková kapacita
kategorizácia stravovacieho zariadenia
stoličková kapacita reštaurácie
kategorizácia kuchyne
spoločenská miestnosť pre ubytovaných
počet zamestnancov

2382 m2
374 m2
15,7%
28,6 x 12,7m
7,9 m
690,8 m2
turistická ubytovňa **
5 – trojlôžkových, 1 dvojlôžková, dva apartmány
spolu 25 lôžok
samoobslužná jedáleň (reštaurácia)
do 100 stoličiek
do 300 hlavných jedál denne
25 stoličiek
5

Dispozičné riešenie
Hlavný vstup do objektu bude z južnej strany, z tejto strany bude prístupná aj samoobslužná
jedáleň s terasou na úrovni terénu. Zo zádveria bude prístupná vstupná hala so schodišťom
do suterénu a do poschodia. Z haly bude prístupná samoobslužná jedáleň, kancelária, miestnosť
upratovačky s výlevkou, chodby ubytovacej časti s prístupom do dvoch izieb s hygienickými
bunkami. Kuchynské zázemie bude prístupné zo severnej časti a bude obsahovať priestory
zázemia kuchyne a kuchyňu a umyvárňou riadu. Poschodie bude prístupné schodišťom a bude
obsahovať chodbu s prístupom do spoločenskej miestnosti, príručnej kuchynky a ubytovacej
časti, ktorú budú tvoriť 4 trojlôžkové izby a dva apartmány s hygienickými bunkami. Z chodby
budú prístupné sklad prádla a miestnosť upratovačky. Izby budú mať balkóny.
Technické vybavenie
Vykurovanie je navrhované ústredné teplovodné s kotlom na plyn, príprava TÚV bude
v prietokovom bojlery napojenom na kotol ústredného kúrenia. Podľa vyhlášky MŽP SR
410/2012 Z.z. sa bude jednať o nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie č. 1. Palivo energetický priemysel, 1.1. Technologické celky, obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane
plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom v MW <0,3. Vykurovanie a príprava TÚV bude doplnená
o alternatívne – obnoviteľné zdroje energie – slnečné kolektory a rekuperačnú jednotku
s využitím odpadového tepla z kuchyne.
Elektroinštalácia bude napojená na verejnú el. sieť zemnou prípojkou, cez elektromerový
rozvádzač, bod napojenia pri miestnej komunikácií. Objekt bude napojený na verejný plynovod.
Objekt bude napojený na verejný vodovod cez vodomernú šachtu, bod napojenia na jestvujúcom
vodovode pred riešeným objektom. Splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej
kanalizácie. Trasovanie prípojok inžinierskych sietí je navrhované v telese prístupovej
komunikácie (parcela KN C č. 4469/12). Na jej okraji bude zrealizovaný výkop, komunikácia sa
následne upraví.

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

40

OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

Obrázok 19: Vizualizácia Turistickej ubytovne ** s reštauráciou, pohľad z juhu

II.9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE
V Tatranskej Lomnici je vybudované jedno z najznámejších lyžiarskych stredísk na Slovensku.
Rastúci záujem o zimnú i letnú rekreáciu a najmä o lyžovanie, spolu s vývojom techniky
lyžovania a snowboardingu, prinieslo nové požiadavky na vybavenie lyžiarskych stredísk.
Kvalita, a tým aj konkurencieschopnosť lyžiarskeho strediska je daná predovšetkým:
• dĺžkou, kvalitou a pestrosťou zjazdoviek (možnosť striedať trasy),
• kvalitou dopravných zariadení (prepravná kapacita a počet lanoviek a vlekov),
• kvalitou súvisiacich služieb (parkovanie, stravovanie a pod.).
Vzhľadom na potrebu riešenia aktuálnych dopravných problémov v Tatranskej Lomnici,
navrhovateľ navrhuje riešenie v podobe rozšírenia kapacít odstavných parkovísk s inteligentnou
dopravnou navigáciou. Vybudovanie nového parkoviska si vyžaduje vhodným spôsobom
previesť návštevníkov do lyžiarskeho strediska. Z navrhovaného parkoviska sa do nástupného
miesta návštevníci dostanú lávkou, ktorá bude premosťovať cestnú komunikáciu II/537,
parkovisko a chodník pre chodcov.
V odpovedi na pretrvávajúci dopyt po lyžovaní nižšej náročnosti a večernom lyžovaní
vo Vysokých Tatrách, ako aj po vytvorení tréningových podmienok pre lyžiarske školy
a lyžiarske výcviky, navrhuje navrhovateľ TMR, a.s. obnovenie fungovania strediska Jamy
s rozšírenou ponukou podmienok na zjazdové a bežecké lyžovanie a službami a so
zodpovedajúcou prepravnou infraštruktúrou. Vybudovanie strediska Jamy zároveň pomôže pri
lepšom rozptyle lyžiarov po nových plochách, ktoré v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici
chýbajú. V porovnaní s ostatnými časťami lyžiarskeho areálu je oblasť Jamy chránená pred
západnými vetrami. Tie sú pre Tatranskú Lomnicu typické a pri veľkých nárazoch
vetra negatívne ovplyvňujú prevádzku osobných lanových dráh. Navrhované osobné horské
dopravné zariadenia a zjazdové trate v južnej časti dotknutého územia v oblasti Jamy sú zmenou
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existujúcej činnosti, v severnej časti územia sú novou činnosťou.
S cieľom zvyšovania kvality a konkurencieschopnosti lyžiarskeho strediska v Tatranskej
Lomnici má navrhovateľ TMR, a.s. záujem obnoviť a dobudovať lyžiarske trate na Jamách tak,
aby bola zabezpečená ich prepojenosť. To znamená, aby bol pohyb lyžiarov zabezpečený
bez potreby odopínať si lyže, prípadne prekonávať výstupy. Z tohto dôvodu je potrebné v oblasti
Jám zriadiť nové nástupné miesto. Z navrhovaného parkoviska sa do nástupného miesta
návštevníci dostanú lávkou, ktorá bude premosťovať cestnú komunikáciu II/537, parkovisko
a chodník pre chodcov.
Komplexnosť ponúkaných služieb dopĺňa vybudovanie navrhovanej reštaurácie (objekt
Turistická ubytovňa** s reštauráciou, navrhovateľ Juraj Gantner a Janka Gantnerová).
V Jamách má lyžovanie tradíciu. V časti územia navrhovaných činností sa nachádzal areál
zjazdového lyžovania a skokanské mostíky, dokončený bol v roku 1971. Na mostíkoch sa
ukončilo
so
skákaním
v r.
1999,
v r. 2008
boli
mostíky
demontované
(www.skisprungschanzen.com). Pre lyžovanie tu boli k dispozícii dva vleky, stredne náročná
trať s vybudovaným zasnežovaním, služby dopĺňalo večerné lyžovanie. Prevádzka lyžiarskeho
strediska v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 – 2010, kedy ho prevádzkovali TLD. Areál
zjazdového lyžovania nie je v súčastnosti využívaný, pretože už nie je moderný a nemá
vybudované zasnežovanie v takom technickom stave, aby sa tam dal zabezpečiť sneh počas celej
zimnej sezóny. V tejto lokalite bolo v minulosti a stále je povolené večerné lyžovanie.
V lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica za posledné roky prebieha
komplexná rekonštrukcia s cieľom vytvorenia kvalitných podmienok pre zimné športy a
vybavenosti pre celoročné využitie. Predkladaná navrhovaná činnosť je doplnkom ku
komplexnej rekonštrukcii strediska v Tatranskej Lomnici. Navrhované činnosti vyplynuli z
dlhodobých skúseností prevádzkovania strediska ako aj nasledovania súčasných trendov rozvoja
cestovného ruchu najmä v zahraničí.
Lyžiarske stredisko sa zúčastňuje projektu „Kategorizácia slovenských lyžiarskych stredísk“,
ktorý umožňuje jednotný nespochybniteľný pohľad na úžitkovú hodnotu lyžiarskych areálov v
SR s využitím európskych kritérií. Na obdobie rokov 2015 až 2018 stredisko v Tatranskej
Lomnici
obdržalo
najvyššie
hodnotenie
s
piatimi
hviezdičkami.
(http://www.lanovky.sk/_files/Hodnotenie_2015_2018.png)
Lyžiarske strediská majú pozitívny vplyv na primárnu zamestnanosť tvorbou pracovných miest v
lyžiarskych strediskách a tiež vplyvom multiplikačného efektu generujú aj nepriamu
zamestnanosť v odvetviach nadväzujúcich na cestovný ruch (doprava, stavebníctvo, verejné
služby).
Spoločnosť TMR, a.s. je najväčším investorom v cestovnom ruchu, obnovuje kvalitu a rozsah
služieb v Nízkych a Vysokých Tatrách. Spoločnosť buduje infraštruktúru, nové hotely,
apartmány a zjazdovky, zlepšuje kvalitu ponúkaných služieb nielen na Slovensku, ale aj
v Poľsku a Českej republike.
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II.10. CELKOVÉ NÁKLADY
Odhad investičných nákladov na výstavbu:
• navrhované činnosti: parkovisko, nové nástupné miesto – multifunkčný objekt, dve osobné
horské dopravné zariadenia (lanové dráhy) s údolnou a vrcholovou stanicou, zjazdové trate
vrátane technického zasnežovania: približne 15 mil. EURO,
• navrhované činnosti: turistická ubytovňa ** s reštauráciou: približne 2 mil. EURO.
Zdrojom financovania výstavby budú bankový úver a vlastné zdroje navrhovateľov.

II.11. DOTKNUTÁ OBEC
Mesto Vysoké Tatry

II.12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Prešovský samosprávny kraj

II.13. DOTKNUTÉ ORGÁNY
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach

II.14. POVOĽUJÚCI ORGÁN
Mesto Vysoké Tatry
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor
Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach

II.15. REZORTNÝ ORGÁN
Ministerstvo dopravy, výstavby SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
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PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

POVOLENIA
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NAVRHOVANEJ

ČINNOSTI

Závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
(„Záverečné stanovisko“) pre navrhovanú činnosť sú podkladom pre vydanie územného
rozhodnutia ako záveru procesu územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.

II.17. VYJADRENIE

O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Realizácia výstavby nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice.
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STAVE

Posudzované nové nástupné miesto (multifunkčný objekt), lanové dráhy a zjazdové trate sú
navrhované za juhozápadným okrajom zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Prístup
k nástupnému miestu je po existujúcej miestnej komunikácii, napojenej na cestu II/537. Ide
o parcelu KN C č. 88/9 (spôsob využitia: Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole,
vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok). Miestna
komunikácia je vedená okolo rodinného domu s.č. 14590 (na parcele č. 88/5). Paralelne s cestou
II/537 sa nachádza parkovacia plocha (na parcele KN C č. 387/1).
Lanová dráha Jamy 1 a prislúchajúce zjazdovky sú vedené juhozápadne, smerom k lokalite Nad
krížnymi cestami. Lanová dráha Jamy 2 a prislúchajúce zjazdovky sú vedené severozápadným
smerom na Obecný les. Jednotlivé navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich
podpier a polohou zjazdových tratí.
V svahu, kde je navrhované vybudovať lanové dráhy a zjazdové trate, sa nachádza existujúci
objekt pôvodne využívaný ako úpravňa vody, ktorý bude prestavaný na turistickú ubytovňu **
s reštauráciou.
Plocha pre vybudovanie navrhovaného parkoviska sa nachádza na západnom okraji zastavaného
územia mestskej časti Tatranská Lomnica. Územie je vymedzené existujúcou cestou II/537
zo západnej stany a železničnou traťou ŽSR č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
z východnej strany. Okolo severného cípu územia výstavby parkoviska preteká jeden prítok
Chotárneho potoka. Na lokalite sa nachádza podmáčané lesné spoločenstvo vo veku cca 35
rokov.
Najbližším zastavaným územím k navrhovaným činnostiam je JZ časť Tatranskej Lomnice,
ktorú tvorí zástavba rodinných domov, penzióny. Medzi obyvateľstvo dotknuté navrhovanými
činnosťami môžeme zaradiť:
• trvalo bývajúce obyvateľstvo Tatranskej Lomnice pozdĺž prístupových komunikácií,
• návštevníkov a rekreantov ubytovaných v jednotlivých zariadeniach pozdĺž prístupových
komunikácií a v blízkosti miest výstavby,
• pasantných návštevníkov a turistov pohybujúcich sa po turistických chodníkoch v blízkosti
miest výstavby.
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PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH

ÚZEMÍ

III.1.1 Geomorfologické pomery
Z hľadiska geomorfologického členenia (MAZÚR, E. – LUKNIŠ, M.: Regionálne geomorfologické
členenie SR [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. [október 2017].
Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/temapy/) patrí oblasť dotknutého územia
do Fatransko-tatranskej oblasti, celku Tatry a celku Podtatranská kotlina.
Základnou morfoštruktúrou je vrásovo-bloková fatransko-tatranská morfoštruktúra. V oblasti
navrhovaných zjazdových tratí a lanových dráh sú zastúpené pozitívne morfoštruktúry: hraste a
klinové hraste jadrových pohorí, erózne brázdy a kotliny. Základným typom eróznodenudačného reliéfu je veľhorský reliéf hôľny, glaciálno-hôľny až glaciálny. Územie výstavby
navrhovaného parkoviska tvoria negatívne morfoštruktúry: priekopové prepadliny a
morfoštruktúrne depresie kotlín, podhorské morény. Prevláda tu reliéf pedimentových
podvrchovín a pahorkatín. (MIKLÓS, L. A KOL., 2002)
Reliéf v oblasti Jám je členitý. V južnej časti Jám svahy od údolia stúpajú z cca 890 m n.m.,
pričom dosahujú sklon v rozmedzí od 12°- 17° až 17°- 25°, pri vrcholovej časti (cca 990 m n.m.)
prechádzajú do miernejších sklonov až na úroveň 0°- 1°. V severnej časti Jám je nárast
sklonovitosti svahov pozvoľnejší. V údolných polohách je sklon svahu v rozpätí od 3°-7° do 7°12°, potom v hornej časti zjazdovky je terén strmší a miestami dosahuje sklony 12°- 17° až 17°25°, pri vrchole sklony klesajú. Územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska má sklon 3° –
5°.

III.1.2 Geologické pomery
Geologická charakteristika dotknutého územia a jeho širšieho okolia
Zložitú stavbu Tatier tvorí sústava početných predgosauských (predvrchnokriedových)
tektonických jednotiek (príkrovov a príkrovových šupín), ktoré môžeme priradiť k trom
základným tektonickým jednotkám – tatriku, fatriku (veporiku) a hroniku.
Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nachádza na JV úpätí Vysokých Tatier. Samotné Tatry
predstavujú vysoko vyzdvihnutú kryhu hrásťového typu, lemovanú sedimentami
vnútrokarpatského paleogénu.
Južnú časť Tatier reprezentujú horniny kryštalinika zastúpené granitoidmi s prevahou
granodioritov až tonalitov, miestami s polohami migmatitov a migmatitizovaných rúl.
Paleogénne sedimenty sú uložené transgresívne na kryštaliniku. V oblasti Tatranskej Lomnice sú
reprezentované súvrstvím flyšového charakteru, v ktorom je približne rovnaké zastúpenie
pieskovcov a ílovcov.
Kvartérne sedimenty sú v dotknutom území zastúpené viacgeneračným súvrstvím
glacifluviálnych a glacigénnych sedimentov, akumulovaných z vysokotatranských kotlín. Ich
hrúbka je vzhľadom na poklesávanie Podtatranskej kotliny značná (extrémne až nad 400 m)
avšak veľmi premenlivá. V oblasti Tatranskej Lomnice sa nachádzajú glacigénne morénové
sedimenty (štrkovito - balvanitého charakteru s blokmi kryštalických hornín) a glacifluviálne
sedimenty (zastúpené prevažne štrkmi až balvanmi s pieskom) niekoľkých generácií (podľa
NEMČOKA A KOL., 1993).
V najvyšších častiach nad dotknutým územím sú zastúpené biotické granitoidy až tonalidy
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kryštalinika s prechodom do muskoviticko-biotických granodioritov vysokohorského typu.
V oblasti Skalnatého plesa sú zastúpené balvanovito-blokovité morénové sedimenty finálnej fázy
posledného zaľadnenia v Tatrách. Boli sedimentačne dotvorené až v holocéne, čo predurčilo ich
depozíciu na dnách karov. Dná vypĺňajú hruboklastické, nevytriedené, chaoticky uložené,
takmer neopracované kamenito – blokovité sedimenty miestnych hornín, zväčša granitoidov.
Balvany až bloky dosahujú niekoľkometrových rozmerov. Blokovité sedimenty prechádzajú ku
stenám karov do sutín a periglaciálnych klastík mladšieho postdeglaciačného až súčasného veku.
Všetky dovtedy vyhĺbené dná stupňovitého systému karov boli aj v poslednom zaľadnení
ablačným priestorom ľadovcov. Uvedené sedimenty na dne karov sú produktom poslednej
stacionárnej fázy deglaciácie. Geneticky možno sedimenty vyhodnotiť ako ablačné morény
ľadovca a firnového ľadovca, často aj ako morény mŕtveho ľadu a sčasti tiež ako nivačné
sedimenty na konci deglaciácie. Podľa ich litológie, úložnej pozície a foriem v postupnosti
ústupových foriem deglaciácie posledného zaľadnenia sú sedimenty radené do staršieho úseku
holocénu. Tieto glacigénne sedimenty južným smerom prechádzajú do sedimentov morén a
morénových valov vrchného pleistocénu a tvoria základ dnovej výplne glaciálnych dolín v
Tatrách. Jedná sa o morénové valy všetkých troch pleniglaciálnych štádií posledného glaciálu
nazývané ako morény štrbského plesa. Akumulácie týchto morén v samotných dolinách, ale aj v
podloží mladých glacifluviálnych náplavov tvoria hlavný objem kvartérneho pokryvu v Tatrách.
V dolinách dosahujú podľa geofyzikálnych údajov hrúbky rádove do 70 – 100 m. Sedimenty sú
štrkovito – balvanovito - blokovité, so značným výskytom blokov o priemere až do 1 – 5 m. Sú
netriedené, hranaté, poloostrohranné až ostrohranné. Petrograficky prevládajú granitoidy.
Akumulácie vytvárajú systém morénových čelných foriem. Pozične i materiálom je nepochybná
ich príslušnosť k poslednému horskému zaľadneniu, ktoré zodpovedá alpskému würmu s
finalizáciou zaľadnenia ekvivalentnou k staršiemu postglaciálu.
V južnej časti sa vyskytujú glacigénne akumulácie sčasti erodovaných čelných morén
predposledného zaľadnenia, označovaných ako rakytovecké morény alebo vrstvy rakytoveckých
morén. Jedná sa o morénu v ústí Skalnatej doliny vo svahu nad stanicou lanovky na SZ od
Tatranskej Lomnice. Akumulácie týchto morén vo väčšine nasadajú na morény bezprostredne
staršie a naopak sú z časti prekryté morénami posledného zaľadnenia. Rakytovecký morénový
sediment je tvorený erodovanými poloopracovanými až poloostrohrannými nevytriedenými,
zväčša len mierne navetranými granitoidovými balvanmi (Ć cca 15 - 50 cm) až blokmi (Ć 0,5 1,0 - 1,5 m) s drobnejšími „štrkovými“ klastikami (Ć cca 5 - 15 cm) s hlinito-hrubopiesčitou až
štrkovitou prímesou. U väčšiny klastík je navetranie nepatrné. Formy morén sú zachované.
Podľa typovej lokality na lokatite Rakytovec označujeme túto litologicko – morfologickú
jednotku ako vrstvy rakytovských morén, ktoré v redefinovanom alpskom systéme odpovedajú
glaciálnemu stupňu mladší riss.
Glacigénne sedimenty v miestach vyústenia doliny plynule prechádzajú do deluviálnych
sedimentov. Tie sú tvorené hruboklastickými sedimentami usmernených do sutinových kužeľov
a prúdov. Materiál je chaoticky uložený s prevahov jemnejšej frakcie vo vrchnej časti a hrubšou
v spodnej. Granulometrické zloženie je dosť široké a to od jemných častíc po balvanovité až
blokovite častice. V akumuláciách prevažujú bloky o veľkosti 0,5 – 1m. Piesky a piesčité hliny
tohoto typu obsahujú premenlivé množstvá skalných úlomkov až blokov, ktoré často prevažujú.
Na exponovaných svahoch s výstupom skalného podložia, resp. na miestach skalného rútenia
prechádzajú až do lokálnych kamenných morí. Vo vyšších polohách, najmä v sedlách hrebeňov a
rázsoch sa stretávame s kryogénnymi prvkami v podobe polygonálnych pôd.
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Inžinierskogeologické pomery
Podľa Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (HRAŠNA, M, KLUKANOVÁ, A.:
Inžinierskogeologická rajonizácia [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2014. [október 2017]. Dostupné
na internete: http://apl.geology.sk/temapy/):
• v území navrhovaných zjazdových tratí a lanových dráh je zastúpený rajón kvartérnych
sedimentov, IG rajón - rajón morénových sedimentov (M). S a SZ sa nachádza rajón
predkvartérnych sedimentov s rajónom flyšoidných hornín (Sf), rajónom magmatických
intruzívnych hornín (Ih).
• územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska leží v rajóne kvartérnych sedimentov, rajón
glacifluviálnych sedimentov (G).
Geodynamické javy
Podľa Mapy stability svahov (KOTRČOVÁ, E, ŠIMEKOVÁ, J.,: Atlas máp stability svahov SR
v M 1 : 50 000,
Dostupné
na
internete:
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv/) časť územia, kde je
navrhovaná realizácia zjazdových tratí a lanových dráh predstavuje:
• II.A Rajón potenciálne nestabilných území - Územia s doteraz nezaregistrovanými
svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou v prípade
priaznivých morfologických pomerov občasný vznik svahových deformácii (najmä skupiny
zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných pomerov. Územia sú citlivé na negatívne
antropogénne zásahy. V územiach s nedostatočnou preskúmanosťou je predpoklad existencie
doteraz nezaregistrovaných svahových deformácií. Rajón zahŕňa aj územia postihnuté
intenzívnou výmoľovou eróziou a územia ohrozené opadávaním úlomkov.
vyskytuje sa tu aj
• III.C Rajón nestabilných území - Územia svahových deformácií so stredným až vysokým
stupňom náchylnosti k aktivizácii svahových deformácií (svahy s aktívnymi, potenciálnymi a
stabilizovanými formami svahových deformácií, s výnimkou stabilizovaných
podpovrchových plazivých deformácií a stabilizovaných skalných zrútení). Aktivizácia
svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi
antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.
V uvedenom rajóne nestabilných území je registrovaná svahová deformácia typu zosúvania. Ide
o aktívny prúdový zosuv vyvinutý na východne orientovanom svahu so sklonom cca 12 – 15°.
Zosuv sa nachádza severne od objektov bývalých lyžiarskych mostíkov, jeho rozloha je cca 7 ha.
Príčiny vzniku zosuvu sú prírodné, v území sa nachádza množstvo prameňov podzemnej vody,
ktoré nepriaznivo pôsobia na stabilitu svahu. Zosuv bol zdokumentovaný v rámci riešenia úlohy
Zosuvné územia ČSSR (ŘEPKA, L., 1963).
V zosuvnom území je navrhovaná výstavba objektov lanovej dráhy. Pred zakladaním objektov
v zosuvnom území odporúčame vypracovať inžinierskogeologické posúdenie a zakladanie
objektov realizovať podľa odporúčaní uvedených v záveroch posúdenia.
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Obrázok 20: Výrez z mapy stability svahov

Zdroj: http://apl.geology.sk/atlassd/

Lavíny
Vo vysokohorskom regióne možno k významným javom, zanechávajúcim na povrchu terénu
viditeľné stopy, zaradiť snehové lavíny. Sklonovitosť terénu, nadmorská výška, členitosť terénu,
vegetačný kryt a rozľahlosť lokalít predurčujú územie na vznik lavín. Najväčšie nebezpečenstvo
odtrhnutia lavín vzniká nad hornou hranicou lesa (subalpínsky a alpínsky stupeň), na bezlesných
svahoch so sklonom v rozmedzí od 20° (resp. 30°) do 50°.
Najčastejšie sa lavíny zosúvajú žľabmi, muldami a kotlami. Nadmorská výška odtrhových zón
lavín je v jednotlivých tatranských dolinách rôzna. Odtrhová zóna lavín v okolí dotknutého
územia, je v lokalite pod Skalnatým plesom.
Územie výstavby navrhovaných zjazdových tratí a lanových dráh nie je potenciálne ohrozené
lavínami.
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Prieskumové a chránené ložiskové územia a dobývacie priestory
V dotknutom území sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín. Tak isto tu nie je evidované
vyhlásené ani navrhované chránené ložiskové územie, ani dobývací priestor.

III.1.3 Hydrogeologické pomery
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska dotknuté územie a širšie okolie leží
v hydrogeologickom rajóne QG 139 Kryštalinikum časti Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia
(MALÍK, P., ŠVASTA, J., Atlas krajiny SR, 2002: Hlavné hydrogeologické región, Dostupné na
internete: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/ - Hydrogeologické regióny, znázornené na tejto
mape, odpovedajú hydrogeologickej rajonizácii územia Slovenskej republiky (ŠUBA A KOL.,
1995). V zmysle rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES patria podzemné vody širšieho
dotknutého územia do útvorov: SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych
sedimentov oblasti povodia Poprad a Dunajec a SK200470OF Puklinové podzemné vody
flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Poprad a Dunajec (NV 282/2010 Z.z.;
KULLMAN A KOL., 2005).
Rajón QG 139 je budovaný granitoidnými horninami, pričom údolia sú vyplnené mocnou
vrstvou glaciálnych sedimentov. Granitoidný masív i keď je silne rozpukaný nevytvára
podmienky pre vznik prameňov väčších výdatností. Významným prostredím pre akumuláciu
podzemných vôd sú glaciálne a glacifluviálne sedimenty. Kryštalinikum je relatívne menej
priepustné a preto podstatná časť puklinových vôd je drénovaná kvartérnymi sedimentmi.
Glaciálne sedimenty sú vysoko priepustné s koeficientom filtrácie rádovo 100 m.s-1.
Glacifluviálne sedimenty vzhľadom na zvýšený obsah prachovo-ílovitej frakcie majú koeficient
filtrácie rádovo 10-4 až 10-8 m.s-1.
K významným akumuláciám podzemných vôd v glaciálnych a glacifluviálnych sedimentoch
dochádza v miestach, kde priepustné štrky a piesky vypĺňajú rôzne depresie v podložnom
nepriepustnom súvrství flyšových sedimentov paleogénu. Značná časť podzemných vôd
kvartérnych sedimentov však rýchlo vyviera na povrch vo forme rozptýlených výverov na styku
s paleogénom alebo je drénovaná karbonátmi mezozoika, ktoré sú miestami priamo pod
kvartérnymi sedimentmi.
Plocha
útvaru
[km2]

Dominantné zastúpenie kolektora

SK1001000P Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych
sedimentov oblasti povodia
Poprad a Dunajec

420,759

glacigénne sedimenty (morény),
glacifluviálne
sedimenty
kamenité štrky, piesčité štrky,
aluviálne a terasové štrky, piesčité
štrky a piesk

pórová

SK200470OF
Puklinové
podzemné vody flyšového
pásma
a
Podtatranskej
skupiny oblasti povodia
Poprad a Dunajec

1707,204

striedanie ílovcov a pieskovcov
(flyš), slieňovce

puklinová

Priepustnosť

Ekologický stav
kvartérny
útvar
podzemných vôd v
dobrom
chemickom
a kvantitatívnom
stave
predkvartérny
útvar podzemných
vôd v dobrom
chemickom
a kvantitatívnom
stave

Hydrogeologická charakteristika litostratigrafických jednotiek širšieho okolia
Granitoidy predstavujú hydrologicky pomerne priaznivé prostredie pre pohyb a akumuláciu
podzemných vôd. Dobrá rozpukanosť, dosah zóny zvetrávania a zóny odľahčenia a systém
puklín priečnej tektoniky sú tu dominujúcimi prvkami. Tieto javy sú dôležité z hľadiska
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hodnotenia hydrogeologických pomerov horninového masívu granitoidov, pretože odľahčená
zóna vo svahoch súčasne reprezentuje zónu zvýšených priepustností. Relatívne najvyššie
zvodnenie horninového masívu v tejto zóne je podmienené tým, že puklinový systém zóny
odľahčenia nadväzuje na systémy puklín priečnej tektoniky, ktoré sú rozhodujúce pre obeh
podzemných vôd v horninovom masíve granodioritov.
Merný odtok podzemných vôd z kryštalinika sa pohybuje od 3 po 15 l.s-1.km-2, s priemernou
hodnotou 6,0 – 9,0 l.s-1.km-2. Vysoké hodnoty priemerného odtoku podzemných vôd z
jednotlivých povodí sú silne ovplyvnené hrubou vrstvou glacigénnych sedimentov, ktoré
vypĺňajú doliny. Vysoké hodnoty merného odtoku poukazujú na dobrú retenčnú schopnosť
granitoidov, ktorá je spôsobená hlbokým dosahom zóny odľahčenia a zóny zvetrávania.
Podstatná časť puklinových vôd je však drénovaná zo zóny odľahčenia a zóny zvetrávania
hrubou vrstvou kvartérnych hlavne glacigénnych sedimentov. Tieto vypĺňajú ľadovcové doliny,
hlboko zarezané do kryštalinického masívu, ktoré takto predstavujú drény s rozsiahlym účinkom.
Významným kolektorom podzemných vôd v území sú kvartérne sedimenty, a to hlavne
glacigénne, glacifluviálne, fluviálne, deluviálne a proluviálne (polygenetické sedimenty).
Glacigénne sedimenty, tvorené štrkovito-balvanovito-blokovými sedimentmi morén a s nimi
hydraulicky späté kamenité a piesčito-hlinité sedimenty úsypov, zlomísk, murovo-náplavových
kužeľov sú najpriepustnejšími kvartérnymi sedimentmi územia. Tieto sedimenty v dôsledku
veľmi vysokej priepustnosti vytvárajú veľmi dobré podmienky pre infiltráciu atmosférických
zrážok. Koeficient filtrácie glacigénnych sedimentov vo Vysokých Tatrách sa pohybuje od
5,4.10-4 m.s-1 do 1,98.100 m.s-1 (HANZEL 1979, 1984; INGR 1961). Priemerná hodnota indexu
prietočnosti glacigénnych sedimentov je 6,11 a koeficient prietočnosti 3,8.10-3 m2.s-1.
Glacifluviálne sedimenty tvoria prevažne štrkovito-piesčité sedimenty (würm) a piesky až hlinité
piesky (premindel). Tieto štrkové pokryvy sa granulometricky líšia od morén (glacigénnych
sedimentov). Glacifluviálne sedimenty sú väčšinou vo vzájomnej hydraulickej spojitosti s
fluviálnymi piesčito-štrkovitými sedimentami poriečnych nív tokov. Podľa výsledkov z vrtných
prác merná výdatnosť glacifluviálnych sedimentov sa pohybuje od 0,015 l.s-1.m-1 do 5,26 l.s-1.m1
, čo v priemere predstavuje hodnotu 0,62 l.s-1.m-1. Glacifluviálne sedimenty majú menej
priaznivé podmienky pre infiltráciu zrážkových vôd. Ich priepustnosť je zmenšená v dôsledku
zvýšenej prítomnosti prachovito-ílovitej frakcie. Koeficient filtrácie sa u nich pohybuje od
3,5.10-4m.s-1 do 1,29.10-7m.s-1 v závislosti na podiele ílovito-prachovitej frakcie.
Pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov,
vodohospodársky chránené územia, ochranné pásma vodných zdrojov
Podzemné vody kryštalinika sú využívané len sporadicky, a to pre vysokohorské chaty a iné
turistické zariadenia.
Významne využívané zdroje sú z kvartérnych glacigénnych a glacifluviálnych sedimentov –
Kuzmanovo pramenisko (západné pramene), Kúpeľné pramene (východné pramene). Časť
Tatranskej Lomnice je zásobovaná odberom povrchovej vody zo Studeného potoka. Zdroje sú
tiež dopĺňané povrchovým odberom zo Škaredého potoka vybudovaného pre zásobovanie
medzistanice lanových dráh Štart.
Posudzované zjazdové trate a lanové dráhy sú navrhované v oblasti výskytu vodárenského zdroja
Kuzmánovo pramenisko (Západné pramene), z ktorého je pitnou vodou zásobovaná Tatranská
Lomnica.
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Ochranné pásma tzv. Západných prameňov (Kuzmanovo pramenisko) boli stanovené
rozhodnutím Okresného národného výboru v Poprade, Odbor poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva, č.j.1598/1988 z 27.12.1988 nasledovne:
Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa (dnešný názov ochranné pásmo I. stupňa) bolo určené
v katastrálnom území Tatranská Lomnica v rozsahu existujúceho oplotenia nepravidelného
šesťuholníkového tvaru na ploche 7 834 m2 a dĺžke oplotenia 366 m. Ochranné pásmo I. stupňa
sa nachádza v miernom svahu, v bezprostrednom okolí pramenných záchytov, ktoré sú
realizované ako podzemné záchytné drény.
Ochranné pásmo I. stupňa sa nachádza v svahu, kde sú navrhované zjazdové trate a lanové
dráhy.
Pásmo hygienickej ochrany II. stupňa (dnešný názov ochranné pásmo II. stupňa) bolo určené
takto: Severovýchodnú hranicu tvorí turistický chodník od Studenovodských vodopádov po
Hlboký potok. Severnú hranicu tvorí Hlboký potok. Južnú hranicu tvorí Studený potok.
Východnú hranicu tvorí spojnica Studeného a Hlbokého potoka vo vzdialenosti cca 100 m od
vodných zdrojov. Uvedený popis viac-menej zodpovedá rozsahu OP zakreslených vo
vodohospodárskej mape.
OP II. stupňa sa nachádza vo vrcholovej časti vyvýšeniny. Do ochranného pásma II. stupňa
zasahujú vrcholové stanice lanových dráh a časť zjazdových tratí. Ochrana vodárenského zdroja
je realizovaná predovšetkým maximálnym možným odstupom jednotlivých posudzovaných
variantov od jeho ochranných pásiem. Poloha lanovej dráhy Jamy 2 (situovaná severne) je
rovnaká u všetkých navrhovaných variantov. Odlišnosť medzi jednotlivými variantmi je
v rozložení podpier. V prípade variantu I je navrhované lanovú dráhu Jamy 2 podoprieť 9
podperami, pričom jedna podpera zasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroja.
U variantov II a III je navrhované lanovú dráhu podoprieť 10 podperami, pričom podpery sú
umiestnené mimo ochranného pásma vodárenského zdroja. OP II. stupňa sa nachádza vo
vrcholovej časti vyvýšeniny v svahoch ktorej sú navrhované lanové dráhy a lyžiarske trate. Do
ochranného pásma II. stupňa zasahujú vrcholové stanice lanových dráh a časť zjazdových tratí.
Prírodné liečivé vody a prírodné minerálne pramene ako aj ich ochranné pásma sa v dotknutom
území nenachádzajú.
Dotknuté územie nie je súčasťou žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti.
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III.1.4 Klimatické pomery
V súlade s Končekovou klasifikáciou (ŠŤASTNÝ A KOL., 2015) dotknuté územie, ako aj zastavaná
časť Tatranskej Lomnice, ležia v mierne chladnej oblasti.
Obrázok 21: Výrez z mapy klimatických oblastí

Zdroj: Šťastný a kol., 2015

Z hľadiska klimaticko-geografických typov (KOČICKÝ, D. – IVANIČ, B.: Klimatickogeografické
typy [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. Dostupné na internete:
http://apl.geology.sk/temapy/) patrí dotknuté územie do horskej klímy s malou inverziou teplôt,
ktorá je vlhká až veľmi vlhká, subtyp chladná horská klíma s teplotou v januári -5 až -6°C, v júli
13,5 až 16ºC, priemerný ročný úhrn zrážok je 800 - 1000 mm. Severne prechádza do studenej
horskej klímy s teplotou v januári –6,0 až -7,0ºC, v júli 11,5 až 13,5ºC, priemerný ročný úhrn
zrážok je 1000 - 1400 mm
Na nasledujúcom obrázku je zobrazená priestorová distribúcia hodnoty priemernej ročnej teploty
vzduchu v popisovanom území podľa údajov za roky 1961-2010. Priemerná ročná teplota
vzduchu, charakterizujúca dlhodobé obdobie (1961-2010), sa podľa vyhodnotenia SHMÚ
v rámci popisovaného územia pohybuje v rozmedzí od 5 - 6°C – 4 - 5°C vo vyšších polohách.
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Obrázok 22: Priemerná ročná teplota vzduchu za roky 1961 – 2010

Zdroj: Šťastný a kol., 2015

V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené charakteristiky teploty vzduchu z klimatologickej
stanice Tatranská Lomnica a Skalnaté Pleso za obdobie 1961- 1990 a 1991- 2003.
Tabuľka 16: Tatranská Lomnica - Priemerná mesačná a ročná teplota vzduchu [°C]
Rok/mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rok

1961-1990

-4,9

-3,4

0

5,2

10,4

13,3

14,8

14,2

10,7

6,2

0,7

-3,5

5,3

1991-2003

-3,8

-3,1

0,3

5,4

10,9

13,9

15,5

15

10,1

5,6

0,9

-4

5,5

Tabuľka 17: Skalnaté Pleso - Priemerná mesačná a ročná teplota vzduchu [°C]
Rok/mesiac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rok

1961-1990

-5,8

-5,8

-3,9

0,0

4,8

7,7

9,3

9,4

6,6

3,6

-1,3

-4,4

1,7

1991-2003

-4,0

-5,0

-3,7

0,0

6,0

8,8

10,6

10,9

6,3

2,9

-0,8

-4,1

2,4

So zreteľom na vertikálny rozsah dotknutého územia sa tu vyskytujú rozdiely v teplotných
pomeroch v závislosti od nadmorskej výšky, expozície a od tvárnosti terénu.
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Tabuľka 18: Dátumy výskytu mrazových (tmin<0°C) a ľadových dní (tmax<0°C):
Tatranská Lomnica
Dátum prvého dňa

Deň

Dátum posledného dňa

najskorší

Ø

najneskorší

najskorší

Ø

najneskorší

tmin<0°C

8.9.

23.9.

20.10.

28.4.

14.5.

4.6.

tmax<0°C

31.10.

22.11.

15.12.

9.2.

17.3.

20.4.

Skalnaté Pleso
Dátum prvého dňa

Deň

Dátum posledného dňa

najskorší

Ø

najneskorší

najskorší

Ø

najneskorší

tmin<0°C

2.8.

10.9.

13.10.

10.5.

10.6.

16.7.

tmax<0°C

13.9.

13.10.

20.11.

29.3.

29.4.

7.6.

Priemerný počet dní s priemernou teplotou vzduchu < 0ºC v Tatranskej Lomnici je 117
a na Skalnatom plese 161.
Na nasledujúcom obrázku je zobrazená priestorová distribúcia hodnoty priemerného ročného
úhrnu zrážok v území za roky 1981-2010. Hodnotené územie patrí medzi oblasti s vysokým
ročným úhrnom zrážok. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 801 – 900 mm.
Obrázok 23: Priemerný ročný úhrn zrážok za roky 1981 – 2010

Zdroj: Šťastný a kol., 2015

Pre oblasť Tatier je typický vysoký ročný úhrn atmosférických zrážok a nízky klimatický výpar.
So stúpajúcou nadmorskou výškou dochádza k charakteristickému pribúdaniu zrážok v území. V
polohách okolo 1 200 m n.m. ich priemerné ročné úhrny dosahujú približne 1 000 mm.
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Tabuľka 19: Priemerné mesačné, sezónne a ročné úhrny zrážok [mm] za obdobie 1994-200
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rok

Tatranská Lomnica

34

29

42

76

86

103

147

99

78

56

42

31

823

Skalnaté pleso

65

79

92

119

140

190

253

138

139

104

79

56

1454

Výskyt maximálnych denných úhrnov zrážok je často obmedzený obdobím letných búrok,
pričom výšku maximálnych denných úhrnov zrážok ovplyvňuje poveternostná situácia než reliéf
krajiny.
Stabilita snehových pomerov v území vzrastá s nadmorskou výškou a to aj napriek relatívne
nižším zrážkam v zimných mesiacoch. Zaznamenávané sú pravidelné výskyty snehovej
pokrývky, pričom sneženie na južných svahoch (1500 m n. m.) sa začína v poslednej dekáde
septembra a končí v druhej májovej dekáde, v Tatranskej Lomnici sa prvý deň so snežením
vyskytuje v priemere na konci októbra a posledný deň so snežením na začiatku mája. Sneženie s
udržaním sa snehovej pokrývky predstavuje obdobie v Tatranskej Lomnici od prvej dekády
novembra, kedy sa udrží na svahoch až do poslednej dekády apríla. V nadmorskej výške 2000 m
sa snehová pokrývka vyskytuje aj v letnom období skoro každoročne. Priemerný počet dní so
snehovou pokrývkou s väčšou alebo rovnou 1 cm predstavuje v polohách od 800 do 1500 m n.
m. v 30 ročnom pozorovacom období (1961-1990) sa vyskytlo v priemere 110 až 165 dní a v
polohách od 1500 do 2000 m n. m. 165 až 200 dní. Na meteorologickom observatóriu Lomnický
štít bolo takýchto dní v období 1961-1990 zaznamenaných v priemere viac ako 250. V
Tatranskej Lomnici dosahujú maximálne hodnoty priemernej výšky snehovej pokrývky okolo 35
cm, na Skalnatom Plese takmer 50 cm a v najvyšších polohách tohto regiónu dosahujú až 200
cm. Absolútne maximá snehovej pokrývky v sledovanom období sú v dotknutom území
Tatranskej Lomnice okolo 100 cm, na Skalnatom Plese približne do 180 cm a v najvyšších
polohách je to aj viac ako 300 cm, hoci v priebehu zimných mesiacov môže nastať stav, kedy v
dotknutom území je snehová prikrývka len pár centimetrov veľká a aj v najvyšších polohách len
niekoľko desiatok centimetrov.
Prúdenie vzduchu sa v prízemnej vrstve prispôsobuje tvárnosti terénu. Tatranská Lomnica má
prevládajúci W smer vetra Skalnaté Pleso má prevládajúci SW smer vetra a najvyššie položený
Lomnický štít NW smer (N – sever, E – východ, S – juh, W – západ, calm – bezvetrie). S
nadmorskou výškou rýchlosť vetra vzrastá.
Maximálne nárazy vetra v zime sú podstatne vyššie ako v lete. Vo vysokohorských polohách
sporadicky zaznamenávame vietor s ničivou silou odpovedajúcou orkánu (V > 32,7 m/s).
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III.1.5 Hydrologické pomery
Povrchové vody
Dotknuté územie je odvodňované Hlbokým potokom a Chotárnym potokom. Oba toky sa
vlievajú do Skalnatého potoka a ten je prítokom rieky Poprad.
Zaradenie vodných tokov do typov vodných útvarov
• Skalnatý potok, kód vodného útvaru P0079
- typ vodného útvaru K4M - Malé toky v nadmorskej výške nad 800 m v Karpatoch
- dobrý ekologický stav
Hlboký potok pramení v pásme kosodreviny pod Lomnickým hrebeňom, v nadmorskej výške
cca 1600 m. Potok naberá vodnosť v strmých svahoch pod hranicou lesa a jeho vodné pomery sa
stabilizujú až v oblasti miernejšie modelovaného reliéfu glacifluviálnych a polygenetických
suťových sedimentov, od nadmorskej výšky 1200 – 1100 m, kde po sútoku so Škaredým
potokom začína vytvárať aj nevýrazné alúvium. V tesnej blízkosti údolnej stanice kabínkovej
lanovky strediska Tatranská Lomnica sa potok rozdeľuje a časť vody tečie ďalej ako Chotárny
potok a vytvára vlastné povodie, časť pokračuje ako Hlboký potok až do Skalnatého potoka.
Chotárny potok tvoria aj vývery zo svahov nad cestou II/537. Jeden prítok Chotárneho potoka
preteká okolo severného cípu územia výstavby parkoviska a jedna jeho vetva preteká priamo
cez toto územie. Pozdĺž násypu železničnej trate, ktorý územie výstavby parkoviska ohraničuje
z východu, sa nachádza odvodňovací rigol odvádzajúci vodu z tejto lokality do priepustov
vedúcich popod železničnú trať.
Tatranské potoky majú bystrinný ráz. Tečú rýchlosťou až do 2,0 m/s. Najmenšie prietoky v nich
sú v zime v mesiacoch december - marec, kedy je všetka zrážková voda akumulovaná vo forme
snehu a ľadu a povrchové toky sú zásobované podzemnými vodami. V máji prebieha topenie
snehu, čo sa prejavuje vo zvýšení vodnosti povrchových tokov. Maximálne vodnosti sa
vyskytujú až v júni, pretože začiatkom júna prebieha intenzívne topenie snehu aj v najvyšších
polohách a súčasne spolupôsobí ešte ďalší činiteľ - prevaha dažďových zrážok.
Prirodzený prietok vody v Hlbokom potoku je ovplyvňovaný z dôvodu povoleného odberu vody
pre zasnežovanie. Pre zasnežovanie lyžiarskych tratí strediska Tatranská Lomnica bolo dňa
31.12.2010 vydané Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Poprade, v ktorom
povoľuje odber povrchových vôd z vodného toku Hlboký potok, číslo hydrologického poradia 301-02-057 v množstve Qmax = 200 000 m3/rok, s podmienkou zachovania sanitárneho prietoku
vo vodnom toku pod miestom odberu Q335 = 32 l/s.
Nižšie v texte sú uvedené prietoky Hlbokého potoka v profile v riečnom kilometri 3,8 (Tatranská
Lomnica, cca 200 m nad údolnou stanicou kabínkovej lanovky a rozdelením toku na Chotárny a
Hlboký potok) a prietoky Chotárneho potoka.
Odvodené hodnoty M denných vôd v l.s-1 (SHMÚ, 2004) Hlbokého potoka:
Q364 =10 l.s-1, Q355=19 l.s-1, Q330=32 l.s-1, Q270=54 l.s-1, Q180=95 l.s-1, Q90=160 l.s-1, Q30=280 l.s-1,
Odvodené hodnoty M denných vôd v l.s-1 (SHMÚ, 2004) Chotárneho potoka:
Q364 =5 l.s-1, Q355=10 l.s-1, Q330=17 l.s-1, Q270=28 l.s-1, Q180=50 l.s-1, Q90=85 l.s-1, Q30=145 l.s-1,
Povrchové vody v širšom okolí dotknutého územia patria do medzinárodného povodia Visly
(úmorie Baltské more), do čiastkového povodia Dunajca a Popradu (3–01–02),
do hydrologického poradia Poprad pod Ľubicou (výnos MP, ŽP a RR SR č. 2/2010, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch,
ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní). Navrhované činnosti ležia prevažne v podrobnom
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povodí 3-01-02-058, severne sa nachádza povodie 3-01-02-057. Tieto povodia nie sú zaradené
do zoznamu vodohospodársky významných tokov a vodárenských vodných tokov v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. Studený potok pretekajúci údolím nachádzajúcim sa južne
pod oblasťou výstavby navrhovaných zjazdových tratí je v povodí 3-01-02-053
vodohospodársky významným vodným tokom a vodárenským tokom.
Obrázok 24: Výrez v vodohospodárskej mapy v oblasti dotknutého územia

Vodné plochy
Vysoké Tatry sú oblasťou najväčšieho výskytu jazier v SR. V Západných Tatrách je 20 jazier a
vo Vysokých 85 jazier. Väčšina tatranských jazier nemá viditeľný povrchový prítok, čo je
zaujímavé z hydrogeologického hľadiska, pretože sú dopĺňané drénovaním z okolitých
rozsiahlych kvartérnych sedimentov. Úhrnná plocha jazier je asi 3,0 km2 a ich celkový obsah je
12,0 miliónov m3.
Najväčšie výkyvy hladín sa vyskytujú na malých bezodtokových (bez povrchového odtoku)
jazerách. Najnižšiu úroveň hladiny majú plesá v zimnom období od januára do apríla, obdobne
ako hladina podzemnej vody vo vrtoch, resp. výdatnosť pozorovacích prameňov. Najvyššiu
úroveň hladiny dosahujú plesá v čase maxima zrážok, t.j. v júni, väčšie plesá v júli. Skalnaté
Pleso je jedným z mnohých tatranských plies, ktoré vznikli v súvise s činnosťou ľadovcov, ktoré
tu boli v štvrtohorách.
Skalnaté Pleso patrí k skupine tatranských plies, ktoré majú dno a brehy vytvorené z
morénového útvaru a vyznačujú sa mimoriadne veľkými a rýchlymi výkyvmi hladiny vody.
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V roku 1899 bolo vytvorené umelé jazierko (Liptayovo jazierko - Relax park Jazierko) v SZčasti PZ, v minulosti aj dnes poskytuje možnosť člnkovania, v zime korčuľovania, dáva priestor
na organizovanie rôznych spoločenských akcií vo voľnej prírode.

III.1.6 Pôdy
Kvalitné a poľnohospodársky významne využívané pôdy sa v dotknutom území nenachádzajú.
Potenciál krajiny je do značnej miery určovaný prítomnosťou vysokohorského reliéfu Vysokých
Tatier, s možnosťou jeho využitia pre turistické a rekreačné ciele.
Na
území
Tatranskej
Lomnice
sú
z pohľadu
pôdnych
typov
zastúpené
(http://www.podnemapy.sk/poda400/viewer.htm, 2015 - HRAŠKO, J., LINKEŠ, V., ŠÁLY, R.,
ŠURINA, B.):
Pôdne jednotky dominantné
r - Litozeme modálne silikátové a rankre: Pôdy plytké s hĺbkou
do 10 cm, značne skeletnaté (viac ako 50% skeletu), veľmi
kyslé (pH/KCl < 4,5).
P2 – Podzoly kambizemné (kultizemné kambizemné): pôdy s
podzolovým hnedo-hrdzavým Bsv - horizontom, bez
eluviálneho podzolového Ep -horizontu, alebo iba s jeho
náznakmi, výrazne kyslé, skeletnaté, stredne hlboké až plytké.
P3 - Podzoly modálne (kultizemné): Pôdy s prevažne
ochrickým Ao horizontom, často i s náznakmi rašelinového Ot horizontu a podzolovým Bsv - horizontom, alebo Bsh horizontom pod eluviálnym podzolovým Ep -horizontom,
výrazne kyslé, stredne hlboké až plytké, skeletnaté.
R1 - Rendziny a Kambizeme rendzinové (kultizemné
rendzinové): Pôdy so Ac - Cc, alebo A - Bv - Cc stavbou
profilu, s neutrálnou pôdnou reakciou a karbonátovým A horizontom, často značne skeletnaté.
R3 - Rendziny modálne (kultizemné) výluhované a kambizeme
rendzinové (kultizemné rendzinové): Pôdy s neutrálnou až
slabo kyslou pôdnou reakciou hlavne v povrchovej časti
pôdneho profilu, skeletnaté, prevažne stredne hlboké až plytké.
R4 – Rendziny modálne výluhované a Rendziny organogénne:
pôdy s neutrálnou pôdnou reakciou, stredne hlboké až plytké,
skeletnaté, často s organickým horizontom tanglového humusu
o hrúbke viac ako 10 cm.
H7 – Kambizeme podzolové (kultizemné podzolové) a
kambizeme modálne (kultizemné) kyslé: Pôdy s prevažne
ochrickým A -horizontom, kyslé až výrazne kyslé
(oligobázické), zrnitostne stredne ťažké až ľahké, často značne
skeletnaté, prevažne stredne hlboké až plytké.
H8 – Kambizeme modálne (kultizemné) kyslé: pôdy s
ochrickým až umbrickým A - horizontom, kyslé až mierne
kyslé, zrnitostne stredne ťažké, často skeletnaté, prevažne
stredne hlboké.
G3 – Pseudogleje modálne (kultizemné) kyslé a Pseudogleje
stagnoglejové
(kultizemné
stagnoglejové):
Povrchovo
zamokrené textúrne diferencované pôdy s výskytom zvýšeného
obsahu ílu už v podornici s mramorovaným Bm - horizontom
pod ochrickým A - horizontom, s prítomnosťou, alebo bez
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Pôdne
jednotky
sprievodné a
lokálne

Potenciálne
degradačné
procesy

Pôdotvorné
substráty

prítomnosti eluviálneho hydromorfného En -horizontu, mierne
kyslé až kyslé, hlboké, prevažne bez skeletu (často s výrazným
rašelinovým horizontom do 30 cm, ale i viac).

ČURLÍK & ŠÁLY (in Atlas krajiny, 2002) pôdy tejto oblasti charakterizujú podľa zrnitosti ako
piesčité, silno až veľmi silno kamenité.

III.1.7 Flóra, fauna, biotopy
Flóra, biotopy
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (PLESNÍK, P. IN ATLAS KRAJINY SR, 2002) dotknuté
územie leží v Ihličnatej zóne, na hranici oblastí Tatry a Popradská kotlina.
Potenciálna prirodzená vegetácia
V oblasti dotknutého územia a v jeho okolí predstavujú potenciálnu prirodzenú vegetáciu
(MAGLOCKÝ, Š. IN ATLAS KRAJINY SR, 2002):
• jedľové a jedľovo-smrekové lesy (Abietion, Vaccinio-Abietenion)
Tieto spoločenstvá zaberali súvislé plochy lesa pod čučoriedkovými smrečinami, a vzhľadom k
tomu že lepšie znášali aj určité prevzdušnenie pôdy, obsadzovali tiež plochy na bývalých
morénach a pod Tatrami tvorili súvislý pás, ktorý sa tiahol od Podbanského, resp. z okresu
Liptovský Mikuláš až po Lendak.
Cenologicky patria tieto spoločenstvá k zväzu Luzulo - Fagion a podľa viacerých autorov sú
vyvinuté na miestach, kde sa buk z dôvodov geologických, klimatických či vývojových
nepresadil ako porastotvorná drevina, ale v pásme bukových lesov z rôznych dôvodov nadobudli
prevahu smrek s jedľou. Iný charakter má pomiestny výskyt jednotky na sutinách a
blokoviskách, prípadne v inverzných polohách podmienených mikroklimaticky. V týchto
podmienkach buk zvyčajne nie je schopný existovať, alebo konkurovať iným drevinám a jeho
miesto obsadzuje predovšetkým jedľa biela. Tieto jedľové a jedľovo-smrekové lesy sa vyvinuli
na nenasýtených až podzolovaných kamenistých hnedozemiach, prevažne na strmších svahoch
a v podhrebeňových polohách. Na spodnej hranici nadväzovali najmä na dubovo-hrabové lesy
lipové, na hornej hranici prechádzali najčastejšie do prirodzených smrečín. Edifikátormi týchto
porastov boli hlavne smrek obyčajný (Picea abies) a jedľa biela (Abies alba), vtrúsene sa
vyskytovali aj smrekovec opadavý (Larix decidua), borovica lesná (Pinus sylvestris), jarabina
vtáčia (Sorbus aucuparia), topoľ osikový (Populus tremula), javor horský (Acer pseudoplatanus)
a veľmi ojedinele, často iba zakrpateného vzrastu, aj buk lesný (Fagus sylvatica). Táto jednotka
býva zaraďovaná k staršej vývojovej fáze vývoja lesov v postglaciáli. Predstavujú ekvivalent
zmiešaných porastov (smrek, buk, jedľa) v oblastiach, do ktorých sa buk nerozšíril natoľko, aby
mohol byť určujúcou drevinou lesných spoločenstiev. Významná časť plochy tejto jednotky bola
odlesnená hlavne v kotlinách, kde došlo k odlesneniu v okolí rozvíjajúcich sa sídel. Na plochách,
kde v rámci tejto jednotky zostal les boli naopak vhodné podmienky pre intenzívne lesné
hospodárenie, čo výrazne negatívne postihlo tieto spoločenstvá.
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• smrekové lesy čučoriedkové (Vaccinio-Piceenion)
Smrekové lesy čučoriedkové sú v rámci Karpát zonálne spoločenstvá, ktoré obsadzujú najvyššie
položené miesta vhodné pre lesy, zvyčajne v pohoriach na kyslých substrátoch. Niekedy sa
vyskytujú spoločne aj s ostatnými typmi smrekových alebo smrekovcovo-limbových lesov. Vo
vyšších nadmorských výškach plynulo prechádzajú v kosodrevinové spoločenstvá. V nižšie
položených miestach naopak prechádzajú alebo do jedľovo-smrekových lesov alebo v rôznych
typov bukových lesov v závislosti od humídnosti klímy. Azonálne výskyty týchto spoločenstiev
sú niekedy podmienené edaficky a mikroklimaticky v chladných plochých inverzných polohách.
Takéto azonálne výskyty nájdeme ešte aj dnes v okrese Poprad.
Zonálne smrekové lesy čučoriedkové (Eu-Vaccinio-Piceenion p.p) sa v rámci okresu Poprad
vyskytovali v rôzne širokom klimaticky podmienenom súvislom pásme v polohách od cca 1100
m n.m. až po prirodzenú hornú hranicu lesa v pohoriach Tatier (Západné, Vysoké,
Kráľovohoľské).
Druhové zloženie týchto porastov je prirodzene chudobné, základným edifikátorom je smrek
obyčajný (Picea abies), iba zriedkavo pristupujú javor horský (Acer pseudoplatanus) a aj jedľa
biela (Abies alba) – v nižších polohách. Vo Vysokých a Západných Tatrách sa sporadicky
uplatňoval aj smrekovec opadavý (Larix decidua) a borovica limba (Pinus cembra), prípadne na
spodnom okraji aj borovica lesná (Pinus sylvestris), veľmi vzácne sa mohol vyskytovať aj buk
lesný (Fagus sylvatica) často len zakrpateného vzrastu. Stálou, veľmi dôležitou prirodzene
hojnou súčasťou prirodzených horských smrečín je jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), ktorá so
smrekom prekonáva vo vývoji cyklickú zámenu, najmä po katastrofickom rozpade týchto
porastov. Prirodzené zonálne horské smrečiny sú v porovnaní s ostatnými lesnými ekosystémami
špecifické svojím prirodzeným vývojovým cyklom, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je náhly
katastrofický rozpad ekosystému na pomerne veľkých plochách, ako aj veľmi vysokú viazanosť
prirodzenej obnovy hlavnej porastotvornej dreviny na odumreté drevo, ktorá sa stúpajúcou
nadmorskou výškou zvyšuje. Kroviny sa vyskytujú len zriedkavo (Lonicera nigra, Rosa
pendulina) a aj bylinné poschodie je chudobné (Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa,
Homogyne alpina, Avenela flexuosa, Luzula sylvatica, L. nemorosa, Oxalis acetosella,
Dryopteris dilatata, Soldanela carpatica, ..).
• subalpínske kosodrevinové spoločenstvá na kyslých substrátoch (Pinion mugi p.p)
V pestrej mozaike sa striedali so subalpínskymi travinnými kyslomilnými spoločenstvami
zväzov Nardion p.p, Calamagrostion villosae a Calamagrostion arundinaceae. Pôvodne vytvárali
súvislé takmer nepreniknuteľné plochy v oblasti Západných a Vysokých Tatier, vrátane
mnohých bočných rázsoch.
V týchto formáciách jednoznačne dominuje borovica horská (Pinus mugo), z ostatných drevín sa
často vyskytujú jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), smrek (Picea abies), vŕba sliezska (Salix
silesiaca), ruža ovisnutá (Rosa pendulina) a zemolez čierny (Lonicera nigra), v Západných a
Vysokých Tatrách ojedinele na spodnom okraji aj borovica limbová (Pinus cembra).
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• lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae)
Existenciu týchto lesov podmieňuje vysoká pôdna vlhkosť, ktorá je v alúviách potokov a
horských a podhorských riek zabezpečovaná prúdiacou podzemnou vodou a častými
povrchovými záplavami. V predmetnom území mali tieto spoločenstvá rozsiahle uplatnenie
predovšetkým popri tokoch v kotlinách, najmä popri Poprade a jeho početných prítokoch.
Porasty boli tvorené najmä jelšou sivou (Alnus incana) a v menšej miere aj jelšou lepkavou
(Alnus glutinosa) pri niektorých nižšie položených tokoch. Prímes tvorili smrek obyčajný (Picea
abies), vŕba krehká (Salix fragilis), breza bradavičnatá (Betula pendula), miestami aj jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), čremcha obyčajná (Padus avium), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a
kalina obyčajná (Viburnus opulus). Z bylín sú typické hygrofilné a nitrofilné druhy za všetky
možno spomenúť záružlie močiarne (Caltha palustris), škardu močiarnu (Crepis paludosa),
žerušnicu horkú (Cardamine amara), deväťsil lekársky (Petasites hybridus), netýkavku
nedotklivú (Impatiens noli-tangere), kozonohu hostcovu (Aegopodium podagraria), lastovičník
väčší (Chelidonium majus), krkošku chlpatú (Chaerophyllum hirsutum), hluchavku žltú
(Galeobdolon luteum), pŕhľavu dvojdomú (Urtica dioica), či scilu Kladneho (Scilla kladnii).
V porastoch so stagnujúcou vodou sa vyskytujú aj rašelinníky (Sphagnum) a niekoľko druhov
ostríc (Carex elongata, C. brizoides, C. canescens).
Reálna vegetácia
V súvislosti s navrhovanými činnosťami bol vykonaný terénny prieskum zameraný na získanie
informácií o výskyte druhov fauny a flóry a biotopov v predmetnom území. Terénne zisťovania
vykonali RNDr. Peter Bačkor PhD., Ing. Adriána Mathéová, Ing. Pavel Mathé.
Použité boli aj výsledky nasledujúcich prieskumov:
• Podrobný prieskum výskytu chránených druhov fauny európskeho a národného významu
v území plánovanej realizácie navrhovanej činnosti: Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry –
Starý Smokovec“ (CHOVANCOVÁ G., CHOVANCOVÁ B., 2017)
• Prieskum výskytu chránených druhov flóry európskeho a národného významu a ich biotopov
v území plánovanej realizácie navrhovanej činnosti: Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry –
Starý Smokovec“ (HOMOLOVÁ Z., KYSELOVÁ Z., 2017).
Z oboch prieskumov, ktoré boli realizované nezávisle na sebe vyplynulo, že v hodnotenom
území nebol potvrdený výskyt európsky významných druhov flóry.
Lokalita realizácie projektu parkoviska
V území realizácie projektu parkoviska sa prioritný biotop európskeho významu Ls1.4/91E0*
Horské jelšové lužné lesy nachádza v komplexe s biotopom európskeho významu Ls9.3/9410
Podmáčané smrekové lesy. Zastúpenie uvedených biotopov je v pomere cca 70:30. Plocha sa
nachádza v rámci JPRL č. 974 (PHSLT Kyslé smrečiny s jedľou) v lesnom celku Tatranské
Matliare.
Ide o podmáčané lesné spoločenstvo, ktorého vek je cca 35 rokov. Stromovú etáž tvoria jelša
sivá (Alnus incana), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), breza biela (Betulla pubescens), smrek
obyčajný (Picea abies), jedľa biela (Abies alba), topoľ osikový (Populus tremula), javor horský
(Acer pseudoplatanus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia).
V krovinovej etáži je prítomná čremcha obyčajná (Prunus padus), kalina obyčajná (Viburnum
opulus), buk lesný (Fagus sylvatica), smrekovec opadavý (Larix decidua), vŕba rakytová (Salix
caprea). V podraste sa uplatňujú kozonohahoscova (Aegopodium podagraria), záružlie močiarne
(Caltha palustris subsp. laeta), smlz chĺpkaltý (Calamagrostis villosa), krkoška chlpatá
(Chaerophyllum hirsutum), deväťsil biely (Petasites albus), silenka červená (Silene dioica),
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hviezdica hájna (Stellaria nemorum), žltuška orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium),
kýchavica biela Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), škripina lesná (Scirpus
sylvaticus), praslička lesná (Equisetum sylvaticum), túžobník brestový (Filipendula ulmaria),
škarda močiarna (Crepis paludosa), pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), podbelica
alpínska (Homogyne alpina), chlpaňa lesná (Luzula sylvatica), iskerník plazivý (Ranunculus
repens), tôňovka dvojlistá (Maianthemum bifolium), brusnica čučoriedková (Vaccinium
myrtillus), brusnica obyčajná (V. vitis-idaea), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella),
sedmokvietok európsky (Trientalis europaea), vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia), zbehovec
plazivý (Ajuga reptans), žihľava dvojdomá (Urtica dioica), kuklík potočný (Geum rivale),
iskerník plazivý (Ranunculus reptans), kokorík praslenatý (Polygonatum vertillatum).
Obrázok 25: Mapa biotopov v oblasti realizácie parkoviska
Umiestnenie navrhovanej činnosti vo variantoch I, II
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Umiestnenie navrhovanej činnosti vo variantoch IIIA, IIB

Lokalita realizácie projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu,
turistickej ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy
Realizáciou projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu, turistickej
ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy dôjde k zásahu a teda k priamemu vplyvu na biotop
Horské smrekové lesy (kód NATURA 9410), podjednotka Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
(variant I, II, IIIA, IIIB) a podjednotka Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy (variant I, II, IIIA, IIIB)
a biotop Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140), podjednotka Ra3 Prechodné
rašeliniská a trasoviská (varianty I, II). V dotknutom území sú zastúpené dielce JPRL č. 1037,
1013, 1014, 1015 (PHSLT Kyslé smrečiny s jedľou), 1036, 1016 (PHSLT Kamenité extrémne
kyslé smrekovcové smrečiny) v lesnom celku Tatranské Matliare.
9410 horské smrekové lesy, dotknuté biotopy podľa Katalógu biotopov Slovenska: Ls9.1
Smrekové lesy čučoriedkové
V hodnotenom území zaberá lesný biotop Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové najväčšiu plochu.
Je súčasťou územia, ktoré bolo v minulosti postihnuté veternou smršťou, následne premnožením
podkôrneho hmyzu. Drevná hmota bola spracovaná. Na podporu obnovy lesného porastu bolo
územie zalesňované.
V súčasnosti sa v hodnotenom území vyskytuje mladý lesný porast, v ktorom sa vyskytujú
zvyšky materského porastu vo forme ojedinele stojacich výstavkov, miestami vytvárajúcich
skupiny.
Vek mladých lesov sa pohybuje v rozmedzí 10 až 20 rokov, miestami sú pomerne husté, ťažko
priechodné. Drevinovú skladbu mladého lesa tvorí najmä smrek obyčajný (Picea abies), breza
biela (Betula pubescens), borovica lesná (Pinus sylvestris), smrekovec opadavý (Larix decidua),
jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), pričom najväčšie zastúpenie má breza, smrek, smrekovec.
Ojedinele druhové zloženie dopĺňa jelša a topoľ osikový (Populus tremula). Zvyšky materského
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porastu v hodnotenom územítvorí borovica lesná, smrek obyčajný.Vek týchto drevín je 110 až
130 rokov.
Bylinnú vrstvu tvorí papradka alpínska (Athyrium distentifolium), metluška krivolaká (Avenella
flexuosa), breza biela (Betula pubescens), vres obyčajný (Caluna vulgaris), kyprina úzkolistá
(Chamaerion angustifolium), smlz chĺpkatý (Calamagrostis villosa), smlz trsťovníkovitý
(Calamagrostis arundinacea), papraď rozložená (Dryopteris dilatata), papraď samčia
(Dryopteris filix-mas), podbelica alpínska (Homogyne alpina), tôňovka dvojlistá (Maianthemum
bifolium), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), chlpaňa lesná (Luzula sylvatica), šalátovka múrová
(Mycelis muralis), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), kokorík praslenatý (Polygonatum
verticillatum), srnovník purpurový (Prenanthes purpurea), sedmokvietok európsky (Trientalis
europaea), brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus), brusnica obyčajná (Vaccinium vitisidaea).Prítomné je tiež zmladenie jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia), smreka obyčajného (Picea
abies), smrekovca opadavého (Larix decidua).
9410 Horské smrekové lesy, dotknuté biotopy podľa Katalógu biotopov Slovenska: Ls9.3
Podmáčané smrekové lesy
Lesný biotop Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy sa v hodnotenom území nachádza v lokalite
s miestnym názvom Obecný les v okolí vodárenského zdroja Kuzmánovo pramenisko a
v lokalite nad plánovaným multifunkčným objektom v blízkosti zástavby (viď mapa biotopov).
V súčasnosti sa v týchto lokalitách nachádza mladý lesný porast výšky cca 10 m tvorený
smrekom obyčajným (Picea abies), brezou bielou (Betula pubescens), borovicou lesnou (Pinus
sylvestris) a jarabinou vtáčou (Sorbus aucuparia). Dominantné zastúpenie má smrek a breza,
najmä v poraste nad multifunkčným objektom. Ojedinele sú prítomné jedľa biela (Abies alba),
javor horský (Acer pseudoplatanus), jelša sivá (Alnus incana), borovica čierna (Pinus mugo).
Vek porastov je 15 - 20 rokov. Zvyšky materského porastu sú tvorené jedincami smrekovca
opadavého, a tiež borovice a smreka s vekom cca 110 rokov. Územie je miestami balvanité
a zamokrené.
Bylinná vrstva je tvorená zmladením jedle bielej (Abies alba), prítomné sú druhy ako alchemilka
(Alchemilla sp.), papradka alpínska (Athyrium distentifolium), papradka samičia (Athyrium filixfemina), metluška krivolaká (Avenella flexulosa), smlz trsťovníkovitý (Calamagrostis
arundinacea), smlz chĺpkatý (Calamagrostis villosa), záružlie močiarne horské (Caltha palustris
subsp. laeta), žerušnica horská Opizova (Cardamine amara subsp. opizii), ostrica ježatá (Carex
echinata), ostrica zobáčikatá (Carex rostrata), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum),
slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium alternifolium), mliečivec alpínsky (Cicerbita alpina),
škarda močiarna (Crepis paludosa), lykovec jedovatý (Daphne mezereum), zubačka žliazkatá
(Dentaria glandulosa), metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa), kamzičník rakúsky
(Doronicum austriacum), papraď rozložená (Dryopteris dilatata), papraď samčia (Dryopteris
filix-mas), vŕbovka kuričkolistá (Epilobium alsinifolium), praslička lesná (Equisetum
sylvaticum), túžobník brestový (Filipendula ulmaria), konopnica napuchnutá (Galeopsis
tetrahit), horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea), pakost lesný (Geranium sylvaticum), kuklík
potočný (Geum rivale), peračina dúbravová (Gymnocarpium dryopteris), podbelica alpínska
(Homogyne alpina), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), chlpaňa lesná (Luzula sylvatica), tôňovka
dvojlistá (Maianthemum bifolium), nezábudka lesná (Myosotis sylvatica), hruštica jednostranná
(Orthilia secunda), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), vranovec štvorlistý (Paris
quadrifolia), (Petasites kablikianus), sladičovec bučinový (Phegopteris connectilis), lipnica
pospolitá (Poa trivialis), kokorík praslenatý (Polygonatum verticillatum), ostružina malinová
(Rubus idaeus), štiavec tupolistý (Rumex obtusifolius), hviezdica hájna (Stellaria nemorum),
brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus), brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea),
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valeriána dvojdomá (Valeriana dioica), valeriána trojená (Valeriana tripteris), (Valeriana
sambucifolia), kýchavica biela pravá (Veratrum album subsp. lobelianum), fialka lesná (Viola
riviniana).
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská, dotknuté biotopy podľa Katalógu biotopov Slovenska:
Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská
V rámci hodnoteného územia sa biotop vyskytuje v lokalite Tri Jazierka a v lokalite „Nad tromi
jazierkami“. Rašeliniskové spoločenstvo Tri jazierka sa nachádza v terénnej depresii,
zamokrenie tohto územia s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s vývermi podzemnej vody,
ktoré „vyvierajú“ len na jar a po veľkých dažďoch. Druhé rašeliniskové spoločenstvo sa
nachádza „na kopci“. Príčinou zamokrenia budú pravdepodobne menej priepustné sedimenty
a zrážková vody, ktorá pomalšie vsakuje.
Druhovú skladbu spoločenstva charakterizuje psinček psí (Agrostis canina), smlz chĺpkatý
(Calamagrostis villosa),vres obyčajný (Calluna vulgaris), ostrica sivastá (Carex canescens),
ostrica ježatá (Carex echinata), ostrica čierna (Carex nigra), ostrica zobáčikatá (Carex rostrata),
rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), vŕbovka močiarna (Epilobium palustre), páperník
úzkolistý (Eriophorum angustifolium), brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus), brusnica
obyčajná (Vaccinium vitis-idaea), lipkavec močiarny (Galium palustre), podbelica alpínska
(Homogyne alpina), nátržník nórsky (Potentilla norvegica)
Z machorastov boli zaznamenané kostrbatec strapatý (Rhytidiadelphus squarrosus), rašelinník
močiarny (Sphagnum palustre), rašelinník (Sphagnum fallax, flexuosum, rubellum, sp.),
(Gymnocolea inflata), (Warnstorfia fluitans), ploník obyčajný (Polytrichum commune),
rebríčkovec stromkovitý (Climacium dendroides), merík príbuzný (Plagiomnium affine),
kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarosus).
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Obrázok 26: Mapa biotopov v oblasti realizácie projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu, turistickej ubytovne** s reštauráciou

Umiestnenie navrhovanej činnosti vo variante I
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Umiestnenie navrhovanej činnosti vo variante II
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Umiestnenie navrhovanej činnosti vo variantoch IIIA, IIIB
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Chránené druhy rastlín
Terénne zisťovania počas r. 2017 vykonali RNDr. Peter Bačkor PhD., Ing. Adriána Mathéová,
Ing. Pavel Mathé.
V rámci prieskumu flóry v území realizácie projektu parkoviska nebol zaznamenaný ani jeden
druh európskeho významu. V jarnom a letnom období sa v území vyskytovali druhy z rodu
orchideí a to vstavačovec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) v počte cca 5 ks
a vstavačovec Fuchsov pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) v počte niekoľko desiatok
kusov. Oba druhy orchideí nepatria k druhom európskeho významu.
V lokalite realizácie projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu,
turistickej ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy neboli prítomné európsky významné druhy.
Realizáciou projektu nedôjde na lokalite k poškodeniu ani k likvidácii druhov rastlín európskeho
významu, ani ich biotopov.

