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Úvod
Predmetom tejto Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie je posúdenie vplyvu
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec,
Vrútky, Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“.
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Žilinskom kraji, v okresoch Žilina a Martin., v k. ú. Strečno,
Nezbudská Lúčka, Lipovec, Vrútky o celkovej dĺžke 16,334 km.
Správa o hodnotení je vypracovaná podľa rozsahu hodnotenia vydaného Okresným úradom Žilina,
Odbor starostlivosti o životné prostredie (č. OU-ZA_OSZP2/2016/018158-5/Gr, zo dňa
18.04.2016). Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti sa na základe
rozsahu hodnotenia určuje:
o
o

Nulový variant - stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila,
Variant predložený navrhovateľom v stupni DÚR.
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ČASŤ A
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov:
2. Identifikačné číslo:
3. Sídlo:
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne
číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu navrhovateľa:

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
378 08 427
Komenského 48, 011 09 Žilina

Ing. Katarína Náhliková
Úrad ŽSK Žilina,
Komenského 48, 011 09 Žilina
tel.: 041/5032 310
e-mail: katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk
Ing. Peter Mráz
Úrad ŽSK Žilina,
Komenského 48, 011 09 Žilina
tel.: 041/5032 237
e-mail: peter.mraz@zilinskazupa.sk

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:

Ing. Ivan Šembera, CSc., Mgr. Tomáš Šembera
EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
tel.: 02 / 45 69 05 68,
e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
1. Názov
„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin mimo cestného
telesa I/18 (cyklodporavná trasa)“
K navrhovanej činnosti vydal okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a krajiny rozhodnutie
č. OU-ZA-OSZP1-2016/001502-008/Ryb rozhodnutie, v ktorom konštatuje, že navrhovaná činnosť
priamo nesúvisí so starostlivosťou o dotknuté chránené územia (NP Malá Fatra, ÚEV Malá Fatra,
ÚEV Strečnianske meandre Váhu a CHVÚ Malá Fatra), ale bude mať na tieto územia významný
vplyv, teda je predmetom posudzovania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Rozsah hodnotenia pre
navrhovanú činnosť bol vydaný dňa 18.4.2016 pod č. OU-ZA-OSP2/2016/018158-5/Gr.

2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej cyklodopravnej trasy spájajúcej obec Strečno
(okres Žilina) a mesto Vrútky (okres Martin). Jej výstavbou sa obyvateľom ponúkne nová možnosť
ekologickej a bezpečnej dopravy najmä pri dochádzaní za prácou ako aj pri voľnočasovej
cykloturistike.
Predkladaný projekt je v plnom súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v SR (ďalej iba Cyklostratégia), ktorú schválila Vláda SR svojim uznesením č. 223
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dňa 7. mája 2013. Projekt jednoznačne rieši cyklodopravné prepojenie, využiteľné aj pre
cykloturistiku, medzi Horným Považím a Turcom (Strečno – Vrútky) v mieste, kde dnes toto
prepojenie ako jedno z mála miest na Slovensku neexistuje. Projekt jednoznačne rieši bezpečnosť
cyklistov, umiestnením trasy mimo zóny automobilovej dopravy vedenej po ceste I/18. Projekt
napĺňa všetky 4 body očakávaných prínosov Cyklostratégie.
Trasa v koridore rieky Váh (predpoklad jej vedenia od jeho sútoku s Dunajom k jeho prameňu na
Čiernom Váhu) patrí v Cyklostratégii (skrátený i podrobný materiál) k hlavným (kostrovým)
cyklotrasám na Slovensku. Pod názvom Vážska cyklotrasa je chápaný jej cyklodopravný variant,
pod názvom Vážska cyklomagistrála jej cykloturistický variant (v niektorých úsekoch odlišné
vedenie). V tomto ponímaní majú túto cyklotrasu vo svojich strategických cyklomateriáloch
spracované aj Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj.

3. Užívateľ
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Komenského 48, 011 09 Žilina, resp. obyvatelia dotknutých obcí
Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec, Vrútky, obyvatelia regiónu Žilinského samosprávneho kraja
a návštevníci z ostatných regiónov Slovenska, resp. zo susedných štátov.

4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti, ukončenie
činnosti a podobne)
V zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, činnosť: „Žilina – Vrútky – Martin,
úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodporavná trasa)“
predstavuje novú činnosť v danom území.

5. Umiestnenie
Navrhovaná činnosť bude situovaná v Žilinskom kraji, v okresoch Žilina a Martin., v k. ú. obcí
Strečno, Nezbudská Lúčka a Lipovec a mesta Vrútky. Trasa v celej svojej dĺžke prechádza údolím
riek Váh a Turiec a je umiestnená v koridore, ktorý v súčasnosti nemá riešenú cyklodopravnú
trasu. Začína v obci Strečno, kde tento úsek je pokračovaním existujúceho cyklochodníka
vybudovaného popri ľavom brehu vodnej nádrže Žilina (vodné dielo Žilina). Ďalej trasa pokračuje
v katastri obce Nezbudská Lúčka proti prúdu rieky Váh, cez chránené prírodné územia, chatovú
osadu Jánošíkovo, kataster obce Lipovec smerom do mesta Vrútky, kde trasa končí v križovatke
ulíc Matušovičovský rad – Čachovský rad pri cestnom moste ponad rieku Turiec.
Navrhovaná cyklotrasa o dĺžke cca 16,334 km sa nachádza na nasledujúcich druhoch pozemkov:
zastavané plochy a nádvoria, lesný pozemok, orná pôda, trvalý trávnatý porast, záhrada, ostatná
plocha a vodná plocha. Zoznam parciel s druhmi pozemkov, ktoré sú predmetom dokumentácie
pre vydanie územného rozhodnutia sa nachádza v prílohe tejto správy o hodnotení.

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000)
Prehľadná situácia sa nachádza v Prílohách - pozri mapa č.1.

7. Dôvod umiestnenia v danej lokalite
Zámerom navrhovateľa je vybudovanie novej bezpečnej cyklodopravnej trasy oddelenej od
intenzívne využívaných komunikácií, ktorej spoločenská potreba je vysoká a ktorá bude mať
v danom regióne z dopravného hľadiska mimoriadne vysoký miestny význam. V súčasnosti je
jediný možný cyklistický prechod po danej trase možný iba po ceste I/18. Jedná sa však o cestu I.
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triedy európskeho významu s mimoriadne vysokými intenzitami dopravy a vysokou nehodovosťou.
Napriek tomu, že sa jedná o komunikáciu s neobmedzeným prístupom, neprehľadné trasovanie
komunikácie a najmä jej vysoké dopravné zaťaženie s vysokým pomerom nákladnej dopravy
doslova znemožňujú účasť cyklistov.
Realizáciou diela sa otvoria úplne nové možnosti na ekologické cestovanie bicyklom naprieč
daným regiónom. Predpokladá sa vznik určitej skupiny obyvateľov, ktorí začnú využívať vzniknutú
cyklotrasu na dochádzanie za prácou napríklad do priemyselnej zóny Strečno zo smeru Lipovec.
Zároveň sa predpokladá nárast počtu cyklistov, ktorí budú danú trasu využívať na cykloturistiku –
trasa prechádza mimoriadne atraktívnym prostredím prielomu Váhu cez Malú Fatru.
Navrhovaná činnosť ide vo viacerých úsekoch v súbehu s hranicou Národného parku Malá Fatra,
resp. územia európskeho významu SKUEV 0252 Malá Fatra, no na jeho územie nevstupuje.
Z hľadiska lokalít Natura 2000 zasahuje do chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ 013 Malá Fatra
a do územia európskeho významu SKUEV 0665 Strečnianske meandre Váhu. Stavba v zmysle
citovaného zákona nie je v danom území zakázaná.

8. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Predpokladaná doba začatia výstavby.............................................. r. 2021
Predpokladaná doba výstavby......................................................... 18 mesiacov
Predpokladaná doba skončenia prevádzky ..................................... nie je stanovená

9. Popis technického a technologického riešenia
Táto kapitola bola spracovaná podľa Dokumentácie pre územné rozhodnutie: „Žilina – Vrútky –
Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodporavná
trasa)“, DAQE Slovakia s.r.o., (03/2018).
9.1. Základné technické údaje o navrhovanej činnosti
SO 100 – Cyklochodník
 Dĺžka trasy...........................................................2,134 km + 14,20 km (spolu 16,334 km),
 Počet nových mostných objektov (lávky).............7
 Počet rekonštruovaných mostných objektov........2
 Základná šírka chodníka......................................3,0 m
 Minimálna šírka chodníka.....................................2,0 m
 Pozdĺžny sklon trasy.............................................maximálne 14,95%.
Jedná sa o hlavný stavebný objekt, ktorý rieši teleso a povrch cyklodopravnej trasy (okrem
mostných objektov a oporných múrov). Súčasťou sú aj terénne úpravy okolo cyklochodníka
a dopravné značenie. Cyklotrasa je navrhnutá ako nemotoristická komunikácia pre cyklistov.
9.2. Popis a trasovanie navrhovanej činnosti
Prvá časť trasy sa nachádza v katastri obce Strečno. Jedná sa o pokračovanie existujúceho
cyklochodníka vybudovaného popri ľavom brehu vodnej nádrže Žilina (Vodné dielo Žilina). Táto
trasa začína v napojení na už vybudovanú trasu C.3, pokračuje popri Váhu a vyúsťuje na
jestvujúcu spevnenú plochu pri informačnom centre v Strečne. V tomto bode trasa vstupuje na
existujúcu lávku, ktorá bude v rámci stavby ako samostatný stavebný objekt zrekonštruovaná.
Celková dĺžka prvého úseku trasy je 2134,76 m.
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Trasa navrhovaného chodníka pokračuje v Nezbudskej Lúčke na pravom brehu rieky Váh. V km
2,075 trasa vstupuje na lávku, trasa ňou prechádza z katastra Nezbudská Lúčka opätovne do
katastra Strečno (prechádza z pravého na ľavý breh Váhu). Po prechode Váhu sa trasa zatáča
prudko vľavo a pokračuje v priestore medzi cestou I/18 a riečnym korytom. V km 6,493 trasa
vstupuje na ďalšiu lávku ponad Váh. Cyklochodník tu prechádza z ľavého brehu (k. ú. Strečno)
opätovne na pravý breh (opätovne do k. ú. Nezbudská Lúčka).
V katastri Nezbudská Lúčka je trasa vedená v tesnej blízkosti chráneného územia v 5. stupni
ochrany (NPR Krivé), ale nevstupuje doň. Chodník následne opustí k. ú. Nezbudská Lúčka
vstupuje do k. ú. Lipovec. Ďalej je chodník vedený v trase existujúcej spevnenej lesnej cesty.
Doprava na tejto komunikácii je minimálna, cesta slúži prevažne ako prístup k osade Jánošíkovo
a chatovej oblasti Lipovec. Chodník je ďalej trasovaný popri ceste III/2130, postupne prechádza
popod diaľnicu D1 a ponad Váh.
V k. ú. Vrútky je trasa vedená od km 12,339 po km 14,200 (KÚ). Za Váhom trasa pokračuje po
ľavej strane komunikácie, popod ktorú prechádza v km 12,600. ďalej vstupuje na novú lávku ponad
železnicu a prechádza z ľavej na pravú stranu trate. Úsek končí napojením na významnú
a pomerne zaťaženú miestnu komunikáciu ulica Horná Kružná. Cyklotrasa prechádza cez tieto
komunikácie a pokračuje v trase existujúceho chodníka na nábreží rieky Turiec.
Trasa bola prehodnotená so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Železníc
slovenskej republiky (ŽSR OR Žilina a ŽSR SMSÚ TO Vrútky), Slovenského vodohospodárskeho
podniku (SVP, š. p. OZ Piešťany), Slovenskej správy ciest (SSC - IVSC Žilina) a Štátnej ochrany
prírody (Správa NP Malá Fatra) dňa 15.6.2017. Následné projektové práce zohľadnili pripomienky
dotknutých organizácií.
9.3. Etapovitosť výstavby navrhovanej činnosti a umiestnenie stavebných dvorov
Etapizácia, podrobný harmonogram a organizácia dopravy bude detailne riešená v nasledujúcom
stupni projektovej dokumentácie. Predpokladá sa výstavba celého úseku naraz, pričom stavebné
objekty budú realizované súčasne (podľa možností zhotoviteľa).
Zariadenia staveniska budú situované tak, aby boli prístupné z okolitých komunikácií, pričom
stavebné dvory sú navrhnuté na miestach rozhodujúcej stavebnej činnosti, s možnosťou prístupu
staveniskovej dopravy a so snahou na minimalizáciu negatívnych zásahov do životného
prostredia. Umiestnenie stavebných dvorov v celkovom počte 11 je navrhované v trase
navrhovanej činnosti najmä v miestach výstavby mostných objektov ponad Váh, Krpeliansky kanál,
potok Hoskora a v intravilánoch dotknutých obcí. Ide o nasledujúce lokality umiestnenia
stavebných dvorov:
 v úseku: cca v km 0,0 (koniec prvého úseku, ktorý je pokračovaním cyklotrasy C.3) pri
stavebnom objekte 201 (Rekonštrukcia lávky na cyklochodníku ponad Váh medzi Strečnom
a Nezbudskou Lúčkou) v k. ú. Strečno, parcela č. 1136/1 (ostatná plocha). Celá plocha
stavebného dvora je navrhnutá v dočasnom zábere stavby,
 v úseku: cca v km 1,5 pri stavebných objektoch 251 a 252 (Oporné múry pod železničným
mostom) v k. ú. Nezbudská Lúčka, parcela č. 5086/1 (orná pôda). Celá plocha stavebného
dvora je navrhnutá v dočasnom zábere stavby,
 v úseku: cca v km 2,0 pri stavebnom objekte 202 (Lávka na cyklochodníku ponad Váh v km
2,075), v k. ú. Nezbudská Lúčka, parcela č. 4431 (trvalý trávnatý porast). Celá plocha
stavebného dvora je navrhnutá v dočasnom zábere stavby,
5

„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky,
Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“
Správa o hodnotení

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















v úseku: cca v km 4,5 pri stavebnom objekte 203 (Lávka vo svahu cesty I/18), v k. ú.
Strečno, parcela č. 1368 (trvalý trávnatý porast). Celá plocha stavebného dvora je
navrhnutá v dočasnom zábere stavby,
v úseku: cca v km 5,5 pri stavebnom objekte 203 (Lávka vo svahu cesty I/18 a trate ŽSR
v k. ú. Strečno, parcela č. 1384/3 (zastavaná plocha a nádvorie). Celá plocha stavebného
dvora je navrhnutá v dočasnom zábere stavby,
v úseku: cca v km 6,5 – 7,0 pri stavebných objektoch 204 (lávka na cyklochodníku ponad
Váh v km 6,500) a 205 (Lávka na cyklochodníku ponad potok Hoskora v km 6,890) v k. ú
Nezbudská Lúčka, parcela č. 4472 (ostatná plocha) a parcela č. 2348 (vodná plocha)
v k. ú. Lipovec. Celá plocha stavebných dvorov je navrhnutá v dočasnom zábere stavby,
v úseku: cca v km 11,5 pri stavebnom objekte 206 (Lávka na cyklochodníku ponad
Krpeliansky kanál v km 11,470) v k. ú Lipovec, parcela č. 155/1 (trvalý trávnatý porast).
Celá plocha stavebného dvora je navrhnutá v dočasnom zábere stavby,
v úseku: cca km 12,5 pri stavebnom objekte 207 (Úprava mostného objektu 2130-002
ponad Váh, rozšírením o novú lávku cyklochodníka, km 12,350 navrhovanej trasy) v k. ú.
Lipovec, parcela č. 2204 (ostatná plocha). Celá plocha stavebného dvora je navrhnutá
v dočasnom zábere stavby,
v úseku: cca v km 12,8 pri stavebnom objekte 208 (Lávka na cyklochodníku v km 12,760
ponad trať ŽSR v žkm 318,127) v k. ú. Vrútky, parcela č. 4245/1 (zastavaná plocha a
nádvorie). Celá plocha stavebného dvora je navrhnutá v dočasnom zábere stavby,
v úseku: cca v km 13,5 v blízkosti v blízkosti existujúceho chodníka na nábreží rieky Turiec
v k. ú. Vrútky, parcela č. 205/3 (zastavaná plocha a nádvorie). Celá plocha stavebného
dvora je navrhnutá v trvalom zábere stavby.

