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10.1. Základné informácie o navrhovanej činnosti
Predmetom tejto Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie je posúdenie vplyvu
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti: „Diaľnica D2 – Protihluková stena Lamač“.
Navrhovaná činnosť bude situovaná na území Bratislavského kraja, v okrese Bratislava IV., v k.ú.
Lamač a k.ú. Dúbravka v polohe existujúcej trasy diaľnice D2 v úseku Bratislava, Lamačská cesta
– Staré Grunty v pasportizácii D2, km 55,071 – 57,827.
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba dočasnej protihlukovej steny (PHS) s cieľom zníženia
hlukovej záťaže z cestnej dopravy v trase diaľnice D2 v predmetnom úseku km 55,071 – 57,827,
pričom sa uvažuje s použitím systému, ktorý kombinuje protihlukovú stenu a betónové zvodidlo.
Tento systém v sebe zahŕňa funkciu ochrany okolia pozemnej komunikácie pred nepriaznivým
účinkom hluku z dopravy a zároveň plní funkciu záchytného bezpečnostného zariadenia.
Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu dočasnú do realizácie skapacitnenia diaľnice D2 na 6-pruh
(v zmysle harmonogramu je plánované sprevádzkovanie rozšírenia diaľnice D2 na 6 pruh v roku
2034), tzn. ide o dočasnú PHS na preklenutie etapy do výstavby 6-pruhu na diaľnici D2
v predmetnom úseku (D2, km 55,071 – 57,827). Po sprevádzkovaní diaľnice na 6-pruh budú
realizované finálne protihlukové opatrenia, ktorých rozsah bude spresnený a bližšie špecifikovaný
v rámci projektovej prípravy realizácie rozšírenia diaľnice D2 na 6-pruh.
1

EKOJET, s.r.o.
priemyselná a krajinná ekológia

„Diaľnica D2 – Protihluková stena Lamač“
Správa o hodnotení

Správa o hodnotení je vypracovaná podľa rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (č. 1949/2017-1.7/jm, zo dňa
09.06.2017). Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti sa na základe
rozsahu hodnotenia určuje:
o Nulový variant - stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
o Variant vypracovaný navrhovateľom.
Nulový variant (stav ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala)
Diaľnica D2 v predmetnom úseku Bratislava – Lamač bola uvedená do prevádzky v r. 1973,
pričom ochrana okolitého urbanizovaného územia pred hlukom z dopravy nebola, aj vzhľadom na
významné nárasty dopravných intenzít v poslednom desaťročí, dostatočne zabezpečená.
Nerealizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k inštalovaniu dočasných protihlukových opatrení za
účelom zníženia hlukovej záťaže v priľahlom urbanizovanom území trasy diaľnice D2.
V prípade, že sa navrhovaná činnosť nezrealizuje hluková záťaž obyvateľstva dotknutých
mestských časti v priľahlom obytnom prostredí líniovej stavby by sa naďalej zvyšovala.
Navrhovaný variant – realizácia mobilnej PHS
Navrhovaná činnosť predstavuje rozšírenie diaľnice D2 v mieste existujúcej nespevnenej krajnice
na potrebnú šírku 2,35 m pre osadenie dočasných PHS a úpravu (spevnenie) podložia stredového
deliaceho pásu. Dĺžka upravovaného úseku diaľnice je 2,756 km, pričom:
začiatok rozšírenia diaľnice D2 je km 55,071
koniec rozšírenia diaľnice D2 je km 57,827
začiatok úseku PHS na diaľnici D2 je v km 55,080
koniec úseku PHS na diaľnici D2 je v km 57,817
Realizáciou protihlukových opatrení sa jednotlivé väzby na okolité urbanizované plochy nemenia,
zároveň ostávajú zachované všetky križovania s existujúcou cestnou i železničnou sieťou.
Výškové vedenie trasy diaľnice D2 sa pri budovaní dočasnej mobilnej PHS nemení.