Fauna
V zmysle zoogeografického členenia - terestrický biocyklus, širšia oblasť Tatranskej Lomnice
leží v eurosibírskej podoblasti, provincii listnatých lesov, podkarpatský úsek (JEDLIČKA, L.,
KALIVODOVÁ, E. IN ATLAS KRAJINY SR, 2002).
Zoogeografické členenie - limnický biocyklus začleňuje územie do atlantickej provincie,
popradského okresu (HENSEL, K., KRNO, I. IN ATLAS KRAJINY SR, 2002).
Živočíšne spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny.
Súčasný stav rozšírenia živočíchov na území TANAP-u je výsledkom dlhodobého pôsobenia
prírodných a antropogénnych činiteľov, ako boli najmä zmeny životných podmienok v
geologických dobách, ktoré podstatne ovplyvňovali druhovú diverzitu v biogeocenózach.
Tatranskú faunu preto charakterizujú rozličné geografické prvky, z ktorých sú zastúpené najmä
kozmopolitné, palearktické, európske (europsko-sibírske, boreoalpínske, boreálne, samarské,
sudeto-karpatské) a endemické druhy.
Kozmopolitnú zložku reprezentujú druhy vyskytujúce sa v nižších polohách najmä v
podtatranských kotlinách a na úpätí hôr, sú to zástupcovia bezstavovcov – predstavitelia
hlístovcov (Nematoda), roztočov (Parasitiformes), hmyzu (Insecta), z cicavcov myš domová
(Mus musculus), hraboš poľný (Microtus arvalis) a pod.).
Do holarktickej zložky patria najmä druhy rozšírené v holarktickej oblasti, jedná sa o celý rad
druhov z väčšiny skupín bezstavovcov, z cicavcov je typickým predstaviteľom líška hrdzavá
(Vulpes vulpes). Vo vysokých Tatrách sa vyskytujú v nižších polohách.
Európska zložka je zastúpená mnohými druhmi bezstavovcov i stavovcov v kotlinách, dolinách i
horskom teréne. Zo stavovcov typickým zástupcom tejto zložky je napr. žlna zelená (Picus
viridis), mačka divá (Felis silvestris) a i.
Európsko sibírska zložka patrí počtom druhov v Tatrách k početnejším. Reprezentuje je veľký
počet druhov z viacerých skupín bezstavovcov, zo stavovcov k nej patrí napr. čerebľa pestrá
(Phoxinus pohoxinus), skokan hnedý (Rana temporaria), vretenica severná (Vipera berus), tetrov
hoľniak (Lyrurus tetrix), veverica stromová (Sciurus vulgaris) a i.
Do sibírskej zložky patrí viac druhov živočíchov rozšírených v tatranských lesoch, z vtákov
napr. jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), sýkorka chochlatá (Parus cristatus) a i.
Boreálnu (severskú) zložku tvoria druhy živočíchov s ťažiskom rozšírenia v biogeocenózach
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karpatských zmiešaných lesov a horskej tajgy. Z hmyzu je to napr. šidlo belasé (Aeschna
coerulea), z vtákov chochláč severský (Bombycilla garrulus), myšiak severský (Buteo lagopus),
ktoré sa prechodne zastavujú v Tatrách počas migrácií.
Boreoalpínsku zložku charakterizujú druhy vyskytujúce sa vo vyšších polohách európskych a
ázijských pohorí. Vo Vysokých Tatrách sú rozšírené najmä v klimaxových smrečinách pri hornej
hranici lesa. Do tejto zložky patrí aj glaciálny relikt žiabronôžka severská (Branchinecta
paludosa) a pomerne značné množstvo druhov z viacerých skupín bezstavovcov. Z cicavcov k
predstaviteľom boreoalpínskych druhov patrí napr. piskor vrchovský (Sorex alpinus), myšovka
vrchovská (Sicista betulina) a hraboš snežný (Microtus nivalis).
Pre územie Vysokých Tatier je typická alpínska zložka, v území ju reprezentujú druhy rozšírené
v alpínskom pásme európskych veľhôr. K typickým zástupcom patrí viac druhov zo skupín
bezstavovcov – ulitníky (Gastropoda), pavúky (Arachnida), kosce (Opiliones), chvostoskoky
(Collembola) a hmyz (Insecta), z cicavcov najmä svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota
latirostris), cicavcov kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicaptra tatrica), z vtákov
ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta) a i.
Sudeto-karpatská zložka je v tatranskej faune zastúpená druhmi rozšírenými v Sudetách a
Karpatoch, patrí tu napr. slizniak karpatský (Bielzia coerulans), chvostoskok obrovský
(Tetrodontophora bielanensis) a i.
Sarmatská zložka zahrňuje druhy rozšírené v stepných oblastiach východnej Európy a západnej
Ázie. Vo Vysokých Tatrách sa z tejto zložky vyskytuje pomerne málo zástupcov druhov a to v
biogeocenózach suchších a teplejších biotopov – kotliny, južne exponované svahy hôr.
Z cicavcov patrí do tejto zložky napr. ryšavka tmavá (Apodemus agrarius).
Významnú zložku tatranskej fauny tvoria endemity. Sú to tatranské, karpatské a alpskokarpatské endemity. Významným tatranským endemitom je z cicavcov hrabáč tatranský
(Microtus tatricus), z kôrovcov Pentacamptus mrazeki, chvostoskok Hypogastrura tatrica, z
chrobákov bežec tatranský (Nebria tatrica), z motýľov priadzovec tatranský (Kessleria tatrica).
Z karpatských endemitov sa tu vyskytuje roztoč Niphocepheus nivalis, pavúk Mecynargus
longus, méra Trioza bucegica, cikáda Agallia carpathica, chrobák fuzáč zemolezový (Gaurotes
excellens), obojživelník mlok karpatský (Triturus montandoni) a i. K alpsko-karpatským
endemitom patrí napr. roztoč Metrioppia helvetica.
Základná klasifikácia biotopov živočíchov v dotknutom území
• Subalpínske biotopy
Z bezstavovcov sa v subalpínskom vegetačnom stupni vyskytujú zástupcovia malakofauny
(Vertico alpestris, Clausilia cruciata, Iphigena ventricosa), pavúkov (Araneae) Leptyphantes
expunctatus, Leptyphantes mughi, Leptyphantes arciger, Centromerus pabulator a Tiso aestivus,
koscov (Opiliones) Ischyropsalis dacica a Gyas annulatus, roztočov (Acarina) Hirstiomyssus
tatricus, stonožky (Chilopoda) – alpínsky druh Lithobius pusillus, mnohonožky (Diplopoda) –
tatranské endemity Leptoiulus tatricus, Allorhiscosoma sphinx, z hmyzu chrobáky – drobčíky
Arpedium brachypterum a Anthopagus alpinus, kováčiky Corymbites cupreus, Corymbites
affinis a Hypnoidus riparius, zástupcovia bystrušiek - Carabus arvensis, bežec vrchovský
(Nebria gyllenhali), behúnik horský (Trechus pulchellus) a Pterostichus negligens, cikády
(Auchenorrhyncha) Cixsius nervosus, Cixius heydeni, Stiroma bicarinata, Dicranotropis
divergens, z rovnokrídlovcov (Orthoptera) kobylka vrchovská (Isophya pyraenea), motýle
(Lepidoptera) Amathes speciosa, Erebia pandrose, Erebia euryale a i.
Zo stavovcov v tomto biotope môžeme zaznamenať výskyt obojživelníkov - mlok vrchovský
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

71

OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

(Triturus alpestris), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) a skokan hnedý (Rana temporaria), plazov
– jašterica živorodá (Zootoca vivipara), charakteristické sú tu zástupcovia vtákov - stehlík
čečetavý (Carduelis flammea), vrchárka červenkavá (Prunella collaris), vrchárka modrá
(Prunella modularis), ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta), skaliarik sivý (Oenanthe
oenanthe), skaliar pestrý (Monticola saxatilis), tetrov hoľniak (Lyrusus tetrix), jariabok hôrny
(Bonasa bonasia), sokol myšiar (Falco tinnunculus), dážďovník tmavý (Apus apus), slávik
červienka (Erithacus rubecula), krivonos smrekový (Loxia curvirostra), drozd kolohrivý (Turdus
torquatus), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), penica popolavá (Sylvia curruca), ľabtuška
hôrna (Anthus trivialis), pinka lesná (Fringilla coelebs), trasochvost horský (Motacilla cinerea),
trasochvost biely (Motacilla alba), sýkorka uhliarka (Parus ater), sýkorka chochlatá (Parus
cristatus) a žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) a cicavcov - kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicaptra tatrica), piskor vrchovský (Sorex alpinus), piskor malý (Sorex minutus),
piskor lesný (Sorex araneus), dulovnica väčšia (Neomys fodiens), krt podzemný (Talpa
europaea), myšovka vrchovská (Sicista betulina), hrabáč tatranský (Microtus tatricus), hraboš
snežný tatranský (Microtus nivalis mirhanreini), hraboš močiarny (Microtus agrestis), hrabáč
podzemný (Pitymys subteraneus), hrdziak hôrny (Clethrionomys glareolus), ryšavka lesná
(Apodemus flavicollis), veverica stromová (Sciurus vulgaris), hranostaj čiernochvostý (Mustela
erminea) a líška hrdzavá (Vulpes vulpes).
• Lesné biotopy
Z bezstavovcov sa v montánnom vegetačnom stupni vyskytujú zástupcovia malakofauny
(Pseudalinda stabilis, Oxychilus orientalis, Cochlodina cerata), pavúkov (Araneae) –
Pityophyphantes phrygianus, Poeciloneta globosa, stonožky (Chilopoda) – Lithobius dentatus,
Lithobius borealis, Lithobius cyrtopus, mnohonožky (Diplopoda) – Brachydesmus superus,
Polydesmus complanatus, Chromatoiulus projectus, z hmyzu chrobáky – Carabus glabratus,
Carabus linnei, Carabus auronitens, Hemicrepidius niger a i.
Zo stavovcov v tomto biotope môžeme zaznamenať výskyt obojživelníkov - mlok vrchovský
(Triturus alpestris), mlok karpatský (Triturus montandoni), salamandra škvrnitá (Salamandra
salamandra), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), kunka žltobruchá (Bombina variegata), skokan
hnedý (Rana temporaria), plazov – jašterica živorodá (Zootoca vivipara), vretenica severná
(Vipera berus). Z vtákov sú pre biotop charakteristické tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov
hoľniak (Lyrusus tetrix), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), výr skalný (Bubo bubo), pôtik
kapcavý (Aegolius funereus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), sova dlhochvostá (Strix
uralensis), jastrab lesný (Accipiter gentilis), sluka hôrna (Scolopax rusticola), tesár čierny
(Dryocopus martius), ďateľ malý (Dendrocopos minor), ďateľ veľký (Dendrocopos major),
ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), bocian čierny (Ciconia nigra), brhlík lesný (Sitta
europaea), kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris), holub plúžik (Columba oenas), orešnica
perlavá (Nucifraga caryocatactes), kukučka jarabá (Cuculus canorus), slávik červienka
(Erithacus rubecula), stehlík čížavý (Carduelis spinus), králik zlatohlavý (Regules regulus),
ľabtuška hôrna (Anthus trivialis), pinka lesná (Fringilla coelebs), sýkorka uhliarka (Parus ater),
sýkorka chochlatá (Parus cristatus), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), oriešok hnedý
(Troglodytes troglodytes), krivonos smrekový (Loxia curvirostra), drozd kolohrivý (Turdus
torquatus), drozd trskotavý (Turdus viscivorus), vodnár potočný (Cinclus cinclus), žltochvost
domový (Phoenicurus ochruros) a i. Cicavce sú zastúpené druhmi piskor vrchovský (Sorex
alpinus), piskor malý (Sorex minutus), piskor lesný (Sorex araneus), myšovka vrchovská (Sicista
betulina), hrabáč podzemný (Pitymys subteraneus), hrdziak hôrny (Clethrionomys glareolus),
ryšavka lesná (Apodemus flavicollis), ryšavka krovinná (Apodemus silvaticus), plch lesný
(Dryomys nitedula), plch lieskový (Muscardinus avellanarius), veverica stromová (Sciurus
vulgaris), zajac poľný (Lepus europaeus), netopier veľký (Myotis myotis), netopier pobrežný
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(Myotis dasycneme), ucháč svetlý (Plecotus auritus), netopier pestrý (Vespertilio murinus),
hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), lasica myšožravá (Mustela nivalis), kuna skalná
(Martes foina), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus),
líška hrdzavá (Vulpes vulpes), jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus) a
diviak lesný (Sus scrofa).
• Náhradné travinno-bylinné spoločenstvá
Biotopy sa vyskytujú v lesných čistinách, prieseku lanovej dráhy a v oblasti lyžiarskej zjazdovky
čučoriedky. Pre tento biotop sú typické relatívne druhovo bohaté spoločenstvá bezstavovcov v
porovnaní s pôvodnými biotopmi.
Z bezstavovcov typické sú druhovo bohaté spoločenstvá lúčnych druhov motýľov (Lepidoptera)
– mlynáriky (Pieridae), babôčky (Nymphalidae), modráčiky (Lycaenidae), očkáne (Satyridae),
vretenušky (Zygaenidae), z rovnokrídlovcov (Orthoptera) – kobylka Tettigonia cantans, svrček
poľný (Gryllus campestris), koníky Tezrix subulata, Miramella alpina, z chrobákov
(Coleoptera) – nosáčiky Ceutorhynchus cochleariae, Ceutorhynchus constrictus, zástupcovia
rodu Apion, Sitona a mnoho iných skupín a druhov.
Zo stavovcov v tomto biotope môžeme zaznamenať výskyt obojživelníkov - mlok bodkovaný
(Triturus vulgaris), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan
hnedý (Rana temporaria), plazov – vretenica severná (Vipera berus), užovka obojková (Natrix
natrix). Z vtákov sú pre biotop charakteristické druhy preferujúce poľné monokultúry –
škovránok poľný (Alauda arvensis), cíbik chochlatý a troficky viazané druhy orol skalný (Aquila
chrysaetos), myšiak hôrny (Buteo buteo), myšiak severský (Buteo lagopus), bocian biely
(Ciconia ciconia), bocian čierny (Ciconia nigra), jarabica poľná (Perdix perdix), druhy
charakteristické pre lúky a pasienky - jarabica poľná (Perdix perdix), chrapkáč poľný (Crex
crex), druhy viazané na nelesnú stromová a drevinnú vegetáciu a nadväzujúce biotopy –
zástupcovia spevavcov (Passeriformes). Cicavce sú zastúpené druhmi hryzec vodný (Arvicola
terrestris), jež bledý (Erinaceus concolor), krt podzemný (Talpa europaea), dulovnica väčšia
(Neomys fodiens), tchor tmavý (Putorius putorius), hraboš poľný (Microtus arvalis), zajac poľný
(Lepus europaeus), líška hrdzavá (Vulpes vulpes).
• Hydrické biotopy
V území sa uplatňujú hydrické biotopy typu tečúcich vôd a typu stojatých vôd.
Tečúce vody
Tvorí sieť vysokohorských potokov alpínskeho až submontánneho pásma. Z bezstavovcov sa
uplatňujú zástupcovia drobných kôrovcov (Crustacea) a zástupcovia bentického vodného hmyzu
(Insecta) - podenky (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera), potočníky (Trichoptera) a
chrobáky (Coleoptera) druhmi vodných chrobákov z čeľadí Dytiscidae, Hydraenidae,
Hydrophilidae, Dryopidae. Zo stavovcov v tomto biotope môžeme zaznamenať výskyt
obojživelníkov - mlok vrchovský (Triturus alpestris), mlok karpatský (Triturus montandoni),
salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan hnedý
(Rana temporaria). Z vtákov je pre tento typ biotopu charakteristická prítomnosť vodnára
potočného (Cinclus cinclus). Cicavce sú v nižších polohách zastúpené druhmi vydra riečna
(Lutra lutra), hryzec vodný (Arvicola terrestris), dulovnica väčšia (Neomys fodiens). Väčšina
druhov zástupcov vtákov a cicavcov je viazaná na sprievodné biotopy tokov (brehové porasty,
mokraďné plochy.
Stojaté vody
Tatranské jazerá a plesá majú osobité zoocenózy, ktorých kvalitatívno-kvantitatívna štruktúra je
podmienená vysokohorskými podmienkami. Vo väčšine jazier a plies dominujú veslonôžky
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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(Copepoda) – Acantocyclops vernalis, Cyclops abysorum tatricus a perloočky Daphnia
longispina, vírniky Ascomorpha ecaudis, Polyarthra rematum, Keratella hiemalis, Keratella
cochlearis, Chydorus spaericus, Eucyclops serrulatus. V litorále dominujú veslonôžky Chydorus
sphaericus, Eucyclops serrulatus, Acanthocyclops vernalis. V makrozoobentose sa uplatňujú z
máloštetinavcov (Annelida, Oligochaeta) Nais variabilis, Tubifex tubifex, Spirosperma ferox, z
vodných dážďoviek (Oligochaeta – Lumbricidae) Trichodrilus tatrensis, Stylorilus heringianus,
Lumbriculus variegatus, Eiseniella tetraedra. Súčasťou zoobentosu sú aj larvy a imága hmyzu
(Insecta), ktoré preferujú najmä litorál jazier. Z podeniek (Ephemeroptera) sú hojné Ameletus
inoptatus a Leptophlebia vespertina, vzácnejšie Baetis subalpinus, Caenis luctuosa,
Ecdyonuruslaterallis, Leptophlebia vespertina, pošvatky (Plecoptera) sú zastúpené druhmi
Arcynopteryx compacta, Capnia vidua, Diura bicaudata, Nemoura picteti, endemit Leuctra
pusilla a vzácne Siphonoperla neglecta a Isoperla sudetica, potočníky (Trichoptera) druhmi
Chaetopteryx sahlbergi, Drusus trifidus, Apantia fimbriata, chrobáky (Coleoptera) druhmi
vodných chrobákov z čeľadí Dytiscidae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Dryopidae. Zo stavovcov
sú na vodné prostredie priamo viazané najmä obojživeľníky - mlok vrchovský (Triturus
alpestris), mlok karpatský (Triturus montandoni), salamandra škvrnitá (Salamandra
salamandra), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), kuňka žltobruchá (Bombina variegata), skokan
hnedý (Rana temporaria).
Charakteristika vybraných skupín živočíchov na základe terénnych prieskumov
V súvislosti so spracovaním predkladaného zámeru bol v dotknutom území realizovaný
jednoduchý inventarizačný prieskumu, počas ktorého sa zaznamenával priamy výskyt jedincov
druhov, ale sledovala sa aj prítomnosť pobytových znakov ako trusu a stôp. Prieskum bol
prioritne zameraný na druhy z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry. Terénne zisťovania
v mesiacoch máj – august 2017 vykonali RNDr. Peter Bačkor PhD., Ing. Adriána Mathéová,
Ing. Pavel Mathé.
V rámci prieskumu fauny v území realizácie projektu parkoviska nebola zaznamená prítomnosť
ani jedného druhu európskeho významu. Z druhov fauny európskeho významu v súvislosti
s blízkosťou SKUEV0307 Tatry by toto územie mohlo byť potenciálne vhodným biotopom
mloka karpatského a kunky žltobruchej. Lokalita môže byť využívaná vydrou riečnou pri
migrácii za potravou vzhľadom na prítomnosť toku. Príležitostne môže lokalitou prechádzať aj
medveď hnedý (vyhľadávanie potravy v blízkosti ľudských obydlí).
V oblasti Jám, kde je sú navrhované zjazdové trate, lanové dráhy, multifunkčný objekt, turistická
ubytovňa** s reštauráciou bol prieskumom potvrdený len výskyt mloka karpatského a mloka
hrebenatého. Zároveň je možnosť, že v tomto území sa vyskytujú aj ďalšie druhy európskeho
významu, ktoré však neboli počas tohto prieskumu podchytené.
Napríklad k najčastejšie sa vyskytujúcim sprievodným druhom mlokov, ktorých prítomnosť sa
v území potvrdila patrí napr. skokan hnedý (Rana temporaria) – druh EV, ropucha zelená (Bufo
viridis) – druh EV, ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) – druh NV, kunka žltobruchá (Bombina
variagata) – druh EV, predmet ochrany SKUEV 0307 Tatry, užovka obojková (Natrix natrix) –
druh NV, mlok bodkovaný (Triturus vulgaris) – druh NV, mlok horský (Triturus alpestris) druh NV. Okrem obojživelníkov a plazov sa v území realizácie projektu Jamy vyskytujú aj
ďalšie druhy európskeho významu, najmä zo skupiny cicavcov. V nasledujúcich tabuľkách sú
uvedené druhy, ktorých výskyt v území realizácie projektu Jamy sa udáva v literatúre.
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Tabuľka 20: Druhy fauny, ktorých výskyt v území realizácie projektu Jamy sa udáva v literatúre
Obojživelníky a Plazy
Vedecký názov

Slovenský názov

§

IUCN

A

Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo viridis
Rana temporaria
Salamandra
salamandra
Triturus cristatus
Triturus alpestris
Triturus montandoni
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Zootoca vivipara
Natrix natrix
Vipera berus

kunka žltobruchá
ropucha bradavičnatá
ropucha zelená
skokan hnedý

§
§
§
§

LC
LC
LC
LC

x
x

salamandra škvrnitá

§

LC

mlok hrebenatý
mlok horský
mlok karpatský
slepúch lámavý
jašterica obyčajná
jašterica živorodá
užovka obojková
vretenica obyčajná

§
§
§
§
§
§
§
§

LC
LC

x

x
x
x

B

C

D

x
x
x
x

x

Výskyt na
lokalite
trvalý
trvalý
trvalý
trvalý

x

pravdepodobný

x
x
x
x

trvalý
trvalý
trvalý
pravdepodobný
trvalý
trvalý
trvalý
trvalý

x

x
LC
LC
LC

E

x
x
x
x

x
x
x

x

Vysvetlivky:
A – Kminiak 1972; B – Kminiak 2000; C – Kautman & Smolinsky 2010; D – Rindoš & Jablonski 2012; E –
Informačný systém taxónov a biotopov (ŠOP SR)

Cicavce
Vedecký názov
Canis lupus
Ursus arctos
Felis silvestris
Lutra lutra
Lynx lynx
Mustela erminea
Barbastella
barbastellus
Eptesicus
nilssonii
Myotis blythii
Myotis brandti
Myotis
daubentonii
Myotis myotis
Myotis
mystacinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus
noctula
Pipistrellus
pipistrellus
Plecotus auritus

Slovenský názov
vlk dravý
medveď hnedý
mačka divá
vydra riečna
rys ostrovid
hranostaj
čiernochvostý

§
§
§
§
§
§

IUCN
LC
LC
LC
LC
LC

A B C D E F G H I J K L M Výskyt na lokalite
x
x
áno
x
x
áno
x
x
?
x
x
áno - potrava
x
x
?

§

LC

x

uchaňa čierna

§

NT

x

áno - potrava

§

LC

x

áno - potrava

§

LC

x

áno - potrava

§

LC

x

áno – potrava/úkryt

netopier vodný

§

LC

x

?

netopier veľký

§

LC

x

áno - potrava

netopier fúzatý

§

LC

x

áno – potrava/úkryt

raniak stromový

§

LC

x

áno – potrava/úkryt

raniak hrdzavý

§

LC

x

áno – potrava/úkryt

§

LC

x

áno – potrava/úkryt

§

LC

x

áno - potrava

večernica
severská
netopier
ostrouchý
netopier
Brandtov

večernica
hvízdavá
ucháč svetlý
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Vedecký názov
Vespertilio
murinus
Dryomis
nitedula
Eliomys
quercinus
Glis glis
Muscardinus
avellanarius
Sicista betulina
Crocidura
suaveolens
Neomys
anomalus
Neomys fodiens
Sorex alpinus
Sorex araneus
Sorex minutus
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Slovenský názov

§

IUCN

A B C D E F G H I

večernica pestrá

§

LC

plch lesný

§

LC

x

pravdepodobný

plch záhradný

§

LC

x

pravdepodobný

plch sivý

§

LC

x

áno

pĺšik lieskový

§

LC

x x

pravdepodobný

myšovka horská

§

LC

x x

pravdepodobný

bielozúbka krpatá

§

LC

x x

x

áno

dulovnica menšia

§

LC

x

x

áno

dulovnica väčšia
piskor horský
piskor obyčajný
piskor malý

§
§
§
§

LC
LC
LC
LC

x
x
x x
x

x

áno
áno
áno
áno

x

x
x
x

J K L M Výskyt na lokalite
áno - potrava

Vysvetlivky:
A – Palášthy & Karč 1972; B – Obuch 2002; C – Kocian et al. 2010a; D – Churí et al. 2007; E – Baláž & Ambros
2005; F – Baláž & Ambros 2007; G – Baláž & Ambros 2010; H – Kocianová-Adamcová et. al. 2011; I – Danko &
Piksa 2010; J – Chovancová et al. 2010a; K – Chovancová et al. 2010b; L – Jamrozy et al. 2007; M – Šprocha
1971

III.1.8 Ochrana prírody
Ochranu prírody a krajiny na Slovensku upravuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany.
Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zvyšuje. Územné časti vysokej
biologickej a ekologickej hodnoty boli z hľadiska zachovalosti alebo ohrozenosti biotopov
vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo podliehajú osobitnej
ochrane (predpoklad na vyhlásenie za chránené).
• Chránené územia v národnej sieti – veľkoplošné, maloplošné
Oblasť výstavby nástupného miesta, zjazdových tratí a lanových dráh, turistickej ubytovne**
s reštauráciou ako aj územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska, ležia v území Tatranského
národného parku (TANAP), kde platí 3 stupeň ochrany. Výmera územia TANAP-u priamo
dotknutá navrhovanou činnosťou: 19,1 ha variant I, 15,9 ha variant II, 16,01 varianty IIIA, IIIB.
TANAP bol vyhlásený zákonom SNR č. 11/1948 Zb. NV SSR č. 12/1987 Zb. boli za súčasť
TANAP-u vyhlásené Západné Tatry. Posledná úprava hraníc TANAPU sa uskutočnila
Nariadením vlády SR č. 58/2003 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park.
TANAP je najstarším národným parkom na Slovensku. Tvorí ho najvyššia horská skupina v
karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom - Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Člení sa na 2
základné podcelky - Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých
Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Územie národného parku
zaberá rozlohu 73 800 ha, jeho ochranné pásmo 30 703 ha. Rozprestiera sa na území Žilinského
a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Na severe susedí s poľským Tatrzańskim parkom narodowym, s ktorým tvorí bilaterálne
cezhraničné chránené územie. Krása tatranskej prírody a jej neoceniteľná hodnota bola dôvodom
pre zaradenie územia národného parku v roku 1993 rozhodnutím UNESCO do siete
biosférických rezervácií v rámci programu MaB (Človek a biosféra).
Najväčšie hodnoty tvoria sieť maloplošných chránených území, ktorú predstavuje 27 národných
prírodných rezervácií, 23 prírodných rezervácií, 2 chránené areály, 1 národná prírodná pamiatka
a 2 prírodné pamiatky s celkovou výmerou 37 551,53 ha čo je 50,7% územia národného parku.
Tatranský národný park je zaradený aj do sústavy NATURA 2000. Na území TANAP-u sa
nachádza územie európskeho významu SKÚEV0307 Tatry a chránené vtáčie územie CHVÚ030
Tatry. Cieľom sústavy NATURA 2000 je udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu vzácnych a
ohrozených druhov rastlín, živočíchov a prirodzených typov biotopov a tým zachovanie
biodiverzity na území štátov EÚ.
Územie národného parku slúži okrem svojho hlavného poslania, ktorým je ochrana
mimoriadnych prírodných hodnôt územia, aj pre potreby rekreácie, športu, poznávania, liečby a
turistiky. Ročne navštívi národný park takmer 3,5 mil. návštevníkov, sieť turistických chodníkov
má dĺžku cca 600 km. V súčasnosti k najvážnejším problém treba zaradiť vetrové a
podkôrnikové kalamity v smrekových porastoch, pomerne silný antropický tlak na územie ako aj
nepriame antropogénne vplyvy. (http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-5843/zakladne-informacie-sk)

Názov ÚEV, s
ktorým sa
chránené územie
prekrýva

Kód ÚEV

Približné percento
prekrytia s ÚEV

5,4

Rok vyhlásenia
alebo novelizácie
chráneného
územia

2222,41

Stupeň ochrany v
ochrannom pásme

NP

Rozloha
ochranného pásma
(ha)

Stupeň ochrany
aktuálny

Studené
doliny

Rozloha
chráneného
územia (ha)

NPR

Súčasť VCHÚ

Kategória

Názov chráneného
územia

Územie, kde je navrhovaná výstavba zjazdových tratí a lanových dráh leží v NPR Studené doliny
so stupňom ochrany 5. Severne nad ňou sa rozprestiera NPR Skalnatá dolina.

obvod
100 m

3

1991, výnos
2004

Tatry

SKUEV0307

nad 90

Popis predmetu ochrany v maloplošných chránených územiach
Chránené
územia

Výmera priamo dotknutá
navrhovanou činnosťou

Predmet ochrany

Studené
doliny

Variant I 14,6 ha
Variant II 12,6 ha
Variant III 12,7 ha

Ochrana mimoriadne vzácneho územia vo východnej časti Vys. Tatier so
zastúpením skoro všetkých druhov foriem glaciál. reliéfu na granodiorit.
i mylonit. podkladoch a bohatstvom biocenóz mont. až subnivál. stupňa
so zriedkavými, ohroz. a endemickými druhmi..

• Európska sieť chránených území - chránené vtáčie územia
Oblasť výstavby nástupného miesta, zjazdových tratí a lanových dráh, turistickej ubytovne**
s reštauráciou ako aj územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska, priamo nezasahujú
do chráneného vtáčieho územia Tatry (SKCHVU030 Tatry).
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SKCHVU030 Tatry sa nachádza cca 3,7 km S smerom od navrhovaného projektu parkoviska.
Realizácia projektu priamo nezasahuje do území sústavy NATURA 2000 SKUEV0709 Tatry,
ale sa nachádza v jeho blízkosti. Vzhľadom na charakter projektu, jeho realizácia môže vyvolať
pôsobenie nepriamych vplyvov na predmet ochrany SKUEV0307 Tatry. V zmysle Metodiky
hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na území sústavy NATURA 2000 v SR sa
takéto územie považuje za priamo dotknuté.
Oblasť Jám, v ktorej sú navrhované posudzované činnosti, je od SKCHVU030 Tatry vzdialená
cca 3,5 km južným – juhovýchodným smerom. Územie navrhované na realizáciu projektu je od
CHVU Tatry môže byť súčasťou lovného teritória druhov z predmetu ochrany, prípadne môže
byť niektorými druhmi využívané na oddych pri preletoch. Vzhľadom však na trofické
požiadavky týchto druhov, ich akčný rádius a situovanie lokality v blízkosti turisticky
využívaného priestoru Tatranskej Lomnice budú ako lovné a oddychové teritória využívať najmä
biotopy v rámci širšieho územia. Navrhovaný projekt je od SKCHVU030 Tatry vzdialený cca
3,5 km. Realizáciou projektu nedôjde k zásahu do biotopov druhov SKCHVU030 Tatry, ktoré sú
predmetom jeho ochrany. Projekt nebude mať za následok likvidáciu ani poškodenie pobytových
biotopov a lovných teritórií. Realizáciou projektu nedôjde k pôsobeniu ani jednej z činností,
ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany CHVU mimo chráneného územia. Preto
nepovažujeme SKCHVU030 Tatry za dotknuté realizáciou projektu.
Obrázok 27: Situácia navrhovaných činností (pre ilustráciu je na obrázku znázornené
umiestnenie navrhovanej činnosti vo variante I) a chráneného vtáčieho územia SKCHVU030
Tatry

navrhované činnosti
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Chránené vtáčie územie Tatry (SKCHVU030) sa nachádza v katastrálnych územiach Liptovský
Trnovec, Liptovské Matiašovce, Bobrovec, Babky, Jalovec, Smrečany, Žiar, Jakubovany,
Konská, Jamník, Pribylina, Liptovská Kokava, Hybe, Vavrišovo, Svätý Štefan, Východná a
Važec, v okrese Poprad v katastrálnych územiach Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská
Javorina a Ždiar a v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Habovka, Tichá dolina a Zuberec.
Predmetom ochrany CHVU Tatry sú lesné druhy vtákov, ktoré obývajú najmä komplexy
rozsiahlych ihličnatých alebo zmiešaných lesov. Hniezda si väčšinou stavajú v starých
prirodzených horských smrekových a zmiešaných lesov, s výskytom dutín, skalných stien a na
skalných bralách. CHVÚ Tatry sa vyhlasuje za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu orla skalného (Aquila chrysaetos), tetrova hlucháňa (Tetrao
urogallus), kuvika kapcavého (Aegolius funereus), tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix), kuvika
vrabčieho (Glaucidium passerinum), jariabka hôrneho (Tetrastes bonasia), sokola sťahovavého
(Falco peregrinus), bociana čierneho (Ciconia nigra), orla krikľavého (Aquila pomarina), lelka
lesného (Caprimulgus europaeus), ďatľa čierneho (Dryocopus martius), ďatľa trojprstého
(Picoides tridactylus) a strakoša sivého (Lanius excubitor) a zabezpečenia podmienok ich
prežitia a rozmnožovania. Podrobnejšie podmienky ochrany a vymedzenie územia sú uvedené vo
vyhláške č. 4/2011 MŽP SR z 22.1.2 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry.
Výmera CHVÚ je 54611,290 ha. (http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-4637/natura-2000)
•

Európska sieť chránených území - územia európskeho významu

SKUEV0307 Tatry
Navrhovaná lokalita pre realizáciu parkoviska sa nachádza v bezprostrednej blízkosti územia
európskeho významu SKUEV0307 Tatry. Vzdialenosť medzi miestom realizácie parkoviska a
najbližšou hranicou UEV je cca 4,5 m (podľa znenia výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla
2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu). Realizáciou projektu
parkoviska nedôjde k priamemu zásahu do SKUEV0307 Tatry, nedôjde k zásahu, resp. zániku
biotopov európskeho významu z predmetu ochrany, dôsledkom čoho by došlo k zníženiu ich
výmery. Nedôjde k zásahu, resp. zániku biotopov druhov fauny a flóry európskeho významu,
k poškodeniu ani likvidácii druhov európskeho významu z predmetu ochrany. Realizácia
projektu priamo nezasahuje do území sústavy NATURA 2000 SKUEV0709 Tatry, ale sa
nachádza v jeho blízkosti. Vzhľadom na charakter projektu, jeho realizácia môže vyvolať
pôsobenie nepriamych vplyvov na predmet ochrany SKUEV0307 Tatry.
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Obrázok 28: Situácia projektu parkoviska a chráneného územia SKUEV0307 Tatry
(pre ilustráciu je na obrázku znázornené umiestnenie navrhovanej činnosti vo variante I)

Navrhovaná lokalita pre realizáciu projektu v Jamách zasahuje priamo do územia európskeho
významu SKUEV0307 Tatry.
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Obrázok 29: Situácia projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu,
turistickej ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy (pre ilustráciu je na obrázku znázornené
umiestnenie navrhovanej činnosti vo variante I) a chráneného územia SKUEV0307 Tatry

SKUEV0307 Tatry je súčasťou Tatranského národného parku. SKUEV0307 Tatry bolo územne
ustanovené výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam
území európskeho významu. SKUEV0307 Tatry sa nachádza v katastrálnych územiach: Lendak,
Bobrovec, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský
Trnovec, Okoličné, Babky, Pribylina, Smrečany, Východná, Žiar, Štôla, Starý Smokovec,
Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina, Ždiar, Habovka, Vitanová a Zuberec.
Výmera SKÚEV Tatry je 61735,30 ha.
Predmetom ochrany územia Tatry (SKUEV0307) sú:
• Biotopy európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Vresoviská a spoločenstvá
kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Kosodrevina (4070), Spoločenstvá
subalpínskych krovín (4080), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150),
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Kvetnaté vysokohorské a
horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné vysokobylinné lemové
spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Horské kosné lúky
(6520), Aktívne vrchoviská (7110), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
(3220), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s
vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Silikátové skalné
sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Smrekovcovo-limbové lesy (9420),
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Karbonátové
skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Silikátové skalné steny a svahy so
štrbinovou vegetáciou (8220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy
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(9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140),
Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a
smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
(91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230).
• a druhy európskeho významu
poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), zvonček
hrubokoreňový (Campanula serrata), vrchovka alpínska (Tozzia carpathica), lyžičník tatranský
(Cochlearia tatrae), klinček lesklý (Dianthus nitidus), korýtkovec (Scapania massalongi),
grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra), závitovka (Tortella rigens), bystruška potočná
(Carabus variolosus), mihuľa potočná (Lampetra planeri), mlok hrebenatý (Triturus cristatus),
mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), kamzík
vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra),
medveď hnedý (Ursus arctos), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), vlk dravý (Canis lupus),
hraboš tatranský (Microtus tatricus), svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris), uchaňa
čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).
(http://spravatanap.sk/web/index.php/2012-08-24-09-46-37/natura-2000)
Kľúčové faktory ohrozenia tohto územia pochádzajú zo skupiny ekonomických činností
vykonávaných v tejto oblasti, najmä vplyv masového cestovného ruchu. Problém prináša
intenzívny tlak na rozvoj nových rekreačných zariadení a podpornej infraštruktúry (prístupové
cesty atď.). K typickým dôsledkami masovej turistiky (chôdza, turistika, horolezectvo, lyžovanie
a závesné plachtenie) patrí rušenie druhov veľkých mäsožravcov (napr. medveď hnedý) a iných
ohrozených druhov z alpskej oblasti (kamzík, svišť) v ich prirodzenom prostredí.
(www.sopsr.sk)
SKUEV0709 Poš
SKUEV0709 Poš je od projektu parkoviska vzdialený cca 2,5 km južným smerom a od činností
navrhovaných v oblasti Jamy je vzdialený cca 2,4 km južným smerom.
Realizáciou projektu nedôjde k ovplyvneniu vodného režimu tejto lokality UEV. Nedôjde ani
k zásahu do biotopov a biotopov druhov, ktoré sú predmetom jeho ochrany, ani k ovplyvneniu
ich ekologických nárokov. Preto nepovažujeme SKUEV0709 Poš dotknuté realizáciou projektu.
Predmetom ochrany tohoto územia sú biotopy európskeho významu: Prechodné rašeliniská
a trasoviská (7140), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Horské
smrekové lesy (9410) a druh európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata).
Podľa štandardného dátového formulára je predmetom ochrany aj biotop Nížinné a podhorské
kosné lúky (6510). Územie európskeho významu má výmeru 34,6 ha.
Pre UEV Poš je charakteristický výskyt mimoriadne dobre zachovaných rašeliniskových
spoločenstiev s nízkou bazicitou - prechodné rašeliniská a trasoviská a rašeliniskové brezové,
borovicové a smrekové lesy.
V území sa vyskytujú trasoviská (veľmi vzácny typ prechodných rašelinísk), ktoré sú tvorené
kobercami rašelinníkov a iných machov plávajúcich na vodnej hladine. V nich sú uchytené nízke
ostrice. Trasoviská vyskytujúce sa v UEV Poš sa radia k najzachovalejším trasoviskám v podhorí
Tatier s výskytom reliktných rastlinných spoločenstiev a reliktných rastlinných druhov.
Pre územie je charakteristické striedanie rašeliniskových nelesných a lesných spoločenstiev
so zachovaným vodným režimom. Okolité smrekové lesy boli v roku 2004 postihnuté veternou
smršťou.
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Druhová ochrana tohto územia sa sústreďuje na druh európskeho významu kunka žltobruchá
(Bombina variegata). Druh sa v UEV Poš vyskytuje, jeho trvalá prítomnosť je však vzácna,
výskyt reprodukčných lokalít je tiež vzácny. Zimovanie druhu v UEV je ojedinelé.
V území je ďalej zaznamenaný výskyt reliktných druhov ostrica dvojdomá (Carex dioica)
a ostrica plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), vzácna ostrica barinná (Carex limosa), rosička
okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), bahnička, bublinatka menšia (Utricularia minor).
Obrázok 30: Situácia navrhovaných činností (pre ilustráciu je na obrázku znázornené
umiestnenie navrhovanej činnosti vo variante I) a chráneného územia SKUEV0709 Poš

navrhované činnosti

• Chránené stromy
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne chránené stromy vyhlásené podľa zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
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III.2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA
III.2.1 Krajinnoekologická charakteristika a využívanie zeme
Súčasné funkčné využitie celého územia Tatranskej Lomnice je oddychovo-relaxačné a
rekreačné, čiastočne obytné.
Dominantným prvkom krajinnej štruktúry v širšom okolí dotknutého územia sú vrcholové skalné
štíty Vysokých Tatier, z ktorých najvyšší bod – vrchol Lomnického štítu (2635 m n. m.), je
druhý najvyšší vrch Vysokých Tatier. Skalné štíty postupne prechádzajú do subalpínskeho
(kosodrevinového) stupňa nad hornou hranicou lesa. V krajinnej matrici krajinného priestoru
medzi Skalnatým plesom a Tatranskou Lomnicou zasa prevláda lesná krajina s difúznym
zastúpením plôšok (fluktuácií) spravidla lúčnych spoločenstiev tvoriacich súčasné zjazdové trate.
Dominantné postavenie lesa v území možno považovať za výrazný pozitívny prvok v krajine,
zabezpečujúci jej vysokú stabilitu a hodnotu. Hodnotu krajiny dotvárajú technické pamiatky
TLD. Z líniových prvkov v území dominujú osobné horské dopravné systémy.
Obrázok 31: Súčasná krajinná štruktúra v oblasti Tatranskej Lomnice

Zdroj: KOČICKÝ, D., JASÍK, M., DÍTĚ, D., BAČKOR, P., SCHWARZ, J., PONIŠT,
M., ČIČMANCOVÁ, A., PILKO, M. A KOL., 2013: Regionálny územný systém
ekologickej stability okresu Poprad. Aktualizovaný dokument RÚSES
vypracovaný v rámci projektu „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000
začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“. Archív
SAŽP Banská Bystrica.
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Koeficient ekologickej stability (KES) katastrálneho územia Tatranskej Lomnice (uvedený v
RÚSES okresu Poprad) dosahuje hodnotu 4,68, čo predstavuje krajinu s vysokou ekologickou
stabilitou.
Krajinná pokrývka Tatranskej Lomnice sa výrazne zmenila v dôsledku veternej kalamity
v novembri 2004. Zhodnoteniu zmien priestorovej štruktúry krajinnej pokrývky v k.ú. Tatranskej
Lomnice v dvoch časových horizontoch - v roku 2004 (pred veternou kalamitou) a v roku 2012
sa venovala autorka LIŽBETINOVÁ, M. Tvorba samotných máp krajinnej pokrývky a ich
štatistické analýzy sa realizovali v počítačovom prostredí geografických informačných systémov
(GIS) a terénnym prieskumom. Zo softwérových produktov bol využitý desktop ArcView GIS
9.3. Digitalizácia priestorových údajov (jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry) bola
realizovaná metódou „on screen“ na základe analógovej interpretácie ortofotosnímok, ktorou
vznikla vektorová vrstva jednotlivých tried krajinnej pokrývky. Na základe získaných plôch
jednotlivých tried krajinnej pokrývky bol zhodnotený plošný podiel v % a rozloha jednotlivých
tried krajinnej pokrývky v ha v rokoch 2004 a 2012. Tvorba legendy jednotlivých tried krajinnej
pokrývky vychádzala z legendy metodiky CORINE land cover.
V katastrálnom území bolo vyčlenených osem tried krajinnej pokrývky. V nasledujúcej tabuľke
je uvedené porovnanie rozlôh jednotlivých tried krajinnej pokrývky v r. 2004 a 2012.
Tabuľka 21: Porovnanie rozlohy jednotlivých tried krajinnej pokrývky v rokoch 2004 a 2012

Triedy krajinnej pokrývky

Stav krajinnej pokrývky
v roku 2004 (pred
kalamitou)
Plocha
[ha]
[%]

Stav krajinnej pokrývky
v roku 2012

Zmena

Plocha

Plocha

[ha]
[%]
[ha]
[%]
Areály sídelnej zástavby, športu a
301,1
2,12
304,3
2,14
3,2
0,02
zariadení voľného času
Nezavlažovaná orná pôda
1,3
0,01
1,3
0,01
0
0
Trávne porasty (lúky a pasienky)
173,3
1,22
173,1
1,22
0
0
Ihličnaté lesy
9007,1
63,35
4730,1
33,27
- 4277
30,08
Prirodzené lúky
786,3
5,53
786,3
5,53
0
0
Kosodrevina
1104,0
7,76
1101,8
7,75
-2,2
0,01
Prechodné leso-kroviny
772,7
5,43
5048,9
35,50
4276,2
30,07
Skaly a areály riedkej vegetácie
2073,0
14,58
2073,0
14,58
0
0
Plocha k.ú. Tatranskej Lomnice
14 218,8
100%
14 218,8
100%
0
0
Zdroj: LIŽBETINOVÁ, M., 2014: Krajinná pokrývka k.ú. Tatranskej Lomnice v roku 2004 (pred veternou kalamitou
z novembra 2004) a v súčasnosti (rok 2012) in Geografická revue, Geografické a geoekologické štúdie. Ročník 10,
číslo 1. FPV UMB Banská Bystrica.

V roku 2004 patrili medzi plošne najviac zastúpené nasledujúce triedy krajinnej pokrývky:
ihličnaté lesy (63,35%), skaly a areály riedkej vegetácie (14,58%), kosodrevina (7,76%),
prirodzené lúky (5,53%) a prechodné leso-kroviny (5,43%). V porovnaní jednotlivých plôch
tried krajinnej pokrývky, v rámci dvoch časových období 2004 a 2012, najväčšie zmeny nastali v
triede ihličnaté lesy a prechodné leso-kroviny. Kalamita z novembra 2004 najviac poškodila
plochy ihličnatých lesov, kde došlo k úbytku plôch triedy o 30,08%. Pokles plošného zastúpenia
bol zaznamenaný aj v triede kosodrevina o 0,01%. O 0,02% mierne vzrástla plocha areálov
sídelnej zástavby, športu a zariadení voľného času. Najväčší plošný nárast bol zaznamenaný v
triede prechodné leso-kroviny a to o 30,07%. Po kalamite došlo k najväčšiemu úbytku v triede
ihličnatých lesov, na úkor ktorých pribudli plochy leso-krovín. Na základe výsledkov plošne
najrozšírenejšími jednotkami v roku 2012 zostali prechodné leso-kroviny (35,50%), ihličnatý les
(33,27%), skaly a areály riedkej vegetácie (14,58%), kosodrevina (7,75%) a prirodzené lúky
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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(5,53%). V roku 2012 boli kalamitné plochy tatranského lesa v správe Štátnych lesov TANAPu
už vyčistené a spracované, s výnimkou bezzásahových zón. Obnova kalamitných plôch prebieha
umelou obnovou a prirodzeným zmladením. Najvyššie položené oblasti, ktoré tvoria prevažne
kosodrevina, prirodzené lúky, areály s riedkou vegetáciou a skaly boli zmenené minimálne.
Najväčšie zmeny v dôsledku veternej kalamity v ploche jednotlivých tried boli zaznamenané v
lokalitách s nižšou nadmorskou výškou, najmä pod 1450 m. (LIŽBETINOVÁ, M., 2014)

III.2.2 Krajinná scenéria
Atraktivitu Vysokých Tatier vytvára prírodná scenéria a monumentálnosť Tatier, výškový a
tvarový kontrast veľhôr s predpolím Popradskej kotliny a Tatranského podhoria.
Tatranská Lomnica je situovaná na úpätí Vysokých Tatier v lesnom pásme juhovýchodného
úbočia Lomnického štítu. Územie Tatranskej Lomnice je jedinečné svojou polohou a solitérne
situovanou historickou aj súdobou zástavbou zasadenou do prírodno – krajinárskeho rámca
v pozadí s neopakovateľnou panorámou hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Jednotlivé solitéry
zástavby sú situované v teréne mierne stúpajúcom z JV na SZ v nadmorskej výške 840 – 890 m
n. m.
Väčšinu dotknutého územia pokývajú lesy, nad nimi vystupujú svahy a bralné prvky
vysokohorskej krajiny. Prírodné prvky spolu s prvkami antropogénneho charakteru vytvárajú
pestrú krajinnú mozaiku. V prvkoch antropogénneho pôvodu sú v okolí dotknutého územia
zastúpené plochy športu a rekreácie (športoviská vrátane lanoviek, vlekov...), plochy občianskej
vybavenosti (rôzne typy služieb a prevádzok, stravovacie zariadenia, požičovne športových
výbav, servisné služby...), plochy technickej infraštruktúry (trafostanice, elektrické vedenia...),
dopravné plochy. Lesohospodárske aktivity spôsobili zmenu druhového zloženia porastov.

III.2.3 Územný systém ekologickej stability
V rámci RÚSES okresu Poprad spracovanom v r. 2013 (KOČICKÝ, D., JASÍK, M., DÍTĚ, D.,
BAČKOR, P., SCHWARZ, J., PONIŠT, M., ČIČMANCOVÁ, A., PILKO, M. A KOL., 2013) boli v k.ú.
Tatranskej Lomnice vyčlenené prvky územného systému ekologickej stability významné
na regionálnej úrovni.
V širšom okolitom území navrhovaných činností sa rozprestiera „Biosférické biocentrum Tatry“.
Časť územia výstavby zjazdových tratí a lanových dráh zasahujú do tohto biocentra.
Rozsiahle biosférické biocentrum Tatry zaberá najvyššie pohoria Západných Karpát - Západné,
Vysoké a Belianske Tatry. Jeho celková výmera je cca 72 800 ha. Biocentrum Tatry patrí medzi
najvýznamnejšie územia nielen Slovenska, ale celého karpatského oblúka a strednej Európy. Je
tu sústredené veľké množstvo chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
viaceré tu majú jedinú lokalitu výskytu či už na Slovensku, Západných Karpatoch alebo i
Karpatoch vôbec. Zároveň je tu sústredený najvyšší počet endemitov zo všetkých
Západokarpatských pohorí. Fauna je reprezentovaná typickými karpatskými horskými a
vysokohorskými druhmi, s viacerými endemitmi. Biocentrum sa vyznačuje vysokou
biodiverzitou. Takmer celé územie biocentra je budované kryštalickými horninami, na obvode
územia sú zastúpené vápence.
Ako významné migračné prvky sa vo vlastnom dotknutom území v rámci terestrických migrácií
uplatňujú ekotónové spoločenstvá na styku jednotlivých biotopov (dolná hranica lesa/bezlesie,
horná hranica lesa/kosodrevina, kosodrevina/alpínske pásmo) ale i jednotlivé súvislé ekosystémy
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(ekosystém ihličnatého lesa, kosodrevina). Hydrické migrácie sú viazané na vodné toky
dotknutého územia.

III.3. OBYVATEĽSTVO,

JEHO
KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

AKTIVITY,

INFRAŠTRUKTÚRA,

Posudzovaná činnosť je navrhovaná v katastri mestskej časti mesta Vysoké Tatry, v Tatranskej
Lomnici, mimo jej zastavaného územia. Vysoké Tatry administratívne spadajú do okresu
Poprad, do Prešovského samosprávneho kraja.
História a stručná charakteristika dotknutej obce
Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche cca 360 km2 a svojou rozlohou patrí medzi
najväčšie mestá v SR. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvorí ho 15 mestských
častí (Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské
Zruby, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec, Tatranská
Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby, Tatranská Kotlina). Mestské
časti boli pôvodne samostatnými osadami, ktoré boli postupne integrované do jedného územného
celku. Mesto Vysoké Tatry bolo založené v roku 1947 a k 1.3.2017 malo 4013 stálych
obyvateľov. Administratívnym centrom Vysokých Tatier je najstaršia tatranská osada Starý
Smokovec.
Dopravnou osou celého územia mesta je „Cesta Slobody“, ktorou sa návštevník približne za
jednu hodinu dostane z najzápadnejšej časti mesta Podbanské, cez všetky tatranské osady s
výnimkou Dolného Smokovca, až na východnú hranicu mesta, do osady Tatranská Kotlina.
(http://www.vysoketatry.sk/profil-mesta.html, 2017)
Tatranská Lomnica je jednou z najväčších mestských častí mesta Vysoké Tatry. Leží v
nadmorskej výške 870 m n. m. V súčasnosti výmera územia v rámci katastrálnych hraníc
predstavuje rozlohu 14 208 ha.
Tatranská Lomnica vznikla na konci 19. storočia ako jedna z posledných tatranských osád. V
roku 1892 Ministerstvo pôdohospodárstva pre uhorský erár odkúpilo za 110 000 zlatých 946
katastrálnych jutár pôdy - zalesnené pozemky na úpätí Lomnického štítu, aby sa na nich
vybudovali prvé štátne kúpele v Tatrách a v snahe urýchliť rozvoj Tatranskej Lomnice bolo
rozdelené pôvodne zalesnené územie na 69 stavebných parciel, ktoré štát prenajal alebo predal
záujemcom o výstavbu letohrádkov. Nevyužité, nezastavané plochy parciel sa neskôr
prebudovali na lesopark.
Ako prvá vyrástla horáreň a niekoľko letohrádkov, už v roku 1893 hotel Lomnica. V roku 1895 z
umelo vytvorenej stanice Studený Potok vybudovali odbočku Kežmarskej dráhy a do osady
prišiel v septembri prvý vlak. V roku 1911 bola osada dopravne prepojená traťou Tatranskej
elektrickej železnice zo Starého Smokovca.
Začiatkom 20. storočia sa začalo v oblasti s budovaním veľkých hotelov, penziónov a kúpeľných
objektov. Všetky realizované aktivity v území mali za cieľ prispieť k zatraktívneniu územia.
Kúpeľný charakter rýchlo rastúcej osady mal zvýrazniť Kúpeľný dom s bazénom v maurskom
štýle. V roku 1905 dali do užívania prostredný z troch tatranských Grand hotelov. Rozvoj osady
pokračoval potom búrlivejšie v medzivojnovom období. Dominantou sa stala aj
funkcionalistická stavba zotavovne Morava.
Súbežne s rozvojom osady rástla popri rekreačnej a liečebnej aj športová funkcia. Už v roku
1908 tu bolo vôbec prvé golfové ihrisko na území Uhorska. O rok neskôr bola uvedená do
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prevádzky aj bobová dráha, ku ktorej pribudol výťah na elektrický pohon. V Tatranskej Lomnici
v tom čase vznikla aj prvá požičovňa športových potrieb. V medzivojnovom období vybudovali
viaceré tenisové kurty a ihriská. Osobitný význam pre osadu mala výstavba lanovej dráhy na
Skalnaté pleso (od roku 1937 začala premávať visutá lanovka) a Lomnický štít (od roku 1940).
Ďalší rozvoj osady nastal v období po II. svetovej vojne, najmä v šesťdesiatych a
sedemdesiatych rokoch.
V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sa Tatranská Lomnica stala hlavným centrom
odborárskej rekreácie na Slovensku. Pribudli nové hotely (Slovan, Horec), zotavovne (Urán,
Odborár, Slovakia, Sasanka, Družba - teraz Willi), . Majstrovstvá sveta v severskom lyžovaní
1970 priniesli so sebou ďalší rozvoj. Bola postavená nová kabínková lanovka z Tatranskej
Lomnice na Skalnaté pleso, ktorá postupne nahradila starú.
Vyrástli viaceré zotavovne, sídlisko pre obyvateľov. Bola vybudovaná kabínková lanová dráha
na Skalnaté pleso, lyžiarske vleky v areáli Jamy. Pod osadou bol vybudovaný súbor kempov.
Postupne sa pôvodne osada s kúpeľnou funkciou pretransformovala na športovo- rekreačnospoločenskú osadu, čomu sa prispôsobili aj existujúce objekty na jej území.
V Tatranskej Lomnici je sídlo Štátnych lesov TANAPu a odbornej organizácie ochrany prírody
spravujúcej TANAP – Štátnej ochrany prírody SR – Správy TANAP. Je tu aj Múzeum
TANAPu, Výskumná stanica TANAPu. Z osady sa vytratil kúpeľný a liečebný charakter.
Administratívno-správne bola Tatranská Lomnica od roku 1947 obcou, dovtedy patrila do
Veľkej Lomnice. Po roku 1990 sa stala mestskou časťou mesta Vysoké Tatry.
Tatranská Lomnica sa stala hlavným strediskom zimných i letných športov vo východnej časti
Vysokých Tatier.
Časť územia Vysokých Tatri získala štatút kupelného miesta Nariadením vlády SR č. 446/2006
Z.z. ktorým sa vydáva Štatút kupeľného miesta Vysoké Tatry v znení NV SR č. 58/2013 Z.z.
História lyžovania v Jamách
Lyžovanie na Jamách má dlhodobú tradíciu. Rozvoj strediska Jamy sa viaže najmä k rokom
1971-72, kedy sa po úspechu MS 1970 podpora sústredila na vytvorenie lepších podmienok na
prípravu našich lyžiarov na budúce významné medzinárodné lyžiarske podujatia ako MS i ZOH.
Jamy vznikli ako komplexný lyžiarsky areál, ktorý pozostával zo slalomového svahu s
lyžiarskym vlekom, tzv. 500-ka, a dvoch skokanských mostíkov P-35 a P-55. Jeho súčasťou boli
aj letné a zimné bežecké trate na Golfovej lúke a na Jamách. Na mostíkoch sa ukončilo so
skákaním v roku 1999, v roku 2008 boli mostíky demontované. Okrem 500-ky bol sprístupnený
ďalší svah s vlekom, tzv. 1000-ka, ktorý však fungoval iba krátke obdobie. Dôvodom bol zlý
prístup k údolnej stanici, ktorý viedol cez zadnú lesnú cestu od vrcholovej stanice 500-ky, čo
malo za následok nízky záujem lyžiarov.
Keď areál prešiel do vlastníctva spoločnosti Tatranské lanové dráhy (TLD), tá prevádzkovala už
iba svah 500-ky aj so zasnežovaním, ktorá slúžila ako ideálny svah pre lyžiarske kurzy a hodiny
telesnej výchovy pre školy z okolia. Zaviedlo sa osvetlenie, čo umožnilo večerné lyžovanie.
Stredisko dlhodobo využíval na tréningy aj Lomnický lyžiarsky klub. V prevádzke boli aj
mostíky, bufet, skiservis a menšia gastroprevádzka.
Niekoľko rokov fungoval areál celodenne, keď ráno na svahu lyžovali triedy z blízkych škôl
v rámci hodín telesnej výchovy, potom lyžovala široká verejnosť a na záver dňa bolo
v prevádzke večerné lyžovanie, čo využívali najmä ľudia z okolia. Takto areál fungoval
s obmedzeniami až do roku 2009/2010, následne išla prevádzka z ekonomických dôvodov
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postupne do útlmu.
Poloha niekdajších zjazdových tratí a skokanských mostíkov je zrejmá v zápisoch v katastrálnej
mape.
Kultúrnohistorické hodnoty
V k.ú. Tatranskej Lomnice bola v r. 1992 vyhlásená pamiatková zóna.
Priestor pamiatkovej zóny predstavuje historické jadro sídla (vyformované koncom 19. storočia)
situované v severozápadnej časti intravilánu a čiastočne zasahujúce do extravilánu katastrálneho
územia Tatranskej Lomnice. Územie je jedinečné svojou polohou a solitérne situovanou
historickou aj súdobou zástavbou zasadenou do prírodno – krajinárskeho rámca v pozadí s
neopakovateľnou panorámou hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Jednotlivé solitéry sú
situované v teréne mierne stúpajúcom z JV na SZ v nadmorskej výške 840 – 890 m n. m.
Najvýraznejšou dominantou pamiatkovej zóny, uplatňujúcou sa aj v diaľkových pohľadoch (z
Cesty slobody v smere od Smokovca, z Lomnického sedla) je Grandhotel Praha. Pamiatková
zóna leží v pásme lesa postihnutého v novembri roku 2004 veternou kalamitou. (MAXIMOVÁ, D.
A KOL., 2007 – 2008: Mesto Vysoké Tatry – TATRANSKÁ LOMNICA, Zásady ochrany,
obnovy a prezentácie hodnôt územia Pamiatkovej zóny. KPÚ Prešov)
V „Registri národných kultúrnych pamiatok“ je na území Tatranskej Lomnice evidovaných 34
pamiatkových objektov (stav k 2014) (http://www.pamiatky.sk/sk, 2017).

visutá lanová dráha/údolná stanica VLD

Číslo
ÚZPF
3850

hvezdáreň Skalnaté pleso

3853

observatórium a stanica VLD

3850

kostol Nanebovzatia P.M.

11850

Detský raj,detská ozdravovňa
asynchrónny generátor osvetlenia
pohonné sústrojenstvo pohonu/ visutá lanová dráha
dynamo/ visutá lanová dráha
funkčná časť sústrojenstva/ visutá lanová dráha
naftový motor/ visutá lanová dráha
ovládací pult/ visutá lanová dráha
riadiaci panel/ visutá lanová dráha
ručný montážny vratok/ visutá lanová dráha
spúšťač hlavného pohonu/ visutá lanová dráha
spúšťač pomocného pohonu/ visutá lanová dráha
spúšťač sústrojenstva/ visutá lanová dráha
elektrická regulácia/ visutá lanová dráha
časť remeňového náhonu/ visutá lanová dráha
zabezpečovací systém/ visutá lanová dráha
Zariadenie vetrometra/ visutá lanová dráha
brzdový systém/ visutá lanová dráha
Zotavovňa J.Jesenského/ vila baróna Liptaya

12075
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3859

želez.stanica s reštauráciou

12018

medzistanica VLD Štart/ visutá lanová dráha

3850

Názov NKP/PO
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vzniku
1939
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1939
18881891
1931
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
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1939
1939
1894
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1939

Prevládajúci
sloh
funkcionalizmus

Druhové
určenie PO
technika

moderné hnutie

technika

funkcionalizmus
hrazdená
architektúra
moderna
-

technika

historizmus
hrazdená
architektúra
funkcionalizmus

architektúra
architektúra
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technika
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technika

89

OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

hotel Encián a meteorol.stan. / visutá lanová dráha

Číslo
ÚZPF
3850

Grandhotel Praha/býv.Hotel Palace

3855

evanjelický kostol

3856

Doba
vzniku
1939
19031905
1902

Vila Alpinka/býv.Vila barónky Orczyovej

3857

1893

Zotavovňa ZŽP z Brna/Hotel Morava
Kúpelný dom - vaňové kúpele s bazénom/ hygienickohydropatické sanat.
býv.Vila Széchényi/ býv.múzeum TANAPu
hotel Lomnica

3858

3861
3862

1933
18941895
1913-14
1892-93

pôv.stanica elektr.dráhy

3864

1906-08

býv.Svišťovka,Esplanade

3866

1912

Názov NKP/PO

3860

Prevládajúci
sloh
funkcionalizmus

Druhové
určenie PO
technika

eklektizmus

architektúra

eklektizmus
hrazdená
architektúra
funkcionalizmus

architektúra
architektúra

eklektizmus

architektúra

novogotika
eklektizmus
hrazdená
architektúra
funkcionalizmus

architektúra
architektúra

architektúra

technika
architektúra

Archeologické náleziská
Nie sú informácie o výskyte archeologických nálezísk v dotknutom území.
Na území mesta Vysoké Tatry sa nachádza niekoľko archeologických lokalít. Osídlenie je
datované do neskorého paleolitu, neolitu, eneolitu, staršej doby železnej, rímskej a 13. a 15. stor..
Lokality ležia najmä v katastri miestnych častí Tatranská Polianka, Starý Smokovec a Dolný
Smokovec – Pod Lesom. Niektoré lokality sú výšinné a opevnené, iné poznáme z literatúry z
konca 19. storočia. (BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT)
Najstaršie pamiatky hmotnej kultúry boli zistené ako náhodný nález publikovaný českým
archeológom Radomírom Pleinerom z doby halštatskej (bližšie nelokalizovaný hromadný nález
železných predmetov). Povrchové prieskumy realizované najmä F. Javorským preukázali iba
neskoronovoveké osídlenie. (MAXIMOVÁ, D. A KOL., 2007 – 2008)
Demografické údaje
Nakoľko Tatranská Lomnica je mestskou časťou, štatistické údaje o demografii sú dostupné
za mesto Vysoké Tatry.
Nasledujúca tabuľka ilustruje prírastky a úbytky obyvateľov v meste Vysoké Tatry v období
1970 – 2006.
Tabuľka 22: Prírastky a úbytky počtu obyvateľov v meste Vysoké Tatry v r. 1970-2006
prírastky (úbytky)

index rastu (nižšie v texte aj IR)

1970 –
1980

1981 –
1991

1992 –
2001

2002 –
2006

1970 –
2006

1980 /
1970

1991 /
1980

2001 /
1991

2006 /
2001

2006 /
1970

320

-860

-211

-689

-1 440

105,2

86,7

96,2

87,3

76,6

V r. 1950 žilo na území mesta Vysoké Tatry 8 843 obyvateľov, v r. 1961 5 847, v r. 1980 to bolo
6 478 obyvateľov a v r. 1991 5 618 obyvateľov. V rokoch 1970-1980 došlo k nárastu počtu
obyvateľov o 320 osôb (index rastu 1980/1970 bol 105,2), v r. 1981-1991 sa však už počet
obyvateľov mesta znížil o 860 osôb (IR 86,7), v období 1992-2001 o 211 osôb (IR 96,2) a v r.
2002-2006 o 689 osôb (IR 87,3). Za celé obdobie 1970-2006 pokles počtu obyvateľov
predstavuje 1 440 osôb (index rastu 76,6). Tento úbytok zapríčiňuje jednak prirodzený úbytok
obyvateľstva, jednak negatívne saldo migrácie. (BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta
VT)
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Nižšie v texte sú uvedené charakteristiky obyvateľstva podľa údajov zistených počas posledného
celoštátneho sčítania obyvateľov a domov v r. 2011.
Tabuľka 23: Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku v r. 2011
Obyvateľstvo

rozvedení

ovdovení

nezistení

spolu

slobodné

vydaté

nezistené

úhrn

%

Spolu

1 964 821

835

188

46

74

2 286

818

851

261 292

64

4 250

100

0-5
6 - 14
Produktívny
Poproduktívny

79
79
141 141
1 494 597
250
4

0
0
648
187

0
0
166
22

0
0
12
34

0
0
71
3

94
130
1 595
467

94
130
560
34

0
0
712
139

0
0
0
0
201 68
60 224

0
0
54
10

173
271
3 089
717

4,1
6,4
72,7
16,9

Podiel
obyvateľstva
%

spolu

Vek

0-5
6 - 14
produktívny vek
poproduktívny vek

Priemerný vek

ovdovené

ženatí

rozvedené

Ženy

slobodní

Muži

4,0
7,2
76,1
12,7

-

-

-

-

-

4,1
5,7
69,8
20,4

-

-

-

-

-

4,1
6,4
72,7
16,9

-

40,98

-

-

-

-

-

45,42

-

-

-

-

-

43,37

-

Zdroj: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html

V r. 2011 žilo v meste Vysoké Tatry 4 250 obyvateľov, z toho bolo 46% mužov a 54% žien. V štruktúre

obyvateľstva prevládajú obyvatelia v produktívnom veku, je ich až 72,7%. Priemerný vek
dosahuje 43,37. To poukazuje na starnutie populácie mesta.
Tabuľka 24: Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti v r. 2011
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká

Muži
1 605
6
1
3
1
28
1

Ženy
1 934
9
1
3
2
42
2

Spolu
3 539
15
2
6
3
70
3

Národnosť
Poľská
Ruská
Židovská
Moravská
Iná
Nezistená

Muži
0
1
0
1
11
306

Ženy
5
2
4
3
3
276

Spolu
5
3
4
4
14
582

Zdroj: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html

V meste Vysoké Tatry mala v r. 2011 u obyvateľstva najväčší podiel slovenská národnosť
(83 %), u 13,5 % obyvateľstva nebola zistená národnosť.
Tabuľka 25: Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania v r. 2011
Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsb. vyzn.
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Bratská jednota baptistov
Cirkev československá husitská
Spolu

Muži

Ženy

Spolu

933
54
9
94
7
3
2
3
1 964

1 258
69
10
157
6
2
4
1
2 286

2 191
123
19
251
13
5
6
4
4 250

Náboženské vyznanie
Cirkev bratská
Kresťanské zbory
Náb. spoločnosť Jehovovi svedkovia
Bahájske spoločenstvo
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskor.dní
Bez vyznania
Iné
Nezistené

Muži

Ženy

Spolu

1
1
0
0
2
461
19
375

0
2
1
1
0
420
15
340

1
3
1
1
2
881
34
715

Zdroj: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
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K rímskokatolíckej cirkvi sa v r. 2011 hlásilo 51,5% obyvateľstva. V religióznej štruktúre
obyvateľstva je až cca 37,5% obyvateľstva bez vyznania alebo uňho nebolo zistené.
Tabuľka 26: Obyvateľstvo podľa pohlavia a stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v r.
2011
Pohlavie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské spolu
Bez školského vzdelania
Nezistené
Úhrn

muži

ženy

135
260
205
117
493
84
37
45
282
31
220
55
1 964

290
172
190
80
657
144
83
69
285
26
224
66
2 286

Spolu
425
432
395
197
1 150
228
120
114
567
57
444
121
4 250

Zdroj: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html

Vzdelanostná štruktúra predstavuje nielen úroveň vzdelania obyvateľov, ale i ich uplatnenia
na trhu práce. Najvýznamnejšie je u obyvateľstva mesta zastúpené obyvateľstvo s úplným
stredným vzdelaním s maturitou ako najvyšším ukončeným stupňom vzdelania.
Tabuľka 27: Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a miesta narodenia v r.
2011
Úhrn obyvateľstva

osoby na MD

pracujúci
dôchodcovia

nezamestnaní

1 056

51,3

0

59

100

1 002

48,7

9

93

74

1

54

616

16

419 244

2 058 100,0

9

152

174

5

56

931

40

816 484

spolu

%

397 240

76

81

170

1964

97

78

179

173

159

349

Narodení v
obci
bydliska

spolu

Ostatní závislí, nezistení

24

študenti
vysokých škôl

Ostatní nezávislí

315

študenti
stredných škôl

Nepracujúci dôchodcovia

2

spolu

Muži
Ženy
Spolu

v tom
deti do 16 rokov

Osoby na RD

4

z toho
Pohlavie

Osoby závislé

vypomáhajúci
(neplatení) členovia
domácností v RP

Osoby ekonomicky aktívne

%

613

31,2

2286

553

24,2

4250

1166

27,4

Zdroj: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
Vysvetlivky: MD – materskej dovolenke, DR – rodičovskej dovolenke, RP – rodinných podnikoch
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Tabuľka 28: Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia

Úhrn

%
Z ob. v produktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych
Muži
Ženy
Spolu
Z ob.v poproduktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych

vypomáhajúci
(neplatení) členovia
domácností v
rodinných podnikoch

ostatní a nezistení

Ekonomicky aktívni
spolu

679

bez zamestnancov

muži
ženy
spolu

so zamestnancami

Vek, pohlavie

zamestnanci

Postavenie v zamestnaní
podnikatelia

70

115

4

187

1 056

755

31

63

1

149

1 002

1 434

101

178

5

336

2 058

49,4

69,7

4,9

0,2

-

-

-

-

-

68,5

-

-

-

-

-

61,4

-

-

-

-

-

64,9

-

-

-

-

-

7,5

16,3 100,0

Zdroj: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html

Obec je aglomerovaným strediskom cestovného ruchu, športu, turizmu a rekreácie a z toho
vyplýva, že absolútne ťažisko trvalo bývajúcich obyvateľov produktívneho veku je zamestnané v
tomto sektore, resp. v príslušnej prevádzkovej obsluhe.
Návštevnosť lyžiarskeho strediska
Región Vysokých Tatier patrí medzi najvýznamnejšie slovenské regióny hlavne svojou
prírodnou jedinečnosťou, ktorá ho predurčuje na využitie v oblasti cestovného ruchu a
klimatickej liečby. V rámci ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja je mesto Vysoké Tatry
vyšpecifikované ako najvýznamnejšie stredisko rekreačno – krajinného celku Vysoké Tatry.
V Tatrách majú rekreačné aktivity od roku 1998 rastúcu tendenciu. Progresívny vývoj je
dlhodobo zaznamenávaný v návštevnosti aj keď nedosahuje pôvodné maximá (max. dosiahnuté
v roku 1989). Priemerná denná návštevnosť sa od roku 2000 po súčasnosť pohybuje v rozpätí 20
- 23 tis. návštevníkov za deň. V hlavných sezónach denná návštevnosť dosahuj 26 tis. Vo vzťahu
k celému TANAPu je návštevnosť na úrovni cca 40 000 os/deň. Táto návštevnosť sa považuje za
nasýtenú a počíta sa s ňou aj vo výhľade k rokom 2010 – 2020 (PHSR mesta VT, 2005). Nápor
návštevníkov pretrváva najmä v priestore Tatranskej Lomnice, Štrbského Plesa a Smokovcov.
Územný plán mesta Vysoké Tatry stanovuje návštevnosť v roku 2020 pre katastrálne územie
Tatranská Lomnica a pre mesto Vysoké Tatry nasledovne:

Tatranská Lomnica
Mesto Vysoké Tatry

Trvale prítomní
Obyvatelia
Doch. za prácou
1505
700
5638
3295

Návštevníci
Ubytovaní
Pasanti Leto / Zima
3453
2254/5096
12929
9072/12204

Spolu Leto/
zima
7912/10754
31703/34646

Zdroj: BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT

Z dostupných dát Štatistického úradu SR o vývoji návštevnosti za celý tatranský región vyplýva,
že za posledných 10 rokov stúpol záujem návštevníkov, ktorí tu prenocovali, až o 60 percent.
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Tabuľka 29: Počet návštevníkov Tatranskej Lomnice podľa údajov regionálnej agentúry
cestovného ruchu za roky 2014 až 2016
Rok

Spolu ubytovaných i jednodňových [osoby]

Počet prenocovaní [osoby]

2014

571 272

330 112

2015

682 196

375 886

2016

775 482

429 786

Zdroj: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry on in Kolektív autorov IDH, n.o., X/2017

Tabuľka 30: : Prehľad ubytovacích kapacít a využitia stálych lôžok v Tatranskej Lomnici za roky
2014 až 2016
Rok

Ubytovacia kapacita [lôžok]

Využitie stálych lôžok

Ubytovacia kapacita × Využitie
lôžok

2014

3 291

27,60%

908,32

2015

3 456

29,90%

1 033,34

2016

3 254

36,30%

1 181,20

Zdroj: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry in in Kolektív autorov IDH, n.o., X/2017

Z predložených a prezentovaných údajov je možné určiť medziročný nárast počtu návštevníkov
v sledovaných lokalitách a tiež nárast počtu prenocovaní a využitia kapacity dostupných lôžok.
Ubytovacia kapacita sa podľa podkladov medziročne mení, čo vzhľadom na priebeh hodnôt
môže znamenať len odchýlku vo vykazovaní.
Obrázok 32: Návštevnosť zariadení TMR (lanovky a vleky) v lokalitách Starý Smokovec a
Tatranská Lomnica od 11/2013 do 7/2017

Zdroj: TMR in Kolektív autorov IDH, n.o., X/2017
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Tabuľka 31: Počet dní, kedy počet návštevníkov zariadení TMR v Tatranskej Lomnici
a Smokovci prekročil stanovené hodnoty

2014
2015
2016

Počet dní, kedy počet návštevníkov zariadení TMR prekročil stanovené hodnoty
≥ 4 000
≥ 5 000
≥ 6 000
≥ 7 000
≥ 8 000
50
22
11
3
2
79
52
29
11
4
102
68
37
17
12
Zdroj: TMR in Kolektív autorov IDH, n.o., X/2017

Vyššie uvedený graf ilustruje vývoj návštevnosti zariadení TMR v jednotlivých mesiacoch
uplynulých rokov, z ktorého je zrejmý kontinuálny nárast návštevnosti. Rovnako stúpal aj výskyt
extrémnych situácií. Napr. počet dní, kedy návštevnosť v lokalitách prekročila 5 000 osôb, stúpol
z 22 v roku 2014 na 52 v roku 2015 a až na 68 v roku 2016. Počet extrémnych dní, kedy
návštevnosť prekročila 8 000 osôb, bol v roku 2014 len 2, v roku 2016 to bolo až 12 dní.
Špičkovým mesiacom roka podľa návštevnosti je august, nasleduje február a január s podobnými
hodnotami. Nadpriemerná návštevnosť oblasti podľa dní v týždni, je v sobotu, nedeľu a piatok, a
tiež počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov (špičkové dni). Návštevnosť je zvýšená aj
v termínoch kultúrno-športových podujatí.
Zaujímavý je aj výsledok jednodňového spočítavania návštevníkov, ktoré každoročne v auguste
organizujú Štátne lesy TANAP, podľa ktorého navštívilo 5.8.2017 vysokohorské prostredie
Tatranského národného parku v sledovanom dni 19 227 turistov, pričom približne tretina z nich
sa do vysokohorského prostredia vyviezla lanovkou. Najvyšší počet turistov za posledných 15
rokov bol nameraný vo vysokohorskom prostredí v roku 2014 v počte 24 117 (v sledovanom
dni), pričom rekordná návštevnosť bola nameraná v roku 1980 s 26 520 návštevníkmi. (Kolektív
autorov IDH, n.o., X/2017)
Infraštruktúra
Cestná doprava
Usporiadanie cestnej siete predpokladá hlavné prúdy vozidiel najmä od Popradu (kde je
napojenie na diaľnicu D1) do Starého Smokovca, kde sa prúdy rozdelia do Starého Smokovca
a do Tatranskej Lomnice a z Poľska (a Starej Ľubovne) smerom z východu na Tatranskú
Lomnicu.
Hlavnou komunikačnou osou, navzájom prepájajúcou tri hlavné urbanizačné celky Mesta
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranskú Lomnicu, je cesta II/537. Táto cesta
vytvára prístup k mestu v západnom smere z existujúcej diaľničnej križovatky D1
a v severovýchodnom smere z cesty I/66 v lokalite Tatranská Kotlina. Na trase cesty ležia
najdôležitejšie tatranské osady a zariadenia cestovného ruchu, rekreácie i liečebné objekty. Cesta
II/537 –Cesta slobody – plní funkciu hlavnej zbernej a obslužnej komunikácie so sústredenou
občianskou a turistickou vybavenosťou. (PHSR mesta VT, 2005)
V nižšie uvedenom obrázku je znázornená cestná sieť v okolí Tatranskej Lomnice s údajmi
zo sčítania dopravy. Posledné celoštátne sčítanie dopravy bolo vykonané v r. 2015.
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Obrázok 33: Cestná sieť v oblasti Tatranskej Lomnice s intenzitami dopravy Lomnice zistenými
pri celoštátnom sčítaní dopravy v r. 2015