Stavebné dvory sú zobrazené v mape č. 2 Celková situácia stavby, v digitálnej verzii na
www.enviroportal.sk je možné mapu priblížiť aj vo väčšom detaile.
9.4. Zemné práce, zakladanie a nosný konštrukčný systém navrhovanej činnosti
Zemné práce budú pozostávať zo zhrnutia prípadnej vegetačnej vrstvy, odkopáviek a prekopáviek
do projektovaných profilov, úpravy miestnych výtlkov, úpravy podložia, vyrovnania podkladov
a odstránenia okrajových a náletových krovín. Stavba a kontrola zemného telesa bude vykonaná
podľa STN 73 6133. hĺbka výkopov a výška násypov zemného telesa trasy bude do 1,0 m.
9.4.1.Zakladanie
Zakladanie navrhovanej činnosti bude realizované v kombinácii plošného a hlbinného zakladania.
Zakladanie sa týka všetkých mostných objektov, ktoré sú súčasťou budúcej cyklotrasy.
Krajné opory mostných objektov budú založené do brehov rieky Váh. Medziľahlé podpery budú
založené v inundačnom území, pričom žiadna podpera nebude založená priamo v koryte. Pri
objektoch 203.1 (Lávka vo svahu cesty I/18 v km 3,490 – km 3,700) a 203.2 (Lávka vo svahu cesty
I/18 a trate ŽSR v km 4,690 – km 5,440) budú medziľahlé podpery pozostávať zo základov
kotevných do skalného podložia, nízkeho drieku a konzolovitej časti, na ktorej bude položená
mostovka. Z dôvodu prístupu a realizovateľnosti bude zakladanie pravdepodobne na
mikropilótach. Spodná stavba mostov (opory, podpery a krídla) bude železobetónová monolitická.
Kotvenie základov bude kombináciou miktopilót a aktívnych kotiev.
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Počas výstavby mostných objektov 203.1 a 203.2 bude narušené existujúce opevnenie svahu.
Toto opevnenie bude po ukončení výstavby spodnej stavby obnovené. Mostný objekt SO 205 Lávka na cyklochodníku ponad potok Hoskora nebude mať spodnú stavbu.

9.4.2.Nosný systém navrhovaných mostných objektov
Nosná konštrukcia lávky 202 (Lávka na cyklochodníku ponad Váh v km 2,075) bude oceľová
priehradová so železobetónovou spriahnutou mostovkou (spodná mostovka). Výška konštrukcie je
2,1 m, vzdialenosť dvojice hlavných nosníkov je 4,2 m. Priehradová konštrukcia bude položená na
krajných oporách a medziľahlých podperách. V najdlhšom štvrtom poli bude nosná konštrukcia
zavesená na oceľových lanách, ktoré budú podopierané oceľovým pylónom. Pylón bude zároveň
slúžiť ako medziľahlá podpera mostovky.
Nosná konštrukcia objektov 203.1 (Lávka vo svahu cesty I/18 v km 3,490 – km 3,700) a 203.2
(Lávka vo svahu cesty I/18 a trate ŽSR v km 4,690 – km 5,440) sa skladá z dilatačných blokov
osovej dĺžky 10,0 m. Jednotlivé bloky budú tvorené oceľovými nosníkmi spriahnutými so
železobetónovou doskou. Rozmery a hmotnosti jednotlivých kusov nosnej konštrukcie budú
umožňovať ich prefabrikovanú výrobu a následne osádzanie žeriavom do výslednej polohy.
Nosná konštrukcia objektu 204 (Lávka na cyklochodníku ponad Váh v km 6,500) sa skladá z dvoch
dilatačných celkov. Hlavný mostný objekt (ponad Váh) bude tvorený oceľovou oblúkovou
konštrukciou, ktorá nesie spriahnutú oceľovo – betónovú mostovku. Prenos síl do oblúka bude
zaistený sústavou šikmých závesov. V poli 2 je navrhnutý jednoduchý plnostenný most s rozpätím
9,0 m. Nosníky v tvare písmena I budú niesť železobetónovú mostovku. Toto pole sa nachádza
v inundačnom území rieky Váh a premosťuje terénny schod medzi brehom a hornou hranou
koryta. Rovnakou oceľovou nosnou konštrukciou bude tvorený aj hlavný mostný objekt lávky 206
(ponad Krpeliansky kanál v km 11,470). Nosná konštrukcia oboch stavebných objektov bude
montovaná priamo na mieste u dovezených dielov za použitia dočasných montážnych podpier,
resp. bude osadená na opory žeriavmi.
9.4.3.Základné parametre a zloženie cyklochodníka
Šírkové usporiadanie cyklochodníka bude mať vo viacerých úsekoch rozličné parametre, čo je
ovplyvnené buď majetkovými pomermi (súkromnými parcelami) alebo prírodnými podmienkami
(terén, sklony svahov, križovanie s vodnými tokmi a pod.). Základná šírka chodníka bude pozdĺž
trasy 3,0 m. V prvom úseku v obci Strečno o celkovej dĺžke 2 134,76 m bude šírka chodníka od 2,0
do 3,0 m. V tomto prípade sa jedná väčšinou o existujúce čiastočne spevnené komunikácie
a poľné cesty. V druhom úseku o celkovej dĺžke 14 200,00 m bude šírka chodníka v závislosti od
prírodným pomerov v intervale od 2,75 m po 3,75 m. Šírka chodníka na rekonštruovaných
a nových mostných objektoch bude v rozmedzí od 2,0 m po 3,5 m.
Základné zloženie cyklochodníka je rozlíšené podľa toho, či sa jedná o novovybudovanú cestu,
o rekonštrukciu existujúcich ciest alebo o miesta zosilnenia konštrukčných vrstiev v blízkosti
mostných objektov. Základ bude tvoriť asfaltový betón pre obrusnú vrstvu, spojovací postrek
asfaltový a v prípade novovybudovanej cesty a miest konštrukčných vrstiev aj cementom stmelená
zmes a nestmelená vrstva z štrkodrvy.
9.5. Postup výstavby stavebných objektov
Čísla stavebných objektov sú zrejmé z mapy č. 2 Celková situácia stavby, pozri prílohy.
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100 Cyklochodník - výstavba cyklochodníka si nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky a
podmienky. Predpokladá sa postupná výstavba zemného telesa cyklochodníka, toto teleso
bude v prvej fáze slúžiť aj ako prístupová komunikácia ku ostatným objektom stavby ako sú
oporné múry a mostné objekty. Následne po vybudovaní objektov bude pláň upravená a
bude dobudovaná konštrukcia vozovky trasy.
101 Preložka poľnej cesty v km 0,830 – km 1,420 - preložka bude realizované pred
výstavbou cyklochodníka aby sa zabezpečila obsluha územia. Výstavba si nevyžaduje
žiadne zvláštne požiadavky.
103 Úprava cesty III/2130 v podjazde diaľnice D1 - úprava cesty bude realizovaná spolu s
výstavbou cyklodopravnej trasy v danom bode. Výstavba bude prebiehať po ½ pri riadení
dopravy dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou na ceste III. triedy v
podjazde. Výstavba nijako neovplyvní dopravu na diaľnici D1.
201 Rekonštrukcia lávky na cyklochodníku ponad Váh medzi Strečnom a Nezbudskou
Lúčkou - počas rekonštrukcie bude existujúca lávka úplne uzatvorená pre prechod
chodcov. Celá rekonštrukcia prebehne v jednej etape. Ako náhradná dopravná trasa počas
výstavby bude slúžiť blízka kompa.
202 Lávka na cyklochodníku ponad Váh v km 2,075 - Lávka ponad Váh je navrhnutá tak,
aby hlavný objem stavebných prác bol realizovaný z pravého brehu (Nezbudská Lúčka).
Prístup na ľavý breh je veľmi obmedzený a možný je iba po trase budovaného
cyklochodníka od Domašinského meandra. Počas výstavby lávky sa predpokladá použitie
dočasných podperných konštrukcií v rieke. Tu sa použijú oceľové podperné skruže typu
PIŽMO (dočasné piliere). Za ich pomoci bude vybudovaná mostovka. Následne po jej
zavesení na oceľové lana sa tieto rozoberú. Vzdialenosť stojok bude osovo max. 18,0 m.
203.1 Lávka vo svahu cesty I/18 v km 3,490 – km 3,700 - z hľadiska výstavby sa jedná o
náročnú konštrukciu nakoľko prístupy ku stavenisku sú iba na začiatku a na konci lávky zo
smeru trasy cyklotrasy. Založenie lávky bude budované postupne z dočasnej komunikácie,
ktorá vznikne pod navrhovanou lávkou. Po vybudovaní konštrukcie lávky bude na
pripravenú spodnú stavbu osádzaná oceľová časť nosnej konštrukcie – tieto práce môžu
prebiehať aj z cesty I/18 pri obmedzení dopravy na jeden jazdný pruh. Následne bude
zabetónovaná mostovka a bude dokončené príslušenstvo lávky ako aj jej ochrana (zábrany
proti padajúcim predmetom).
203.2 Lávka vo svahu cesty I/18 a trate ŽSR v km 4,690 – km 5,440 - z hľadiska výstavby
sa jedná o náročnú konštrukciu nakoľko prístupy ku stavenisku sú iba na začiatku a na
konci lávky zo smeru trasy cyklotrasy. V úseku dlhom cca 250 m lávka tvorí tesný súbeh zo
železničnou traťou. Založenie lávky bude budované postupne z dočasnej komunikácie,
ktorá vznikne pod navrhovanou lávkou. Po vybudovaní konštrukcie lávky bude na
pripravenú spodnú stavbu osádzaná oceľová časť nosnej konštrukcie – tieto práce môžu
prebiehať aj z cesty I/18 pri obmedzení dopravy na jeden jazdný pruh. Následne bude
zabetónovaná mostovka a bude dokončené príslušenstvo lávky ako aj jej ochrana (zábrany
proti padajúcim predmetom).
204 Lávka na cyklochodníku ponad Váh v km 6,500 - lávka bude postupne budovaná z
obidvoch brehov pričom na pravý breh bude prístup od osady Jánošíkovci a na ľavý breh
bude prístup od prístaviska pltí. Prístup na ľavý breh je obmedzený, preto hlavný stavebný
dvor ako aj montáž lávky bude prebiehať najmä z pravej strany. V rámci výstavby lávky sa
predpokladá použitie dočasných podpier v rieke Váh (stojky PIŽMO), ktoré budú slúžiť
počas montáže konštrukcie mosta. Následne budú odstránené. Vzdialenosť stojok v rieke
bude max. 12 m. V rámci opatrení je navrhnuté premiestniť stavebný dvor na druhý breh
rieky, mimo lokality Jánošíkovo.
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205 Lávka na cyklochodníku ponad potok Hoskora v km 6,890 - jedná sa o jednoduchú
lávku, ktorá bude budovaná z trasy cyklochodníka.
206 Lávka na cyklochodníku ponad Krpeliansky kanál v km 11,470 - z hľadiska prístupov
sa jedná o pomerne jednoduchú stavbu. Ku obidvom oporám je zabezpečený pomerne
pohodlný prístup z cesty III/2130. Montáž samotnej konštrukcie lávky bude prebiehať
žeriavmi z brehov Krpelianského kanála. Prípadná potreba použitia dočasných podpier v
kanáli bude závisieť na technologickom postupe zhotoviteľa (ich možnosť bude v rámci
DSP dokomunikovaná z SVP).
207 Úprava mostného objektu 2130-002 ponad Váh rozšírením o novú lávku
Cyklochodníka v km 12,350 navrhovanej trasy - jedná sa o práce na existujúcom moste.
Stavba bude prebiehať z vozovky cesty III/2130 pri uzatvorení jedného jazdného pruhu.
Doprava na ceste bude riadená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou.
208 Lávka na cyklochodníku v km 12,760 ponad trať ŽSR v žkm 318,127 – z hľadiska
prístupov sa jedná o pomerne jednoduchú stavbu. Ku obidvom oporám je zabezpečený
pomerne pohodlný prístup. Montáž samotnej konštrukcie lávky bude prebiehať žeriavmi
keď bude osadená ako jeden celok. Dopravu na trati ŽSR pod lávkou stavba nijako
neovplyvní. Pre stavbu nie sú potrebné dočasné podpery.
251 Oporný múr cyklochodníka pod železničným mostom v km 1,450 – oporný múr bude
budovaný z existujúcej poľnej cesty, pričom počas prác bude prechod popod most v danom
mieste zastavený (na prechod sa použije podjazd popod trať v obci Nezbudská Lúčka).
Predpokladá sa minimálny dočasný zásah do koryta rieky Váh. Počas stavby nebude
doprava na trati nijako obmedzená.
252 Oporný múr cyklochodníka pod železničným mostom v km 1,540 – oporný múr bude
budovaný z existujúcej poľnej cesty, pričom počas prác bude prechod popod most v danom
mieste zastavený (na prechod sa použije podjazd popod trať v obci Nezbudská Lúčka).
Predpokladá sa minimálny dočasný zásah do koryta rieky Váh. Počas stavby nebude
doprava na trati nijako obmedzená.
253 Oporný múr cyklochodníka v nadväznosti na lávku SO 201 v km 2,200 - oporný múr
bude budovaný spolu s cyklochodníkom (v danom úseku). Stavba si nevyžaduje žiadne
zvláštne požiadavky. Prístup ku stavenisku bude v trase budovaného cyklochodníka od
Domašinského meandra.
254 Oporný múr cyklochodníka v súbehu s Krpelianskym kanálom, km 10,980 – km 11,250
- oporný múr bude budovaný spolu s cyklochodníkom (v danom úseku). Stavba si
nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky. Prístup ku stavenisku bude v trase budovaného
cyklochodníka, prípadne z miestnej komunikácie v Lipovci.
255 Oporný múr cyklochodníka v súbehu s traťou ŽSR, km 12,850 – km 13,200 - oporný
múr bude budovaný spolu s cyklochodníkom (v danom úseku). Stavba si nevyžaduje
žiadne zvláštne požiadavky. Prístup ku stavenisku bude v trase budovaného
cyklochodníka. Stavba neovplyvní dopravu na trati ŽSR.
SO 501 Prekládka vedenia NN v Lipovci - bude realizovaná postupne s výstavbou
cyklochodníka. Nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky.
502 Prekládka oznamovacích vedení v Lipovci - Bude realizovaná postupne s výstavbou
cyklochodníka. Nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky.

10. Varianty navrhovanej činnosti
Správa o hodnotení je vypracovaná podľa rozsahu hodnotenia vydaného Okresným úradom Žilina,
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (č. OU-ZA-OSZP2/2016/018158-5/Gr, zo dňa
18.04.2016). Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Žilina – Vrútky –
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Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky – Martin, mimo cestného telesa I/18“ (cyklodporavná
trasa)sa na základe rozsahu hodnotenia určuje:
o
o

Nulový variant - stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
Variant 1 – predložený navrhovateľom.

11. Celkové náklady
Celkové predpokladané (orientačné) náklady stavby .................... cca 13 mil. EUR

12. Dotknutá obec





Obec Strečno,
Obec Nezbudská Lúčka,
Obec Lipovec,
Mesto Vrútky.