V súvislosti s funkčným a stavebno – technickým riešením navrhovanej stavby nevznikajú
významné nároky na nové trvalé zábery stavby. Realizácia stavby si vyžiada rozšírenie existujúcej
krajnice komunikácie o 1,9 m až 2,3 m na oboch stranách diaľnice D2. Spevnenie v krajnici bude
realizované zo štrkodrviny a krytom vozovky s bitúménovými vrstvami. Spevnenie rozšíreného
zemného telesa v násype bude realizované vystuženým svahom pomocou výstužnej geomreže. V
mieste rozšíreného zárezu budú svahy stabilizované pomocou zárubných gabiónových konštrukcií.
V súčasnosti nie je plocha riešeného územia obývaná. V okolí areálu navrhovanej stavby sa
nachádzajú obytné celky po oboch stranách vo vzdialenosti cca 35 - 60 m od hranice riešeného
územia. Najbližšia obytná kompaktná sídlisková zóna Dúbravka sa nachádza vo vzdialenosti 100 150 m a kompaktná zástavba MČ Lamač vo vzdialenosti cca 150 - 200 m od trasy stavby PHS.
Vplyvy vyplývajúce z realizácie navrhovanej činnosti na obyvateľstvo sú posudzované na základe
emisnej situácie, akustickej záťaže, svetlotechnických podmienok v priľahlej obytnej zástavbe, ako
aj z hľadiska environmentálnej záťaže dotknutého pozemku:
• Výsledky rozptylovej štúdie (VALERON Enviro Consulting s.r.o., 2018) preukázali, že
najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok (CO, NO2, SO2, PM10, benzén) na
výpočtovej ploche pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú
nižšie ako sú legislatívou stanovené limitné hodnoty.
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Výsledky akustickej štúdie (VALERON Enviro Consulting s.r.o., 2018) preukázali, že po
osadení/vybudovaní navrhovaných dočasných protihlukových opatrení dôjde k zníženiu
hladín hluku z prevádzky diaľnice D2 v priľahlom zastavanom obytnom území.
Navrhovaná stavba svojím výškovým riešením (max. 4,0 m) nebude nadlimitne
svetlotechnicky ovplyvňovať najbližšiu obytnú zástavbu. Stavba prispeje k zníženiu /
eliminovaniu svetelného smogu v priľahlom urbanizovanom území.

Z prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové látky takého charakteru a zloženia,
aby mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav súčasného/budúceho okolitého obyvateľstva.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude dochádzať k ohrozeniu zdravia ani anomáliám v
zdravotnom stave dotknutého obyvateľstva.
Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber ani asanáciu obytných budov ani rekreačných objektov.
Vybudovanie mobilnej PHS bude mať pozitívny vplyv na priľahlé urbanizované obytné plochy
z titulu zníženia hlukovej záťaže z prevádzky dopravného prúdu na diaľnici D2. Vzhľadom na stále
sa zvyšujúcu intenzitu dopravy na diaľnici D2 a tým zvyšujúcimi sa hlukovými intenzitami je
navrhovaná investičná činnosť dotknutým obyvateľstvom dlhodobo očakávaná.
Narušenie pohody a kvality života v blízkosti riešeného územia môže nastať počas
stavebných/terénnych prác. Počas výstavby navrhovanej činnosti vzhľadom na zvolenú
technológiu montovanej mobilnej protihlukovej steny nie je predpoklad tvorby zvýšenej prašnosti.
Zvýšenie prašnosti môže súvisieť s terénnymi prácami (odkopy z násypov telesa D2), ktorá môže
byť vhodnými stavebnými postupmi a opatreniami na stavbe minimalizovaná. Zároveň z pohľadu
navrhovaného stavebno – technického riešenia mobilnej protihlukovej steny a súčasné hlukové
zaťaženie v trase diaľnice D2 je možné predpokladať, že hlučnosť použitých stavebných
mechanizmov k okolitému prostrediu nebude významná. Vplyvy počas realizácie stavby budú
dočasné, lokálne a časovo obmedzené na samotnú etapu výstavby.