Zdroj: http://www.cdb.sk/, 2017

Konkrétne intenzity dopravy u vybraných cestných úsekov v oblasti Tatranskej Lomnice zistené
pri celoštátnom sčítaní v r. 2015 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
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Z údajov o priemerných denných hodnotách intenzity dopravy vyplýva, že po cestách II/534,
III/3080, resp. III/3081 medzi Popradom a Starým Smokovcom prejde v priemere vyše 5 800 áut
za 24 h. v oboch smeroch. Ďalších vyše 4 000 vozidiel prichádza do Tatier po ceste II/540
v smere z Veľkej Lomnice. So severu v smere z Lendaku do Tatranskej Lomnice (II/537)
predstavuje priemerná denná intenzita takmer 5 600 vozidiel. Medzi samotnou Tatranskou
Lomnicou a Starým Smokovcom (II/537) je to takmer 5 300 áut
Jedným z dôvodov zhoršovania situácie nielen v danom regióne, ale na celom území SR, je
„nárast individuálnej automobilovej dopravy“ a cestnej dopravy ako celku, ktorý možno
ilustrovať aj na ukazovateľoch stupňa automobilizácie a motorizácie, tzn. počtu osobných
automobilov, resp. cestných motorových vozidiel na 1 obyvateľa Slovenska. Zatiaľ čo v roku
1995 pripadal 1 osobný automobil na viac ako 5 obyvateľov, v roku 2014 je to už na 2,8
obyvateľa. Jedným zo zásadných parametrov, ktoré majú vplyv na nárast individuálnej
automobilovej dopravy, je zvyšujúca sa životná úroveň obyvateľstva a ich rastúce nároky
na kvalitu prepravy.
Priemerná obsadenosť osobného automobilu je nižšia ako 2,5 osoby na automobil, čo je hodnota,
ktorá bola v roku 2007 použitá pri prepočtoch pre plánovaný rozvoj lokality Tatranská Lomnica.
Analýzy pri niektorých doložených súčasných prepočtoch rátali s priemernou obsadenosťou
automobilu 2,1 osoby/auto, čo sa viacerými kontrolnými prepočtami potvrdilo ako použiteľné
a pre budúce rozhodovanie sa táto hodnota môže používať v prípade, že nedôjde k zásadným
zmenám v správaní návštevníkov.
Intenzita dopravy v zistená pri celoštátnom dopravnom prieskume neindikuje také problémy
v doprave, ktoré sú v súlade so skutočnosťou, a to najmä preto, že štandardný dopravný
prieskum a prepočítacie koeficienty pre špičky nie sú univerzálne použiteľné pre turistické
centrá. (Kolektív autorov IDH, n.o., X/2017)
Železničná doprava
Na počiatku rozvoja dopravy vo Vysokých Tatrách bola výstavba Košicko-bohumínskej
železnice, ktorá sa dobudovala do Popradu v roku 1871. Prvou traťou od Košicko-bohumínskej
železnice z Popradu bola v roku 1889 Kežmarská železnica s pokračovaním zo Studeného
Potoka do Tatranskej Lomnice (1895). Vďaka výstavbe prvých železničných tratí na Slovensku
v druhej polovici 19. stor. začali byť Vysoké Tatry dostupnejšie a začala sa tu rozvíjať turistika.
V súčasnosti tvorí železničná doprava doplnkový systém dopravnej siete územia. Je zastúpená
Tatranskými elektrickými železnicami (TEŽ). TEŽ tvoria jednokoľajové úzkorozchodné
elektrifikované železničné trate Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso s dĺžkou 29,1
km (trať ŽSR 183) Starý Smokovec – Tatranská Lomnica s dĺžkou 5,9 km (trať ŽSR 184). Trate
TEŽ č. 183 Poprad – Štrbské Pleso a č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica boli dané do
prevádzky postupne po úsekoch v rokoch 1908 až 1912. Modernizované boli v roku 1970 pred
Majstrovstvami sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách. Posledná modernizácia bola ukončená v
roku 2005 zásadnou obnovou mobilných prostriedkov (výmena elektrických motorových
jednotiek).
Sústava tatranských železníc je doplnená o trať s motorovou atrakciou Tatranská Lomnica –
Studený potok, s rozchodom 1200 mm, pripojenou na železničnú trať Poprad – Kežmarok –
Plaveč.
V Tatranskej Lomnici sa nachádza jedna železničná stanica spoločná pre trate normálneho i
úzkeho rozchodu a jedna železničná zastávka umiestnená na lokalite Eurocamp. (PHSR mesta
VT, 2005, BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT)
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Verejná osobná doprava
V dotknutom území je relatívne hustá sieť železníc s dostatočnou sieťou železničných zastávok
v dobrej dostupnosti od väčšiny osád.
Celodenný interval na tratiach TEŽ, 60 – 120 min, je nedostatočný. Frekventovanejšie
premávajú vlaky len vo vybraných časoch špičky počas turistickej sezóny. Problematické sú tiež
neatraktívne prípoje medzi vlakmi TEŽ a diaľkovými vlakmi v Poprade. Kapacita vlakov aj
napriek špičkovému intervalu 30 min. a nasadzovaniu posilnených súprav v počas sezóny
kapacitne nepostačuje. Železničná doprava preto v súčasnosti neposkytuje dostatok kvalitných
spojov a v špičke ani dostatok kapacít pre pokrytie potrieb miestnej dopravy a turistického ruchu
tak, aby mohla nahradiť významnú časť automobilovej dopravy najmä v turistickej sezóne
a odľahčiť preťaženú cestnú infraštruktúru.
V oblasti Tatier sú početné zastávky autobusov prímestskej autobusovej dopravy, ako
i diaľkových spojov. Vzhľadom na početnosť spojov a ich kapacitu sa nepredpokladá, že
v nasledujúcich rokoch budú návštevníci masívnejšie využívať tento dopravný mód. Problémom
zostáva tiež nedostatočná miera koordinácie prímestských autobusových spojov so železničnou
dopravou.
Z posúdenia dát vyplýva, že záujem o verejnú osobnú dopravu v posudzovanej lokalite nenarastá
spolu s nárastom návštevnosti rovnako v zimnej aj letnej sezóne.
Špičkový mesiac z pohľadu využitia verejnej dopravy je august, čo kopíruje trend návštevnosti,
nasleduje júl a september, pričom využitie verejnej dopravy tiež naznačuje rozdiel správania
návštevníkov v zimnej a letnej sezóne. Je zrejmé, že v zimnej sezóne návštevníci vo väčšej miere
využívajú pri návšteve Vysokých Tatier individuálnu automobilovú dopravu. Dôvodom je
zrejme rozdielny typ návštevníka, resp. účelu návštevy v lete a v zime. V lete prevažujú peší
turisti, ochotní absolvovať pešie presuny zo stanice vlaku, pričom lyžiari v zime vzhľadom
k objemnej výbave sú menej ochotní absolvovať dlhé pešie presuny zo stanice vlaku
k lanovke/vleku. (Kolektív autorov IDH, n.o., X/2017)
Narastajúci počet návštevníkov posudzovaných lokalít, ktorý sa však nepreniesol do vyššieho
záujmu o verejnú osobnú dopravu, naznačuje, že väčšia návštevnosť je spojená s väčším
nárastom automobilov, čím bol naznačený narastajúci priemerný počet automobilov na jedného
návštevníka. (Kolektív autorov IDH, n.o., X/2017)
Statická doprava
Parkovanie pre návštevníkov v Tatranskej Lomnici je zabezpečené na verejných plochách
určených na parkovanie, ktoré sú spoplatnené, súkromných parkoviskách hotelov a ubytovacích
zariadení a na parkoviskách TMR, ktoré sú v súčasnosti bezplatné.
Najväčšie parkovacie plochy v Tatranskej Lomnici sú:
• terasové parkovisko TMR s kapacitou 540 osobných automobilov,
• dočasné parkovisko pri 6-sedačkovej lanovke s kapacitou 340 osobných automobilov,
• neoficiálne dočasné parkovisko pri Humne s kapacitou 180 automobilov.
Využiť možno spoplatnené parkoviská: Autobusové parkovisko, Parkovisko Klenoty,
Parkovisko Jamy a Urán, TANAP. Parkoviská patriace mestu Vysoké Tatry sú spoplatnené.
Počet oficiálnych parkovacích miest na dnešných záchytných parkoviskách je v súčasnosti cca
1 060, čo pri plnom využití a priemernej obsadenosti auta 2,1 osoby zodpovedá približne 2 200
osobám.
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Parkovacie kapacity sú v Tatranskej Lomnici najmä v špičkových dňoch nedostatočné
a vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že statická doprava je v tejto lokalite kľúčovým dopravným
problémom.
Predmetom navrhovanej činnosti je aj zriadenie parkoviska:
• Navrhnutá dispozícia parkoviska vo variantoch I, II umožňuje zriadenie 485 kolmých
parkovacích miest pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie
autobusov.
• Navrhnutá dispozícia parkoviska vo variante III umožňuje zriadenie 429 kolmých
parkovacích miest pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie
autobusov.
Letecká doprava
Západne od mesta Poprad sa nachádza letisko Poprad – Tatry. Letisko je zaradené do
paneurópskej siete medzinárodných letísk (TINA). Letisko má jednu vzletovú a pristávaciu
dráhu. Svetelné a rádionavigačné vybavenie umožňuje nepretržitú leteckú prevádzku i za
zhoršených poveternostných podmienok. Letisko slúži tiež ako heliport a základňa pre vzdušné
operácie tatranskej horskej služby. (PHSR mesta VT, 2005)
Produktovody
Územie má zabezpečenú komplexnú technickú infraštruktúru v podobe verejného vodovodu,
kanalizácie s čistiarňou odpadových vôd a plynovodu.
• Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
Tatranská Lomnica má vybudovaný vodovodný systém patriaci do správy Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., na ktorý je napojených 100% obyvateľov. Uvažuje sa s prepojením
vodovodných systémov Tatranskej Lomnice a Veľkej Lomnice čím sa vytvorí Lomnický
skupinový vodovod. Z úpravne vody Tatranská Lesná je zásobovaná aj Stará Lesná.
Ako zdroje vody slúžia:
• povrchový odber: odber zo Studeného potoka – voda je upravovaná v úpravni vody o
kapacite Q = 30 l/s
• pramene: Kuzmanovo pramenisko – prameň západný A, B, Kúpeľné pramenisko – prameň
východný C a prameň východný – nový A, B.
Celková kapacita vodných zdrojov je 38 až 55 l/s.
Systém zásobovania: Pramene z Kuzmánovho prameniska sú zachytené a zvedené do zbernej
komory a odtiaľ do rozvodnej siete VII. tlakového pásma s odbočkou do vodojemov 2 x 650 a 2
x 150,0 m3 s kótou dna 879,0 m n. m. Voda z Kúpeľného prameniska je privádzaná do vodojemu
VIII. tlakového pásma s objemom 2 x 60 m3 s kótou dna 945,4 m n. m.. Jedna komora slúži pre
Grand hotel a z druhej je voda cez prerušovaciu komoru vybudovanú na kóte 901,7 m.n.nm
napojená na VII. Tlakové pásmo vodovodu, ktoré je bez vodojemu.
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Voda zo Studeného potoka je privádzaná 2 prívodnými potrubiami do úpravne vody v Tatranskej
Lesnej. Upravená voda z ÚV je dodávaná do Starej Lesnej cez vodojem 1000 m 3 a do
Tatranskej Lomnice cez prívodné potrubie DN 180, ktoré je zaústené do vodojemov s objemom
2 x 650 m3 a 1x 150 m3 s kótou dna 879 m n. m. Vodojemy slúžia pre VI. tlakové pásmo
vodovodu. Z vodojemu 2 x 650 m3 je zásobované aj V. tlakové pásmo. Prívodné potrubie DN
200 je zaústené do vodojemu Eurocampu s objemom 100 m3 , s kótou dna 800 m.n.m. z ktorého
je zásobovaný celý Eurocamp. (BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT)
• Kanalizácia a čistenie odpadovej vody
Tatranská Lomnica je odkanalizovaná splaškovou kanalizáciou v správe Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., na ktorú je napojených 100% obyvateľov. Kanalizácia je spoločná
pre Tatranskú Lomnicu a Tatranské Matliare. Kostru kanalizačnej siete tvoria tri zberače:
• zberač A (kmeňová stoka) odvádza splaškové vody z Tatranských Matliarov so zaústením do
ČOV Tatranská Lomnica.
• zberač B odvádza odpadové vody z časti Tatranskej Lomnice ležiacej po ľavej strane
Hlbokého potoka so zaústením do zberača A.
• zberač C odvádza splaškové vody z časti Tatranskej Lomnice ležiacej po pravej strane
Hlbokého potoka so zaústením do zberača B na východnom okraji Tatranskej Lomnice.
Odpadové vody z Eurocampu sú prípojkami napojené na zberač A.
Splaškové vody z Tatranskej Lomnice a Tatranských Matliarov sú privádzané a čistené na
mechanicko-biologickej ČOV Tatranská Lomnica o projektovanej kapacite 1 866,2 m3.s-1 a 377
kg.d-1 BSK5, množstvá nad túto kapacitu sú odvádzané odľahčovacou stokou na biologickú
stanicu ČOV Eurocampu o projektovanej kapacite 2 160 m3.d-1 a 475,2 kg.d-1 BSK5.
Recipientom odpadových vôd z ČOV v Tatranskej Lomnici a pre ČOV Eurocampu je Skalnatý
potok.
Kapacita ČOV je pre rok 2020 nedostatočná a uvažuje sa s odkanalizovaním celej oblasti
zberačom DN 400 a 500 do Veľkej Lomnice, kde budú odpadové vody prečerpané do ČOV
Poprad. Následne po dobudovaní zberača, čerpacej stanice a výtlačného potrubia budú obe
čistiarne zrušené. Uvedeným riešením sa vytvoria podmienky na vyhovujúce čistenie vôd aj
počas hlavnej turistickej sezóny. (BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT)
Odvedenie dažďových vôd je len povrchové, a to s odtokom do samostatne postavených
odtokových priekop (v malom množstve aj zakrytých kanálov), alebo priamo do miestnych
potokov.
• Zásobovanie elektrickou energiou
Hlavný zdroj elektrickej energie je transformovňa 22/10 kV s dvoma TR 2x2,5 MVA. Hlavným
napájačom je vedenie VN z ES 110/22kV PP1. Strana 22 kV je z T. Lomnice prepojená
Distribučnou transformačnou stanicou s Tatranskou Kotlinou a napájacím vedením 22 kV z ES
110/22 kV Kežmarok. (BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT)
Prehľad o transformátoroch je uvedený nižšie.
Názov
Jamy*
Štart
Skalnaté Pleso
Nást. stanica
Odborár

Menovitý
výkon
(kVA)
160+250
2x400
2x630
50
630

Skutočné
zaťaženie
(kVA)
300
580
320
40
190

Menov.
prevod
(kV)
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4

Názov
FICC
Čist. stanica
Tatranec
ČOV
Priemys.banka
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Menovitý
výkon
(kVA)
2x400
160
160
160
630

Skutočné
zaťaženie
(kVA)
250
140
100
60
200

Menov.
prevod
(kV)
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
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Názov
T. Matl. Metalurg
Družba
Švermovo
164 b.j.
Čukotka
Spolu

Menovitý Skutočné Menov.
Menovitý
výkon
zaťaženie prevod Názov
výkon
(kVA)
(kVA)
(kV)
(kVA)
630
250
10/0,4 Urán
400
2x250
220
10/0,4 Slovan
400
200+250
100
10/0,4 Kúpeľný dom
250
2X250
100
10/0,4 Tatranské Matliare
160
2x250
100
10/0,4
Menovitý výkon (kVA) 8850, Skutočné zaťaženie (kVA) 3900

Júl 2018

Skutočné
zaťaženie
(kVA)
370
250
200
130

Menov.
prevod
(kV)
22/0,4
22/0,4
22/0,4
22/0,4

* Poz.: Pre Jamy platí nové riešenie s 22 kV prívodom a transformovňami 22/0,4 KV pre lyžiarske vleky

• Zásobovanie zemným plynom
Územie je zásobované zemným plynom z dvoch hlavných zdrojov: VTL plynovod DN 300, PN
40 Drienovská Nová Ves - Tatranská Štrba, VTL plynovod DN 300/200, PN 25 Gánovce- Stará
Ľubovňa a Slovenská Ves - Vysoké Tatry. Zásobovanie odberov je zabezpečené STL rozvodom
s jednotným tlakom 100 kPa z príslušných jestvujúcich regulačných staníc RS. (BÉL, A.,
CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT)
• Telekomunikácie
Územie je zaradené do regionálnej oblasti 052 – Poprad. Telekomunikačný rozvod je v plnom
rozsahu zakáblovaný v zemi. V Tatranskej Lomnici vrátane Eurocampu sa uvažuje s hlavnou
telekomunikačnou stanicou a 350 prípojnými bodmi pre rodinné a bytové domy a pre objekty
cestovného ruchu. (BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT)
Hospodárstvo
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárska výroba sa v širšom okolí nevykonáva. Poľnohospodársky využívané pôdy sa
vyskytujú v ochrannom pásme TANAPu v Podtatranskej kotline.
Priemysel
Hospodárske aktivity obyvateľov sú orientované predovšetkým na oblasť poskytovania služieb v
turistických a rekreačných zariadeniach Vysokých Tatier, najmä od čias keď v území vyrástla
kolónia hotelov, chát a rekreačných zariadení.
Priemyselná výroba a podniky sú sústredené len v širšom území.
Lesné hospodárstvo
Realizácia navrhovaných činností je plánovaná na lesných pozemkoch Lesného celku Vysoké
Tatry, ktorý je súčasťou Lesnej oblasti – 47 Tatry, podoblasti A – Liptovské Tatry, Roháče,
Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej). Ide o lesnú oblasť a podoblasť s
prevahou 7. lesného vegetačného stupňa. Vlastníkom lesných pozemkov dotknutých
navrhovanou činnosťou je SR, užívateľom sú Štátne lesy TANAP-u.
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Tabuľka 32: Štruktúra lesných porastov na území Tatranskej Lomnice k 6.7.2018
Výmera v k. ú. Tatranská
Lomnica (ha)
a) lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
2 367,83
b) vysokohorské lesy
1 706,94
Ochranné lesy
c) lesy v pásme kosodreviny
1 757,29
d) ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy
513,57
ochranné lesy spolu
6 345,63
Osobitného určenia e) lesy v chránených územiach
4 025,06
Hospodárske lesy
303,75
Zastúpené sú všetky vekové triedy. Najväčší podiel tvorí veková trieda 0-20 (44,4%), 141+
Veková skladba
(17,4%), 21 – 40 (10,79%), 121 – 140 (7,8%), 41 – 60 (7,5%), 61 – 80 (5,87%), 81 – 100
porastov
(3,2%), 101 – 120 (3,0%).
Prevláda smrek (40,38%), ďalej kosodrevina (15,26%), breza (10,33%), smrekovec (9,74%),
Druhová skladba
jedľa (6,12%), borovica (5,81%), jelša (3,07%), buk (2,86%), javor (2,34%), ostatné – jaseň,
les. porastov
topoľ, vŕba.
Zdroj: Mapový server Národného lesníckeho centra, NLC 2011. Dostupné online na http://gis.nlcsk.org/lgis/
Kategória lesa

Subkategória lesa

Služby, rekreácia a cestovný ruch
Tatranská Lomnica ponúka obyvateľom a návštevníkom pomerne širokú škálu služieb, z ktorých
je najviac rozvinuté hotelierstvo a sieť reštaurácií. Rozvoj ubytovacích zariadení, stredísk
cestovného ruchu a komplexu poskytovaných služieb nastal po skončení 2. svetovej vojny, kedy
v území vyrástli nové hotely ako napr. Slovan, Horec, Urán, Penzión Sasanka a pod. Po roku
1989 tu vyrástlo mnoho nových hotelov, penziónov.
Po roku 1989 sa v Tatranskej Lomnici začala výrazne meniť sieť ubytovacích i stravovacích
zariadení. Obnovy sa dočkali pôvodné penzióny, vznikajú nové. Práve z tohto dôvodu je najviac
ekonomicky aktívneho obyvateľstva (viac ako 50%) zamestnaných v zdravotníctve a službách
(najmä hotely a reštaurácie). Služby maloobchodu sú zastúpené sieťou obchodov ponúkajúcich
základné potraviny, ovocie, zeleninu, mäso, drogériu, športový sortiment a kombinácii s
požičovňami športového výstroja, kníhkupectvo a hračky.
Unikátne prírodné prostredie vytvára predpoklady pre realizáciu rôznych aktivít, ktoré sa v
spojení s daným prírodným prostredím stávajú jedinečnými.
V letných mesiacoch sa uplatňuje najmä vysokohorská turistika a cykloturistika. Pokrytie
TANAPu turistickými chodníkmi je pomerne rovnomerné. V zimnom období sa pozornosť
návštevníkov sústreďuje hlavne na ponuku lyžiarskych športov a rôznych doplnkových športov
na snehu. V stredisku sa nachádzajú zjazdové trate rôznej obtiažnosti a k nim prislúchajúce
horské dopravné zariadenia, bežecké trate. Pozornosť najmä detských návštevníkov priťahuje aj
eko-minipark Tatranská divočina (Svištia krajina) na Skalnatom plese.
Tatranská Lomnica a jej okolie disponuje už v súčasnosti okrem prírodného potenciálu aj
vytvoreným pomerne rôznorodým potenciálom cestovného ruchu. Vybudovaná je pomerne
dobrá infraštruktúra zariadení CR. Prítomné sú tu ubytovacie a stravovacie zariadenia v
zastúpení hotelov 1 - 4 hviezdičkových, penziónov 1 - 3 hviezdičkových, turistických ubytovní,
ubytovania v súkromí, apartmánov a škôl v prírode.
Na území mesta Vysoké Tatry sa nachádza pošta, múzeum Tatranského národného parku,
Botanická záhrada, kino, galéria, obchody, evanjelický aj katolícky kostol.
Stále pribúdajú zariadenia pre športovo-rekreačné aktivity - bazény, tenisové kurty, minigolf,
fitnes centrá, kasína, požičovne športových potrieb, lukostreľba a iné. V zime klzisko, zjazdové
trate rôznej náročnosti, bežecké trate.
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Školstvo
Školstvo je predstavované základnou školou, základnou umeleckou školou a materskou školou v
Tatranskej Lomnici. Základná škola (ZŠ) v Tatranskej Lomnici funguje od roku 1958/59.
Nepriaznivý demografický vývoj v posledných rokoch ovplyvnil aj zníženie počtu žiakov a detí
v školách a školských zariadeniach.

III.4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA
Z dostupných údajov a obhliadky územia, nie sú indície o reálnych zdrojoch znečisťovania
horninového prostredia, podzemných vôd, povrchových vôd, ovzdušia.

III.4.1 Horninové prostredie a podzemné vody
Kontaminácia pôd
Podľa mapy „Kontaminácia pôd“ (ČURLÍK, J., ŠEFČÍK, P.: Kontaminácia pôd [online]. Bratislava:
ŠGÚDŠ [október 2017]. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/) sú pôdy
v oblasti Tatranskej Lomnice nekontaminované, geogénne podmienený obsah niektorých
rizikových prvkov dosahuje limitné hodnoty A. Kontaminácia pôd sa hodnotila z hľadiska
obsahu rizikových prvkov (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, V, Zn), podľa
v čase spracovania platného rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540.
Obrázok 34: Výrez z mapy „Kontaminácia pôd“ v oblasti Tatranskej Lomnice

Oblasť
výstavby
navrhovaných
činností

Zdroj: ČURLÍK, J., ŠEFČÍK, P. IN MIKLÓS A KOL., 2002: ATLAS KRAJINY
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Stupeň náchylnosti na mechanickú degradáciu pôd
Medzi hlavné prejavy fyzikálnej degradácie v SR patrí erózia a zhutňovanie pôd.
Erózia je odnos pôdnych častíc z povrchu pôdy vplyvom vody a vetra. Ohrozenosť pôdy
potenciálnou veternou eróziou je slabá až žiadna.
Potenciálna vodná erózia ohrozuje predovšetkým pôdy v územiach nad hornou hranicou lesa.
Náchylnosť pôd na vodnú eróziu rastie so sklonovitosťou územia. Pôdy v hornej časti
dotknutého územia sú v súčasnosti pomerne stabilizované. V súvislosti s budovaním osobných
lanových dráh a zjazdoviek je aktuálne riziko vzniku erózie v oblasti zásahov do pôdneho krytu
najmä v častiach územia, kde je terén členitejší a dosahuje sklony 17°- 25°.
Podzemné vody – chemický stav
V dotknutom území sa nenachádzajú významnejšie zdroje znečistenia podzemnej vody. Kvalita
podzemnej vody je okrem horninového prostredia ovplyvňovaná najmä zrážkami a v menšej
miere aj kvalitou vody v povrchových tokoch. Z hľadiska tvorby chemického zloženia sú
podzemné vody glacigénnych a glacifluviálnych sedimentov prakticky analógom podzemných
vôd kryštalinika. Primárne podmienky tvorby chemického zloženia podzemných vôd v Tatrách
podmieňujú vznik kvalitných vôd, využiteľných bez úpravy, resp. po nenáročnej úprave pre
pitné účely, problematickou je nízka mineralizácia vôd.
SHMÚ vykonáva pravidelný monitoring kvality podzemných vôd v rámci ČMS Voda.
V okolí Tatranskej Lomnice sa sleduje kvalita podzemných vôd:
• v rámci útvaru SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych sedimentov oblasti
povodia Poprad a Dunajec vo vrte základnej siete SHMÚ Stará Lesná LH-6 (číslo objektu:
890690, začiatok sledovania od 2007). Podľa Palmer – Gazdovej klasifikácie väčšina
podzemných vôd v útvare SK 1001000P patrí k základnému výraznému až nevýraznému CaHCO3 typu. Podzemná voda v oblasti Starej Lesnej má veľmi nízke hodnoty mineralizácie.
Prahové a limitné hodnoty podľa NV SR č. 496/2010 Z.z. boli v tejto lokalite v r. 2014, 2015
prekročené u ukazovateľoch: Fe, Mn, pH, r. 2014 aj v ukazovateli ChSKMn a v r. 2015 aj
v ukazovateli H2S.
• v rámci útvaru SK200470OF Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej
skupiny oblasti povodia Poprad a Dunajec na využívanom prameni Tatr. Matliare (číslo
objektu: 239790, začiatok sledovania od 2005). Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú
puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Poprad
a Dunajec zaradené medzi základný výrazný až nevýrazný Ca-HCO3 typ. Prahové a limitné
hodnoty podľa NV SR č. 496/2010 Z. z v tomto objekte neboli prekročené ani v r. 2014 ani
v r. 2015.
(Kolektív, 2015, 2016: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2014, 2015, zdroj:
http://www.shmu.sk/).
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Obrázok 35: Výrezy z máp „Kvalita podzemných vôd“ (KOLEKTÍV, 2016: Kvalita podzemných
vôd na Slovensku 2015, zdroj: http://www.shmu.sk/)
Výrez z mapy „Kvalita podzemných vôd v útvare
SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych
sedimentov oblasti povodia Poprad a Dunajec“

Výrez z mapy „Kvalita podzemných vôd v útvare
SK200470OF Puklinové podzemné vody flyšového
pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Poprad a
Dunajec“

Environmentálne záťaže
Kvalitu horninového prostredia a podzemných vôd, pôd môže ovplyvňovať prítomnosť
„environmentálnych záťaží“. Informačný systém environmentálnych záťaží, aj s údajmi
z Registra environmentálnych záťaží a mapovými službami je dostupný na enviroportáli na
adrese http://enviroportal.sk/environmentalne-zataze/.
Na území Tatranskej Lomnice sú registrované:
• sanovaná/rekultivovaná lokalita v registri C - ČS PHM Tatranské Matliare (PP (028) /
Vysoké Tatry - ČS PHM Tatranské Matliare (SK/EZ/PP/1455).
• sanovaná/rekultivovaná lokalita v registri C, ktorá je zároveň aj pravdepodobnou
environmentálnou záťažou v registri A - skládka komunálneho odpadu Hlboký potok
pod označením PP (022) / Vysoké Tatry - skládka Hlboký potok (SK/EZ/PP/717). Skládka je
situovaná na južnom okraji zastavaného územia obce.
Tieto lokality sú situované mimo dotknutého územia. Nemajú vplyv na kvalitu horninového
prostredia a podzemných vôd dotknutého územia.
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III.4.2 Kvalita povrchových vôd
Dotknuté územie je odvodňované Hlbokým potokom a Chotárnym potokom. Oba toky sa
vlievajú do Skalnatého potoka a ten je prítokom rieky Poprad.
Povrchová voda Skalnatého potoka v oblasti dotknutého územia je zaradená do I. až III. triedy
čistoty. Antropogénne znečistenie sa prejavuje zvýšením mineralizácie vody, síranov,
dusičnanov a zhoršením kyslíkového režimu vody v ukazovateľoch BSK5 a ChSKCr.
V okolí dotknutého územia SVP, š.p. na Skalnatom potoku eviduje nasledovné bodové zdroje znečistenia
povrchových vôd:

•
•
•

zdroj znečistenia - ČOV Astron.ústav Skalnaté pleso, riečny km vyústenia: 14,6, druh
odpadových vôd: splaškové, množstvo vypúšťaných prečistených vôd: 227 m3/rok,
vypustené znečistenie: BSK5 – 0,007 t/rok, ChSKCr – 0,011 t/rok, NL – 0,008 t/rok.
zdroj znečistenia - ČOV ŽSR Skalnaté pleso, riečny km vyústenia: 14,5, druh odpadových
vôd: splaškové, množstvo vypúšťaných prečistených vôd: 2800 m3/rok, vypustené
znečistenie: BSK5 – 0,056 t/rok, ChSKCr – 0,084 t/rok, NL – 0,042 t/rok.
zdroj znečistenia - ČOV II Tatranská Lomnica, riečny km vyústenia: 5,0, druh odpadových
vôd: komunálne, množstvo vypúšťaných prečistených vôd: 567 648 m3/rok, vypustené
znečistenie: BSK5 – 7,947 t/rok, ChSKCr – 17,029 t/rok, NL – 6,812 t/rok, N-NH4 – 4,144
t/rok, N-NO3 – 11,921 t/rok.

III.4.3 Ovzdušie
Geografická poloha Vysokých Tatier a orientácia hlavného hrebeňa kolmo na smer
prevládajúcich západných vetrov spolu s nadmorskou výškou sú predispozíciou pre zachytávanie
širokého spektra znečisťujúcich látok z atmosféry.
Z hľadiska ovplyvnenia kvality ovzdušia v oblasti Vysokých Tatier môžeme hovoriť o
• lokálnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
Na znečisťovaní ovzdušia v širšom území sa podieľajú emisie z dopravy, zimný posyp ciest,
suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, skládok sypkých
materiálov, vykurovania, ktoré priamo vplývajú na úroveň znečistenia.
• regionálnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
Za regionálne zdroje znečistenia možno považovať priemyselné centrá v bližšom či
vzdialenejšom okolí Tatier, hlavne na Orave, Liptove, Spiši. V regionálnom meradle sa
uplatňujú škodliviny zo spaľovacích procesov, oxidy síry, dusíka, uhľovodíky, ťažké kovy.
V roku 2014 bolo v okrese Poprad evidovaných 14 veľkých a 377 stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia (Kolektív OÚ v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na znečisťovaní ovzdušia,
programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2014).
Prehľad emisií z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese
Poprad je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka 33: Množstvo emisií znečisťujúcich látok z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia v okrese Poprad
Rok

TZL [t] za rok

SO2 [t] za rok

NOx [t] za rok

CO [t] za rok

ΣC [t] za rok

2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

75,9
37,4
35,8
34,6
28,7
27,1
22,5
19,55
19,1
18,8

45,8
1,4
1,4
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,8
1,9

179,8
114,7
106,9
96,7
92,5
106,3
99,5
93,6
91,1
92,7

212,7
155
94,8
90,1
72,6
73,3
120,8
143,7
214,5
178,2

179,3
141,5
168,6
138,8
150,4
165
128,4
115,9
197,5
178,2

Zdroj: www.spirit.sk/neis_index.html, 2017

Významné stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v okrese Poprad (Kolektív OÚ v Prešove,
odbor starostlivosti o životné prostredie: Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych
zdrojov na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch
v Prešovskom kraji za rok 2014): TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad (TZL), CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a.s.,SVIT (NOx), DALKIA POPRAD a.s. (NOx), Chemosvit Folie,a.s., Svit
(CO).
• diaľkové zdroje
Diaľkový prenos škodlivín – najmä oxidov síry a dusíka má pôvod v spaľovacích procesoch
fosílnych palív a priemyselnej činnosti. Doba zotrvania týchto látok v ovzduší je niekoľko dní,
preto môžu byť prenesené stovky, ale aj niekoľko tisíc kilometrov od zdroja. Tzv. regionálne
znečistenie ovzdušia narastalo od päťdesiatych rokov paralelne s výstavbou vysokých komínov.
Niektoré látky sa vertikálnym prenosom dostanú do strednej troposféry, kde sa zapájajú do
globálnej cirkulácie. Polutanty tak pri predĺženej dobe zotrvania v atmosfére postihovali širšie
oblasti. Hlavným zdrojom znečistenia atmosféry v Tatrách je diaľkový prenos emisií z okolitých
štátov, najmä z Poľska (Horné Sliezsko, Krakov a Katovice).
Monitorovanie regionálneho znečistenia ovzdušia∗ a chemického zloženia zrážkových vôd sa
vykonáva na stanici Stará Lesná. Monitorovacia stanica sa nachádza v areáli Astronomického
ústavu SAV na juhovýchodnom okraji TANAP-u, 2 km severne od dediny, v n. v. 808 m. Je v
prevádzke od roku 1988. Od roku 1992 je súčasťou siete EMEP (European Monitoring and
Evalution Programme).
Územie Vysokých Tatier patrí do oblasti so slabým stupňom znečistenia ovzdušia, v ktorom
nedochádza k prekračovaniu stanovených limít koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší.

∗

Regionálne znečistenie ovzdušia je znečistenie hraničnej vrstvy atmosféry krajiny vidieckeho typu v dostatočnej
vzdialenosti od lokálnych priemyselných a mestských zdrojov. Hraničná vrstva atmosféry je vrstva premiešavania,
siahajúca od povrchu do výšky asi 1 000 m. V regionálnych polohách sú už priemyselné exhaláty viac-menej
rovnomerne vertikálne rozptýlené v celej hraničnej vrstve a úroveň prízemných koncentrácií je nižšia ako v mestách.
V regionálnom meradle sa uplatňujú znečisťujúce látky zo spaľovacích procesov, oxid siričitý, oxidy dusíka,
uhľovodíky, ťažké kovy. Doba zotrvania týchto látok v ovzduší je niekoľko dní, preto môžu byť v atmosfére
prenesené až do vzdialenosti niekoľko tisíc kilometrov od zdroja. Produkty oxidácie primárnych plynných prímesí,
napríklad sírany, sa vertikálnym prenosom dostanú do strednej troposféry, kde sa už zapájajú do globálnej
cirkulácie.
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Imisné zaťaženie ovzdušia aj napriek poklesu emisií zotrváva na obdobných hodnotách ako
v predchádzajúcom období, nakoľko je ovplyvňované najmä znečistením ovzdušia z miestnych
zdrojov, najmä z dopravy a z vykurovania a rozptylom týchto znečisťujúcich látok závislých
od daných geografických a klimatických podmienok. (Zdroj: Kolektív SHMÚ, 2016: Správa
o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR 2015)

III.4.5 Produkcia odpadov
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta sa riadi VZN Mesta Vysoké Tatry č.
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta
Vysoké Tatry.
Zber, prepravu a nakladanie s komunálnym odpadom pre mesto Vysoké Tatry a podtatranské
obce zabezpečuje spoločnosť VPS Vysoké Tatry. Spoločnosť je vybavená modernou zvozovou
technikou na tuhý komunálny odpad, separáty a biodpad.
Odvoz tuhého komunálneho odpadu sa realizuje z typizovaných nádob (120, 240 a 1100 l).
Pre obyvateľov mesta a nepodnikajúce fyzické osoby sa odvoz robí paušálne na základe
daňového výmeru mesta Vysoké Tatry. Pre podnikateľské subjekty je odvoz realizovaný
na základe zmluvného vzťahu podnikateľa so spoločnosťou VPS Vysoké Tatry.
Odvoz separátov sa realizuje z 56 verejných staničiek a kontajnerov umiestnených
pri podnikateľských subjektoch. Pri producentoch komunálneho odpadu sa separuje papier, sklo,
plasty a kovy a viackombinovaný materiál.
Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad,
parkov a cintorínov a určuje na zber v prípade individuálnej bytovej výstavby nádoby alebo
kompostovacie zásobníky 1 nádoba o objeme 240 litrov pre každú domácnosť, s vývozným
intervalom 1 krát za 14 dní od marca do novembra a nádoba o objeme 1100 litrov pre penzióny,
hotely, rekreačné zariadenia , liečebne a väčšie podnikateľské subjekty s vývozným intervalom 1
krát za 7-14 dní.
K bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov slúži občanom mesta Vysoké Tatry zberný
dvor v Starom Smokovci. V zbernom dvore možno odovzdať: objemový odpad, drobný stavebný
odpad, nebezpečný odpad (batérie, minerálne oleje, nádoby od farieb, handry od olejov,
elektroodpad, žiarivky), elektroodpad, separáty, pneumatiky.
2x ročne sa v rámci mesta umiestňujú veľkoobjemové kontajnery, ktoré slúžia na likvidáciu
nadrozmerného
odpadu
z
domácnosti.
(http://www.vpstatry.sk/odpadovehospodarstvo.phtml?id3=71634)
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III.4.6 Hluk a špecifické riziká
Hluk
Významnými líniovými zdrojmi hluku na území Tatranskej Lomnice sú automobilová doprava,
ale aj železničná a letecká doprava. Bodovými zdrojmi hluku sú najmä parkovacie plochy,
reštauračné a zábavné podniky.
V zimnej sezóne sú zdrojmi hluku v okolí lyžiarskeho strediska aj prevádzka lanových dráh,
systém zasnežovania zjazdových tratí, snežné pásové vozidlá.
Hluková situácia navrhovaných činností je posúdená v rámci „Akustická štúdia č. 18-050-s“
(PLASKOŇ, V, 2018). Štúdia je prílohou tohto dokumentu.
Na kalibráciu výpočtového softwaru sa uskutočnilo technické kalibračné meranie imisií hluku
v definovaných a zaznamenaných podmienkach. Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu okružnej
križovatky na západnom okraji intravilánu obce Tatranská Lomnica v mieste navrhovaného
parkoviska sa kalibračné meranie imisií hluku z dopravy uskutočnilo pred južnou fasádou
penziónu Volga (bod M1), ktorý bol dostatočne vzdialený od miesta stavby križovatky.
Mikrofón vybavený krytom proti vetru bol umiestnený na statíve vo výške 3 m nad terénom vo
vzdialenosti 1,5 m od fasády penziónu a zároveň 33 m od osi vozovky cesty II/537.
Nameraná ekvivalentná hladina A zvuku LAeq,t reprezentuje energetický priemer všetkých
imisných hladín vo vonkajšom prostredí vrátane náhodilých zvukov. Štatistická analýza výskytu
zvukových udalostí (percentily) vyjadruje dynamiku meraného zvuku, t.j. vypočítané hladiny
hluku, ktoré sú prekročené v N percentách z celkového času hodnotenia. Napr. hodnota LA,90 je
vypočítaná ekvivalentná hladina A zvuku, ktorá je prekročená v 90% z celkového času
hodnotenia. V uvedených podmienkach merania je možné práve hodnotu LA,90 považovať za
hladinu hluku pozadia v „tichých“ intervaloch dopravy. Najnižšia dosiahnuteľná minimálna
hladina ustáleného hluku v meranom intervale je vyjadrená veličinou LAFmin,t.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú definované vo vyhláške
MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.„) v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska kategorizácie územia dotknutého navrhovanými činnosťami je obytná zóna obce
Tatranská Lomnica v blízkosti cesty 2. triedy zaradená do III. kategórie chránených území
s dennou prípustnou hladinou hluku 60 dB z dopravy cez deň a večer. Prípustná hodnota hluku z
prevádzkových zdrojov lyžiarskeho strediska je stanovená na 50 dB cez deň a večer, resp. 45 dB
v nočnom referenčnom intervale.
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Obrázok 36: Hluková mapa z dopravy v riešenom území cez deň LAeq,12h v nultom variante, výška
izofon 2 m

Zdroj: Plaskoň, V., 2018

Obrázok 37: Hluková mapa z dopravy v riešenom území večer LAeq,12h v nultom variante, výška
izofon 2 m

Zdroj: Plaskoň, V., 2018
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Radónové riziko
Z celkového rádioaktívneho ožiarenia, ktoré voľne pôsobí na ľudskú populáciu, viac ako dve
tretiny tvoria prírodné rádioaktívne zdroje. Najzávažnejším prírodným zdrojom žiarenia je radón
(222Rn) a jeho dcérske produkty rozpadu (polónium, bizmut a olovo). Zdrojovými objektmi
radónu sú horniny s obsahom rádia (226Ra), ktorého rozpadom radón vzniká. Prísunovými
cestami radónovej emanácie z väčších hĺbok na povrch sú dobre priepustné horniny a mladé
zlomové systémy, najmä miesta ich križovania. Z výsledkov meraní objemovej aktivity radónu
(OAR) v pôdnom vzduchu na 9 219 referenčných plochách (RP) radónového prieskumu v rámci
SR boli zostavené mapy „Prognózy radónového rizika územia SR“. Mapy sú zostavené zo
súboru relevantných podkladov a údajov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu SR do
roku 2008, archivovaných v geofyzikálnej databanke.
V oblasti Tatranskej Lomnice boli namerané hodnoty nízkeho (v SZ časti) a stredného
radónového rizika (v JV časti).
Obrázok 38: Výrez z mapy prognózy radónového rizika v oblasti Tatranskej Lomnice
oblasť výstavby navrhovaných
činností

GLUCH, A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, 2009. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/radio/

III.4.7 Súčasný zdravotný stav obyvateľstva
Odrazom geologickej stavby je rôzne geochemické pozadie, ktoré môže mať rôzny vplyv
(pozitívny alebo negatívny) na ľudské zdravie. Dôležitú úlohu zohráva tiež antropogénna
kontaminácia geologického prostredia. Súčasné výskumy naznačujú, že ľudský organizmus
reaguje na rozličné geologické podložie/geochemické pozadie rôzne. Najmä sedimentárne a
karbonatické horniny sú zdrojom esenciálnych chemických prvkov, ktoré priaznivo vplývajú na
zdravie ľudí. Na druhej strane, silikátové horniny (vulkanity, granitoidy a kryštalické bridlice) sa
vyznačujú deficitnými obsahmi týchto pre ľudské zdravie potrebných chemických prvkov. Tieto
skutočnosti môžu mať vplyv na to, že na území SR sa vyskytujú oblasti (okresy, obce, skupiny
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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obcí), kde v porovnaní s priemerom Slovenska dokumentujeme výrazne nižšiu priemernú dĺžku
života miestne žijúcich ľudí a kde pozorujeme zvýšenú úmrtnosť na rôzne ochorenia (30 – 60%),
najmä kardiovaskulárne a onkologické. Vplyv prírodne podmieneného geologického prostredia a
antropogénnej kontaminácie geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR je
predmetom výskumu a hodnotenia v rámci projektu „Vplyv geologickej zložky životného
prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky“ (FAJČÍKOVÁ, K., CVEČKOVÁ,
V., RAPANT, S., DIETZOVÁ, Z., SEDLÁKOVÁ, D., STEHLÍKOVÁ, B., 2016, ŠGÚDŠ).
Prostredníctvom výpočtov umelých neurónových sietí za účelom charakterizovania vzájomného
vzťahu medzi environmentálnymi indikátormi v podzemných vodách/pôdach a zdravotnými
indikátormi bolo definované: poradie vplyvu environmentálnych indikátorov na jednotlivé
zdravotné indikátory, limitné a optimálne obsahy 10-tich najvplyvnejších environmentálnych
indikátorov vo vzťahu k hodnoteným zdravotným indikátorom. Na základe výsledkov výpočtov
umelých neurónových sietí boli ako najvplyvnejšie vo vzťahu k hodnoteným zdravotným
indikátorom identifikované Ca a Mg v podzemných vodách a „tvrdosť“ vody (Ca+Mg). Ostatné
hodnotené environmentálne indikátory nadobúdajú oveľa menší vplyv na ľudské zdravie.
Z hodnotených environmentálnych indikátorov pre
• Podzemnú vodu bolo stanovené stredné znečistenie (z dôvodu prekročenia limitu pre pitnú
vodu v ukazovateľoch Ca a Fe a z dôvodu nižších hodnôt ako spodný limit v ukazovateľoch
Ca+Mg, Mg).
• Pre pôdu bolo stanovené vysoké znečistenie (z dôvodu zvýšených obsahov Cd, Co).
Geologická stavba územia SR bola v rámci tohto projektu rozčlenená na 8 hlavných celkov.
Pre územie výstavby navrhovanej činnosti je geologické prostredie klasifikované ako
karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén: hlavne vápence, dolomity, vápnité zlepence.
V oblasti územia výstavby navrhovaných činností je nepatrné až nízke environmentálne riziko
z kontaminácie podzemných vôd a z kontaminácie pôd.
Zdravotná regionalizácia bola spracovaná na základe 39-tich negatívnych zdravotných
indikátoroch. Z toho bola určená úroveň zdravotného stavu ako veľmi dobrá, dobrá, priemerná,
zhoršená, nepriaznivá.
Okres Poprad podľa súčtu negatívnych 36 zdravotných indikátorov je zaradený medzi okresy
s lepším zdravotným stavom.
Tabuľka 34: Hodnotené zdravotné indikátory v dotknutej obci
Obec

Zdravotné indikátory prekračujúce
priemerné hodnoty SR 10 – 50%

Zdravotné indikátory prekračujúce
priemerné hodnoty SR > 50%

Zdravotný
stav

Vysoké
Tatry

ReC15-26, ReC50, PYLLC30-39, PYLLJ

ReC18-20, ReC91-95

Veľmi
dobrý

Vysvetlivky:
Relatívna
úmrtnosť
vybranú príčinu úmrtia:

na

Potenciálne roky strateného
života pri vybranej príčine
úmrtia:

ReC50 -zhubné nádory prsníka, ReC15-26 – zhubné nádory tráviaceho systému,
ReC18-20 – zhubné nádory hrubého čreva a konečníka, ReC91-95 – všetky
leukémie
PYLLJ – choroby dýchacej sústavy, PYLLC30-39 – zhubné nádory orgánov
krvotvorby
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH
ZMIERNENIE
IV.1. POŽIADAVKY NA VSTUPY
Záber pôdy
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Realizáciou navrhovaných činností, dôjde k záberom lesného pôdneho fondu, poľnohospodárske
pôdy nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté.
Pozemky, na ktorých sú navrhované nástupná stanica, lanové dráhy (Jamy 1, Jamy 2), údolné
a vrcholové stanice, zjazdové trate, ktorých súčasťou budú aj technológie zasnežovacieho
systému, vo väčšine prípadov predstavujú lesné pozemky. Tiež parkovisko je z prevažnej časti
navrhované na lesnom pozemku.
U lesných pozemkov, na ktorých je navrhovaná výstavba navrhovaných činností, bude vykonané
ich dočasné vyňatie z plnenia funkcií lesov na dobu 20 rokov v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.
Tabuľka 35: Predpokladané plochy záberov

Zjazdové trate
Lanová dráha Jamy 1 (šírka záberu 15 m)
Lanová dráha Jamy 2 (šírka záberu 15 m)
Údolná stanica Jamy 1
Údolná stanica Jamy 2
Vrcholová stanica Jamy 1
Vrcholová stanica Jamy 2
Nové nástupné miesto
Parkovisko
Spolu

Variant I
16,41
0,008
0,017
0,024
0,027
0,018
0,021
0,0799
2,49
19,1

Plochy záberov [ha]
Variant II
Variant IIIA
13,3
13,6
0,008
0,006
0,017
0,017
0,024
0,024
0,027
0,027
0,018
0,018
0,021
0,021
0,0799
0,0799
2,49
2,22
15,9
16,01

Variant IIIB
13,6
0,007
0,017
0,024
0,027
0,018
0,021
0,0799
2,22
16,01

Konkrétne zábery v rámci jednotlivých parciel budú upresnené vo vyšších stupňoch projektovej
dokumentácie.
Realizácia stavebných prác si okrem vyššie spomenutých záberov vyžiada dočasné vyňatie
lesných pozemkov a dočasné zábery iných plôch na obdobie výstavby. Rozsah takto dotknutých
parciel bude spresnený vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Dĺžka trvania dočasného
záberu (zvyčajne na dobu 2 – 3 roky) bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre
zrealizovanie stavebných prác. Pozemky, ktorými budú vedené prípojky inžinierskych sietí
a pod. budú upresnené vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.
Navrhovateľ stratu mimoprodukčných funkcií lesa nahradí v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov. S odlesňovaním na lesnom pozemku možno začať až
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí LPF podľa § 7 vyššie citovaného zákona.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Turistická ubytovňa** s reštauráciou
V prípade navrhovanej činnosti Turistická ubytovňa** s reštauráciou pôjde o prestavbu
dokončenej stavby, ktorá bola využívaná ako vodohospodársky objekt, ako úpravňa pitnej vody.
Existujúci objekt stojí na parcelách KN – C č. 4469/8 a 4469/9 o výmere 2008 a 374 m2, ktoré sú
evidované ako zastavané plochy a nádvorie. Prístup k objektu bude po jestvujúcej lesnej ceste
(parcela KN C č. 4469/12). Táto lesná cesta bude využívaná iba pre zásobovanie objektu.
Parkovanie pre ubytovaných hostí a odstavenie kontajnera pre zhromažďovanie komunálnych
odpadov bude zabezpečené na pozemku nachádzajúcom sa na okraji zastavaného územia
Tatranskej Lomnice na parcele KN C č. 81/5. Navrhovaná činnosť Turistická ubytovňa**
s reštauráciou nemá nároky na nové, nezastavané pozemky.

Ochranné pásma
Ochranné pásmo vodárenského zdroja Kuzmánovo pramenisko
• Ochranné pásmo I. stupňa sa nachádza v svahu, kde sú navrhované zjazdové trate a lanové
dráhy. OP II. stupňa sa nachádza vo vrcholovej časti vyvýšeniny. Do ochranného pásma II.
stupňa zasahujú vrcholové stanice lanových dráh a časť zjazdových tratí. Ochrana
vodárenského zdroja je realizovaná predovšetkým maximálnym možným odstupom
jednotlivých posudzovaných variantov od jeho ochranných pásiem.
Ochranné pásma ciest a komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, pre cestu II. triedy
• mimo zastavaného územia obce: 25 m od osi priľahlého jazdného pruhu
• v zastavanom území obce: 10 m od osi priľahlého jazdného pruhu
Ochranné pásma dráh podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
• dráha celoštátna a regionálna dráha 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od
hranice obvodu dráhy (platí tiež pre dráhy Tatranských elektrických železníc a trať
ozubnicovej železnice)
Pobrežné pozemky vodných tokov podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov
• vodohospodársky významné vodné toky do 10 m od brehovej čiary
• drobné vodné toky do 5 m od brehovej čiary
Ochranné pásma technickej vybavenosti – voda a kanalizácia
• verejné vodovody a verejné kanalizácie do priemeru 500 mm: 1,5 m (najmenšia vodorovná
vzdialenosť od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného
potrubia na obidve strany)
Ochranné pásma elektroenergetických zariadení podľa zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• vzdušné elektrické vedenie pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane: 15 m (v súvislých
lesných priesekoch 7 m)
• vzdušné elektrické vedenie pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane: 10 m
• káblové zavesené elektrické vedenie pri napätí od 1 kV do 110 kV vrátane: 2 m
• káblové podzemné elektrické vedenie pri napätí od 1 kV do 110 kV vrátane: 1m
• transformovňa VN/NN od konštrukcie transformovne: 10 m
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Potreba vody
Potreba vody počas výstavby
Všetky navrhované činnosti
Výstavba navrhovaných činností nemá vysoké nároky na spotrebu vody. Pitná voda
pre pracovníkov počas výstavby bude zabezpečovaná dovozom balenej pitnej vody resp. sa
využijú zdroje dostupné v rámci existujúcich prevádzok lyžiarskeho strediska. V prípade potreby
úžitkovej vody pre stavebné práce sa využijú miestne zdroje navrhovateľa (napr. vodná nádrž
na zasnežovanie).
Potreba vody počas prevádzky
Prevádzka navrhovaných činností vyžaduje zabezpečiť dostatočné množstvo vody pre: pitné
účely, požiarne účely, zasnežovanie lyžiarskych tratí.
• Pitná voda
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Nové nástupné miesto bude napojené na verejný vodovod v Jamách, ktorý je v správe PVS, a.s.
Poprad.
Predpokladané potreby vody
Priemerná denná potreba pitej vody Qp

30 m3.deň-1

Maximálna hodinová potreba pitnej vody Qmax.hod.

3 m3.hod-1
5 400 m3. rok-1

Priemerná ročná potreba pitnej vody Qroč.

Realizáciou projektu dôjde k obnoveniu prevádzky lyžiarskeho strediska v území v zimnom
období,v termíne december – máj, max. sezónny režim cca 6 mesiacov/rok. V letnom období
bude stredisko zavreté, neuvažuje sa s letnou prevádzkou lanových dráh.
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Objekt Turistická ubytovňa** s reštauráciou bude napojený na verejný vodovod cez vodomernú
šachtu, bod napojenia na jestvujúcom vodovode pred riešeným objektom.
Výpočet potreby vody
Počet lôžok
Počet
jedál/deň
Počet
zamestnancov
Kapacita
reštaurácie

25

Potreba vody turistická
ubytovňa (ako ostatné hotely)

150 lit/os/deň

max. 300

potreba vody pre 1 jedlo

25 lit/jedlo/deň

5

potreba pre zamestnancov

80 lit/zam/deň

100 stoličiek, obrátkovosť 3x z toho potreba použitie WC 50%, t.j. 150 osôb
reštaurácia

soc.

zariadenie-

5 lit/os/deň

Predpokladané potreby vody
Priemerná denná potreba pitej vody Qp
Maximálna hodinová potreba pitnej vody Qmax.hod.
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• Požiarna voda
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Potreba požiarnej vody bude pokrytá z existujúcej akumulačnej nádrže. Voda z nádže je
privedená do dotknutého územia potrubím pre zasnežovanie. Odberné miesto bude situované pri
multifunkčnom objekte, z potrubia na zasnežovanie sa vyvedie odbočka, na ktorú sa umiestni
vonkajší hydrant. Predpokladaná krátkodobá spotreba vody pri vonkašom hydrante je 12 l/s.
• Úžitková voda
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Potreba úžitkovej vody je viazaná pre potreby zasnežovania v zimnej sezóne.
Pre zasnežovanie navrhovaných zjazdových tratí bude použitá voda z existujúcej akumulačnej
nádrže. V súčasnosti, v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, je pre potreby
zasnežovania využívaná polyfunkčná akumulačná nádrž s objemom 129 700 m3 (podľa
geodetického porealizačného zamerania). Obnovením prevádzky Jám nevzniká potreba
rozšírenia existujúcej akumulačnej nádrže, jej súčasná kapacita je postačujúca aj na obnovené
zjazdové trate v Jamách, pretože sa s touto lokalitou rátalo už pri jej projektovaní. Táto
akumulačná nádrž je dotovaná vodou z Hlbokého potoka. Odber povrchových vôd z Hlbokého
potoka v r.km 3,8, číslo hydrologického poradia 3-01-02-057, bol povolený Rozhodnutím
Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2010/02081/06-KK o povolení užívania
dočasnej vodnej stavby zo dňa 31.12.2010. Povolené množstvo odoberaných vôd je Qmax =
200 000 m3.rok-1. Vo vodnom toku pod miestom odberu musí byť zabezpečený stály prietok
vody v množstve minimálne Q330 = 32 l.s-1, ktorý zabezpečí dostatočný sanitárny prietok.
Potenciál Hlbokého potoka pre odbery vody bol stanovený ako rozdiel medzi priemerným
mesačným prietokom a sanitárnym prietokom Q330, ktorý je v toku potrebné ponechať.
Potenciál Hlbokého potoka v r.km 3,8 pre odbery vody pre zasnežovanie pri ponechaní
sanitárneho prietoku Q330 = 32 l.s-1
Prietoky
Hlbokého
potoka v r.km 3,8

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Priemerný mesačný
[l.s-1] zdroj SHMÚ, 2004
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85

65

65

120

178

216

212

171

140

110

123

Mesačný [tis.m3]

332

228
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157

321

461

579

550

458

375

285

329

Mesačný prietok pri Q330
[tis.m3]

83
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86

77

86

83

86

83

86

86
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86

Disponibilné
vody [tis.m3]

249

142

88

80

235

378

493

467

372

289

202

243

množstvo

Potenciál Hlbokého potoka pre odbery vody, po odpočítaní sanitárneho prietoku, je približne
3 238 tis. m3/rok, v súčasnosti je povolený odber 200 000 m3.rok-1. Obnovením prevádzky Jám
nevzniká potreba rozšírenia existujúcej akumulačnej nádrže, jej súčasná kapacita je postačujúca
aj na obnovené zjazdové trate v Jamách, pretože sa s touto lokalitou rátalo už pri jej
projektovaní.
V súvislosti so schválenými rozvojovými aktivitami navrhovateľa, k oblasti Jám je už
vybudované potrubie pre prívod vody pre zasnežovanie z existujúcej akumulačnej nádrže.
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Rozhodnutím OÚŽP v Poprade č.j.: 2008/02484/06-KK zo dňa 10.12.2008 bolo v súlade s § 73
vodného zákona, § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona povolené
užívanie vodnej stavby „Zasnežovanie 0. a 1. etapa – Tatranská Lomnica, TLD Tatry“ okrem
iného aj pre zasnežovanie v úseku Jamy a pre čerpaciu stanicu, ktorou sú čerpané vody do tejto
vetvy zasnežovania. Prípojka pre zasnežovanie v Jamách je umiestnená na parcelách C-KN č.
4440/1, 4469/12, 4469/11, 4459/1 vo vlastníctve štátu a v správe ŠL TANAPu. Stavebný objekt
pozostáva z výtlačného potrubia vody a tlakového vzduchu, ktoré slúžia pre potreby stabilného
automatického zasnežovacieho systému. Výtlačné potrubie je z rúr DN 200. Trasa výtlačného
potrubia je vedená z čerpacej stanice (ČS I) a končí nadzemným hydrantom NH4. Dĺžka
výtlačného potrubia je 360 m. V spoločnej ryhe s výtlačným potrubím vody sú súbežne vedené
potrubie tlakového vzduchu, el.vedenie NN a VN, optokábel a analógový kábel. Uvádzaná
čerpacia stanica slúži pre zabezpečenie dodávky vody vysokotlakými čerpadlami do výtlačných
vetiev k jednotlivým odberným miestam. Zároveň rieši výrobu tlakového vzduchu pre potreby
zasnežovacej technológie. Rozvody vody pre zasnežovanie jednotlivých navrhovaných
zjazdových tratí budú napojené na túto prípojku.
Najviac vody sa spotrebuje na prvé zasneženie. Priebežné dosnežovanie bude realizované
podľa potreby a disponibilného množstva vody v akumulačnej nádrži. Realizácia navrhovaných
činností nemá nároky na nový zdroj vody pre zasnežovanie.

Surovinové zabezpečenie
Všetky navrhované činnosti
Navrhované činnosti nebudú mať pri výstavbe špeciálne nároky na suroviny. Potrebné bude
zabezpečiť rôzne druhy bežných stavebných materiálov (štrk, kameň, cement, drevo, potrubné
rozvody, oceľové konštrukcie a pod.). Výber konkrétnych technologických zariadení (lanové
dráhy, snežné delá, kompresory, náhradné zdroje a pod.) bude vychádzať z aktuálnej ponuky
renomovaných dodávateľov tohto sortimentu.

Potreba elektrickej energie
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Elektrická energia bude slúžiť ako zdroj pre pohon lanových dráh, pre vykurovanie priestorov
miestnosti obsluhy v údolných a výstupných staniciach, pre prípravu TÚV v sociálnych
zariadeniach multifunkčného objektu. Uvažuje sa s osvetlením parkoviska. Navrhovaná činnosť
bude napojená na verejnú energetickú sieť. V rámci pôvodného areálu v lokalite Jamy bola
vybudovaná transformovňa 22/0,4 kV s transformátorom 1x630 kVA pre Predné Jamy.
Napojenie lanovej dráhy Jamy 1 bude od TR1 na Jamách. Napojenie lanovej dráhy Jamy 2 bude
od TR 2 pri ČS I pri KLD 4. Odbery sa predpokladajú v zimnej sezóne, v termíne december –
máj, max. sezónny režim cca 6 mesiacov/rok.
Odhad nárokov: LD Jamy 1 a nástupné miesto 600 kW/h, LD jamy 2 a nástupné miesto 600
kW/h.
Trafostanice TR1, TR2 sú už existujúce trafostanice. TR1 je situovaná na parcele C-KN č.
4440/1, TR2 sa nachádza na parcele C-KN č. 4459/1. Obe obsahujú napäťové sústavy: AC
22 000 V 50 Hz, PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C, N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-S.
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Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Objekt Turistická ubytovňa** s reštauráciou bude napojený na verejnú energetickú sieť zemnou
prípojkou, cez elektromerový rozvádzač, bod napojenia pri miestnej komunikácií. Prípojka sa
vybuduje pozdĺž existujúcej lesnej cesty (parcela KN C č. 4469/12).
• Predpokladaná denná priemerná spotreba: 23 kW/h
• Predpokladaná ročná spotreba: 8395 kW/h
• Istenie proti skratu a preťaženiu: 40 A
• Prívodný NN kábel uložený v zemi o dĺžke cca 600m: AYKY 4x50

Potreba plynu
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Potreba tepla v novom nástupnom mieste (multifunkčný objekt) bude riešená kombinovane,
plynovou kotolňou, elektrikou. Vzhľadom na blízkosť vedenia verejného plynovodu sa uvažuje
s napojením na verejný plynovod zemnou prípojkou.
Podľa vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z.z. sa bude jednať o nový malý zdroj znečisťovania
ovzdušia kategórie č. 1. Palivo - energetický priemysel, 1.1. Technologické celky, obsahujúce
spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW <0,3.
Pre zabezpečenie tepla a teplej vody je navrhovaná kotolňa s 2 kotlami s predpokladaným
spoločným maximálnym tepelným príkonom 120 kW, maximálna spotreba zemného plynu 10
m3/hod., koeficient súčasnosti 0,7. Príprava TUV bude zabezpečená v bivaletnom zásobníku
s predpokladaným objemom 500 l.
Apreski bude vykurované elektrikou.
Velín lanových dráh je vykurovaný elektrikou, vo velíne bude aj pohotovostné WC pre obsluhu s
malým umývadlom a prietokovým ohrievačom vody, nakoľke velín je dosť vzdialený od
multifunkčného objektu, takže obsluha nemôže využívať tam umiestnené sociálne zázemie
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Vykurovanie objektu Turistická ubytovňa** s reštauráciou je navrhované ústredné teplovodné
s kotlom na plyn, príprava TÚV bude v prietokovom bojlery napojenom na kotol ústredného
kúrenia. Podľa vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov sa bude jednať
o nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie č. 1. Palivo - energetický priemysel, 1.1.
Technologické celky, obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom v MW <0,3. Vykurovanie a príprava TÚV bude doplnená o alternatívne –
obnoviteľné zdroje energie – slnečné kolektory a rekuperačnú jednotku s využitím odpadového
tepla z kuchyne.
Objekt Turistická ubytovňa** s reštauráciou bude napojený na verejný plynovod zemnou
prípojkou, ktorá sa vybuduje pozdĺž existujúcej lesnej cesty (parcela KN C č. 4469/12).
Pre zabezpečenie tepla a teplej vody je navrhovaná kotolňa s 3 kotlami o spoločnom
maximálnom tepelnom príkone 143,7 kW, maximálna spotreba zemného plynu 15,45 m3/hod.,
koeficient súčasnosti 0,7, spotreba zemného plynu 10,8 m3/h. Príprava TUV bude zabezpečená v
bivaletnom zásobníku s objemom 500 l, s podporou prípravy TUV slnečnými kolektormi. Počet
kolektorov bude upresnený v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Územie navrhovaných činností v oblasti Jamy je napojené na nadradenú dopravnú sieť a to
na cestu II/537, ktorá je vo vlastníctve a v správe Prešovského samosprávneho kraja.
Počas výstavby
Na transport materiálov sa využijú jestvujúce miestne komunikácie a lesné cesty. Na využívanie
lesných ciest je potrebné povolenie výnimky zo zákazu niektorých činností pri inom využívaní
lesov podľa § 31 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Pri výstavbe
vrcholových staníc sa uvažuje aj s prepravou vzdušnou trasou pomocou vrtuľníka.
Počas prevádzky
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Príjazd návštevníkov bude po ceste II/537. Predpokladá sa, že zhruba 90% návštevníkov príde
zo smeru od Starého Smokovca. Parkovanie návštevníkov bude zabezpečené na navrhovanom
parkovisku umiestnenom na ploche vymedzenej existujúcou cestou II. triedy č. 537 a
železničnou traťou ŽSR č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Prístup na parkovisko
bude prostredníctvom okružnej križovatky, ktorá je predmetom dokumentácie na stavebné
povolenie „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č.: II/537 s miestnou
komunikáciou na okružnú križovatku“, spracovanej spoločnosťou LABUDA – ASI s.r.o v roku
2015 (okružná križovatka bola zrealizovaná v r. 2017). Na túto okružnú križovatku bude
dobudované štvrté rameno, ktorým sa zabezpečí prístup na navrhované parkovisko.
Z navrhovaného parkoviska sa do nástupného miesta v Jamách návštevníci dostanú lávkou, ktorá
bude premosťovať cestnú komunikáciu II/537, parkovisko a chodník pre chodcov.
Navrhnutá dispozícia parkoviska vo variantoch I a II umožňuje zriadenie 485 kolmých
parkovacích miest šírky 2,8 m pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí dĺžky 19 m
pre parkovanie autobusov.
Navrhnutá dispozícia parkoviska vo variante III (subvarianty IIIA, IIIB) umožňuje zriadenie 429
kolmých parkovacích miest šírky 2,8 m pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí
dĺžky 19 m pre parkovanie autobusov.
Bezplatné parkovisko bude v zimných mesiacoch využité na 100%. Navrhovateľ predpokladá, že
parkovisko sa zaplní na 100% do 10:00 hod ráno, potom cca od 14:00 do 17:00 sa vyprázdni. Na
večerné lyžovanie sa predpokladá príchod max.100 áut (200 pohybov automobilov absolútne),
večerné lyžovanie budú využívať zväčša ubytovaní návštevníci.
Návrh počíta s využitím parkoviska návštevníkmi Tatranskej Lomnice celoročne, aj mimo
zimnej sezóny, a to najmä pri organizovaní početných kultúrno-športových podujatí v Tatranskej
Lomnici počas celého roka. Na parkovisku, v prípade potreby a záujmu, vzniká priestor aj pre
vybudovanie doplnkových služieb, napríklad stojiska pre bicykle alebo nabíjacej stanice pre
elektromobily.
Riešením pre zlepšenie dopravnej situácie v Tatranskej Lomnici môže byť aj lepšie zapojenie
verejnej dopravy a to napr. zvýšením počtu vlakových zastávok. Zámerom navrhovateľa je
v priestore navrhovaného parkoviska, situovaného v blízkosti železničnej trate ŽSR č. 184 Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica, zriadiť vlakovú zastávku. Návštevníci tak budú môcť do Tatier
pricestovať hromadnou dopravou a vystúpiť z vlaku pohodlne pri zjazdovke (lanovke).
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Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Prístup k objektu Turistická ubytovňa** s reštauráciou bude po jestvujúcej lesnej ceste (parcela
KN C č. 4469/12). Táto lesná cesta bude využívaná iba pre zásobovanie objektu. V letnom
období bude pre zásobovanie používané terénne vozidlo. V zimnom období, kedy v priestore
lesnej cesty budú zjazdovky, bude využívaný snežný skúter. Frekvencia dopravy sa predpokladá
cca 2 x denne. Pri prestavovanom objekte bude zriadená iba odstavná plocha pre zásobovacie
vozidlo, parkovanie pre ubytovaných hostí bude zabezpečené na pozemku nachádzajúcom sa na
okraji zastavaného územia Tatranskej Lomnice na parcele KN C č. 81/5. Reštaurácia je určená
pre klientelu lyžiarskeho strediska v Jamách a pre peších turistov.
Výpočet potreby parkovacích miest podľa prieskumu a STN 73 6110/Z2, tabuľky č. 20 je
nasledovná:
• ubytovacie zariadenia – zamestnanci, na 5 zamestnancov 1 park. miesto = 5:5 = 1 miesto
• ubytovacie zariadenia izba – na jednu izbu 0,5 park. miesto = 7:0,5 = 14 miest, z toho 70% =
9,8miesta
• spolu základný počet parkovacích miest 10,8 miesta
• celkový potrebný počet parkovacích stojísk N =1,1. Poxkmpxkd, kde
- Po - základný počet parkovacích miest = 10,8
- kmp regulačný koeficient mestskej polohy = 1,0
- kd - koeficient deľby dopravnej práce 35% : 65% = 0,8
• N = 1,1x10,8x1,0x0,8 = 9,5 miesta, navrhovaných je 10 pakovacích miest

Nároky na pracovné sily
Všetky navrhované činnosti
Počet pracovníkov počas výstavby navrhovaných činností bude závisieť od druhu práve
vykonávaných prác. Okrem počtu pracovníkov sa bude meniť aj ich profesné zameranie.
Pri výstavbe navrhovaných činností môžeme predpokladať prítomnosť 50 - 80 pracovníkov.
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Zabezpečenie prevádzky lanových dráh, nového nástupného miesta, údržby zjazdoviek si
vyžiada potrebu zamestnať cca 15 zamestnancov.
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
V súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti Turistická ubytovňa** s reštauráciou sa uvažuje
s vytvorením 5 pracovných miest.
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IV.2 ÚDAJE O VÝSTUPOCH
Emisie
Na znečisťovaní ovzdušia v širšom dotknutom území sa podieľajú emisie z dopravy, zimný
posyp ciest, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, emisie
z vykurovania domov na tuhé palivá, ktoré priamo vplývajú na úroveň znečistenia. Celkovo
možno konštatovať, že v dotknutej oblasti sa nenachádzajú také zdroje znečistenia, ktoré by
ovplyvňovali znečistenie ovzdušia nad normou povolenú koncentráciu.
Počas výstavby
Všetky navrhované činnosti
Počas výstavby navrhovaných činností možno očakávať len minimálne ovplyvnenie kvality
ovzdušia a to na lokálnej úrovni.
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú dopravné mechanizmy (dovoz stavebných materiálov)
a stavebné mechanizmy (realizácia výkopov, terénnych úprav). Množstvo emisií bude závislé od
frekvencie dopravy, počtu, druhu a technického stavu automobilov a mechanizmov používaných
na stavbe. Mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia podliehajú emisným a technickým kontrolám,
preto nepredpokladáme prekročenie emisných limitov stanovených právnymi predpismi v oblasti
ochrany ovzdušia.
Dočasné výkopy, navážky stavebného materiálu budú fungitívnymi zdrojmi prašnosti. Nakoľko
sa však nejedná o rozsiahle a časovo náročné stavebné práce, nepredpokladá sa dlhodobé
negatívne pôsobenie na životné prostredie a obyvateľstvo.
Pri realizácii stavebných prác dochádza k znehodnocovaniu zastavaného prostredia rozvážaním
blata po komunikáciách. Počas suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre narastá
prašnosť. Prevenciou na predchádzanie týchto vplyvov je realizácia prevádzkových opatrení
týkajúcich sa čistenia kolies a karosérií dopravných prostriedkov vychádzajúcich zo staveniska,
zabezpečenia skrápania komunikácií, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc z povrchov
ciest.
Tieto zdroje znečistenia ovzdušia sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác. Navrhované
varianty sa významne nelíšia druhmi zdrojov a znečisťujúcich látok ovplyvňujúcich kvalitu
ovzdušia. Pri dodržaní technických a organizačných opatrení na ochranu ovzdušia prašnosť
zo stavebných prác bude na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Počas prevádzky
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Prevádzka týchto navrhovaných činností bude mať vplyv na kvalitu ovzdušia v dôsledku:
• statickej dopravy
Navrhovateľ pre účely komplexného vybavenia lyžiarskeho strediska plánuje vybudovať
parkovisko na západnom okraji zastavaného územia mestskej časti Tatranská Lomnica.
Parkovisko bude v zimných mesiacoch využité na 100%. Navrhovateľ predpokladá, že
parkovisko sa zaplní na 100% do 10:00 hod ráno, potom cca od 14:00 do 17:00 sa vyprázdni.
Na večerné lyžovanie sa predpokladá príchod max. 100 áut (200 pohybov automobilov
absolútne), večerné lyžovanie budú využívať zväčša ubytovaní návštevníci.
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Navrhnutá dispozícia parkoviska variantov I a II umožňuje zriadenie 485 kolmých parkovacích
miest šírky 2,8 m pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí dĺžky 19 m pre
parkovanie autobusov.
Navrhnutá dispozícia parkoviska variantov IIIA, IIIB umožňuje zriadenie 429 kolmých
parkovacích miest šírky 2,8 m pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí dĺžky 19 m
pre parkovanie autobusov.
Lyžiarske stredisko bude v prevádzke v zimnej sezóne, predpoklad cca 180 dní v roku. V letnej
sezóne bude parkovisko využívané pešími návštevníkmi Tatranskej Lomnice.
Posúdenie vplyvu navrhovaného parkoviska na kvalitu ovzdušia blízkeho okolia
so zohľadnením dopravných ciest, po ktorých bude zabezpečený príchod automobilov
na parkovisko, popr. ich odchod z parkoviska je vykonané v rozptylovej štúdii (HESEK, F.,
2018), ktorá je súčasťou samostatných písomných príloh tohto dokumentu.
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
V danom prípade v rámci nulového variantu sa posudzoval vplyv príjazdovej cesty II/537 na
znečistenie ovzdušia okolia parkoviska a vplyv existujúceho parkoviska navrhovateľa pre
491 osobných automobilov, nachádzajúce sa vo vzdialenosti cca 570 m od projektovaného
parkoviska severne.
Najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia okolia parkoviska v súčasnej dobe je cesta II/537.
Pre výpočet emisnej situácie boli použité údaje o intenzite dopravy podľa údajov SSC. Posledné
celoštátne sčítanie dopravy bolo vykonané v r. 2015. Na ceste II/537 sa v okolí Tatranskej
Lomnice nachádzajú dva sčítacie úseky (ďalej v texte aj s.ú.), s.ú. 00780 JZ od Tatranskej
Lomnice v smere od Tatranskej Lesnej a .), s.ú. 00796 SV od Tatranskej Lomnice v smere
od Kežmarských Žľabov. Nakoľko zastavané územie Tatranskej Lomnice je situované SV
od navrhovanej činnosti, pre hodnotenie vplyvov na emisnú situáciu sa použili údaje o intenzite
dopravy zo sčítacieho úseku 00796, ktoré sú vyššie. Intenzity dopravy z r. 2015 na r. 2018 boli
prepočítané koeficientom 1,05 pre osobné automobily a 1,039 pre nákladné automobily.
Tabuľka 36: Intenzita dopravy na prístupovej komunikácii
Intenzita dopravy [auto/24h]
r. 2015

Nulový
variant

varianty
I, II

variant
IIIA,
IIIB

cesta
II/537,
sčítací úsek 00796
vjazd
na
navrh.parkovisko
II/537,
úsek
00796
Vjazd
na
parkovisko
II/537,
úsek
00796
Vjazd
na
parkovisko

Príspevok navrhovanej
činnosti

r. 2018

Osobné
automobily

Nákladné
automobily

Osobné
automobily

Nákladné
automobily

Osobné
automobily

Nákladné
automobily

4937

512

5 184

532

-

-

-

-

-

-

-

-

4937

512

5 184

532

585

13

-

-

-

-

1 170

26

4937

512

5 184

532

529

10

-

-

-

-

1 058

20
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Tabuľka 37: Emisia znečisťujúcich látok
Zdroj

Osobné
automobily

Nákladné
automobily

Existujúce
parkovisko

Znečisťujúca
látka
CO
NOx
Benzén
PM10
CO
NOx
Benzén
PM10
CO
NOx
Benzén
PM10

Emisia[kg.h-1]
Krátkodobá
Variant I, II
Variant III
2,4008
2,1236
0,0917
0,0811
0,0034
0,0030
0,0829
0,0734
0,0983
0,0756
0,0550
0,0423
0,0002
0,0002
0,0043
0,0033
2,4305
2,4305
0,0928
0,0928
0,0034
0,0034
0,0840
0,0840

Dlhodobá
Variant I, II
Variant III
0,4001
0,3539
0,0153
0,0135
0,0006
0,0005
0,0135
0,0122
0,0164
0,0126
0,0092
0,0071
0,00004
0,0003
0,0007
0,0006
0,4051
0,4051
0,0155
0,0155
0,0006
0,0006
0,0140
0,0140

V štúdii sa hodnotí vplyv rozhodujúcich znečisťujúcich látok: CO (oxid uhoľnatý), NOx (suma
oxidov dusíka, ako NO2 oxid dusičitý), benzén, TZL (tuhé znečisťujúce látky ako PM10).
• prevádzky náhradného zdroja
V údolných staniciach lanových dráh Jamy I, Jamy II budú umiestnené náhradné zdroje dieselagregáty, ktoré budú slúžiť pre vyloženie pasažierov lanovky v prípade poruchy priameho
pohonu, resp. pri výpadku distribučnej siete NN.
Náhradné zdroje budú ojedinelé zdroje znečisťovania ovzdušia v zimnej sezóne, spúšťané budú
v prípade uvedených situácií a počas testovania (cca 5 min týždenne v dennej dobe). Ich
prevádzka je len po dobu vyprázdnenia lanovky od prepravovaných osôb, pričom pri LD1 bude
dĺžka času využitia náhradného zdroja max 15 min, pri LD2 bude čas max 30 min. Podrobnejšie
budú parametre týchto zariadení spresnené v nadväzujúcich stupňoch projektovej dokumentácie.
Vzhľadom k dĺžke navrhovaných lanových dráh pôjde pravdepodobne o nové malé zdroje
znečisťovania ovzdušia s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW <0,3
(podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.).
• vykurovania
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Potreba tepla v novom nástupnom mieste (multifunkčný objekt) bude riešená kombinovane,
plynovou kotolňou, elektrikou. Vzhľadom na blízkosť vedenia verejného plynovodu sa uvažuje
s napojením na verejný plynovod zemnou prípojkou.
Podľa vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z.z. sa bude jednať o nový malý zdroj znečisťovania
ovzdušia kategórie č. 1. Palivo - energetický priemysel, 1.1. Technologické celky, obsahujúce
spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov
s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW <0,3.
Pre zabezpečenie tepla a teplej vody je navrhovaná kotolňa s 2 kotlami s predpokladaným
spoločným maximálnym tepelným príkonom 120 kW, maximálna spotreba zemného plynu 10
m3/hod., koeficient súčasnosti 0,7. Príprava TUV bude zabezpečená v bivaletnom zásobníku
s predpokladaným objemom 500 l.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

123

OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

Priestory miestností obsluhy v údolných a výstupných staniciach budú vykurované elektrickými
konvektormi.
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Pre zabezpečenie tepla a teplej vody pre objekt Turistická ubytovňa** s reštauráciou je
navrhovaná kotolňa s 3 kotlami o spoločnom maximálnom tepelnom príkone 143,7 kW,
maximálna spotreba zemného plynu 15,45 m3/hod., koeficient súčastnosti 0,7, spotreba zemného
plynu 10,8 m3/h. Príprava TUV bude zabezpečená v bivaletnom zásobniku s objemom 500 l, s
podporou prípravy TUV slnečnými kolektormi. Počet kolektorov bude upresnený v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. sa bude jednať
o nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie č. 1. Palivo - energetický priemysel, 1.1.
Technologické celky, obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom v MW <0,3. Pri spaľovaní zemného plynu sú rozhodujúce emisie CO, NOx.
Emisné toky týchto znečisťujúcich látok budú malé, nakoľko ide o spaľovanie ekologického
paliva. Presnejšie údaje vrátane bilancie emisií bude obsahovať projektová dokumentácia stavby.
• iné
Prístup k objektu bude po jestvujúcej lesnej ceste. Táto lesná cesta bude využívaná iba pre
zásobovanie objektu. V letnom období bude pre zásobovanie používané terénne vozidlo.
V zimnom období, kedy v priestore lesnej cesty budú zjazdovky, bude využívaný snežný skúter.
Frekvencia dopravy sa predpokladá cca 2 x denne. Intenzita dopravy bude nízka, bez
významnejšieho vplyvu na kvalitu ovzdušia dotknutého územia.