13. Dotknutý samosprávny kraj


Žilinský samosprávny kraj.

14. Dotknuté orgány
















Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Žilina, Katastrálny odbor,
Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor,
Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Martin, Katastrálny odbor,
Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Martin,
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline,
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine.

15. Povoľujúci orgán








Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Stavebný úrad mesta Žilina,
Stavebný úrad mesta Vrútky,
Stavebný úrad obce Strečno,
Stavebný úrad obce Nezbudská Lúčka (spoločný stavebný úrad v obci Varín),
Stavebný úrad obce Lipovec (spoločný stavebný úrad v meste Vrútky).

16. Rezortný orgán
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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17. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov
Zámer činnosti sa pripravuje s cieľom vydania územného rozhodnutia a následných povolení pre
navrhovanú činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a 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 v platnom znení.

18. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice
Počas výstavby, ani počas prevádzky navrhovanej činnosti umiestňovanej v okrese Žilina a Martin,
v k. ú. Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec a Vrútky sa vplyvy presahujúce štátne hranice SR
nepredpokladajú.
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ČASŤ B
ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I. Požiadavky na vstupy
1. Pôda
1.1. Záber pôdy celkom, nároky na zastavané územie
Navrhovaná činnosť bude situovaná v Žilinskom kraji, v okresoch Žilina a Martin., v k. ú. obcí
Strečno, Nezbudská Lúčka a Lipovec a mesta Vrútky.
Navrhovaná činnosť bude situovaná v katastrálnom území dotknutých sídelných útvarov na
druhoch pozemkov, ktoré sú evidované ako lesné pozemky, orná pôda, záhrady, trvalé trávnaté
porasty, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Zoznam parciel s druhmi
pozemkov, ktoré sú predmetom dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia sa nachádza
v samostatnej prílohe tejto správy o hodnotení.
Trvalý a dočasný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy v trase navrhovanej činnosti je uvedený
v nasledujúcom prehľade:
Tab.: Trvalý a dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesnej pôdy a ostatných plôch v trase
navrhovanej činnosti v hektároch (ha):
Katastrálne
územie

Trvalý záber
poľnohosp.
pôdy (ha)

Dočasný
záber
poľnohosp.
pôdy (ha)

Trvalý
záber
lesnej pôdy
(ha)

Dočasný
záber
lesnej
pôdy (ha)

Strečno
Nezbudská Lúčka
Lipovec
Vrútky

1,0861
1,1147
0,1942
0,1204

0
0,205
0,06
0

0
0
0,0252
0

0
0
0
0

Trvalý
záber
ostatné
plochy
(ha)
1,207
0,3518
2,5649
0,7822

Dočasný
záber
ostatné
plochy
(ha)

Trvalý
záber
celkom
(ha)

0,25
0,071
0,08
0,09

2,2931
1,4665
2,7843
0,9026

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších
predpisov musia byť pozemky v polohe dočasného záberu po ukončení stavebných prác
rekultivačnými opatreniami vrátené do pôvodného stavu. Spätná rekultivácia poľnohospodárskej
pôdy je súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na
obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti. Opatrenia
obsahujú obnovu fyzikálnych, chemických a biologických vlastností podľa príslušného druhu
pozemku poľnohospodárskej pôdy.
1.1.1. Nároky na zastavané územie
Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde k trvalému a dočasnému záberu územia. Trvalé a dočasné
zábery navrhovanej cyklotrasy sú uvedené vyššie v tabuľke.
Navrhovaná cyklotrasa v úseku Strečno – Vrútky v intraviláne dotknutých obcí je po väčšine svojej
dĺžky vedená cez existujúce spevnené cesty, v extraviláne cez spevnené a nespevnené lesné
cesty. Navrhovaná činnosť preto nevyžaduje asanáciu obytných budov, objektov rekreácie ani
priemyselných areálov.
12

„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky,
Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“
Správa o hodnotení

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

1.2. Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky
Hodnotená činnosť zasahuje do ochranného pásma NP Malá Fatra v zmysle zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov kde platí 2. stupeň
územnej ochrany prírody a krajiny. Vo viacerých úsekoch ide cyklotrasa v súbehu s hranicou NP,
no na jeho územie nevstupuje. V tesnej blízkosti trasy sa nachádzajú aj NPR Krivé, NPR Starý
hrad s 5. stupňom ochrany a PP Domašínsky meander so 4. stupňom ochrany. Stavbou sa do
týchto území nezasahuje.
Riešené územie navrhovanej činnosti od km 2,00 do 9,500 zasahuje do chráneného vtáčieho
územia SKCHVU013 Malá Fatra a v rozsahu staničenia od km 2,00 do km 9,500 zasahuje do
územia európskeho významu SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu a SKUEV0252 Malá
Fatra.
Riešené územie nie je v prekryve ani s lokalitami zaradenými do Ramsarského zoznamu podľa
medzinárodného dohovoru o mokradiach.
Riešené územie vo viacerých úsekoch ide v súbehu s hranicou chránenej vodohospodárskej
oblasti Beskydy – Javorníky. Zároveň zasahuje do vyhláseného pásma hygienickej ochrany
podzemných vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov) a zároveň je v prekryve s ochranným pásmom II. stupňa prírodného liečivého zdroja
a prírodného zdroja minerálnych stolových vôd Martin (Záturčie) v katastroch obce Lipovec
a mesta Vrútky.
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 na samotnej ploche
riešeného územia nachádzajú biotopy európskeho aj národného významu.
Umiestnením hodnotenej činnosti v území nebudú dotknuté kultúrne a historické pamiatky ani
paleontologické, archeologické náleziská.
1.3. Ochranné pásma
Pri výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom.
Stavba sa nachádza v ochrannom pásme železničnej trate č. 180 Žilina – Košice. Zásahy do
ochranného pásma sa týkajú nasledovných úsekov:
 km 1,380 – km 1,600 (žkm 324,43) – cyklotrasa prechádza popod existujúce železničné
mosty. V danom mieste budú vybudované nové oporné múriky.
 km 5,120 – km 5,800 (žkm 323,76 – žkm 323,14 ) – cyklotrasa je v danom úseku vedená
na mostnom objekte SO 203.2 (od km 5,120 – km 5,443). V celom tomto úseku je
minimálna vzdialenosť medzi trasou a železničnou traťou 2,3 m (osovo 6,8 m).
 km 6,250 – km 6,500 (žkm 322,77 – žkm 322,54) – v tomto úseku prechádza cyklotrasa po
brehu rieky Váh v priestore medzi železnicou a riekou. Vzdialenosť od trate (osová) je min.
cca 7,7 m. Trasa je v tomto úseku vedená na terénnej plošine na úrovni trate vo výške cca
6,0 m nad úrovňou hladiny vody. V km 6,493 (žkm 322,54) trasa vstupuje na ďalšiu lávku
ponad Váh. Jedná sa o SO 204, lávka je kolmá na tok rieky a prevádza trasu z ľavého
brehu (k. ú. Strečno) opätovne na pravý breh (opätovne do k. ú. Nezbudská Lúčka).
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Stavba zasahuje do ochranného pásma diaľnice D1. Navrhovaná trasa prechádza popod D1
existujúcim podjazdom v km 214,932 D1 (staničenie 12,100 cyklotrasy). Stavba nemá žiaden vplyv
na diaľnicu a nijako do nej nezasahuje.
Stavba rovnako zasahuje aj do ochranného pásma cesty I/18. Jedná sa o úsek trasy od km 2,200
do km 5,250 a od km 5,980 do km 6,160. Napriek tomu stavba nijako nezasahuje do vozovky. V
úseku od km 3,490 – km 3,700 a od km 4,690 – km 5,160 sa nachádzajú v svahu komunikácie
ukotvené opory mostných objektov 203.1 (Lávka vo svahu cesty I/18 v km 3,490 – km 3,700) a
203.2 (Lávka vo svahu cesty I/18 a trate ŽSR v km 4,690 – km 5,440). Z hľadiska cesty I/18 sa
jedná o staničenia cca ckm 470,190 – ckm 470,400 a cca ckm 471,330 – ckm 471,800. Tieto
objekty budú budované v svahu medzi komunikáciou a riekou Váh pričom budú kotvené do svahu
ktorý nesie cestu I/18. Stavebný zásah bude spočívať vo vybudovaní základov premostení, ktoré
budú ukotvené pomocou mikropilót a zemných kotiev do podložia cesty I/18. Zároveň budú v
týchto staničeniach vo svahu umiestnené zábrany (ochrana cyklochodníka) proti padaniu nečistôt
a predmetov z cesty na chodník, kde by mohli zraniť osoby, prípadne spôsobiť materiálne škody.
Počas realizácie bude na ceste I/18 umiestnené dočasné dopravné značenie. Navyše sa
predpokladá s dopravnými obmedzeniami počas výstavby stavebných objektov 203.1 (Lávka vo
svahu cesty I/18 v km 3,490 – km 3,700) a 203.2 (Lávka vo svahu cesty I/18 a trate ŽSR v km
4,690 – km 5,440). Po ukončení realizácie stavba nebude mať žiaden negatívny vplyv na
premávku na ceste I/18.
K dotyku stavby s ochrannými pásmami inžinierskych sietí dochádza najmä v zastavaných
územiach obcí. Pri realizácii stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých IS.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením IS je nutné postupovať podľa
nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých IS v priestore staveniska sa nechá vytýčiť pre
zahájením stavby. Výkopy budú realizované ručne a všetky poškodenia budú hlásené správcovi
siete. Pred realizáciou stavby je nutné overiť a spresniť polohu IS a po dobu výstavby dostatočne
chrániť pred poškodením.

2. Voda
2.1. Odber vody celkom, maximálny a priemerný odber
Potreba vody počas výstavby navrhovanej činnosti spočíva v spotrebe technologickej vody, pitnej
vody pre zamestnancov stavby a úžitkovej vody pre hygienické účely. Údaje o spotrebe vody budú
upresnené v podrobnejšej etape projektovej prípravy stavby. Nepredpokladáme. Že sa bude
jednať o výrazné odbery.
2.2. Zdroj vody
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti budú zariadenia staveniska zásobované pitnou
vodou z miestnych zdrojov, resp. dovozom.

3. Suroviny
3.1. Druh a spotreba surovín
Na výstavbu cyklochodníka budú potrebné hlavné suroviny: štrkodrva, asfaltový betón, cementom
stmelené zmesi, oceľ pre zábradlia a oceľové laná, násypový materiál a pod. Pre etapu prevádzky
navrhovanej činnosti sa počíta s potrebou surovín na údržbu cyklotrasy (asfalt, prípadne posypový
materiál a pod.). Podrobné riešenie uvedených potrieb bude súčasťou vyššieho stupňa projektovej
dokumentácie.
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3.2. Ročná spotreba
Podrobnejšie údaje o spotrebe surovín v etape výstavby a prevádzky budú určené v ďalšej etape
projektovej prípravy stavby, resp. budú upresnené počas prevádzky, keďže súvisia s prevládajúcim
počasím počas roka.
3.3. Spôsob získavania surovín a materiálov
Spôsob získavania surovín a materiálov pre výstavbu navrhovanej činnosti bude špecifikovaný
dodávateľom stavby. V priestoroch stavebných dvorov budú umiestnené skládky stavebných
materiálov, štrkodrvy a pod.. Betónové zmesi a asfalt budú dovážané z existujúcich zdrojov.
Humusová vrstva, ktorá bude odobratá počas výstavby bude spätne využitá na zahumusovanie
svahov zemného telesa navrhovaného líniového diela a na rekultiváciu územia dotknutého
výstavbou.

4. Energetické zdroje
Spotreba elektrickej energie pri stavbe vzniká pri prevádzke stavebných dvorov rozmiestnených po
celej dĺžke trasy v blízkosti mostných objektov. Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
sa bude elektrická energia čerpať z jestvujúcich sietí. Nároky na spotrebu elektrickej energie
vyplynú z technickej dokumentácie stavby.

5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
5.1. Napojenie navrhovanej činnosti na priľahlú dopravnú infraštruktúru
Komunikačný systém hodnoteného územia navrhovanej činnosti je v súčasnosti vybudovaný.
Riešené územie je lokalizované v k. ú. obcí Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec a mesta Vrútky v
kontakte s významnými hlavnými aj miestnymi komunikáciami, ktoré sú súčasťou základnej
komunikačnej kostry dopravného systému dotknutých obcí aj mesta, čím je zaistená údržba trasy
ako aj prípadný prístup pre záchranné zložky.
Prepojenia cyklotrasy na existujúcu dopravnú sieť sú nasledovné:
 Úsek na ľavom brehu Váhu (k. ú. Strečno) je prístupný zo začiatku a z konca úseku.
Prístup je z miestnych komunikácií. Tento úsek je pokračovaním už existujúcej cyklotrasy
C.3.
 Úsek na pravom brehu Váhu v k. ú. Nezbudská Lúčka (km 0,000 – km 2,200) je prístupný
z cesty III/2073 v intraviláne obce a z miestnych komunikácií súbežných s navrhovanou
trasou. V extraviláne obce je úsek prístupný z existujúcej poľnej cesty, prípade
z navrhovanej preložky poľnej cesty v km 0,830 – km 1,420.
 V k. ú. Strečno bude zriadený vjazd (km 3,340), ktorým bude možné obsluhovať úsek od
km 2,200 – 4,570. Zjazd bude zriadený z existujúcej odstavnej plochy na ceste I/18.
 V km 6,000 trasa križuje existujúci zjazd k prístavisku pltí. V tomto mieste bude možný
prístup na trasu na úsek km 4,570 – 6,600 (úsek obsahuje mostné objekty SO 203 a SO
204). Vjazd bude slúžiť pre údržbu trasy a prípadné záchranné zložky, nebude slúžiť ako
nástupný bod pre cyklistov.
 Úsek cyklotrasy od km 6,600 po 11,700 bude prístupný z existujúcej lesnej cesty, v ktorej
trase je cyklotrasa vedená, alebo z miestnych komunikácií v obci Lipovec.
 Úsek od 12,700 – 14,200 bude prístupný z komunikácií v k. ú. Vrútky.