V etape výstavby navrhovanej činnosti budú kladené dopravné nároky na miestne existujúce
komunikácie v súvislosti so zásobovaním stavby surovinami, presunom násypových materiálov a
pod. Hlavný prístup do polohy navrhovanej stavby pre stavebné mechanizmy (dovoz materiálov
a výrobkov pre realizáciu PHS) je navrhovaný po existujúcich komunikáciách z cesty II/505 v
začiatočnom úseku stavby v km cca 55,041. Ďalší prístup stavebných mechanizmov na stavbu
bude zabezpečený z cesty I/2 (Lamačská cesta) s napojením sa na diaľnicu D2 v km 58,300 pred
čerpacou stanicou pohonných hmôt Slovnaft.
Výstavba protihlukovej steny na diaľnici D2 si vyžiada čiastočné dopravné obmedzenia, ktoré budú
premietnuté v rámci plánu organizácie dopravy (napr. zníženie maximálnej dovolenej rýchlosti,
zúženie jazdných pruhov, ohraničenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska pozdĺžnou
a priečnou uzáverou s výstražnými svetlami, dopravné značenie, atď.).
Intenzity staveniskovej dopravy nebudú významné voči existujúcej intenzite dopravy na diaľnici D2,
nespôsobia zmeny súčasných pomerov a ich vplyv bude dočasný, lokálny a časovo obmedzený na
etapu výstavby. Predpoklad staveniskovej dopravy na úrovni cca 35 voz/24hod. Výstavba mobilnej
PHS bude realizovaná po polprofiloch počas prevádzky diaľnice D2 a mimo zimného obdobia.
Na ploche riešeného územia sa podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, sa v riešenom území situovania navrhovanej činnosti nenachádzajú biotopy
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európskeho ani národného významu. Riešené územie nie je súčasťou prvkov kostry ÚSES a platí
na jeho ploche 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
Priame a ani nepriame vplyvy na predmety ochrany veľkoplošných (CHKO Malé Karpaty, cca 750
m vo východnom smere za urbanizovaným územím) a maloplošných chránených území (CHA
Lesné diely, cca 2,3 km v JV smere od koncového úseku stavby, NPR Devínska Kobyla, cca 4,2
km v západnom smere od začiatočného úseku stavby, PR Štokeravská vápenka, cca 2,4 km
v západnom smere od začiatočného úseku trasy stavby) vzhľadom na vzdialenosti posudzovanej
činnosti od biotopov fauny a flóry, ktoré sú predmetom ochrany spomínaných chránených území
sú dostatočné na to, aby neboli ovplyvnené (vplyvy hluku, emisií, svetelný smog). Vplyvy
navrhovanej činnosti na tieto územia budú z vyššie uvedených dôvodov nulové.
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti
ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany podzemných vôd (v zmysle zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).
V rámci tejto správy o hodnotení bolo vypracované primerané posúdenie vplyvu navrhovanej
činnosti na dotknuté územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o
ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Navrhovaná činnosť nie je
v priamom strete s územiami Natura 2000.
V širšom okolí navrhovanej činnosti sa priestorovo nachádza 9 území sústavy Natura 2000, šesť
z nich: SKUEV0502 Štokeravská vápenka, SKCHVU016 Záhorské Pomoravie, SKCHVU007
Dunajské luhy, SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy, SKUEV0800 Devínska hradná skala,
SKUEV0064 Bratislavské luhy sa nachádza v dostatočných vzdialenostiach na to, aby ich
predmety vo vzťahu k charakteru plánovanej činnosti neboli priamo ani nepriamo ovplyvnené
z dôvodu ochrany druhov a biotopov, ktoré si nevyžadujú migráciu na väčšie vzdialenosti (biotopy,
rastliny, obojživelníky, bezstavovce).
Vzhľadom na predmet ochrany, charakter plánovanej činnosti, obzvlášť fázu stavebných prác boli
na základe hodnotenia vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 identifikované tri územia
sústavy Natura 2000 ako potenciálne dotknuté: SKUEV0388 Vydrica, SKUEV1388 Vydrica
(vzdialená v najbližšom mieste od koncového úseku trasy stavby cca 1,3 km východne a od
SKUEV1388 Vydrica cca 3,8 km v SV smere) a SKUEV0280 Devínska Kobyla (vzdialená
v najbližšom mieste od trasy stavby v km 56,2 – 55,6 cca 1,7 km v západnom smere).