Žiarenie a iné fyzikálne polia
Všetky navrhované činnosti
Posudzované činnosti nebudú zdrojom tepelného ani magnetického žiarenia. Exteriérové
osvetlenie navrhovaných činností bude navrhnuté tak, aby smerovalo a osvetľovalo len potrebné
priľahlé plochy.

Zápach a iné výstupy
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí
Navrhované činnosti nie sú zdrojom zápachu ani žiadnych iných negatívnych výstupov.
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Zdrojom zápachu bude kuchyňa, ktorá bude mať kapacitu do 300 hlavných jedál denne. Zápach
z kuchynskej prevádzky je možné obmedziť vhodnou vzduchotechnikou. Konkrétne riešenie
bude predmetom vyšších stupňov projektovej dokumentácie.
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Hluk
Hlukovú situáciu v širšom dotknutom území ovplyvňuje toho času predovšetkým automobilová a
železničná doprava.
Počas výstavby
Všetky navrhované činnosti
Počas výstavby navrhovaných činností bude zdrojom hluku a vibrácií stavebná činnosť
a doprava. Hluk a vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri práci ťažkých
zemných strojov: bagre, nakladače, buldozéry, ťažké nákladné vozidlá. V neskorších fázach
výstavby bude hluková záťaž rezidentov v okolí dotknutého územia výstavby navrhovaných
činností nižšia. Zvýšenie hluku v dôsledku výstavby navrhovaných činností možno očakávať
v priestore staveniska a v bezprostrednej blízkosti prístupových komunikácií.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prípustné hladiny akustického výkonu niektorých stavebných
strojov a dopravných prostriedkov podľa NV SR č. 26/2006 Z.z., ktorým sa mení NV SR
č. 222/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.
Tabuľka 38: Prípustné hladiny akustického výkonu niektorých stavebných strojov a dopravných
prostriedkov
Typ zariadenia

Zhutňovacie stroje (vibračné valce, vibračné platne, vibračné ubíjačky)

Pásové dozéry, pásové nakladače, pásové rýpadlá-nakladače
Kolesové dozéry, kolesové nakladače, kolesové rýpadlá-nakladače,
dampery, gradery, zhutňovače odpadu s nakladacím zariadením,
zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spalovacím motorom,
pojazdné žeriavy, zhutňovacie stroje (nevibračné valce), finišéry na
vozovku, hydraulické tlakové zdroje
Rýpadlá, stavebné výťahy na prepravu materiálu, stavebné vrátky,
motorové kultivátory
Ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá

Kompresory

Čistý inštalovaný výkon P (v
kW), elektrický výkon Pel (v
kW), hmotnosť zariadenia m
(v kg), šírka záberu L (v cm)

Prípustná
hladina
akustického výkonu
v dB/1 pW

P≤8
8 < P ≤ 70
P > 70
P ≤ 55
P > 55

105
106
86+11 lg P
103
84 + 11 lg P

P ≤ 55

101

P > 55

82 + 11 lg P

P ≤ 15
P > 15
m ≤ 15
15 < m < 30
m ≥30
P ≤ 15
P > 15

93
80 + 11 lg P
105
92 + 11 lg m
94 + 11 lg m
97
95 + 2 lg P

Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej
hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať,
že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk
sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia
strojov a dá sa riadiť len dĺžka jeho pôsobenia v rámci pracovného dňa.
V zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. sa pri stavebnej činnosti v pracovných dňoch
od 7:00 do 21:00 hod a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod hluk v blízkom okolí posudzuje
hodnotiacou hladinou pri použití korekcie -10 dB. V tomto prípade by ekvivalentná denná
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hluková záťaž od stavebných mechanizmov v uvedenom časovom intervale nemala presiahnuť
hladinu hluku 60 dB.
Tieto vplyvy sú dočasné, zmierniteľné sú technicko-organizačnými opatreniami (organizácia
hlučných prác, stanovenie max. povolenej rýchlosti na staveniskových komunikáciách,
vykonávanie pravidelných kontrol a servisu strojných a dopravných zariadení). Hluk a vibrácie
zo stavebných prác budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Tieto zdroje hluku sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác. Navrhované varianty sa
významne nelíšia druhmi zdrojov hluku a dobou ich pôsobenia. Hluk a vibrácie zo stavebných
prác budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Pre zníženie hlukovej záťaže užívateľov okolitých objektov sa doporučuje do projektu
organizácie výstavby zakomponovať nasledovné odporučenia:
• na zemné práce používať modernú techniku s čo najnižším certifikovaným akustickým
výkonom. Vylučuje sa používanie zastaraných stavebných strojov bez platného osvedčenia
o akustických emisiách.
• vzhľadom na najbližšie obytné územie od miesta výstavby sa doporučuje zakázať prevádzku
stavebných strojov a nákladných vozidiel s akustickým výkonom nad Lw = 88 dB(A) vo
večernej a nočnej dobe. Prevádzku je nutné sústrediť len na dennú dobu v max. rozmedzí
7:00-18:00 hod.
Počas prevádzky
Hluková situácia navrhovaných činností je posúdená v rámci „Akustická štúdia č. 18-050-s,“
(Plaskoň, V, 2018). Štúdia je prílohou tohto dokumentu. Na kalibráciu výpočtového softwaru sa
uskutočnilo technické kalibračné meranie imisií hluku v definovaných a zaznamenaných
podmienkach.
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí
Realizáciou zámeru pribudnú v území nové zdroje hluku v podobe
• parkoviska
Variant
Variant I, II
Variant III (subvarianty A,B)

Počet parkovacích státí
pre osobné automobily
pre autobusy
485
13
429
10

Hladiny hlukových imisií vo vonkajšom prostredí z líniových zdrojov hluku sa určili výpočtovou
metódou pomocou programového produktu HLUK+ vo verzii Profi 11.10. Východiskovými
výpočtovými parametrami bola intenzita a zloženie cestnej dopravy na posudzovaných
dopravných úsekoch, kvalita povrchu vozovky, jej pozdĺžny sklon, plynulosť dopravného prúdu
a terénny profil posudzovaného územia.
Zloženie celkovej dopravy bolo rozdelené do dvoch skupín zdrojov hluku, z ktorých jedna
predstavuje ľahké vozidlá – OA (osobné, malé úžitkové), druhá ťažké vozidlá nad 7,5 t – NA
(nákladné vozidlá a autobusy). Stav dopravy na priľahlých komunikáciách je stanovený
z celoštátneho sčítania dopravy SSC a.s. v r. 2015 (4927 OA + 359 NA /24 h), z odpočtu
dopravy počas kalibračného merania hluku a z bilancie obratovosti navrhovaného parkoviska.
Za najnepriaznivejší stav dopravnej situácie je možné považovať zimnú sezónu, kedy sa
predpokladá príchod vozidiel návštevníkov a obsadenie plnej kapacity parkoviska v
dopoludňajších hodinách a vyprázdnenie parkoviska do cca 17:00 hod. V novovybudovanom
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stredisku sa uvažuje aj s večerným lyžovaním, ktoré bude prednostne využívané návštevníkmi
blízkych ubytovacích zariadení. Vo večernej dobe 18:00 - 22:00 sa odhaduje zaplnenie
parkoviska cca 100 osobnými vozidlami. Navrhovaná činnosť tak v dennom referenčnom
intervale vygeneruje pohyby osobných vozidiel a autobusov (príjazdy a odjazdy) v objeme cca 2násobku parkovacej kapacity, vo večernom ref. intervale to bude cca 200 pohybov OA.
• prevádzkových zdrojov hluku
V oblasti Jamy je navrhované vybudovať dve lanové dráhy, ktoré označujeme Jamy 1 a Jamy 2.
Jednotlivé navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich podpier a polohou
zjazdových tratí, resp. technológiou. Až na lanovú dráhu Jamy 1 vo variante IIIB, ktorá bude
mať fixný systém upevnenia vozňov, všetky ostatné lanové dráhy majú odpojiteľný systém
upevnenia vozňov. Pri oboch technológiách sú navrhované 6-miestne sedačky. Konkrétny typ
technologického zariadenia bude upresnený vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.
V areáli Jamy plánuje navrhovateľ obnoviť večerné lyžovanie. Večerné lyžovanie je plánované
vo všetkých variantoch na zjazdovke s označením „ZJ 03“ a predpokladaný čas prevádzky je od
17:00-22:00.
Dominantným zdrojom hluku zo stacionárnych zdrojov v priestore nového lyžiarskeho areálu
budú technologické zariadenia:
• Z1 - údolná stanica lanovej dráhy
• Z2 - vratné koleso vrcholovej stanice lanovej dráhy
Každá navrhovaná lanová dráha bude mať údolnú a vrcholovú stanicu. Údolnú stanicu okrem
iného tvorí technológia pohonu lanovky, dopravník.
• Z3 - kladkový systém oporných stožiarov lanovej dráhy
Jednotlivé varianty sa líšia počtom, výškou podpier (oporných stožiarov), sklonom ich
zabudovania.
Lanová dráha Jamy 1 (situovaná južne) má vo variantoch I a II identickú polohu a technické
parametre. Poloha výstupnej stanice tejto lanovej dráhy sa nachádza v blízkosti stanovišťa
výskytu mlokov a zasahuje do ich migračných trás. V prípade variantu III bola výstupná stanica
lanovej dráhy navrhnutá mimo stanovišťa výskytu mlokov. Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia
technológiou navrhovanej lanovej dráhy. Technológie sa líšia počtom podpier, prepravnou
rýchlosťou.
Poloha lanovej dráhy Jamy 2 (situovaná severne) je rovnaká u všetkých navrhovaných variantov.
Odlišnosť medzi jednotlivými variantmi je v rozložení podpier. V prípade variantu I je
navrhované lanovú dráhu Jamy 2 podoprieť 9 podperami, pričom jedna podpera zasahuje do
ochranného pásma vodárenského zdroja. U variantov II a III je navrhované lanovú dráhu
podoprieť 10 podperami, pričom podpery sú umiestnené mimo ochranného pásma vodárenského
zdroja.
Predpokladané počty oporných stožiarom lanových dráh
- podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu I a II: 6 podpier
- podpery lanovej dráhy Jamy 2 u variantu I: 9 podpier
- podpery lanovej dráhy Jamy 2 u variantu II a IIIA, IIB: 10 podpier
- podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu IIIA: 5 podpier
- podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu IIIB: 7 podpier
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• Z4 - zasnežovacie systémy
Pre zasnežovanie v Jamách je navrhované použiť vysokotlakové tyčové snežné delá.
Predpokladá sa použitie nemobilných tyčových zasnežovacích jednotiek RUBIS EVO, pre ktoré
je deklarovaná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 50 m na úrovni LAeq,t = 62 dB. Bodové
droje hluku Z5 budú umiestnené pozdĺž zjazdových tratí vo výške približne 6 m nad terénom.
Prehľad potrieb snežných diel podľa navrhovaných variantov:
Plocha zjazdovej trate [ha]
Odhadovaný počet snežných diel [ks]

Variant I
16,41
92

Variant II
13,3
73

Variant III (subv.A,B)
13,6
93

Produkcia hluku z týchto zdrojov je závislá od snehových podmienok. Vyššia a dlhodobejšia
produkcia hluku môže byť počas obdobia prvého zasnežovania, t.j. november - december. Pri
rovnakom počte a výkone snežných diel, nasadení 16 hod denne, okamžitom výkone 250 - 540
l/s, bude prvé nasneženie realizované za 5 – 6 dní. Vplyv hluku zo zasnežovania bude časovo
obmedzený na niekoľko dní v mesiaci (v ktorých budú priaznivé podmienky pre výrobu snehu).
V období dosnežovania, v závislosti od snehových a klimatických podmienok, by malo dôjsť k
poklesu hladín hluku, resp. skráteniu doby trvania hluku. Pre dosnežovanie sa nepredpokladá
nasadenie všetkých zariadení naraz, takže vplyv hluku bude menší.
• Z5 - náhradný zdroj el. energie pre núdzový pohon
V údolných staniciach lanových dráh Jamy I, Jamy II budú umiestnené náhradné zdroje dieselagregáty, ktoré budú slúžiť pre vyloženie pasažierov lanovky v prípade poruchy priameho
pohonu, resp. pri výpadku distribučnej siete NN.
Náhradné zdroje budú ojedinelé zdroje hluku v zimnej sezóne, spúšťané budú v prípade
uvedených situácií a počas ich testovania (cca 5 min týždenne v dennej dobe). Ich prevádzka je
len po dobu vyprázdnenia lanovky od prepravovaných osôb, pričom pri LD1 bude dĺžka času
využitia náhradného zdroja max 15 min, pri LD2 bude čas max 30 min. Podrobnejšie budú
parametre týchto zariadení spresnené v nadväzujúcich stupňoch projektovej dokumentácie.
• Z6 - úprava povrchu trate ratrakmi
Hluk produkovaný z týchto zdrojov bude závisieť od frekvencie a času nevyhnutnej údržby tratí,
pričom zvýšené nároky na údržbu majú zjazdovky, resp. ich úseky so zvýšeným sklonom a v
miestach tvorby zľadovateného povrchu. Nevyhnutná pracovná doba úpravy zjazdoviek je
závislá od pracovnej rýchlosti stroja, jeho záberu, plochy upravovanej zjazdovky a morfológie
terénu (cca 2- 4 hodiny denne, po ukončení dennej prevádzky).
•

Nástupné miesto bude v prevádzke počas dňa a večer v zimnej sezóne, predpoklad cca 180
dní v roku. Hluk bude spôsobovaný ľudskou vravou.

Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Prístup k objektu bude po jestvujúcej lesnej ceste (parcela KN C č. 4469/12), ktorá bude
využívaná iba pre zásobovanie objektu. V letnom období bude pre zásobovanie používané
terénne vozidlo. V zimnom období, kedy v priestore lesnej cesty budú zjazdovky, bude
využívaný snežný skúter. Z hľadiska hluku predstavuje pohyb zásobovacích vozidiel 2x denne
náhodne vyskytujúce sa zvukové udalosti, ktoré nie je možné všeobecne objektívne
kvantifikovať vo forme celodennej ekvivalentnej hladiny hluku. Zdroje hluku generovaného
prevádzkou kotolne a kuchyne uvedeného ubytovacieho zariadenia potom predstavujú výduchy
kotolne resp. vzduchotechniky kuchyne. Kvantifikácia týchto zdrojov hluku je možná až vo
vyšších stupňoch projektovej dokumentácie, kde budú konkretizované jednotlivé zariadenia.
Nakoľko sa jedná o bežné zdroje hluku používané v štandardnej obytnej zástavbe, nie je tu
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predpoklad negatívneho vplyvu na blízke okolie ubytovne z titulu nadmerného hluku.
Spomínané zdroje hluku je možné podľa potreby dodatočne upraviť napr. vhodnými tlmičmi
hluku. Prípadné technické úpravy je možné navrhovať až na základe výsledkov meraní hluku
počas reálnej prevádzky stacionárnych zdrojov hluku.

Vibrácie
Vibrácie rovnako ako hluk môžu prenikať do vnútorných chránených priestorov z vonkajších
alebo vnútorných zdrojov. Rovnako ako v prípade zvuku, tak aj v prípade vibrácií je útlm
prostredím závislý od frekvencie kmitov, t.j. vyššie frekvencie sú v pôde pri vzrastajúcej
vzdialenosti účinnejšie tlmené. Predikcia šírenia vibrácií s akceptovateľnou presnosťou nie je
možná, nakoľko nie je známe štruktúrne zloženie podložia ako aj výskyt potenciálnych
vibračných mostov v dôsledku nerovnomernej hustoty prostredia, v ktorom sa vibrácie šíria.
Z toho dôvodu sa len definovali skupiny možných zdrojov vibrácií v dôsledku realizácie
navrhovanej činnosti.
Počas výstavby
Všetky navrhované činnosti
Zariadenia alebo činnosti, ktoré môžu byť počas výstavby typickým zdrojom vibrácií sú napr.
výkopové zariadenia, zhutňovacie stroje. Stavby rovnako ovplyvňuje aj prejazd ťažkých
nákladných vozidiel a mechanizmov po prístupových komunikáciách stavby.
Miera ovplyvnenia závisí od vzdialenosti od zdroja vibrácií. Primárne a sekundárne účinky
vibrácií často vedú ľudí k pocitu, že vibrácie poškodzujú stavby, v ktorých sa nachádzajú, aj keď
hladiny vibrácií sú pod minimálnou hodnotou potenciálneho poškodenia. Vibrácie generované
stavebnou činnosťou majú potenciál poškodzovať konštrukcie stavebných objektov, môžu
spôsobiť napr. povrchové architektonické poškodenia, prasknutie podlahových dosiek až
poškodenie nosného systému stavby. Výraznejší prejav vibrácií možno očakávať do vzdialenosti
jednotiek, respektíve desiatok metrov od ich zdroja.
Tieto vplyvy sú dočasné, zmierniteľné sú technicko-organizačnými opatreniami (organizácia
prác). Vibrácie zo stavebných prác posudzovaného úseku budú na bežnej úrovni realizácie
stavieb podobného rozsahu.
Počas prevádzky
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude vonkajším zdrojom vibrácií len bežná cestná
doprava na priľahlých komunikáciách. Nepretržitá prevádzka na frekventovaných dopravných
cestách vyvoláva pomerne kontinuálnu a relatívne konštantnú úroveň vibrácií. Na miestach, kde
sa nachádzajú nespojitosti na povrchu, môžu vznikať lokálne špičky vibrácií. Tieto extrémne
vysoké zvyčajne trvajú len zlomok sekundy, ale nie dlhšie, než niekoľko sekúnd. Automobilová
doprava bežne generuje amplitúdy vibrácií s hodnotou 1/5 až 1/10 amplitúdy vibrácií
výkopového zariadenia. V súlade s týmto pravidlom sú vibrácie vytvárané bežnou
automobilovou dopravou zvyčajne zatienené vibráciami vytváranými nákladnými vozidlami.
Intenzita dopravy na dotknutej cestnej sieti s dominantným zastúpením osobných automobilov
nepredstavuje faktor atakujúci prípustnú hodnotu neprerušovaných alebo periodicky
prerušovaných vibrácií v obytných miestnostiach.
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Vzhľadom na charakter prevádzky sa nepredpokladá výrazný zdroj vibrácií.
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Odpadové vody
Počas výstavby
Všetky navrhované činnosti
Neuvažuje sa so vznikom odpadových vôd. Sociálne potreby pracovníkov stavby budú
zabezpečené prostredníctvom mobilnej sanitárnej techniky, resp. v existujúcich prevádzkach.
Prípadná voda zo zrážok bude z výkopov odčerpaná na okolitý terén.
Počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovaných činností možno očakávať vznik:
• odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) zo striech
Všetky navrhované činnosti
Dažďové vody zo striech navrhovaných objektov budú zvedené na terén, poprípade budú
vybudované trativody. Voda z povrchového odtoku zo striech objektov nie je znečistená a
nebude mať vplyv na kvalitu povrchových ani podzemných vôd. Jej zaústením v mieste vzniku
sa v území zachová vodná bilancia a nedôjde k umelému odvádzaniu vôd mimo územie.
Predpokladané množstvo dažďových vôd

Údolná stanica Jamy 1
Údolná stanica Jamy 2
Vrcholová stanica Jamy 1
Vrcholová stanica Jamy 2
Nové nástupné miesto
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Spolu
Variant
Varianty I, II, III

Výmera
plochy
0,21 ha

Variant I
0,024
0,027
0,018
0,021
0,0799
0,04
0,21

Predpokladané plochy striech [ha]
Variant II
Variant IIIA
Variant IIIB
0,024
0,024
0,024
0,027
0,027
0,027
0,018
0,018
0,018
0,021
0,021
0,021
0,0799
0,0799
0,0799
0,04
0,04
0,04
0,21
0,21
0,21

Charakter plochy
strecha

Súčiniteľ
odtoku
0,9

Množstvo vôd
z povrchového odtoku
28,16 l/s

•

odpadových vôd z povrchového odtoku z parkoviska s prečistením v odlučovači
ropných látok
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Odvedenie dažďových vôd z povrchu vozovky prístupových komunikácii bude zabezpečené ich
pozdĺžnym a priečnym sklonom. Vody budú takto odvádzané do priekop, ktoré budú zaústené do
existujúcich vodných tokov, respektíve pri variante III aj do zachovanej zamokrenej oblasti.
Vody z plochy parkoviska so státiami budú pred zaústením do vodného toku prečistené v ORL.
Odlučovač ropných látok bude umiestnený na najnižšom mieste parkoviska.
Variant
Varianty I, II
Variant III

Výmera
plochy
2,4 ha
2,13 ha

Charakter plochy
spevnená plocha
spevnená plocha

Súčiniteľ
odtoku
0,9
0,9

Množstvo vôd
z povrchového odtoku
321,84 l/s
285,63 l/s

Vzhľadom na vypočítané množstvo čistených vôd sa navrhuje odlučovač s orientačnou
kapacitou 300 l/s. Konkrétny typ ORL bude špecifikovaný vo vyšších stupňoch projektovej
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dokumentácie. Vybratý bude taký ORL, ktorý za dodržania prevádzkových parametrov, bude
spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia podľa NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
V km 0,102 je navrhnutý rúrový priepust na prevedenie toku a vôd vyústených z existujúceho
priepustu, ktorý prevádza vody popod cestu II. triedy do priestoru navrhovaného parkoviska.
Tento existujúci priepust bude nutné z dôvodu dobudovania odbočovacieho pruhu na ceste II.
triedy predĺžiť. Novonavrhnutým priepustom v km 0,102 budú vody prevedené popod
parkovisko a zaústené budú do priekopy, ktorá sa zaústi do existujúceho priepustu pod
železničnou traťou. Alternatívne je možné namiesto prevedenia vôd priepustom riešiť ich
prevedenie pomocou otvorenej priekopy po obvode parkoviska. Výsledné riešenie sa stanoví po
rokovaniach so správcom toku v ďalšom stupni PD. Dažďové vody odvádzané priekopami bude
nutné previesť priepustom aj popod prístupové 4. rameno okružnej križovatky.
• splaškové odpadové vody
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Pri týchto navrhovaných činnostiach splaškové odpadové vody vzniknú v nástupnom mieste,
údolných staniciach lanových dráh. V nástupnom mieste budú zabezpečené toalety pre
verejnosť, budú sa tu nachádzať toalety dámske (8 jednotiek toaliet, 4 umývadlá), pánske (4
jednotky toaliet, 4 pisoáre, 4 umývadlá), obslužné sklady. V údolných staniciach budú toalety
pre obsluhu. Vo vrcholových staniciach budú pre obsluhu zabezpečené chemické toalety.
Splaškové odpadové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie. Nové nástupné miesto
(multifunkčný objekt) je situované na okraji zastavaného územia Tatranskej Lomnice, kde sú
vybudované verejné inžinierske siete. Množstvo splaškových odpadových vôd zodpovedá
spotrebe vody. Nástupné miesto bude v prevádzke počas zimnej sezóny, predpoklad v termíne
december – máj, max. sezónny režim cca 6 mesiacov/rok.
Predpokladaná produkcia splaškových odpadových vôd
Priemerné denné množstvo splaškových odpadových vôd

30 m3.deň-1

Priemerná ročné množstvo splaškových odpadových vôd

5 400 m3. rok-1

Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Tento objekt bude napojený na verejnú kanalizáciu, prípojka bude vedená v telese prístupovej
komunikácie (parcela KN C č. 4469/12).
Predpokladaná produkcia splaškových odpadových vôd
Priemerná denná potreba pitej vody Qp
Maximálna hodinová potreba pitnej vody Qmax.hod.

12,4 m3.deň-1
0,82 lit.s-1

Odpadové vody z prevádzky kuchyne budú pred zaústením do splaškovej kanalizácie prečistené
v lapači tukov. Vzhľadom na navrhovaný počet vydávaných jedál bude mať lapač tukov kapacitu
cca l l.s-1. Lapač tukov slúži k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácie
pred zanášaním tukmi.

Odpady
Počas výstavby
Počas výstavby budú vznikať predovšetkým stavebné odpady, kategórie ostatný. Vznik
nebezpečných odpadov sa predpokladá najmä v súvislosti s používaním náterových, tesniacich
materiálov (napr. údržba stavebných strojov a mechanizmov a pod.) alebo ich vznik môže byť
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spojený s nepredvídateľnými udalosťami na stavbe (havária - únik ropných látok z mechanizmov
a z dopravy a pod.).
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Počas výstavby budú odpady vznikať predovšetkým:
• z asanácie existujúcich objektov. Pôvodné nástupné miesto bude asanované, zdemontované
budú pôvodné vleky v Jamách, ostatné existujúce stavby budú odstránené len v rozsahu,
ktorý bude prekážať realizácii navrhovaných zámerov.
• z prípravných prác z odlesňovania.
• z výkopov pri zakladaní navrhovaných objektov, z úprav terénu,
• zo stavených prác pri betónovaní, pokládke, rekonštrukcii IS, potrubí, rozvodov (drevo
z debnenia, zvyšky betónov, zvyšky rúr...),
• z inštalácie technológií (drevo, plasty, kovové časti zo zabezpečenia technologických častí
proti poškodeniu pri prevoze, znečistené osobné ochranné pracovné pomôcky...),
• z obalov používaných surovín (mazacie prípravky, izolačné nátery..),
• odpady z činností samotných pracovníkov stavby, ktoré budú mať komunálny charakter.
Vybudovanie nového nástupného miesta a prístupu z parkoviska si vyžiada pravdepodobne
odstránenie časti zemného valu, ktorý sa nachádza po obvode doskočiskovej dráhy skokanských
mostíkov. Zemina z valu, vzhľadom na jej geotechnické vlastnosti, bude použitá v rámci stavby
na vyrovnanie depresií a úpravu dojazdovej časti zjazdových dráh.
Likvidácia haluziny a zvyškov po ťažbe
Po odlesnení drevín bude vykonaná likvidácia zvyškov zahŕňajúca predovšetkým odstránenie
hmoty konárov, nespracovaných vrcholcov stromov a zvyškov drevnej hmoty po ťažbe. Existuje
viacero spôsobov likvidácie:
• pálením, nevýhodou tejto metódy je vytvorenie pomerne veľkých vypálených plôch, kde
potom dochádza k rýchlemu splaveniu minerálnych látok (popola) a celkové ochudobnenie
pôdy. Na mieste zhoreniska nastupujú ruderálne a humideštruktívne druhy vegetácie. Pri
pálení hrozí nebezpečenstvo požiaru a je potrebné uvedené činnosti ohlasovať na príslušný
úrad požiarnej ochrany. Výhodu tejto metódy je likvidácia podkôrneho hmyzu a tým
eliminácia potenciálneho zdroja premnoženia týchto druhov. V prípade použitia tejto metódy
je dôležité vyberať pre ohniská časti zjazdovky, ktorá je bez vegetácie. S týmto spôsobom sa
pri úprave zjazdovky neuvažuje.
• uhadzovaním na kopy alebo do riadkov, výhodou je postupný rozpad a uvoľňovanie živín
biomasy do pôdy, zlepšovanie pôdotvorných procesov. Taktiež sa vytvárajú úkrytové a
hniezde možnosti pre drobnú zver a vtáky. Nevýhodou je potencionálne riziko premnoženia
podkôrneho hmyzu, preto je vhodné vykonať chemický postrek, čo sa vzhľadom na
konkrétne územie NP nedoporučuje. S týmto spôsobom sa pri úprave zjazdovky neuvažuje.
• štiepkovaním, vhodný a efektívny spôsob likvidácie zbytkov po ťažbe v tejto oblasti. Štiepku
je potrebné nechať rozprestretú na ploche, čím dochádza podobne ako v predchádzajúcom
prípade postupnému rozpadu drevnej hmoty a uvoľňovaniu živín. Zároveň štiepka vytvára
ochrannú funkciu (podobný efekt ako pri mulčovaní), znižuje prehrievanie pôdy priamym
slnečným žiarením, znižuje výpar, chráni semená rastlina pod. Uvedenou metódou sa budú
likvidovať zbytky po ťažbe na zjazdovke.

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

132

OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Ide o prestavbu dokončenej stavby, ktorá bola využívaná ako vodohospodársky objekt, ako
úpravňa pitnej vody. Objekt je navrhované prestavať, potrebné je vybudovať prípojky
inžinierskych sietí.
Popis nakladania s odpadmi všetky navrhované činnosti
Množstvo vzniknutých odpadov nie je možné v tejto fáze určiť a bude predmetom vyššieho
stupňa projektovej dokumentácie, ktorá definuje kubatúry výkopových a násypových prác,
množstvá materiálov a potreby na strojné zariadenia.
Podľa §77, ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady
vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto
práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi
podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa §14. Stavebná firma, ktorá bude vykonávať pre
pôvodcu stavebné práce bude potom na základe zmluvných vzťahov zabezpečovať pre pôvodcu
buď fyzické nakladanie s odpadmi, t.j. ich zhromažďovanie, zber a následne zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu alebo vykonávať výlučne len stavebné práce.
Predpokladané druhy odpadov, ktoré budú vznikať počas výstavby navrhovaných činností,
zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z. (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 365/2015“)
a predpokladaný spôsob nakladania s nimi je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka 39: Predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby navrhovaných
činností a predpokladaný spôsob nakladania s nimi činnosti
K. číslo
odpadu

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

Kód nakladania

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

R1,R3, R12, D1,D10,*1

15 01 02

Obaly z plastov

O

R3,R12, D1,D10,

15 01 03

Obaly z dreva
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov
inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné
odevy kontaminované NL
Betón

O

R1,R3, R12,*1

N

R1,R12,D1,D8,D10

N

R1,R12,D1,D10

Drevo

O
O

R5, R12,D1
R1,R3, R12, D1,D10,*1

17 02 02

Sklo

O

R5, R12

17 02 03

Plasty

O

R3,D1,D10

17 03 02

Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

R5, R12,D1

17 04 05

Železo a oceľ

O

R4, R12

17 04 07

Zmiešané kovy

O

R4, R12

17 04 11

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

R4, R12

17 05 04

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

R5, R12,D1,*2

17 05 05

Výkopová zemina obsahujúca NL

N

D1, D2

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

R5, R12,D1,*2

15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 02 01
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K. číslo
odpadu

17 09 04
20 03 01
20 01 36

Názov druhu odpadu
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené
v 17 0901, 17 09 02 a 17 09 03
Zmesový komunálny odpad
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

Júl 2018

Kategória
odpadu

Kód nakladania

O

R5, R12,D1,*2

O

D1

O

R4,R5

Legenda:
O - Odpad zaradený do kategórie ostatné odpady, N - Odpad zaradený do kategórie nebezpečných odpadov
R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom, R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie
organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov), R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, R5 – Recyklácia
alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, R9 – Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie,
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 – R12, D1 – Uloženie do zeme alebo na
povrchu zeme (napr. skládka odpadov), D8 – Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12, D10 – Spaľovanie na pevnine, *1 –
Odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, *2 – Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu

Pri vzniku odpadu bude každý držiteľ odpadu vrátane obchodníka alebo sprostredkovateľa
nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Okrem iných povinností
budú povinný zabezpečiť spracovanie vzniknutého odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez zhodnocovanie až po poslednú možnosť,
ktorou je zneškodnenie. Ten, komu budú vyplývať z rozhodnutia vydaného na základe tohto
zákona povinnosti, bude povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade
s týmto rozhodnutím. Držiteľ odpadu bude povinný správne zaradiť vzniknutý odpad podľa
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. a jednotlivé vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať
utriedené podľa druhu odpadu a označovať určeným spôsobom. Miesta, v ktorých sa budú
zhromažďovať vzniknuté odpady sa navrhnú, zhotovia a budú prevádzkovať tak, aby nemohlo
dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
Ostatné odpady sa budú do doby ich odovzdania finálnemu spracovateľovi odpadu
zhromažďovať v sklade odpadov, a to najmä na voľných plochách, resp. vo veľkoobjemových
kontajneroch. Nebezpečné odpady sa budú do doby ďalšieho nakladania s nimi zhromažďovať
v uzavretých a v označených skladovacích priestoroch, ktoré budú zabezpečené pred pôsobením
vonkajších vplyvov. V prípade, ak vznikne a bude sa zhromažďovať ročne viac ako 1 tona
nebezpečného odpadu, pôvodca odpadu bude musieť požiadať príslušný úrad štátnej správy o
vydanie súhlasu podľa §97, odst.1, písm. g) zákona na zhromažďovanie nebezpečného odpadu
u pôvodcu odpadu a stavebná firma, ktorá bude zabezpečovať stavebné práce v závislosti
od činnosti, ktorú bude pre pôvodcu vykonávať buď registráciu alebo súhlas na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi.
Skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov budú zabezpečené proti pôsobeniu
znečisťujúcich látok. Plocha na skladovanie bude spevnená a nepriepustná a musí zabezpečiť
účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.
Nebezpečné odpady sa budú ukladať do nádob, sudov alebo iných obalov, ktoré zabezpečia
ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich
reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), budú odolné proti mechanickému poškodeniu
a proti chemickým vplyvom.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len o organizáciami, ktoré majú
oprávnenie na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. O druhoch a množstvách
vzniknutých odpadov a nakladaní s nimi sa bude v zmysle zákona o odpadoch viesť a uchovávať
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

134

OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

evidencia a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušným orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva.
Počas prevádzky
Väčšina odpadov, ktoré vzniknú prevádzkou navrhovaných činností, bude mať komunálny
charakter. Len určitá časť bude vznikať najmä v rámci prevádzkových a udržiavacích prác na
lanových dráhach, pri čistení odlučovača ropných látok pri navrhovanom parkovisku a pri čistení
lapača tukov pri objekte reštaurácie. Doleuvedená tabuľka uvádza predpokladané druhy
odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky navrhovaných činností podľa vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z.z. a predpokladaný spôsob nakladania s nimi.
Tabuľka 40: Druhy a spôsob nakladania s odpadmi, vznikajúcimi počas prevádzky
navrhovaných činností
K. číslo
odpadu

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

Kód nakladania

13 05 01

Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

R12,D2, D8

13 05 02

Kaly z odlučovačov oleja z vody

N

D2, D8

13 05 06

Olej z odlučovačov oleja z vody

N

R12,D2, D8

13 05 07

Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja
z vody

N

R12,D2, D8

N

R12,D2, D8

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

Obaly z plastov

O

R1,R3, R12,
D1,D10,*1
R3,R12, D1,D10,

15 01 03

Obaly z dreva

O

R1,R3, R12,*1

13 01 10

Nechlórované minerálne hydraulické oleje
Nechlórované minerálne motorové, prevodové a
mazacie oleje
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových
filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované NL
Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody
obsahujúce jedlé oleje a tuky

N

R1,R12

N

R1,R12

N

R1,R12,D1,D8,D10

N

R1,R12,D1,D10

N

R12,D2, D8

20 01 01

Papier a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

R1,R3, R12,
D1,D10,*1
R4

20 01 08

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

R3

20 01 21

N

R4,R5

N

R4,R5

O

R4,R5

20 01 39

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti *)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Plasty

O

R3,D1

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

O

R3

20 03 01

Zmesový komunálny odpad

O

D1

13 05 08

13 02 05
15 01 10
15 02 02
19 08 10

20 01 35
20 01 36
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Kategória
odpadu

Kód nakladania

20 03 03

Odpad z čistenia ulíc

O

D1

20 03 06

Odpad z čistenia kanalizácie

O

R12

Legenda:
O - Odpad zaradený do kategórie ostatné odpady, N - Odpad zaradený do kategórie nebezpečných odpadov, R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie
organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov), R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, R5 - Recyklácia
alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností R1 – R12, D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov), D2 –
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde), D8 – Biologická
úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z
činností D1 až D12, D 10 - Spaľovanie na pevnine

Nakladanie s komunálnymi odpadmi sa bude realizovať v súlade s príslušným aktuálnym
všeobecným záväzným nariadením mesta Vysoké Tatry. Zhromažďovanie komunálnych
odpadov bude zabezpečené pred prístupom medveďa hnedého. Budú vytvorené podmienky
na separovanie zložiek komunálneho odpadu.
Všetky vzniknuté odpady budú zhromažďované vo vymedzených priestoroch vo vhodných resp.
v predpísaných nádobách.

Obrázok 39: Návrh zhromaždiska odpadov pri nástupnom mieste (multifunkčnom objekte)
a spôsob jeho zabezpečenia proti prístupu medveď hnedého
Zdroj: TMR, A.S., 2018
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V rámci navrhovanej turistickej ubytovne** s reštauráciou komunálne odpady nebudú
zhromažďované. Kontajner pre komunálne odpady bude umiestnený na okraji zastavaného
územia Tatranskej Lomnice na parcele KN C č. 81/5.
Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov budú vykonávať oprávnené subjekty. Odber
nebezpečných a ostatných odpadov bude realizovaný podľa potreby.
Nebezpečné odpady z čistenia odlučovača ropných látok, ktorým bude vybavené navrhované
parkovisko, odlučovača tukov, nebudú skladované, ale budú odvezené spoločnosťou
vykonávajúcou ich servis.

IV.3 ÚDAJE

O PREDPOKLADANÝCH
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRIAMYCH

A NEPRIAMYCH

VPLYVOCH

Vplyvy na obyvateľstvo
Počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých
obciach
Posudzované nové nástupné miesto (multifunkčný objekt), lanové dráhy a zjazdové trate sú
navrhované za juhozápadným okrajom zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Prístup
k nástupnému miestu je po existujúcej miestnej komunikácii, napojenej na cestu II/537. Ide
o parcelu KN C č. 88/9 (spôsob využitia: Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole,
vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok). Miestna
komunikácia je vedená okolo rodinného domu s.č. 14590 (na parcele č. 88/5). Paralelne s cestou
II/537 sa nachádza parkovacia plocha (na parcele KN C č. 387/1).
Najbližším zastavaným územím je JZ časť Tatranskej Lomnice, ktorú tvorí zástavba rodinných
domov, penzióny. V susedstve nástupného miesta je objekt pôvodného lyžiarskeho strediska,
ktorý spravuje Telovýchovná jednota, je tu prevádzkovaný penzión, býva tu jedna rodina.

Obrázok 40: Existujúca miestna komunikácia
vedená k lokalite Jamy. V jej susedstve sa
nachádza rodinný domu s.č. 14590. Pohľad
z cesty II/537

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

Obrázok 41: Objekt pôvodného lyžiarskeho
strediska, ktorý spravuje Telovýchovná
jednota. Je v ňom prevádzkovaný penzión,
býva tu jedna rodina
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Obrázok 42: Verejnosť dotknutá navrhovanou činnosťou
Zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/

Medzi obyvateľstvo dotknuté navrhovanými činnosťami môžeme zaradiť:
• trvalo bývajúce obyvateľstvo Tatranskej Lomnice pozdĺž prístupových komunikácií,
• návštevníkov a rekreantov ubytovaných v jednotlivých zariadeniach pozdĺž prístupových
komunikácií a v blízkosti miest výstavby,
• pasantných návštevníkov a turistov pohybujúcich sa po turistických chodníkoch v blízkosti
miest výstavby.
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Narušenie pohody a kvality života
Počas výstavby
Výstavba navrhovaných činností ovplyvní dočasne faktory kvality a pohody životného
prostredia. Pôjde predovšetkým o zvýšenú hlučnosť, vibrácie, prašnosť, exhaláty.
Zdrojom týchto negatívnych vplyvov budú najmä:
• dopravné prostriedky (mobilné zdroje znečisťovania), ktoré budú zabezpečovať dovoz,
rozvoz resp. odvoz stavebného materiálu, výkopovej zeminy, materiálov a pod.
• dopravné a stavebné mechanizmy (mobilné zdroje znečisťovania), ktoré budú realizovať
zemné a stavebné práce.
• používanie vrtuľníka pri preprave materiálov, montáži technológie.
• stavebné práce (používanie motorových píl, autočerpadla betónu).
• plochy zbavené vegetačného pokryvu, výkopy, depónie zemných materiálov.
Najväčší vplyv pocítia najmä obyvatelia a rekreanti v domoch a zariadeniach cestovného ruchu
situovaných v bezprostrednej blízkosti prístupových komunikácií, v bezprostrednom okolí
aktuálne prebiehajúcich stavebných prác. So zväčšujúcou sa vzdialenosťou od komunikácií,
staveniska, bude klesať i hladina hluku a emisií. Jedná sa o vplyvy dočasné, časovo viazané na
obdobie výstavby.
Počas výstavby navrhovaných činností možno očakávať len minimálne ovplyvnenie kvality
ovzdušia a to na lokálnej úrovni. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú dopravné mechanizmy
(dovoz stavebných materiálov) a stavebné mechanizmy (realizácia výkopov, terénnych úprav).
Dočasné výkopy, navážky stavebného materiálu budú fungitívnymi zdrojmi prašnosti.
Nepredpokladá sa dlhodobé negatívne pôsobenie na životné prostredie a obyvateľstvo.
Pri realizácii stavebných prác dochádza k znehodnocovaniu zastavaného prostredia rozvážaním
blata po komunikáciách. Počas suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre narastá
prašnosť. Prevenciou na predchádzanie týchto vplyvov je realizácia prevádzkových opatrení
týkajúcich sa čistenia kolies a karosérií dopravných prostriedkov vychádzajúcich zo staveniska,
zabezpečenia skrápania komunikácií, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc z povrchov
ciest.
Množstvo emisií produkovaných počas výstavby bude závislé od frekvencie dopravy, druhu a
technického stavu automobilov a mechanizmov používaných na stavbe. Mobilné zdroje
znečisťovania ovzdušia podliehajú emisným a technickým kontrolám.
Pri dodržaní technických a organizačných opatrení na ochranu ovzdušia prašnosť zo stavebných
prác bude na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Počas výstavby navrhovaných činností bude zdrojom hluku a vibrácií stavebná činnosť
a doprava. Hluk a vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri práci ťažkých
zemných strojov: bagre, nakladače, buldozéry, ťažké nákladné vozidlá. V neskorších fázach
výstavby bude hluková záťaž rezidentov v okolí dotknutého územia výstavby navrhovaných
činností nižšia. Zvýšenie hluku v dôsledku výstavby navrhovaných činností možno očakávať
v priestore staveniska a v bezprostrednej blízkosti prístupových komunikácií.
Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast hlukovej
hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. Možno predpokladať,
že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk
sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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strojov a dá sa riadiť len dĺžka jeho pôsobenia v rámci pracovného dňa.
V zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. sa pri stavebnej činnosti v pracovných dňoch
od 7:00 do 21:00 hod a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod hluk v blízkom okolí posudzuje
hodnotiacou hladinou pri použití korekcie -10 dB. V tomto prípade by ekvivalentná denná
hluková záťaž od stavebných mechanizmov v uvedenom časovom intervale nemala presiahnuť
hladinu hluku 60 dB.
Tieto vplyvy sú dočasné, zmierniteľné sú technicko-organizačnými opatreniami (organizácia
hlučných prác, stanovenie max. povolenej rýchlosti na staveniskových komunikáciách,
vykonávanie pravidelných kontrol a servisu strojných a dopravných zariadení). Hluk a vibrácie
zo stavebných prác budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Tieto zdroje hluku sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác. Navrhované varianty sa
významne nelíšia druhmi zdrojov hluku a dobou ich pôsobenia. Hluk a vibrácie zo stavebných
prác budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Pre zníženie hlukovej záťaže užívateľov okolitých objektov sa doporučuje do projektu
organizácie výstavby zakomponovať nasledovné odporučenia:
• na zemné práce používať modernú techniku s čo najnižším certifikovaným akustickým
výkonom. Vylučuje sa používanie zastaraných stavebných strojov bez platného osvedčenia
o akustických emisiách.
• vzhľadom na najbližšie obytné územie od miesta výstavby sa doporučuje zakázať prevádzku
stavebných strojov a nákladných vozidiel s akustickým výkonom nad Lw = 88 dB(A) vo
večernej a nočnej dobe. Prevádzku je nutné sústrediť len na dennú dobu v max. rozmedzí
7:00-18:00 hod.
Podľa územnoplánovacej dokumentácie mesta, južným okrajom územia určeného pre výstavbu
parkoviska, prechádza pešia cesta. Navrhovateľ zabezpečí presun tejto pešej trasy na okraj
navrhovaného parkoviska. V oblasti výstavby upozorniť na prebiehajúce ťažobné práce,
zamedziť vstup nepovolaných osôb, turistov.
Počas prevádzky
Prevádzka navrhovaných činností môže na rezidentov širšieho dotknutého územia vplývať najmä
v dôsledku:
• zvýšeného dopravného zaťaženia,
• nových zdrojov znečisťovania ovzdušia (imisná situácia),
• nových zdrojov hluku (akustická situácia).
Zvýšené dopravné zaťaženie
Usporiadanie cestnej siete predpokladá hlavné prúdy vozidiel najmä od Popradu (kde je
napojenie na diaľnicu D1) do Starého Smokovca, kde sa prúdy rozdelia do Starého Smokovca
a do Tatranskej Lomnice a z Poľska (a Starej Ľubovne) smerom z východu na Tatranskú
Lomnicu.
Intenzita dopravy pri celoštátnom dopravnom prieskume (uverejnený na http://www.cdb.sk/)
neindikuje také problémy v doprave, ktoré sú v súlade so skutočnosťou, a to najmä preto, že
štandardný dopravný prieskum a prepočítacie koeficienty pre špičky nie sú univerzálne
použiteľné pre turistické centrá.
V rámci štúdie „Posúdenie rozvojových zámerov v oblasti Vysoké Tatry“ spracovanej
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kolektívom Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o. sa pri posudzovaní dopravy vychádzalo
zo záznamov, skúseností a vyjadrení lokálnych subjektov. Najväčšie problémy s plynulosťou
dopravy na vjazdoch a výjazdoch do lokality sú zaznamenané:
1. v zimnej sezóne od 26.12. do konca vianočných prázdnin,
2. počas víkendov v januári a februári,
3. v čase jarných prázdnin regiónov Západ, Stred a Východ,
4. v časoch konania špeciálnych podujatí.
V týchto termínoch jednak nepostačujú kapacity parkovísk a usmerňovanie dopravy nezvláda
organizáciu zvýšeného počtu automobilov. Vznikajú dopravné zápchy s dobou čakania 20 – 40
minút:
1. od tabule Tatranská Lomnica (vjazd od Veľkej Lomnice) po Jamy,
2. od križovatky Stará Lesná a Cesta slobody po križovatku Jamy,
3. od Botanickej záhrady po križovatku Jamy,
4. na vjazdoch do Starého Smokovca.
Podľa odhadov zamestnancov TMR, štvrtina až tretina z celkového počtu automobilov
v kritickom období vôbec nezaparkuje v Tatranskej Lomnici a odchádza. Tieto automobily
pri nedostatočnom usmernení hľadajú parkovacie miesta v iných lokalitách, kam sa následne
presúvajú problémy s dopravnými zápchami.
Kľúčovými závermi analýzy dostupných dát pre ďalšie posudzovanie zámerov riešenia
dopravnej situácie v lokalitách Vysokých Tatier podľa Kolektívu autorov IDH, n.o. sú:
• Vývoj návštevnosti Vysokých Tatier má stúpajúci trend. Tento trend sa prejavuje aj:
− v zvýšenom dopyte po službách,
− v zvýšenom počte využívania individuálnej automobilovej dopravy návštevníkmi,
− v zvýšenej potrebe parkovacích miest,
− v zvýšenom počte kritických dní s výskytom dopravných zápch.
• Priemerná obsadenosť osobného automobilu návštevníkmi Vysokých Tatier klesá.
• Záujem o verejnú osobnú dopravu nerastie rovnako ako návštevnosť a badateľné sú najmä
rozdiely v správaní návštevníkov (vo využívaní verejnej osobnej dopravy) medzi letnou
a zimnou sezónou.
• Špičkovým mesiacom roka podľa návštevnosti je august, nasleduje február a január s
podobnými hodnotami.
• Najväčšie problémy v doprave sú zaznamenané v zimnej sezóne.
• Návštevníci uprednostňujú pre presun do vysokohorského prostredia v posudzovaných
lokalitách dopravné zariadenia – lanovky.
• Nedostatočne sa využíva potenciál verejnej osobnej dopravy.
Základným dôvodom dopravných problémov v Tatrách je pretrvávajúca závislosť návštevníkov
od individuálnej automobilovej dopravy, nedostatočná kvalita a kapacita cestnej infraštruktúry,
najmä parkovacích miest v čase dopravných špičiek. Tá sa pri absencii riadenia premávky a
navigácii vodičov premieta v hľadaní voľných parkovacích miest návštevníkmi, čo vedie k
zvyšovaniu počtu neefektívnych jázd, dopravným kolapsom v centrách turistického ruchu,
zhoršovaniu životných podmienok pre miestnych obyvateľov, časovým stratám a zníženiu
bezpečnosti.
Dopravná situácia závisí od pomeru medzi počtom parkovacích miest a návštevníkov. Empirické
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zistenia poukazujú na zhoršenie dopravnej situácie pri 3 000 návštevníkoch centier a kritickú
dopravnú situáciu pri 4 000 návštevníkoch. Počet oficiálnych parkovacích miest na dnešných
záchytných parkoviskách je v súčasnosti cca 1 060, čo pri plnom využití a priemernej
obsadenosti auta 2,1 osoby zodpovedá približne 2 200 osobám. V prípade operatívnej zmeny
organizácie parkovania a príchodu časti návštevníkov zájazdovými autobusmi kapacita
predstavuje cca 3 000 návštevníkov. Ostatné parkoviská a parkovacie miesta (verejné alebo pre
hostí ubytovacích zariadení) spoločne so spojmi TEŽ uspokojujú ďalších cca 1 000
návštevníkov.
V špičkových dňoch po prekročení hranice 3 000 návštevníkov, kedy sa zaplnia záchytné
parkoviská, nastáva situácia, kedy návštevníci začínajú hľadať voľné parkovacie plochy a ako
prvé začínajú obsadzovať parkoviská v iných častiach osady – pred ubytovacími zariadeniami
a občianskou vybavenosťou, verejné parkovacie miesta, parkovacie miesta v okolí obydlí
a napokon aj ostatné voľné plochy. Platí, že čím viac návštevníkov je, tým sa počet dostupných
parkovacích miest znižuje a návštevníci sú nútení miesta prácne vyhľadávať, čo vedie
k zbytočným jazdám návštevníkov po osade a následným dopravným kolapsom. Takto, nie úplne
komfortne, je možné v Tatranskej Lomnici vybaviť spolu až cca 6 000 návštevníkov.
Nedostatok parkovacích miest, ich nevhodné umiestnenie, zlé stavebné a organizačné riešenie
bez možnosti plynulého vjazdu a výjazdu a komplikovaný prístup spôsobuje tvorbu dopravných
zápch najmä v ranných a poobedných špičkách. Aby sa predišlo týmto problémom, je vhodné
voliť také parkovacie riešenia, ktoré svojou polohou a organizačným usporiadaním zabezpečia
plynulý príjazd a výjazd vozidiel bez zbytočných križovaní ich dráh. Väčšie množstvo
usmernených áut s plynulým pohybom zväčša spôsobí menší problém ako chaotický prechod a
hľadanie parkovania bez usmernenia i výrazne menšieho počtu áut. Navrhované dopravné
riešenia musia byť zároveň pre návštevníkov dostatočne atraktívne, aby neboli motivovaní ich
obchádzať a porušovať. Dopravné riešenie musia byť navrhované a riadené tak, aby bolo v čo
najväčšej miere zabezpečená plynulosť dopravy.
TMR v rámci pripravovaného riešenia aktuálnych dopravných problémov v Tatranskej Lomnici,
ktoré sa s preukázaným a očakávaným rastom návštevnosti budú prehlbovať, navrhuje riešenie
problematickej dopravy prostredníctvom rozšírenia kapacít odstavných parkovísk s inteligentnou
dopravnou navigáciou.
Pre zvýšenie kapacít parkovania v Tatranskej Lomnici navrhuje spoločnosť TMR vybudovanie
nových parkovacích miest
• Navrhnutá dispozícia parkoviska vo variantoch I a II umožňuje zriadenie 485 kolmých
parkovacích miest pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie
autobusov.
• Navrhnutá dispozícia parkoviska variantu III umožňuje zriadenie 429 kolmých parkovacích
miest pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie autobusov.
Vybudovaním nových parkovacích miest s inteligentnou dopravnou navigáciou je primárne
riešený problém akútneho nedostatku parkovacích miest, ktorý bude ešte znásobeným
plánovaným zrušením časti existujúcich (neoficiálnych) parkovacích miest. Zvýšením kapacity
sa zmierni kritická dopravná situácia a minimalizujú sa jazdy návštevníkov spojené s hľadaním
voľných miest v intraviláne osady, ako aj zaberanie miest určených pre miestnych obyvateľov.
Navrhované umiestnenie parkovacích kapacít na okraji Tatranskej Lomnice výrazne obmedzí
presun vozidiel intravilánom osady.
Návrh počíta s využitím parkoviska celoročne, aj mimo zimnej sezóny, a to najmä
pri organizovaní početných kultúrno-športových podujatí v Tatranskej Lomnici počas celého
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roka. Na parkovisku, v prípade potreby a záujmu, vzniká priestor aj pre vybudovanie
doplnkových služieb, napríklad stojiska pre bicykle alebo nabíjacej stanice pre elektromobily.
Pre ešte výraznejšie obmedzenie dopravy centrom Tatranskej Lomnice je odporúčané zmeniť
dopravné značenie na ceste II/540 a smerovať cieľovú dopravu na záchytné parkovisko cestou
III/3083, čiže mimo intravilánu osady a rovnako tranzitnú dopravu, čo je tiež v súlade s
územným plánom Prešovského samosprávneho kraja.
Riešením pre zlepšenie dopravnej situácie v Tatranskej Lomnici môže byť aj lepšie zapojenie
verejnej dopravy a to napr. zvýšením počtu vlakových zastávok. Zámerom navrhovateľa je v
priestore navrhovaného parkoviska, situovaného v blízkosti železničnej trate ŽSR č. 184 Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica, zriadiť vlakovú zastávku. Návštevníci tak budú môcť do Tatier
pricestovať hromadnou dopravou a vystúpiť z vlaku pohodlne pri zjazdovke (lanovke).
Takéto riešenie by bolo v dlhodobom horizonte trvalo udržateľné. Rozširovanie parkovacích
miest totiž môže časom viesť k efektu tzv. indukovanej dopravy – zlepšené podmienky pre
automobilovú dopravou povedú k presunu časti cestujúcich, ktorí dnes cestujú inými spôsobmi
dopravy (verejná doprava, pešia doprava) do individuálnej automobilovej dopravy. (Kolektív
autorov IDH, n.o., X/2017)
Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku nových zdrojov znečisťovania ovzdušia
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Prevádzka týchto navrhovaných činností bude mať vplyv na kvalitu ovzdušia v dôsledku:
• statickej dopravy
Navrhovateľ pre účely komplexného vybavenia lyžiarskeho strediska plánuje vybudovať
parkovisko na západnom okraji zastavaného územia mestskej časti Tatranská Lomnica.
Parkovisko bude v zimných mesiacoch využité na 100%. Navrhovateľ predpokladá, že
parkovisko sa zaplní na 100% do 10:00 hod ráno, potom cca od 14:00 do 17:00 sa vyprázdni.
Na večerné lyžovanie sa predpokladá príchod max. 100 áut (200 pohybov automobilov
absolútne), večerné lyžovanie budú využívať zväčša ubytovaní návštevníci.
Navrhnutá dispozícia parkoviska variantov I a II umožňuje zriadenie 485 kolmých parkovacích
miest šírky 2,8 m pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí dĺžky 19 m pre
parkovanie autobusov.
Navrhnutá dispozícia parkoviska variantu III (A, B) umožňuje zriadenie 429 kolmých
parkovacích miest šírky 2,8 m pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí dĺžky 19 m
pre parkovanie autobusov.
Lyžiarske stredisko bude v prevádzke v zimnej sezóne, predpoklad cca 180 dní v roku. V letnej
sezóne bude parkovisko využívané pešími návštevníkmi Tatranskej Lomnice.
Posúdenie vplyvu navrhovaného parkoviska na kvalitu ovzdušia blízkeho okolia
so zohľadnením dopravných ciest, po ktorých bude zabezpečený príchod automobilov na
parkovisko, popr. ich odchod z parkoviska je vykonané v rozptylovej štúdii (HESEK, F., 2018),
ktorá je súčasťou samostatných písomných príloh tohto dokumentu.
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
V danom prípade v rámci nulového variantu sa posudzoval vplyv príjazdovej cesty II/537 na
znečistenie ovzdušia okolia parkoviska a vplyv existujúceho parkoviska navrhovateľa pre
491 osobných automobilov, nachádzajúce sa vo vzdialenosti cca 570 m od projektovaného
parkoviska severne.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia okolia parkoviska v súčasnej dobe je cesta II/537.
Pre výpočet emisnej situácie boli použité údaje o intenzite dopravy podľa údajov SSC. Intenzity
dopravy z r. 2015 na r. 2018 boli prepočítané koeficientom 1,05 pre osobné automobily a 1,039
pre nákladné automobily.
V štúdii sa hodnotí vplyv rozhodujúcich znečisťujúcich látok: CO (oxid uhoľnatý), NOx (suma
oxidov dusíka, ako NO2 oxid dusičitý), benzén, TZL (tuhé znečisťujúce látky ako PM10).
Tabuľka 41: Najvyššia súčasná priemerná ročná a maximálna krátkodobá koncentrácia CO,
NO2, benzénu a PM10 v súčasnej dobe a maximálny príspevok parkoviska k priemernej ročnej a
krátkodobej koncentrácii CO, NO2, benzénu a PM10 na výpočtovej ploche
Najvyššia koncentrácia [µg.m-3]
Znečisťujúca látka

priemerná ročná

krátkodobá

LHr
[µg.m-3]

LH1h
[µg.m-3]

súčasná

variant I, II

variant III
(A,B)

súčasná

variant I,
II

variant III
(A,B)

CO

34,7

15,5

13,2

278,6

738,8

707,8

*

10 000**

NO2

1,8

0,3

0,2

12,5

5,6

5,3

40

200

benzén

0,1

0,04

0,03

1,42

1,68

1,63

5

10

PM10

1,3

0,02

0,01

15,2

0,24

0,16

40

50***

Vysvetlivky: * nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer, *** 24 hodinový priemer

Najvyššie koncentrácie pre varianty zhŕňanú vplyv navrhovaného parkoviska a intenzity dopravy
na ceste II/537 vyvolanej vjazdom a výjazdom na navrhované parkovisko.
Vzhľadom na počet parkovacích miest je variant III (subvarianty A, B) k čistote ovzdušia
priaznivejší. Nepriaznivejšie sú varianty I a II, pre ktoré platí nižšie uvedené hodnotenie.
Najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok CO, NO2, benzénu a PM10 spôsobené prevádzkou
parkoviska v zimných mesiacoch sa budú vyskytovať na ploche parkoviska, popr. v jeho
blízkom okolí. Hlavne pri stabilnom zvrstvení atmosféry, pri slabom vetre zostávajú výfukové
plyny vo zvýšenej koncentrácii na mieste ich vzniku, t.j. na parkovisku. Najvyššie krátkodobé
i dlhodobé hodnoty koncentrácie CO, NO2, benzénu a PM10 na výpočtovej ploche v Tatranskej
Lomnici po uvedení parkoviska do prevádzky budú relatívne nízke. Najvyššie krátkodobé
koncentrácie na výpočtovej ploche: CO 738,8 µg.m-3, NO2 5,6 µg.m-3, benzénu 1,68 µg.m-3
a PM10 0,24 µg.m-3. K limitnej hodnote sa najviac blíži koncentrácia benzénu, ktorá dosahuje pri
najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach 16,8% limitnej hodnoty.
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Obrázok 43: Príspevok navrhovanej činnosti k max. krátkodobej koncentrácii CO [µg.m-3]
Varianty I, II

Varianty III

Obrázok 44: Príspevok navrhovanej činnosti k max. krátkodobej koncentrácii NO2 [µg.m-3]
Varianty I, II

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Obrázok 45: Príspevok navrhovanej činnosti k max. krátkodobej koncentrácii benzénu [µg.m-3]
Varianty I, II

Varianty III

Obrázok 46: Príspevok navrhovanej činnosti k max. krátkodobej koncentrácii PM10 [µg.m-3]
Varianty I, II

Varianty III

• prevádzky náhradného zdroja
V údolných staniciach lanových dráh Jamy I, Jamy II budú umiestnené náhradné zdroje dieselagregáty, ktoré budú slúžiť pre vyloženie pasažierov lanovky v prípade poruchy priameho
pohonu, resp. pri výpadku distribučnej siete NN.
Náhradné zdroje budú ojedinelé zdroje znečisťovania ovzdušia v zimnej sezóne, spúšťané budú
v prípade uvedených situácií a počas testovania (cca 5 min týždenne v dennej dobe). Ich
prevádzka je len po dobu vyprázdnenia lanovky od prepravovaných osôb, pričom pri LD1 bude
dĺžka času využitia náhradného zdroja max 15 min, pri LD2 bude čas max 30 min. Podrobnejšie
budú parametre týchto zariadení spresnené v nadväzujúcich stupňoch projektovej dokumentácie.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk

146

OBNOVENIE LYŽIARSKYCH KAPACÍT TATRANSKÁ LOMNICA – JAMY
TURISTICKÁ UBYTOVŇA** S REŠTAURÁCIOU
Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Júl 2018

Vzhľadom k dĺžke navrhovaných lanových dráh pôjde pravdepodobne o nové malé zdroje
znečisťovania ovzdušia s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW <0,3
(podľa vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z.z.).
• vykurovania
Priestory nástupnej stanice, miestnosti obsluhy v údolných a výstupných staniciach budú
vykurované elektrickými konvektormi.
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Pre zabezpečenie tepla a teplej vody pre objekt Turistická ubytovňa** s reštauráciou je
navrhovaná kotolňa s 3 kotlami o spoločnom maximálnom tepelnom príkone 143,7 kW,
maximálna spotreba zemného plynu 15,45 m3/hod., koeficient súčastnosti 0,7, spotreba zemného
plynu 10,8 m3/h. Príprava TUV bude zabezpečená v bivaletnom zásobníku s objemom 500 l, s
podporou prípravy TUV slnečnými kolektormi. Počet kolektorov bude upresnený v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie. Podľa vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z.z. v znení neskorších
predpisov sa bude jednať o nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie č. 1. Palivo energetický priemysel, 1.1. Technologické celky, obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane
plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom v MW <0,3. Pri spaľovaní zemného plynu sú rozhodujúce
emisie CO, NOx. Emisné toky týchto znečisťujúcich látok budú malé, nakoľko ide o spaľovanie
ekologického paliva. Presnejšie údaje vrátane bilancie emisií bude obsahovať projektová
dokumentácia stavby.
Prístup k objektu bude po jestvujúcej lesnej ceste. Táto lesná cesta bude využívaná iba pre
zásobovanie objektu. V letnom období bude pre zásobovanie používané terénne vozidlo.
V zimnom období, kedy v priestore lesnej cesty budú zjazdovky, bude využívaný snežný skúter.
Frekvencia dopravy sa predpokladá cca 2 x denne. Intenzita dopravy bude nízka, bez
významnejšieho vplyvu na kvalitu ovzdušia dotknutého územia.
Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku nových zdrojov hluku
Hluková situácia navrhovaných činností je posúdená v rámci „Akustická štúdia č. 18-050-s,“
(PLASKOŇ, V, 2018). Štúdia je prílohou tohto dokumentu.
Na kalibráciu výpočtového softwaru sa uskutočnilo technické kalibračné meranie imisií hluku
v definovaných a zaznamenaných podmienkach.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú definované vo vyhláške
MZ SR č. 549/2007 Z.z. Z hľadiska kategorizácie územia dotknutého navrhovanými činnosťami
je obytná zóna obce Tatranská Lomnica v blízkosti cesty 2. triedy zaradená do III. kategórie
chránených území s dennou prípustnou hladinou hluku 60 dB z dopravy cez deň a večer.
Prípustná hodnota hluku z prevádzkových zdrojov lyžiarskeho strediska je stanovená na 50 dB
cez deň a večer, resp. 45 dB v nočnom referenčnom intervale.
Lokalizácia výpočtových bodov v obytnom území obce Tatranská Lomnica v akustickej štúdii je
uvedená v nasledovnom obrázku.
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Obrázok 47: Lokalizácia výpočtových bodov v obytnom území obce Tatranská Lomnica v akustickej štúdii
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Referenčné výpočtové body vo vonkajšom chránenom prostredí obce Tatranská Lomnica sú
lokalizované pred fasádami obytných objektov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bod V1 – pred JV fasádou penziónu Volga č. 33 (nebytová budova - ubytovacie zariadenie)
bod V2 – pred JZ fasádou hotela Urán č. 31 (nebytová budova - ubytovacie zariadenie)
bod V3 – pred JV fasádou hotela Kukučka č. 287 (nebytová budova - ubytovacie zariadenie)
bod V4 – pred JV fasádou apartmánového domu Kukučka (nebytová
budova
ubytovacie
zariadenie)
bod V5 – pred JV fasádou rodinného domu č. 28 (bytová budova)
bod V6 – pred východnou fasádou rodinného domu č. 22 (nebytová budova - chata)
bod V7 – pred východnou fasádou rodinného domu č. 24 (bytová budova)
bod V8 – pred východnou fasádou penziónu Paula č. 20 (nebytová budova - ubytovacie zariadenie)
bod V9 – pred JV fasádou rodinného domu č. 25 (bytová budova)
bod V10 – pred JZ fasádou rodinného domu č. 26 (bytová budova)
bod V11 – pred JV fasádou penziónu Jamy č. 196 (nebytová budova - ubytovacie zariadenie)
bod V12 – pred západnou fasádou Vila Natália č. 20 (bytová budova)
bod V13 – pred severnou fasádou Vila Ľudmila č. 18 (bytová budova)
bod V14 – pred západnou fasádou penziónu Horec č. 41 (nebytová budova - ubytovacie zariadenie)
bod V15 – pred južnou fasádou hotela Sasanka č. 12 (nebytová budova - ubytovacie zariadenie)
bod V16 – pred severnou fasádou novej ubytovne (nebytová budova - ubytovacie zariadenie)

Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí
Realizáciou zámeru pribudnú v území nové zdroje hluku v podobe
• parkoviska
Variant
Variant I, II
Variant III (subvarianty A,B)

Počet parkovacích státí
pre osobné automobily
pre autobusy
485
13
429
10

Hladiny hlukových imisií vo vonkajšom prostredí z líniových zdrojov hluku sa určili výpočtovou
metódou pomocou programového produktu HLUK+ vo verzii Profi 11.10. Východiskovými
výpočtovými parametrami bola intenzita a zloženie cestnej dopravy na posudzovaných
dopravných úsekoch, kvalita povrchu vozovky, jej pozdĺžny sklon, plynulosť dopravného prúdu
a terénny profil posudzovaného územia.
Zloženie celkovej dopravy bolo rozdelené do dvoch skupín zdrojov hluku, z ktorých jedna
predstavuje ľahké vozidlá – OA (osobné, malé úžitkové), druhá ťažké vozidlá nad 7,5 t – NA
(nákladné vozidlá a autobusy). Stav dopravy na priľahlých komunikáciách je stanovený
z celoštátneho sčítania dopravy SSC a.s. v r. 2015 (4927 OA + 359 NA /24 h), z odpočtu
dopravy počas kalibračného merania hluku a z bilancie obratovosti navrhovaného parkoviska.
Za najnepriaznivejší stav dopravnej situácie je možné považovať zimnú sezónu, kedy sa
predpokladá príchod vozidiel návštevníkov a obsadenie plnej kapacity parkoviska v
dopoludňajších hodinách a vyprázdnenie parkoviska do cca 17:00 hod. V novovybudovanom
stredisku sa uvažuje aj s večerným lyžovaním, ktoré bude prednostne využívané návštevníkmi
blízkych ubytovacích zariadení. Vo večernej dobe 18:00 - 22:00 sa odhaduje zaplnenie
parkoviska cca 100 osobnými vozidlami. Navrhovaná činnosť tak v dennom referenčnom
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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intervale vygeneruje pohyby osobných vozidiel a autobusov (príjazdy a odjazdy) v objeme cca 2násobku parkovacej kapacity, vo večernom ref. intervale to bude cca 200 pohybov OA.
Akustické modelovanie je založené na prerozdelení dopravných intenzít na parciálne
komunikácie tvoriace homogénne líniové zdroje hluku. V rámci dňa sa predpokladá zhustenie
dopravy v čase rannej a popoludňajšej špičky, určujúcou veličinou pre posudzovanie hluku
v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. je len ekvivalentná hladina hluku v rámci
referenčného intervalu deň, večer a noc. Vzhľadom na predpokladaný čas využitia parkoviska sa
akustická situácia v území posudzuje len pre referenčný interval deň a večer. Predpokladá sa
prerozdelenie navýšenej dopravy z parkoviska v objeme 90% smerom na Starý Smokovec a 10%
smerom na Tatranské Matliare.
Výpočet priemernej dopravnej záťaže pre uvedený interval bol vykonaný programom HLUK+,
v ktorom sú implementované základné výpočtové postupy urbanistickej a stavebnej akustiky.
Tabuľka 42: Dopravné zaťaženie priľahlých dopravných komunikácií za 24 hod.
Komunikácia

Výpočtová
rýchlosť

Ref.
interval

Počet prejazdov
základná doprava
prírastok dopravy
OA
NA
OA
NA

Variant I a II
K1 - II/537 (profil 00780) - smer
Tatranské Matliare

50 km/h

K2 - II/537 (profil 00780) - smer
Starý Smokovec

70 km/h

K3 - Príjazd
parkovisku

30 km/h

k

jestvujúcemu

Príjazd k navrhovanému parkovisku

30 km/h

K1 - II/537 (profil 00780) - smer
Tatranské Matliare

50 km/h

K2 - II/537 (profil 00780) - smer
Starý Smokovec

70 km/h

K3 - Príjazd
parkovisku

30 km/h

k

jestvujúcemu

Príjazd k navrhovanému parkovisku

30 km/h

deň
večer
deň
večer
deň
večer
deň
večer
Variant III
deň
večer
deň
večer
deň
večer
deň
večer

3953
670
3953
670
982
0
0
0

309
20
309
20
0
0
0
0

97
20
873
180
0
0
970
200

3
0
23
0
0
0
26
0

3953
670
3953
670
982
0
0
0

309
20
309
20
0
0
0
0

86
20
772
180
0
0
858
200

2
0
18
0
0
0
20
0

Na základe nižšie uvedených výpočtových parametrov bola spracovaná analytická hluková mapa
reprezentovaná hladinovými pásmami o šírke 5 dB počnúc hladinou 30 dB, ktorá je uvedená na
nasledovných obrázkoch.
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Obrázok 48: Hluková mapa z dopravy v riešenom území cez deň LAeq,12h vo variante I a II, výška
izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s

Obrázok 49: Hluková mapa z dopravy v riešenom území cez deň LAeq,12h vo variante III, výška
izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s
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Obrázok 50: Hluková mapa z dopravy v riešenom území večer LAeq,4h vo variante I a II, výška
izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s

Obrázok 51: Hluková mapa z dopravy v riešenom území večer LAeq,4h vo variante III, výška izofon
2m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s
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Vyhodnotenie hluku z dopravy
Z porovnania nameraných a vypočítaných ekvivalentných hladín akustického tlaku vo
vonkajšom chránenom prostredí s prípustnými hodnotami hluku pre denný a večerný referenčný
interval vyplývanú nasledovné závery:
• Súčasný stav
- referenčný interval deň: NPH nie je prekročená
- referenčný interval večer: NPH nie je prekročená
• Navrhovaný stav - variant I a II
- referenčný interval deň: NPH nie je prekročená
- referenčný interval večer: NPH nie je prekročená
• Navrhovaný stav - variant III
- referenčný interval deň: NPH nie je prekročená
- referenčný interval večer: NPH nie je prekročená
V súčasnosti je posudzovaná časť územia zaťažovaná najmä dopravným hlukom z cesty II/537.
Dopravný hluk pred oknami obytných objektov v okolí tejto cesty sa približuje k úrovni
najvyššej prípustnej hodnote, miera „priblíženia“ je závislá od vzdialenosti objektu od osi danej
komunikácie.
Hluk z dopravy generovaný vozidlami návštevníkov navrhovaného lyžiarskeho strediska zvýši
hladinu hluku v dotknutej obytnej zóne najviac o 0,6 dB cez deň a o 0,8 dB večer. Uvedený
nárast je z hľadiska subjektívneho sluchového vnímania nevýznamný, z objektívneho hľadiska sa
tento rozdiel príspevkov hluku z dopravy pohybuje v rámci pásma neistoty bežného merania
hladiny akustického tlaku. Reálna nevýznamnosť nárastu hluku je spôsobená skutočnosťou, že
vysoký podiel novej dopravy (90%) bude zachytávaný na novom parkovisku na okraji obce zo
smeru od Starého Smokovca a nebude nutne vedený do obytnej zóny obce. Podiel novej dopravy
k existujúcej predstavuje v smere mimo obce cca 22% a v obci v smere na Tatranské Matliare
len cca 2,5%.
Z porovnania dvoch posudzovaných alternatív výstavby parkoviska je zrejmé, že rozdiely
v predikovaných hodnotách hluku sú zanedbateľné (cca 0,1 dB). Riešenie variantnosti výstavby
parkoviska je preto z titulu hluku irelevantné.
• prevádzkových zdrojov hluku
V oblasti Jamy je navrhované vybudovať dve lanové dráhy, ktoré označujeme Jamy 1 a Jamy 2.
Jednotlivé navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich podpier a polohou
zjazdových tratí, resp. technológiou. Až na lanovú dráhu Jamy 1 vo variante IIIB, ktorá bude
mať fixný systém upevnenia vozňov, všetky ostatné lanové dráhy majú odpojiteľný systém
upevnenia vozňov. Pri oboch technológiách sú navrhované 6-miestne sedačky. Konkrétny typ
technologického zariadenia bude upresnený vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.
V areáli Jamy plánuje navrhovateľ obnoviť večerné lyžovanie. Večerné lyžovanie je plánované
vo všetkých variantoch na zjazdovke s označením „ZJ 03“ a predpokladaný čas prevádzky je od
17:00-22:00.
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Dominantným zdrojom hluku zo stacionárnych zdrojov v priestore nového lyžiarskeho areálu
budú technologické zariadenia:
• Z1 - údolná stanica lanovej dráhy
• Z2 - vratné koleso vrcholovej stanice lanovej dráhy
Každá navrhovaná lanová dráha bude mať údolnú a vrcholovú stanicu. Údolnú stanicu okrem
iného tvorí technológia pohonu lanovky, dopravník.
• Z3 - kladkový systém oporných stožiarov lanovej dráhy
Jednotlivé varianty sa líšia počtom, výškou podpier (oporných stožiarov), sklonom ich
zabudovania.
Lanová dráha Jamy 1 (situovaná južne) má vo variantoch I a II identickú polohu a technické
parametre. Poloha výstupnej stanice tejto lanovej dráhy sa nachádza v blízkosti stanovišťa
výskytu mlokov a zasahuje do jeho migračných trás. V prípade variantu III bola výstupná stanica
lanovej dráhy posunutá od stanovišťa výskytu mlokov. Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia
technológiou navrhovanej lanovej dráhy. Technológie sa líšia počtom podpier, prepravnou
rýchlosťou.
Poloha lanovej dráhy Jamy 2 (situovaná severne) je rovnaká u všetkých navrhovaných variantov.
Odlišnosť medzi jednotlivými variantmi je v rozložení podpier. V prípade variantu I je
navrhované lanovú dráhu Jamy 2 podoprieť 9 podperami, pričom jedna podpera zasahuje do
ochranného pásma vodárenského zdroja. U variantov II a III je navrhované lanovú dráhu
podoprieť 10 podperami, pričom podpery sú umiestnené mimo ochranného pásma vodárenského
zdroja.
Predpokladané počty oporných stožiarom lanových dráh
- podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu I a II: 6 podpier
- podpery lanovej dráhy Jamy 2 u variantu I: 9 podpier
- podpery lanovej dráhy Jamy 2 u variantu II a IIIA, IIB: 10 podpier
- podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu IIIA: 5 podpier
- podpery lanovej dráhy Jamy 1 u variantu IIIB: 7 podpier
• Z4 - zasnežovacie systémy
Pre zasnežovanie v Jamách je navrhované použiť vysokotlakové tyčové snežné delá.
Predpokladá sa použitie nemobilných tyčových zasnežovacích jednotiek (napr. typ RUBIS
EVO), pre ktoré je deklarovaná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 50 m na úrovni LAeq,t =
62 dB. Bodové zdroje hluku Z5 budú umiestnené pozdĺž zjazdových tratí vo výške približne 6 m
nad terénom. Prehľad potrieb snežných diel podľa navrhovaných variantov:
Plocha zjazdovej trate [ha]
Odhadovaný počet snežných diel [ks]

Variant I
16,41
92

Variant II
13,3
73

Variant III (subv.A,B)
13,6
93

Produkcia hluku z týchto zdrojov je závislá od snehových podmienok. Vyššia a dlhodobejšia
produkcia hluku môže byť počas obdobia prvého zasnežovania, t.j. november - december. Pri
rovnakom počte a výkone snežných diel, nasadení 16 hod denne, okamžitom výkone 250 - 540
l/s, bude prvé nasneženie realizované za 5 – 6 dní. Vplyv hluku zo zasnežovania bude časovo
obmedzený na niekoľko dní v mesiaci (v ktorých budú priaznivé podmienky pre výrobu snehu).
V období dosnežovania, v závislosti od snehových a klimatických podmienok, by malo dôjsť k
poklesu hladín hluku, resp. skráteniu doby trvania hluku. Pre dosnežovanie sa nepredpokladá
nasadenie všetkých zariadení naraz, takže vplyv hluku bude menší.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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• Z5 - náhradný zdroj el. energie pre núdzový pohon
V údolných staniciach lanových dráh Jamy I, Jamy II budú umiestnené náhradné zdroje dieselagregáty, ktoré budú slúžiť pre vyloženie pasažierov lanovky v prípade poruchy priameho
pohonu, resp. pri výpadku distribučnej siete NN.
Náhradné zdroje budú ojedinelé zdroje hluku v zimnej sezóne, spúšťané budú v prípade
uvedených situácií a počas ich testovania (cca 5 min týždenne v dennej dobe). Ich prevádzka je
len po dobu vyprázdnenia lanovky od prepravovaných osôb, pričom pri LD1 bude dĺžka času
využitia náhradného zdroja max 15 min, pri LD2 bude čas max 30 min. Podrobnejšie budú
parametre týchto zariadení spresnené v nadväzujúcich stupňoch projektovej dokumentácie. Ide
o ojedinelé zdroje hluku, na ktoré sa nevzťahujú prípustné hodnoty hluku podľa Vyhlášky MZ
SR č. 549/2007 Z.z.
• Z6 - úprava povrchu trate ratrakmi
Hluk produkovaný z týchto zdrojov bude závisieť od frekvencie a času nevyhnutnej údržby tratí,
pričom zvýšené nároky na údržbu majú zjazdovky, resp. ich úseky so zvýšeným sklonom a v
miestach tvorby zľadovateného povrchu. Nevyhnutná pracovná doba úpravy zjazdoviek je
závislá od pracovnej rýchlosti stroja, jeho záberu, plochy upravovanej zjazdovky a morfológie
terénu (cca 2- 4 hodiny denne, po ukončení dennej prevádzky).
•

Nástupné miesto bude v prevádzke počas dňa a večer v zimnej sezóne, predpoklad cca 180
dní v roku. Hluk bude spôsobovaný ľudskou vravou.