15

„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky,
Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“
Správa o hodnotení

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

5.2. Návrh riešenia cyklistickej dopravy
Cyklotrasa je navrhnutá ako nemotoristická komunikácia pre cyklistov. Je určená na dochádzanie
za prácou, rekreačnej cyklistike, rodinám s deťmi, seniorom, atď.
Konštatujeme, že navrhovaná činnosť rešpektuje súčasné cyklotrasy v hodnotenom území a jeho
širšom okolí. Navrhovaná cyklotrasa bude napojená na už existujúcu cyklotrasu C.3 vybudovanú
popri ľavom brehu vodnej nádrže Žilina (vodné dielo Žilina) v katastri obce Strečno. Realizáciou
stavby dôjde k skvalitneniu pohybu pre cyklistov v území medzi obcami Strečno, Nezbudská
Lúčka, Lipovec a mestom Vrútky.
5.3. Nároky na dopravu počas výstavby navrhovanej činnosti
V etape výstavby navrhovanej činnosti budú v hodnotenom území kladené dopravné nároky na
miestne existujúce komunikácie v súvislosti so zásobovaním stavby surovinami, presunom
stavebných materiálov a pod. V rámci stavby budú použité všetky potrebné bezpečnostné prvky
a dopravné značenie v súlade s predpismi tak, aby bola maximálne zabezpečená bezpečnosť
a plynulosť súvisiacej dopravy.
Príjazdy na stavenisko budú nasledovné
 Úsek na ľavom brehu Váhu (k. ú. Strečno) bude prístupný zo začiatku a z konca úseku.
Prístup je z miestnych komunikácií.
 Úsek na pravom brehu k. ú. Nezbudská Lúčka (km. 0,000 – km 2,200) bude prístupný z
cesty III/2073 v intraviláne obce. Potom s miestnych komunikácií súbežných s navrhovanou
trasou. V extraviláne obce je úsek prístupný z existujúcej poľnej cesty, prípadne s
navrhovanej preložky poľnej cesty. S tejto strany Váhu je navrhovaný aj hlavný prístup k
mostnému objektu SO 202 ponad Váh.
 V k. ú. Strečno bude zriadený vjazd (km 3,340) ktorým bude možné obsluhovať úsek od km
2,200 – 4,570. Zjazd bude zriadený z existujúcej odstavnej plochy na ceste I/18. V mieste
Zjazdu bude pozdĺž trasy vybudované oplotenie na dĺžke 100 m, a v mieste vjazdu bude
osadená brána. Týmito opatreniami sa zabráni neželanému vstupu a vjazdu na
cyklodopravnú trasu v mieste odstavnej plochy.
 V. KM 6,0 trasa križuje existujúci zjazd ku prístavisku pltí. V tomto mieste bude možný
prístup na trasu pre úsek km 4,570 – km 6,600 (úsek obsahuje objekty SO 203 a SO 204).
Tento vjazd bude slúžiť iba pre údržbu trasy a prípadné záchranné zložky, nebude slúžiť
ako nástupný bod pre cyklistov. Z toho dôvodu bude v tomto mieste bude pri ceste I/18
osadené dopravné značenie zakazujúce parkovanie osobných vozidiel a ich zjazd z cesty
I/18 do priestoru cyklochodníka.
 Úsek cyklotrasy od km 6,600 až do km 11,700 bude prístupný z existujúcej lesnej cesty v
ktorej trase je trasa vedená, alebo z miestnych komunikácií v obci Lipovec.
 Úsek od km 11,700 – 12,700 (vrátane objektu SO 207) je prístupný z cesty III/2130 na
viacerých bodoch
 Úsek od km 12,700 – k. ú. v km 14,200 je prístupný z miestnych komunikácií v k. ú. Vrútky.
Etapizácia, podrobný harmonogram a organizácia dopravy bude detailne riešená v nasledujúcom
stupni projektovej dokumentácie.
Počas realizácie zemných a stavebných prác nesmie byť na prístupovej ceste skladovaný žiadny
stavebný materiál ani zemina z výkopov a rýh. Prípadné znečistenie a poškodenie ciest bude
odstránené.
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6. Nároky na pracovné sily
Počas výstavby navrhovanej činnosti: Hlavnými pracovnými silami budú kvalifikované pracovné
sily a zamestnanci dodávateľských stavebných organizácií.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti: môžu vzniknúť nároky na trvalé pracovné sily (údržba
cyklochodníka a mostných objektov počas roka).
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II. Údaje o výstupoch
1.Ovzdušie
1.1. Zdroje znečistenia ovzdušia
Počas výstavby navrhovanej činnosti
Medzi plošné zdroje znečistenia ovzdušia môžeme zaradiť plochy súvisiace s výstavbou
cyklochodníka a mostných objektov (stavebné dvory, zariadenia staveniska). Počas stavebných
prác musí zhotoviteľ jednotlivé stavebné práce vykonávať tak, aby nepriaznivé vplyvy na ovzdušie
boli čo najmenšie. Líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby navrhovanej činnosti
budú komunikácie slúžiace ako príjazdy na stavenisko. Pôjde ale o zdroje dočasné, krátkodobé
s lokálnym pôsobením s rôznou intenzitou pôsobenia.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti
Navrhovanou cyklodopravnou trasou nebudú do územia pridané žiadne nové zdroje znečistenia
prachom a emisiami. Stavba ako taká nebude zdrojom emisií a zvýšenej prašnosti.

2. Odpadové vody
2.1. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd
Navrhovaná činnosť nebude generovať žiadne znečistené povrchové ani splaškové odpadové
vody. V etape výstavby navrhovanej činnosti môžeme len predpokladať kontamináciu vodného
prostredia látkami používanými v stavebnej činnosti ako sú pohonné hmoty, oleje, mazadlá, úniky
znečisťujúcich látok zo skladov techniky a úniky splaškových vôd zo soc. zariadení na stavebných
dvoroch. Ich vplyv je možné eliminovať organizačnými opatreniami počas výstavby.
2.2. Vody z povrchového odtoku
Z prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať len vody z atmosférických zrážok z komunikácií,
ktoré budú odvádzané sklonmi chodníka (priečnym a pozdĺžnym) voľne do terénu, kde budú buď
vsakovať, alebo budú stekať do recipientov. Všetka voda, ktorá spadne a bude zachytená na
mostných objektoch bude zachytená a bude zvedená sústavou odvodňovačov pod mostné objekty
do vodných tokov, resp. do odvodňovacích zariadení (existujúce priekopy, kanalizácia).
2.3. Charakter recipientu
Vody z atmosférických zrážok budú stekať z cyklochodníka do recipientov Váh, Turiec, Krpeliansky
kanál a potok Hoskora.
2.4. Vypúšťané znečistenia
Vypúšťané budú len vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch do terénu, recipientov resp.
do existujúcich priekop. Počas zimných mesiacov trasa nebude udržiavaná a preto nebude
realizovaný posyp.
2.5. Ovplyvnenie prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd
Z pohľadu celkového množstva odpadových vôd a vzhľadom k navrhovaným opatreniam je možné
konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k významnému ovplyvneniu prúdenia,
režimu a kvality podzemných a povrchových vôd v riešenom území.
Realizáciou a prevádzkou činnosti v navrhovanom funkčnom a stavebno-technickom riešení
(zakladanie na mikropilótach) nepredpokladáme trvalý pokles ani významné stúpnutie hladiny
podzemnej vody v riešenom území. Stavba je realizovaná bez pilierov v toku, teda
nepredpokladáme zmeny hydromorfných charakteristík toku.
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3. Odpady
3.1. Druh a kategória odpadu
Počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti predpokladáme, že budú vznikať odpady
uvedené v nasledujúcich tabuľkách (podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhl. MŽP SR č. 320/2017 Z.z.).
Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe a prevádzke hodnotenej činnosti sú v nasledujúcich
tabuľkách zaradené do kategórií odpadov: ostatný odpad – O.
V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhl. MŽP SR č. 320/2017 Z.z., môžu vzniknúť počas
búracích a demolačných prác počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti odpady uvedené
v nasledujúcom prehľade:
Tab.: Odpady počas výstavby podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.
Por.
č.

Katalógové
číslo
odpadu

Kategória Množstvo
odpadu
(t)

Názov odpadu

1.

17 01 01

Betón

O

105

2.

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

687

3.

17 04 05

Železo a oceľ

O

40

4.

17 05 04

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05
03

O

13 000

5.

17 05 06

Výkopová zemina iná jako uvedená v 17 05 05

O

27 380

O

-

O

-

O

-

6.

08 01 12

7.

03 01 05

8.

08 01 12

Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08
01 11
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové ( drevovláknité dosky, dyhy iné
ako uvedené v 03 01 04
Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08
01 11

9.

08 01 99

Odpady inak nešpecifikované

O

-

10.

12 01 02

Prach a zlomky zo železných kovov

O

-

11.

12 01 04

Prach a zlomky z neželezných kovov

O

-

12.

12 01 05

Hobliny a triesky z plastov

O

-

13.

12 01 13

Odpady zo zvárania

O

-

14.

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

-

15.

15 01 02

Obaly z plastov

O

-

16.

15 01 03

Obaly z dreva

O

-

17.

15 01 04

Obaly z kovu

O

-

18.

15 01 05

Kompozitné obaly

O

-

19.

15 01 06

Zmiešané obaly

O

-

20.

17 01 01

Betón

O

-

21.

17 03 02

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

-

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05
22.
17 05 04
O
03
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01
23.
17 06 04
O
a 17 06 03
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné
24.
17 09 04
O
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Pozn.: - údaj bližšie nešpecifikovaný, predpokladané množstvo max. do jednej tony (t)
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Stavebný odpad, prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú odvážané na skládku, ktorú
prevádzkuje organizácia s oprávnením na skladovanie tohto druhu odpadu. Betón a bitúmenové
zmesi budú zrecyklované. Počas výstavby bude potrebné veľké množstvo štrkodrvy a kameniva na
dočasné spevnenia, neskôr budú odstránené. Do kategórie 17 05 06 je zarátaný aj prebytočný
humus o celkovom množstve 3 300 t (pri hrúbke odhumusovania cca 200 mm) a výkopy pre
mostné objekty a múry. Zhotoviteľ stavby uzatvorí pred zahájením prác s oprávnenou organizáciou
zmluvu na zneškodňovanie odpadov. Skládka odpadov bude vo vzdialenosti do 20 km od
najvzdialenejšej
časti
stavby.
Predpokladané
množstvá
odpadov
vznikajúcich
z
výstavby navrhovanej činnosti budú spresnené v ďalšom stupni projektového riešenia stavby.
Betón a bitúmenové zmesi budú zrecyklované.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov:
Tab.: Odpady počas prevádzky podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
Por.
č.

Katalógové
číslo
odpadu

1.

20 03 01

Názov odpadu

Zmesový komunálny odpad

Kategória
odpadu

Množstvo
(t)

O

1

Množstvo odpadu
Užívaním, resp. prevádzkou navrhovanej činnosti bude produkovaný najmä zmesový komunálny
odpad bližšie nešpecifikovaný a separované zbierané zložky komunálnych odpadov: papier a
lepenka, sklo kovy a plasty (PET fľaše, tetrapak, plechovky), teda bude vznikať najmä bežný
zmesový komunálny odpad v kategórii 20 03 01, ktorý sa bude umiestňovať do nádob na odpad
osadených po celej trase v dostatočnom množstve. Po vytvorení cyklotrasy sa však nedá vylúčiť
ani občasné znečisťovanie iným druhom odpadu. Na zmiernenie týchto vplyvov budú po celej trase
umiestnené informačné a výstražné tabule nabádajúce k udržiavaniu poriadku.
Stavba bude mať vytvorené podmienky na separovanie odpadov pre plasty, sklo, papier a
zmesový komunálny odpad.
Predpokladané množstvá odpadov vznikajúcich z prevádzky navrhovanej činnosti budú spresnené
v ďalšom stupni projektového riešenia stavby.
3.2. Technologický postup, pri ktorom odpad vzniká
Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať nasledovné druhy odpadov:
 Odpad č. 1 – vzniká pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou navrhovanej
cyklotrasy, resp. s jej údržbou.
3.3. Spôsob nakladania s odpadmi
Búracie práce
Pred realizáciou navrhovanej cyklotrasy dôjde k asanácii viacerých spevnených existujúcich plôch
nachádzajúcich sa v havarijnom stave. O podrobnostiach búracích prác bude pojednávať
samostatná projektová dokumentácia.
Búracie práce budú realizované tak, aby boli vykonané a dodržiavané, technické a bezpečnostné
opatrenia na stavbe/ploche riešeného územia.
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Nakladanie s odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti
Riešenie nakladania s odpadmi počas výstavby navrhovanej činnosti bude riešené v zmysle
zákona č. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhl. MŽP SR č. 320/2017
Z.z.
Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti (vzniknuté
realizáciou stavby) je zhotoviteľ stavby. Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za
účelom zabezpečenia ich zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
v súlade s § 19[1]. Zhotoviteľ stavby je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v súlade s §77
[1]. Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe,
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné
povolenie. Táto osoba príp. investor môže zmluvne dané povinnosti preniesť na zhotoviteľa stavby.
Následne podľa §77 [1] ods. (4) je táto osoba povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto
činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií.
K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavebník doloží príslušnému okresnému úradu, odb.
životného prostredia potvrdenie o prevzatí stavebného odpadu na povolenú skládku, resp. na
využitie ako druhotnej suroviny, resp. potvrdenie o nezávadnosti dekontaminovaného materiálu pre
jeho ďalšie využitie.
Nakladanie s odpadmi počas prevádzky navrhovanej činnosti
Starostlivosť o produkované odpady, ktorých vznik súvisí bezprostredne s prevádzkou navrhovanej
činnosti, bude zabezpečovať prevádzkovateľ stavby. Prevádzkovateľ zabezpečí spracovanie
programu odpadového hospodárstva. Odpad zatriedi podľa katalógu odpadov, zabezpečí
umiestnenie vhodných nádob na zber odpadu pozdĺž cyklotrasy a následne zabezpečí jeho odvoz
na miesto zhodnotenia, alebo zneškodnenia. Zberné nádoby budú umiestnené na spevnených
plochách, ktoré budú označené.
Pôvodca odpadov bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Evidencia množstiev a druhov produkovaných odpadov bude vykonávaná v zmysle platnej
legislatívy. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavebník doloží príslušnému okresnému úradu,
odb. ŽP potvrdenie o prevzatí stavebného odpadu na povolenú skládku, resp. na využitie ako
druhotnej suroviny.

4. Hluk a vibrácie
4.1. Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa Vyhlášky 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 sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
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Tab.: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa Vyhlášky 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
Prípustné hodnoty a)
(dB)
Hluk z dopravy
Kat.
územia

Opis chráneného územia

Územie s osobitnou ochranou pred
I.

II.

III.

IV.

hlukom (napríklad kúpeľné miesta10,
kúpeľné a liečebné areály)
Priestor pred oknami obytných miestností
bytových a rodinných domov, priestor pred
oknami chránených miestností školských
budov, zdravotníckych zariadení a iných
chránených objektov, d)rekreačné územie
Územie ako v kategórii II
v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy,
miestnych komunikácií s hromadnou
dopravou, železničných dráh
a letísk, 9) 11) mestské centrá
Územie bez obytnej funkcie
a bez chránených vonkajších
priestorov, výrobné
zóny, priemyselné parky,
areály závodov

Ref.čas.
interval

LAeq, p

LASmax, p

Hluk
z iných
zdrojov
LAeq, p

45
45
40

50
50
40

60

45
45
40

50
50
45

50
50
45

55
55
45

65

50
50
45

deň
večer
noc

60
60
50

60
60
55

60
60
50

75

50
50
45

deň
večer
noc

70
70
70

70
70
70

70
70
70

95

70
70
70

Pozemná
a vodná
doprava
b) c)
LAeq, p

Želez.
dráhy
c)
LAeq, p

deň
večer
noc

45
45
40

deň
večer
noc

Letecká doprava

Poznámky k tabuľke:
a
) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén.
b
) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 11)
c
) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba na nastupovanie
a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d
) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.
––––––––––––––––––––––
9)

Notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.)

10)

§ 35 zákona č. 538/ 2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11)

Zákon č. 135/ 1961 Z. z. o pozemných komunkáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady SR č. 164/ 1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.2. Súčasná hladina hluku
Hlukové pomery v riešenom území sú ovplyvňované cestnou prevažne nákladnou dopravou na
blízkej komunikácii prvej triedy I/18 v smere na Žilinu a Ružomberok a železničnej trati č. 180 Žilina
– Košice.
4.3. Situácia počas prevádzky navrhovanej činnosti
Dotknuté územie a jeho bezprostredné okolie bude aj naďalej ovplyvňované predovšetkým hlukom
z neďalekej železničnej trate a dopravy na okolitých komunikáciách. Samotná stavba ako taká
nebude zdrojom hluku. Navrhovanou cyklodopravnou trasou nebudú do územia pridané žiadne
stacionárne alebo mobilné zdroje hluku.
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4.4. Hluk počas výstavby navrhovanej činnosti
Počas výstavby navrhovanej činnosti je pravdepodobné časovo obmedzené prekročenie
prípustných hodnôt hluku v dôsledku prevádzky stacionárnych zdrojov hluku na stavenisku. Tento
vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a stavebné dvory lokalizované najmä pri
stavebných objektoch ako sú lávky ponad rieku Váh a v intravilánoch obcí Strečno, Nezbudská
Lúčka, Lipovec a mesta Vrútky. Je preto potrebné aktuálne riadiť dobu ich činnosti počas
pracovného dňa (obmedzenie činnosti na najnižšiu možnú mieru, smerovať činnosť strojov mimo
exponovanú rannú a večernú dobu a pod.). Zároveň sa predpokladá výstavba celého úseku naraz,
pričom stavebné objekty budú realizované súčasne po dobu cca 18 mesiacov.
4.5. Vibrácie
Vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možné eliminovať voľbou vhodných technológií.
Budú krátkodobé a bez výrazného vplyvu na okolité objekty. Stavba nevyžaduje budovanie
hlbokých výkopov/základových konštrukcií.
Šírenie vibrácií z navrhovanej činnosti počas jej prevádzky nepredpokladáme.