Na základe posúdenia jednotlivých priestorov výskytu druhov, biotopových nárokov, nárokov na
zimovanie a rozmnožovanie, potravných nárokov vo vzťahu ku charakteru stavby je však možné
konštatovať, že stavba a prevádzka mobilnej protihlukovej steny v predmetnom úseku diaľnice D2
nebude mať negatívne vplyvy ani na jeden predmet ochrany jednotlivých ÚEV Vydrica / ÚEV
Devínska Kobyla (významnosť vplyvu 0 – nulový vplyv).
Vzhľadom na charakter činnosti umiestňovanej v jestvujúcom dopravnom koridore nebude mať
negatívny vplyv na integritu územia sústavy Natura 2000. S ohľadom na ekologické nároky, akčný
rádius, teritóriá a migračnú schopnosť jednotlivých predmetov ochrany analyzovaných území
Natura 2000, môžeme konštatovať že výstavba a prevádzka protihlukovej steny Lamač zachová
priestorové prepojenia sústavy Natura 2000 bez vplyvov na koherenciu jej súčastí.
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Po ukončení stavebných prác bude realizovaná rekultivácia plôch narušených výstavbou mobilnej
PHS a vegetačné úpravy. Vegetačné úpravy (zatrávnenie) budú zrealizované na celej ploche
riešeného územia, na svahoch a násypoch a plôch dotknutých navrhovanou činnosťou.
Charakteristika pozitív a negatív navrhovaného variantu (mobilná PHS) oproti nulovému stavu:
pozitíva
• zníženie hlukovej záťaže v priľahlom obytnom urbanizovanom území diaľnice D2
v predmetnom úseku km 55,071 – 57,827 D2,
• priaznivý vplyv na rozptyl emisií, zabezpečenie redukcie znečisťujúcich látok mimo
dopravné prúdy diaľnice D2 (najmä pevné častice PM10, PM2,5),
• minimalizácia / eliminácia svetelného smogu v priľahlom urbanizovanom území stavby,
• nevyžaduje úplné odstavenie prevádzky na diaľnici D2 (realizácia stavby v polprofiloch
a mimo zimného obdobia),
• nekomplikovaná dopravná obslužnosť staveniskovej dopravy počas terénnych príprav
daného územia a samotného osadzovania protihlukovej steny,
• nevyžaduje asanáciu urbanizovaného územia,
• zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zníženie nehodovosti,
• súlad s územným plánom hl. m. SR Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov,
• navrhovaný investičný zámer bude umiestnený v 1. stupni ochrany, v zmysle zákona NR
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov a
nebude zasahovať do chránených území ani ich ochranných pásiem,
• areál navrhovanej činnosti nie je v prekryve so žiadnymi lokalitami tvoriacich sústavu
Natura 2000.
negatíva
• výrub nelesnej drevinnnej vegetácie (cestnej zelene) v nevyhnutnom rozsahu,
• dopravné obmedzenia počas etapy realizácie protihlukovej bariéry,
• nutné preložky IS a ISD pri zachovaní funkčnosti technických prvkov prevádzky D2.
Tieto vplyvy sú prevažne lokálneho významu, pričom vhodnými technicko - dopravnými,
organizačnými a bezpečnostnými opatreniami je možná ich minimalizácia.
Záverečné zhodnotenie:
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie v hodnotenom
území pri porovnaní navrhovaného variantu realizácie mobilnej PHS s nulovým variantom a
pri splnení opatrení na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu vplyvov na životné prostredie
považujeme realizáciu činnosti v navrhovanom stavebno – technickom riešení za prijateľnú
a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo za realizovateľnú a v území
významne prospešnú.
Odporúčame realizáciu navrhovanej stavby.
Spracovateľom všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia je firma EKOJET, s.r.o., Staré
Grunty 9A, 841 04 Bratislava.
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Zoznam príloh:
•

Mapa č.1: Širšie vzťahy – umiestnenie navrhovanej činnosti, M 1: 50 000
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Mapa č. 1: Širšie vzťahy - umiestnenie navrhovanej činnosti
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