Hodnotenie prevádzkových zdrojov hluku
Uvedené zariadenia reprezentujú bodové resp. líniové zdroje akustickej energie s priradenou
hodnotou akustického výkonu. Akustické parametre zariadení sa stanovili z reálnych meraní
hluku na analogických technických zariadeniach počas bežnej pracovnej činnosti.
Jednotlivé zdroje hluku budú pôsobiť v rôznych referenčných intervaloch a s rôznym časom
prevádzky. Požiadavka legislatívy (Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.) je posudzovanie hluku v
celých referenčných intervaloch deň, večer a noc.
Činnosť lyžiarskeho strediska je možné posudzovať z hľadiska rôznych režimov prevádzky,
ktoré sú determinované charakteristickými zdrojmi hluku v daných referenčných intervaloch:
• Denné lyžovanie:
• prevádzka lanoviek Jamy 1 a 2 (zdroje Z1, Z2, Z3) v čase 9:00 - 16:00 hod
• úprava tratí (zdroj Z6) v čase 16:00 - 18:00 hod
Pri tvorbe výpočtového modelu boli použité bodové zdroje hluku Z1, Z2 a Z3 s fiktívnym
akustickým výkonom vypočítaným z reálnych meraní akustického tlaku. Zdroje hluku boli
umiestnené na fasády objektov údolnej a vratnej stanice (Z1, Z2) a na vrcholy stožiarov lanovej
dráhy Jamy 1 a Jamy 2. Súčasťou denného lyžovania je aj úprava tratí ratrakmi v čase 16:00 18:00 hod, ktorá bola modelovaná ako štandardný líniový zdroj hluku s priemernou
obratovosťou ťažkých vozidiel 8 pohybov na jednu zjazdovku so sklonom 45%.
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Obrázok 52: Mapa hladín hluku počas denného lyžovania vrátane úpravy tratí LAeq,12h vo
variante I, výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s

Obrázok 53: Mapa hladín hluku počas denného lyžovania vrátane úpravy tratí LAeq,12h vo
variante II, výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s
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Obrázok 54: Mapa hladín hluku počas denného lyžovania vrátane úpravy tratí LAeq,12h vo
variante IIIA, výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s

Obrázok 55: Mapa hladín hluku počas denného lyžovania vrátane úpravy tratí LAeq,12h vo
variante IIIB, výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s
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•

Večerné lyžovanie:
• prevádzka lanovky Jamy 1 (zdroje Z1, Z2, Z3) v čase 18:00 - 22:00 hod
• úprava trate ZJ03 (zdroje Z6) v čase 21:00 - 22:00 hod
Pri tvorbe výpočtového modelu boli použité bodové zdroje hluku Z1, Z2 a Z3 s fiktívnym
akustickým výkonom vypočítaným z reálnych meraní akustického tlaku. Zdroje hluku boli
umiestnené na fasády objektov údolnej a vratnej stanice (Z1, Z2) a na vrcholy stožiarov lanovej
dráhy Jamy 1. Súčasťou večerného lyžovania je aj úprava trate ZJ-03 ratrakmi, ktorá bola
modelovaná ako štandardný líniový zdroj hluku s priemernou obratovosťou ťažkých vozidiel 8
pohybov na zjazdovke so sklonom 45%.
Obrázok 56: Mapa hladín hluku počas večerného lyžovania vrátane úpravy tratí LAeq,4h vo
variante I a II, výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s
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Obrázok 57: Mapa hladín hluku počas večerného lyžovania vrátane úpravy tratí LAeq,4h vo
variante IIIA, výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s

Obrázok 58: Mapa hladín hluku počas denného lyžovania vrátane úpravy tratí LAeq,12h vo
variante IIIB, výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s
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Vyhodnotenie hluk z prevádzky lanových dráh a úpravy tratí
Z porovnania predikovaných ekvivalentných hladín akustického tlaku vo vonkajšom chránenom
prostredí s prípustnými hodnotami hluku pre denný referenčný interval vyplývanú nasledovné
závery:
• Navrhovaný stav - variant I
- referenčný interval deň: NPH je prekročená v bode V10
- referenčný interval večer: NPH je prekročená v bode V10
• Navrhovaný stav - variant II
- referenčný interval deň: NPH je prekročená v bode V10
- referenčný interval večer: NPH je prekročená v bode V10
• Navrhovaný stav - variant IIIA
- referenčný interval deň: NPH nie je prekročená
- referenčný interval večer: NPH nie je prekročená
• Navrhovaný stav - variant IIIB
- referenčný interval deň: NPH nie je prekročená
- referenčný interval večer: NPH nie je prekročená
Hluk generovaný súčasnou prevádzkou oboch lanových dráh vrátane následnej úpravy tratí
ratrakmi nepresahuje prípustnú hodnotu hluku stanovenú pre obytné zóny v referenčnom
intervale deň s výnimkou bodu V10 (výpočtový bod pred JZ fasádou rodinného domu č. 26 bytová budova na parcele č. 88/5).
Z porovnania posudzovaných variantov vedenia lanových dráh je zrejmé, že rozdiely
v predikovaných hodnotách hluku sú relatívne nevýznamné. Varianty I a II sú takmer identické,
pokles hluku o viac ako 1 dB sa zaznamenal vo variante III v bodoch V9 a V10, nárast hluku o 2
dB bol vypočítaný v tomto variante pre bod V8. Prekročenie prípustnej hodnoty hluku v bode
V10 o cca 4 dB v I. a II variante súvisí s relatívne malou odstupovou vzdialenosťou obytného
objektu od údolnej stanice lanovky Jamy 1 (cca 40 m). Posunutím údolnej stanice do
vzdialenosti cca 60 m od bodu V10 klesne celodenná hladina hluku v tomto bode o cca 4 dB.
Izofona prípustnej hodnoty 50 dB sa v nezalesnenom prostredí pohybuje do vzdialenosti cca 70
m od údolnej stanice, do cca 45 m od strojovne vratného kolesa a menej ako 5 m od päty
stožiara. Prevádzka ratrakov vzhľadom na relatívne krátky čas ich pôsobenia v danom
referenčnom intervale nespôsobí prekročenie prípustných hodnôt hluku. Izofona prípustnej
hodnoty 50 dB generovaná len prevádzkou ratrakov nepresahuje okraje zjazdových tratí.
•

Zasnežovanie:
• prevádzka tyčových snehových diel (zdroje Z5) v nepretržitej činnosti počas
prvotného zasnežovania
Akustické vlastnosti zasnežovacieho systému boli prevzaté s technickej dokumentácie výrobcu.
Predpokladá sa použitie nemobilných tyčových zasnežovacích jednotiek (napr. typ RUBIS EVO,
pre ktoré je deklarovaná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 50 m na úrovni LAeq,t = 62 dB.
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Obrázok 59: Mapa hladín hluku z prevádzky technického zasnežovania LAeq,Tref vo variante I,
výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s

Obrázok 60: Mapa hladín hluku z prevádzky technického zasnežovania LAeq,Tref vo variante II,
výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s
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Obrázok 61: Mapa hladín hluku z prevádzky technického zasnežovania LAeq,Tref vo variante III,
výška izofon 2 m

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s

Obrázok 62: Mapa hladín hluku z prevádzky technického zasnežovania cez deň v obytnej zóne
LAeq,12h vo variante I a II výška izofon 2 m (detail obytnej zóny)

Zdroj: PLASKOŇ, V, 2018: Akustická štúdia č. 18-050-s
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Vyhodnotenie hluku z prevádzky zasnežovacieho systému
Z porovnania predikovaných ekvivalentných hladín akustického tlaku vo vonkajšom chránenom
prostredí s prípustnými hodnotami hluku pre denný referenčný interval vyplývanú nasledovné
závery:
• Navrhovaný stav - variant I
- referenčný interval deň:
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
- referenčný interval večer:
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
- referenčný interval noc:
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
• Navrhovaný stav - variant II
- referenčný interval deň:
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
- referenčný interval večer:
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
- referenčný interval noc:
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
• Navrhovaný stav - variant III
- referenčný interval deň:
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
- referenčný interval večer:
- referenčný interval noc:
NPH je prekročená vo všetkých bodoch okrem V1
Hluk generovaný prevádzkou snežných diel presahuje prípustnú hodnotu hluku stanovenú pre
obytné zóny v referenčnom intervale deň, večer a noc vo všetkých navrhovaných variantoch.
Izofona dennej prípustnej hodnoty 50 dB sa v nezalesnenom prostredí pohybuje do vzdialenosti
cca 550 m od línie tyčových snežných diel vzdialených od seba v priemere 45 m. V zalesnenom
prostredí sa táto vzdialenosť skráti na cca 100 m.
•

Testovanie motorgenerátora:
• prevádzka dieselagregátu umiestneného v údolnej stanici lanoviek v akustickom
kontajneri (zdroje Z5) cca 5 min týždenne v dennej dobe
Predpokladá sa umiestnenie záložného motorgenerátora v akustickom kontajneri (zdroj Z6) na
teréne vedľa údolnej stanice. Tento bude pokrývať výkonové požiadavky zabezpečenia
náhradného pohonu lanovky v prípade výpadku distribučnej siete NN. Motorgenerátor bude v
prevádzke len počas testovania (cca 5 min týždenne v dennej dobe) a počas výpadku bežného
zásobovania elektrickou energiou z verejnej siete, takže nepredstavuje permanentný zdroj hluku
vo vonkajšom prostredí. Nameraná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 7 m od obrysu
kontajnera motorgenerátora na analogickom technickom zariadení počas bežnej pracovnej
činnosti sa pohybuje na úrovni: LAeq,t = 70,8 dB. Pre čas testovania 5 min v referenčnom
intervale deň (720 min) sa denná ekvivalentná hladina hluku zníži na úroveň: LAeq,12h = 49,2 dB.
Z uvedeného je zrejmé, že prevádzka motorgenerátora nepredstavuje relevantné riziko
prekročenia prípustných hodnôt hluku v dotknutom obytnom území.
Vzhľadom na krátku dobu pôsobenia tohto zdroja hluku počas referenčného intervalu deň
prevádzka motorgenerátora nepredstavuje relevantné riziko prekročenia prípustných hodnôt
hluku v dotknutom obytnom území.
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
Prístup k objektu bude po jestvujúcej lesnej ceste (parcela KN C č. 4469/12), ktorá bude
využívaná iba pre zásobovanie objektu. V letnom období bude pre zásobovanie používané
terénne vozidlo. V zimnom období, kedy v priestore lesnej cesty budú zjazdovky, bude
využívaný snežný skúter. Z hľadiska hluku predstavuje pohyb zásobovacích vozidiel 2x denne
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náhodne vyskytujúce sa zvukové udalosti, ktoré nie je možné všeobecne objektívne
kvantifikovať vo forme celodennej ekvivalentnej hladiny hluku. Zdroje hluku generovaného
prevádzkou kotolne a kuchyne uvedeného ubytovacieho zariadenia potom predstavujú výduchy
kotolne resp. vzduchotechniky kuchyne. Kvantifikácia týchto zdrojov hluku je možná až vo
vyšších stupňoch projektovej dokumentácie, kde budú konkretizované jednotlivé zariadenia.
Nakoľko sa jedná o bežné zdroje hluku používané v štandardnej obytnej zástavbe, nie je tu
predpoklad negatívneho vplyvu na blízke okolie ubytovne z titulu nadmerného hluku.
Spomínané zdroje hluku je možné podľa potreby dodatočne upraviť napr. vhodnými tlmičmi
hluku. Prípadné technické úpravy je možné navrhovať až na základe výsledkov meraní hluku
počas reálnej prevádzky stacionárnych zdrojov hluku.
Navrhovaná turistická ubytovňa** s reštauráciou nebude disponovať mobilnými ani
stacionárnymi zdrojmi hluku, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať či už vlastné ubytovacie
priestory alebo blízke okolie. Samotné ubytovacie priestory ubytovne budú zasahované
nadmerným hlukom generovaným zasnežovacími delami počas procesu umelého zasnežovania.

Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti
V PHSR Mesta Vysoké Tatry na roky 2015 -2023 sa uvádza, že cestou, ako zvýšiť a udržať
záujem návštevníkov o Mesto Vysoké Tatry a jeho okolie, je rozšírenie a skvalitnenie ponuky
služieb cestovného ruchu podľa medzinárodných štandardov.
Účelom navrhovanej činnosti je obnovenie fungovania rekreačného strediska Vysoké Tatry Tatranská Lomnica v oblasti Jamy s rozšírenou ponukou podmienok na zjazdové a bežecké
lyžovanie a službami a so zodpovedajúcou prepravnou infraštruktúrou. Na návštevnosť
lyžiarskych stredísk významne vplýva dĺžka zjazdových tratí, dĺžka lanoviek a vlekov, prepravná
kapacita a počet lanoviek a vlekov, kvalita súvisiacich služieb (parkovanie, stravovanie a pod.)
(Kolektív CsD consulting s.r.o., Banská Bystrica, 2015).
V Tatranskej Lomnici je vybudované jedno z najznámejších lyžiarskych stredísk na Slovensku.
Zmyslom navrhovaných činností je zvyšovať kvalitu a konkurencieschopnosť lyžiarskeho
strediska. Oblasť cestovného ruchu možno považovať za významné sociálno-ekonomické
aktivity mestskej časti Tatranská Lomnica.
V lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica za posledné roky prebieha
komplexná rekonštrukcia s cieľom vytvorenia kvalitných podmienok pre zimné športy a
vybavenosti pre celoročné využitie. Predkladaná navrhovaná činnosť je doplnkom ku
komplexnej rekonštrukcii strediska v Tatranskej Lomnici. Navrhované činnosti vyplynuli z
dlhodobých skúseností prevádzkovania strediska ako aj nasledovania súčasných trendov rozvoja
cestovného ruchu najmä v zahraničí.
Lyžiarske stredisko sa zúčastňuje projektu „Kategorizácia slovenských lyžiarskych stredísk“,
ktorý umožňuje jednotný nespochybniteľný pohľad na úžitkovú hodnotu lyžiarskych areálov v
SR s využitím európskych kritérií. Na obdobie rokov 2015 až 2018 stredisko v Tatranskej
Lomnici
obdržalo
najvyššie
hodnotenie
s
piatimi
hviezdičkami.
(http://www.lanovky.sk/_files/Hodnotenie_2015_2018.png)
Počas výstavby sa prínos navrhovaných činností prejaví najmä v podpore miestnych, resp.
regionálnych stavebných a iných dodávateľských firiem.
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Realizácia navrhovaných činností v pozitívnom zmysle a v dlhodobom meradle ovplyvní
socioekonomickú sféru strediska. Pozitívne vplyvy sa prejavia v súvislosti s rozvojom aktivít
cestovného ruchu najmä v období zimnej lyžiarskej sezóny. Realizáciou navrhovaných činností
dôjde:
• k vytvoreniu nových pracovných príležitostí,
• zvýšeniu príjmov pre mesto i miestnych podnikateľov,
• k celkovému rozvoju a zlepšeniu kvality služieb,
• k posilneniu multiplikačného efektu v cestovnom ruchu,
• zvýšeniu bezpečnosti a komfortu lyžiarov.
Porovnanie vplyvu na obyvateľstvo v rámci navrhovaných variantov
Realizácia navrhovaných činností bude mať na dotknuté obyvateľstvo negatívne ako aj pozitívne
dopady. Negatíva sú spojené s narušením pohody a kvality života počas výstavby navrhovaných
činností. Tie sú však krátkodobé, dočasné a zanedbateľné, viažuce sa prednostne na obdobie
výstavby, zmierniteľné, resp. odstrániteľné vhodnými opatreniami v súlade s právnymi
predpismi a pokynmi v oblasti ochrany životného prostredia a právnymi predpismi a pokynmi
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pozitíva sa prejavia najmä v socioekonomickej
sfére a rozvoji cestovného ruchu.
Miera ovplyvnenia ovzdušia sa odvíja od alternatívy navrhovaného parkoviska, ktoré bude mať
z navrhovaných činností najväčší vplyv na kvalitu ovzdušia. Posúdenie vplyvu navrhovaného
parkoviska na kvalitu ovzdušia blízkeho okolia so zohľadnením dopravných ciest, po ktorých
bude zabezpečený príchod automobilov na parkovisko, popr. ich odchod z parkoviska je
vykonané v rozptylovej štúdii (HESEK, F., 2018). Vzhľadom na počet parkovacích miest je
variant III (subvarianty A, B) k čistote ovzdušia priaznivejší. Nepriaznivejšie sú varianty I a II.
Náhradné zdroje umiestnené v údolných staniciach lanových dráh Jamy I, Jamy II budú mať
minimálny vplyv na kvalitu ovzdušia. Predstavujú ojedinelé zdroje znečisťovania ovzdušia
v zimnej sezóne, spúšťané budú v prípade uvedených situácií a počas testovania (cca 5 min
týždenne v dennej dobe). Zdrojom znečisťovania ovzdušia bude tiež plynová kotolňa objektu
turistická ubytovňa** s reštauráciou. Pôjde o malý zdroj znečisťovania ovzdušia: Pri spaľovaní
zemného plynu sú rozhodujúce emisie CO, NOx. Emisné toky týchto znečisťujúcich látok budú
malé, nakoľko ide o spaľovanie ekologického paliva. Táto činnosť je navrhovaná jednovariantne,
nakoľko variantnosť riešenia činnosti je limitovaná polohou a existenciou objektov, ktoré sa
majú prestavovať. Prítomnosť týchto zdrojov znečisťovania ovzdušia sa u navrhovaných
variantov neprejaví rozdielne.
Hluková situácia navrhovaných činností je posúdená v rámci „Akustická štúdia č. 18-050-s,“
(PLASKOŇ, V, 2018). Z porovnania dvoch posudzovaných alternatív výstavby parkoviska je
zrejmé, že rozdiely v predikovaných hodnotách hluku sú zanedbateľné (cca 0,1 dB). Hluk
generovaný súčasnou prevádzkou oboch lanových dráh vrátane následnej úpravy tratí ratrakmi
nepresahuje prípustnú hodnotu hluku stanovenú pre obytné zóny v referenčnom intervale deň s
výnimkou bodu V10 (výpočtový bod pred JZ fasádou rodinného domu č. 26 - bytová budova na
parcele č. 88/5). Z porovnania posudzovaných variantov vedenia lanových dráh je zrejmé, že
rozdiely v predikovaných hodnotách hluku sú relatívne nevýznamné. Prevádzka ratrakov
vzhľadom na relatívne krátky čas ich pôsobenia v danom referenčnom intervale nespôsobí
prekročenie prípustných hodnôt hluku. Izofona prípustnej hodnoty 50 dB generovaná len
prevádzkou ratrakov nepresahuje okraje zjazdových tratí. Hluk generovaný prevádzkou
snežných diel presahuje prípustnú hodnotu hluku stanovenú pre obytné zóny v referenčnom
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intervale deň, večer a noc vo všetkých navrhovaných variantoch. Izofona dennej prípustnej
hodnoty 50 dB sa v nezalesnenom prostredí pohybuje do vzdialenosti cca 550 m od línie
tyčových snežných diel vzdialených od seba v priemere 45 m. V zalesnenom prostredí sa táto
vzdialenosť skráti na cca 100 m.
Na základe uvedeného:
• z hľadiska počtu obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovaných činností sa varianty nelíšia.
• z hľadiska dĺžky trvania negatívnych vplyvov stavebného ruchu počas výstavby sa varianty
výrazne nelíšia.
• z hľadiska emisií znečisťujúcich látok je priaznivejší variant III.
• z hľadiska expozície hlukom je priaznivejší variant III.
• z hľadiska zvýšenia kvality a konkurencieschopnosti lyžiarskeho strediska je najvýhodnejší
variant I, vzhľadom na dĺžku a pestrosť zjazdoviek a na vyššiu kapacitu parkoviska.
• z hľadiska zmiernia kritickej dopravnej situácie sú vzhľadom na počet parkovacích státí
najvýhodnejšie varianty I, II.
• z hľadiska sociálnych a ekonomických dôsledkov a súvislostí je najvýhodnejší variant I.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery
Vplyvy počas výstavby
Navrhované činnosti budú mať vplyv na horninové prostredie najmä počas výstavby. Vplyvy
na horninové prostredie súvisia najmä s terénnymi a zemnými prácami, ktoré bude potrebné
vykonať pri výstavbe lanových dráh a zjazdoviek, parkoviska ako aj ostatnej infraštruktúry.
Zemné práce budú vykonávané najmä v súvislosti s:
• hĺbením výkopov základových jám nového nástupného miesta, údolnej a výstupných staníc,
• hĺbením výkopov základových jám pre pätky opôr lanových dráh, pre vedenie rozvodov
inžinierskych sietí (elektrické rozvody) pozdĺž lanových dráh,
• hĺbením výkopov pre vedenie rozvodov zasnežovania, ktoré pozostávajú z rozvodov vody,
vzduchu a elektrických rozvodov,
• hĺbením výkopov pre vedenie podzemných inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia)
v súvislosti s napojením nového nástupného miesta, turistickej ubytovne** s reštauráciou na
verejné inžinierske siete,
• zemné práce pre úpravu plochy zjazdových tratí,
• zemné práce pre vytvorenie pláne parkoviska,
• hĺbením výkopu základovej jamy pre osadenie ORL.
Navrhované činnosti sa spájajú so zásahmi do reliéfu, s ovplyvnením geomorfologických
pomerov, s rizikom aktivácie geodynamických javov (najmä eróziou a zosuvmi), s rizikom
kontaminácie horninového prostredia.
V území navrhovaných zjazdových tratí a lanových dráh je zastúpený rajón kvartérnych
sedimentov, IG rajón - rajón morénových sedimentov (M). Územie, kde je navrhovaná výstavba
parkoviska leží v rajóne kvartérnych sedimentov, rajón glacifluviálnych sedimentov (G).
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Podľa Mapy stability svahov (KOTRČOVÁ, E, ŠIMEKOVÁ, J.,: Atlas máp stability svahov SR
v M 1 : 50 000,
Dostupné
na
internete:
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv/) časť územia, kde je
navrhovaná realizácia zjazdových tratí a lanových dráh predstavuje II.A Rajón potenciálne
nestabilných území, vyskytuje sa tu aj III.C Rajón nestabilných území. V uvedenom rajóne
nestabilných území je registrovaná svahová deformácia typu zosúvania. Ide o aktívny prúdový
zosuv vyvinutý na východne orientovanom svahu so sklonom cca 12 – 15°. Zosuv sa nachádza
severne od objektov bývalých lyžiarskych mostíkov, jeho rozloha je cca 7 ha. Príčiny vzniku
zosuvu sú prírodné, v území sa nachádza množstvo prameňov podzemnej vody, ktoré
nepriaznivo pôsobia na stabilitu svahu (ŘEPKA, L., 1963). Z uvedeného vyplýva, že akékoľvek
zásahy do prostredia môžu byť spojené s rizikom aktivácie geodynamických javov, najmä erózie.
Z tohto dôvodu je potrebné v území zvoliť vhodný postup prác a rôzne spôsoby zabezpečenia –
protierózne opatrenia, prípadne stabilizáciu voči zosuvom.
• Zásahy do reliéfu a ovplyvnenie geomorfologických pomerov
Pri navrhovaní zjazdových trás sa navrhovateľ snažil čo najviac využiť konfiguráciu terénu, čím
sa do značnej miery eliminuje rozsah zemných prác a teda aj rozsah vplyvov na reliéf.
Vybudovanie zjazdových tratí si vyžiada minimálne zárezy a násypy, aby sa dosiahli optimálne
pozdĺžne a priečne sklony. Neuvažuje sa s významnými odkopmi, násypmi. Okrem týchto úprav
bude na tratiach realizované priečne odvodnenie – systém priečnych odvodňovacích rigolov na
odvedenie dažďových vôd.
Tabuľka 43: Bilancia zemných prác pri úprave zjazdových tratí
Variant I (plocha zjazdoviek
16,41 ha)

Trať

Odkop/
násyp [m3]

Variant II (plocha zjazdoviek
13,13 ha)

Hmotnica
[m3]

Trať

-4123

ZJ 01

Odkop/
násyp [m3]

Hmotnica
[m3]

Trať

+181

ZJ 01

+671

ZJ 02

+416

ZJ 03

+157

ZJ 04

+304

ZJ 05

49813/
53936
1833/
1773
28014/
22443
28038/
26613
19753/
19 634

+60

ZJ 02

+5571

ZJ 03

+1425

ZJ 04

+119

ZJ 05

-

-

-

-

-

-

ZJ 06

Súčet

127 451/
124 399

+3052

Súčet

93 258/
84 973

+1729

Súčet

ZJ 01
ZJ 01a
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04

23831/
23650
23412/
22741
14039/
13623
6713/
6557
25263/
24959

Variant III (subvarianty A, B)
(plocha zjazdoviek 13,6 ha)
Odkop/
násyp [m3]
24499/
23043
20493/
19727
7640/
5611
3260/
11735
21345/
20810
2050/
1539
79 287/
82 465

Hmotnica
[m3]

+1456
+766
+2029
-8475
+535
+511
-3178

Zjazdovky variantu I majú najväčšiu plochu, najmenšie plochy zjazdoviek sú vo variante II.
V súvislosti s úpravou terénu si najväčší rozsah zemných prác vyžiada realizácia variantu I,
v tomto variante bude aj najväčší prebytok výkopových zemín. Vo variante II si výstavba
zjazdových tratí vyžiada menší objem výkopov a bude mať menší prebytok výkopových zemín
než variant I. Vo variante III bude najmenší objem výkopov, a tento variant si vyžiada
zabezpečiť zeminu do násypov zjazdových tratí.
Výkopy základových jám pre zakladanie opôr stožiarov lanových dráh, nového nástupného
miesta, údolnej a výstupných staníc musia byť vykonané po úroveň dosiahnutia hornín vhodných
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na zakladanie. Spôsob zakladania týchto objektov bude upresnený vo vyšších stupňoch
projektovej dokumentácie, podľa inžinierskogeologického posúdenia. Ovplyvnenie horninového
prostredia v dôsledku zakladania nástupného miesta, údolnej a výstupných staníc je približne
rovnaké vo všetkých navrhovaných variantoch.
Paženie stien hĺbených výkopov bude zabezpečené všade tam, kde je to nevyhnutné z hľadiska
bezpečnosti práce a stability stien. Paženie musí zaistiť bezpečnú prácu pod stenami výkopov,
zabrániť poklesu okolitého územia, zamedziť zosuvom stien výkopov. Pri správnom návrhu
spôsobu zakladania navrhované činnosti nespôsobia aktiváciu geodynamických javov (zosuvov).
Vybudovanie nového nástupného miesta a prístupu z parkoviska si vyžiada odstránenie časti
zemného valu, ktorý sa nachádza po obvode doskočiskovej dráhy skokanských mostíkov.
Zemina z valu, vzhľadom na jej geotechnické vlastnosti, bude použitá v rámci stavby na
vyrovnanie depresií a úpravu dojazdovej časti zjazdových dráh.
K líniovým zásahom do horninového prostredia dôjde v súvislosti s realizáciou výkopov
pre rozvody zasnežovania v trase zjazdových tratí, výkopov pre elektrické rozvody pozdĺž
lanových dráh, výkopov pre napojenie na verejné inžinierske siete. Šírka výkopov bude cca 1 m,
ich hĺbka sa prispôsobí hĺbke premŕzania pôdy. Vykopaná zemina bude ukladaná pozdĺž
výkopov a bude použitá na spätné zásypy. Po skončení prác sa povrch splaníruje, takže k trvalej
zmene reliéfu nedôjde.
Tabuľka 44: Dĺžka výkopov v trase zjazdových tratí, lanových dráh
Dĺžka výkopov v trase zjazdových
tratí, lanových dráh [m3]

Variant I

Variant II

Variant IIIA

Variant IIIB

5 910,49

5 035,98

5 375,75

5 383,15

V súvislosti s dĺžkou navrhovaných zjazdových tratí bude najväčšia dĺžka výkopov vo variante I,
najmenšia vo variante II.
Pri navrhovanej činnosti turistická ubytovňa** s reštauráciou (navrhovateľ Juraj Gantner a Janka
Gantnerová) sa neočakávajú zásahy do reliéfu a ovplyvnenie geomorfologických pomerov, ide
o prestavbu existujúcej stavby. Vykonané budú iba úpravy okolia objektu, hĺbený bude výkop
pre osadenie lapača tukov. Zásahy do horninového prostredia si vyžiada vybudovanie prípojok
inžinierskych sietí (plyn, kanalizácia). Prípojky budú vedené v trase prístupovej komunikácie
(parcela KN C č. 4469/12). Na jej okraji bude zrealizovaný výkop, komunikácia sa následne
upraví. V súvislosti s prestavbou tohto objektu budú zásahy do horninového prostredia rovnaké
u všetkých navrhovaných variantov, táto činnosť je posudzovaná jednovariantne.
Územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska je rovinaté, dosahuje sklon 3° – 5°. Vzhľadom
na morfológiu terénu je parkovisko navrhnuté bez terás, v jednej výškovej úrovni.
Pred zahájením výstavby bude nutné vykonať prípravné práce za účelom uvoľnenia územia
pozostávajúce z odlesnenia plôch záberu, odstránenia koreňov a konárov a zobratia lesnej
hrabanky prípadne odhumusovania a zrealizovania oddrenážovania územia. Niveleta parkoviska
bude prispôsobená tak, aby bola vyrovnaná bilancia zemných prác. Výstavba parkoviska v tomto
území nespôsobí výraznú zmenu geomorfologických pomerov ani nedáva predpoklad
významného rizika aktivácie geodynamických javov. Parkovisko vo variantoch I, II je väčšie,
neočakáva sa však výrazný rozdiel vplyvu na horninové prostredie medzi navrhovanými
variantmi.
• Aktivácia geodynamických javov
Výstavba navrhovaných činností sa spája so zásahmi do pôdy a horninového prostredia najmä z
dôvodu prípravných a zemných prác, z pohybu dopravných prostriedkov a mechanizmov v
území výstavby a pod.
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Riziko aktivácie eróznych procesov je aktuálne všade tam, kde dôjde k narušeniu zemného krytu,
Miera vplyvov je závislá najmä od rozsahu odkryvu, charakteru územia, jeho sklonu, doby
odkrytia, klimatických pomerov. Vplyvom obnaženého povrchu pôdy bez vegetácie dochádza k
zrýchleniu pohybu vody po povrchu pôdy, čo môže mať za následok postupné odplavovanie
pôdy so sprievodnými znakmi erózie. Pri pôsobení vysokého zaťaženia na pôdu mechanizačnými
prostriedkami môže dochádzať k zhutňovaniu pôdy. V stope strojov dochádza k vytlačeniu
pôdnych plynov, k zhoršeniu infiltračnej schopnosti pôdy a k zhoršeniu mikrobiálnych procesov
v pôde. Zhutnením pôdy prejazdom, kolesovej, alebo pásovej techniky môžu vzniknúť vytlačené
koľaje, ktoré môžu byť tiež východiskom vodnej erózie.
Pri navrhovaní zjazdových trás sa navrhovateľ snažil čo najviac využiť konfiguráciu terénu, čím
sa do značnej miery eliminuje rozsah zemných prác a teda aj rozsah vplyvov na reliéf a pôdu. Na
zjazdových tratiach bude realizované priečne odvodnenie – systém priečnych odvodňovacích
rigolov na odvedenie dažďových vôd. Hustota rigolov bude závislá od sklonu svahu,
vegetačného krytu a celkovej morfológie terénu. Územie, kde je navrhované vybudovať lanové
dráhy a zjazdové trate bolo v r. 2004 postihnuté veternou kalamitou. Stabilizačnú funkciu tu
plnia kmene stromov, lokálne samotné stromy, ktoré nepodľahli kalamite, ako aj výsadba
mladých stromkov, realizovaná v rámci obnovy lesa. V časti územia sa od 70-tych rokov
minulého storočia nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky. Likvidácia
stromov, odstránenie vysadených stromov budú vykonané citlivo, jednak s ohľadom na snahu o
zachovanie životaschopnosti vysadených mladých stromov, ako aj s ohľadom na snahu zamedziť
aktivácii geodynamickým javov. Kmene je potrebné sfrézovať po úroveň terénu a ich koreňový
systém ponechať na mieste. Korene drevín tak budú naďalej plniť stabilizačnú funkciu.
Realizáciou výkopov pre rozvody zasnežovania v trase zjazdových tratí, výkopov pre elektrické
rozvody pozdĺž lanových dráh, výkopov pre napojenie na verejné inžinierske siete, dôjde
k narušeniu pôdneho krytu na šírke približne 1 m. Vzhľadom na šírku zásahu neočakávame
významné riziko erózie.
Riziko aktivácie geodynamických javov bude najväčšie vo variante I, v ktorom majú zjazdovky
najväčšiu plochu a bude potrebné vykonať výkopy v najväčšej dĺžke. Najmenšie riziko aktivácie
geodynamických javov bude vo variante II.
Výstavba parkoviska vzhľadom na rovinatý povrch územia nedáva predpoklad významného
rizika aktivácie geodynamických javov.
Pri navrhovanej činnosti turistická ubytovňa** s reštauráciou budú vykonané iba úpravy okolia
objektu. Prípojky inžinierskych sietí (plyn, kanalizácia) budú vedené okrajom prístupovej
komunikácie (parcela KN C č. 4469/12). Vzhľadom na šírku zásahu neočakávame významné
riziko erózie.
Na eliminovanie erózie a ochrany poškodeného zemného krytu stavebnou činnosťou je potrebné
vykonať protierózne úpravy. Úpravy a rekultivačné práce budú navrhnuté na základe
sklonovitosti terénu, nadmorskej výšky, geologického podložia a jeho stability, charakteru a
druhu existujúcich biotopov a pod. Pre všetky navrhované činnosti tiež platí, že pri návrhu prác
bude potrebné zvoliť vhodný stavebno - technický postup, ktorý v maximálnej možnej miere
skráti dobu výstavby. Poškodený povrch terénu bude v čo najkratšej dobe od jeho obnaženia
upravený a zatrávnený, resp. bude použitý aj iný revitalizačný úkon, ktorý zamedzí deštrukcii
povrchu a eliminuje odnos pôdy.
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Návrh protieróznych opatrení počas výstavby je uvedený v podkapitole „Vplyvy na pôdu“.
• Vplyvy na nerastné suroviny
Navrhované činnosti počas výstavby nie sú spojené s vplyvmi na nerastné suroviny. Ložiská
nerastných surovín sa v dotknutom území nenachádzajú. Lokality a územia chránené zákonom č.
44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov, ako
chránené ložiskové územia, dobývacie priestory ani prieskumné územia sa v dotknutom území
nenachádzajú.
Navrhované činnosti nemajú nároky na zabezpečenie výrazného objemu zemných materiálov.
Vo variantoch I, II bude prebytok zemných materiálov, vo variante III bude najmenší objem
výkopov, a tento variant si vyžiada zabezpečiť zeminu do násypov zjazdových tratí v objeme
3178 m3. Do násypov môžu byť použité zeminy zo zakladania údolných, vrcholových staníc,
nástupného miesta, odkopávania časti valu doskočiska skokanských mostíkov.
• Riziko kontaminácie horninového prostredia
Nevhodný technický stav stavebných zariadení a dopravných mechanizmov resp. havária, ako aj
používanie rôznych znečisťujúcich látok pri výstavbe (napr. penetračné nátery), môžu byť
potenciálnym zdrojom kontaminácie povrchových vrstiev horninového prostredia. Zaistením
dobrého technického stavu stavebných zariadení a mechanizmov bude riziko možnej
kontaminácie horninového prostredia počas výstavby eliminované. Prípadný únik látok ropného
charakteru, resp. iných znečisťujúcich látok pri výstavbe možno odstrániť v súlade s predpismi
odpadového hospodárstva. Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť horninové prostredie počas
výstavby možno hodnotiť ako dočasné a nevýznamné.
Vplyvy počas prevádzky
Samotná prevádzka v prípade dostatočných stavebných opatrení počas výstavby a následnej
rekultivácii nebude mať negatívny vplyv na horninové prostredie, morfológiu terénu - reliéf,
geodynamické javy a nerastné suroviny.
Úbytok lesných plôch má vplyv na fluviálnu eróziu. Na odlesnených plochách dochádza k
rýchlym povrchovým odtokom a za prívalových dažďov je príčinou urýchleného odnosu pôdy,
bahenných prúdov a zosuvov. Od masívnej veternej kalamity v r. 2004, ku ktorej došlo na území
Vysokých Tatier, uplynulo štrnásť rokov. Kalamitou bolo zasiahnuté aj územie v Jamách, kde je
navrhovaná výstavba zjazdových tratí. V súčasnosti na postihnutých plochách vyrastá nový les.
Realizáciou navrhovaných zjazdových tratí dôjde k narušeniu celistvosti nanovo sa formujúceho
lesného porastu. Na odlesnených plochách zjazdových tratí vzrastie riziko fluviálnej erózie.
Pri prevádzke budú na úpravu zjazdových tratí využívané snežné pásové vozidlá, v lete bude
povrch zjazdoviek kosený. Pohyb vozidiel v území pri bežnej prevádzke nepredstavuje žiadne
riziko. Riziká vznikajú len počas neštandardných, havarijných situácií. Ich vznik je málo
pravdepodobný a je podmienený pôsobením viacerých faktorov a súbehom udalostí. Eliminovať
riziko vzniku tejto situácie je možné uplatňovaním prevádzkových opatrení a vybavením
vozidiel havarijnými súpravami pre prípad úniku znečisťujúcich látok. Prevádzka lanových dráh
a s tým spojená manipulácia s olejmi, pohonnými látkami a inými znečisťujúcimi látkami, bude
riešená už v štádiu návrhov objektov s ohľadom na požiadavky ochrany vodárenských zdrojov.
Počas prevádzky lanových dráh sa budú dodržiavať ustanovenia vodného zákona a príslušnej
vyhlášky definujúcej podmienky manipulácie a nakladania so znečisťujúcimi látkami. Moderné
technológie lanových dráh majú automatizované, samomazacie systémy, ktoré redukujú potrebu
pravidelnej údržby a s ňou spojenej manipulácie so znečisťujúcimi látkami. Prevádzka lanových
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dráh tak nepredstavuje riziko kontaminácie horninového prostredia a tým povrchových a
podzemných vôd.
Porovnanie vplyvu na horninové prostredie v rámci navrhovaných variantov
Zjazdovky variantu I majú najväčšiu plochu, najmenšie plochy zjazdoviek sú vo variante II.
Najväčšia dĺžka výkopov pre rozvody zasnežovania, pre elektrické rozvody, pre napojenie na
verejné inžinierske siete, bude vo variante I. Riziko aktivácie geodynamických javov bude teda
najväčšie vo variante I.
V súvislosti s úpravou terénu si najväčší rozsah zemných prác vyžiada realizácia variantu I,
v tomto variante bude aj najväčší prebytok výkopových zemín. Vo variante II si výstavba
zjazdových tratí vyžiada menší objem výkopov a bude mať menší prebytok výkopových zemín
než variant I. Vo variante III bude najmenší objem výkopov, a tento variant si vyžiada
zabezpečiť zeminu do násypov zjazdových tratí. Zásahy do reliéfu budú najrozsiahlejšie vo
variante I.
Výstavba parkoviska nespôsobí výraznú zmenu geomorfologických pomerov ani nedáva
predpoklad významného rizika aktivácie geodynamických javov. Územie výstavby parkoviska
má rovinatý povrch, nie je predpoklad významného rizika aktivácie geodynamických javov.
Ovplyvnenie horninového prostredia v dôsledku zakladania nástupného miesta, údolnej
a výstupných staníc je približne rovnaké vo všetkých navrhovaných variantoch.
Riziko kontaminácie horninového prostredia počas výstavby a prevádzky je rovnaké u všetkých
navrhovaných variantov.
Počas prevádzky budú vplyvy na horninové prostredie približne rovnaké u všetkých
navrhovaných variantov.

Vplyv na klimatické pomery
V prípade navrhovaných činností môžeme hovoriť o ich vplyve na klimatické pomery, ale aj
o vplyve klimatických pomerov na prevádzku navrhovaných činností.
Na mikroklimatické pomery územia má vplyv charakter povrchu terénu. Výstavba navrhovaných
činností si vyžaduje odstránenie stromov a krov. Územie, kde je navrhované vybudovať lanové
dráhy a zjazdové trate bolo v r. 2004 postihnuté veternou kalamitou. Na časti územia sa
nachádzajú stávajúce stromy, ktoré nepodľahli kalamite, stromové samonálety ako aj sadenice
drevín vysadených v rámci obnovy lesa. V časti územia sa od 70-tych rokov minulého storočia
nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky. Prevádzka lyžiarskeho strediska
v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 – 2010. Odvtedy na týchto plochách dochádza k
samonáletom drevín.
V súvislosti s masívnym úbytkom lesných porastov sú vo Vysokých Tatrách zaznamenávané
povodne. Na území Tatranskej Lomnice došlo k rozsiahlejšej povodni v r. 2011. Zrážky
spadnuté na odlesnené plochy nedokáže pôda prijať v takom množstve ako v lese. Nezachytené
zrážky stekajú po povrchu, kde získavajú rýchlosť a vlievajú sa do vodných tokov a spôsobujú
povodne. V súčasnosti na postihnutých plochách vyrastá nový les. Navrhované činnosti si
vyžiadajú odstránenie lesných porastov. Realizáciou navrhovaných zjazdových tratí dôjde
k narušeniu celistvosti nanovo sa formujúceho lesného porastu. V prípade parkoviska dôjde
k odstráneniu lesa a vznikne spevnená plocha.
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Po odstránení vegetačného pokryvu, podklad absorbuje viac tepla, čo sa prejaví znížením
relatívnej vlhkosti vzduchu, čo má za následok zvýšenie teploty. Prehriata suchá pôda, spevnené
povrchy, vyžarujú naakumulované teplo aj keď už slnko nesvieti. Plochy pokryté vegetáciou
neakumulujú teplo, po ukončení priameho žiarenia sa rýchlo ochladzujú a nepôsobia ako
sekundárny zdroj tepla. Zmena klimatických faktorov prostredia môže spôsobiť vysušovanie
okolitej vegetácie. Odstránením vegetačného krytu dôjde k zmene odtokových pomerov a k
vytvoreniu plochy so zrýchleným povrchovým odtokom.
Predpokladané plochy záberov prevažne lesných pozemkov pre výstavbu zjazdových tratí, LD,
údolných a vrcholových staníc, nástupného miesta sú najväčšie vo variante I 16,6 ha, najmenšie
sú vo variante II 13,5 ha a vo variantoch III (subvarianty A, B) sú 13,8 ha. V priestore
zjazdových tratí, lanových dráh, nástupných a vrcholových staníc budú odstránené stromy, kry.
Odstránený bude vegetačný kryt z dôvodu prípravných a zemných prác. Tieto úpravy prinesú
zrýchlenie povrchového odtoku. Dažďová voda bude zvedená z priestoru navrhovaných činností
do okolitého lesného porastu. Vykonané budú opatrenia, aby došlo k spomaleniu odtoku vody.
Na zjazdových tratiach bude realizované priečne odvodnenie – systém priečnych odvodňovacích
rigolov na odvedenie dažďových vôd. Hustota rigolov bude závislá od sklonu svahu,
vegetačného krytu a celkovej morfológie terénu. Dažďová voda zo striech navrhovaných
objektov bude zvedená trativodmi do horninového prostredia. Vzhľadom na nedávny vývoj
územia a súčasný stav bude navrhovaná činnosť len minimálnym zásahom do klimatických
pomerov. Ale práve veterná kalamita priniesla zmeny, ktoré zvýšili zraniteľnosť územia voči
ďalším udalostiam podobného charakteru. Rozdiely v mikroklimatických podmienkach budú
badateľné po rokoch, t.j. až počas prevádzky, kedy dôjde k obnove porastov v okolí zjazdoviek.
V prípade parkoviska dôjde k odstráneniu lesa vo variantoch I, II na ploche 2,49 ha, vo
variantoch IIIA, IIB na ploche 2,22 ha. Odstránením vegetačného krytu z plochy parkoviska, jej
odvodnením a vytvorením spevneného povrchu tu dôjde k zmene odtokových pomerov a k
vytvoreniu plochy so zrýchleným povrchovým odtokom. Vegetácia, ktorá sa v súčasnosti na
ploche nachádza výrazne spomaľuje odtok vody. V súčasnosti, celý objem vôd z povrchového
odtoku postupne infiltruje do podložia cez nespevnený povrch s vegetáciou, množstvo vôd
z povrchového odtoku je cca 17,88 l/s. Po výstavbe parkoviska so spevneným povrchom budú
vody z povrchového odtoku odvádzané po prečistení v ORL do priekop, ktoré budú zaústené do
existujúcich vodných tokov, vo variante III aj do zachovanej podmáčanej časti lokality.
Množstvo vôd z povrchového odtoku bude predstavovať vo variante I, II cca 321,84 l/s a vo
variante III 285,63 l/s, čo v konečnom dôsledku bude znamenať negatívnu zmenu režimu
podzemných vôd, pretože dôjde k zníženiu ich dotácie. Vzhľadom na množstvo však pôjde len
o lokálnu zmenu. Pri ďalších stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné riešiť odvodnenie
plochy tak, aby sa táto voda dostávala do priestoru lesa nachádzajúcom sa za železničnou traťou
a bolo tak zachované zavodňovanie tohto územia. Po odstránení súčasnej vegetácie a vytvorení
spevnenej plochy dôjde k zmene mikroklímy, dôjde k zníženiu relatívnej vlhkosti vzduchu, čo
bude mať za následok zvýšenie teploty. Zmena klimatických faktorov prostredia môže spôsobiť
vysušovanie okolitej vegetácie v bezprostrednej blízkosti takejto spevnenej plochy. Projekt
parkoviska však uvažuje s ponechaním, resp. výsadbou zelených plôšok, čím sa čiastočne
zmiernia uvedené zmeny v porovnaní so súčasným stavom.
Zasnežovanie zjazdoviek predstavuje len zlomok percenta z množstva vody spadnutého na
plochu povodia, resp z prirodzeného odtoku vody z povodia, takže jeho vplyv na klimatické
pomery nebude pozorovateľný (viď vplyvy na vodu), resp. bude sezónny a obmedzený na
bezprostredné okolie zjazdoviek.
Navrhované činnosti nie sú zdrojom významnej produkcie skleníkových plynov.
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Klimatické pomery môžu značne ovplyvniť prevádzku navrhovanej činnosti. Ide najmä o
množstvo a kvalitu prírodného snehu, ale aj technického snehu podmienenú najmä teplotnými a
vlhkostnými pomermi územia. Silné vetry až víchrice môžu poškodiť zariadenie lyžiarskeho
strediska.
Porovnanie vplyvu na klimatické pomery v rámci navrhovaných variantov
Vplyv navrhovaných činností na klimatické pomery môžeme vykonať z hľadiska rozsahu
záberov lesných pozemkov, na ktorých bude vykonané odlesnenie. Navrhovanými činnosťami
dôjde k odlesneniu na 4,3% (variant I), 3,6% (varianty III), 3,4% (variant II) povodia 3-01-02058, v ktorom sa nachádzajú.
Z hľadiska rozsahu záberov lesných pozemkov, a teda rozsahu odlesnenia, je najvýhodnejšia
realizácia variantu II.

Vplyvy na vodné pomery
V dotknutom území možno očakávať vplyvy navrhovanej činnosti tak na povrchové ako aj
podzemné vody.
Dotknuté územie je odvodňované Hlbokým potokom a Chotárnym potokom. Hlboký potok
pramení v pásme kosodreviny pod Lomnickým hrebeňom. V tesnej blízkosti údolnej stanice
kabínkovej lanovky strediska Tatranská Lomnica sa Hlboký potok rozdeľuje a časť vody tečie
ďalej ako Chotárny potok a vytvára vlastné povodie, časť pokračuje ako Hlboký potok až do
Skalnatého potoka. Chotárny potok tvoria aj vývery zo svahov nad cestou II/537. Jedna vetva
Chotárneho potoka preteká priamo cez územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska.
Navrhované činnosti ležia prevažne v podrobnom povodí 3-01-02-058. Navrhovanými
činnosťami dôjde k odlesneniu na 4,3% (variant I), 3,6% (varianty III), 3,4% (variant II) povodia
3-01-02-058, v ktorom sa nachádzajú.
Posudzované zjazdové trate a lanové dráhy sú navrhované v oblasti výskytu vodárenského zdroja
Kuzmánovo pramenisko, z ktorého je pitnou vodou zásobovaná Tatranská Lomnica. Ochranné
pásmo I. stupňa sa nachádza v miernom svahu, v bezprostrednom okolí pramenných záchytov,
ktoré sú realizované ako podzemné záchytné drény. V okolí OP I. stupňa sú navrhované
zjazdové trate a lanové dráhy. OP II. stupňa je netradične stanovené oddelene od OP I. stupňa a
zaberá vrcholovú časť morfologickej vyvýšeniny – povrchu rozsiahleho morénového poľa, ktoré
je zrejme považované za infiltračnú oblasť výverov Kuzmanovho prameniska. Do ochranného
pásma II. stupňa zasahujú vrcholové stanice lanových dráh a časť zjazdových tratí. Ochrana
vodárenského zdroja je realizovaná predovšetkým maximálnym možným odstupom jednotlivých
posudzovaných variantov od jeho ochranných pásiem. Poloha lanovej dráhy Jamy 2 (situovaná
severne) je rovnaká u všetkých navrhovaných variantov. Odlišnosť medzi jednotlivými variantmi
je v rozložení podpier. V prípade variantu I je navrhované lanovú dráhu Jamy 2 podoprieť 9
podperami, pričom jedna podpera zasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroja.
U variantov II a III je navrhované lanovú dráhu podoprieť 10 podperami, pričom podpery sú
umiestnené mimo ochranného pásma vodárenského zdroja. OP II. stupňa sa nachádza vo
vrcholovej časti vyvýšeniny v svahoch ktorej sú navrhované lanové dráhy a lyžiarske trate. Do
ochranného pásma II. stupňa zasahujú vrcholové stanice lanových dráh a časť zjazdových tratí.
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Vplyvy súvisiace s polohou navrhovaných činností
V súvislosti s vyhodnotením vplyvu navrhovaných činností na podzemnú vodu a vodárenské
zdroje bol spracovaný Odborný geologický posudok, Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská
Lomnica – Jamy, posúdenie vplyvu na podzemnú vodu a vodárenské zdroje (autori: AUXT, A.,
ČERVEŇAN, M., DANKO, D., 2018, HES-COMGEO spol. s r.o.). Posudok predstavuje požadované
individuálne hodnotenie možného vplyvu navrhovanej činnosti na vodárenské zdroje, ale aj na
vodný režim celej dotknutej lokality. Sú v ňom navrhnuté opatrenia pre zabezpečenie ochrany
podzemnej vody a vodárenského zdroja.
Okrem zachytených výverov Kuzmanovho prameniska sa v dotknutom území nachádza viacero
zamokrených plôch súvisiacich s obehom a režimom podzemnej vody v území. Stupeň
zamokrenia týchto plôch sa v priebehu roka mení, v suchom období vysychajú. Zamokrené
územia vo vrcholovej časti morény (v OP II. stupňa) sú dotované výlučne zrážkami a dôvodom
ich vzniku je znížená priepustnosť niektorých bezodtokových častí územia, ktorá bráni infiltrácii
zrážok do telesa morény (väčšia časť povrchu morénového poľa je vysoko priepustná a vďaka
morfologickej pozícii umožňuje rýchlu infiltráciu zrážok). Genéza zamokrených plôch v dolnej
časti územia (v širšom okolí OP I. stupňa) je iná. Zrejme ide o územia, v ktorých hladina
podzemnej vody vystupuje (najmä na jar a po výdatných dlhodobých zrážkach) až na povrch
a vytvára mokriny a plošné prameniská. V suchom období hladina podzemnej vody klesne
a mokriny vysychajú.
Navrhované varianty situovania zjazdových tratí a lanových dráh sa pomerne výrazne líšia práve
svojím vplyvom (resp. rizikom negatívneho vplyvu) na podzemnú vodu a vodárenský zdroj.
Na nižšie uvedených obrázkoch sú vyznačené ochranné pásma vodného zdroja, zamokrené
územia ktorých vodný režim je tiež potrebné zachovať a územie ktoré nie je chránené
ochrannými pásmami, ale napriek tomu ho považujeme za dôležité pre ochranu vodného zdroja.
Týmto územím je bezprostredné okolie OP I. stupňa a terénna úžľabina nad ním, z ktorej
zrážkové vody povrchovým odtokom odtekajú k OP I. stupňa a tiež predpokladáme, že úžľabina
je morfologickým znakom preferovanej cesty prúdenia podzemnej vody. V bezprostrednom
okolí OP I. stupňa nie je vhodné vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť ani umožniť pohyb
ťažkých mechanizmov. V mapách je toto územie vyznačené žltou farbou ako „zóna zákazu
akýchkoľvek prác“. Terénna úžľabina je vyznačená ružovou farbou ako „zóna zákazu zemných
prác“, čo znamená, že územie je možné využívať, ale nie je možné tu realizovať výkopy, terénne
úpravy (ak nepôjde o práce vedúce k ochrane zdroja) a podobné činnosti.
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Obrázok 63: Vzťah navrhovanej činnosti k ochranným pásmam vodárenského zdroja – variant I

Zdroj: Odborný geologický posudok, autori: AUXT, A., ČERVEŇAN, M., DANKO, D., 2018, HES-COMGEO spol. s r.o.

Obrázok 64: Vzťah navrhovanej činnosti k ochranným pásmam vodárenského zdroja – variant II

Zdroj: Odborný geologický posudok, autori: AUXT, A., ČERVEŇAN, M., DANKO, D., 2018, HES-COMGEO spol. s r.o.
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Obrázok 65: Vzťah navrhovanej činnosti k ochranným pásmam vodárenského zdroja – variant
IIIA

Zdroj: Odborný geologický posudok, autori: AUXT, A., ČERVEŇAN, M., DANKO, D., 2018, HES-COMGEO spol. s r.o.

Obrázok 66: Vzťah navrhovanej činnosti k ochranným pásmam vodárenského zdroja – variant
IIIB

Zdroj: Odborný geologický posudok, autori: AUXT, A., ČERVEŇAN, M., DANKO, D., 2018, HES-COMGEO spol. s r.o.
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V nasledujúcom texte je komentovaný vzťah navrhovanej činnosti k ochranným pásmam a tiež
k ostatným významným lokalitám ochrany vôd v území.
Najväčšie riziko negatívneho ovplyvnenia vodného zdroja predstavuje variant I. Do ochranného
pásma II. stupňa zasahuje vrcholová stanica lanovej dráhy a časť zjazdových tratí. Hlavným
problémom však je vedenie zjazdových tratí cez ochranné pásmo I. stupňa. Realizácia
navrhovanej činnosti v tomto variante je z hľadiska ochrany vodárenského zdroja vylúčená.
Variant II predstavuje reakciu navrhovateľa na požiadavku navrhnúť činnosť tak, aby bola
zabezpečená ochrana vodárenského zdroja. Všetky činnosti zo zón so zakázanými činnosťami
boli presunuté a v blízkosti OP I. stupňa a citlivej časti jeho okolia boli presunuté. Cez „zónu
zákazu zemných prác“ prechádza lanová dráha, ktorej podpery boli navrhnuté tak aby ani jedna
nebola situovaná v chránenej zóne. Z hľadiska ochrany vodárenských zdrojov je variant II
realizovateľný s podmienkou dodržania všeobecných opatrení navrhovaných v ďalšej časti
posudku. Jedna z vrcholových staníc v tomto variante zasahuje do zamokreného územia, ktoré je
zároveň aj biotopom chránených druhov živočíchov. Samotná stanica by síce nemala režim tejto
mokriny ovplyvniť, ale jej výstavba a pohyb v okolí stanice by predstavovali riziko jej
ohrozenia. Variant II preto z dôvodov ochrany a zachovania vodného režimu lokality nie je
autormi hydrogeologického posudku odporúčaný.
Varianty IIIA a IIIB sú z hľadiska vplyvov na vodu zhodné (líšia sa len technológiou jednej
lanovej dráhy), budeme ich preto ďalej hodnotiť ako variant III. Pri návrhu tohto variantu boli
v maximálnej miere rešpektované požiadavky ochrany vôd. Všetky činnosti sú navrhované
mimo ochranných pásiem a ostatných lokalít významných z hľadiska ochrany vôd. Jedna zo
zjazdových tratí prechádza relatívne blízko ochranného pásma vodárenského zdroja a zasahuje
existujúci bodový výver podzemnej vody s minimálnou výdatnosťou. Tento výver je situovaný
na okraji existujúcej používanej lesnej cesty a vzhľadom na jeho technický stav nemôže byť
súčasťou vodárenského zdroja. Pre realizáciu tejto zjazdovej trate – v úseku susediacom s OP I.
stupňa sú v posudku navrhnuté osobitné opatrenia. Variant III rešpektuje aj požiadavky na
všeobecnú ochranu podzemnej vody a ochranu vodného režimu a zamokrených lokalít
v riešenom území. Z hľadiska ochrany vôd odporúčame realizáciu variantu III, s podmienkou
dodržania opatrení navrhovaných v posudku.
Počas výstavby
Počas výstavby v blízkosti vodných tokov (napr. preklenutie tokov zjazdovkami) je možné
predpokladať, že dôjde ku krátkodobému zakaleniu povrchovej vody nerozpustnými
anorganickými látkami, avšak bez vplyvu na jej chemické zloženie a kvalitu. Tento zákal vody je
však nevýznamný. Vplyv je krátkodobý a dočasný, viazaný výhradne na obdobie výstavby. Po
vykonaní zemných prác budú na plochách bez vegetácie vykonané protierózne opatrenia.
Vplyvy na podzemnú vodu budú súvisieť so zmenou odtokových pomerov. Navrhované činnosti
si vyžiadajú odstránenie lesných porastov. Zakladanie niektorých objektov (napr. opôr lanových
dráh, základov údolných, vrcholových staníc, nástupného miesta) si môže vyžiadať čerpanie
podzemných vôd. Podrobnosti o zakladaní stavebných objektov budú rozpracované vo vyšších
stupňoch projektovej dokumentácie. Podzemné konštrukcie hĺbkového zakladania stavebných
objektov, rovnako aj odvodňovacie prvky môžu ovplyvňovať prúdenie podzemnej vody.
Nevhodný technický stav stavebných zariadení a dopravných mechanizmov resp. havária, ako aj
používanie rôznych znečisťujúcich látok pri výstavbe (napr. penetračné nátery), môžu byť
potenciálnym zdrojom kontaminácie povrchových vrstiev horninového prostredia a následne
podzemných vôd. Zaistením dobrého technického stavu stavebných zariadení a mechanizmov
bude riziko možnej kontaminácie horninového prostredia a podzemných vôd počas výstavby
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eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp. iných znečisťujúcich látok pri
výstavbe možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového hospodárstva. Tieto vplyvy, ktoré
môžu ohroziť povrchové a podzemné vody počas výstavby možno hodnotiť ako dočasné
a nevýznamné.
Vplyvy počas prevádzky
Navrhované činnosti si vyžiadajú odstránenie lesných porastov. Odstránením vegetačného krytu
dôjde k zmene odtokových pomerov, k zrýchleniu povrchového odtoku.
Predpokladané plochy záberov prevažne lesných pozemkov pre výstavbu zjazdových tratí, LD,
údolných a vrcholových staníc, nástupného miesta sú najväčšie vo variante I 16,6 ha, najmenšie
sú vo variante II 13,5 ha a vo variantoch III (subvarianty A, B) sú 13,8 ha. Územie, kde je
navrhované vybudovať lanové dráhy a zjazdové trate bolo v r. 2004 postihnuté veternou
kalamitou. Na časti územia sa nachádzajú stávajúce stromy, ktoré nepodľahli kalamite, stromové
samonálety ako aj sadenice drevín vysadených v rámci obnovy lesa. V časti územia sa od 70tych rokov minulého storočia nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky.
Prevádzka lyžiarskeho strediska v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 – 2010. Odvtedy na
týchto plochách dochádza k samonáletom drevín. V priestore zjazdových tratí, lanových dráh,
nástupných a vrcholových staníc budú odstránené stromy, kry. Odstránený bude vegetačný kryt
z dôvodu prípravných a zemných prác. Tieto úpravy prinesú zrýchlenie povrchového odtoku.
Dažďová voda bude zvedená z priestoru navrhovaných činností do okolitého lesného porastu.
Vykonané budú opatrenia, aby došlo k spomaleniu odtoku vody. Na zjazdových tratiach bude
realizované priečne odvodnenie – systém priečnych odvodňovacích rigolov na odvedenie
dažďových vôd. Hustota rigolov bude závislá od sklonu svahu, vegetačného krytu a celkovej
morfológie terénu. Dažďová voda zo striech navrhovaných objektov bude zvedená trativodmi do
horninového prostredia.
V prípade parkoviska dôjde k odstráneniu lesa vo variantoch I, II na ploche 2,49 ha, vo
variantoch IIIA, IIIB na ploche 2,22 ha. Vegetácia, ktorá sa v súčasnosti na ploche nachádza
výrazne spomaľuje odtok vody. V súčasnosti, celý objem vôd z povrchového odtoku postupne
infiltruje do podložia cez nespevnený povrch s vegetáciou, množstvo vôd z povrchového odtoku
je cca 17,88 l/s. Po výstavbe parkoviska so spevneným povrchom budú vody z povrchového
odtoku odvádzané po prečistení v ORL do priekop, ktoré budú zaústené do existujúcich vodných
tokov, vo variante III aj do zachovanej podmáčanej časti lokality. Množstvo vôd z povrchového
odtoku bude predstavovať vo variante I, II cca 321,84 l/s a vo variante III 285,63 l/s, čo
v konečnom dôsledku bude znamenať negatívnu zmenu režimu podzemných vôd, pretože dôjde
k zníženiu ich dotácie. Vzhľadom na množstvo však pôjde len o lokálnu zmenu. Pri ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie je potrebné riešiť odvodnenie plochy tak, aby sa táto voda
dostávala do priestoru lesa nachádzajúcom sa za železničnou traťou a bolo tak zachované
zavodňovanie tohto územia.
Vzhľadom na rozsah odlesnenia v dotknutom území v oblasti Jamy a zachovanie nanovo sa
formujúceho lesa v jeho okolí sa po realizácii navrhovanej činnosti nepredpokladá výraznejšia
zmena retenčnej schopnosti s relevantnými dôsledkami na odtokové pomery širšieho územia.
Zjazdové trate budú odvodňované odvodňovacími rigolmi, prostredníctvom ktorých sa bude
voda odvádzať do okolitého terénu (porastu). Voda, ktorá nevsiakne na zjazdovkách tak bude
odvedená a infiltrovaná v okolitom teréne (poraste). Vzhľadom k tomu, že zjazdovky a prieseky
lanových dráh predstavujú pomerne úzke pásy, ktoré nadväzujú na okolitý terén alebo porast,
vplyv prevádzky možno hodnotiť ako málo významný.
Pri navrhovaní zjazdových trás sa navrhovateľ snažil čo najviac využiť konfiguráciu terénu, čím
sa do značnej miery eliminuje rozsah zemných prác. Akumulačná a infiltračná schopnosť
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horninového prostredia by sa tak mala zachovať. Negatívny efekt na zdržanie a akumuláciu vody
v území, za znižovania zásob podzemných vôd sa nepredpokladá, resp. je málo pravdepodobný.
Pre zasnežovanie navrhovaných zjazdových tratí bude použitá voda z existujúcej akumulačnej
nádrže. V súčasnosti, v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, je pre potreby
zasnežovania využívaná polyfunkčná akumulačná nádrž s objemom 129 700 m3 (podľa
geodetického porealizačného zamerania). Obnovením prevádzky Jám nevzniká potreba
rozšírenia existujúcej akumulačnej nádrže, jej súčasná kapacita je postačujúca aj na obnovené
zjazdové trate v Jamách, pretože sa s touto lokalitou rátalo už pri jej projektovaní. Táto
akumulačná nádrž je dotovaná vodou z Hlbokého potoka. Odber povrchových vôd z Hlbokého
potoka v r.km 3,8, číslo hydrologického poradia 3-01-02-057, bol povolený Rozhodnutím
Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2010/02081/06-KK o povolení užívania
dočasnej vodnej stavby zo dňa 31.12.2010. Povolené množstvo odoberaných vôd je Qmax =
200 000 m3.rok-1. Vo vodnom toku pod miestom odberu musí byť zabezpečený stály prietok
vody v množstve minimálne Q330 = 32 l.s-1, ktorý zabezpečí dostatočný sanitárny prietok. (pozn.:
Odber vody z toku do vodnej nádrže nie je predmetom tohto posudzovania)
Realizácia navrhovaných činností nemá nároky na nový zdroj vody pre zasnežovanie.
Zasnežovanie zjazdoviek v lyžiarskom stredisku začína, keď nastanú celodenné mrazy s nízkou
vlhkosťou vzduchu. Na území Tatranskej Lomnice sa podľa pozorovaní SHMÚ ľadové dni∗
začínajú priemerne 22.11. (najskorší výskyt 31.10., najneskorší výskyt 15.12). V tomto období
prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska začína so zasnežovaním zjazdoviek. Pri prvom
zasnežovaní je potrebné v čo najkratšom čase vytvoriť základnú vrstvu snehu vhodnú na
lyžovanie o hrúbke cca 30 cm. Po spotrebovaní objemu vody z akumulačnej nádrže, ktorý bol
zachytený v letných mesiacoch, môže byť nádrž v priebehu novembra a decembra naplnená
vodou použiteľnou na dosneženie v priebehu zimy.
Nižšie sú uvedené disponibilné množstvá vody Hlbokého potoka v r.km 3,8 po odpočítaní
sanitárneho prietoku [tis.m3].
Mesiac
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Disponibilné množstvo vody
Hlbokého potoka v r.km 3,8 po
odpočítaní sanitárneho prietoku
[tis.m3]
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V priebehu novembra a decembra je možné doplniť všetku potrebnú vodu do akumulačnej
nádrže pri zachovaní sanitárneho prietoku. V januári a februári je na Hlbokom toku najnižší
prietok.
Na režim podzemných vôd môže mať vplyv odber vody z povrchového toku a následné zníženie
množstva povrchovej vody infiltrovanej do podzemnej. V hodnotenom území sú prvým
a hlavným kolektorom podzemnej vody dobre priepustné, ale veľmi heterogénne kvartérne
sedimenty. Režim povrchových a podzemných vôd je v tomto prostredí veľmi úzko spojený.
Veľké sezónne výkyvy hladiny podzemnej vody (až niekoľko metrov) a rovnako silne
rozkolísané prietoky v povrchových tokoch poukazujú na striedanie vzájomného vzťahu
povrchovej a podzemnej vody. V čase vysokých stavov sú povrchové toky dotované podzemnou

∗

Ľadový deň - deň s maximálnou teplotou nižšou ako 0 °C. To znamená, že ak počas 24 hodín nevystúpi teplota nad
nulu, hovoríme o ľadovom dni. O ľadových dňoch sa zvykne tiež hovoriť ako o dňoch s celodenným mrazom.
(zdroj: http://www.shmu.sk/sk/?page=1095)
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vodou, v čase miním dochádza k infiltrácii povrchovej vody do podzemnej. Striedanie funkcie
povrchového toku nenastáva len v čase, ale vďaka heterogenite prostredia aj v priestore.
V súvislosti s odbermi povrchových vôd pre zasnežovanie dochádza k zníženiu prietoku vody v
povrchovom toku, čo v čase miním vyvolá aj pokles hladiny podzemnej vody v okolí toku
pod miestom odberu. Tento vplyv sa však neprejaví okamžite, ale s oneskorením a bude trvať len
do opätovného zvýšenia prietokov. Odbery z tokov v čase vysokých prietokov nebudú mať vplyv
na hladinu a režim podzemných vôd.
Opačný efekt ako odbery vody z tokov má zasnežovanie zjazdoviek. Voda nastriekaná na povrch
tratí pri topení snehu čiastočne odtečie povrchovým odtokom a čiastočne infiltruje do podzemnej
vody. Voda sa týmto spôsobom vráti do obehu v povodí a eliminuje negatívne vplyvy odberov z
toku.
Topenie snehu prebieha postupne, čo čiastočne eliminuje negatívne prejavy rýchleho jarného
odtoku vody spôsobujúceho intenzívnu eróziu. Vplyvom na hydrologický režim povrchových aj
podzemných vôd v povodí nad odberným miestom je to, že voda použitá na zasnežovanie
absolvuje kolobeh vody 2 x.
Voda používaná na zasnežovanie sa kvalitou približuje pitnej vode a preto nie je zdrojom
sekundárneho znečistenia prírodného prostredia.
Pri prevádzke budú na úpravu zjazdových tratí využívané snežné pásové vozidlá, v lete bude
povrch zjazdoviek kosený. Pohyb vozidiel v území pri bežnej prevádzke nepredstavuje žiadne
riziko. Riziká vznikajú len počas neštandardných, havarijných situácií. Ich vznik je málo
pravdepodobný a je podmienený pôsobením viacerých faktorov a súbehom udalostí. Eliminovať
riziko vzniku tejto situácie je možné uplatňovaním prevádzkových opatrení a vybavením
vozidiel havarijnými súpravami pre prípad úniku znečisťujúcich látok. Prevádzka lanových dráh
a s tým spojená manipulácia s olejmi, pohonnými látkami a inými znečisťujúcimi látkami, bude
riešená už v štádiu návrhov objektov s ohľadom na požiadavky ochrany vodárenských zdrojov.
Počas prevádzky lanových dráh sa budú dodržiavať ustanovenia vodného zákona a príslušnej
vyhlášky definujúcej podmienky manipulácie a nakladania so znečisťujúcimi látkami. Moderné
technológie lanových dráh majú automatizované, samomazacie systémy, ktoré redukujú potrebu
pravidelnej údržby a s ňou spojenej manipulácie so znečisťujúcimi látkami. Prevádzka lanových
dráh tak nepredstavuje riziko kontaminácie horninového prostredia a tým povrchových a
podzemných vôd.
V rámci nástupného miesta je navrhovaný dostatočný počet toaliet, aby pokrývali hygienické
potreby návštevníkov. Splaškové odpadové vody je navrhované odviesť do verejnej kanalizácie.
Dažďové vody zo striech navrhovaných objektov budú zvedené na terén, poprípade do
trativodov. Voda z povrchového odtoku zo striech objektov nie je znečistená a nebude mať vplyv
na kvalitu povrchových ani podzemných vôd. Jej zaústením v mieste vzniku sa v území zachová
vodná bilancia a nedôjde k umelému odvádzaniu vôd mimo územie.
Prevádzka navrhovaného parkoviska bude mať vplyv na kvalitu aj kvantitu povrchového toku
v dôsledku vypúšťania prečistených dažďových vôd z navrhovaného parkoviska. Dažďové vody
z parkoviska budú predčistené v odlučovači ropných látok. Konkrétny typ ORL bude spresnený
vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie, pričom bude vybraté zariadenie plnoprietočné
(bez obtoku), dimenzované na požadovaný prietok cca 300 l.s-1. Vybratý bude taký ORL, ktorý
za dodržania prevádzkových parametrov, bude spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
podľa NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu
vôd. Pri správnej prevádzke tejto vodnej stavby možno tento trvalý vplyv považovať
za nevýznamný.
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Porovnanie vplyvu na vodné pomery v rámci navrhovaných variantov
Na základe poznania lokality a jej hydrogeologických pomerov získaných vlastným mapovaním
a štúdiom archívnej dokumentácie autori Odborného geologického posudku (AUXT, A.,
ČERVEŇAN, M., DANKO, D., 2018, HES-COMGEO spol. s r.o.) konštatuú, že
• navrhovaná činnosť nebude v priamom kontakte s podzemnou vodou, t.j. nedôjde
k priamemu vplyvu na podzemnú vodu,
• z hľadiska ochrany vodárenského zdroja a pozície navrhovanej činnosti voči jeho ochranným
pásmam je akceptovateľná realizácia variantov II a III (A aj B),
• z hľadiska zachovania vodného režimu lokality vo vzťahu k výskytu zamokrených území je
preferovaná realizáciu činnosti vo variante III.
Vplyvy navrhovaných činností na vodné pomery súvisia aj so zmenou odtokových pomerov, so
zrýchleným povrchovým odtokom. Vplyv navrhovaných činností na režim podzemných
a povrchových vôd môžeme vykonať z hľadiska rozsahu záberov lesných pozemkov, na ktorých
bude vykonané odlesnenie. Navrhovanými činnosťami dôjde k odlesneniu na 4,3% (variant I),
3,6% (varianty III), 3,4% (variant II) povodia 3-01-02-058, v ktorom sa nachádzajú. Z hľadiska
rozsahu záberov lesných pozemkov, a teda rozsahu odlesnenia, je najvýhodnejšia realizácia
variantu II.
Riziko ovplyvnenia kvality povrchových vôd a podzemných vôd počas výstavby a prevádzky je
u všetkých navrhovaných variantov rovnaké.
Pre zasnežovanie navrhovaných zjazdových tratí bude použitá voda z existujúcej akumulačnej
nádrže. Realizácia navrhovaných činností nemá nároky na nový zdroj vody pre zasnežovanie.