5. Žiarenie a iné fyzikálne polia
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti nevyskytujú.
Nepredpokladáme šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí počas jej prevádzky v takej miere, že
by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody obyvateľstva v bližšom okolí navrhovanej činnosti.

6. Zápach a iné výstupy
Nepredpokladáme šírenie tepla a zápachu z funkčnej prevádzky navrhovanej činnosti.

7. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny a horninového
prostredia)
7.1. Očakávané vyvolané investície
K podmieňujúcim investíciám pri výstavbe navrhovanej činnosti možno zaradiť:
 prekládka vedenia NN v obci Lipovec,
 prekládka oznamovacích vedení v obec Lipovec.
Stavba nevyžaduje výstavbu nových inžinierskych sietí (IS), potrebná je však úprava a preložky
existujúcich IS. Rozsah týchto prác je pomerne malý a týka sa výlučne k. ú. Lipovec, kde je trasa
vedená popri existujúcej miestnej komunikácii, čo vyžaduje prekládku NN vedenia (SO 501)
a prekládku oznamovacích vedení Slovak Telekom. Prekládka týchto vedení je nutná z dôvodu
kolízie navrhovaného cyklochodníka a oporného múru.
7.2. Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny a horninového prostredia
Medzi terénne úpravy a zásahy do krajiny môžu byť zaradené búracie a demolačné práce,
výkopové práce, osadenie mostných objektov, výrub vegetácie, úpravy a preložky existujúcich
komunikácií a IS, realizácia dopravnej a technickej infraštruktúry, terénne úpravy, atď. Terénne
úpravy a zásahy do krajiny budú predstavovať aj činnosti súvisiace so zabezpečením stavebných
surovín pre potreby výstavby navrhovanej činnosti.
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ČASŤ C
KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia
Z hľadiska administratívneho členenia SR patrí navrhovaná činnosť do Žilinského kraja, okresov
Žilina a Martin, v k. ú. obcí Strečno, Nezbudská Lúčka a Lipovec a mesta Vrútky.
Hranica riešeného územia
Za bezprostredne riešené územie považujeme samotnú plochu umiestnenia navrhovanej činnosti
(viď. Mapa č. 2: Ortofotomapa v prílohe správy o hodnotení).
Hranica hodnoteného územia bola stanovená na základe nasledujúcich kritérií:
 dosahu možných vplyvov činností navrhovaného zámeru,
 situovania prvkov ochrany prírody a ÚSES,
 situovania obytných celkov.
Vplyvy navrhovanej činnosti boli hodnotené na ploche širšieho okolia, na ploche tzv. hodnoteného
územia, to je dané katastrami dotknutých obcí.

II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého
územia
1. Geomorfologické pomery (energia, sklonitosť, členitosť)
Hodnotené územie navrhovanej činnosti patrí podľa geomorfologického členenia (In: Atlas krajiny
SR) do Alpsko – himalájskej sústavy, podsústava – Karpaty, do provincie Západných Karpát,
subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, do Fatransko – tatranskej oblasti a celkov Malá Fatra,
Žilinská a Turčianska kotlina.
Z hľadiska typologického členenia reliéfu (In: Atlas krajiny SR) predstavuje hodnotené územie
fluviálne rezaný rázsochový reliéf na kryštalických štruktúrach so slabým uplatnením litológie.
Konkrétne ide o fluviálnu rezanú vysočinu. V katastri obce Strečno a mesta Vrútky prechádza
trasa aj cez územie, ktoré predstavuje fluviálny reliéf diferencovaných štruktúr so stredným až
silným uplatnením litológie. Konkrétne ide o fluviálnu rovinu.

2. Geologické pomery
2.1. Geologická charakteristika územia
Z pohľadu inžiniersko-geologickej klasifikácie (Geoenviroportal, 2018, IG prieskum –
GEOTECHNIK SK, 2016) patrí hodnotené územie do rajónu kvartérnych sedimentov, symbol F –
údolné riečne náplavy.
Na geologickej stavbe hodnoteného územia sa podieľajú antopogénne sedimenty a najmä horniny
kvartéru a kryštalinika (podľa vykonaných IG prieskumov v hodnotenom území – GEOTECHNIK
SK, 2016).
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Antropogénne sedimenty
Antropogénne sedimenty boli lokalizované len v lokalitách, kde cyklotrasa prechádza cez
urbanizované územie dotknutých obcí, ale aj na miestach vybudovaných existujúcich spevnených
ciest v extraviláne, napr. v blízkosti prístaviska pltí. Tie sú charakteristické premenlivou hrúbkou
max do 1,0 m p.t. a predstavujú konštrukčnú vrstvu ciest a násyp smerujúci k vodnému toku Váh,
charakteristickú prítomnosťou zmesi kameňov z vodného toku Váh, s výplňou zeminy charakteru
štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy, resp. zemina charakteru štrku s prímesou jemnozrnnej
zeminy, sivohnedej farby a korene rastlín a stromov.
Kvartér
Kvartérne sedimenty sú v hodnotenom území zastúpené horninami fluviálneho komplexu,
proluviálneho komplexu a deluviálneho komplexu.
 Horniny fluviálneho komplexu tvoria väčšinu podložia navrhovanej cyklotrasy, kde
prechádzajú cez aluviálnu nivu toku Váhu. Horniny fluviálneho komplexu sú budované
náplavovými hlinami a ílmi, fluviálnymi piesčitými a ílovitými štrkmi a terasovými štrkmi
miestami pokrytými deluviálnymi siltami.
 Horniny proluviálneho komplexu tvoria podložie len pod osadou Jánošíkovo. Horniny
proluviálneho komplexu sú budované proluviálnymi siltami a ílmi a proluviálnymi ílovitými
štrkmi, resp. sú to sute kamenito – ílovité až ílovito – kamenité.
 Horniny deluviálneho komplexu tvoria podložie v blízkosti chatovej osady Jánošíkovo a boli
identifikované aj v intraviláne obce Lipovec na pravom brehu Krpelianského kanála.
Horniny deluviálneho komplexu sú budované z kamenito – ílovitej až ílovito – kamenitej,
resp. siltovo kamenitej sute a zo zosuvného delúvia potenciálnych a stabilizovaných
zosuvov a svahových deformácií.
Kryštalinikum
 Horniny kryštalinika boli lokalizované pozdĺž navrhovanej cyklotrasy po takmer celej jej
dĺžke, nachádzajú sa v podloží, ktorý tvorí väčšinu podložia navrhovanej cyklotrasy.
Horniny kryštalinika sú budované biotitickými a muskoviticko – biotitickými granitmi
a granodioritmi a granodioritmi až tonalitmi, strednozrné biotitické granodiority.
Radón
Na základe mapy prírodnej rádioaktivity (ŠGÚDŠ, 2017) prevláda v hodnotenom území
navrhovanej činnosti nízke radónové riziko, čo nevyžaduje realizáciu významných protiradónových
opatrení.
2.2. Geodynamické javy
V hodnotenom území možno identifikovať z geodynamických javov predovšetkým seizmicitu
predmetného územia. V hľadiska seizmicity leží hodnotené územie v pásme so seizmickou
intenzitou 7° MSK, v zdrojovej zóne s referenčným seizmickým zrýchlením agR = 0,7 m/s2.
V hodnotenom území navrhovanej činnosti boli identifikované ďalšie geodynamické javy a procesy
a to svahové deformácie a zosuvy, erózne ryhy a výmole.
2.3. Ložiská nerastných surovín
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská
nerastných surovín ani chránené ložiská nerastných surovín.
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3. Pôdne pomery
3.1. Pôdne typy, druhy a ich bonita
V riešenom území najviac prevládajú kambizeme podzolové, sprievodné podzoly kambizemné
a rankre, zo zvetralín kyslých hornín a to v oblasti mimo dotknutých obcí v prielome Váhu.
V katastroch dotknutých obcí prevládajú fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové,
modálne a kultizemné ľahké; z nekarbonátových aluviálnych sedimentov. Malá časť trasy v úseku
na km 3,0 pretína aj územie s pôdnym typom rendziny a kambizeme rendzinové, sprievodné
litozememodálne karbonátové, lokálne rendziny sutinové; zo zvetralín pevných karbonátových
hornín.
Z hľadiska pôdnych druhov ide prevažne o pôdy piesčito – hlinité, ílovito – hlinité, hlinité a stredne
kamenité. V blízkosti dotknutých obcí sa miestami nachádzajú aj antropické pôdy. Antropické pôdy
sú skupinou pôd s prevládajúcim pôdotvorným procesom antropickým (kultivačným, či
degradačným), ktorý znamená zásah človeka do prírodných pôdotvorných procesov. Prirodzená
pôda je narušená antropickými vplyvmi natoľko, že vznikla antropogénna.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere
2,5154 ha, dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere 0,265 ha a k trvalému
záberu lesnej pôdy o výmere 0,0252 ha.
3.2. Stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu
Proces pôdnej erózie sa prejavuje najmä v oblastiach s väčším sklonom územia na plochách
nepokrytých vegetačným krytom a na zrnitostne ľahších pôdach. Vzhľadom na súčasný charakter
a pokryv územia má riešené územie nepatrnú náchylnosť na vodnú a veternú eróziu.
Z hľadiska odolnosti pôd proti kompakcii a intoxikácii sú pôdy riešeného územia po väčšine dĺžky
trasy stredne odolné. Miestami slabo odolné (Strečno) a silno odolné (Lipovec). (In: Atlas krajiny
SR).
3.3. Kvalita a stupeň znečistenia pôd
Navrhovaná činnosť je trasovaná cez územia, kde sa nachádzajú väčšinou pôdy relatívne čisté až
mierne kontaminované (In: Atlas krajiny SR).

4. Klimatické pomery
Podľa klimatického členenia Slovenska (In: Atlas krajiny SR), patrí prevažná časť hodnoteného
územia do mierne teplej klimatickej oblasti, okrsok M7 – mierne teplý, vlhký, vrchovinový (júl ≥ 16
°C, LD < 50 ,Iz ≥ 120). Kratšie úseky cyklotrasy na území obce Strečno, Lipovec a mesta Vrútky
patria do okrsku M5 – mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou, dolinový/kotlinový
(január ≤ 3 °C, júl ≥ 16 °C, LD < 50, Iz = 60 až 120, LD – letné dni, Iz – Končekov index
zavlaženia).
4.1. Zrážky
Priemer mesačných (ročných) úhrnov zrážok z meteorologickej stanice Dolný Hričov (okres Žilina)
je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Tab.: Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok v mm (r. 2013 – 2017)
Dolný Hričov
2013
2014
2015

I.
77
36
73

II.
43
36
23

III.
37
35
62

IV.
13
52
36

V.
142
93
115
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VI.
59
77
58

VII.
35
98
67

VIII.
50
148
42

IX.
103
79
60

X.
25
65
35

XI.
56
23
89

XII.
25
48
18

ROK
665
790
678
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2016
2017

38
16

114
35

10
43

59
120

56
48

76
63

167
65

70
78

49
149

111
99

54
77

32
39

836
832

(Zdroj: Agrometeorologické a fenologické informácie, 2013 – 2017, SHMÚ, 2018)

4.2. Teploty
Priemer mesačných (ročných) teplôt vzduchu z meteorologickej stanice Dolný Hričov (okres Žilina)
je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Tab.: Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu v °C (2013 – 2017)
Dolný Hričov
2013
2014
2015
2016
2017

I.
-2,6
1,8
0,1
-2,3
-7,3

II.
-0,3
3,6
-0,5
3,6
1,1

III.
0,8
7,0
4,3
4,7
6,1

IV.
9,4
10,4
8,0
9,4
7,4

V.
13,9
13,4
13,0
14,2
14,4

VI.
17,8
16,6
17,7
18,6
19,0

VII.
19,9
19,7
20,6
19,4
18,9

VIII.
19,3
16,4
21,2
17,2
19,7

IX.
12,2
14,8
14,7
15,6
13,3

X.
10,0
10,2
8,9
7,8
8,9

XI.
5,0
7,2
5,0
4,3
4,1

XII.
1,6
1,4
2,5
-1,4
1,1

ROK
8,9
10,2
9,6
9,3
8,9

(Zdroj: Agrometeorologické a fenologické informácie, 2013 – 2017, SHMÚ, 2018)

5. Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia
Na znečistenie ovzdušia výraznou mierou vplývajú veľké a stredné zdroje znečistenia. Údaje
o množstve vyprodukovaných emisií znečisťujúcich látok za roky 2012 až 2016 v okresoch Žilina a
Martin sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
Tab.: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Žilina za roky 2012 – 2016
Názov znečisťujúcej látky
Tuhé znečisťujúce látky (TZL)
Oxidy síry (SO2)
Oxidy dusíka (NO2)
Oxid uhoľnatý (CO)
Organické látky (TOC)
(Zdroj: SHMU, 2018)

Množstvo
Množstvo
Množstvo
Množstvo
Množstvo
ZL(t) za rok ZL(t) za rok ZL(t) za rok ZL(t) za rok ZL(t) za rok
2012
2013
2014
2015
2016
132,168
156,234
209,383
144,534
138,349
509,492
443,795
450,293
487,082
275,495
547,993
555,661
501,525
405,755
312,115
200,861
1755,831
1786,940
201,299
156,870
468,532
460,621
462,229
350,798
479,627

Tab.: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Martin za roky 2012 – 2016
Názov znečisťujúcej látky
Tuhé znečisťujúce látky (TZL)
Oxidy síry (SO2)
Oxidy dusíka (NO2)
Oxid uhoľnatý (CO)
Organické látky (TOC)
(Zdroj: SHMU, 2018)

Množstvo
Množstvo
Množstvo
Množstvo
Množstvo
ZL(t) za rok ZL(t) za rok ZL(t) za rok ZL(t) za rok ZL(t) za rok
2012
2013
2014
2015
2016
26,577
25,450
22,103
23,931
27,401
874,095
559,167
419,288
458,441
523,891
333,434
282,098
253,464
261,660
302,270
127,571
132,937
105,502
110,686
118,844
90,384
72,600
73,538
70,963
59,552

Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok ovzdušia v tonách podľa prevádzkovateľov v
okrese Žilina za rok 2016
Názov prevádzkovateľa
DOLVAP, s.r.o.
Žilinská teplárenská, a. s.
BEKAM, s.r.o.
DOLKAM Šuja, a. s.
Kia Motors Slovakia s.r.o.
(Zdroj: SHMU, 2018)

TZL
70,558
14,412
10,588
10,431
9,569
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SO2
11,407
254,438
0,148

NO2
17,289
186,593
1,179
44,103

CO
14,244
38,529
1,968
18,118

TOC
40,727
8,654
327,903
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Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok ovzdušia v tonách podľa prevádzkovateľov v
okrese Martin za rok 2016
Názov prevádzkovateľa
Martinská teplárenská, a. s.
ŽOS Vrútky a. s.
PREFA invest a. s.
Železnice Slovenskej republiky
Chyžbet SK, s.r.o.
(Zdroj: SHMU, 2018)

TZL
10,638
3,192
2,584
1,662
1,458

SO2
445,398
68,216
0,002
1,529
-

NO2
261,489
16,624
0,258
1,148
0,023

CO
23,147
54,077
0,115
8,335
0,009

TOC
4,953
17,751
0,044
1,141
0,002

6. Hydrologické pomery
6.1. Vodné toky
Hodnotené územie navrhovanej činnosti hydrologicky patrí do povodia Váhu. Z hľadiska typu
režimu odtoku patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do stredohorskej oblasti s vyššími
pohoriami so snehovo – dažďovým typom režimu odtoku (In Atlas krajiny SR).
Cyklotrasa v celej svojej dĺžke prechádza údolím rieky Váh alebo Turiec. V celom úseku dotyku
s riekou Váh je cyklochodník trasovaný tak, aby pri bežných prietokoch nedochádzalo k jeho
zaplavovaniu. Trasa pretína riečne koryto Váhu medzi obcami Strečno a Nezbudská Lúčka a mimo
intravilánu obcí na km 2,075, 6,500 a 12,350. Ďalej sa trasa pretína s Krpelianskym kanálom v km
11,470 a potokom Hoskora v km 6,890 v susedstve chatovej osady Jánošíkovo.
Priemerné mesačné a extrémne prietoky vodného toku Váh a Turiec sú uvedené v nasledujúcom
prehľade:
Tab.: Prietoky vodného toku Váh a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty z roku 2016
Stanica: Strečno
Tok: Váh
Staničenie: 266,4 km
Plocha: 5453,25 km2
Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI
XII.
Rok
Qm
70,337 118,27 98,508 85,990 80,105 67,345 60,035 81,648 60,998 78,853 103,59 109,49 84,469
(m3.s-1)
Qmax2016:
327,400
22/02/15
Qmin2016
43,791
03.10
Qmax1997-2015:
996,700
09/07/16-1997
Qmin1979-2015
13,090
28.10-2000
(Zdroj: Hydrologická ročenka povrchové vody 2016, SHMÚ, 2017)

Tab.:

Prietoky vodného toku Turiec a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty z roku 2016

Stanica: Martin
Tok: Turiec
Staničenie: 6,90 km
Plocha: 827,00 km2
Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI
XII.
Qm
7,251 30,462 14,744 9,581 7,958 5,355 5,562 8,375 6,388 9,899 12,511 9,617
(m3.s-1)
Qmax2016:
74,950
22/02/12
Qmin2016
4,098
08.07
Qmax1997-2015:
327,000
26/07/13-1960
Qmin1979-2015
2,121
06.12-1984
(Zdroj: Hydrologická ročenka povrchové vody 2016, SHMÚ, 2017)
Qm – priemerné mesačné prietoky sú aritmetickým priemerom priemerných denných prietokov [m 3.s-1] za mesiac,
Qmax2016 – najväčší kulminačný prietok [m3.s-1] v roku 2016,
Qmax1997-2015 – najväčší kulminačný prietok [m3.s-1] vyhodnotený v uvedenom období pozorovania,
Qmin2016 – najmenší priemerný denný prietok [m3.s-1] v roku 2016,
Qmin1979-2015 – najmenší priemerný denný prietok [m3.s-1] vyhodnotený v uvedenom období pozorovania.

Rok
10,557

6.2. Vodné plochy
Z povrchových vôd sa v riešenom území nenachádzajú prirodzené ani umelé vodné plochy (vodné
nádrže, rybníky a štrkoviská). Najbližšie sa rozprestiera Vodné dielo Žilina cca 700 m západne
vzdušnou čiarou od riešeného územia a vodné plochy (štrkoviská) po výstavbe diaľnice D1 medzi
tokom Váhu a Krpelianskym kanálom cca 300 m južne od riešeného územia.
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Riešené územie sa nenachádza v záplavovom území ani v zóne povodňového rizika (podľa: Mapy
povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov SR, SVP, š. p., 2018). Napriek
tomu trasovanie cyklochodníka v riešenom území je vo viacerých úsekoch vedené pod úrovňou
100 aj 50 ročnej vody. Je to z dôvodu terénnych podmienok, kde by vedenie trasy na pilieroch
alebo vysokom násype neekonomické a neefektívne.
6.3. Podzemné vody
Podľa členenia na hlavné hydrogeologické regióny (In: Atlas krajiny SR) patrí hodnotené územie
do nasledujúcich hydrogeologických regiónov:
 paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov
s medzizrnovou priepustnosťou,
 mezozoikum a kryštalinikum
Kriváňskej
Fatry
s krasovou
a krasovo-puklinovou
priepustnosťou
 paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny s medzizrnovou priepustnosťou.
Na základe inžiniersko - geologického prieskumu (GEOTECHNIK SK, s.r.o. 12/2016) podzemná
voda na ploche riešeného územia nebola identifikovaná.
6.4. Pramene a pramenné oblasti
V riešenom území navrhovanej činnosti a jeho susedstve sa nenachádzajú pramene a pramenné
oblasti využívané pre zásobovanie obyvateľstva.
6.5. Termálne a minerálne pramene
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú prírodné zdroje stolových, liečivých
a minerálnych vôd. Taktiež neboli dokladované zdroje geotermálnych vôd.
6.6. Vodohospodársky chránené územia
Samotná plocha riešeného územia vo viacerých úsekoch ide v súbehu s hranicou chránenej
vodohospodárskej oblasti Beskydy – Javorníky. Zároveň zasahuje do vyhláseného pásma
hygienickej ochrany podzemných vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení
neskorších predpisov) a zároveň je v prekryve s ochranným pásmom II. stupňa prírodného
liečivého zdroja a prírodného zdroja minerálnych stolových vôd Martin (Záturčie) v katastroch
obce Lipovec a mesta Vrútky.
CHVO Beskydy – Javorníky bola vyhlásená na chránenú vodohospodársku oblasť Nariadením
vlády č. 13/1987 Zb. za účelom ochrany významnej prirodzenej akumulácie povrchových
a podzemných vôd.
Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú vodné zdroje využívané na zásobovanie vodou
okolitého obyvateľstva.
6.7. Stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd
6.7.1. Znečistenie povrchových vôd
V hodnotenom území sa kvalita povrchových vôd monitoruje na mieste odberu Váh – Dubná skala
(V146500D – rkm 270,3). Kvalita vody v širšom okolí riešeného územia je sledovaná na vodnom
toku Turiec (V135002D – rkm 7,0). Kvalita povrchových vôd na vodnom toku Hoskora sa
v súčasnej dobe nemonitoruje.
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Kvalita povrchových vôd je ovplyvňovaná jednak bodovými zdrojmi znečisťovania a na druhej
strane rozptýlenými zdrojmi znečisťovania povrchových vôd. Bodové zdroje znečisťovania môžu
predstavovať obecné kanalizačné systémy, výpuste z priemyselných areálov, turistických
a rekreačných zariadení a pod. Rozptýlené zdroje znečisťovania sa nedajú monitorovať
a predstavujú poľnohospodárske aktivity, lesohospodárske činnosti, obyvateľstvo nepripojené na
kanalizačný systém, a pod.
Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovacom mieste Váh – Dubná skala v roku 2016 podľa
nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. – všeobecné, hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele
kvality vody.

(Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska, SHMÚ, 2018).

6.7.2. Znečistenie podzemných vôd
Kvalita podzemných vôd na území okresov Žilina a Martin je ovplyvňovaná antropogénnym
znečistením a charakterom využitia povrchu. Znečistenie podzemných vôd je odrazom zvýšenia
koncentrácií základných zložiek chemizmu vplyvom antropogénneho zaťaženia územia, ale aj
chemizmu zrážok z povrchového odtoku. Medzi najčastejšie prekračované ukazovatele
v porovnaní s limitnými hodnotami STB 757111 patria Mn, Fe, CHSK, sírany a dusičnany.
V riešenom území je úroveň znečistenia podzemných vôd najvyššia v katastri obce Strečno, kde
sa hladiny znečistenia pohybujú na strednej až veľmi vysokej úrovni. V ostatných lokalitách trasy je
úroveň znečistenia podzemných vôd nízka.

7. Fauna, flóra a vegetácia
7.1. Kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika
Podľa členenia Slovenska na fytogeograficko-vegetačné oblasti (Plesník, P., In: Atlas krajiny SR)
patrí hodnotené územie do bukovej zóny, kryštalicko – druhohornej oblasti. Celý úsek cyklotrasy je
trasovaný cez nasledujúce okresy, podokresy a obvody: Žilinská kotlina (severný podokres), Malá
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Fatra, Veľká Fatra (podokresy Lúčanská a Krivánska Fatra, obvody Krivánske veterné hole
a Veľká lúka) a Turčianska kotlina (južný podokres).
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu v hodnotenom území a jeho blízkom okolí tvorili prevažne
jaseňovo – brestovo – dubové lesy v povodiach veľkých riek, karpatské dubovo – hrabové lesy
a bukové a jedľovo – bukové lesy.
Zoogeograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej časti a do pontokaspickej
provincie a hornovážskeho okresu. Z hľadiska terestrického
biocyklu patrí živočíšstvo
hodnoteného územia do provincie stredoeurópskych pohorí, podprovincie karpatských pohorí a do
provincie listnatých lesov (In: Atlas krajiny SR).
Prieskum bioty na ploche riešeného územia a v jeho okolí
V riešenom území bol vykonaný prieskum bioty ako súčasť celkového hodnotenia vplyvu výstavby
navrhovanej cyklodopravnej trasy na vegetáciu v období leto, jeseň a zima roku 2017 a jar a leto
roku 2018.
Plocha riešeného územia je v súčasnosti tvorená z väčšej časti spevnenými a nespevnenými
lesnými cestami, ktoré sú lemované ruderálnou vegetáciou. Zvlášť to platí v intraviláne obcí
Strečno, Nezbudská lúčka, Lipovec a mesta Vrútky. Časť úseku prechádza aj cez lesné porasty,
brehové riečne porasty a lúčne biotopy. Zväčša sa jedná o porasty prevažne prirodzeného lesa so
zastúpením prírodných znakov, pričom prírodné znaky a procesy prevažujú nad antropickými
znakmi a procesmi. Priestorová výstavba lesa spôsobená extenzívnou činnosťou človeka je len
čiastočne pozmenená. Lesy tvoria prevažne rôznoveké viacvrstvové porasty. Podiel pôvodných
drevín je tu ale viac ako 85 %.
V tesnej blízkosti trasy prevažujú dreviny typické pre sutinové lesy (bezprostredná blízkosť so
železničnou traťou, resp. cestou prvej triedy) a lesné porasty na brehoch veľkých riek. Svoje
zastúpenie tu majú druhy ako javor mliečny (Acer platanoides), javor horský (Acer
pseudoplatanus), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), hrab obyčajný
(Carpinus betulus) a čremcha obyčajná (Prunus padus). Bližšie k rieke Váh zastúpené aj druhy
ako jelša lepkavá (Alnus glutinosa), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre),
vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba rakytová (Salix caprea), breza previsnutá (Betula pendula) a agát
biely (Robinia pseudoacacia). Buk lesný (Fagus sylvatica) a dub letný (Quercus robur) príp. dub
zimný (Quercus petraea) sa tu vyskytujú len veľmi ojedinele a ich výskyt je viazaný skôr na
spoločenstvá, ktoré sú predmetom ochrany v NPR Krivé, NPR Starý Hrad príp. PP Domašínsky
meander. Krovitú vrstvu tvoria prevažne druhy lieska obyčajná (Corylus avellana), baza čierna
(Sambucus nigra), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a mladé nálety javora poľného
(Acer campestre).
Stály vplyv antropizácie na vegetáciu má za následok aj existenciu ruderálnych spoločenstiev v
sledovanom území lemujúcich spevnené a nespevnené existujúce cesty. Okrem prirodzených,
alebo prírode blízkych biotopov sa tu nachádzajú aj človekom ovplyvnené, alebo človekom
vytvorené biotopy, kde vegetácia je značne pozmenená. Prítomné sú viaceré druhy ruderálov,
burín, zavlečených a na niektorých miestach aj invazívnych neofytov. Úseky trasy, ktoré
prechádzajú cez nelesné spoločenstvá sú lemované mozaikou teplomilných a vlhkomilných druhov
typických pre kosné lúky a vysokobylinné spoločenstvá na brehoch veľkých riek. Nemožno však
pozabudnúť na vodné a na vode závislé druhy a ich spoločenstvá na brehoch Váhu a jeho
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prítokov, ktoré sú a budú v čase realizácie najviac postihnuté výstavbou mostných objektov.
Podrobnejšie je vegetácia riešeného územia popísaná v kap. 7.2 Charakteristika biotopov a ich
významnosť.
Na ploche riešeného územia nie je zaznamenaný výskyt vzácnych, resp. kriticky ohrozených
rastlinných taxónov alebo vzácnych a kriticky ohrozených rastlinných druhov.
Na ploche riešeného územia sa nachádza vzrastlá zeleň, teda pre jej realizáciu je potrebný výrub
drevín. Podrobný dendrologický prieskum a inventarizácia porastov budú zrealizované v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie.
Zo zoogeografického pohľadu veľká časť riešeného územia prechádza mimo dotknutých obcí,
prevažne cez lesné porasty, brehové porasty, extenzívne obhospodarované polia a lúčne
spoločenstvá. Najväčšie zastúpenie v sledovanom území mali bezstavovce a to predovšetkým
skupiny viazané na lúčne spoločenstvá Domašínskeho meandra a lesné porasty popri rieke Váh.
Okrem bežných druhov, ktoré sú viazané aj na ruderálne biotopy sa tu vyskytujú napr. z radu
motýle babôčka žihľavová (Aglais urticae), súmračník metlicový (Thymelicus sylvestris), očkáň
obyčajný (Aphantopus hyperantus), dúhovec menší (Apatura ilia), dúhovec väčší (Apatura iris), zo
vzácnejších druhov sa tu môže vyskytnúť aj spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria)
a ohniváčik hadovníkový (Lycaena helle); z radu rovnokrídlovce (Orthoptera) kobylka zelená
(Tettigonia viridissima) a čeľaď koníkovité (Acrididae); z radu chrobáky (Coleoptera) vrbinár
štvorbodý (Clytra quadripunctata), snehuľčík žltý (Rhagonycha fulva), kováčik (Hemicrepidius
niger), fúzač škvrnitý (Rutpela maculata), fúzač kvetový (Stenurela melanura), liskavka mätová
(Chrysolina herbacea), liskavka jelšová (Linaeidea aenea) a lajniak hladký (Trypocopris vernalis),
zo vzácnejších druhov je tu možný výskyt roháča obyčajného (Lucanus cervus), fúzača alpského
(Rosalia alpina) a bystrušky potočnej (Carabus variolosus); z radu pavúkovce (Arachnoidea)
križiak obyčajný (Araneus diadematus), kosec (Opilio sp.); z radu bzdochy (Heteroptera) bzdocha
zelená (Palomena viridissima), bzdocha kapustová (Eurydema oleraceum).
V sledovanom území majú svoje zastúpenie aj viaceré druhy stavovcov viazané na tok Váhu
a jeho prítokov, husté brehové porasty a lesné porasty. Z rýb boli počas prieskumu determinované
druhy jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) a ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus). Niektoré
lokality na úseku sú známe aj výskytom chránenej hlávátky podunajskej (Hucho hucho) a ďalších
druhov charakteristických pre horný tok Váhu ako pstruh potočný (Salmo trutta fario), mrena
severná (Barbus barbus), šťuka severná (Esox lucius) a pod. Z obojživelníkov bol zaznamenaný
výskyt druhov ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan hnedý (Rana temporaria) a kunka
žltobruchá (Bombina variegata). Z plazov najmä jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), jašterica
živorodá (Lacerta vivipara), jašterica múrová (Podacris muralis), užovka stromová (Zamenis
longissimus) (najsevernejší výskyt v rámci Slovenska) a na brehoch vôd užovka obojková (Natrix
natrix). Z vtákov boli zaznamenané zväčša len bežnejšie druhy typické aj pre urbanizovanú krajinu,
zo vzácnejších druhov, ktoré sú aj predmetom ochrany CHVÚ Malá Fatra (pozri kap. 9./9.2.
Európska sieť chránených území - lokality sústavy Natura 2000) tu boli zistené bocian čierny
(Ciconia nigra), chriašteľ poľný (Crex crex), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), rybárik riečny
(Alcedo atthis) a muchárik sivý (Muscicapa striata). Cicavce sú v sledovanom území zastúpené
v menšom množstve čo sa týka do počtu druhov. V lesných porastoch sutinových lesov sa
vyskytovali hlodavce najmä premnožený druh hrdziak lesný (Clethrionomys glareolus) a na
základe pobytových znakov, nálezov trusu a stôp boli identifikované aj väčšie druhy ako líška
hrdzavá (Vulpes vuples), srnec hôrny (Capreolus capreolus), diviak lesný (Sus scrofa) a dokonca
medveď hnedý (Ursus arctos). V blízkosti lúčnych spoločenstiev, poľných ciest a polí bol
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zaznamenaný výskyt hraboša poľného (Microtus arvalis), krta obyčajného (Talpa europaea) a ježa
bledého (Erinaceus roumanicus). Biotop Váhu trvale obýva niekoľko semiaquatických druhov
cicavcov. Medzi najvýznamnejšie patrí kriticky ohrozená vydra riečna (Lutra lutra), ktorá sa
vyskytuje na celom sledovanom úseku. Najmä na miestach vtoku prítokov sa môže vyskytovať
ďalší ohrozený a chránený druh - dulovnica menšia (Neomys anomallus).
Časť riešeného územia sa nachádza v urbanizovanom území dotknutých sídel Strečno,
Nezbudská lúčka, Lipovec a Vrútky. V tomto prípade ide o urbanizované územie so silným
antropickým tlakom, kde výskyt živočíchov je limitovaný stavu a kvalite riešeného územia.
V súčasnosti sa v areáli stavby nachádza ruderálna náletová vegetácia, na ktorú sa viažu len
bežné druhy bezstavovcov a stavovcov.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa na plochu takéhoto charakteru viaže výskyt/zalietavanie najmä
synantropných druhov živočíchov, ako napr. z mäkkýšov slimák záhradný (Helix pomatia), slizniak
hnedý (Arion fuscus), z hmyzu druhy z radu blanokrídlovce (Hymenoptera) napr.: čmeľ zemný
(Bombus terrestris), osa obyčajná (Vespula vulgaris), včela medonosná (Apis mellifera); z radu
motýle (Lepidoptera) napr.: mlynárik kapustový (Pieris brassicae), mlynárik repkový (Pieris napi),
modráčik krvavcový (Maculinea teleius), babôčka pávooká (Inachis io) a početné druhy z radu
chrobáky (Coleoptera) a z radu dvojkrídlovce (Diptera) najmä muchy a komáre.
Z vtákov k typickým druhom tohto biotopu patria: straka čiernozobá (Pica pica), holub hrivnák
(Columba palumbus), havran poľný (Corvus frugilegus), sýkorka bielolíca (Parus major), drozd
čierny (Turdus merula), vrabec domový (Passer domesticus), hrdlička záhradná (Streptopelia
decaocto), žltochvost domový (Phoenicurs domesticus), trasochvost biely (Motacilla alba), bocian
biely (Ciconia ciconia) a vodné druhy vtákov viazané na tok rieky Váh a vodné dielo Žilina kačica
divá (Anas platyrhynchos), labuť hrubozobá (Cygnus olor), čajky (Larus spp.) a volavka popolavá
(Ardea cinerea). Z cicavcov bol zaznamenaný najmä výskyt malých hlodavcov ako myš domova
(Mus musculus) a potkan hnedý (Rattus norvegicus). Zalietavanie, resp. výskyt
vzácnejších/plachších druhov v tejto časti úseku vzhľadom na identifikované antropogénne vplyvy
v danom priestore nepredpokladáme.
7.2. Charakteristika biotopov a ich významnosť
Na ploche riešeného územia a jeho susedstve sa nachádzajú nasledovné biotopy (mozaiky,
fragmenty, komplexy biotopov):
Biotopy významné z pohľadu ochrany prírody:


Ls1.1 Vŕbovo – topoľový nížinný lužný les – viacposchodové porasty v najnižších miestach
údolných nív väčších riek, sú spravidla viacposchodové. Krovinové poschodie zväčša
chudobné na druhy, prevládajú v ňom zmladené jedince stromov. V bylinnej vrstve sa
uplatňujú hygrofilné a nitrofilné druhy, ku ktorým prenikajú autochtónne rýchlo sa šíriace
druhy a invázne druhy. V blízkosti riešeného územia bol zaznamenaný maloplošný
fragment v lokalite na km 2,5 a 4,5 na ľavom brehu Domašínskeho meandra tvoriaci
komplex s ďalšími lesnými biotopmi. Z typických druhov boli zaznamenané topoľ čierny
(Populus nigra), vŕba biela (Salix alba), lipkavec močiarny (Galium palustre), čerkáč
peniažtekový (Lysimachia nummularia), chrastnica trsťovníkovitá (Phalaroides
arundinacea), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), mäta dlholistá (Mentha longifolia), vrbica
vrbolistá (Lythrum salicaria) a pod.
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Ls1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy – viacposchodové porasty s druhovo
bohatým krovinovým poschodím. V bylinnej vrstve sa rovnako uplatňujú hygrofilné
a nitrofilné druhy. V trasovaní cyklochodníka vytvárajú mozaiku, resp. komplexy so
sutinovým lesom najme v oblasti chatovej osady Jánošíkovo, v blízkosti prístaviska pltí a na
ľavom brehu Domašínskeho meandra. Z druhov boli zaznamenané dreviny jelša lepkavá
(Alnus glutinosa), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), čremcha strapcovitá (Prunus padus),
vŕba krehká (Salix fragilis) a baza čierna (Sambucus nigra). Z bylín najčastejšie sa
vyskytovali druhy kozonoha hostcova (Aegopodium podagraria), krkoška chlpatá
(Chaerophyllim hirustum), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), hluchavka škvrnitá (Lamium
maculatum) a nepôvodný druh netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora).



Ls4 Lipovo – javorové sutinové lesy – zmiešané porasty na svahových, úžľabinových
a roklinových sutinách. Výskyt najčastejšie na vápencovom podloží ako maloplošné
fragmenty s veľkou diverzitou drevín, ktorú zvyšuje prímes ďalších druhov z kontaktných
spoločenstiev. Krovinové poschodie je bohato vyvinuté, v bylinnej vrstve sa uplatňujú
heminitrofilné a nitrofilné druhy. V riešenom území vytvárajú komplex predovšetkým
s biotopom Ls1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy a v trasovaní vytvárajú najviac
dominantnú zložku, aj keď čiastočne pozmenenú vplyvom antropogénnej činnosti. Z drevín
boli na uvedenej trase zaznamenané typické druhy ako javor mliečny (Acer platanoides),
javor horský (Acer pseudoplatanus), lipa malolistá (Tilia cordata). Miestami sa vyskytovali
ďalšie druhy drevín ako jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), hrab obyčajný (Carpinus betulus),
brest horský (Ulmus glabra) a lieska obyčajná (Corylus avellana). Z bylín zaznamenaný
výskyt druhov ako pakost smradľavý (Geranium robertianum), mesačnica trváca (Lunaria
rediviva), zvonček repkovitý (Capmanula rapunculoides), cesnkačka lekárska (Alliaria
petiolata), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica) a čoraz častejšie aj netýkavka nedotklivá
(Impatiens noli-tangere), netýkavka málokvetá (Impatiens parviflora) a netýkavka žliazkatá
(Impatiens glandulifera).



Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky – druhovo bohaté jedno až dvojkosné lúky,
vyskytujúce sa v alúviách veľkých riek, na svahoch, násypoch, na miestach bývalých polí,
na zatrávnených úhoroch a v ovocných sadoch. V riešenom území boli zaznamenané
v oblasti Domašínskeho meandra, kde tvoria komplexy s biotopom Lk5 Vysokobylinné
spoločenstvá na vlhkých lúkach. Na miestach trasovania cyklochodníka boli zaznamenané
typické druhy ako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), reznačka laločnatá (Dactylis
glomerata), pakost lúčny (Geranium pratense), chrastavec roľný (Knautia arvensis),
timotejka lúčna (Phleum pratense), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), kukučka lúčna
(Lychnis flos-cuculi), nátržník plazivý (Potentilla reptans), nátržník husí (Potentilla
anserina), ľadenec rožkatý (Lotus corniculatusň a pod.



Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach – kvetnaté vysokobylinné spoločenstvá
na celoročne vlhkých až mokrých stanovištiach v alúviách vodných tokov, v terénnych
depresiách a na svahových prameniskách. 4asto vytvárajú mozaikovitý charakter s rôznym
druhovým zložením, v tomto prípade s s biotopom Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky.
Z druhov boli zaznamené najmä pakost močiarny (Geranium palustre), túžobník brestový
(Filipendula ulmaria), kozonoha hostcova (Aegopodim podagraria), pichliač zelinový
(Cirsium oleraceum), vŕbovka chlpatá (Epilobium hirustum), angelika lesná (Angelica
sylvestris), chrastnica trsťovníkovitá (Phalaroides arundinacea) a pod.

Biotopy nevýznamné z pohľadu ochrany prírody:
 Sk7 Sekundárne sutinové a skalné biotopy - štruktúrne jednoduché spoločenstvá zložené
najmä zo sukulentných rastlín, niektorých terofytov a doplnené o ruderálne druhy
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vyskytujúce sa v lomoch, na násypoch. V riešenom území sa vyskytuje ako maloplošný
fragment v tesnej blízkosti štátnej cesty a brehov Váhu na km 5,0. Z druhov tu boli
zaznamenané napr. slezinník (Asplenium sp.), luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria),
rozchodník biely (Sedum album), rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare), skalničník
guľkovitý (Jovibarba globifera), klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum), ranostaj
pestrý (Coronilla varia), mednička (Melica sp.), krvavec menší (Sanguisorba minor),
devätorník (Helianthemum sp.), cesnak (Allium sp.), ďatelina lúčna (Trifolium pratense),
dušovka roľná (Acinos arvensis), hadinec obyčajný (Echium vulgare), pupenec roľný
(Convolvulus arvensis), drchnička roľná (Anagalis arvensis).


Biotopy X1 Rúbaniská s prevahou bylín a tráv a X2 Rúbaniská s prevahou drevín –
maloplošné biotopy lemujúce existujúcu spevnenú cestu v katastri obce Lipovec smerom
do chatovej osady Jánošíkovo. Stavba do týchto biotopov nezasahuje. V blízkosti cesty boli
zaznamenané len bežné druhy a typické druhy ako šalvia lepkavá (Alnus glutinosa), divozel
malokvetý (Verbascum thapsus), pichliač roľný (Cirsium arvense), smlz kroviskový
(Calamagrostis epigejos), konopáč obyčajný (Eupatorium canabinum), baza čierna
(Sambucus nigra), ostružina (Rubus sp.), jahoda obyčajná (Fragaria vesca) a pod.



Biotopy X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel a X4 Teplomilná ruderálna vegetácia
mimo sídel – bylinné antropogénne spoločenstvá vyskytujúce sa na antropicky
ovplyvnených okrajov lesov, lúk, pozdĺž lesných ciest a komunikácií, v údoliach riek
a potokov, v priekopách a pod. V riešenom území prakticky takmer po celej dĺžke lemujú
trasovanie cyklochodníka, s výnimkou lesných oblastí bez spevnených či nespevnených
ciest a lúčnych spoločenstiev v lokalite Domašínskeho meandra. Najtypickejšie porasty
lemujú budúcu trasu v obci Strečno na km 1,0, v extraviláne obce Nezbudská Lúčka na km
1,0, kde prenikajú aj druhy z extenzívne obhospodarovaných polí, v obci Lipovec
a neďaleko lokality prístaviska pltí. V mnohých miestach do nich prenikajú aj nepôvodné
a invázne druhy. Dominantne sa tu uplatňujú najmä druhy ako kozonoha hostcova
(Aegopodium podagraria), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), kuklík mestský (Geum
urbanum), palina obyčajná (Artemisia vulgaris), ďatelina poľná (Trifolium campestre),
ďatelina roľná (Trifolium arvense), divozel čierny (Verbascum nigrum), pýr plazivý (Elytrigia
repens), trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris), zádušník brečtanovitý (Gleochoma
hederacea), stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare), komonica lekárska (Melilotus officinalis)
a pod.



Biotopy X8 Porasty inváznych neofytov a X9 Porasty nepôvodných drevín – výrazne
monodominantné porasty prednostne obsadzujúce prirodzené a poloprirodzené stanovištia,
kde postupne vytesňujú pôvodné druhy a rastlinné spoločenstvá. V riešenom území sa
vyskytujú najčastejšie na okrajoch spevnených ciest kde vytvárajú mozaiku s ruderálnymi
druhmi alebo roztrúsene v lesných porastoch v prípade biotopu X9. Najväčšie zastúpenie
v lesných porastoch mali druhy netýkavka málokvetá (Impatiens parviflora) a netýkavka
žliazkatá (Impatiens glandulifera). V menšej miere v oblasti lužných lesov a brehových
porastov zaznamenaný výskyt druhu astra kopijovitolistá (Symphiotrichum lanceolatum)
a v blízkosti násypov pri železničnej trati a cestnej komunikácii najmä hviezdnik ročný
(Erigeron annuus) a zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis). Z drevín roztrúsene
zaznamenaný výskyt agátu bieleho (Robinia pseudoacacia) a javorovec jaseňolistý
(Negundo aceroides). Z ďalších nepôvodných druhov ojedinele výskyt napr. pohánkovec
japonský (Fallopia japonica), líčidlo americké (Phytolacca americana), roripovník východný
(Bunias orientalis), dvojzub listnatý (Bidens frondosa), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare)
a turanec kanadský (Conyza canadensis).
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Lokality, cez ktoré prechádza cyklochodník ako súčasť spevnenej cesty od chatovej osady
Jánošíkovo až po obec Lipovec sú lemované lesnými porastmi biotopov ako Ls5.2 Kyslomilné
bukové lesy a Ls4 Lipovo – javorové sutinové lesy. Spevná cesta je v celom úseku lemovaná
nitrofilnými a teplomilnými druhmi ruderálnej vegetácie a vegetácie rúbanísk. Spevnená cesta s
rovnakou vegetáciou je lemovaná až do obce Lipovec.
Pod mostnými objektami ktoré pretínajú rieku Váh, Krpeliansky kanál pochopiteľne biotopy z
bezpečnostných dôvodov neboli podrobnejšie preskúmané, ale súhrnne možno ich označiť, že
patria do kategórie Vo4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a
Callitricho – Batrachion. Ťažiskom výskytu sú práve horné vodné toky (rhitral – relatívne nízka
teplota vody, rýchle prúdenie, vysoký a konštantný obsah kyslíka, hrubozrný segment, vysoká
priehľadnosť vody, vysoká ekologická variabilita charakteristických druhov). Ich výskyt bol
orientačne potvrdený na rieke Váh medzi osadou Jánošíkovo a Domašínskym meandrom a na
rieke Turiec v intraviláne mesta Vrútky.
7.2.1 Spoločenská hodnota biotopov európskeho a národného významu
Prieskum biotopov a druhov bol vyhotovený ako súčasť celkového hodnotenia vplyvu výstavby
navrhovaného cyklochodníka „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky – Martin,
mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“. V tejto súvislosti bolo potrebné vykonať
prieskum biotopov, flóry a fauny v území so zreteľom na možnosti vyčlenenia biotopov európskeho
a národného významu v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a
Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny.
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, prioritných biotopov a ich
spoločenská hodnota je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Uvedená vyhláška stanovuje aj spoločenskú hodnotu jednotlivých biotopov.
Počas terénneho prieskumu boli biotopy určené podľa prílohy č. 1 časť A a B k vyhláške Zoznam
a spoločenská hodnota biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a prioritných
biotopov.
Rozsah zásahov biotopov európskeho a národného významu a spoločenská hodnota zabratých
biotopov v trase cyklochodníka sa nachádza v nasledovnej tabuľke:
Úsek

medzi km 6,6
– km 7,0

medzi km 6,0
– km 6,5
medzi km 4,5
– km 5,5
medzi km 3,7
– km 4,5
medzi km 3,2
– km 3,7