Vplyvy na pôdu
Zábery pôdy
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy – výstavba lanových dráh, údolných
a vrcholových staníc, zjazdových tratí, nového nástupného miesta (multifunkčný objekt)
Realizáciou navrhovaných činností, dôjde k záberom lesného pôdneho fondu, poľnohospodárske
pôdy nie sú navrhovanou činnosťou dotknuté.
Pozemky, na ktorých sú navrhované nástupná stanica, lanové dráhy (Jamy 1, Jamy 2), údolné
a vrcholové stanice, zjazdové trate, ktorých súčasťou budú aj technológie zasnežovacieho
systému, vo väčšine prípadov predstavujú lesné pozemky. Tiež parkovisko je z prevažnej časti
navrhované na lesnom pozemku.
U lesných pozemkov, na ktorých je navrhovaná výstavba navrhovaných činností, bude vykonané
ich dočasné vyňatie z plnenia funkcií lesov na dobu 20 rokov v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.
Predpokladané plochy záberov

Zjazdové trate
Lanová dráha Jamy 1 (šírka záberu 15 m)
Lanová dráha Jamy 2 (šírka záberu 15 m)
Údolná stanica Jamy 1
Údolná stanica Jamy 2

Predpokladané plochy záberov [ha]
Variant I
Variant II
Variant IIIA
Variant IIIB
16,41
13,3
13,6
13,6
0,008
0,008
0,006
0,007
0,017
0,017
0,017
0,017
0,024
0,024
0,024
0,024
0,027
0,027
0,027
0,027
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Spolu
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Predpokladané plochy záberov [ha]
Variant I
Variant II
Variant IIIA
Variant IIIB
0,018
0,018
0,018
0,018
0,021
0,021
0,021
0,021
0,0799
0,0799
0,0799
0,0799
2,49
2,49
2,22
2,22
19,1
15,9
16,01
16,01

Konkrétne zábery v rámci jednotlivých parciel budú upresnené vo vyšších stupňoch projektovej
dokumentácie.
Realizácia stavebných prác si okrem vyššie spomenutých záberov vyžiada dočasné vyňatie
lesných pozemkov a dočasné zábery iných plôch na obdobie výstavby Rozsah takto dotknutých
parciel bude spresnený vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Dĺžka trvania dočasného
záberu (zvyčajne na dobu 2 – 3 roky) bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre
zrealizovanie stavebných prác. Pozemky, ktorými budú vedené prípojky inžinierskych sietí
a pod. budú upresnené vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.
Navrhovateľ stratu mimoprodukčných funkcií lesa nahradí v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov. S odlesňovaním na lesnom pozemku možno začať až
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí LPF podľa § 7 vyššie citovaného zákona.
Turistická ubytovňa** s reštauráciou
V prípade navrhovanej činnosti Turistická ubytovňa** s reštauráciou pôjde o prestavbu
dokončenej stavby, ktorá bola využívaná ako vodohospodársky objekt, ako úpravňa pitnej vody.
Existujúci objekt stojí na parcelách KN – C č. 4469/8 a 4469/9 o výmere 2008 a 374 m2, ktoré sú
evidované ako zastavané plochy a nádvorie. Prístup k objektu bude po jestvujúcej lesnej ceste
(parcela KN C č. 4469/12). Táto lesná cesta bude využívaná iba pre zásobovanie objektu.
Parkovanie pre ubytovaných hostí a odstavenie kontajnera pre zhromažďovanie komunálnych
odpadov bude zabezpečené na pozemku nachádzajúcom sa na okraji zastavaného územia
Tatranskej Lomnice na parcele KN C č. 81/5. Navrhovaná činnosť Turistická ubytovňa**
s reštauráciou nemá nároky na nové, nezastavané pozemky.
Vplyvy počas výstavby
Riziko erózie, vplyv na štruktúru pôdy
Výstavba navrhovaných činností sa spája so zásahmi do pôdy a horninového prostredia najmä z
dôvodu prípravných a zemných prác, z pohybu dopravných prostriedkov a mechanizmov v
území výstavby a pod.
Riziko aktivácie eróznych procesov je aktuálne všade tam, kde dôjde k narušeniu zemného krytu,
Miera vplyvov je závislá najmä od rozsahu odkryvu, charakteru územia, jeho sklonu, doby
odkrytia, klimatických pomerov. Vplyvom obnaženého povrchu pôdy bez vegetácie dochádza k
zrýchleniu pohybu vody po povrchu pôdy, čo môže mať za následok postupné odplavovanie
pôdy so sprievodnými znakmi erózie. Pri pôsobení vysokého zaťaženia na pôdu mechanizačnými
prostriedkami môže dochádzať k zhutňovaniu pôdy. V stope strojov dochádza k vytlačeniu
pôdnych plynov, k zhoršeniu infiltračnej schopnosti pôdy a k zhoršeniu mikrobiálnych procesov
v pôde. Zhutnením pôdy prejazdom, kolesovej, alebo pásovej techniky môžu vzniknúť vytlačené
koľaje, ktoré môžu byť tiež východiskom vodnej erózie.
Prevládajúcim pôdnym typom v území je podzol kambizemný, u ktorého je potenciálnym
degradačným procesom acidifikácia, čiastočne erózia. Reliéf v oblasti Jám je členitý. V južnej
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časti Jám svahy od údolia stúpajú z cca 890 m n.m., pričom dosahujú sklon v rozmedzí od 12°17° až 17°- 25°, pri vrcholovej časti (cca 990 m n.m.) prechádzajú do miernejších sklonov až na
úroveň 0°- 1°. V severnej časti Jám je nárast sklonovitosti svahov pozvoľnejší. V údolných
polohách je sklon svahu v rozpätí od 3°-7° do 7°- 12°, potom v hornej časti zjazdovky je terén
strmší a miestami dosahuje sklony 12°- 17° až 17°- 25°, pri vrchole sklony klesajú.
S narastajúcou sklonovitosťou rastie náchylnosť pôdy na eróziu. Polohy so sklonovitosťou 17°25° sa vyznačujú veľmi silnou potenciálnou eróziou, sklonovitosť 12°- 17° odpovedá silnej
potenciálnej erózii, sklonovitosť 7°- 12° odpovedá strednej potenciálnej erózii. Hlavnú
ekostabilizačnú funkciu plní v území vegetácia, ako aj vlastnosti pôdy. Pri navrhovaní
zjazdových trás sa navrhovateľ snažil čo najviac využiť konfiguráciu terénu, čím sa do značnej
miery eliminuje rozsah zemných prác a teda aj rozsah vplyvov na reliéf a pôdu. Na zjazdových
tratiach bude realizované priečne odvodnenie – systém priečnych odvodňovacích rigolov na
odvedenie dažďových vôd. Hustota rigolov bude závislá od sklonu svahu, vegetačného krytu a
celkovej morfológie terénu. Územie, kde je navrhované vybudovať lanové dráhy a zjazdové trate
bolo v r. 2004 postihnuté veternou kalamitou. Stabilizačnú funkciu tu plnia kmene stromov,
lokálne samotné stromy, ktoré nepodľahli kalamite, ako aj výsadba mladých stromkov,
realizovaná v rámci obnovy lesa. V časti tohto územia sa od 70-tych rokov minulého storočia
nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky. Prevádzka lyžiarskeho strediska
v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 – 2010. Odvtedy na týchto plochách dochádza k
samonáletom drevín. Likvidácia stromov, odstránenie vysadených stromov budú vykonané
citlivo, jednak s ohľadom na snahu o zachovanie životaschopnosti vysadených mladých stromov,
ako aj s ohľadom na snahu zamedziť aktivácii geodynamickým javov. Kmene je potrebné
sfrézovať po úroveň terénu a ich koreňový systém ponechať na mieste. Korene drevín tak budú
naďalej plniť stabilizačnú funkciu.
Realizáciou výkopov pre rozvody zasnežovania v trase zjazdových tratí, výkopov pre elektrické
rozvody pozdĺž lanových dráh, výkopov pre napojenie na verejné inžinierske siete, dôjde
k narušeniu pôdneho krytu na šírke približne 1 m. Vzhľadom na šírku zásahu neočakávame
významné riziko erózie.
Riziko aktivácie geodynamických javov bude najväčšie vo variante I, v ktorom majú zjazdovky
najväčšiu plochu a bude potrebné vykonať výkopy v najväčšej dĺžke. Najmenšie riziko aktivácie
geodynamických javov bude vo variante II.
Výstavba parkoviska vzhľadom na rovinatý povrch územia nedáva predpoklad významného
rizika aktivácie geodynamických javov.
Miera vplyvov na pôdu bude okrem rozsahu odlesnenia a zásahov do pôdneho krytu závislá i od
celkovej dĺžky trvania terénnych a zemných prác.
Pri navrhovanej činnosti turistická ubytovňa** s reštauráciou budú vykonané iba úpravy okolia
objektu. Prípojky inžinierskych sietí (plyn, kanalizácia) budú vedené okrajom prístupovej
komunikácie (parcela KN C č. 4469/12). Vzhľadom na šírku zásahu neočakávame významné
riziko erózie.
Na eliminovanie erózie a ochrany poškodeného zemného krytu stavebnou činnosťou je potrebné
vykonať protierózne úpravy. Úpravy a rekultivačné práce budú navrhnuté na základe
sklonovitosti terénu, nadmorskej výšky, geologického podložia a jeho stability, charakteru a
druhu existujúcich biotopov a pod. Pre všetky navrhované činnosti tiež platí, že pri návrhu prác
bude potrebné zvoliť vhodný stavebno - technický postup, ktorý v maximálnej možnej miere
skráti dobu výstavby. Poškodený povrch terénu bude v čo najkratšej dobe od jeho obnaženia
upravený a zatrávnený, resp. bude použitý aj iný revitalizačný úkon, ktorý zamedzí deštrukcii
povrchu a eliminuje odnos pôdy.
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Vplyv na kvalitu pôdy
Nevhodný technický stav stavebných zariadení a dopravných mechanizmov resp. havária, ako aj
používanie rôznych znečisťujúcich látok pri výstavbe (napr. penetračné nátery), môžu byť
potenciálnym zdrojom kontaminácie povrchových vrstiev horninového prostredia. Zaistením
dobrého technického stavu stavebných zariadení a mechanizmov bude riziko možnej
kontaminácie horninového prostredia počas výstavby eliminované. Prípadný únik látok ropného
charakteru, resp. iných znečisťujúcich látok pri výstavbe možno odstrániť v súlade s predpismi
odpadového hospodárstva. Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť horninové prostredie počas
výstavby možno hodnotiť ako dočasné a nevýznamné.
Vplyvy počas prevádzky
Samotná prevádzka v prípade dostatočných protieróznych opatrení, opatrení voči zvetrávaniu
a premŕzaniu zárezov a násypov nebude mať negatívny vplyv na pôdu.
Medzi hlavné vplyvy počas prevádzky navrhovaných zjazdových tratí patrí najmä erózia
v dôsledku porušovania povrchu pôdy. V zimnej sezóne, pri nedostatočnej snehovej pokrývke,
môže dôjsť k likvidácii vegetačného krytu a v dôsledku obnaženia pôdy k odnosu pôdy.
K priamym zásahom do pôdy môže dochádzať aj pri úprave zjazdových tratí. Pri nedostatočnej
hrúbke snehovej pokrývky sa vykonáva presun snehu radlicami snežných pásových vozidiel. Pri
tejto činnosti môže dôjsť aj k odstráneniu vrchnej časti pôdneho plášťa. Uvedené vplyvy je
možné eliminovať bežnými prevádzkovými opatreniami.
Umelé zasnežovanie zjazdoviek spôsobuje hromadenie veľkého objemu vody v podobe snehu.
Umelé zvýšenie množstva „zrážok“ spadnutých na odlesnenú plochu má vplyv na vodný režim
pôdy, pričom miera ovplyvnenia priamo závisí od vlastností pôdy a charakteru pôdneho krytu vegetácie. Vhodnými protieróznymi opatreniami aplikovanými už počas výstavby, vybudovaním
odvodňovacích rýh ako aj prevádzkovými opatreniami (napr. udržiavanie nenarušeného
trávinnobylinného krytu), je možné tento jav minimalizovať. Topenie snehu prebieha dlhšie
obdobie, čím sa čiastočne eliminujú negatívne prejavy rýchleho jarného odtoku vody
spôsobujúceho intenzívnu eróziu.
Pri prevádzke budú na úpravu zjazdových tratí využívané snežné pásové vozidlá, v lete bude
povrch zjazdoviek kosený. Pohyb vozidiel v území pri bežnej prevádzke nepredstavuje žiadne
riziko. Riziká vznikajú len počas neštandardných, havarijných situácií. Ich vznik je málo
pravdepodobný a je podmienený pôsobením viacerých faktorov a súbehom udalostí. Eliminovať
riziko vzniku tejto situácie je možné uplatňovaním prevádzkových opatrení a vybavením
vozidiel havarijnými súpravami pre prípad úniku znečisťujúcich látok. Prevádzka lanových dráh
a s tým spojená manipulácia s olejmi, pohonnými látkami a inými znečisťujúcimi látkami, bude
riešená už v štádiu návrhov objektov s ohľadom na požiadavky ochrany vodárenských zdrojov.
Počas prevádzky lanových dráh sa budú dodržiavať ustanovenia vodného zákona a príslušnej
vyhlášky definujúcej podmienky manipulácie a nakladania so znečisťujúcimi látkami. Moderné
technológie lanových dráh majú automatizované, samomazacie systémy, ktoré redukujú potrebu
pravidelnej údržby a s ňou spojenej manipulácie so znečisťujúcimi látkami. Prevádzka lanových
dráh tak nepredstavuje riziko kontaminácie pôdy a tým povrchových a podzemných vôd.
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Porovnanie vplyvu na pôdu v rámci navrhovaných variantov
Zjazdovky variantu I majú najväčšiu plochu, najmenšie plochy zjazdoviek sú vo variante II.
Najväčšia dĺžka výkopov pre rozvody zasnežovania, pre elektrické rozvody, pre napojenie na
verejné inžinierske siete, bude vo variante I. Riziko ovplyvnenia pôdy bude teda najväčšie vo
variante I. Miera vplyvov na pôdu bude okrem rozsahu odlesnenia a zásahov do pôdneho krytu
závislá i od celkovej dĺžky trvania terénnych a zemných prác.
Územie výstavby parkoviska má rovinatý povrch, nie je predpoklad významného rizika aktivácie
geodynamických javov.
Ovplyvnenie pôdy v dôsledku zakladania nástupného miesta, údolnej a výstupných staníc,
prestavby existujúceho objektu na turistickú ubytovňu** s reštauráciou je približne rovnaké vo
všetkých navrhovaných variantoch.
Riziko kontaminácie pôdy počas výstavby a prevádzky je rovnaké u všetkých navrhovaných
variantov.
Rozdielnosť vplyvu navrhovaných variantov na pôdu počas prevádzky spočíva v ploche
upravovaných zjazdoviek a v parametroch zjazdoviek (sklon – náchylnosť na geodynamické
javy). Z tohto hľadiska najmenší vplyv bude mať variant II s najmenšou plochou zjazdoviek.
K stavebnému konaniu bude potrebné vypracovať projekt rekultivácie, ktorý presne definuje
najúčinnejší spôsob rekultivácie územia s návrhom protieróznych úprav.

Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy
V súvislosti s navrhovanými činnosťami bol vykonaný terénny prieskum zameraný na získanie
informácií o výskyte druhov fauny a flóry a biotopov v predmetnom území. Terénne zisťovania
v mesiacoch máj – august 2017 vykonali RNDr. Peter Bačkor PhD., Ing. Adriána Mathéová, Ing.
Pavel Mathé.
Použité boli aj výsledky nasledujúcich prieskumov:
• Podrobný prieskum výskytu chránených druhov fauny európskeho a národného významu
v území plánovanej realizácie navrhovanej činnosti: Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry –
Starý Smokovec“ (CHOVANCOVÁ G., CHOVANCOVÁ B., 2017)
• Prieskum výskytu chránených druhov flóry európskeho a národného významu a ich biotopov
v území plánovanej realizácie navrhovanej činnosti: Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry –
Starý Smokovec“ (HOMOLOVÁ Z., KYSELOVÁ Z., 2017).
Z oboch prieskumov, ktoré boli realizované nezávisle na sebe vyplynulo, že v hodnotenom
území nebol potvrdený výskyt európsky významných druhov flóry.

Flóra a biotopy
Lokalita realizácie projektu parkoviska
Lokalita je ohraničená štátnou cestou, železničnou traťou a Chotárnym potokom, ktorého prítoky
lokalitou pretekajú. Plocha sa nachádza v rámci JPRL č. 974 (PHSLT Kyslé smrečiny s jedľou)
v lesnom celku Tatranské Matliare. Na lokalite sa nachádza podmáčané lesné spoločenstvo vo
veku cca 35 rokov. Pozdĺž násypu železničnej trate je vedený odvodňovací rigol, ktorý odvádza
vodu z lokality do priepustov vedúcich popod železničnú trať.
V území realizácie projektu parkoviska bol identifikovaný biotop európskeho významu 91E0*
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, podjednotka Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy a biotop
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európskeho významu 9140 Horské smrekové lesy, podjednotka Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy.
Ide o komplex oboch biotopov v pomere 70% (Ls1.4) ku 30% (Ls.9.3). Drevinová skladba
lesného spoločenstva pozostáva z jelše sivej, jelše lepkavej, brezy, smreka obyčajného, topoľa
osikového, javora horského, jaseňa štíhleho a jarabiny vtáčej. Prítomná je stromová, krovinná a
bylinná etáž, zvyšky mŕtveho dreva, pne stromov po ťažbe, resp. spracovaní drevnej hmoty.
Plocha bola ovplyvnená náhodnou ťažbou v minulosti. Pri terénnom prieskume na lokalite nebol
zaznamenaný výskyt ani jedného z druhov fauny a flóry európskeho významu.
Lesné spoločenstvo bude potrebné pred začiatkom výstavby projektu odstrániť. Realizáciou
projektu parkoviska dôjde na lokalite k likvidácii komplexu biotopov Ls1.4/X2 a Ls9.3/X2 a to
na ploche vo variantoch I, II - 2,49 ha a vo variante III – 2,22 ha.
Keďže zastúpenie uvedených biotopov je v pomere cca 70:30, realizáciou parkoviska dôjde
k odstráneniu:
• biotopu európskeho významu 91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, dotknuté biotopy
podľa Katalógu biotopov Slovenska: Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy
- vo variantoch I, II na ploche 1,74 ha (podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej
ploche biotopu v SR 0,034%),
- vo variante III na ploche 1,55 ha (podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche
biotopu v SR 0,031%),
• biotopu európskeho významu 9410 Horské smrekové lesy, dotknuté biotopy podľa Katalógu
biotopov Slovenska: Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy
- vo variantoch I, II na ploche 0,75 ha (podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej
ploche biotopu v SR 0,0019%),
- vo variante III na ploche 0,67 ha (podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche
biotopu v SR 0,0017%).
Pravdepodobné vplyvy počas výstavby
Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu vegetácie resp. komplexu biotopov na celej výmere
projektu v závislosti od variantného riešenia. Zásah do biotopu Ls1.4 vo variantoch I, II
predstavuje cca 1,74 ha a vo variante III – cca 1,55 ha. Zásah do biotopu Ls9.3 vo variantoch I,
II predstavuje cca 0,75 ha a vo variante III – cca 0,67 ha. Tieto komplexy biotopov sa vyskytujú
aj za železničnou traťou.
Následne sa bude realizovať odvodnenie plochy, pretože je podmáčaná. Príčinou tohto
podmáčania môže byť jednak prítomnosť Chotárneho potoka a jeho prítokov, ktorý trvale
nasycuje lokalitu vodou a tiež geologická stavba a hydrogeologické pomery územia. Plocha
parkoviska je navrhnutá v rovinatom území s miernym sklonom. Podložie je tvorené
paleogénnymi pieskovcami a ílovcami, na ktorom sa nachádzajú glacigénne sedimenty do hĺbky
až 17,5 m s priepustnosťou T=1x10-4 – 3x10-4. Kvartérne glacigénne sedimentmi predstavujú
extrémne heterogénne prostredie s možným výskytom menej priepustných hornín, ktoré tvoria
prirodzenú bariéru pri presakovaní vody (Viacúčelová vodná nádrž v Tatranskej Lomnici, Zámer
2007).
Odvodnenie plochy bude zabezpečené drenážnym systémom. Potok, ktorý preteká západnou
časťou lokality bude prevedený priepustom popod parkovisko a zaústený do existujúceho
priepustu pod železničnou traťou. Alternatívne je možné namiesto prevedenia vôd priepustom
riešiť ich prevedenie pomocou otvorenej priekopy po obvode parkoviska.
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Odstránením vegetačného krytu z plochy parkoviska, jej odvodnením a vytvorením spevneného
povrchu parkoviska tu dôjde k zmene odtokových pomerov a k vytvoreniu plochy so zrýchleným
povrchovým odtokom.
Vegetácia, ktorá sa v súčasnosti na ploche nachádza, výrazne spomaľuje odtok vody. Súčiniteľ
odtoku v tomto prostredí je na úrovni cca 0,05. Vplyvom odlesnenia a celkového odstránenia
vegetačného krytu a následným vybudovaním parkoviska so spevneným povrchom dôjde k
zrýchleniu odtoku (súčiniteľ odtoku pre spevnené plochy na úrovni cca 0,9) a k zvýšeniu
množstva vôd z povrchového odtoku. Nižšie je uvedené k akej zmene v množstve vôd
z povrchového odtoku dôjde po výstavbe parkoviska.
Variant
Nulový
Varianty I, II
Variant III

Výmera
plochy
2,4 ha
2,4 ha
2,13 ha

Charakter plochy
plocha s vegetáciou
spevnená plocha
spevnená plocha

Súčiniteľ
odtoku
0,05
0,9
0,9

Množstvo vôd
z povrchového odtoku
17,88 l/s
321,84 l/s
285,63 l/s

* - intenzita dažďa – 149 l/s.ha

V súčasnosti, celý objem vôd z povrchového odtoku postupne infiltruje do podložia
cez nespevnený povrch s vegetáciou, množstvo vôd z povrchového odtoku je cca 17,88 l/s.
Po výstavbe parkoviska so spevneným povrchom budú vody z povrchového odtoku odvádzané
po prečistení v ORL do priekop, ktoré budú zaústené do existujúcich vodných tokov, vo variante
III aj do zachovanej podmáčanej časti lokality. Množstvo vôd z povrchového odtoku bude
predstavovať vo variantoch I, II cca 321,84 l/s a vo variante III 285,63 l/s, čo v konečnom
dôsledku bude znamenať negatívnu zmenu režimu podzemných vôd, pretože dôjde k zníženiu
ich dotácie. Vzhľadom na množstvo však pôjde len o lokálnu zmenu.
Zachovanie vodného režimu lokality v maximálne možnej miere musí byť pri výstavbe
parkoviska prioritou. Výstavbou parkoviska bude zabratá iba časť komplexu biotopov Ls1.4
a Ls9.3, ktorá sa nachádza na posudzovanej lokalite. Zvyšná časť tohto komplexu biotopov
(čiastočne po stranách parkoviska, ale hlavne za železničnou traťou) ostane v území zachovaná,
preto bude pri výstavbe parkoviska dôležité zamerať sa na zachovanie vodného režimu tohto
územia v maximálne možnej miere. Pri ďalších stupňoch projektovej dokumentácie riešiť
odvodnenie plochy parkoviska tak, aby sa táto voda dostávala naspäť do priestoru biotopov
Ls1.4 a Ls9.3 v okolí parkoviska a bolo tak zachované zavodňovanie tohto územia.
Počas výstavby parkoviska bude dočasne v území negatívne pôsobiť doprava a s ňou súvisiaca
produkcia najmä prachových častíc. Tieto budú sústredené v okolí práve realizovaných
stavebných prác. K najväčšej produkcii bude dochádzať v období zemných prác a terénnych
úprav. Prachové častice ako aj ostatné základné znečisťujúce látky budú sústredené nielen
v mieste výstavby, ale kumulovať sa budú tiež pozdĺž cesty II/537. Pôsobenie tohto vplyvu bude
lokálne a dočasné.
Pravdepodobné vplyvy počas prevádzky
V dôsledku odstránenia vegetácie z plochy parkoviska dôjde na lokalite k zmene mikroklímy,
k zmene kvality ovzdušia, k zvýšeniu rizika kontaminácie povrchových vôd ropnými látkami, čo
môže negatívne pôsobiť na súčasný stav komplexu biotopov Ls1.4 a Ls9.3, ktoré sa budú
vyskytovať v okolí parkoviska.
Zmena mikroklímy po odstránení súčasnej vegetácie a vytvorení spevnenej plochy sa prejaví
najmä znížením relatívnej vlhkosti vzduchu, čo bude mať za následok zvýšenie teploty. Zmena
klimatických faktorov prostredia môže spôsobiť vysušovanie okolitej vegetácie, najmä ak sa
nachádzajú v bezprostrednej blízkosti takejto spevnenej plochy. Projekt parkoviska však uvažuje
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s ponechaním, resp. výsadbou zelených plôšok, čím sa čiastočne zmiernia uvedené zmeny
v porovnaní so súčasným stavom. Vzhľadom na to, že v tesnej blízkosti parkoviska vedie
železničná trať, navrhujeme ponechať pás pôvodného porastu pozdĺž železnice, ktorý bude
okrem priaznivého mikroklimatického efektu pôsobiť aj ako prirodzená bariéra medzi
parkoviskom a železnicou.
Z pohľadu kvality ovzdušia dôjde na lokalite parkoviska po odstránení vegetácie k zvýšeniu
koncentrácie výfukových plynov. Ako už bolo v predchádzajúcich kapitolách uvedené, účelom
navrhovaného parkoviska je vytvorenie parkovacích kapacít pre plánované lyžiarske stredisko
v Tatranskej Lomnici, ktoré by súčasne pomohlo riešiť problém komplikovaného parkovania
v Tatranskej Lomnici, najmä v lyžiarsky atraktívnej sezóne. Vzhľadom na lokalizáciu
posudzovaného parkoviska, možno konštatovať, že parkovisko vo významnej miere prispeje
k riešeniu tohto problému, pretože dokáže zachytiť nápor návštevníkov - lyžiarov hneď na
začiatku vstupu do Tatranskej Lomnice, a tým by súčasnú dopravnú situáciu výrazne odľahčilo
a zabezpečilo tak plynulosť premávky. Prevádzkou parkoviska dôjde k zvýšeniu emisií
výfukových plynov na parkovisku a v jeho bezprostrednom okolí, ale celkovo možno očakávať
zníženie týchto emisií zabezpečením plynulosti cestnej premávky, čo by malo mať v konečnom
dôsledku pozitívny efekt aj na biotopy. Preto realizáciou projektu parkoviska nedôjde
k zhoršeniu súčasnej emisnej situácie v území, predpokladáme, že v turisticky - lyžiarsky
atraktívnom období by mohlo dôjsť dokonca k zlepšeniu emisnej situácie zabezpečením
plynulosti cestnej premávky v Tatranskej Lomnici.
Prevádzka parkoviska môže vo vzťahu k zvyšnému komplexu biotopu Ls1.4 a Ls9.3
predstavovať riziko kontaminácie vôd znečisťujúcimi ropnými látkami. Riziko kontaminácie
okolitých porastov, resp. biotopov je vzhľadom na technické riešenie súčasných odlučovačov
ropných látok a zabezpečení ich optimálnej prevádzky minimálne.
Možnosť ovplyvnenie druhov flóry európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
V rámci prieskumu flóry v území realizácie projektu parkoviska nebol zaznamenaný ani jeden
druh európskeho významu. V jarnom a letnom období sa v území vyskytovali druhy z rodu
orchideí a to vstavačovec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) v počte cca 5 ks
a vstavačovec Fuchsov pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) v počte niekoľko desiatok
kusov. Oba druhy orchideí nepatria k druhom európskeho významu.
Realizácia projektu nezasahuje do SKUEV0307 Tatry, v dôsledku čoho nedôjde ani k zásahu do
biotopov uvedených druhov flóry európskeho významu, ani k priamej likvidácii týchto druhov
v SKUEV0307 Tatry. Biotopy chránených druhov flóry sa nenachádzajú ani v blízkosti územia
realizácie projektu parkoviska, preto pôsobenie možných nepriamych vplyvov, ktoré súvisia
s jeho výstavbou alebo prevádzkou na tieto druhy je vylúčený.
Realizáciou projektu parkoviska nedôjde k zásahu do SKUEV0307 Tatry. Projektom nedôjde
k poškodeniu ani likvidácii druhov flóry európskeho významu z predmetu ochrany SKUEV0307
Tatry. Projektom nedôjde k zásahu, poškodeniu alebo likvidácii biotopov druhov flóry
európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0307 Tatry.
Možnosť ovplyvnenia biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0307
Tatry
Realizácia projektu je v bezprostrednej blízkosti SKUEV0307 Tatry. Najbližším biotopom
z predmetu ochrany UEV Tatry, ktorý by mohol byť vystavený vplyvu realizácie parkoviska sú
Horské smrekové lesy (kód NATURA 9410), podjednotka Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové.
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Toto územie bolo postihnuté veternou smršťou a v súčasnosti má charakter starších rúbanísk, kde
sa prelína rúbanisková vegetácia s druhmi nastupujúceho lesa.
Počas výstavby parkoviska sa môže na samotnej lokalite a v jej blízkom okolí ojedinele
vyskytnúť zvýšená prašnosť v dôsledku realizácii zemných prác na telese parkoviska.
Nepredpokladáme však, že by táto zvýšená prašnosť negatívne vplývala na stav horských
smrekových lesov z predmetu ochrany UEV, dôsledkom čoho by došlo k zhoršeniu ich
súčasného stavu. Navyše zvýšená prašnosť v území bude časovo obmedzená na obdobie
realizácie zemných prác na telese parkoviska. Pôsobenie iných vplyvov počas výstavby
parkoviska, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie súčasného stavu biotopu v území sa
nepredpokladá.
Počas prevádzky parkoviska nepredpokladáme pôsobenie nepriamych vplyvov, ktoré by mohli
spôsobiť zhoršenie súčasného stavu biotopov z predmetu ochrany UEV Tatry.
Biotop Horských smrekových lesov sa v hodnotenom území nachádza na kontakte
s frekventovanou štátnou cestou II/537, takže je dlhodobo vystavený účinkom exhalátov
výfukových plynov. V posledných rokoch v období lyžiarskej sezóny, najmä počas víkendov
a dovolenkového (prázdninového) obdobia dochádza v Tatranskej Lomnici (a nielen tam)
k náporu lyžiarov, ktorí chcú zaparkovať v stredisku. Kapacita parkovacích plôch priamo
v stredisku je cca 900 miest a je nepostačujúca. Ďalšie verejné parkovacie miesta sa síce
v Lomnici nachádzajú, ale od strediska sú viac či menej vzdialené, čo sa už v súčasnosti javí ako
nekomfortné. Dôsledkom je stav, že návštevníci - lyžiari sa snažia zaparkovať v stredisku, resp.
čo najbližšie k nemu a vytvárajú sa kolóny, miestne komunikácie sa „zapchaté“ a autá stojace
v kolónach uvoľňujú do ovzdušia zvýšené množstvo emisií výfukových plynov. Navrhované
parkovisko by tento nápor návštevníkov - lyžiarov dokázalo zachytiť hneď na začiatku vstupu do
Tatranskej Lomnice, a tým by túto dopravnú situáciu výrazne odľahčilo a zabezpečilo tak
plynulosť premávky. V konečnom dôsledku by došlo k zníženiu emisií výfukových plynov
(najmä v období náporu návštevníkov -lyžiarov), čo by malo mať pozitívny efekt. Preto
realizáciou projektu parkoviska nedôjde k zhoršeniu súčasnej emisnej situácie v území,
predpokladáme, že v turisticky- lyžiarsky atraktívnom období by mohlo dôjsť dokonca k
zlepšeniu emisnej situácie zabezpečením plynulosti cestnej premávky v Tatranskej Lomnici.
Z výsledkov rozptylovej štúdie vyplynulo, že najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok CO,
NO2, benzénu a PM10 spôsobené prevádzkou parkoviska v zimných mesiacoch sa vyskytujú na
ploche parkoviska, popr. v jeho blízkom okolí. Hlavne pri stabilnom zvrstvení atmosféry pri
slabom vetre zostávajú výfukové plyny vo zvýšenej koncentrácii na mieste ich vzniku, t.j. na
parkovisku. Vzhľadom na počet parkovacích miest je Variant II k čistote ovzdušia priaznivejší.
Odstránením lesného porastu z plochy parkoviska a vytvorením spevnených plôch dôjde k
zmene mikroklímy. Medzi porastmi a atmosférou dochádza k vzájomnej výmene hmoty
a energie, pri ktorej sa do ovzdušia dostáva určité množstvo tepla a vodnej pary, čo má vplyv na
zmeny vlhkosti a teploty vzduchu. Dochádza k znižovaniu výparu z pôdy, zvyšovaniu relatívnej
vlhkosti vzduchu, zmierňovaniu teploty vzduchu a pod. Takýmto spôsobom môže vegetácia
významne pozitívne ovplyvňovať klimatické pomery prostredia. Vybudovaním parkoviska
(spevnenej plochy) dôjde k zmene mikroklímy prostredia v negatívnom smere. Významné bude
najmä zníženie relatívnej vlhkosti vzduchu, čo bude mať za následok zvýšenie teploty. Podstatný
je i vplyv vegetácie na vyžarovanie tepla. Kompaktné spevnené plochy pohlcujú počas dňa oveľa
viac tepelnej energie (slnečného žiarenia) ako rastliny. Albedo - rozdiel medzi pohlteným
a vydaným teplom majú rastliny veľmi vysoké, tzn. v porovnaní s kompaktnou plochou väčšia
časť dopadajúceho žiarenia sa odrazí. Zmena klimatických faktorov prostredia môže spôsobiť
vysušovanie okolitej vegetácie (porastov), najmä ak sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti
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takejto spevnenej plochy. Projekt parkoviska však uvažuje z ponechaním, resp. výsadbou
zelených plôšok, čím sa čiastočne zmiernia uvedené zmeny v porovnaní so súčasným stavom.
Zmena hlukových pomerov v území realizácie je z pohľadu biotopov irelevantná.
Realizáciou projektu parkoviska nedôjde k zásahu do SKUEV0307 Tatry. Projektom nedôjde
k zásahu ani do jedného z uvedených biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom
ochrany SKUEV0307 Tatry, nedôjde k poškodeniu týchto biotopov, ani k ich likvidácii.
Počas výstavby ani počas prevádzky projektu nepredpokladáme pôsobenie nepriamych
negatívnych vplyvov, ktoré by spôsobili zhoršenie súčasného stavu biotopov z predmetu ochrany
SKUEV0307 Tatry. V turisticky-lyžiarsky atraktívnom období by mohlo dôjsť dokonca k
zlepšeniu emisnej situácie zabezpečením plynulosti cestnej premávky v Tatranskej Lomnici.
Lokalita realizácie projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu,
turistickej ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy
Možnosť ovplyvnenia biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
Z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry realizáciou projektu dôjde k zásahu a teda k priamemu
vplyvu na biotop Horské smrekové lesy (kód NATURA 9410), podjednotka Ls9.1 Smrekové
lesy čučoriedkové (variant I, II, IIIA, IIIB) a podjednotka Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy
(variant I, II, IIIA, IIIB) a biotop Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA
7140), podjednotka Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (Varianty I, II).
Kód
biotopu

Názov
biotopu

Možnosť
ovplyvnenie
(áno/nie)

Typ vplyvu
(priamy,
nepriamy)

9410

Horské
smrekové
lesy

áno

priamy

7140

Prechodné
rašeliniská
a trasoviská

áno

priamy

Komentár
(stručné zdôvodnenie)
K zásahu do biotopu dôjde realizáciou ktoréhokoľvek
variantu projektu. Biotopom sú trasované zjazdové
trate so zasnežovaním, lanové dráhy Jamy 1 a Jamy 2,
vrcholové stanice oboch lanových dráh, údolná stanica
Jamy 1 a prístup k multifunkčnému objektu.
Zmena hlukových pomerov irelevantná.
Zmena emisných pomerov zanedbateľná.
K zásahu do biotopu dôjde realizáciou Variantu I, II
projektu. Do biotopu zasahuje časť lanovej dráhy
Jamy 1 a objekt vrcholovej stanice.
Zmena hlukových pomerov irelevantná.
Zmena emisných pomerov zanedbateľná.

Realizáciou projektu v ktoromkoľvek variante dôjde k obnoveniu prevádzky lyžiarskeho
strediska v území v zimnom období. V letnom období bude stredisko zavreté, neuvažuje sa
s letnou prevádzkou lanových dráh. Celoročnú prevádzku bude mať turistická ubytovňa
s reštauráciou.
Realizáciou projektu dôjde v území v porovnaní so súčasným stavom:
• k priamemu zásahu do biotopov, ktoré sa nachádzajú v trasách lanových dráh, zjazdových
tratí so zasnežovaním, v miestach navrhnutých objektov údolných a vrcholových staníc
a multifunkčného objektu. Na týchto miestach dôjde k odstráneniu lesného prostredia, ktoré
bude v trasách zjazdových tratí časom nahradené lúčnym prostredím, v trasách lanových dráh
medzi podperami sa bude vyskytovať lesná bylinná a krovisková vegetácia, pod objektmi
vrcholových staníc a multifunkčného objektu dôjde k zániku lesného prostredia.
• k zmene hlukových pomerov, tie sú však z pohľadu biotopov irelevantné.
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k vzniku malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Možnosť priameho ovplyvnenie ostatných biotopov z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry je
vylúčený, pretože sa nenachádzajú v území realizácie projektu a teda nedôjde k zásahu do týchto
biotopov. Rovnako možno vylúčiť aj možnosť nepriameho vplyvu – hluk, emisie, z vyššie
uvedených dôvodov.
9410 horské smrekové lesy, dotknuté biotopy podľa Katalógu biotopov Slovenska: Ls9.1
Smrekové lesy čučoriedkové
V biotope Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové je plánovaná vo všetkých variantoch výstavba
zjazdových tratí, lanových dráh Jamy 1 a Jamy 2, vrcholovej stanice lanovej dráhy Jamy 2.
Vo Variante IIIA a IIIB zasahuje do biotopu aj vrcholová stanica Jamy 1. Bilancia zásahu je
zhodnotená v nižšie uvedenej tabuľke.
Lanová
dráha Jamy 1

Variant I
Variant II
Variant IIIA
Variant IIIB






Ls9.1/9410 Smrekové lesy čučoriedkové
Lanová dráha
Zjazdové
Multifunkčný Celkový zásah
Jamy 2
trate
objekt
do biotopu











-

13,93 ha
12,70 ha
12,71 ha
12,66 ha

Trvalý záber
biotopu*

0,092 ha
0,092 ha
0,197 ha
0,102 ha

* v SKUEV0307 Tatry

9410 Horské smrekové lesy, dotknuté biotopy podľa Katalógu biotopov Slovenska: Ls9.3
Podmáčané smrekové lesy
Do biotopu Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy vo všetkých variantoch zasahuje výstavba lanovej
dráhy Jamy 2, zjazdových tratí a multifunkčného objektu. Bilancia zásahu je zhodnotená v nižšie
uvedenej tabuľke.
Lanová dráha
Jamy 1

Variant I
Variant II
Variant III A, B

-

Ls9.3/9410 Podmáčané smrekové lesy
Lanová dráha
Zjazdové
Multifunkčn Celkový zásah
Jamy 2
trate
ý objekt
do biotopu













2,174 ha
1,682 ha
1,943 ha

Trvalý záber
biotopu*

0,013 ha
0,013 ha
0,013 ha

* v SKUEV0307 Tatry

Do biotopu bude zasahovať najmä výstavba lanovej dráhy Jamy 2 a zjazdových tratí (v závislosti
od variantov). Trvalý záber do biotopu predstavuje výstavba chodníka pre peších, plochy pre
zásobovanie multifunkčného objektu a výstavba pätky lanovej dráhy Jamy 2. Situácia lanovej
dráhy Jamy 2 je vo všetkých variantoch (I, II, IIIA, IIIB) rovnaká a zasahuje do biotopu Ls9.3
v lokalite Obecný les. V trase lanovej dráhy dôjde k zásahu najmä medzi pätkami, ktorý bude
pozostávať z vykopania ryhy potrebnej na osadenie technológie a jej opätovné zasypanie.
Zasypanú ryhu časom opätovne obsadí opäť pôvodná vegetácia. Dreviny a kroviny sa pod trasou
lanovej dráhy vyskytovať nebudú. Tento stav bude potrebné udržiavať z prevádzkových
a bezpečnostných dôvodov. Trvalý záber biotopu bude 0,013 ha vo všetkých variantoch.
Do biotopu Ls9.3 ďalej zasahuje výstavba zjazdových tratí. Vo Variante I dôjde ich výstavbou
(zjazdové trate Z01, Z01a, Z02) k zásahu do biotopu aj v lokalite Obecný les aj v lokalite nad
multifunkčným objektom. Vo Variante II dôjde k zásahu v lokalite Obecný les (zjazdová trať
Z02, Z05), v lokalite nad multifunkčným objektov (zjazdová trať Z02). Biotop Ls9.3 nad
multifunkčným objektom je z východu ohraničený prístupovou komunikáciou vedúcou
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k zástavbe rodinných domov, resp. penziónov a zo západu lesnou cestou. Zásah do biotopu vo
Variantoch I a II predstavuje výstavba zjazdovej trate Z02 zo strany od lesnej cesty, čím dôjde
k posunu porastovej steny, nedôjde k vytvoreniu prieseku cez biotop. Vo Variante 3A, 3B dôjde
k zásahu do biotopu výstavbou zjazdovej trate Z02 v lokalite Obecný les.
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská, dotknuté biotopy podľa Katalógu biotopov Slovenska:
Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská
K priamemu zásahu do biotopu Ra3 dôjde v lokalite „Nad tromi jazierkami“ vo variante
I a variante II pri výstavbe vrcholovej stanice Jamy 1 a časti lanovej dráhy pred vrcholovou
stanicou a zjazdovej trati. Vo variante III (A, B) nedôjde k žiadnemu zásahu do biotopu Ra3.
Druhá lokalita výskytu biotopu Ra3 v hodnotenom území je lokalita Tri jazierka, ktorá je vo
všetkých troch variantoch obkolesená navrhovanými zjazdovými traťami. K priamemu zásahu
do lokality Tri Jazierka nedôjde ani v jednom variante. Bilancia zásahu je zhodnotená v nižšie
uvedenej tabuľke.
Ra3/7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
Lanová
dráha Jamy 1

Variant I
Variant II
Variant III A, B



-

Lanová dráha
Jamy 2

-

Zjazdové
trate



-

Multifunkčný
objekt

Celkový zásah
do biotopu

-

0,333 ha
0,302 ha
-

Trvalý
záber
biotopu*

0,047 ha
0,046 ha
-

* v SKUEV0307 Tatry

Trvalý zásah do biotopu Ra3 v lokalite „Nad tromi jazierkami“ bude predstavovať výstavba
vrcholovej stanice Jamy 1 a pätky vo Variante I a II na ploche cca 0,046, resp. 0,047 ha. V úseku
zjazdovej trate, ktorá prechádza biotopom dôjde v dôsledku úpravy jej povrchu do požadovaných
technických parametrov k odstráneniu vegetačného krytu. Výstavbou vrcholovej stanice lanovej
dráhy a zjazdovej trate dôjde k zániku cca 1/3 biotopu Ra3 na tejto lokalite.
Prítomnosť rašeliniskových spoločenstiev v hodnotenom území súvisí s jeho hydrogeologickými
pomermi. Lokalita Tri jazierka sa nachádza v terénnej depresii, zamokrenie tohto územia
s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s vývermi podzemnej vody, ktoré „vyvierajú“ len na jar
a po veľkých dažďoch. Druhé rašeliniskové spoločenstvo sa nachádza „na kopci“. Príčinou
zamokrenia budú pravdepodobne menej priepustné sedimenty a zrážková vody, ktorá pomalšie
vsakuje.
Pravdepodobné vplyvy na biotopy počas výstavby
S výstavbou zjazdových tratí bude súvisieť odstránenie vegetačného krytu a následná úprava
povrchu zjazdových tratí. Výstavbou zjazdových tratí dôjde k zmene lesných biotopov na lúčne,
ktoré sa vytvoria po obnovení vegetačného krytu. V trase lanových dráh (medzi pätkami) a ich
ochranného pásma sa lesné biotopy sčasti obnovia. Po výstavbe lanovej dráhy ostane medzi
pätkami ryha, ktorú časom opätovne obsadí pôvodná vegetácia. Dreviny a kry sa pod trasou
lanovej dráhy vyskytovať nebudú. Tento stav bude potrebné udržiavať z prevádzkových
a bezpečnostných dôvodov.
Výstavbou zjazdových tratí dôjde k zvýšeniu fragmentácie biotopu (územia), ktoré je už
v súčasnosti popretkávané pomerne hustou sieťou lesných ciest. Fragmentácia prírodných
stanovíšť redukuje ich dlhodobú životnosť (vitalitu) a robí druhy citlivejšími na vplyvy
klimatických zmien. Fragmentácia a rozčlenenie biotopov vo všeobecnosti zvyšuje náchylnosť
okolitých porastov na vonkajšie negatívne vplyvy. Takéto prieseky v lesnom prostredí
znamenajú vhodné podmienky pre prienik oslabujúcich prvkov (klimatických, biotických,
antropogénnych, atď.).
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Rozčlenené biotopy sú oveľa viac náchylné napr. na klimatické vplyvy (vietor, sneh, námraza),
prienik inváznych a expanzívnych druhov rastlín a krov, či ruderalizáciu a eutrofizáciu biotopov.
Zvyšuje sa erózna náchylnosť a dochádza k zmene vodného režimu. Znížená retenčná
(infiltračná) schopnosť pôdy a zvýšená erózna náchylnosť vplyvom narušenia vegetačného krytu
môže byť v porovnaní s pôvodným porastom trvalým javom. Takisto môže dôjsť k zmene
vlhkostných pomerov, pôda bude viac vysušovaná priamym slnkom a vetrom, čo je pre vývoj
rastlinstva nepriaznivé. Pohyb techniky počas odlesnenia a počas výstavby navrhovaných
objektov môže spôsobiť mechanické narúšanie vegetačného a pôdneho krytu. Zvýši sa tým
náchylnosť na pôdnu eróziu, ktorá sa môže prejaviť hlavne po výdatných dažďoch.
Počas výstavby bude dočasne v území negatívne pôsobiť doprava a s ňou súvisiaca produkcia
najmä prachových častíc v období zemných prác a terénnych úprav. Pôsobenie tohto vplyvu
bude lokálne a dočasné.
Biotop Ls9.3/9410 Horské smrekové lesy je citlivý na zmenu vodného režimu územia.
V blízkosti biotopu sú zachytené pramene (Kuzmánovo pramenisko), ktoré predstavujú zdroj
pitnej vody pre Tatranskú Lomnicu a boli tu stanovené ochranné pásma I. a II. stupňa. Okrem
biotopu Ls9.3 sa v okolí vyskytuje viacero ďalších zamokrených plôch, ktoré súvisia s obehom
a režimom podzemnej vody a ktorých vodný režim je tiež potrebné zachovať (lokality výskytu
biotopu Ra3). Stupeň zamokrenia týchto plôch sa v priebehu roka mení, v suchom období
vysychajú. Genéza týchto zamokrených plôch v širšom okolí OP I. stupňa pravdepodobne súvisí
s úrovňou hladiny podzemnej vody. Zrejme ide o územia, v ktorých hladina podzemnej vody
vystupuje (najmä na jar a po výdatných dlhodobých zrážkach) až na povrch a vytvára mokriny
a plošné prameniská. V suchom období hladina podzemnej vody klesne a mokriny vysychajú.
Okrem území ochranných pásiem vodného zdroja a zamokrených území bolo hydrogeologickým
posudkom vyznačené aj územie, ktoré nie je chránené ochrannými pásmami, ale napriek tomu je
považované za dôležité pre ochranu vodného zdroja a vodného režimu územia. Týmto územím je
bezprostredné okolie OP I. stupňa a terénna úžľabina nad ním, z ktorej zrážkové vody
povrchovým odtokom odtekajú k OP I. stupňa a tiež sa predpokladá, že úžľabina je
morfologickým znakom preferovanej cesty prúdenia podzemnej vody. V bezprostrednom okolí
OP I. stupňa nie je vhodné vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť ani umožniť pohyb ťažkých
mechanizmov. Na obrázkoch je toto územie vyznačené žltou farbou ako „zóna zákazu
akýchkoľvek prác“. Terénna úžľabina je vyznačená ružovou farbou ako „zóna zákazu zemných
prác“, čo znamená, že územie je možné využívať, ale nie je možné tu realizovať výkopy, terénne
úpravy (ak nepôjde o práce vedúce k ochrane vodného zdroja) a podobné činnosti.
Z hydrogeologického posúdenia vzťahu projektu Jamy k ochranným pásmam a tiež k ostatným
významným lokalitám ochrany vôd v území vyplývajú nasledujúce závery:
• Najväčšie riziko negatívneho ovplyvnenia vodného zdroja predstavuje Variant I, pretože sú
zjazdové trate vedené cez ochranné pásmo I. stupňa. Realizácia projektu vo Variante I je
z hľadiska zachovania režimu vôd v území vylúčená.
• Vo Variante II sú jednotlivé činnosti navrhnuté tak, aby nedošlo k zásahu do zón so
zakázanými činnosťami. Cez „zónu zákazu zemných prác“ prechádza lanová dráha, ktorej
podpery boli navrhnuté tak aby ani jedna nebola situovaná v chránenej zóne. Z hľadiska
ochrany vodárenských zdrojov je Variant II realizovateľný s podmienkou dodržania
všeobecných opatrení navrhovaných v posudku. Jedna z vrcholových staníc v tomto variante
zasahuje do zamokreného územia, ktoré je zároveň aj biotopom chránených druhov
živočíchov. Samotná stanica by síce nemala režim tejto mokriny ovplyvniť, ale jej výstavba
a pohyb v okolí stanice by predstavovali riziko jej ohrozenia. Variant II preto z dôvodov
ochrany a zachovania vodného režimu lokality nebol odporučený.
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Varianty IIIA a IIIB sú z hľadiska vplyvov na vodu zhodné. Pri návrhu tohto variantu boli
v maximálnej miere rešpektované požiadavky ochrany vôd. Všetky činnosti sú navrhované
mimo ochranných pásiem a ostatných lokalít významných z hľadiska ochrany vôd. Jedna zo
zjazdových tratí prechádza relatívne blízko ochranného pásma vodárenského zdroja
a zasahuje existujúci bodový výver podzemnej vody s minimálnou výdatnosťou. Tento výver
je situovaný na okraji existujúcej používanej lesnej cesty a vzhľadom na jeho technický stav
nemôže byť súčasťou vodárenského zdroja. Pre realizáciu tejto zjazdovej trate – v úseku
susediacom s OP I. stupňa sú v posudku navrhnuté osobitné opatrenia. Variant III (A a B)
rešpektuje aj požiadavky na všeobecnú ochranu podzemnej vody a ochranu vodného
režimu a zamokrených lokalít v riešenom území. Z hľadiska ochrany vôd odporúčame
realizáciu Variantu III (A a B) s podmienkou dodržania opatrení navrhovaných
v hydrogeologickom posudku.

Na základe poznania lokality a jej hydrogeologických pomerov získaných vlastným mapovaním
a štúdiom archívnej dokumentácie je v závere hydrogeologického posudku konštatované, že
• navrhovaná činnosť nebude v priamom kontakte s podzemnou vodou, t.j. nedôjde
k priamemu vplyvu na podzemnú vodu,
• z hľadiska ochrany vodárenského zdroja a pozície navrhovanej činnosti voči jeho ochranným
pásmam je akceptovateľná realizácia Variantov II a III (A aj B),
• z hľadiska zachovania vodného režimu lokality vo vzťahu k výskytu zamokrených území je
preferovaná realizácia činnosti vo variante III (A aj B).
Pri realizácii variantu III (A aj B) nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia vodárenského
zdroja a tiež nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia existujúcich mokrín a vodného režimu
hodnoteného územia. Pri výstavbe a prevádzke činnosti je však potrebné dodržiavať podmienky
a opatrenia, ktoré sú popísané v príslušnej kapitole.
Pravdepodobné vplyvy počas prevádzky
V trase zjazdových tratí sa pôvodné lesné biotopy zmenia na lúčne, ktoré sa tam vytvoria po
dosiahnutí obnovy vegetačného krytu. Kraje lesného porastu, ktoré budú lemovať zjazdovky,
budú čiastočne ovplyvnené zasnežovaním a úpravou zjazdových tratí. Sneh na zjazdových
tratiach sa na jar topí dlhšie, čím bude ovplyvňovať mikroklímu porastových stien pri
zjazdovkách. U drevín, resp. vegetácie týchto porastových stien môže dôjsť k skráteniu
vegetačného obdobia, spomalenému rastu a posunutému kvitnutiu. Preto bude dôležité počas
prevádzky venovať dostatočnú pozornosť porastovým stenám, správnou výchovou udržiavať ich
potrebnú štruktúru a vitalitu.
Dosiahnutie opätovného vegetačného krytu po výstavbe zjazdoviek bude žiadúce aj pre
zachovanie vodného režimu. Pri normálnom stave pôdy a existencii vegetačného krytu nehrozí
k predlžovaniu pohybu vody po povrchu pôdy (a následne k postupnému odplavovaniu pôdy so
sprievodnými znakmi erózie), ale táto voda sa dostáva do pôdy a tým sa zachováva vodný režim
územia.
V trase lanovej dráhy medzi jednotlivými pätkami sa postupne obnoví vegetačný kryt pôvodného
porastu, avšak dreviny a kry sa pod trasou lanovej dráhy vyskytovať nebudú. Tento stav bude
potrebné udržiavať z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov.
V okolí objektov staníc lanových dráh a multifunkčného objektu bude potrebné tiež zabezpečiť
obnovenie vegetačného krytu.
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Fauna
Realizáciou navrhovaných činností dôjde v území v porovnaní so súčasným stavom k priamemu
zásahu do biotopov, ktoré sa nachádzajú v priestore parkoviska, v trasách lanových dráh,
zjazdových tratí so zasnežovaním, v miestach navrhnutých objektov údolných a vrcholových
staníc a multifunkčného objektu. Na týchto miestach dôjde k odstráneniu lesného prostredia,
ktoré bude v trasách zjazdových tratí časom nahradené lúčnym prostredím, v trasách lanových
dráh medzi podperami sa bude vyskytovať lesná bylinná a krovisková vegetácia, pod
parkoviskom, objektmi vrcholových staníc a multifunkčného objektu dôjde k zániku lesného
prostredia.
Výskyt živočíšnych druhov v dotknutom území ovplyvňujú prírodné podmienky. Územie, kde je
navrhované vybudovať lanové dráhy a zjazdové trate bolo v r. 2004 postihnuté veternou
kalamitou. Na časti územia sa nachádzajú stávajúce stromy, ktoré nepodľahli kalamite, stromové
samonálety ako aj sadenice drevín vysadených v rámci obnovy lesa. V časti územia sa od 70tych rokov minulého storočia nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky. Pre
výskyt druhov fauny v území výstavby parkoviska sú určujúce: prítomnosť podmáčaného
lesného spoločenstvo vo veku cca 35 rokov, na ploche sa nevyskytujú staré stromy, nie je
výraznejšie prítomné mŕtve drevo, plochou preteká Chotárny potok s prítokmi, vyskytujú sa tu
podmáčané plôšky, ktoré sú dotované vysokou hladinou podzemnej vody. Lokalita sa nachádza
na okraji zastavaného územia Tatranskej Lomnice, je ohraničená cestou a železničnou traťou,
ktoré ovplyvňujú emigráciu resp. migráciu jedincov na lokalitu resp. z lokality.
Činnosti budú spojené s potrebou lokálnych výrubov stromov. Výrub bude znamenať stratu časti
biotopov živočíšstva - zmenšenie hniezdnych možností vtákov viazaných na lesné a krovinné
spoločenstvá a zánik časti biotopu pre vývoj bezstavovcov vyžadujúcich mikroklímu lesného
resp. krovinného prostredia, rozkladajúce sa mŕtve drevo príp. hrubé stromy. Výrub lesa tak
môže spôsobiť absenciu určitých druhov, event. zmenu ich stanovišťa. Zjazdovka umožňuje
výskyt druhom, ktoré zbierajú potravu najmä zo zeme, pôvodný porast má rôznorodejšie
prostredie, čo poukazuje na jeho väčšiu najmä trofickú ponuku.
Odlesnenie môže znamenať zníženie druhového spektra a početnosti najmä hmyzu, ktorý je
potravnou zložkou väčšiny vtákov (ďatle, spevavce) a drobných cicavcov, ktoré sú potravou
dravcov a sov. Aj odstránenie mŕtveho dreva, znamená napr. pre ďatle likvidáciu zdroja potravy,
ktorú by pre ne predstavovali populácie podkôrneho a „drevokazného“ hmyzu v kmeňoch
mŕtvych stromov. Na ploche zjazdovej trate tieto potravné možnosti uvedené druhy nenájdu.
Obmedzenia hniezdnych a úkrytových moţností sa týka všetkých skupín živočíchov, najmä
vtákov, drobných cicavcov (hmyzožravce), plazov, obojživelníkov a hmyzu. Odstránenie lesa
bude znamenať redukciu hniezdnych možností (disponibilného priestoru) vtákov, tak pre druhy
hniezdiace v korunách stromov, ako aj v lesnom podraste alebo pre dutinohniezdiče.
V prípade bezstavovcov viazaných na lesné prostredie bude činnosť znamenať redukciu
úkrytových možností, ktorú nachádzajú najmä v lesnej hrabanke, pod kôrou a v dreve starších
alebo odumierajúcich stromov alebo pod ochranou lesného podrastu. Pre stenoekné živočíchy,
akými sú napr. obojživelníky predstavuje diverzifikovaný lesný porast so svojou mikroklímou
mimoriadne vhodné úkryty.
Sprievodným znakom stavebných prác bude hlučnosť a prašnosť, vibrácie. Zvýšený hluk
ovplyvňuje najmä živočíšstvo, môže vyvolať zmeny v správaní sa (etológii) jednotlivých druhov,
prejavujúce sa v priestorových a časových zmenách aktivity, u citlivých druhov môže znamenať
ústup, z takto postihnutých častí územia.
Stredisko bude v prevádzke v zime, v letnom období sa neuvažuje s prevádzkou lanových dráh
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v oblasti Jamy. Prevádzka zjazdových tratí a lanoviek, tak bude znamenať trvalé, resp. sezónne
vyrušovanie živočíchov. Hluk Turistická ubytovňa s reštauráciou bude mať celoročnú
prevádzku.
Nižšie v texte sú zhodnotené vplyvy na konkrétne živočíšne druhy.
Lokalita realizácie projektu parkoviska
V rámci prieskumu fauny v území realizácie projektu parkoviska nebola zaznamená prítomnosť
ani jedného druhu európskeho významu. Z druhov fauny európskeho významu v súvislosti s
blízkosťou SKUEV0307 Tatry by toto územie mohlo byť potenciálne vhodným biotopom mloka
karpatského a kunky žltobruchej. Lokalita môže byť využívaná vydrou riečnou pri migrácii za
potravou vzhľadom na prítomnosť toku. Príležitostne môže lokalitou prechádzať aj medveď
hnedý (vyhľadávanie potravy v blízkosti ľudských obydlí). Nižšie v texte sú zhodnotené vplyvy
na uvedené živočíšne druhy.
Mlok karpatský
Druh sa vyskytuje v SKUEV0307, kde bol zistený na lokalite Tri jazierka. V dotknutom území
sa pravdepodobne nevyskytuje nakoľko tu nemá vhodné podmienky pre existenciu. Absentujú tu
vhodné lokality v podobe vodných plôšok. Ak by lokálne podmienky boli priaznivé napr.
nadpriemerné zrážky, vhodné klimatické podmienky pre druh a vytvorili by sa vhodné
podmienky pre existenciu, druh by sa pravdepodobne mohol v dotknutom území vyskytovať.
Tak isto dotknutá lokalita je obkolesená líniovými stavbami, ktoré znemožňujú emigráciu resp.
migráciu jedincov na lokalitu resp. z lokality. Hodnotíme, že výstavba parkoviska v dotknutom
území nebude mať preukázateľný vplyv na mloka karpatského.
Kunka žltobruchá
Uvedený druh sa oblasti SKUEV0307 vyskytuje trvalo (celoročne). V území projektu sme
nezaznamenali žiadne reprodukčné, úkrytové alebo zimovacie lokality. Vzhľadom k tomu, že
druh využíva rôzne typy stanovíšť dá sa jeho výskyt na lokalite predpokladať. V dobe
rozmnožovania to môžu byť rôzne typy mlák, kaluží, zatopených terénnych depresií na
účelových komunikáciách a pod.
V prípade realizácie niektorého z posudzovaných variantov dôjde k priamej likvidácii
výskytových biotopov (napr. periodické alebo neperiodické vodné plôšky, kaluže, mláky a pod.)
bude druh ovplyvnený priamou likvidáciou, stratou vhodných úkrytových, rozmnožovacích a
odpočinkových stanovíšť. Údaje o relatívnej početnosti sa dajú získať len spočítaným jedincov
priamo na lokalite (napr. miesto rozmnožovania). Navrhované činnosti môžu mať mierne
negatívny vplyv na kunku žltobruchú.
Vydra riečna
V území projektu sa druh pravdepodobne trvale nevyskytuje. Druh môže využívať dotknuté
územie, občas alebo dočasne pri migrácii za potravou, nakoľko sa tu nachádza malý vodný tok.
Hodnotíme, že výstavba parkoviska v dotknutom území nebude mať preukázateľný vplyv na
vydru riečnu.
Medveď hnedý (Ursus arctos)
V území projektu parkoviska sa druh trvalo nevyskytuje, jeho výskyt môžeme charakterizovať
ako príležitostný. Jeho prítomnosť má dočasný (občasný) charakter, kde druh prechádza
dotknutým území smerom do mesta Vysoké Tatry resp. do Tatranskej Lomnice, kde vyhľadáva
potravu v blízkosti ľudských obydlí. Hodnotíme, že výstavba parkoviska v dotknutom území
nebude mať preukázateľný vplyv na medveďa hnedého.
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Možnosť ovplyvnenia druhov fauny európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
Realizácia projektu nezasahuje do SKUEV0307 Tatry, v dôsledku čoho nedôjde ani k zásahu do
biotopov druhov fauny európskeho významu, ich poškodeniu ani likvidácii a nedôjde ani
k ohrozeniu ani likvidácii týchto druhov v SKUEV0307 Tatry.
Vzhľadom na umiestnenie projektu parkoviska (okraj intravilánu Tatranskej Lomnice v priamom
kontakte s jej infraštruktúrou) nepredpokladáme ani negatívne pôsobenie nepriamych vplyvov na
uvedené druhy ako je zmena hlukových pomerov počas výstavby. Zmena hlukových pomerov
bude súvisieť s odstraňovaním vegetačného krytu a spracovaním, resp. odvozom drevnej hmoty
z lokality a následne s pohybom ťažkých mechanizmov, ktoré budú realizovať samotné stavebné
práce. Toto obdobie bude navyše časovo obmedzené, lokálne a bude prebiehať v denných
hodinách. Počas prevádzky parkoviska nepredpokladáme pôsobenie žiadnych nepriamych
vplyvov na faunu z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry.
V súčasnosti zatiaľ nie je možné jednoznačne vyhodnotiť vplyv zmeny hlukových pomerov
v území vo vzťahu k jednotlivým druhom živočíchov, pretože limitné hodnoty pre živočíchy
definované nie sú. Podľa výsledkov hlukovej štúdie nedôjde k nárastu hluku z dopravy v území
vplyvom prevádzky parkoviska. Preto počas prevádzky parkoviska nepredpokladáme pôsobenie
žiadnych nepriamych vplyvov na faunu z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry.
Realizáciou projektu parkoviska nedôjde k zásahu do SKUEV0307 Tatry. Projektom nedôjde
k poškodeniu ani likvidácii druhov fauny európskeho významu z predmetu ochrany
SKUEV0307 Tatry. Projektom nedôjde k zásahu, poškodeniu alebo likvidácii biotopov druhov
fauny európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0307 Tatry..
Lokalita realizácie projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu,
turistickej ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy
V súvislosti so spracovaním predkladaného zámeru bol v dotknutom území realizovaný
jednoduchý inventarizačný prieskum, počas ktorého sa zaznamenával priamy výskyt jedincov
druhov, ale sledovala sa aj prítomnosť pobytových znakov ako trusu a stôp. Prieskum bol
prioritne zameraný na druhy z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry. Terénne zisťovania
v mesiacoch máj – august 2017 vykonali RNDr. Peter Bačkor PhD., Ing. Adriána Mathéová,
Ing. Pavel Mathé. V oblasti Jám bol prieskumom potvrdený len výskyt mloka karpatského
a mloka hrebenatého. Zároveň je možnosť, že v tomto území sa vyskytujú aj ďalšie druhy
európskeho významu, ktoré však neboli počas tohto prieskumu podchytené. V kapitole III.1.7
Flóra, fauna, biotopy, Fauna, Tabuľka 20 sú uvedené druhy, ktorých výskyt v území realizácie
projektu Jamy sa udáva v literatúre.
Na základe výsledkov prípravných a terénnych prác z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry sme
zhodnotili ako potenciálne dotknuté tieto živočíšne druhy: bystruška potočná, mlok karpatský,
mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, hrabošík tatranský, uchaňa čierna, vydra riečna, medveď
hnedý, vlk dravý.
Bystruška potočná
Druh sa v území pravdepodobne vyskytuje v pramenných oblastiach, pozdĺž vodných tokov,
pramenísk alebo rašelinísk s dostatkom vody. Predpokladáme ho v biotopoch Ls 9.3 Podmáčané
smrekové lesy a Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská. Na zistenie prezencie alebo absencie
bude potrebný entomologický prieskum, ktorý sa v dotknutom území vykoná.
Projekt Jamy zasahuje do biotopov, ktoré by mohli byť výskytovým, rozmnožovacím
a potravným biotopom druhu. Preto realizáciou projektu Jamy môže dôjsť k zničeniu, zmene
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alebo narušeniu biotopu výskytu druhu v posudzovanom území v dôsledku odvodnenia lesných
mokradí (rašelinísk, pramenísk), zásahu do vodných tokov, zmeny vodného režimu.
Posudzované územie je súčasťou NPR Studené doliny, kde by mohol mať uvedený druh
potenciálne stabilnú a silnú populáciu. Navrhované činnosti môžu mať mierne negatívny vplyv
na bystrušku potočnú. Veľkosť zásahu do potenciálneho výskytového, rozmnožovacieho
a potravného biotopu druhu v posudzovanom území (kumulatívne Ls9.3 a Ra3) predstavuje vo
variante I – 2,507 ha, vo variante II – 1,984 ha a vo variante IIIA – 1,943 ha a variante IIIB –
1,943 ha.
Mlok karpatský, Mlok hrebenatý
Mlok karpatský a mlok hrebenatý sa v oblasti SKUEV0307 vyskytuje trvalo (celoročne).
V hodnotenom území boli oba druhy zistené na lokalite Tri jazierka. Mlok karpatský v počte 20
– 50 jedincov a mlok hrebenatý v počte 30 až 50 jedincov. Lokalita Tri jazierka predstavuje
systém dvoch, resp. troch trvalých jazierok, ktoré sú pravdepodobne dotované vývermi
podzemnej vody, ktoré vyvierajú na jar a po veľkých dažďoch. Okolitá vegetácia má charakter
rašeliniska, okolo jazierok nie je spracovaná kalamitná drevná hmota. Lokalita Tri Jazierka
predstavuje komplex pokalamitného rašeliniska s vysokou diverzitou organizmov.
Mlok karpatský bol zaevidovaný aj v lokalite, kde je plánovaná výstavba vrcholovej stanice
lanovej dráhy Jamy 1. Aj táto lokalita má charakter rašeliniska, ktoré je však dotované len
zrážkovou vodou a vznikla vďaka tomu, že sú tam menej priepustné sedimenty a voda pomalšie
vsakuje. Okolie týchto dvoch rašelinísk je vlhké, miestami podmáčané s množstvom menších
plôšok stojatej vody.
Pozn: Na obidvoch lokalitách bola zaznamenaná prítomnosť aj druhu – mlok horský (Messotriton alpestris), ktorý
nie je európsky významným druhom.

V dotknutom území má mlok karpatský a mlok hrebenatý viaceré rozmnožovacie, úkrytové,
odpočinkové a zimovacie lokality.
Podľa najnovších štúdií (napr. JEHLE & ARNTZEN 2000, JEHLE 2000) je rozptyl mlokov v areáli
ich výskytu nie síce veľký (desiatky (95% označených jedincov bolo v rozptyle do 63 m od
rozmnožovacej lokality, JEHLE 2000) alebo stovky metrov). Mloky sa dokážu premiestňovať aj
na vzdialenosť do 1 km od rozmnožovacej lokality (maximum). V našom prípade je lokalita
výskytu zároveň aj rozmnožovacou lokalitou. Vzdialenosť migrácie mlokov je závislá hlavne na
ročnom období, čase klimatickým podmienok (počasie) a samozrejme pohlavia jednotlivých
jedincov. V čase rozmnožovania sú mloky väčšinou sedentárne a nemigrujú na vzdialenosti
väčšie ako 60, resp. 100 metrov (JEHLE & ARNTZEN 2000). Po období rozmnožovania hľadajú
jedince iné vhodné stanovištia, pre život napr. okolité vodné plôšky, úkrytové a potravné
možnosti. Samozrejme ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje mieru migrácie (vzdialenosť
a samotná aktivita mlokov) sú lokálne podmienky jednotlivých výskytových lokalít (typ
stanovišťa, veľkosť plochy, pokryvnosť vegetáciou, terén a pod.). Maximálna nočná migrácia
jedného jedinca je zvyčajne od 10 do 50 m, s maximom do 100 m (JEHLE a kol., 2011). Naproti
tomu STOEFER & SCHNEEWEIß (2001) dokumentujú migračnú vzdialenosť mloka hrebenatého
do vzdialenosti 1 000 m z terestrických úkrytov do akvatických miest rozmnožovania od konca
apríla) a späť (po október). Pri vedeckých pokusoch s premiestňovaním mlokov (T. vulgaris a T.
cristatus) z lokalít rozmnožovania (napr. SINCH & KIRST 2015, SINSCH 2007) bolo dokázané, že
mloky sa dokážu vrátiť na miesta rozmnožovania zo vzdialenosti aj niekoľko kilometrov.
Dôležitú úlohu navigácie do domovskej lokality zohráva „vôňa lokality“, magnetické pole
mikrogeografické podmienky na migračnej trase a ďalšie sekundárne ekologické faktory.
Priemerná migračná vzdialenosť mloka hrebenatého je približne rádius o polomere 300 m
(SINSCH 2007).
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Podľa KUPFERA (1998) je táto vzdialenosť pri jedincoch mloka hrebenatého: samec môže
migrovať na vzdialenosť od 240 do 1290 m, samica môže migrovať na vzdialenosť od 430 m do
1140 m.
Ak zoberieme do úvahy minimálne migračné vzdialenosti na úrovni niekoľko stoviek metrov,
resp. od 100 do 250 m na zistených lokalitách, tak sa dostávame do konfliktu s hodnoteným
projektom Jamy. Na mapke vidieť rádiusové vzdialenosti (100, 150, 200 a 250 m) od
jednotlivých rozmnožovacích lokalít výskytu mlokov. Už 100 m vzdialenosť od lokality sa
prekrýva s projektom Jamy a zasahuje do migračného teritória mlokov. Je veľmi pravdepodobné,
že mloky migrujú medzi jednotlivými lokalitami, ktoré boli zistené v okolí ako napr. medzi
lokalitou Tri jazierka a lokalitou Nad tromi jazierkami, resp. medzi lokalitami Jaz 3-1, Jat 3-2
a Pod cestou. Relevantné údaje absentujú, nakoľko sa neuskutočnil podrobný výskum
behaviorálnej ekológie mlokov na predmetnej lokalite. Údaje pochádzajú z jednoduchého
inventarizačného prieskumu.
Obrázok 67: Rádiusové vzdialenosti od jednotlivých rozmnožovacích lokalít výskytu mlokov
(podklad Variant I – pracovná verzia)

Počas prevádzky strediska môže predstavovať riziko pôsobenia negatívneho vplyvu na mloky
najmä zmena mikroklimatických faktorov lokality v dôsledku zasnežovania, predlžovania
nevegetačného obdobia, vplyv na chemické vlastnosti vody v dôsledku umelého zasnežovania,
zmena vodných režimov v dotknutých lokalitách (variant I, variant II). V letnom období pokiaľ
by nebol zabezpečený zákaz pohybu turistov v rámci strediska (po zjazdovkách) bude rizikovo
na druhy pôsobiť najmä antropické vyrušovanie ako hluk, turistika, kumulácia drobného
komunálneho odpadu na lyžiarskych tratiach a s tým súvisiaci zvýšený predačný tlak v podobe
zvýšeného záujmu živočíchov ako líška hrdzavá, kuna lesná, vydra riečna a pod.
Vzhľadom k vyššie uvedenému je pravdepodobné, že realizáciou ktoréhokoľvek variantu dôjde k
zásahu a poškodeniu migračných koridorov, v ktorých sa mloky počas terestrickej fázy života
vyskytujú. Tak isto predpokladáme poškodenie terestrických (úkrytových, odpočinkových)
a rozmnožovacích lokalít pri stavebných prácach. Rozsah a miera tohto poškodenia sa pri úrovni
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poznania územia ku dňu spracovaniu zámeru nedá jednoznačne kvantifikovať.
Stanoviť významnosť vplyvu projektu na mloky v tomto území a za tohto stupňa jeho poznania
sa nedá jednoznačne určiť. Ak by sme vychádzali z princípu predbežnej opatrnosti museli by
sme vplyv hodnotiť ako význame negatívny. Vzhľadom na to, že sa neuskutočnil podrobný
výskum behaviorálnej ekológie mlokov na predmetnej lokalite, bolo by vhodné tento prieskum
(monitoring) vykonať a tak vyhodnotiť vplyv projektu na tieto druhy a jeho významnosť.
Kunka žltobruchá
Uvedený druh sa oblasti SKUEV0307 vyskytuje trvalo (celoročne). Údaje o jeho relatívnej
početnosti sa dajú získať len spočítaným jedincov priamo na lokalite (napr. miesto
rozmnožovania). V dotknutom území sa nachádzajú reprodukčné, úkrytové alebo zimovacie
lokality. Druh využíva rôzne typy stanovíšť, môže sa vyskytovať najmä v periodických mlákach,
terénnych depresiách, kde zostáva voda po odznený topenia snehu a ľadu resp. v jarných
mesiacoch sú naplnené zrážkami počas obdobia dažďa. Lokality výskytu sú napr. rôzne mláky,
terénne depresie na lesných cestách, malé vodné plôšky a pod. Priamym zásahom do týchto
lokalít bude zničená lokalita výskytu, rozmnožovania a potravy. Vzhľadom na sezónnosť
a nepravidelnosť nie je možné presne stanoviť výskytové lokality a všetko záleží od lokálnych
podmienok každého kalendárneho roka resp. obdobia. V posudzovanom území sa druh môže
vyskytovať v biotopoch Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy, Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
a Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská.
Ak sa počas výstavby (najmä počas obdobia rozmnožovania, mesiace marec – máj) vyskytnú
terénne depresie zaplavené vodou (môže sa jednať aj o miesta s rozlohou niekoľko dm2, tak isto
miesta vzniknuté umele a neprirodzene napr. terénna depresia po stavebnom mechanizme,
stavebná jama a pod.) je veľká pravdepodobnosť osídlenia týchto miest dotknutým druhom.
Tieto lokality môžu slúžiť ako miesta rozmnožovania a výskytu. Ak budú počas výstavby
zasypané, zavážané, vyrušované stavebnou činnosťou a stavebnou technikou bude dochádzať
priamo k likvidácii výskytových lokalít. Aby sa predišlo prípadnému usmrcovaniu druhu, územie
výstavby sa bude priebežne kontrolovať. Jedince, ktoré sa vyskytnú v oblasti výstavby budú
odchytávané a prenášané.
Ako už bolo uvedené pre druh je charakteristická sezónnosť a nepravidelnosť výskytu. Ak sa
lokálne vytvoria vhodné podmienky pre existenciu druhu v území, jeho početnosť môže byť
v danom kalendárnom roku v danom území väčšia, ak sa také podmienky nevytvoria druh sa
v území v danom roku nemusí vyskytovať vôbec alebo vo veľmi malej početnosti.
Navrhované činnosti môžu mať mierne negatívny vplyv na kunku žltobruchú. Veľkosť zásahu
do potenciálneho výskytového, rozmnožovacieho a potravného biotopu druhu v posudzovanom
území (kumulatívne Ls9.3, Ls9.1 a Ra3) predstavuje vo variante I – 16,441 ha, vo variante II –
14,596 ha a vo variante IIIA – 14,658 ha a Variante IIIB – 14,600 ha.
Hrabošík tatranský
Uvedený druh sa oblasti SKUEV0307 vyskytuje trvalo. V dotknutom území sa jeho výskyt
neskúmal, takže neviem definovať jeho prezenciu, absenciu a veľkosť lokálnej populácie.
Vzhľadom na to, že v blízkosti sa vyskytujú populácie tohto druhu, nemôžeme vylúčiť prezenciu
tohto druhu v dotknutom území, nakoľko ekologické podmienky sú obdobné ako na podobných
lokalitách. Potenciálnym biotopom druhu v posudzovanom území je Ls 9.3 Podmáčané
smrekové lesy a Ls9.1 smrekové lesy čučoriedkové. V prípade potvrdenia výskytu druhu môže
dôjsť k zásahu a zničeniu výskytových, rozmnožovacích a potravných biotopov druhu.
Navrhované činnosti môžu mať mierne negatívny vplyv na hrabošíka tatranského. Veľkosť
zásahu do potenciálneho výskytového, rozmnožovacieho a potravného biotopu druhu
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v posudzovanom území (kumulatívne Ls9.3, Ls9.1) predstavuje vo variante I – 16,1 ha, vo
variante II – 14,4 ha a vo variante IIIA – 14,7 ha a variante IIIB – 14,6 ha.
Uchaňa čierna
Uvedený druh sa oblasti SKUEV0307 vyskytuje trvalo. Druh sa v dotknutej lokalite vyskytuje.
Nie je možné presne definovať jeho početnosť vzhľadom k špecifickým nárokom druhu na
prostredie a zložitosť metód stanovenia početnosti v letnom období (napr. dohľadávanie úkrytov
v dutinách stromov pomocou telemetrie). Údaje o jeho relatívnej početnosti sa dajú získať len
spočítaním jedincov na zimoviskách. V navrhovanom území nie je evidované žiadne zimovisko.
V posudzovanom území môže byť ovplyvnený výrubom vekovo starších drevín s dostatkom
vhodných dutín, ktoré slúžia ako úkryt. Vo všeobecnosti vplyv realizácie projektu Jamy na druh
nebude zásadný, nakoľko sa jedná o lietajúce stavovce, ktoré dokážu zmeniť aktuálne miesto
výskytu podľa podmienok prostredia v danom čase a priestore. V letnom období bude stredisko
uzavreté, takže posudzované územie môže aj naďalej využívať ako zdroj potravy, kde by nemal
byť vyrušovaný zvýšenou prítomnosťou človeka. Navyše najvyššia aktivita netopierov je v čase
ich lovu a to je za súmraku. Druh sa môže počas preletov dostať do kolízie s lanami lanových
dráh. Preto bude nevyhnutné zrealizovať ochranné prvky lanových dráh, ktoré by mali takýmto
kolíziám predísť. Navrhované činnosti môžu mať mierne negatívny vplyv na uchaňu čiernu.
Vydra riečna
Uvedený druh sa oblasti SKUEV0307 vyskytuje trvalo. V dotknutom území sa druh trvalo
nevyskytuje, predpokladáme, že sem zachádza za potravou. Dotknuté územie sa pravdepodobne
nachádza v lovnom teritóriu druhu sekundárneho charakteru. Primárne loví na Studenom potoku,
ktorý sa nachádza v blízkosti a pri presunoch medzi jednotlivými lovnými teritóriami prechádza
dotknutým územím.
Posudzované územie nie je pobytovou lokalitou druhu. V území sa nenachádzajú tečúce ani
stojaté vody, v ktorých by sa vydra mohla trvale vyskytovať – budovať si nory. Posudzované
územie je však súčasťou je rozľahlého lovného teritória. Vzhľadom na charakter územia,
predovšetkým výskyt zamokrených a podmáčaných plôch (rašelinísk, lužných lesov
a rašeliniskových lesov) je veľký predpoklad, že v území sa vyskytujú aj iné obojživelníky
(skokany, ropucha,... a v neposlednom rade aj mloky), ktoré sú súčasťou jej potravy. Realizáciou
projektu dôjde k zásahu do jej lovného teritória. Negatívny zásah, resp. zánik podmáčaných
a zamokrených miest v posudzovanom území pravdepodobne negatívne ovplyvní jej potravné
možnosti, ktoré sa môžu zmenšiť, prípadne stratiť. Dôjde k ochudobneniu jej potravnej základne,
druh sa však v území bude i naďalej trvale vyskytovať. K takémuto vplyvu by mohlo dôjsť
najmä v prípade realizácie variantov I a II (viď vplyv na biotopy Ra3, Ls9.3).
Prítomnosť obojživelníkov (ako sme už uvádzali) je závislá aj od konkrétnych podmienok
daného roka, kedy ich početnosť môže prirodzene výrazne klesnúť. Pre vydru takýto stav nie je
samozrejme likvidačný a zareaguje naň presunom na iné miesto, kde si potravu zabezpečí.
V území realizácie projektu Jamy by sa možno dala podporiť prítomnosť obojživelníkov
opatreniami, ktoré by smerovali k vyhľadaniu miest s potenciálne vhodnými podmienkami pre
reprodukciu obojživelníkov a tieto podporiť.
Počas výstavby projektu bude vydra rušená hlukom zo stavebných prác. Tento vplyv bude
dočasný, vydra sa môže v tomto čase presunúť do tichších častí svojho teritória. Vydra riečna
však nepatrí medzi druhy obzvlášť citlivé na prítomnosť človeka, čo umožňuje jej trvalé
prežívanie aj v bezprostrednej blízkosti obydlí, dopravných koridorov a iných rušivých vplyvov.
Preto je možné, že v čase výstavby ani nedôjde k jej presunu do vzdialenejších miest jej teritória.
Navrhované činnosti môžu mať mierne negatívny vplyv na vydru riečnu.
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Medveď hnedý
Uvedený druh sa oblasti SKUEV0307 vyskytuje trvalo. V posudzovanom území sa druh trvalo
vyskytuje avšak prieskumom nebol zistený žiadny brloh alebo trvalejšie miesto, ktoré by mohli
využívať jedince dlhodobejšie. O jeho prítomnosti v území však svedčia pobytové znaky
v podobe napr. trusu a stôp. Jeho prítomnosť má dočasný (občasný) charakter, územím
prechádza pri hľadaní potravy. Navyše posudzované územie sa nachádza v blízkosti mesta
Vysoké Tatry (Tatranskej Lomnice a Tatranskej Lesnej), kde druh tak isto vyhľadáva
neprirodzenú potravu v blízkosti ľudských obydlí.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zásahu do pobytových ani reprodukčných biotopov
druhu. V území sa v súčasnosti vyskytujú mladé lesné porasty s tzv. rúbaniskovou vegetáciou,
v ktorej dominuje čučoriedie a malinčie. Tento druh potravy medvede obľubujú a vyhľadávajú.
Ďalším zdrojom potravy sú vodné plôšky, zamokrené miesta a na ne viazané obojživelníky.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa zasiahne do jeho potravných zdrojov. Veľkosť zásahu
v závislosti od variantov je nasledujúci: variant I – 16,441 ha, variant II – 14,596 ha, variant IIIA
– 14,658 ha, variant IIIB – 14,600 ha. Tento zásah do potravných zdrojov nespôsobí ohrozenie
jeho prítomnosti v území. V čase realizácie projektu dôjde k zvýšeniu hlučnosti, ktorá bude
súvisieť s prebiehajúcimi stavebnými prácami. Tento vplyv bude dočasný. Medveď
sa s najväčšou pravdepodobnosťou stiahne do tichších miest svojho teritória a posudzovanému
územiu sa bude vyhýbať (veľkosť teritória medveďa hnedého sa udáva 15 – 30 km).
Prevádzka strediska by nemala mať na druh významnejší vplyv. Medvede sú aktívne vo dne i v
noci. Tam, kde sú ohrozované alebo často vyrušované, presúvajú ťažisko svojej aktivity do
nočných hodín. V letnom období bude stredisko zavreté, v rámci posudzovaného územia sa budú
pohybovať turisti. Napriek tomu, že v území začne prevádzka turistickej ubytovne s reštauráciou,
nepredpokladáme ich výrazný nárast vplyvu oproti súčasnému stavu. Prevádzka ubytovne
s reštauráciou bude celoročná a môže predstavovať riziko, že priláka nejaké jedince k odpadkom.
Podľa technického riešenia turistickej ubytovne nebudú komunálne odpady zhromažďované
v rámci objektu, ale v okrajovej časti zastavaného územia Tatranskej Lomnice. Rovnako aj
prevádzka multifunkčného objektu bude komunálny odpad uskladňovať mimo objektu.
Kontajnery budú zabezpečené mrežou a zámkom. Tento spôsob zabezpečenia kontajnerov však
nevyrieši šírenie pachu, ktorý medvede láka. Preto odporúčame priestor kontajnerov uzavrieť
(obostavať).
Ruch z dopravy v súvislosti so zásobovaním prevádzky turistickej ubytovne s reštauráciou, ktorý
by mohol pôsobiť rušivo je zanedbateľný.
V zimnom období sa bežne medveď v území nepohybuje. Spí nepravým zimným spánkom, teda
jeho teplota klesne len minimálne a za teplejších dní chodí na prechádzky. Preto pohyb medveďa
v území nemôžeme úplne vylúčiť, jeho prípadný výskyt však pravdepodobne nebude súvisieť
s prevádzkou strediska, pretože prieskumom nebol zistený žiadny brloh alebo trvalejšie miesto
v posudzovanom území, ktoré by mohli využívať jedince dlhodobejšie. Zimné brlohy sa
pravdepodobne nachádzajú v neprístupných častiach Tatier (zimné brlohy medveďa sa
nachádzajú často v skalách, v húštinách pod vývratmi alebo koreňmi stromov).
Navrhované činnosti môžu mať mierne negatívny vplyv na medveďa hnedého.
Vlk dravý
Uvedený druh sa v oblasti SKUEV0307 vyskytuje trvalo. V posudzovanom území nebol zistený
trvalý výskyt druhu. Keďže, posudzované územie sa nachádza pomerne blízko intravilánu mesta
Vysoké Tatry (Tatranská Lomnica, Tatranská Lesná) je výskyt druhu v území je len
príležitostný. Patrí v širšom ponímaný do lovného teritória druhu.
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Posudzované územie je súčasťou lovného teritória druhu, keďže sa tu prirodzene vyskytuje aj
jeho potrava ako menšie druhy stavovcov – hlodavce, párnokopytníky. Podiel menších
stavovcov a hlodavcov na celkovej skonzumovanej biomase je však bezvýznamný. Základ jeho
potravy tvoria najmä jelene, diviaky a srny.
V čase realizácie projektu budú v území pôsobiť rušivé vplyvy zo stavebných prác. Keďže vlk je
plachý a človeku sa vyhýba, v čase rušných stavebných prác sa posudzovanému územiu bude
s najväčšou pravdepodobnosťou vyhýbať a zdroje potravy si bude zabezpečovať na iných
miestach v rámci svojho teritória. Teritórium vlkov je veľké, cez noc dokážu prejsť aj 60 km.
Preto dočasná „strata“ tohto územia ako zdroja potravy je zanedbateľná. Po zrealizovaní projektu
môže vlk územím opäť prechádzať pri hľadaní potravy. Počas letného obdobia bude stredisko
zatvorené, v prevádzke bude turistická ubytovňa s reštauráciou. Výrazný nárast pohybu turistov,
ktorí by mohli na druh pôsobiť rušivo sa nepredpokladá. Navyše na lov vychádza najmä za šera
a v noci, kedy už v území nebudú pôsobiť rušivé vplyvy v súvislosti s prítomnosťou človeka. V
zimnom období po ukončení dennej prevádzky strediska, taktiež nepredpokladáme pôsobenie
rušivých vplyvov na druh. Celkovo sa druh v posudzovanom území môže vyskytovať len
príležitostne, vzhľadom na blízkosť intravilánu Tatranskej Lomnice.
Navrhované činnosti budú mať mimimálny vplyv na vlka dravého.
Hodnotenie vplyvov projektu na druhy európskeho významu, ktoré budú dotknuté projektom
V súvislosti so spracovaním predkladaného zámeru bol v dotknutom území realizovaný
jednoduchý inventarizačný prieskum, počas ktorého sa zaznamenával priamy výskyt jedincov
druhov, ale sledovala sa aj prítomnosť pobytových znakov ako trusu a stôp. V oblasti Jám bol
prieskumom potvrdený len výskyt mloka karpatského a mloka hrebenatého. Na základe
prípravných a terénnych prác sme ako potenciálne dotknuté zhodnotili tieto živočíšne druhy,
ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0307: bystruška potočná, mlok karpatský, mlok hrebenatý,
kunka žltobruchá, hrabošík tatranský, uchaňa čierna, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý. Je
možnosť, že lokalite Jamy sa vyskytujú aj ďalšie druhy európskeho významu, ktoré neboli vyššie
v texte hodnotené.
Napríklad k najčastejšie sa vyskytujúcim sprievodným druhom mlokov, ktorých prítomnosť sa
v území potvrdila patrí napr. skokan hnedý (Rana temporaria) – druh EV, ropucha zelená (Bufo
viridis) – druh EV, ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) – druh NV, užovka obojková (Natrix
natrix) – druh NV, mlok bodkovaný (Triturus vulgaris) – druh NV. Okrem obojživelníkov
a plazov sa v území realizácie projektu Jamy môžu vyskytovať aj ďalšie druhy európskeho
významu, najmä zo skupiny cicavcov. V kapitole III.1.7 Flóra, fauna, biotopy, Fauna, Tabuľka
20 sú uvedené druhy, ktorých výskyt v území realizácie projektu Jamy sa udáva v literatúre.
Aby mohli byť posúdené vplyvy na predmet ochrany územia sústavy NATURA navrhujeme
v lokalite Jamy realizovať výskum behaviorálnej ekológie mlokov (počty jedincov, migračné
trasy). Potrebné je vykonať aj monitoring živočíšnych druhov, ktorých výskyt v území realizácie
projektu Jamy sa udáva v literatúre. Na základe výsledkov monitoringu živočíšnych druhov bude
možné vykonať primerané posúdenie navrhovanej činnosti na predmet ochrany územia sústavy
NATURA 2000.
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Porovnanie vplyvu na flóru, biotopy a faunu v rámci navrhovaných variantov
Lokalita realizácie projektu parkoviska
Z porovnania navrhovaných alternatív parkoviska vychádza ako výhodnejšia na realizáciu
alternatíva s menšou plochou vo variantoch IIIA, IIIB z nasledujúcich dôvodov:
• zachovanie väčšej plochy súčasného komplexu biotopov Ls1.4 a Ls9.3 v území.
• zachovanie súčasných odtokových pomerov v území na väčšej ploche.
• zachováva časť plochy, ktorá sa na základe opakovaných terénnych pozorovaní javila ako
trvalo zamokrená.
• odvodnenie plochy drenážnym systémom je navrhnuté tak, aby podzemné vody, ktoré
nevyžadujú prečistenie v ORL boli zaústené do zachovanej podmáčanej časti plochy, čím
bude zabezpečené aj naďalej jej prirodzené zavodňovanie. Pre komplex biotopov v tejto časti
to bude znamenať zachovanie vodného režimu, ktorý je preň limitujúci.
• zachovanie súčasných mikroklimatických pomerov v území na väčšej ploche, projekt
parkoviska počíta s ponechaním zelených plôšok, ktoré by mali mať pozitívny vplyv na
lokálnu mikroklímu (platí pre oba varianty).
• produkcia emisií výfukových plynov na ploche parkoviska a jeho bezprostrednom okolí bude
vzhľadom na menšiu výmeru a tým aj kapacitu menšia.
Realizácia oboch variantov parkovísk však prispeje k riešeniu problému parkovania v Tatranskej
Lomnici a súčasne z pohľadu vplyvu emisií výfukových plynov možno očakávať zlepšeniu
emisnej situácie zabezpečením plynulosti cestnej premávky v Tatranskej Lomnici, čo sa
pozitívne prejaví aj na biotopy v okolí parkoviska.
Realizáciou projektu parkoviska dôjde v území k pôsobeniu viacerých vplyvov. Miera pôsobenia
týchto vplyvov sa odvíja od alternatívy navrhovaného parkoviska. Základný rozdiel medzi
navrhovanými alternatívami je plocha, resp. veľkosť - kapacita parkoviska, čo sa odráža aj
v posudzovaní miery konkrétneho vplyvu, ktorý by mohol pri realizácii posudzovaných
variantov pôsobiť. Vo všeobecnosti je tento rozdiel relatívne malý a miera vplyvu pôsobiaceho
v tomto území bude mať lokálny charakter. Preto klasifikujeme mieru vplyvu realizácie projektu
parkoviska vo variantoch I, II ako aj variante III ako mierne negatívny vplyv. Z porovnania
vychádza výhodnejší na realizáciu variant III z vyššie uvedených dôvodov.
Lokalita realizácie projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu, turistickej
ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy
Realizáciou projektu Jamy dôjde k zásahu do biotopu Ls9.1/9410 Smrekové lesy čučoriedkové,
ktorý je predmetom ochrany SKUEV0307 Tatry. Najmenší zásah do biotopu predstavuje situácia
projektu vo variant IIIB – 12,66 ha, najväčší zásah predstavuje realizácia variantu I – 13,93 ha.
Výstavba aj prevádzka projektu v hodnotenom území vyvolá pôsobenie viacerých vplyvov, ktoré
sa však dajú eliminovať účinnými opatreniami. Preto hodnotíme mieru vplyvu realizácie
projektu vo všetkých variantoch ako mierne negatívny vplyv. Z pohľadu veľkosti zásahu do
tohto biotopu je najvýhodnejší variant IIIB.
Realizáciou projektu Jamy dôjde k zásahu do biotopu Ls9.3/9410 Podmáčané smrekové lesy
v dôsledku výstavby zjazdových tratí, lanovej dráhy Jamy 2 a multifunkčného objektu.
K trvalému záberu biotopu dôjde výstavbou jednej pätky lanovej dráhy, chodníka pre peších
a plochy pre zásobovanie multifunkčného objektu. Najmenší zásah do biotopu predstavuje
situácia projektu vo variante II – 1,682 ha, k najväčšiemu zásahu dôjde realizáciou projektu vo
variante I - 2,174 ha. Pod trasou lanovej dráhy možno očakávať čiastočné obnovenie biotopu.
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Pre biotop je limitujúce zachovanie režimu vôd v území. Z hydrogeologického posudku
zameraného na posúdenie vzťahu navrhovanej činnosti k ochranným pásmam a ostatným
významným lokalitám ochrany vôd v území vyplynulo, že z hľadiska zachovania vodného
režimu lokality vo vzťahu k výskytu zamokrených území sa odporúča realizácia činnosti vo
variante III (A aj B), pretože nedôjde k narušeniu špecifických ekologických podmienok, na
ktoré je biotop Ls9.3/9410 v území viazaný. Realizáciou variantu I a variantu II môže dôjsť
k narušeniu vodného režimu v území s negatívnym vplyvom na biotop. Vzhľadom k uvedenému
posúdeniu hodnotíme mieru vplyvu realizácie projektu Jamy vo variante I a II ako významný
negatívny vplyv. Vo variante IIIA, IIIB ako mierne negatívny vplyv. K narušeniu špecifických
ekologických podmienok, na ktoré je biotop Ls9.3/9410 Podmáčané smrekové lesy v území
viazaný nedôjde za predpokladu dodržania stanovených podmienok a opatrení.
Realizáciou projektu Jamy dôjde k zásahu do biotopu Ra3/7140 Prechodné rašeliniská
a trasoviská výstavbou lanovej dráhy Jamy 1 vo variante I a variante II a zjazdovej trate Z04 vo
variante I a zjazdovej trate Z01 vo variante II. Veľkosť zásahu predstavuje 0,333 ha vo variante
I a 0,302 ha vo variante II, čo predstavuje zánik biotopu na ploche väčšej ako 1% z plochy
biotopu 7140 v SKUEV0307 Tatry (významný negatívny vplyv). Vo variante IIIA a IIIB
k zásahu do biotopu nedôjde. Pre biotop Ra3 je limitujúce zachovanie režimu vôd v území.
Z výsledkov hodnotenia vplyvu realizácie jednotlivých variantov na biotop Ra3/7140 Prechodné
rašeliniská a trasoviská vyplýva, že realizáciou variantu I a variantu II môže dôjsť k zmene
špecifických ekologických podmienok a k zániku biotopu v území. Vzhľadom k uvedenému
posúdeniu hodnotíme mieru vplyvu realizácie projektu Jamy vo variante I a II ako významný
negatívny vplyv. Vo variante IIIA, IIIB nedôjde k zániku biotopu v území, nie je ani predpoklad
zmeny vodného režimu lokality, môže dôjsť k zmene mikroklímy s následným nepriamym
vplyvom na biotop, preto hodnotíme mieru vplyvu realizácie projektu vo variante IIIA, IIIB ako
mierne negatívny vplyv. Podmienkou je však dodržanie stanovených podmienok a opatrení.
Hodnotenie vplyvov projektu Jamy na faunu z predmetu ochrany SKUEV307 Tatry bolo
realizované na základe jednoduchého inventarizačného prieskumu, počas ktorého sa
zaznamenával priamy výskyt jedincov druhov, ale sledovala sa aj prítomnosť pobytových
znakov ako trusu a stôp. Prieskum bol prioritne zameraný na druhy z predmetu ochrany
SKUEV0307 Tatry. Prieskumom bol potvrdený len výskyt mloka karpatského a mloka
hrebenatého. U všetkých ostatných druhov z predmetu ochrany UEV Tatry sa vplyv realizácie
projektu posúdil len na základe predpokladu, že daný druh sa vzhľadom na prírodné podmienky
a jeho bionómu môže alebo nemôže v hodnotenom území vyskytovať. Zároveň je možnosť, že
v tomto území sa vyskytujú aj ďalšie druhy európskeho významu, ktoré však neboli počas tohto
prieskumu podchytené. Rozsah a doba trvania vykonaných prieskumov predstavuje neistotu
hodnotenia.
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Predpokladané vplyvy projektu Jamy na dotknuté predmety ochrany územia SKUEV0307 Tatry:
Významnosť vplyvu
Predmet ochrany
bystruška potočná
mlok karpatský
mlok hrebenatý
kunka žltobruchá
hrabošík tatranský

I

II

IIIA

IIIB

mierne negatívny vplyv, vo variantoch I, II bude najväčší zásah do potenciálneho
výskytového, rozmnožovacieho a potravného biotopu druhu
významný vplyv, dôjde k priamehu zásahu môže mať vplyv na migráciu, významnosť
do lokalít výstytu
vplyvu potrebné zhodnotiť prieskumom
významný vplyv, dôjde k priamehu zásahu môže mať vplyv na migráciu, významnosť
do lokalít výstytu
vplyvu potrebné zhodnotiť prieskumom
mierne negatívny vplyv, vo variante I bude najväčší zásah do potenciálneho výskytového,
rozmnožovacieho a potravného biotopu druhu
mierne negatívny vplyv, vo variante I bude najväčší zásah do potenciálneho výskytového,
rozmnožovacieho a potravného biotopu druhu

uchaňa čierna

mierne negatívny vplyv, možný výrub úkrytových drevín

vydra riečna

mierne negatívny vplyv, zásah do potravných biotopov

medveď hnedý

mierne negatívny vplyv, zásah do potravných biotopov

vlk dravý

mimimálny vplyv, môže územím prechádzať pri hľadaní potravy

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Vplyvy výstavby na krajinu sa odvíjajú od skutočnosti, že v území bude narušená krajinná
pokrývka a budú tu vykonávané stavebné práce s používaním stavebných mechanizmov. Tieto
negatívne vplyvy sú dočasné, viazané na obdobie výstavby. Z pohľadu krajinného obrazu, počas
výstavy, vzniknú v krajine menšie plochy stavenísk, ktoré nepôsobia pozitívne, ale vzhľadom
na menší rozsah týchto stavieb, tento vplyv je možné považovať za málo významný a dočasný.
Realizáciou navrhovaných činností dôjde k zmene súčasnej krajinnej štruktúry, k rozšíreniu
areálov sídelnej zástavby, športu a zariadení voľného času na úkor lesných plôch. V území, kde
je les dôjde k odstráneniu drevín, pribudnú antropogénne prvky v podobe objektov lanových
dráh, objektov vrcholových staníc, spevnenej plochy parkoviska. Nové nástupné miesto bude
zriadené na mieste pôvodného, ktoré je už zastaralé s nedostatočným vybavením. Pôvodné
objekty využívané pre obsluhu strediska v Jamách budú asanované.
V časti územia, kde je navrhovaná výstavba zjazdových tratí a nástupného miesta sa od 70-tych
rokov minulého storočia nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky. Prevádzka
lyžiarskeho strediska v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 – 2010. U prevádzkovateľa
lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici boli snahy o zmodernizovanie podmienok
zjazdového lyžovania aj v lokalite Jamy. Záverečným stanoviskom číslo 12902/07 - 3.4/ml
zo dňa 12.3.2008 vydanom MŽP SR pre činnosť Lyžiarske centrum TLD Tatranská Lomnica,
Vysoké Tatry, bolo v tomto území odporučené nahradiť lyžiarsky vlek sedačkovou lanovkou,
dobudovať zjazdové trate a vybudovať údolnú stanicu, areál snowboardovej školy a škôlky s 2
detskými vlekmi dĺžky do 80 m. Toto vedenie zjazdových tratí však neumožňuje konformné
prepojenie s ostatnými časťami lyžiarskeho strediska. Návrh lanovej dráhy a zjazdových tratí
odporučený Záverečným stanoviskom číslo 12902/07 - 3.4/ml zo dňa 12.3.2008 vydanom MŽP
SR, ktorý je preklopený aj do územnoplánovacej dokumentácie, nebol zrealizovaný.
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Plochy pre zjazdové lyžovanie je navrhované v Jamách rozšíriť aj SV smerom, na územie, ktoré
je lesný pôdny fond. Toto územie bolo postihnuté veternou kalamitou. Kalamitné plochy boli v
rámci obnovy lesa opätovne vysadené drevinami, vyskytujú sa tu aj stromové samonálety zo
stromov, ktoré nepodľahli kalamite. Vytvorením zjazdových tratí a lanových dráh dôjde k zmene
funkčného využívania územia prejavujúc sa aj zmenou krajinnej pokrývky.
Územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska, predstavuje funkčnú plochu les. Toto územie
leží za hranicou zastavaného územia, medzi dopravnými koridormi cestou II/537 a železničnou
traťou ŽSR 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. V tomto území bude vykonané
odlesnenie a vznikne tu spevnená plocha.

Obrázok 68: Pohľad na navrhované parkovisko z juhu
Zdoj: BEDNÁRIK, P., SKLENKA, J., 2017

Rekreačné stredisko Tatranská Lomnica je situované na južnom svahu Lomnického štítu a
vybieha až k jeho vrcholu. Celý priestor je dobre viditeľný z prístupových komunikácií.
Pre priestor je typický členitý reliéf, v údolnej časti strediska vrchovinový reliéf ovplyvnený
veternou kalamitou, s postupným prechodom do súvislého pásma lesa a pásma skál
vysokohorskej krajiny, s dominantnou kulisou hrebeňa Tatier, Lomnického štítu.
Jednotlivé navrhované činnosti svojou formou, proporciami, štýlom a pod. nebudú mať
vo vzťahu k ostatným existujúcim zariadeniam cestovného ruchu v stredisku Tatranská Lomnica
rušivý vplyv. Zmeny sa budú týkať rozšírenia plôch zjazdových tratí a vybavenosti strediska
cestovného ruchu západným smerom. Zjazdová trate a 2 lanové dráhy sú navrhnuté v zóne,
v ktorej nastali zmeny krajinnej štruktúry v dôsledku veternej kalamity v r. 2004.
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Obrázok 69: Pohľad z východu, od cesty II/537, vizualizácia nástupného miesta, lávky
premosťujúcej II/537, parkovisko a chodník, ktorou sa návštevníci dostanú z navrhovaného
parkoviska do nástupného miesta, vizualizácia údolnej stanice LD Jamy 1
Zdoj: TMR, A.S., 2018

Porovnanie vplyvu v rámci navrhovaných variantov
Vzhľadom na plochy záberov navrhovaných variantov budú vplyvy na krajinu – štruktúru
a využívanie krajiny, krajinný obraz, najprijateľnejšie vo variante II.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Časť územia výstavby zjazdových tratí a lanových dráh leží v na okraji „Biosférického biocentra
Tatry“. Vplyvy na územný systém ekologickej stability sa prelínajú s vplyvmi na faunu, flóru
a ich biotopy a na krajinu a chránené územia prírody a krajiny (viď príslušné kapitoly Zámeru).
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Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch
Počas výstavby
Výstavba navrhovaných činností ovplyvní dočasne faktory kvality a pohody životného
prostredia. Pôjde predovšetkým o zvýšenú hlučnosť, vibrácie, prašnosť, exhaláty.
Najväčší vplyv pocítia najmä obyvatelia a rekreanti v domoch a zariadeniach cestovného ruchu
situovaných v bezprostrednej blízkosti prístupových komunikácií, v bezprostrednom okolí
aktuálne prebiehajúcich stavebných prác. So zväčšujúcou sa vzdialenosťou od komunikácií,
staveniska, bude klesať i hladina hluku a emisií. Jedná sa o vplyvy dočasné, časovo viazané na
obdobie výstavby. Pri dodržaní technických a organizačných opatrení na ochranu ovzdušia,
prašnosť zo stavebných prác bude na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.
Počas prevádzky
Prevádzka navrhovanej činností je z pohľadu služieb, rekreácie a cestovného ruchu, významnou
pozitívnou aktivitou, tak pri zohľadnení širších priestorových súvislostí, ako aj lokálnych
možností. Účelom navrhovanej činnosti je obnovenie fungovania rekreačného strediska Vysoké
Tatry - Tatranská Lomnica v oblasti Jamy s rozšírenou ponukou podmienok na zjazdové
a bežecké lyžovanie a službami a so zodpovedajúcou prepravnou infraštruktúrou. Vzhľadom na
potrebu riešenia aktuálnych dopravných problémov v Tatranskej Lomnici, navrhovateľ navrhuje
riešenie v podobe rozšírenia kapacít odstavných parkovísk s inteligentnou dopravnou navigáciou.
Porovnanie vplyvu na služby, rekreáciu a cestovný ruch v rámci navrhovaných variantov
Z hľadiska negatívnych vplyvov stavebného ruchu počas výstavby sa varianty výrazne nelíšia.
Z hľadiska zvýšenia kvality a konkurencieschopnosti lyžiarskeho strediska je najvýhodnejší
variant I, vzhľadom na dĺžku a pestrosť zjazdoviek a na vyššiu kapacitu parkoviska.

Vplyvy na poľnohospodársku výrobu, priemyselnú výrobu
V súvislosti s navrhovanou činnosťou sa nepredpokladajú.

Vplyvy na lesné hospodárstvo
Pozemky, na ktorých sú navrhované nástupná stanica, lanové dráhy (Jamy 1, Jamy 2), údolné
a vrcholové stanice, zjazdové trate, ktorých súčasťou budú aj technológie zasnežovacieho
systému, vo väčšine prípadov predstavujú lesné pozemky. V dotknutom území sú zastúpené
dielce JPRL č. 1037, 1013, 1014, 1015 (PHSLT Kyslé smrečiny s jedľou), 1036, 1016 (PHSLT
Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny) v lesnom celku Tatranské Matliare. Tiež
parkovisko je z prevažnej časti navrhované na lesnom pozemku. Plocha parkoviska sa nachádza
v rámci JPRL č. 974 (PHSLT Kyslé smrečiny s jedľou) v lesnom celku Tatranské Matliare.
Vlastníkom lesných pozemkov dotknutých navrhovanou činnosťou je SR, ich
obhospodarovateľom sú Štátne lesy TANAP-u.
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U lesných pozemkov, na ktorých je navrhovaná výstavba navrhovaných činností, bude vykonané
ich dočasné vyňatie z plnenia funkcií lesov na dobu 20 rokov v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z.
v znení neskorších predpisov. Predpokladané plochy záberov LPF:
Predpokladané plochy záberov LPF [ha]
Variant I
Variant II
Variant IIIA
Variant IIIB
Zjazdové trate, LD, údolné a vrcholové
stanice, nástupné miesto
Parkovisko
Spolu

16,6

13,5

13,8

13,8

2,49
19,1

2,49
15,9

2,22
16,01

2,22
16,01

Konkrétne zábery v rámci jednotlivých parciel budú upresnené vo vyšších stupňoch projektovej
dokumentácie.
Realizácia stavebných prác si okrem vyššie spomenutých záberov vyžiada dočasné vyňatie
lesných pozemkov a dočasné zábery iných plôch na obdobie výstavby Rozsah takto dotknutých
parciel bude spresnený vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Dĺžka trvania dočasného
záberu (zvyčajne na dobu 2 – 3 roky) bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre
zrealizovanie stavebných prác. Pozemky, ktorými budú vedené prípojky inžinierskych sietí
a pod. budú upresnené vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie.
Navrhovateľ stratu mimoprodukčných funkcií lesa nahradí v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov. S odlesňovaním na lesnom pozemku možno začať až
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí LPF podľa § 7 vyššie citovaného zákona.
Lesné cesty budú využívané najmä počas výstavby podľa povolenia výnimky zo zákazu
niektorých činností pri inom využívaní lesov podľa § 31 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
v znení neskorších predpisov.
Navrhované činnosti si vyžiadajú odstránenie lesných porastov.
Územie, kde je navrhované vybudovať lanové dráhy, zjazdové trate, bolo v r. 2004 postihnuté
veternou kalamitou. Na časti územia sa nachádzajú stávajúce stromy, ktoré nepodľahli kalamite,
stromové samonálety ako aj sadenice drevín vysadených v rámci obnovy lesa. Výsadby sadeníc
budú odstránené tak, aby ich bolo podľa možností opätovne využiť na zalesnenie a presadiť ich
na náhradné plochy. Stávajúce stromy budú odstránené. V časti územia sa od 70-tych rokov
minulého storočia nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky. Prevádzka
lyžiarskeho strediska v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 – 2010. Odvtedy na týchto
plochách dochádza k samonáletom drevín.
Na lokalite, kde je navrhovaná výstavba parkoviska, sa nachádza podmáčané lesné spoločenstvo
vo veku cca 35 rokov. Realizáciou projektu dôjde k jeho odstráneniu na celej výmere v závislosti
od variantného riešenia a k vytvoreniu spevnenej plochy.
Odlesnenie bude realizované v spolupráci so ŠL TANAP, ktoré použijú technologické postupy
obvyklé v celom území TANAPu. Stávajúce pne, korene, alebo pne po odstránených stromoch
budú v území ponechané všade, kde to bude možné. Vrch pňov bude vyfrézovaný po úroveň
terénu, zasypaný zeminou a zakrytý ochrannou jutovou geotextíliou. V prípade parkoviska resp.
tam, kde budú stávajúce pne prekážkou, budú odstránené.
V súvislosti s odlesňovaním v súvislých lesných porastoch hovoríme o vytváraní porastových
stien, ktoré zvyšujú riziko ohrozenia lesných komplexov biotickými a abiotickými činiteľmi.
Z abiotických škodlivých činiteľov odkryté porastové steny vo zvýšenej miere poškodzuje
nárazový vietor, mráz. Odkryté stromy náhlou zmenou svetelných pomerov sú fyziologicky
oslabené a stávajú sa náchylnejšími na poškodenie podkôrnym hmyzom, v týchto podmienkach
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najmä lykožrútom smrekovým (Ips typographus).
Realizáciou navrhovaných zjazdových tratí a lanových dráh dôjde len k lokálnemu narušeniu
celistvosti lesa. Z tohto dôvodu sa tu neočakáva výrazný efekt porastovej steny, ten tu vznikne až
po niekoľkých rokoch, po obnovení a podrastení vysadených drevín. Na zarastajúcich plochách
nehrozí teda náhla zmena svetelných pomerov, ale postupná a pomalá zmena, s možnosťou
aklimatizácie porastov na meniace sa pomery.
Lesný dielec ohraničený cestou II/537 zo západnej stany a železničnou traťou ŽSR č. 184 Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica z východnej strany, ktorý je navrhované odlesniť z dôvodu
výstavby parkoviska, sa nachádza na okraji lesného porastu pokračujúcom JV smerom.
Odlesnenie a vybudovanie spevnenej plochy spôsobí presvetlenie a oteplenie lesného porastu
pokračujúcom JV smerom, dôjde k rýchlejšiemu odtoku dažďovej vody. Keďže pôjde
o odstránenie okrajového porastu neočakáva sa narušenie celistvosti lesa. Dochádzať bude k
presychaniu okraja biotopu lesa, čo môže spôsobiť výmenu vlhkomilných druhov za iné dreviny.
Pre biotop ako celok budú tieto zmeny málo významné.
Porovnanie vplyvu na lesné hospodárstvo v rámci navrhovaných variantov
Navrhované varianty sa z pohľadu rozsahu potrebného odlesnenia mierne líšia:
• z hľadiska rozsahu záberov lesných pozemkov je najvýhodnejšia realizácia variantu II.
• z hľadiska miery ovplyvnenia okolitých lesných porastov sa varianty nelíšia.

Vplyvy na dopravu
Územie výstavby navrhovaných činností je dostupné po ceste II/537, ktorá je vo vlastníctve a v
správe Prešovského samosprávneho kraja.
Na transport materiálov počas výstavby navrhovaných činností sa využijú cesta II/537,
jestvujúce miestne komunikácie a lesné cesty. Na využívanie lesných ciest je potrebné povolenie
výnimky zo zákazu niektorých činností pri inom využívaní lesov podľa § 31 zákona č. 326/2005
Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Pri výstavbe vrcholových staníc a lanovej dráhy sa
môže využiť aj preprava vzdušnou trasou pomocou vrtuľníka. Pri realizácii stavebných prác
dochádza k znehodnocovaniu zastavaného prostredia rozvážaním blata po komunikáciách. Počas
suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre narastá prašnosť. Prevenciou na
predchádzanie týchto vplyvov je realizácia prevádzkových opatrení týkajúcich sa čistenia kolies
a karosérií dopravných prostriedkov vychádzajúcich zo staveniska, zabezpečenia skrápania
komunikácií, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc z povrchov ciest.
Navrhovateľ v rámci pripravovaného riešenia aktuálnych dopravných problémov v Tatranskej
Lomnici, ktoré sa s preukázaným a očakávaným rastom návštevnosti strediska budú prehlbovať,
navrhuje riešenie problematickej dopravy prostredníctvom rozšírenia kapacít odstavných
parkovísk s inteligentnou dopravnou navigáciou. Plánované je vybudovať parkovisko
na západnom okraji zastavaného územia mestskej časti Tatranská Lomnica. Prístup na
parkovisko je z cesty II/537 prostredníctvom okružnej križovatky, ku ktorej bude dobudované
štvrté rameno. Z navrhovaného parkoviska sa do nástupného miesta návštevníci dostanú lávkou,
ktorá bude premosťovať cestnú komunikáciu II/537, parkovisko a chodník pre chodcov.
Navrhnutá dispozícia parkoviska variantov I, II umožňuje zriadenie 485 kolmých parkovacích
miest pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie autobusov. Z dôvodu
zníženia zásahu do zamokrených území je vo variante III navrhnutá redukcia plochy parkoviska
z východnej strany. Navrhnutá dispozícia parkoviska v tomto variante umožňuje zriadenie 429
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kolmých parkovacích miest pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie
autobusov.

Obrázok 70: Priestor parkoviska a lávky, ktorá bude premosťovať cestnú komunikáciu II/537,
parkovisko a chodník pre chodcov
Zdoj: BEDNÁRIK, P., SKLENKA, J., 2017

Vybudovaním nových parkovacích miest s inteligentnou dopravnou navigáciou je primárne
riešený problém akútneho nedostatku parkovacích miest. Zvýšením kapacity parkovacích státí
v Tatranskej Lomnici sa zmierni kritická dopravná situácia a minimalizujú sa jazdy návštevníkov
spojené s hľadaním voľných miest v intraviláne osady, ako aj zaberanie miest určených pre
miestnych obyvateľov. Navrhované umiestnenie parkovacích kapacít na okraji Tatranskej
Lomnice výrazne obmedzí presun vozidiel intravilánom osady. Vplyvy súvisiace so zvýšeným
dopravným zaťažením sú bližšie popísané v kapitole Vplyvy na obyvateľstvo, Zvýšené dopravné
zaťaženie.
Návrh počíta s využitím parkoviska celoročne, aj mimo zimnej sezóny, a to najmä
pri organizovaní početných kultúrno-športových podujatí v Tatranskej Lomnici počas celého
roka. Na parkovisku, v prípade potreby a záujmu, vzniká priestor aj pre vybudovanie
doplnkových služieb, napríklad stojiska pre bicykle alebo nabíjacej stanice pre elektromobily.
Pre ešte výraznejšie obmedzenie dopravy centrom Tatranskej Lomnice je odporúčané zmeniť
dopravné značenie na ceste II/540 a smerovať cieľovú dopravu na záchytné parkovisko cestou
III/3083, čiže mimo intravilánu osady a rovnako tranzitnú dopravu, čo je tiež v súlade s
územným plánom Prešovského samosprávneho kraja.
Riešením pre zlepšenie dopravnej situácie v Tatranskej Lomnici môže byť aj lepšie zapojenie
verejnej dopravy a to napr. zvýšením počtu vlakových zastávok. Zámerom navrhovateľa je v
priestore navrhovaného parkoviska, situovaného v blízkosti železničnej trate ŽSR č. 184 Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica, zriadiť vlakovú zastávku. Návštevníci tak budú môcť do Tatier
pricestovať hromadnou dopravou a vystúpiť z vlaku pohodlne pri zjazdovke (lanovke).
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Takéto riešenie by bolo v dlhodobom horizonte trvalo udržateľné. Rozširovanie parkovacích
miest totiž môže časom viesť k efektu tzv. indukovanej dopravy – zlepšené podmienky pre
automobilovú dopravou povedú k presunu časti cestujúcich, ktorí dnes cestujú inými spôsobmi
dopravy (verejná doprava, pešia doprava) do individuálnej automobilovej dopravy. (Kolektív
autorov IDH, n.o., X/2017)
Porovnanie vplyvov na dopravu v rámci navrhovaných variantov
Zvýšením kapacity parkovacích státí v Tatranskej Lomnici sa zmierni kritická dopravná situácia
a minimalizujú sa jazdy návštevníkov spojené s hľadaním voľných miest v intraviláne osady, ako
aj zaberanie miest určených pre miestnych obyvateľov. Navrhované umiestnenie parkovacích
kapacít na okraji Tatranskej Lomnice výrazne obmedzí presun vozidiel intravilánom osady.
Na základe uvedeného:
• z hľadiska zmiernia kritickej dopravnej situácie sú vzhľadom na počet parkovacích státí
najvýhodnejšie varianty I, II.
• z hľadiska vplyvov navrhovaného parkoviska na zložky životného prostredia je priaznivejšia
realizácia variantu III.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská
Na území Tatranskej Lomnice bola vyhlásená pamiatková zóna. Navrhované činnosti sú
situované mimo zastavané územie obce, k vplyvom na kultúrne pamiatky nedôjde.
Na území mesta Vysoké Tatry sa nachádza niekoľko archeologických lokalít. Osídlenie je
datované do neskorého paleolitu, neolitu, eneolitu, staršej doby železnej, rímskej a 13. a 15. stor..
Lokality ležia najmä v katastri miestnych častí Tatranská Polianka, Starý Smokovec a Dolný
Smokovec – Pod Lesom. Niektoré lokality sú výšinné a opevnené, iné poznáme z literatúry z
konca 19. storočia. (BÉL, A., CHUDÍK, M. A KOL, 2009: ÚPN mesta VT)
Vzhľadom k tomu, že sa v dotknutom území dosiaľ nevykonával systematický archeologický
výskum, nie je možné vylúčiť, že sa v území pri stavebnej činnosti nemôžu vyskytnúť
nepredvídané archeologické nálezy. Stavebník/investor v zmysle zákona 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní v stupni územného konania vyžiada stanovisko k plánovanej stavebnej akcii
vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk.
Porovnanie vplyvov na kultúrne a historické pamiatky, na archeologické náleziská
Navrhované činnosti sú situované mimo zastavané územie obce, k vplyvom na kultúrne
pamiatky nedôjde.
Potenciálne vplyvy na archeologické náleziská hodnotíme rovnako pre všetky posudzované
varianty.

Kumulatívne vplyvy
V lokalite Jamy sa od 70-tych rokov minulého storočia nachádzal areál zjazdového lyžovania
a skokanské mostíky. Prevádzka lyžiarskeho strediska v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 –
2010. V rokoch 2007 - 2008 sa uskutočnil proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti
Lyžiarske centrum TLD – Tatranská Lomnica, v rámci ktorej bola posudzovaná aj modernizácia
lyžiarskeho strediska na Jamách. Schválený variant zjazdových tratí a OHDZ nebol
zrealizovaný.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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V súčasnosti v súvislosti so zvyšovaním kvality a konkurencieschopnosť lyžiarskeho strediska
v Tatranskej Lomnici investor predstavil projekt Jamy, ktorého zámerom je obnovenie
a dobudovanie lyžiarskych tratí tak, aby bola zabezpečená ich prepojenosť s existujúcimi
zjazdovými traťami. Súčasťou projektu je vybudovanie nového parkoviska, ktoré vhodným
spôsobom v daných podmienkach prevedie návštevníkov do lyžiarskeho strediska.
V súčasnosti prebieha posudzovanie niekoľkých projektov, ktoré zasahuje do SKUEV0307 Tatry
a týkajú sa existujúcich lyžiarskych stredísk, resp. stredísk cestovného ruchu na Štrbskom Plese,
v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci.
Na Štrbskom Plese bol predstavený projekt s názvom „Optimalizácia horských dopravných
zariadení a dopravy na Štrbskom Plese“, ktorého účelom je zníženie intenzity individuálnej
osobnej automobilovej dopravy v rámci Štrbského Plesa a jej sústredenie do priestorov
centrálneho parkoviska. Projekt je navrhnutý v dvoch variantoch. V súčasnosti je vydaný Rozsah
hodnotenia a následne na základe stanovených špecifických požiadaviek sa budú pripravovať
podklady pre vypracovanie správy o hodnotení. S ohľadom na možný kumulatívny vplyv
s projektom Jamy, možno v tomto štádiu rozpracovania projektu na Štrbskom plese a s ohľadom
na stanovené špecifické požiadavky rozsahu hodnotenia, konštatovať, že pravdepodobne dôjde k
pôsobeniu kumulatívneho vplyvu na biotop Ls9.1/9410 Smrekové lesy čučoriedkové v UEV
Tatry. Ostatné možné kumulatívne vplyvy bude možné vyhodnotiť až po vypracovaní zadaných
štúdií, prieskumov a primeraného posúdenia.
Ďalším projektov, ktorý bol predstavený je veľký projekt, týkajúci sa prepojenia dvoch
lyžiarskych stredísk s názvom „Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry – Starý Smokovec“. Účelom
je doplnenie podmienok rekreácie a cestovného ruchu v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry –
Starý Smokovec a jeho prepojenie so strediskom Tatranská Lomnica prostredníctvom OHDZ.
Cieľom je zlepšenie podmienok lyžovania a skvalitnenie poskytovaných služieb. Rovnako ako
na Štrbskom Plese aj tu bol predstavený zámer investora, ktorý sa teraz vyhodnocuje v Správe
o hodnotení na základe stanovených špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia. S ohľadom
na daný stupeň poznania možno predpokladať, že projekt Tatranské Lomnica - Starý Smokovec
a projekt Jamy budú mať pravdepodobne kumulatívny vplyv na biotop Ls9.1/9410 Smrekové
lesy čučoriedkové. Ostatné možné kumulatívne vplyvy bude možné vyhodnotiť až po
vypracovaní zadaných štúdií, prieskumov a primeraného posúdenia.

IV.4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Zdravotný stav obyvateľstva nebude navrhovanými činnosťami ovplyvnený. Nárast hlukovej
záťaže a emisií výfukových plynov v dôsledku realizácie navrhovaných činností je
zanedbateľný.
Navrhované činnosti môžu byť spojené s úrazovosťou:
• pracovníkov - typ nebezpečenstva a stupeň rizika sa líši od práve vykonávaného druhu prác.
Počas výstavby môže dôjsť k úrazu pri manipulácii s materiálom, pri doprave, pri stavebných
prácach, pri prácach vo výškach, pri výkopových prácach, premiestňovaní bremien a pod.
Počas prevádzky sú aktuálne pracovné riziká najmä pri prácach vo výškach.
Všetky tieto riziká je možné eliminovať dodržiavaním technologických a prevádzkových
postupov v súlade s právnymi predpismi a pokynmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Konkrétne povinnosti prevádzkovateľa navrhovanej činnosti sú určené v zákone
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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turistov - zvýšená intenzita dopravy, najmä nákladných automobilov a stavebných
mechanizmov, ako aj samotná stavebná činnosť v blízkosti prístupových ciest a turistických
chodníkov môže vyvolať rôzne kolízne situácie. Počas stavebných prác musia byť prijaté
také opatrenia, ktoré zabezpečia bezkolízny, bezpečný a plynulý prejazd dopravy a chodcov
(trvalobývajúcich obyvateľov a rekreantov) – dopravné značenia, označenie, resp. oplotenie
staveniska a pod. Potrebné je tiež zamedziť vstup turistov priamo na stavenisko.

Podľa mapy lavínových a odtrhových zón sú všetky navrhované aktivity situované v území
mimo lavínového ohrozenia.
Zdravotné riziká na zjazdovkách môžu byť spájané s úrazovosťou. Úrazy sú najčastejšie
spôsobované chybnou technikou, poveternostnými podmienkami, kvalitou snehu, terénnymi
prekážkami, zrážkami s inými lyžiarmi, únavou, chorobou, preceňovaním vlastných síl a kvalít a
pod. Najväčší počet úrazov je spôsobovaný pádmi. Maximum úrazov je sústredených do tretieho
a štvrtého dňa lyžovania. Behom dňa stúpa počet úrazov v obedňajších hodinách a pred
ukončením lyžovania. Najčastejšie sa vyskytujú úrazy dolných končatín, menej horných
končatín a hlavy a najmenej úrazy trupu.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k vytvoreniu nových zjazdových tratí. Z tohto hľadiska
je potrebné zhodnotiť kapacitu zjazdoviek, nakoľko prekročenie priepustnosti zjazdových tratí
by mohlo znamenať zvýšenie rizika úrazovosti na svahu.
Na Slovensku, na rozdiel od zahraničia, nemáme normy na posúdenie priepustnosti zjazdových
tratí. Pre stanovenie kapacity zjazdových tratí použijeme metodiku podľa Salzmanna (2001).
Priepustnosť zjazdoviek sa hodnotí vo vzťahu ku kapacite prislúchajúcej lanovej dráhy.
Maximálna prepravná kapacita (obsadenosť) je ťažko dosiahnuteľná, vo výpočtoch uvažujeme
so 75% vyťaženosťou.
Priepustnosť zjazdoviek sa hodnotí na základe ich závislosti najmä od nasledovných faktorov:
výkonnosti lyžiarov, sklonu zjazdovky, šírky zjazdovky.
Lyžiarov podľa výkonnosti môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Rozhodujúcim kritériom pri ich
prerozdeľovaní do skupín je rýchlosť jazdy a úroveň techniky lyžiara (Salzmann 2001):
1. kategória

Pokročilí lyžiari do 25 rokov jazdiaci svah bez prestávky (športová výkonnosť)

2. kategória

Veľmi dobrí lyžiari - ovládajúci všetky oblúky v každom sklone terénu s menšími prestávkami

3. kategória

Dobrí lyžiari - sem patrí väčšina lyžiarov v strediskách, sú to lyžiari s dobrou výstrojou a
technikou (rýchlosťou) len na upravených svahoch: s rôznou kondíciou a dosť vysokým stupňom
pohodlnosti.

4. kategória

Slabí lyžiari - lyžiari ovládajúci pluh a základný stredný oblúk na upravenom, rozjazdenom svahu
bez obmedzenia kondície

5. kategória

Veľmi slabí lyžiari a začiatočníci

Priemerná priepustnosť zjazdovky podľa sklonu terénu a jednotlivých kategórií lyžiarov je
uvedená v nasledovnej tabuľke (Salzmann, 2001):
Sklon
5%
10%
15%
20%
25%
30%

Počet osôb na 1 m šírky zjazdovky / hodinu
1. kategória
88
79
70
61
52
46

2. kategória
70
62
55
47
42
36
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65
57
50
44
37
32

4. kategória
60
52
45
37
32
27

5. kategória
45
40
34
29
25
20
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Počet osôb na 1 m šírky zjazdovky / hodinu
1. kategória
39
32
27
22
18

2. kategória
31
26
22
18
15

3. kategória
27
24
19
16
12

4. kategória
22
18
15
12
9

5. kategória
17
14
11
9
7

Vyhodnotenie priepustnosti zjazdových tratí bude vykonané na základe sklonu zjazdovky a
výkonnosti lyžiara, čím sa zistí prípustný počet lyžiarov na 1 meter šírky zjazdovky za hodinu.
Pri výpočtoch budeme uvažovať s kategóriou 3 – dobrý lyžiar.
Prípustný počet lyžiarov na svahu sa stanovuje odčítaním potrebnej plochy na lyžovanie pre 1
lyžiara pre definovaný sklon zjazdovky. Následne sa vypočíta únosný počet lyžiarov na 1 ha a na
celú zjazdovú trať.

Z grafu vyplýva, že so zväčšujúcim sa sklonom dochádza k zväčšovaniu plochy potrebnej na
zjazdové lyžovanie (Salzmann, 2001):
Sklon (%)
Plocha (m2/ osobu)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

125

137

152

170

185

212

250

290

337

410

490

Vyššie uvedené parametre predstavujú základné vstupné informácie pre posúdenie priepustnosti
zjazdoviek a prípustného počtu lyžiarov na svahu po dobudovaní navrhovaných zjazdových tratí
a lanových dráh.
Vyhodnotenie priepustnosti zjazdových tratí a prípustného počtu lyžiarov na svahu
Vyhodnotenie priepustnosti zjazdových tratí je vykonané na základe sklonu zjazdovky a
výkonnosti lyžiara, čím sa zistí prípustný počet lyžiarov na 1 meter šírky zjazdovky za hodinu.
Pri výpočtoch budeme uvažovať s kategóriou 3 – dobrý lyžiar. Priepustnosť zjazdoviek sa
hodnotí vo vzťahu ku kapacite prislúchajúcej lanovej dráhy. Maximálna prepravná kapacita
(obsadenosť) je ťažko dosiahnuteľná, vo výpočtoch uvažujeme so 75% vyťaženosťou.
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Variant 0
Parametre schválených lyžiarskych tratí:
Nadmorská výška
[m n.m.]

Trať
Predné Jamy juh
Predné Jamy central
Predné Jamy sever

Min.

Max.

880
880
880

970
970
970

Dĺžka
[m]

Priemerný sklon
11°- 19,44%
13°- 23,09%
6°- 10,51%

470
470
470

Šírka [m]
Min.

Max.

Priem.

18
50
35

60
90
50

40
70
40

Plocha
[ha]

6,49

Parametre prepravného zariadenia:
Vleky

Typ

Dĺžka [m]

Prevýšenie [m]

Jamy 1 (CL6)
Jamy LV – S (F)

SL - 4
LV

400
190

90
-

Prepravná
kapacita
(os./hod.) 100%
2 400
350

Prepravná kapacita
(os./hod.) 75%
1 800
262

Priepustnosť schválených zjazdových tratí vo vzťahu k schválenému prepravnému zariadeniu:
Zjazdová trať
Predné
juh
Predné
central
Predné
sever

Jamy
Jamy
Jamy

Priem.
šírka
zjazdovky
[m]

Priem.
sklon
zjazdovky
[%]

Počet osôb
na 1 m
šírky/hod

Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod]

40

19,44

45

1800

70

23,09

39

2730

40

10,51

56

2240

Spolu

Vleky

6770

Prepravná
kapacita vleku
[os/hod]
100%
75%

CL6

2 400

1 800

F
CL6

350
2 400

262
1 800

CL6

2 400

1 800

Variant I
Parametre navrhovaných zjazdových tratí:
Trať
ZJ 01
ZJ 01a
ZJ 02
ZJ 03*
ZJ 04
Súčet

Nadmorská výška
[m n.m.]
Min
Max
879
1080
817
971
871
978
876
974
978
1060
-

Priemerný sklon

Šírka [m]

Dĺžka [m]

Plocha [ha]

14,5%
11,9%
9,6%
16,2%
10,4%
-

38
26
40
40
40
-

1416
456
1120
610
794
4396

5,4
1,1
4,5
2,4
3,01
16,41

Vysvetlivky: *Plánované večerné lyžovanie predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.

Parametre prepravného zariadenia - lanových dráh (LD):
Vleky

Typ

Dĺžka [m]

Prevýšenie [m]

Prepravná
kapacita
(os./hod.) 100%

Prepravná kapacita
(os./hod.) 75%

Jamy 1

odpojiteľný systém upevnenia
vozňov, 4-sedačka
odpojiteľný systém upevnenia
vozňov, 4-sedačka

559

109

2 400

1 800

1135

200,5

2 400

1 800

Jamy 2
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Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod]

50
55
57
48
57

1 900
1 430
2 280
1 920
2 280

9 810

Jamy 2
Jamy 2
Jamy 1
Jamy 1
Jamy 2

100%
2400
2400
2400
2400
2400

75%
1800
1800
1800
1800
1800

Prepravná
kapacita
oboch LD
[os/hod]

Počet osôb na
1 m šírky/hod

14,5%
11,9%
9,6%
16,2%
10,4%

Prepravná
kapacita
LD
[os/hod]

Priem. sklon
zjazdovky [%]

38
26
40
40
40

LD

Priem. šírka
zjazdovky [m]

ZJ 01
ZJ 01a
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04

Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod] spolu

Zjazdová trať

Priepustnosť schválených zjazdových tratí vo vzťahu k schválenému prepravnému zariadeniu
(LD):

100%

75%

4 800

3 600

Vysvetlivky: *Plánované večerné lyžovanie predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.

Variant II
Parametre navrhovaných zjazdových tratí:
Nadmorská výška
[m n.m.]
Min
Max
978
1082
871
978
878
974,5
882
915
922
1037
-

Trať
ZJ 01
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04
ZJ 05
Súčet

Priemerný sklon

Šírka [m]

Dĺžka [m]

Plocha [ha]

11,5%
9,6%
18,8%
9,6%
20,7%
-

40
40
40
40
40
-

904
1120
520
346
564
3454

3,4
4,2
2,0
1,4
2,3
13,3

Vysvetlivky: *Plánované večerné lyžovanie predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.

Parametre prepravného zariadenia – lanových dráh (LD):
Typ

Dĺžka [m]

Prevýšenie [m]

Prepravná
kapacita
(os./hod.) 100%

Prepravná kapacita
(os./hod.) 75%

odpojiteľný systém upevnenia
vozňov, 4-sedačka
odpojiteľný systém upevnenia
vozňov, 4-sedačka

559

109

2 400

1 800

1135

200,5

2 400

1 800

Vleky
Jamy 1
Jamy 2

Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod]

56
57
48
57
46

2 240
2 280
1 920
2 280
1 840

10 560

Jamy 2
Jamy 1
Jamy 1
Jamy 2
Jamy 2

100%
2400
2400
2400
2400
2400

75%
1800
1800
1800
1800
1800

Prepravná
kapacita
oboch LD
[os/hod]

Počet osôb na
1 m šírky/hod

11,5
9,6
18,8
9,6
20,7

Prepravná
kapacita
LD
[os/hod]

Priem. sklon
zjazdovky [%]

40
40
40
40
40

LD

Priem. šírka
zjazdovky [m]

ZJ 01
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04
ZJ 05

Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod] spolu

Zjazdová trať

Priepustnosť schválených zjazdových tratí vo vzťahu k schválenému prepravnému zariadeniu
(LD):

100%

75%

4 800

3 600

Vysvetlivky: *Plánované večerné lyžovanie predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.
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Variant IIIA
Parametre navrhovaných zjazdových tratí:
Nadmorská výška
[m n.m.]
Min
Max
966
1082
871
974
878,5
974
883
933
933
1060
939
967
-

Trať
ZJ 01
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04
ZJ 05
ZJ 06
Súčet

Priemerný sklon

Šírka [m]

Dĺžka [m]

Plocha [ha]

14,4%
10,5%
21,1%
9,8%
20,7%
10,2%
-

40
40
40
40
40
12
-

834
1085
484
505
637
263
3808

3,45
4,2
1,75
1,6
2,25
0,35
13,6

Vysvetlivky: *Plánované večerné lyžovanie predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.

Parametre prepravného zariadenia – lanových dráh (LD):
Typ

Dĺžka [m]

Prevýšenie [m]

Prepravná
kapacita
(os./hod.) 100%

Prepravná kapacita
(os./hod.) 75%

odpojiteľný systém upevnenia
vozňov, 4-sedačka
odpojiteľný systém upevnenia
vozňov, 4-sedačka

427,6

107

2 400

1 800

1135

200,5

2 400

1 800

Vleky
Jamy 1
Jamy 2

Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod]

50
57
45
57
46
57

2 000
2 280
1 800
2 280
1 840
684

10 884

Jamy 2
Jamy 1
Jamy 1
Jamy 2
Jamy 2
Jamy 2

100%
2400
2400
2400
2400
2400
2400

75%
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Prepravná
kapacita
oboch LD
[os/hod]

Počet osôb na
1 m šírky/hod

14,4
10,5
21,1
9,8
20,7
10,2

Prepravná
kapacita
LD
[os/hod]

Priem. sklon
zjazdovky [%]

40
40
40
40
40
12

LD

Priem. šírka
zjazdovky [m]

ZJ 01
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04
ZJ 05
ZJ 06

Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod] spolu

Zjazdová trať

Priepustnosť schválených zjazdových tratí vo vzťahu k schválenému prepravnému zariadeniu
(LD):

100%

75%

4 800

3 600

Vysvetlivky: *Plánované večerné lyžovanie predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.

Variant IIIB
Parametre navrhovaných zjazdových tratí:
Trať
ZJ 01
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04
ZJ 05
ZJ 06
Súčet

Nadmorská výška
[m n.m.]
Min
Max
966
1082
871
974
878,5
974
883
933
933
1060
939
967
-

Priemerný sklon

Šírka [m]

Dĺžka [m]

Plocha [ha]

14,4%
10,5%
21,1%
9,8%
20,7%
10,2%
-

40
40
40
40
40
12
-

834
1085
484
505
637
263
3808

3,45
4,2
1,75
1,6
2,25
0,35
13,6
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Vysvetlivky: *Plánované večerné lyžovanie predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.

Parametre prepravného zariadenia – lanových dráh (LD):
Typ

Dĺžka [m]

Prevýšenie [m]

Prepravná
kapacita
(os./hod.) 100%

Prepravná kapacita
(os./hod.) 75%

fixný systém upevnenia
vozňov, 4-sedačka
odpojiteľný systém upevnenia
vozňov, 4-sedačka

435

98

2 000

1 500

1135

200,5

2 400

1 800

Vleky
Jamy 1
Jamy 2

Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod]

50
57
45
57
46
57

2 000
2 280
1 800
2 280
1 840
684

10 884

Jamy 2
Jamy 1
Jamy 1
Jamy 2
Jamy 2
Jamy 2

100%
2400
2000
2000
2400
2400
2400

75%
1800
1500
1500
1800
1800
1800

Prepravná
kapacita
oboch LD
[os/hod]

Počet osôb na
1 m šírky/hod

14,4
10,5
21,1
9,8
20,7
10,2

Prepravná
kapacita
LD
[os/hod]

Priem. sklon
zjazdovky [%]

40
40
40
40
40
12

LD

Priem. šírka
zjazdovky [m]

ZJ 01
ZJ 02
ZJ 03
ZJ 04
ZJ 05
ZJ 06

Priepustnosť
zjazdovky
[os/hod] spolu

Zjazdová trať

Priepustnosť schválených zjazdových tratí vo vzťahu k schválenému prepravnému zariadeniu
(LD):

100%

75%

4 400

3 300

Vysvetlivky: *Plánované večerné lyžovanie predpokladaný čas prevádzky je od 17:00-22:00.

Vyhodnotenie
K navrhovaným lanovým dráham prislúcha niekoľko zjazdových tratí. Navrhované zjazdové
trate majú dostatočnú kapacitu k navrhovaným lanovým dráham vo všetkých variantoch, aj
v prípade prevádzky večerného lyžovania na ZJ 03. Najvyššia priepustnosť zjazdoviek je vo
variantoch III. Vyššie priepustnosti zjazdoviek sú dané ich menším sklonom. Je predpoklad, že
časť lyžiarov využije navrhované LD a zjazdovky v Jamách na prepravu do iných častí
lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici.
Porovnanie zdravotných rizík v rámci navrhovaných variantov
Z hľadiska identifikovaných vplyvov navrhovaných činností na obyvateľstvo možno
konštatovať:
• z hľadiska počtu obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovaných činností sa varianty nelíšia.
• z hľadiska dĺžky trvania negatívnych vplyvov stavebného ruchu počas výstavby sa varianty
výrazne nelíšia.
• z hľadiska emisií znečisťujúcich látok je priaznivejší variant III.
• z hľadiska expozície hlukom je priaznivejší variant III.
Jednotlivé navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp. ich podpier a polohou
zjazdových tratí, resp. technológiou. Vo variante I sú optimálne využité geomorfologické
podmienky územia pre návrh a zakladanie lanových dráh a zjazdových tratí. Navrhnuté zjazdové
trate tohto variantu majú zo všetkých návrhov najlepšie podmienky pre zjazdové lyžovanie a to
optimálny sklon, smerové vedenie a dĺžku. V prípade variantov II a III poloha lanových dráh,
resp. ich podpier a poloha zjazdových tratí bola upravená vzhľadom k ochrane vodných zdrojov
a k ochrane živočíchov.
Navrhované zjazdové trate majú dostatočnú kapacitu k navrhovaným lanovým dráham
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vo všetkých variantoch, aj v prípade prevádzky večerného lyžovania na ZJ 03. Najvyššia
priepustnosť zjazdoviek je vo variantoch III. Vyššie priepustnosti zjazdoviek sú dané ich menším
sklonom. Z hľadiska bezpečnosti lyžiarov nie sú rozdiely medzi navrhovanými variantmi.
Vzhľadom na dostatočnú priepustnosť zjazdoviek všetkých navrhovaných variantov hodnotenie
zjazdoviek vykonáme na základe parametrov ovplyvňujúcich ich atraktívnosť pre lyžiarov.
Najlepšie podmienky pre zjazdové lyžovanie a to optimálny sklon, smerové vedenie a dĺžku
majú zjazdové trate variantu I.

IV.5. ÚDAJE

O PREDPOKLADANÝCH
NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

VPLYVOCH

NAVRHOVANEJ

ČINNOSTI

Chránené územia v národnej sieti – veľkoplošné, maloplošné
Oblasť výstavby nástupného miesta, zjazdových tratí a lanových dráh, turistickej ubytovne**
s reštauráciou, ako aj územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska, ležia v území Tatranského
národného parku (TANAP), kde platí 3. stupeň ochrany. Výmera územia TANAP-u priamo
dotknutá navrhovanou činnosťou: 19,1 ha variant I, 15,9 ha variant II, 16,01 varianty IIIA, IIIB.
Územie, kde je navrhovaná výstavba zjazdových tratí a lanových dráh leží v NPR Studené doliny
so stupňom ochrany 5. Výmera územia NPR Studené doliny priamo dotknutá navrhovanou
činnosťou (ha) je vo variante I 14,6 ha, vo variante II 12,6 ha, vo variante III 12,7 ha, čo je cca
0,66 vo variante I, cca 0,57% vo variantoch II, III (A, B) z celkovej výmery tohto chráneného
územia.
Súčasťou TANAP a NPR Studené doliny sú územia európskeho významu SKCHVU030 Tatry,
SKUEV0307 (prekryv z NPR Studené doliny 90%). Vplyvy navrhovaných činností na chránené
územia v národnej sieti sú popísané nižšie v texte v rámci vplyvov na chránené územia
európskeho významu.
Európska sieť chránených území
Chránené vtáčie územie Tatry (SKCHVU030 Tatry)
Lokalita realizácie projektu parkoviska
Územie navrhované na realizáciu projektu parkoviska sa nachádza priamo v urbanizovanej časti
Tatranskej Lomnice medzi komunikáciou II/537 a železničnou traťou. CHVU Tatry je od neho
vzdialené cca 3,7 km severným smerom.
Lesné spoločenstvo, ktoré sa v tomto priestore nachádza nie je hniezdnou lokalitou ani jedného
druhu z predmetu ochranu CHVU Tatry. Môže byť súčasťou lovného teritória, prípadne môže
byť niektorými druhmi využívané na oddych pri preletoch. Vzhľadom však na trofické
požiadavky týchto druhov, ich akčný rádius, situovanie lokality v urbanizovanom priestore
Tatranskej Lomnice, budú ako lovné a oddychové teritória využívať biotopy v rámci širšieho
územia.
K pôsobeniu rušivých vplyvov z dopravy nedôjde vzhľadom na vzdialenosť lokality od CHVU.
Navyše ruch z dopravy už v území existuje a realizáciou projektu nedôjde k jeho navýšeniu.
Navrhovaný projekt parkoviska je od SKCHVU030 Tatry vzdialený cca 3,7 km. Realizáciou
projektu nedôjde k zásahu do biotopov druhov SKCHVU030 Tatry, ktoré sú predmetom jeho
ochrany. Projekt nebude mať za následok likvidáciu ani poškodenie pobytových biotopov a
lovných teritórií. Realizáciou projektu nedôjde k pôsobeniu rušivých vplyvov z dopravy a tiež
nedôjde k pôsobeniu ani jednej z činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany
CHVU mimo chráneného územia. Preto nepovažujeme SKCHVU030 Tatry za dotknuté
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realizáciou projektu.
Lokalita realizácie projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu, turistickej
ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy
Navrhovaný projekt Jamy je od SKCHVU030 Tatry vzdialený cca 3,5 km južným –
juhovýchodným smerom.
Územie navrhované na realizáciu projektu je od CHVÚ Tatry môže byť súčasťou lovného
teritória druhov z predmetu ochrany, prípadne môže byť niektorými druhmi využívané na
oddych pri preletoch. Vzhľadom však na trofické požiadavky týchto druhov, ich akčný rádius a
situovanie lokality v blízkosti turisticky využívaného priestoru Tatranskej Lomnice budú ako
lovné a oddychové teritória využívať najmä biotopy v rámci širšieho územia.
Navrhovaný projekt je od SKCHVU030 Tatry vzdialený cca 3,5 km. Realizáciou projektu
nedôjde k zásahu do biotopov druhov SKCHVU030 Tatry, ktoré sú predmetom jeho ochrany.
Projekt nebude mať za následok likvidáciu ani poškodenie pobytových biotopov a lovných
teritórií. Realizáciou projektu nedôjde k pôsobeniu ani jednej z činností, ktoré môžu mať
negatívny vplyv na ciele ochrany CHVU mimo chráneného územia. Preto nepovažujeme
SKCHVU030 Tatry za dotknuté realizáciou projektu.
SKUEV0307 Tatry
Lokalita realizácie projektu parkoviska
Lokalita navrhnutá na realizáciu projektu parkoviska sa nachádza v blízkosti územia európskeho
významu SKUEV0307 Tatry (podľa znenia výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004,
ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu). Vzdialenosť medzi miestom
realizácie parkoviska a najbližšou hranicou UEV je cca 4,5 m. Realizáciou projektu nedôjde
k priamemu zásahu do SKUEV0307 Tatry, nedôjde k zásahu, resp. zániku biotopov európskeho
významu z predmetu ochrany, dôsledkom čoho by došlo k zníženiu ich výmery. Nedôjde
k zásahu, resp. zániku biotopov druhov fauny a flóry európskeho významu, k poškodeniu ani
likvidácii druhov európskeho významu z predmetu ochrany.
Realizácia projektu priamo nezasahuje do území sústavy NATURA 2000 SKUEV0709 Tatry,
ale sa nachádza v jeho blízkosti. Vzhľadom na charakter projektu, jeho realizácia môže vyvolať
pôsobenie nepriamych vplyvov na predmet ochrany SKUEV0307 Tatry:
• zásah, resp. zánik biotopu druhov fauny európskeho významu, ktoré môžu hodnotenú
lokalitu využívať troficky, alebo cez lokalitu migrujú,
• zmena vodnej bilancie a mikroklímy ako dôsledok odlesnenia lokality,
• zmena stavu znečistenia ovzdušia,
• zmena hlukových pomerov v okolí lokality.
Možnosť ovplyvnenia biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
Realizáciou projektu parkoviska nedôjde k zásahu do SKUEV0307 Tatry ani vo variante I, II ani
vo variante III. Projektom nedôjde k zásahu ani do jedného z biotopov európskeho významu,
ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0307 Tatry, nedôjde k poškodeniu týchto biotopov, ani
k ich likvidácii. Počas výstavby ani počas prevádzky projektu nepredpokladáme pôsobenie
nepriamych negatívnych vplyvov (emisie, hluk), ktoré by spôsobili zhoršenie súčasného stavu
biotopov z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry.
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Možnosť ovplyvnenia druhov flóry európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
Projektom nedôjde k poškodeniu ani likvidácii druhov flóry európskeho významu z predmetu
ochrany SKUEV0307 Tatry. Projektom nedôjde k zásahu, poškodeniu alebo likvidácii biotopov
druhov flóry európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0307 Tatry.
Možnosť ovplyvnenia druhov fauny európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
V rámci prieskumu fauny v území realizácie projektu parkoviska nebola zaznamená prítomnosť
ani jedného druhu európskeho významu. Pre výskyt druhov fauny v tomto území sú určujúce:
prítomnosť podmáčaného lesného spoločenstvo vo veku cca 35 rokov, na ploche sa nevyskytujú
staré stromy, nie je výraznejšie prítomné mŕtve drevo, plochou preteká Chotárny potok s
prítokmi, vyskytujú sa tu podmáčané plôšky, ktoré sú dotované vysokou hladinou podzemnej
vody, intravilán Tatranskej Lomnice, ohraničene lokality cestou a železničnou traťou.
Z druhov fauny európskeho významu v súvislosti s blízkosťou SKUEV0307 Tatry by toto
územie mohlo byť potenciálne vhodným biotopom mloka karpatského a kunky žltobruchej.
Dotknutá lokalita je však obkolesená líniovými stavbami, ktoré znemožňujú emigráciu resp.
migráciu jedincov na lokalitu resp. z lokality. Lokalita môže byť využívaná vydrou riečnou pri
migrácii za potravou vzhľadom na prítomnosť toku. Príležitostne môže lokalitou prechádzať aj
medveď hnedý (vyhľadávanie potravy v blízkosti ľudských obydlí). Vplvyvy na tieto živočíšne
druhy sú popísané v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch
na životné prostredie, Vplyvy na faunu, flóru a biotopy.
Nepredpokladáme, že projektom dôjde k poškodeniu, resp. k likvidácii druhov fauny európskeho
významu z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry.
Lokalita realizácie projektu zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu, turistickej
ubytovne** s reštauráciou v oblasti Jamy
Navrhovaná lokalita pre realizáciu projektu v Jamách zasahuje priamo do územia európskeho
významu SKUEV0307 Tatry.
Možnosť ovplyvnenia biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
Realizáciou projektu dôjde k zásahu a teda k priamemu vplyvu na biotop Horské smrekové lesy
(kód NATURA 9410), podjednotkaLs9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (variant I, II, IIIA, IIIB)
a podjednotka Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy (variant I, II, IIIA, IIIB) a biotop Prechodné
rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140), podjednotka Ra3 Prechodné rašeliniská
a trasoviská (varianty I, II).
Realizáciou projektu v ktoromkoľvek variante dôjde k obnoveniu prevádzky lyžiarskeho
strediska v území v zimnom období. V letnom období bude stredisko zavreté, neuvažuje sa
s letnou prevádzkou lanových dráh. Celoročnú prevádzku bude mať turistická ubytovňa
s reštauráciou.
Realizáciou projektu Jamy dôjde k zásahu do biotopu Ls9.1/9410 Smrekové lesy čučoriedkové,
ktorý je predmetom ochrany SKUEV0307 Tatry. Najmenší zásah do biotopu predstavuje situácia
projektu vo variant IIIB – 12,66 ha, najväčší zásah predstavuje realizácia variantu I – 13,93 ha.
Výstavba aj prevádzka projektu v hodnotenom území vyvolá pôsobenie viacerých vplyvov, ktoré
sa však dajú eliminovať účinnými opatreniami. Z pohľadu veľkosti zásahu do tohto biotopu je
najvýhodnejší variant IIIB.
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Realizáciou projektu Jamy dôjde k zásahu do biotopu Ls9.3/9410 Podmáčané smrekové lesy
v dôsledku výstavby zjazdových tratí, lanovej dráhy Jamy 2 a multifunkčného objektu.
K trvalému záberu biotopu dôjde výstavbou jednej pätky lanovej dráhy, chodníka pre peších
a plochy pre zásobovanie multifunkčného objektu. Najmenší zásah do biotopu predstavuje
situácia projektu vo Variant II – 1,682 ha, k najväčšiemu zásahu dôjde realizáciou projektu
vo Variante I - 2,174 ha. Pod trasou lanovej dráhy možno očakávať čiastočné obnovenie biotopu.
Pre biotop je limitujúce zachovanie režimu vôd v území. Z hydrogeologického posudku
zameraného na posúdenie vzťahu navrhovanej činnosti k ochranným pásmam a ostatným
významným lokalitám ochrany vôd v území vyplynulo, že z hľadiska zachovania vodného
režimu lokality vo vzťahu k výskytu zamokrených území sa odporúča realizácia činnosti
vo variante III (A aj B), pretože nedôjde k narušeniu špecifických ekologických podmienok,
na ktoré je biotop Ls9.3/9410 v území viazaný. Realizáciou variantu I a variantu II môže dôjsť
k narušeniu vodného režimu v území s negatívnym vplyvom na biotop.
Realizáciou projektu Jamy dôjde k zásahu do biotopu Ra3/7140 Prechodné rašeliniská
a trasoviská výstavbou lanovej dráhy Jamy 1 vo variante I a variante II a zjazdovej trate Z04 vo
variante I a zjazdovej trate Z01 vo variante II. Veľkosť zásahu predstavuje 0,333 ha vo Variante
I a 0,302 ha vo Variante II, čo predstavuje zánik biotopu na ploche väčšej ako 1% z plochy
biotopu 7140 v SKUEV0307 Tatry. Vo variante IIIA a IIIB k zásahu do biotopu nedôjde.
Pre biotop Ra3 je limitujúce zachovanie režimu vôd v území. Z výsledkov hodnotenia vplyvu
realizácie jednotlivých variantov na biotop Ra3/7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská vyplýva,
že realizáciou variantu I a variantu II môže dôjsť k zmene špecifických ekologických podmienok
a zániku biotopu v území.
Možnosť priameho ovplyvnenie ostatných biotopov z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry je
vylúčený, pretože sa nenachádzajú v území realizácie projektu a teda nedôjde k zásahu do týchto
biotopov. Rovnako možno vylúčiť aj možnosť nepriameho vplyvu – hluk, emisie, z vyššie
uvedených dôvodov.
Možnosť ovplyvnenia druhov flóry európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
V území realizácie projektu nebol počas prieskumov flóry zaznamenaný výskyt rastlinných
druhov z predmetu ochrany UEV. Vzhľadom na ekologické nároky väčšiny týchto druhov nie je
ani predpoklad ich výskytu v tomto území. Preto možno konštatovať, že realizáciou projektu
nedôjde k priamemu zásahu do biotopov uvedených druhov flóry európskeho významu, ani
k priamej likvidácii týchto druhov v SKUEV0307 Tatry. Uvedené druhy neboli zaznamenané ani
v širšom okolí realizácie projektu Jamy.
Realizáciou projektu Jamy nedôjde k poškodeniu ani likvidácii druhov flóry a biotopov týchto
druhov európskeho významu, pretože v území nebol počas prieskumov zaznamenaný ich výskyt,
nedôjde ani k vplyvu na biotopy týchto druhov v SKUEV0307 Tatry.
Možnosť ovplyvnenia druhov fauny európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany
SKUEV0307 Tatry
V súvislosti so spracovaním predkladaného zámeru bol v dotknutom území realizovaný
jednoduchý inventarizačný prieskum, počas ktorého sa zaznamenával priamy výskyt jedincov
druhov, ale sledovala sa aj prítomnosť pobytových znakov ako trusu a stôp. Prieskum bol
prioritne zameraný na druhy z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry. Terénne zisťovania
v mesiacoch máj – august 2017 vykonali RNDr. Peter Bačkor PhD., Ing. Adriána Mathéová,
Ing. Pavel Mathé. V oblasti Jám bol prieskumom potvrdený len výskyt mloka karpatského
a mloka hrebenatého. Zároveň je možnosť, že v tomto území sa vyskytujú aj ďalšie druhy
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európskeho významu, ktoré však neboli počas tohto prieskumu podchytené. V kapitole III.1.7
Flóra, fauna, biotopy, Fauna, Tabuľka 20 sú uvedené druhy, ktorých výskyt v území realizácie
projektu Jamy sa udáva v literatúre.
Na základe výsledkov prípravných a terénnych prác z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry sme
zhodnotili ako potenciálne dotknuté tieto živočíšne druhy: bystruška potočná (Carabus variolus),
mlok karpatský (Triturus montandoni), mlok hrebenatý (Triturus cristatus), kunka žltobruchá
(Bombina variegata), hrabošík tatranský (Microtus tatricis), uchaňa čierna (Barbastella
barbastellus), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus).
Hodnotenie vplyvov na uvedené druhy je uvedené v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných
priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy.
Predpokladáme, že realizáciou projektu v lokalite Jamy, dôjde k výraznejšiemu ovplyvneniu
u mlokov.
Preto odporúčame v lokalite Jamy realizovať výskum behaviorálnej ekológie mlokov (počty
jedincov, migračné trasy). Potrebné je vykonať aj monitoring živočíšnych druhov, ktorých
výskyt v území realizácie projektu Jamy sa udáva v literatúre. Na základe výsledkov
monitoringu živočíšnych druhov bude možné vykonať primerané posúdenie navrhovanej činnost
na územia sústavy NATURA 2000.
SKUEV0709 Poš
SKUEV0709 Poš je od projektu parkoviska vzdialený cca 2,5 km južným smerom a od činností
navrhovaných v oblasti Jamy je vzdialený cca 2,4 km južným smerom.
Výstavbou a prevádzkou navrhovaných činností, vzhľadom na ich vzdialenosť, nedôjde
k ovplyvneniu výšky hladiny podzemnej vody, nedôjde ani k zmene klimatických a
hydrologických pomerov tohto chráneného územia. Realizáciou projektu dôjde k čiastočnému
ovplyvneniu mikroklimatických pomerov na lokalite a jej blízkom okolí. Táto zmena
mikroklímy vzhľadom na vzdialenosť však nebude mať vplyv na mikroklimatické pomery
v SKUEV0709 Poš. Rovnako realizáciou projektu nedôjde ani k zmene mezo- a mikroreliéfu
danej lokality.
Pôsobenie negatívnych vplyvov na ostatné biotopy a druh z predmetu ochrany UEV Poš sa
vzhľadom na ich ekologické nároky, vzdialenosť a charakter navrhovaného projektu
nepredpokladá.
Navrhovaný projekt je od SKUEV0709 Poš vzdialený cca 2,4 km. Realizáciou projektu nedôjde
k ovplyvneniu vodného režimu lokality UEV. Nedôjde ani k zásahu do biotopov a biotopov
druhov, ktoré sú predmetom jeho ochrany, ani k ovplyvneniu ich ekologických nárokov. Preto
nepovažujeme SKUEV0709 Poš realizáciou navrhovaných činnosti za dotknuté.

IV.6. POSÚDENIE

OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI
A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA

Ako už bolo naznačené v kapitole „Údaje o priamych vplyvoch činnosti na životné prostredie“
hodnotenie vplyvov vychádza z predbežnej identifikácie najvýznamnejších vstupov a výstupov
plánovaného zámeru. Cieľom špecifikácie dopadov týchto vstupov a výstupov na jednotlivé
zložky prírodného, krajinného a sociálneho prostredia je podchytenie tých okolností, ktoré by
závažným spôsobom modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia, či už v pozitívnom
alebo negatívnom smere.
V nasledujúcich tabuľkách sú zosumarizované najdôležitejšie vplyvy na abiotickú a biotickú
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zložku prírodného prostredia, obyvateľstvo a krajinu z hľadiska ich významnosti bez špecifikácie
variantu.
Vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie z hľadiska významnosti a časového
priebehu pôsobenia hodnotíme samostatne pre samotnú výstavbu ako aj pre prevádzku.
Pre hodnotenie významnosti vplyvov sme zvolili 5 stupňovú škálu hodnotenia:
• bez vplyvu – navrhovaná činnosť žiadnym spôsobom neovplyvní životné prostredie,
• nevýznamný (negatívny) – zanedbateľný vplyv, opatrenia nie sú potrebné,
• málo významný (negatívny) vplyv – vplyv, ktorého pôsobenie na zložku životného
prostredia možno eliminovať opatreniami,
• významný vplyv (negatívny) – má dosah na širšie okolie, nie je v súlade s príslušným
právnym predpisom, ovplyvňuje predmet ochrany v chránených územiach,
• pozitívny vplyv.
Medzi posudzovanými variantmi boli v rámci predchádzajúcich kapitol popísané rozdiely, tie
však nemajú vplyv na konečné hodnotenie významnosti vplyvu.
Tabuľka 45: Predpokladané vplyvy navrhovaných činností počas výstavby
Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a obyvateľstvo
Zvýšená intenzita dopravy

Vplyvy na kvalitu
života obyvateľstva

Vplyvy na horninové
prostredie a reliéf

Vplyvy na pôdu

nevýznamný

trvalý

nevýznamný

trvalý

málo významný

trvalý

nevýznamný

dočasný, vratný

Zvýšenie zamestnanosti

málo významný

dočasný

Riziko aktivácie geodynamických javov

nevýznamný

dočasný

Riziko kontaminácie

nevýznamný

potenciálny vplyv
v prípade havárie

Ovplyvnenie reliéfu, prítomnosť rôznych
druhov násypov, háld a skládok

nevýznamný

dočasný, vratný

významný

trvalý

Riziko kontaminácie podzemných vôd

nevýznamný

potenciálny vplyv
v prípade havárie

Vplyvy na kvantitu povrchových vôd

nevýznamný

trvalý

Riziko kontaminácie povrchových vôd

nevýznamný

potenciálny vplyv
v prípade havárie

Záber pôdy

málo významný

dočasný, trvalý, čiastočne
vratný

Riziko erózie

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

nevýznamný

potenciálny vplyv
v prípade havárie

významný

trvalý, čiastočne vratný

Riziko kontaminácie
Vplyvy na faunu, flóru
a biotopy, ÚSES

Vratnosť

Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku
zvýšeného znečistenia ovzdušia
Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku
zvýšeného hluku
Rušivý vplyvy na služby, rekreáciu a
cestovný ruch

Ohrozenie zdrojov pitnej vody
Vplyvy na povrchové
a podzemné vody

Významnosť
vplyvu

Likvidácia lesných biotopov
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Významnosť
vplyvu

Vratnosť

Redukcia potravnej ponuky

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Rušenie živočíchov hlukom, ovplyvnenie
kvality ovzdušia

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Fragmentácia prvkov ÚSES

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Záber veľkoplošných CHÚ

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Záber maloplošných CHÚ

významný

trvalý, čiastočne vratný

Záber CHÚ európskeho významu

významný

trvalý, čiastočne vratný

nevýznamný

bez vplyvu

Zmena štruktúry krajiny

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Vizuálny impakt

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Odlesnenie, narušenie celistvosti lesa

málo významný

trvalý, dočasný, čiastočne
vratný

Archeologické nálezy

nevýznamný

bez vplyvu

Ovplyvnenie Pamiatkovej zóny, NKP

nevýznamný

bez vplyvu

Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a obyvateľstvo

Vplyvy na chránené
územia

Júl 2018

Záber CHVÚ

Vplyvy na krajinu
Vplyvy na urbánny
komplex a využívanie
zeme
Vplyvy na kultúrne a
historické pamiatky

Tabuľka 46: Predpokladané vplyvy navrhovaných činností počas prevádzky
Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a obyvateľstvo
Zvýšená intenzita dopravy

Vplyvy na kvalitu
života obyvateľstva

Vplyvy na horninové
prostredie a reliéf

Vratnosť

nevýznamný

trvalý

Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku
zvýšeného znečistenia ovzdušia
Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku
zvýšeného hluku
Rozvoj služieb, rekreácie a cestovného
ruchu

nevýznamný

trvalý

málo významný

trvalý

pozitívny vplyv

trvalý

Bezpečnosť lyžiarov

pozitívny vplyv

trvalý

Socio-ekonomické vplyvy

pozitívny vplyv

trvalý

Zvýšenie zamestnanosti

pozitívny vplyv

trvalý

nevýznamný

potenciálny vplyv
v prípade havárie

málo významný

trvalý

Riziko kontaminácie podzemných vôd

nevýznamný

potenciálny vplyv
v prípade havárie

Vplyvy na kvantitu povrchových vôd

nevýznamný

trvalý

Riziko kontaminácie povrchových vôd

nevýznamný

potenciálny vplyv
v prípade havárie

Riziko kontaminácie
Ohrozenie zdrojov pitnej vody

Vplyvy na povrchové
a podzemné vody

Významnosť
vplyvu
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Významnosť
vplyvu

Vratnosť

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

nevýznamný

potenciálny vplyv
v prípade havárie

Redukcia potravnej ponuky

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Rušenie živočíchov hlukom, ovplyvnenie
kvality ovzdušia

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Fragmentácia prvkov ÚSES

málo významný

trvalý, čiastočne vratný

Vplyvy na krajinu

Atraktivita územia

málo významný

trvalý

Vplyvy na kultúrne a
historické pamiatky

Ovplyvnenie Pamiatkovej zóny, NKP

nevýznamný

bez vplyvu

Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a obyvateľstvo
Riziko erózie
Vplyvy na pôdu
Riziko kontaminácie

Vplyvy na faunu, flóru
a biotopy, ÚSES

IV.7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
Realizácia činnosti nebude mať priamy vplyv presahujúci štátne hranice.

IV.8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM
NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

Neidentifikovali sme vyvolané súvislosti, ktoré by spôsobili zmeny v kvalite životného
prostredia dotknutého územia v porovnaní so súčasným stavom.

IV.9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Realizácia navrhovanej činnosti predstavuje taký druh činnosti, pri ktorej sa nepredpokladajú
žiadne závažné prevádzkové riziká. Pre bezpečnú a bezrizikovú prevádzku je potrebné dôsledné
dodržiavanie platných technologických a bezpečnostných predpisov a protipožiarnych opatrení.
Riziká technického pôvodu je možné minimalizovať bežnými opatreniami a dodržovaním
všeobecne záväzných predpisov, noriem. Špeciálne preventívne alebo bezpečnostné opatrenia
(varovné systémy) nie sú nutné. Riziká humánneho pôvodu je potrebné zohľadniť
pri konkrétnom riešení riadenia, monitoringu a kontrole.
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IV.10. OPATRENIA

NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH
VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané
(predpokladané) negatívne vplyvy činnosti. Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú
do rozhodovacieho procesu a stávajú sa súčasťou ďalších konaní a povoľovacích činností.

Územnoplánovacie opatrenia
Zabezpečiť súlad navrhovaných činností s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Vysoké
Tatry.

Technické a technologické opatrenia
Opatrenia pre posúdenie vplyvov navrhovaných činností
• Realizovať výskum behaviorálnej ekológie mlokov (počty jedincov, migračné trasy)
v lokalite Jamy.
• Z literatúry sú indície, že v oblasti Jám sa môžu vyskytovať aj iné živočíšne druhy
európskeho významu. V ďalších stupňoch projektovej prípravy navrhujeme vykonať
prieskum fauny v dotknutom území.
• Na základe výsledkov monitoringu fauny spracovať primerané navrhovanej činnosti
na územia sústavy NATURA 2000 podľa príručky Metodika hodnotenia významnosti
vplyvov plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike (ŠOP
SR, Banská Bystrica, 2014), v znení jej aktualizácie z roku 2016.
Návrh protieróznych opatrení
• Zabezpečiť posúdenie inžinierskogeologických pomerov v miestach zakladania objektov
navrhovaných činností.
Odlesnenie, likvidácia haluziny a zvyškov po ťažbe:
• Na miestach, kde je to možné a nie sú potrebné radikálne terénne úpravy, po odlesnení
ponechať koreňový systém na mieste. Tento má spevňovaciu funkciu, významne stabilizuje
zjazdovku predovšetkým v častiach s väčšou sklonovitosťou terénu. Zvyšuje odolnosť proti
erózii, pomalým postupným rozpadom organickej hmoty zlepšuje štruktúru pôdy a zvyšuje
obsah organických látok v pôde.
• Časť pňov, koreňov stromov a koreňových koláčov, ktoré budú musieť byť odstránené,
premiestniť do veľkých priehlbní a zasypať zeminou do úrovne terénu tak, aby sa vytvorila
pláň vhodná na lyžovanie (lokalita pre umiestnenie zjazdoviek bola postihnutá kalamitou v r.
2004). Pne v pôde budú prirodzeným pomalým rozpadom priaznivo ovplyvňovať pôdotvorné
procesy a štruktúru pôdy.
• Vo všetkých úsekoch, kde dôjde k odlesňovaniu je potrebné zabezpečiť likvidáciu haluziny a
zvyškov po ťažbe (možnosti nakladania s haluzinou sú popísané kapitola IV.2 Údaje
o výstupoch, Odpady).
Zásahy do pôdneho horizontu:
• Veľké balvany vyskytujúce sa v priestore zjazdových tratí sa premiestnia na okraj zjazdovky
alebo budú rozbité na menšie kúsky a následne sa umiestnia v priestore trate tak, aby sa
vytvoril vhodný povrch. Takto sa dosiahne kvalitný povrch trate, ktorý významne zníži
hrúbku snehovej pokrývky potrebnej na vytvorenie povrchu zjazdného lyžiarmi.
• Minimalizovať pozdĺžne a priečne presuny hmôt.
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Pred vykonaním zemných prác je potrebné vykonať skrývku vrchnej humusovej pôdnej
vrstvy a po realizácii terénnych úprav ju použiť na zahumusovanie pôvodných miest odkiaľ
pochádzala (najmä pri budovaní zasnežovacieho systému).
Minimalizovať dobu vykonávania zemných prác a odkrytia plôch (najmä v strmom teréne) v
období zrážok a veterných dní (použiť vhodnú techniku a technológie).

Odvodnenie zjazdovky:
• Zachovať trasy prirodzeného odtoku povrchovej vody z územia - križovanie zjazdoviek s
týmito trasami riešiť dreveným premostením, z dôvodu eliminácie podmokania snehovej
vrstvy na zjazdovke, s maximálnym zachovaním prírodného charakteru toku. Iným riešením
je prekrytie prefabrikátmi o dostatočnom priemere. V tomto prípade čelá vtokov a výtokov je
potrebné upraviť kamennou rovnaninou z miestnych zdrojov. Prekrytie vykonať po celej
šírke zjazdovky. Potrubie zasypať so úrovne terénu a terén ozeleniť ako ostatné časti
zjazdovky.
• Realizovať odvodnenie plôch jednotlivých zjazdoviek prostredníctvom systému priečnych
odvodňovacích rigolov, odrážok (prednostne do existujúcich terénnych zníženín) - slúži
hlavne na odvedenie povrchovej vody zo zjazdoviek po prudkých lejakoch, čím sa zabraňuje
povrchovému splachu a erózii. Navrhované je použitie jednoduchých drevených odrážok zo
žrdí spojených spájacími oceľovými tesárskymi svorkami (kramľami) alebo drevenými
priečnikmi. Odrážky sa umiestnia priečne na svah do zarovnaného lôžka a zo spodnej strany
sa stabilizujú drevenými kolíkmi. Vonkajšie okraje sa prihrnú utlačeným ílom (zeminou). Pri
širších svahoch je potrebné spájacími tesárskymi svorkami dĺžkovo napojiť viac sekcií
odrážok. Pozdĺžny sklon by sa mal pohybovať od 5 do 10%. Hustota odrážok stúpa so
sklonom svahu a stupňom narušenia vegetačného krytu, priestorové usporiadanie sa riadi
konkrétnou reliéfnou dispozíciou. Pre zachovanie dobrej funkčnosti je potrebné odrážky
pravidelne čistiť, zvlášť po prudkých dažďoch. Odrážky by si mali udržať funkčnosť až do
obdobia vzniku súvislého vegetačného krytu. Vzhľadom na použitý prírodný materiál ich nie
je potrebné odstraňovať, z bezpečnostných a praktických dôvodov (kosenie) je vhodné po
doslúžení pozbierať iba spájacie svorky.
Opatrenia zamerané na zabránenie vzniku erózie, ruderalizácie a eutrofizácie a na podporu
obnovy vegetácie:
• Protierózne opatrenia musia byť hneď od ukončenie výstavby zjazdových tratí nasmerované
k dosiahnutiu, resp. k obnoveniu vegetačného krytu v čo najkratšom čase. Obnova
vegetačného krytu v týchto podmienkach je pomerne náročná a vyžaduje opakovaný, cielený
a vytrvalý prístup, ktorý treba prispôsobovať aktuálnym podmienkam a úspešnosti, resp.
neúspešnosti postupujúcej obnovy vegetačného krytu až kým sa nedocieli jeho požadovaná
hustota.
• Na obnovu vegetačného krytu zabezpečiť vhodnú zmes semenného materiálu z
autochtónnych druhov.
• Na povrch zjazdových tratí, alebo iné povrchy na ktorých boli realizované zemné práce,
nastieľať čerstvo pokosený materiál (mulčovať) materiálom z bezprostredného okolia alebo z
vytypovaných zdrojových lúk. Najvhodnejším časom z pohľadu dozrievania semien väčšiny
trávnych druhov je v daných podmienkach druhá polovica júla až augusta. Mulčovanie je
vhodné opakovať niekoľko rokov, až po dosiahnutie uspokojivého stavu pokryvnosti
žiadúcich druhov. Využitie nepôvodných rastlín je nežiadúce.
• Zásah sa bude realizovať v mladých lesných porastoch, kde účinnou výchovou sa oslabeniu
porastových stien dá predísť. Porastové steny bude potrebné neustále udržiavať v štruktúre
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troch etáží, v hustejšom zápoji, aby sa zabránilo vnikaniu bočného svetla do porastov a tým
prenikaniu inváznych a nelesných druhov.
Opatrenia súvisiace s narušením pohody a kvality života, s hlukovou záťažou, s vplyvmi na
kvalitu ovzdušia
• Vykonať pasportizáciu jestvujúcich prístupových ciest ako aj nehnuteľností ležiacich v
bezprostrednej blízkosti prístupových ciest a staveniska, ktoré by mohli byť poškodené alebo
ohrozené výstavbou navrhovaných činností.
• Podľa územnoplánovacej dokumentácie mesta, južným okrajom územia určeného pre
výstavbu parkoviska prechádza pešia cesta. Navrhovateľ (TMR, a.s.) zabezpečí presun tejto
pešej trasy na okraj navrhovaného parkoviska.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V oblasti výstavby upozorniť na prebiehajúce ťažobné práce, zamedziť vstup nepovolaných
osôb, turistov.
Zabezpečiť vhodný výber dopravných a stavebných mechanizmov, zabezpečiť ich pravidelnú
údržbu a kontrolu.
Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a
technickým stavom zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu
používať iba na účely, na ktoré boli vyrobené a sú technicky spôsobilé.
Vozidlá odchádzajúce zo staveniska očistiť od blata.
Ak počas výstavby dôjde k znečisteniu verejných komunikácií zeminou dopravnými
prostriedkami stavby, je povinnosť zabezpečiť ich vyčistenie.
Počas suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre zabezpečiť skrápanie prašných
plôch prístupových komunikácií a stavenísk, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc.
Všetky vozidlá počas doby parkovania na stavenisku budú mať vypnutý motor.
Je povinnosť zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k škodám na susedných
nehnuteľnostiach. V prípade, že dôjde k poškodeniu susedných nehnuteľností, je povinnosť
to uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
V prípade poškodenia verejných zariadení je povinnosť o tom upovedomiť ich správcu
a zariadenie ihneď uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Pred výstavbou sa uistiť, že všetky prístupové cesty, mosty a ostatné prístupové miesta sú
vhodné pre jeho použitie a umožňujú mu urobiť akékoľvek dočasné opatrenia, ktoré môžu
byť vyžadované pre jeho potreby počas realizácie prác.
Otvorené výkopy označiť, ohradiť zábranami za účelom zabezpečenia ochrany verejnosti a
zveri.

Povinnosti a opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd, na zachovanie vodného
režimu územia
• Pri návrhu činností v oblasti vodárenského zdroja rešpektovať opatrenia navrhované na jeho
ochranu v jednotlivých stupňoch ochrany.
• Pre čistenie vôd z navrhovaného parkoviska vybrať plnoprietočný (bez obtoku) ORL,
dimenzovaný na požadovaný prietok. Vybrať taký ORL, ktorý za dodržania prevádzkových
parametrov, bude spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia podľa NV SR
č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
• Dažďovú vodu zo striech navrhovaných objektov zaústiť do podzemných vôd, pričom je
potrebné vytvoriť čo najviac infiltračných miest.
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Doba výstavby by mala byť čo najkratšia, vykopané ryhy a okolie poškodené výstavbou je
nevyhnutné ihneď po zasypaní zabezpečiť proti erózii a zatrávniť, vrátane odrážok na
zachytenie a odvedenie zrážkových vôd.
Odvedenie vôd zo zjazdových tratí riešiť odrážkami zaústenými do okolitého terénu,
prednostne do existujúcich terénnych zníženín. Vyústenie odrážok zabezpečiť z hľadiska
ochrany pred eróziou.
Počas výstavby a prevádzky nevstupovať a najmä nevchádzať strojmi na územie mimo
vyznačených zjazdových tratí a súvisiacich stavieb. Rešpektovať zóny vymedzené ako „zóna
zákazu akýchkoľvek prác“ a „zóna zákazu zemných prác“.
Počas výstavby všetkých stavebných objektov a zjazdových tratí je zakázané realizovať
trhacie práce s pomocou výbušnín.
Pri prácach v blízkosti OP VZ I. stupňa (do 100 m od jeho hraníc) postupovať maximálne
opatrne, minimalizovať použitie ťažkých mechanizmov, okamžite po úprave terénu
realizovať rekultiváciu povrchu a v spolupráci s prevádzkovateľom vodárenského zdroja
zabezpečiť kontinuálne sledovanie výdatnosti zdroja a prípadného zakalenia vody. V prípade
zmeny výdatnosti, alebo kvality vody okamžite zastaviť práce. Zjazdovú trať v tomto úseku
upraviť tak, aby vody z povrchového odtoku neodtekali k OP I. stupňa.
Zemné práce vykonávať len strojmi, ktoré budú vyhovovať platným prevádzkovým
a bezpečnostným predpisom.
Parkovanie mechanizmov a dopravných zariadení riešiť na parkoviskách resp. odstavných
plochách na to určených.
Stavebník musí mať vždy k dispozícii prostriedky na likvidáciu úniku znečistených látok do
horninového prostredia
V prípade vytečenia znečisťujúcich látok je nutné kontaminovanú zeminu vyviezť mimo
územie ochranného pásma na vhodné úložisko (skládku)
Pri zemných prácach – výkopoch, zabezpečiť geologický dozor, ktorý zdokumentuje horniny
v ktorých budú práce vykonávané a tiež vykonanie protieróznych opatrení.
Počas prevádzky nepoužívať chemické prostriedky na ochranu rastlín, resp. žiadne chemické
prípravky.
Všetci pracovníci výstavby aj prevádzky zariadení musia byť poučení, že vykonávajú práce
v OP vodárenského zdroja a sú povinní dodržiavať opatrenia na ochranu vôd.

Povinnosti a opatrenia na ochranu prírody a krajiny a LPF
• Pri výstavbe parkoviska v maximálne možnej miere zachovať vodný režim v jeho okolí.
Výstavbou parkoviska bude zabratá časť komplexu biotopov Ls1.4 a Ls9.3, tento komplex
biotopov sa nachádza čiastočne po stranách parkoviska, ale hlavne za železničnou traťou.
Pri ďalších stupňoch projektovej dokumentácie riešiť odvodnenie plochy tak, aby sa táto
voda dostávala naspäť do priestoru biotopov Ls1.4 a Ls9.3 v okolí parkoviska a bolo tak
zachované zavodňovanie tohto územia.
• Práce realizovať v rámci záberu (dočasného, trvalého) stavby, aby nedošlo k znehodnoteniu
susedných parciel. Zábery stavby budú viditeľne vyznačené.
• Práce na lesnom pozemku (odlesnenie) možno vykonávať mimo obdobia intenzívnych prác
v lese a mimo obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného
zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
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V priebehu výstavby a prevádzkovania stavby zabezpečiť dôslednú ochranu okolitých
lesných pozemkov pred poškodením podľa §5 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p.
a vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na okolitých lesných pozemkoch.
Dôsledne dodržiavať ustanovenia §31 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
v z.n.p. (zákaz niektorých činností). Výnimku z uvedených zákazov primerane podľa potreby
udeľuje po súhlase vlastníka, alebo správcu lesného pozemku príslušný OŠS LH.
V lokalitách s rizikom padania stromov, gravitačného zosuvu skál, zeminy, stromov a pod.,
vykonať také technické opatrenia, ktoré podľa §33 zákona o lesoch zaistia bezpečnosť osôb
a majetku nielen počas stavby, ale aj počas prevádzky.
V oblasti Jám realizovať opatrenia zamerané na vytvorenie stanovíšť atraktívnych
pre obojživelníky. Ide o podporenie prirodzených terénnych zníženín, resp. vytvorenie
nových, v ktorých sa bude zadržiavať voda, napr. pod priečnymi odvodňovacími rigolmi na
zjazdovkách.
V súvislosti s výskytom mlokov v niektorých častiach lokality Jamy pred začatím stavebných
prác vykonať opatrenia pre obmedzenie ich migrácie do priestoru výstavby v spolupráci
so Správou TANAP-u.
Pred začatím stavebných prác zabezpečiť prehliadku územia výstavby zoológom za účelom
overenia prítomnosti druhov európskeho významu. V prípade zistenia prítomnosti druhov
európskeho významu vykonať v spolupráci so Správou TANAP-u opatrenia pre obmedzenie
ich migrácie do priestoru výstavby resp. vykonať záchranný transfer.
Výkopy v rámci stavby zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k pádu voľne sa pohybujúcej
zveri.
Overovanie prítomnosti druhov európskeho významu v priestore výstavby vykonávať tiež
priebežne počas realizácie stavebných prác. Zabezpečiť odchyt jednincov a ich umiestnenie
na vhodné stanovište.

Organizačné a prevádzkové opatrenia
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zabezpečiť usmernený pohyb turistov, zabrániť ich pohybu mimo turistických chodníkov.
Zjazdové trate označiť v zmysle STN 01 8025.
Zamedziť pohyb lyžiarov mimo miest vyhradených pre zjazdové lyžovanie, najmä ochranné
pásma I. stupňa vodárenského zdroja.
Zjazdové trate prevádzkovať len s dostatočným množstvom snehu, aby nedochádzalo k
obrusovaniu vegetácie pohybom mechanizmov a lyžiarmi.
Monitorovať stav pôdnej erózie, stabilitu vysiateho trávneho porastu a v prípade
nepriaznivého vývoja vykonať pôdoochranné a protierózne opatrenia.
Plochy ošetrené hydroosevom je odporúčané zavlažovať po dobu jednej vegetačnej sezóny,
jedná sa o plochy kde je žiaduce čo najrýchlejšie zakorenenie a spevnenie plôch. V ďalších
rokoch závlaha porastu nie je potrebná, postupne dôjde ku selekcii rastlinných druhov, ktoré
sa prispôsobia daným podmienkam.
Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o trávnaté porasty zjazdových tratí.
Vykonávať monitoring inváznych druhov, ktoré ohrozujú autochtónnu vegetáciu,
a zabezpečiť ich odstraňovanie.
Udržiavať funkčnosť odvodňovacích prvkov.
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Dodržiavať povinnosti vlastníka vodných stavieb a iných povinností uvedených
vo vodoprávnych povoleniach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších
predpisov.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kontrolu technológií, mechanizmov používaných na úpravu
zjazdových tratí.
Zabezpečiť súpravu pomôcok na odstraňovanie havarijných únikov znečisťujúcich látok.
Zabezpečiť školenia pracovníkov v súvislosti s odstraňovaním havarijných únikov
znečisťujúcich látok (mimoriadne zhoršenie kvality vôd).
Dodržiavať povinnosti pôvodcu (resp. držiteľa) odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Kontajnery, ktoré budú slúžiť na zber komunálneho odpadu pri multifunkčnom objekte, aby
sa predišlo šíreniu pachu, ktorý medveďov láka.

Iné opatrenia
Nenavrhujú sa.

IV.11. POSÚDENIE

OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA ČINNOSŤ

NEREALIZOVALA

V lokalite Jamy, kde je navrhovaná výstavba zjazdových tratí a lanových dráh, má lyžovanie
tradíciu. Od 70-tych rokov minulého storočia sa v prevažnej časti územia navrhovaných činností
nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky. Na mostíkoch sa ukončilo so
skákaním v r. 1999, v r. 2008 boli mostíky demontované (www.skisprungschanzen.com).
Pre lyžovanie tu boli k dispozícii dva vleky, stredne náročná trať s vybudovaným zasnežovaním,
služby dopĺňalo večerné lyžovanie. Prevádzka lyžiarskeho strediska v Jamách bola ukončená
v sezóne 2009 – 2010, kedy ho prevádzkovali TLD.

Obrázok 71: Pohľad z valu doskočiskovej Obrázok 72: Priestor pôvodných zjazdových
dráhy, na priestor, kde má byť vybudované tratí, pohľad z nástupného miesta (foto: august
nové nástupné miesto (foto: august 2017)
2017)
U prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici boli snahy o zmodernizovanie
podmienok zjazdového lyžovania aj v lokalite Jamy. Záverečným stanoviskom číslo 12902/07 3.4/ml zo dňa 12.3.2008 vydanom MŽP SR pre činnosť Lyžiarske centrum TLD Tatranská
Lomnica, Vysoké Tatry, bolo v tomto území odporučené nahradiť lyžiarsky vlek sedačkovou
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lanovkou, dobudovať zjazdové trate a vybudovať údolnú stanicu, areál snowboardovej školy
a škôlky s 2 detskými vlekmi dĺžky do 80 m. Toto vedenie zjazdových tratí však neumožňuje
konformné prepojenie s ostatnými časťami lyžiarskeho strediska. Návrh lanovej dráhy
a zjazdových tratí odporučený Záverečným stanoviskom číslo 12902/07 - 3.4/ml zo dňa
12.3.2008 vydanom MŽP SR, ktorý je preklopený aj do územnoplánovacej dokumentácie, nebol
zatiaľ zrealizovaný.
Tatranská Lomnica je predurčená na rozvoj rekreácie a cestovného ruchu, predovšetkým
zimných športov. S touto myšlienkou bol spracovaný aj predkladaný návrh na obnovenie
fungovania podmienok rekreácie v lokalite Jamy.
V prípade, ak by sa navrhované činnosti nerealizovali, prevádzkovateľ strediska môže
vybudovať zjazdové trate podľa návrhu odporučenom záverečným stanoviskom, preklopenom
do územnoplánovacej dokumentácie. Tieto zjazdové trate nie sú navrhnuté tak, aby bola
zabezpečená ich prepojenosť s existujúcimi zjazdovými traťami strediska. Vzhľadom na to sa dá
predpokladať, že v budúcnosti by bolo snahou prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska predložiť
návrh činností, ktoré by umožnili prepojenie Jám s ostatnými časťami strediska.
Prevádzka strediska však v priebehu času poukázala na potrebu riešenia niektorých služieb
strediska. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde nielen k rozšíreniu ponúkaných služieb, ale aj
k zatraktívneniu rekreačného prostredia. Činnosť je navrhovaná v prostredí, v ktorom sa podobné
aktivity už niekoľko rokov realizujú.
V prípade neriešenia dopravy, scenár „nerobiť nič“ neznamená len zakonzervovanie súčasného
stavu, ale tiež prehlbovanie súčasných problémov v doprave, ktoré vyplývajú z pretrvávajúceho
nárastu dopytu zo strany návštevníkov.
Bez rozširovania ponuky služieb súčasné lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách budú
stagnovať, neprispôsobia sa trendom zimnej rekreácie a veľmi rýchlo stratia
konkurencieschopnosť.

IV.12.

POSÚDENIE

SÚLADU
NAVRHOVANEJ
ÚZEMNOPLÁNOVACOU
DOKUMENTÁCIOU
A
STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI

ČINNOSTI
S
PLATNOU
ĎALŠÍMI
RELEVANTNÝMI

Územný plán mesta Vysoké Tatry bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vysokých
Tatrách dňa 04.02.2010 uznesením č. 32/2010. Jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne
záväzným nariadením Mesta Vysoké Tatry č. 1/2010 zo dňa 04.02.2010 a účinnosť nadobudla
15.03.2010. Následne boli vypracované Zmeny a doplnky ÚPN mesta VT č. 2011/1, 2011/2,
2012/1, 2013/1, 2014/1, 2014/2, 2015/1. Urbanistický návrh území, kde sú situované
posudzované činnosti, je uvedený v Územnom pláne mesta, schválenom uznesením MsZ č.
32/2010.
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Obrázok 73: Výrez z mapy Komplexný urbanistický návrh, ÚPN mesta VT schválený uznesením
č. 32/2010

Oblasť, v ktorej sú navrhované posudzované činnosti
LD a zjazdové trate odporučené ZS číslo 12902/07 - 3.4/ml zo dňa 12.3.2008 vydanom MŽP SR
pre činnosť Lyžiarske centrum TLD Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
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Vysvetlivky k obrázku 73:

Zdroj: BÉL, A. – CHUDÍK, M. A KOL., 2009: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYSOKÉ TATRY. PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, urbanizmus
a územné plánovanie – URBI, Architektúra, urbanizmus, ekológia, informatika AUREX.

Územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska (navrhovateľ TMR, a.s.), podľa platnej
územnoplánovacej dokumentácie predstavuje funkčnú plochu les. Toto územie leží za hranicou
zastavaného územia, medzi dopravnými koridormi cestou II/537 a železničnou traťou ŽSR 184
Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Podľa územnoplánovacej dokumentácie mesta, južným
okrajom územia určeného pre výstavbu parkoviska, prechádza pešia cesta. Navrhovateľ
zabezpečí presun tejto pešej trasy na okraj navrhovaného parkoviska.
V ÚPN Prešovského samosprávneho kraja (https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odborregionalneho-rozvoja-uzemneho-planu-zivotneho-prostredia/dokumenty-oddelenia-upzp/zad2004/uzemny-plan-velkeho-uzemneho-celku-presovskeho-kraja-zmeny-doplnky2004.html) sa uvažuje s preložkou železničnej trate Studený Potok – Tatranská Lomnica cez
Starú Lesnú, popri novo navrhovanom parkovisku Jamy, čo nie je premietnuté v ÚPN mesta.
Rozvojové plány Prešovského samosprávneho kraja sú v niektorých prípadoch ambiciózne,
pričom nie je možné hovoriť o nesprávnych návrhoch, avšak pri finančne náročných
rozvojových zámeroch je minimálny predpoklad zdrojového zabezpečenia projektov v horizonte
najbližších 5 až 10 rokov, preto ich pri posudzovaní súvislostí ponechávame skôr v rovine vízií,
ako reálnych riešení problémov.
V lokalite Jamy, kde je navrhovaná výstavba zjazdových tratí a lanových dráh (navrhovateľ
TMR, a.s.), má lyžovanie tradíciu. Od 70-tych rokov minulého storočia sa v prevažnej časti
územia navrhovaných činností nachádzal areál zjazdového lyžovania a skokanské mostíky. Na
mostíkoch sa ukončilo so skákaním v r. 1999, v r. 2008 boli mostíky demontované
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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(www.skisprungschanzen.com). Pre lyžovanie tu boli k dispozícii dva vleky. Prevádzka
lyžiarskeho strediska v Jamách bola ukončená v sezóne 2009 – 2010, kedy ho prevádzkovali
TLD. V platnej územnoplánovacej dokumentácii sú v južnej časti Jám vyčlenené športové
plochy a to línia sedačkovej lanovej dráhy a koridory lyžiarskych zjazdových tratí podľa návrhu
odporučenom Záverečným stanoviskom číslo 12902/07 - 3.4/ml zo dňa 12.3.2008 vydanom
MŽP SR. Lanová dráha a zjazdové trate v Jamách sú navrhované aj na plochách, ktoré
predstavujú funkčnú plochu les.
Objekt určený na prestavbu na turistickú ubytovňu** s reštauráciou, bol pôvodne využívaný ako
vodohospodársky objekt, ako úpravňa pitnej vody. Toto využitie udáva aj platný územný plán.
Objekt však už neplní funkciu úpravne vody, dve desaťročia je bez využitia, došlo z zmene
majiteľa.
Účelom navrhovaných činností je doplnenie podmienok rekreácie a cestovného ruchu a tým
zvýšenie ponuky služieb pre návštevníkov, čím sa zvýši kvalita a tým aj konkurencieschopnosť
lyžiarskeho strediska.
Požiadavka na zvyšovanie kvality existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského
národného parku je uvedená aj v Záväzných regulatívoch funkčného a priestorového
usporiadania územia Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho
zmien v roku 2002, 2003, 2004, 2009, 2017.

IV.13. ĎALŠÍ

POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH
OKRUHOV PROBLÉMOV

Účelom navrhovanej činnosti je obnovenie fungovania rekreačného strediska Vysoké Tatry Tatranská Lomnica v oblasti Jamy s rozšírenou ponukou podmienok na zjazdové a bežecké
lyžovanie a službami a so zodpovedajúcou prepravnou infraštruktúrou. Vzhľadom na potrebu
riešenia aktuálnych dopravných problémov v Tatranskej Lomnici, navrhovateľ navrhuje riešenie
v podobe rozšírenia kapacít odstavných parkovísk s inteligentnou dopravnou navigáciou.
Navrhovanými činnosťami sa zvýši ponuka služieb pre návštevníkov, čím sa zvýši kvalita a tým
aj konkurencieschopnosť existujúceho lyžiarskeho strediska.
V rámci predkladaného zámeru bol zhodnotený súčasný stav dotknutého územia, boli
identifikované a popísané vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie. Na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov boli navrhnuté opatrenia.
Predložený zámer je posudzovaný v 3 variantoch. Jednotlivé navrhované varianty sa líšia
polohou lanových dráh, resp. ich podpier, polohou zjazdových tratí a počtom parkovacích státí.
Z hľadiska hodnotenia sociálnych vplyvov (vplyvov na obyvateľstvo) sa navrhované varianty
výrazne nelíšia. Vplyvy na obyvateľstvo boli kvantifikované aj v štúdiách (sú prílohou
predkladaného zámeru):
• Rozptylová štúdia pre stavbu: Parkovisko „Tatranská Lomnica“ (HESEK, F., 2018).
• Akustická štúdia č. 18-050-s (PLASKOŇ, V, 2018).
Rozhodujúce sú vplyvy súvisiace s ovplyvnením podzemných vôd, vodárenského zdroja
a z hľadiska ovplyvnenia prvkov ochrany prírody a krajiny.
Navrhované varianty situovania zjazdových tratí a lanových dráh sa pomerne výrazne líšia
svojím vplyvom (resp. rizikom negatívneho vplyvu) na podzemnú vodu a vodárenský zdroj.
Pri návrhu variantov IIIA, IIIB boli v maximálnej miere rešpektované požiadavky ochrany vôd.
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Tieto vplyvy boli podrobne rozpracované v dokumente „Odborný geologický posudok,
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica – Jamy, posúdenie vplyvu na podzemnú vodu
a vodárenské zdroje. (AUXT, A., ČERVEŇAN, M., DANKO, D., 2018, HES-COMGEO spol. s r.o.)
(je prílohou predkladaného zámeru).
Lokalita navrhnutá na realizáciu projektu parkoviska sa nachádza v blízkosti územia európskeho
významu SKUEV0307 Tatry (podľa znenia výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004,
ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu). Vzdialenosť medzi miestom
realizácie parkoviska a najbližšou hranicou UEV je cca 4,5 m. Navrhovaná lokalita pre realizáciu
projektu v Jamách zasahuje priamo do územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry.
Súčasťou SKUEV0307 Tatry je maloplošné chránené územie NPR Studené doliny.
Pre potreby posúdenia vplyvu realizácie projektu na faunu, flóru a biotopy hodnoteného územia
bol v území realizovaný terénny prieskum zameraný na získanie informácií o výskyte druhov
fauny a flóry v predmetnom území.
Výstavba parkoviska si vyžiada odstránenie biotopu európskeho významu 91E0* Lužné vŕbovotopoľové a jelšové lesy, podjednotka Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy a biotopu európskeho
významu 9140 Horské smrekové lesy, podjednotka Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy. Ide
o komplex oboch biotopov v pomere 70% (Ls1.4) ku 30% (Ls.9.3).
Realizáciou projektu v Jamách dôjde k zásahu a teda k priamemu vplyvu na biotop Horské
smrekové lesy (kód NATURA 9410), podjednotkaLs9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (variant I,
II, IIIA, IIIB) a podjednotka Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy (variant I, II, IIIA, IIIB) a biotop
Prechodné rašeliniská a trasoviská (kód NATURA 7140), podjednotka Ra3 Prechodné
rašeliniská a trasoviská (varianty I, II).
Prieskumom flóry, v území realizácie projektu parkoviska a území realizácie projektu
zjazdových tratí, lanových dráh, multifunkčného objektu, turistickej ubytovne** s reštauráciou
v oblasti Jamy, nebol zaznamenaný ani jeden druh európskeho významu.
V rámci prieskumu fauny v území realizácie projektu parkoviska nebola zaznamená prítomnosť
ani jedného druhu európskeho významu. Z druhov fauny európskeho významu v súvislosti
s blízkosťou SKUEV0307 Tatry by toto územie mohlo byť potenciálne vhodným biotopom
mloka karpatského a kunky žltobruchej. Dotknutá lokalita je však obkolesená líniovými
stavbami, ktoré znemožňujú emigráciu resp. migráciu jedincov na lokalitu resp. z lokality.
Lokalita môže byť využívaná vydrou riečnou pri migrácii za potravou vzhľadom na prítomnosť
toku. Príležitostne môže lokalitou prechádzať aj medveď hnedý (vyhľadávanie potravy v
blízkosti ľudských obydlí). Nepredpokladáme, že projektom dôjde k poškodeniu, resp. k
likvidácii druhov fauny európskeho významu z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry.
Prieskumom fauny prioritne zameraného na druhy z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry bol
potvrdený len výskyt mloka karpatského a mloka hrebenatého. Na základe výsledkov
prípravných a terénnych prác z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry sme v území realizácie
projektu v Jamách zhodnotili ako potenciálne dotknuté tieto živočíšne druhy: bystruška potočná,
mlok karpatský, mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, hrabošík tatranský, uchaňa čierna, vydra
riečna, medveď hnedý, vlk dravý. Predpokladáme, že realizáciou projektu v lokalite Jamy, by
mohlo dôjsť k negatívnym vplyvom najmä u mlokov.
Z dôvodu vplyvov na prvky ochrany prírody a krajiny odporúčame vykonať posúdenie
navrhovaných činností podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v z.n.p.
Pre účely poúdenia odporúčame v lokalite Jamy realizovať výskum behaviorálnej ekológie
mlokov (počty jedincov, migračné trasy). Potrebné je vykonať aj monitoring živočíšnych
druhov, ktorých výskyt v území realizácie projektu Jamy sa udáva v literatúre. Na základe
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výsledkov monitoringu živočíšnych druhov bude možné vykonať primerané posúdenie vplyvu
navrhovanej činnosti na územia sústavy NATURA 2000.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A
NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA
VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Predložený zámer je posudzovaný v 3 variantoch (označenie variant I, II, III), variant III v dvoch
subvariantoch IIIA, IIIB. Jednotlivé navrhované varianty sa líšia polohou lanových dráh, resp.
ich podpier, polohou zjazdových tratí a počtom parkovacích státí. Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia
technológiou navrhovanej lanovej dráhy. Až na lanovú dráhu Jamy 1 vo variante IIIB, ktorá
bude mať fixný systém upevnenia vozňov, všetky ostatné lanové dráhy majú navrhovaný
odpojiteľný systém upevnenia vozňov.
Lanová dráha Jamy 1 (situovaná južne) má vo variantoch I a II identickú polohu a technické
parametre. Poloha výstupnej stanice tejto lanovej dráhy sa nachádza v blízkosti stanovišťa
výskytu mlokov a zasahuje do ich migračných trás. V prípade variantu III bola výstupná stanica
lanovej dráhy navrhnutá mimo stanovišťa výskytu mlokov. Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia
technológiou navrhovanej lanovej dráhy. Technológie sa líšia počtom podpier, prepravnou
rýchlosťou.
Poloha lanovej dráhy Jamy 2 (situovaná severne) je rovnaká u všetkých navrhovaných variantov.
Odlišnosť medzi jednotlivými variantmi je v rozložení podpier. V prípade variantu I je
navrhované lanovú dráhu Jamy 2 podoprieť 9 podperami, pričom jedna podpera zasahuje do
ochranného pásma vodárenského zdroja. U variantov II a III je navrhované lanovú dráhu
podoprieť 10 podperami, pričom podpery sú umiestnené mimo ochranného pásma vodárenského
zdroja.
Vo variante I sú optimálne využité geomorfologické podmienky územia pre návrh a zakladanie
lanových dráh a zjazdových tratí. Navrhnuté zjazdové trate tohto variantu majú zo všetkých
návrhov najlepšie podmienky pre zjazdové lyžovanie a to optimálny sklon, smerové vedenie
a dĺžku. V prípade variantov II a III poloha lanových dráh, resp. ich podpier a poloha zjazdových
tratí bola upravená vzhľadom k ochrane vodných zdrojov a k ochrane živočíchov
Navrhnutá dispozícia parkoviska variantov I, II umožňuje zriadenie 485 kolmých parkovacích
miest pre osobné vozidlá a 13 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie autobusov. Z dôvodu
zníženia zásahu do zamokrených území je vo variante III navrhnutá redukcia plochy parkoviska
z východnej strany. Navrhnutá dispozícia parkoviska v tomto variante umožňuje zriadenie 429
kolmých parkovacích miest pre osobné vozidlá a 10 pozdĺžnych parkovacích státí pre parkovanie
autobusov.
Výstavba objektu novej nástupnej stanice (navrhovateľ TMR, a.s.) a prestavba existujúcej stavby
na turistickú ubytovňu** s reštauráciou (navrhovateľ Juraj Gantner a Janka Gantnerová) sú
posudzované jednovariantne. Variantnosť riešenia týchto činností je limitovaná polohou
a existenciou objektov, ktoré sa majú prestavovať.
Prehľadná situácia jednotlivých variantov je uvedená v prílohách 2.1 – 2.4.
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
V oblasti Jám za nulový variant považujeme realizáciu a prevádzkovanie osobných horských
dopravných zariadení a zjazdových tratí v rozsahu odporučenom záverečným stanoviskom (ďalej
v texte aj ZS) číslo 12902/07 – 3.4/ml zo dňa 12. 3. 2008 vydanom MŽP SR pre činnosť
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Lyžiarske centrum TLD Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Týmto ZS bolo v tomto území
odporúčané nahradiť lyžiarsky vlek sedačkovou lanovkou, dobudovať zjazdové trate
a vybudovať údolnú stanicu, areál snowboardovej školy a škôlky s 2 detskými vlekmi dĺžky do
80 m.
Parametre lyžiarsky (zjazdových) tratí odporúčaných ZS číslo 12902/07 - 3.4/ml zo dňa 12. 3.
2008
Nadm. výška
(m n. m.)

Lyžiarske trate
Predné Jamy juh
Predné Jamy centrál
Predné Jamy sever

Dĺžka (m)

Sklon (° - %)

Max

Min

Celková

Úsek s max.
sklonom

970
970
970

880
880
880

470
410
470

80
160
110

Priem.

Max.

11 - 24 21 - 47
13 - 29 19 - 42
6 - 13 14 - 31

Šírka (m)

Plocha (ha)

Max.

Min.

Priem.

60
90
50

18
50
35

40
70
40

6,49

Parametre osobných horských dopravných zariadení (OHDZ) odporúčaných ZS číslo 12902/07 3.4/ml zo dňa 12. 3. 2008
Označenie

Odkiaľ Kam

Miestny
názov

Druh

Dĺžka (m)

Prevýšenie
(m)

Návštevnos
ť os/deň

Kapacita
os/hod (max)

CL6

Jamy 1

Predné Jamy

SL-4

400

90

800

2 400

Územie, kde je navrhovaná výstavba parkoviska, podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie
predstavuje funkčnú plochu les. Toto územie leží za hranicou zastavaného územia, medzi
dopravnými koridormi, pričom cezeň prechádzajú ich ochranné pásma.
Objekt určený na prestavbu na turistickú ubytovňu** s reštauráciou, bol pôvodne využívaný ako
vodohospodársky objekt, ako úpravňa pitnej vody. Toto využitie udáva aj platný územný plán.
Objekt však už neplní funkciu úpravne vody, dve desaťročia je bez využitia, došlo z zmene
majiteľa.
Výber optimálneho variantu urobíme multikriteriálnym hodnotením. Multikriteriálne hodnotenie
patrí medzi metódy komplexného hodnotenia, pomocou ktorých sa minimalizuje miera
subjektivity pri výbere vhodnej alternatívy. Úlohou multikriteriálneho hodnotenia variant je
popísať objektívnu realitu pri výbere pomocou štandardných postupov a tým daný rozhodovací
problém formalizovať t. j. previesť ho na matematický model viackriteriálnej rozhodovacej
situácie. Metódy multikriteriálného hodnotenia majú cieľ - posúdiť niekoľko variantov riešenia
zadaného problému podľa zvolených kritérií a stanovenie ich poradia.
Multikriteriálne hodnotenie sme vykonali v nasledujúcich krokoch
• definovanie kritérií, ktorými budú hodnotené jednotlivé varianty,
• určenie váh pre jednotlivé varianty,
• výpočet celkovej užitočnosti jednotlivých variant,
• výber, určenie optimálneho variantu.
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V.1. TVORBA

SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER
OPTIMÁLNEHO VARIANTU

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené hodnotiace kritériá pre výber optimálneho variantu
na základe poznania v súčasnej etape prípravy projektu.
Tabuľka 47: Hodnotiace kritériá pre výber optimálneho variantu na základe poznania v súčasnej
etape prípravy projektu
Kritériá vplyvov na obyvateľstvo
Zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti strediska (dĺžka a pestrosť zjazdoviek, zmiernenie
A
kritickej dopravnej situácie)
B
Zvýšenie bezpečnosti lyžiarov
C
Vplyv hluku na dotknuté územie
D
Vplyv na kvalitu ovzdušia
E
Socio-ekonomické vplyvy
Kritériá vplyvov na prírodné prostredie
F
Vplyvy na pôdu a horninové prostredie (zábery pôdy, riziko erózie)
G
Vplyvy na klimatické pomery
H
Vplyvy na podzemné vody, vodárenské zdroje
CH
Vplyvy na povrchové vody
I
Vplyvy na faunu, flóru a biotopy
J
Vplyvy na chránené územia a ÚSES
Kritériá vplyvov na krajinu a využitie zeme
K
Zmena štruktúry krajiny, Vizuálny impakt

Definované kritéria je potrebné porovnať a určiť ich dôležitosť medzi sebou, určiť nenormované
váhy a previesť ich na normovaný tvar. Pre určenie váh bola zvolená nepriama metóda párového
porovnávania – Fullerov trojuholník.
V stĺpci „počet (preferencií) výskytov ki“ kritéria je zapísaný celkový počet výskytov kritéria
v celej matici. Prepočet hodnôt váh kritérií na normovaný tvar bol vykonaný podľa vzťahu:
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Tabuľka 48: Fullerov trojuholník – určenie váh jednotlivých hodnotiacich kritérií

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

D

D

D

D

D

D

D

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

E

E

E

E

E

E

E

F

G

H

CH

I

J

K

F

F

F

F

F

F

G

H

CH

I

J

K

G

G

G

G

G

H

CH

I

J

K

H

H

H

H

CH

I

J

K

CH

CH

CH

I

J

K

I

I

J

K
J

Kritérium

Počet
preferencií

Váha
kritéria

A

8

0,1212

B

4

0,0606

C

5

0,0758

D

1

0,0152

E

6

0,0909

F

6

0,0909

G

1

0,0152

H

10

0,1515

CH

6

0,0909

I

9

0,1364

J

8

0,1212

K
K

2

0,0303

66

1,0000

Porovnanie váh jednotlivých kritérií je v nasledovnom grafe.
Obrázok 74: Porovnanie váh jednotlivých kritérií
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Porovnaním definovaných kriérií metódou Fullerovho trojuholníka bola stanovená váha
jednotlivých hodnotiacich kritérií. Najväčšia váha bola určená pre Vplyvy na podzemné vody,
vodárenské zdroje (kritérium H) a Vplyvy na faunu, flóru a biotopy (kritérium I).

V.2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA VHODNOSTI
PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY

Princíp multikriteriálneho hodnotenia je založený na kvantifikácii rôznych vplyvov.
Pre hodnotenie vplyvov u jednotlivých posudzovaných variantov použijeme verbálnonumerickú
stupnicu v relatívnych jednotkách. Verbálno-numerická stupnica priraďuje pre určitú slovnú
charakteristiku užitočnosti (škodlivosti) príslušný počet bodov. Pre tento projekt bola vybraná
11-stupňová stupnica, v ktorej veľkosť vplyvu je podľa hodnotových kritérií prevedená na
bezrozmerné bodové ohodnotenie v intervale od -5 do +5.
Stupnica ohodnotenia kritérií
Bodové
ohodnotenie

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Charakteristika užitočnosti (škodlivosti) vplyvu
Veľmi výrazný negatívny až katastrofálny vplyv na životné prostredie pôsobiaci v celej dĺžke trasy.
Výrazná ekonomická strata, neakceptovateľné náklady, zmierňujúce opatrenia sú technicky ťažko
realizovateľné, neprijateľné technické riešenie.
Výrazný negatívny vplyv na zložky životného prostredia, zásah do podstatnej časti územia. Veľmi
veľká ekonomická strata, veľmi vysoké náklady, veľmi náročné technické riešenie.
Negatívny vplyv na zložky životného prostredia len v niektorých úsekoch trasy s prijatím náročných
opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov. Veľká ekonomická strata s vysokými nákladmi,
obtiažne technické riešenie.
Akceptovateľný negatívny vplyv na zložky životného prostredia s prijatím opatrení na ich
elimináciu. Malá ekonomická strata, náročné technické riešenie.
Minimálny negatívny vplyv na zložky životného prostredia, minimálna ekonomická strata,
akceptovateľné technické riešenie.
Žiadne vplyvy.
Minimálny pozitívny vplyv na životné prostredie, minimálny ekonomický prínos, vyhovujúce
technické riešenie.
Malý pozitívny vplyv na životné prostredie, malý ekonomický prínos, uspokojivé technické
riešenie.
Významný pozitívny vplyv, významný ekonomický prínos, dobré technické riešenie.
Veľmi významný pozitívny vplyv prejavujúci sa v podstatnej časti územia, vysoký ekonomický
prínos, výborné technické riešenie.
Mimoriadne výrazný pozitívny vplyv pôsobiaci v celej dĺžke trasy, veľmi vysoký ekonomický
prínos, nadštandardné technické riešenie.

Užitočnosť jednotlivých variant Ui bola vypočítaná podľa vzťahu

kde m - je počet hodnotených variantov, n - počet definovaných kritérií, αi - normovaná váha itého kritéria, uij - užitočnosť j-teho variantu podľa i-teho kritéria, Uj - celková užitočnosť
variantu.
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Tabuľka 49: Výpočet užitočnosti jednotlivých variant
Ozn.
krit.

Hodnotiace kritéria

D

Sociálne vplyvy
Zvýšenie kvality
a konkurencieschopnosti
strediska (dĺžka a pestrosť
zjazdoviek, zmiernenie
kritickej dopravnej situácie)
Zvýšenie bezpečnosti
lyžiarov
Vplyv hluku na dotknuté
územie
Vplyv na kvalitu ovzdušia

E

Socio-ekonomické vplyvy

A

B
C

F
G
H
CH
I
J

K

Vplyvy na prírodné pomery
Vplyvy na pôdu a horninové
prostredie (zábery pôdy,
riziko erózie)
Vplyvy na klimatické
pomery
Vplyvy na podzemné vody,
vodárenské zdroje

Váha
kritéria

Hodnotenie

Súčin váhy kritéria a hodnotenia

„O“

I

II

IIIA

IIIB

„O“

I

II

IIIA

IIIB

0,121

1

4

4

3

3

0,121

0,485

0,485

0,364

0,364

0,061

1

3

3

3

3

0,061

0,182

0,182

0,182

0,182

0,076

-3*

-2

-2

-1

-1

-0,227 -0,152 -0,152 -0,076 -0,076

0,015

-2*

-2

-2

-1

-1

-0,030 -0,030 -0,030 -0,015 -0,015

0,091

1

3

3

3

3

0,091

0,091

-1

-2

-1

-1

-1

-0,091 -0,182 -0,091 -0,091 -0,091

0,015

-1

-2

-1

-2

-2

-0,015 -0,030 -0,015 -0,030 -0,030

0,152

0

-3

-3

-1

-1

0,000

-2

-2

-2

-2

-0,091 -0,182 -0,182 -0,182 -0,182

-3

-3

-2

-2

-0,136 -0,409 -0,409 -0,273 -0,273

-2

-2

-2

-2

-0,121 -0,242 -0,242 -0,242 -0,242

-2

-2

-1

-1

-0,030 -0,061 -0,061 -0,030 -0,030

Vplyvy na povrchové vody
0,091
-1
Vplyvy na faunu, flóru
0,136
-1
a biotopy
Vplyvy na chránené územia
0,121
-1
a ÚSES
Kritériá vplyvov na krajinu a využitie zeme
Zmena štruktúry krajiny,
0,030
-1
Vizuálny impakt
Súčet súčinov váhy kritéria a hodnotenia

0,273

0,273

0,273

-0,455 -0,455 -0,152 -0,152

-0,470 -0,803 -0,697 -0,273 -0,273

Vysvetlivky: *Hodnotu hodnotenia ovplyvňuje nedostatok parkovacích státí, dopravné kolízie, ku ktorým nastáva pri
hľadaní parkovacích miest

Z výsledkov sa stanovil najlepší variant pre dané podmienky. Úloha bola riešená ako
maximalizačná, variant s najvyššiu hodnotou celkovej užitočnosti predstavuje najvhodnejšie
riešenie. Najvhodnejším riešením pre zadané podmienky sú v tomto prípade varianty IIIA, IIIB.

V.3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Varianty IIIA, IIIB získali najpriaznivejšie bodové hodnotenie. Oproti nulovému variantu
poskytujú lepšie podmienky pre zjazdové lyžovanie (vzhľadom na dĺžku a pestrosť zjazdoviek),
sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená ich prepojenosť s existujúcimi traťami strediska
Tatranská Lomnica, aby nebolo potrebné odopínať si lyže, prípadne prekonávať výstupy. Návrh
parkoviska predstavuje riešenie aktuálnych dopravných problémov v Tatranskej Lomnici, ktoré
sa s preukázaným a očakávaným rastom návštevnosti strediska budú prehlbovať.
Z hľadiska hodnotenia sociálnych vplyvov sa navrhované varianty výrazne nelíšia. Vplyvy na
obyvateľstvo boli kvantifikované aj v štúdiách (sú prílohou predkladaného zámeru):
• Rozptylová štúdia pre stavbu: Parkovisko „Tatranská Lomnica“ (HESEK, F., 2018).
• Akustická štúdia č. 18-050-s (PLASKOŇ, V, 2018).
Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk
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Rozhodujúce sú vplyvy súvisiace s ovplyvnením podzemných vôd, vodárenského zdroja
a z hľadiska ovplyvnenia prvkov ochrany prírody a krajiny.
Navrhované varianty situovania zjazdových tratí a lanových dráh sa pomerne výrazne líšia
svojím vplyvom (resp. rizikom negatívneho vplyvu) na podzemnú vodu a vodárenský zdroj.
Pri návrhu variantov IIIA, IIIB boli v maximálnej miere rešpektované požiadavky ochrany vôd.
Všetky činnosti sú navrhované mimo ochranných pásiem a ostatných lokalít významných
z hľadiska ochrany vôd. Z hľadiska ochrany vôd autori hydrogeologického posudku (AUXT, A.,
ČERVEŇAN, M., DANKO, D., 2018, HES-COMGEO spol. s r.o.) odporúčajú realizáciu variantov
III, s podmienkou dodržania opatrení navrhovaných v kapitole IV.10. Povinnosti a opatrenia na
ochranu podzemných a povrchových vôd, na zachovanie vodného režimu územia.
V súvislosti s projektom parkoviska dôjde vo variantoch IIIA, IIIB k zachovaniu väčšej plochy
súčasného komplexu biotopov európskeho významu Ls1.4 (91E0* Lužné vŕbovo-topoľové
a jelšové lesy - Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy) a Ls9.3 (9410 Horské smrekové lesy - Ls9.3
Podmáčané smrekové lesy), k zachovaniu súčasných odtokových pomerov v území na väčšej
ploche.
Porovnaním parametrov činností navrhovaných variantov v oblasti Jamy budú mať subvarianty
IIIA, IIIB z hľadiska vplyvov na biotopy, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0307 Tatry,
najmenší zásah do biotopu Ls9.1/9410 Smrekové lesy čučoriedkové, stredný zásah do biotopu
Ls9.3/9410, oproti iným variantom nedôjde k zásahu do biotopu Ra3/7140 Prechodné rašeliniská
a trasoviská. Subvarianty IIIA, IIIB boli navrhnuté v odstupe od zamokrených plôch v lokalite
Tri jazierka, v ktorých bola terénnym prieskumom zistená prítomnosť mloka karpatského a
mloka hrebenatého. Mloky sú druhy z predmetu ochrany SKUEV0307 Tatry. Keďže sa
neuskutočnil podrobný výskum behaviorálnej ekológie mlokov na predmetnej lokalite, nemožno
jednoznačne zhodnotiť vplyvy na ne. Preto v lokalite Jamy navrhujeme realizovať výskum
behaviorálnej ekológie mlokov (počty jedincov, migračné trasy). Potrebné je vykonať aj
monitoring živočíšnych druhov, ktorých výskyt v území realizácie projektu Jamy sa udáva
v literatúre. Na základe výsledkov monitoringu živočíšnych druhov bude možné vykonať
primerané posúdenie vplyvu navrhovanej činosti na územia sústavy NATURA 2000.
Subvarianty IIIA, IIIB sa líšia technológiou navrhovanej lanovej dráhy Jamy 1. V subvariante
IIIA je navrhovaná lanová dráha s odpojiteľným systémom upevnenia vozňov. V subvariante
IIIB je navrhovaná lanová dráha s fixným systémom upevnenia vozňov. Medzi technológiami sú
rozdiely v počte podpier, v prepravnej rýchlosti. Vplyvy subvariantov IIIA, IIIB na posúdené
zložky životného prostredia sú takmer identické, je na zvážení investora, ktorú technológiu
lanovej dráhy použije.
Výstavba objektu novej nástupnej stanice (navrhovateľ TMR, a.s.) a prestavba existujúcej stavby
na turistickú ubytovňu** s reštauráciou (navrhovateľ Juraj Gantner a Janka Gantnerová) sú
posudzované jednovariantne. Variantnosť riešenia týchto činností je limitovaná polohou
a existenciou objektov, ktoré sa majú prestavovať.
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VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
Zoznam príloh
Mapové prílohy
Príloha 1: Situačná mapa
Príloha 2.1: Situácia navrhovanej činnosti – variant I
Príloha 2.2: Situácia navrhovanej činnosti – variant II
Príloha 2.3: Situácia navrhovanej činnosti – variant IIIA
Príloha 2.4: Situácia navrhovanej činnosti – variant IIIB
Príloha 3.1: Mapa ochrany prírody a krajiny – variant I
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Internetové stránky
Informácie o súčasnom stave jednotlivých zložiek životného prostredia boli získané najmä z
nasledovných zdrojov:
• Mapový server ŠGÚDŠ (https://apl.geology.sk/mapportal/),
• Informačného portálu rezortu MŽP SR (www.enviroportal.sk),
• Slovenský hydrometeorologický ústav (www.shmu.sk),
• Štatistický úrad SR (www.statistics.sk),
• Štátna ochrana prírody SR (www.biomonitoring.sk),
• Slovenská správa ciest (www.ssc.sk),
• Pamiatkového úradu SR (www.pamiatky.sk),
• Výskumného ústavu vodného hospodárstva (http://www.vuvh.sk/),
• Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (http://www.podnemapy.sk/default.aspx),
• Dotknutá obec – jej dokumentácia ÚPN a PHSR (http://www.vysoketatry.sk/),
a ďalšie

VII.2. ZOZNAM

VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU

Neboli vydané.

VII.3. ĎALŠIE

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Projekt navrhovaných činností je toho času spracovaný na úrovni štúdií.

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
Banská Bystrica, júl 2018
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IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
IX.1. SPRACOVATELIA ZÁMERU
ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
974 11 BANSKÁ BYSTRICA 11
tel. 048/47 124 30
e-mail: envigeo@envigeo.sk
www:http://www.envigeo.sk/
Zodpovedný zástupca spracovateľa
RNDr. Pavol TUPÝ

predseda predstavenstva
................................................

RNDr. Jaroslav SCHWARZ

riaditeľ divízie ENVIGEO
...............................................

RNDr. Anna ČIČMANCOVÁ, koordinátor úlohy, hlavný riešiteľ

. ...............................................

Odborne spôsobilá osoba na účely posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v z.n.p. v odbore
činnosti ochrana prírody (2y), v oblasti činnosti líniové stavby (3d), stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu
a cestovný ruch (3m), bytové budovy (3u), zapísaná do zoznamu pod číslom 624/2016/OPV

Riešiteľský kolektív
HES-COMGEO
s r.o.

spol.

RNDr. Anton AUXT

Popis hydrogeologických pomerov,
hodnotenie vplyvu na vodný zdroj

Ing. Zuzana ČERMÁKOVÁ

Spracovanie
mapových
príloh,
ENVIGEO, a.s.
obrázkov prírodných pomerov

doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc

Rozptylová štúdia

Ing. Adriána MATHÉOVÁ

Hodnotenie vplyvov faunu, flóru
a biotopy, hodnotenie vplyvov na
územia sústavy NATURA 2000

HES-COMGEO
s r.o.

Ing. Vladimír PLASKOŇ

Hluková štúdia

EnA
CONSULT
Topoľčany, s.r.o

spol.

Za údaje technického charakteru zodpovedá navrhovateľ.
Za správnosť údajov environmentálneho charakteru zodpovedá spracovateľ.
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IX.2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM (PEČIATKOU) SPRACOVATEĽA
ZÁMERU A PODPISOM (PEČIATKOU) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA
Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje obsiahnuté v zámere vychádzajú z najnovších
poznatkov o stave životného prostredia v dotknutom území a že žiadna dôležitá skutočnosť,
ktorá by mohla negatívne ovplyvniť životné prostredie nie je vedome opomenutá.
Za navrhovateľa:

............................................................

.

Ing. Vladimír ČUKAN
riaditeľ pre investície
Tatry mountain resorts, a.s.

............................................................

.

Juraj GANTNER
spolumajiteľ - investor
Juraj Gantner a Janka Gantnerová

Za spracovateľa:

............................................................

.

RNDr. Pavol TUPÝ
predseda predstavenstva
ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
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