Kód SK
Ls1.3
Ls5.2
Ls1.3
Ls4
Ls4
Lk5
Ls1.3
Ls4

Názov biotopu
Jaseňovo- jelšové podhorské lužné
lesy (antropicky ovplyvnené)
Kyslomilné bukové lesy (antropicky
ovplyvnené)
Jaseňovo- jelšové podhorské lužné
lesy
Lipovo-javorové
sutinové
lesy
(antropicky ovplyvnené)
Lipovo-javorové
sutinové
lesy
(antropicky ovplyvnené)
Vysokobylinné
spoločenstvá
na
vlhkých lúkach
Jaseňovo- jelšové podhorské lužné
lesy
Lipovo-javorové
sutinové
lesy
(antropicky ovplyvnené)
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Kód
Natura

Spoločenská
hodnota €/m2

Dĺžka
trasy (m)

Celkový záber
(m2)

91E0*

17,92

84

252

9110

19,25

310

930

91E0*

17,92
155

465

9180*

17,92

9180*

17,92

424

1484

6430

9,62

827

2 481

91E0*

17,92
530

1 590

9180*

17,92
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medzi km 2,5
– km 3,2
medzi km 2,1
– km 2,5
medzi km 2,0
– km 2,1

Lk1
Ls1.1
Ls4
Ls1.1

Nížinné a podhorské kosné lúky

6510

21,24

Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy
Lipovo-javorové
sutinové
lesy
(antropicky ovplyvnené)

91E0*

17,92

9180*

17,92

Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy

91E0*

17,92

640

1 920

415

1 245

56

196

Na základe posúdenia stavu dotknutých biotopov konštatujeme, že poškodená a zabratá bude len
skúmaná časť prechodu navrhovanej stavby a nebude poškodená celá plocha dotknutých
biotopov.
Záber a spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu,
ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Malá Fatra a ÚEV Strečnianske meandre Váhu sa nachádza
v časti C, kap. III./9. Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma.
7.2.2. Výruby drevín
Realizácia navrhovanej činnosti bude predstavovať zásah do plôch, na ktorých rastú stromy a kry,
kde sa predpokladá ich výrub. Priamo na dotknutých lokalitách v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie bude uskutočnený dendrologický prieskum (po ukončení procesu posudzovania
vplyvov a určení definitívnej trasy), predbežná inventarizácia stromov a krov rastúcich mimo les na
lokalitách dotknutých realizáciou stavby a stanovenie ich spoločenskej hodnoty pre určenie výšky
náhradnej výsadby.
Vzhľadom k tomu, že v danom stupni spracovania projektovej dokumentácie výstavby
cyklochodníka
v úseku Strečno - Vrútky nie sú záväzne stanovené zásahy do okolia
cyklochodníka, nie je možné ani presne určiť potrebný počet drevín, ktoré bude nutné vyrúbať a
tým ani presne stanoviť ich spoločenskú hodnotu. Výruby drevín sa budú dotýkať tých úsekov
cyklotrasy, kde v súčasnosti neexistujú žiadne spevnené alebo aspoň nespevnené cesty. Jedná sa
o lokality na úseku medzi km 2,0 – km 2,5;na km 3,5; medzi km 4,7 – km 5,3; v blízkosti mostného
objektu 204 na km 6,5 a pod osadou Jánošíkovo medzi km 6,6 – km 6,8.
V sledovanom území sa v prevažnej miere vyskytujú druhy drevín charakteristické pre okolité
prirodzené ekosystémy a to či už viazané na vodný tok Váhu, alebo sú to druhy okolitých lesných
biotopov.
Vzhľadom na dotyk plôch realizácie cyklochodníka s tokom Váhu a jeho brehovými porastami,
a ceste I/18 prevládajú medzi dotknutými drevinami druhy lužných lesov a sutinových lesov, ktoré
tvoria vlastné brehové porasty Váhu, alebo sa šíria aj do okolia v miestach so stekajúcou vodou,
mokraďnými spoločenstvami a pod. Sú to hlavne vŕby, topole, jasene, bresty, javory, lipy, hraby a
jelše.
Žiadna z uvedených drevín vyskytujúca sa v sledovanom území nepatrí medzi chránené, vzácne,
endemické alebo ohrozené dreviny. Všetky úseky, na ktorých bude realizovaný výrub sa
nachádzajú na parcelách evidovaných ako vodná plocha a ostatná plocha, čiže sa jedná o dreviny
rastúce mimo les.
V zmysle § 47 ods. (3) zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov sa na výrub stromov vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. V rámci revitalizácie
územia po výstavbe a po odstránení stavebných dvorov budú realizované sadové úpravy
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a náhradná výsadba stromovej a krovitej vegetácie. V blízkosti cesty budú realizované aj špeciálne
opatrenia na zlepšenie stavu vegetácia v urbanizovanom prostredí a v blízkosti cyklochodníka
(eliminovanie šírenia inváznych druhov rastlín).
7.3. Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy
7.3.1. Biotopy európskeho a národného významu
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 na ploche riešeného
územia nachádzajú biotopy európskeho významu. Jedná sa o nasledujúce biotopy, resp.
maloplošné fragmenty: Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na
vlhkých lúkach, Ls1.1 Vŕbovo – topoľové nížinné lužné lesy, Ls1.3 jaseňovo – jelšové podhorské
lužné lesy a Ls4 Lipovo – javorové sutinové lesy. Ich charakteristika je uvedená v predošlej kap.
7.2. Na ploche riešeného územia sa biotopy národného významu nenachádzajú.
7.3.2. Chránené druhy
V zmysle európskeho práva (smernica 79/409/EHS) a 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 hodnotenom území a jeho okolí nachádzajú chránené druhy
živočíchov, najmä avifauny, ktorých výskyt je viazaný prevažne na lokality Natura (CHVÚ Malá
Fatra, ÚEV Strečnianske meandre Váhu), veľkoplošných a maloplošných chránených území (NP
Malá Fatra, NPR Krivé, NPR Starý hrad, PP Domašínsky meander), na územia regionálnych
biocentier a biokoridorov, vodné plochy a pod.
Ide najmä o nasledujúce druhy fauny, ktorých výskyt bol potvrdený v riešenom území, resp. sú ti
biotopové predpoklady ich výskytu ako napr.: kunka žltobruchá (Bombina variegata), hlaváč
bieloplutvý (Cottus gobio), hlavátka podunajská (Hucho hucho), vydra riečna (Lutra lutra), rybárik
riečny (Alcedo atthis), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos
syriacus), tesár čierny (Dryocopus martius), bocian čierny (Ciconia nigra), sova dlhochvostá (Strix
uralensis), netopier obyčajný (Myotis myotis), skokan hnedý (Rana temporaria), fúzač alpský
(Rosalia alpina), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), roháč obyčajný (Lucanus
cervus), ohniváčik hadovníkový (Lycaena helle), medveď hnedý (Ursus arctos), mlok karpatský
(Triturus montandoni), užovka stromová (Zamenis longissimus), jašterica obyčajná (Lacerta agilis)
a ďalšie.
Výskyt chránených druhov flóry na ploche riešeného územia nie je identifikovaný. Ochrana drevín
zabezpečuje legislatívnu ochranu významným stromom a ich skupinám vrátene stromoradí, ktoré
majú mimoriadny kultúrny, vedecký, ekologický prípadne krajinotvorný význam. Priamo v trase
navrhovaného cyklochodníka sa nenachádzajú žiadne chránené stromy.

38

„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky,
Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“
Správa o hodnotení

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

8. Krajina, stabilita, ochrana a scenéria
8.1. Štruktúra krajiny
Štruktúra krajiny bližšieho okolia hodnoteného územia sa skladá z 23 prvkov, ktoré je možné
zoskupiť podľa prevládajúcich aktivít do 5 skupín. Ide o tieto prvky:
1. Urbanizované plochy
 obytná štruktúra dotknutých sídel
(malopodlažná/viacpodlažná bytová zástavba,
rodinná zástavba).
2. Urbanizované plochy
 objekty prevádzok, administratívy a služieb,
 objekty športu, rekreácie, turistiky
3. Vodné plochy a toky
 vodný tok Váh,
 vodný tok Turiec,
 vodný tok Hoskora
 vodný tok Varínka
 Krpeliansky kanál

4. Dopravné plochy a vedenia

chodníky pre peších a spevnené plochy,

prvky mestskej dopravnej infraštruktúry, parkovacie
plochy,

cesty I., II., III. triedy,

železničná trať,

areály skladov,

verejné osvetlenie.
5. Vegetačné štruktúrne a poľnohospodárske prvky

verejná zeleň,

nelesná stromová a krovinová vegetácia,

líniová brehová a sprievodná vegetácia ciest,

lesné porasty,

lúčne porasty,

trvalé trávnaté porasty, úhory

ruderálne trávnaté porasty,

sady a záhrady,

maloplošné oráčiny.

8.2. Krajinný obraz, scenéria, stabilita a ochrana
Krajina hodnoteného územia a jeho širšieho okolia je charakteristická striedaním lesných, lúčnych
komplexov s kultúrnou poľnohospodárskou krajinou so zastúpením urbanizovaných
a poľnohospodárskych prvkov a vidieckou / mestskou silne urbanizovanou krajinou. Ide o vidiecke
obce Strečno, Nezbudská Lúčka a Lipovec s nízkopodlažnou domovou zástavbou a mesto Vrútky
so sídelnou komplexnou bytovou zástavbou s areálmi výroby a služieb.
Hodnotené územie a jeho širšie okolie charakterizuje predovšetkým rieka Váh s prítokmi Turiec,
Krpeliansky kanál, potoky Hoskora a Varínka. Váh v území vytvára výraznú meandrovitú trasu
obklopenú súvislými brehovými porastmi, lesnými a lúčnymi komplexmi významnými z pohľadu
ochrany prírody. Z hľadiska scenérie krajiny majú dominanciu význačné terénne reliéfy tvorené
skalnými masívmi národnej prírodnej rezervácie Krivé a Starý hrad, lesné komplexy NP Malá Fatra
a PP Domašínsky meander a skalné bralo s hradom Strečno. V urbanizovanej krajine v blízkosti
dotknutých obcí sú to hlavne poľnohospodárske plochy, úhory, trávnaté ruderálne porasty, sady
a záhrady. Scenériu krajiny dopĺňajú prvky dopravnej infraštruktúry (cesta I/18, diaľnica D1, cesty
II. a III. triedy, železničná trať č. 180 Žilina – Košice, regionálne železničné trate a pod.).

9. Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma
9.1. Národná sieť chránených území
Riešené územie navrhovanej činnosti nie je v prekryve so žiadnym maloplošným ani veľkoplošným
chráneným územím, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších zmien a doplnkov. Hodnotená činnosť zasahuje do ochranného pásma NP Malá Fatra
v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov kde platí 2. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
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NP Malá Fatra sa nachádza v severozápadnej časti Západných Karpát. Územie samotného
národného parku zaberá celý orografický celok Krivánskej Malej Fatry. Je to posledné západne
položené územie Karpát s pôvodnými a relatívne dobre zachovalými ekosystémami, v ktorých sa
ešte udržujú základné ekologické a evolučné procesy. Za NP bolo územie vyhlásené nariadením
vlády SSR č. 24 v roku 1988. Výmera NP je v súčasnosti vrátane ochranného pásma 23 262 ha.
Väčšinu plochy NP zaberajú lesy, ktoré tvoria až 70% rozlohy. Z flóry sa tu vyskytuje 1 141 druhov
nižších a 973 druhov vyšších rastlín, z toho je 22 druhov západokarpatských, 14 karpatských a 4
vlastné endemity. Zo živočíchov sa tu vyskytuje 3 000 druhov bezstavovcov a 210 druhov
stavovcov. V rámci územia národného parku a jeho ochranného pásma sa tu nachádza 30
maloplošných chránených území (14 národných prírodných rezervácií, 10 prírodných rezervácií, 5
prírodných pamiatok a 1 chránený areál). Súčasťou územia NP je aj 12 území európskeho
významu a je v prekryve s chráneným vtáčím územím Malá Fatra. Stavba prechádza ochranným
pásmom NP Malá Fatra o celkovej dĺžke 11 242 m a v malom úseku zasahuje aj do samotného
územia národného parku pod chatovou osadou Jánošíkovo v dĺžke cca 2 000 m.
Z maloplošných chránených území tesnej blízkosti trasy sa nachádzajú NPR Starý hrad, NPR
Krivé s 5. stupňom ochrany a PP Domašínsky meander so 4. stupňom ochrany. Stavbou sa do
týchto území nezasahuje.
NPR Starý hrad – ide o územie s rozlohou 85,42 ha s piatym stupňom ochrany, vyhlásené na
národnú prírodnú rezerváciu v roku 1967. Predmetom ochrany NPR sú prirodzené lesné
spoločenstvá dubovo – bukového a bukového lesného vegetačného stupňa Malej Fatry
s dominantným duba zimného a krížencov s dubom letným s prímesou buka, jedle a borovice.
Tieto spoločenstvá sú pozostatkom (reliktom) dubových lesov z obdobia holocénu (pred asi 8 –
10 000 rokmi) a majú tu v rámci Slovenska severný okrajový výskyt. Prirodzenú štruktúru si
zachovali tiež sutinové lesy, rozšírené v okrajovej časti rezervácie. Tvoria ich spoločenstvá, v
ktorých sú zastúpené dreviny: buk, dub, javor, lipa, jaseň, hrab do skupiny lesných typov Fageto
tiliosum s bohatým výskytom živočíchov. Rezervácia má veľký význam pre štúdium vývoja flóry,
rozšírenia lesných drevín, ako aj pre zachovanie biodiverzity druhov, societ a subpopulácií fauny
Slovenska na okraji ich rozšírenia (subareálu).
NPR Krivé – ide o územie s rozlohou 203,72 ha s piatym stupňom ochrany, vyhlásené na národnú
prírodnú rezerváciu v roku 1979. Predmetom ochrany NPR sú spoločenstvá skalných sutín
a rôznorodých lesných porastov s prirodzeným drevinovým zložením na kryštaliniku Malej Fatry,
ktoré slúžia pre vedecko – výskumné a študijné ciele. Rezervácia sa nachádza na západných
a južných exponovaných svahoch nad riekou Váh a v svahoch doliny Hosková. Územie svojimi
lesnými spoločenstvami dubových lesov na strmých, kamenitých svahoch a druhovým zložením
fauny a flóry priamo nadväzuje na NPR Starý hrad.
PP Domašínsky meander – ide o územie s rozlohou 80,37 ha so štvrtým stupňom ochrany,
vyhlásené za prírodnú pamiatku v roku 1978. Je súčasťou strečianskeho prielomu Váhu medzi
Strečnom a Dubnou skalou. Predmetom ochrany je jeden z najvýznamnejších príkladov
zaklesnutých meandrov v Karpatoch, ktorý je výsledkom postupného zahlbovania sa rieky Váh do
masívu kryštalického jadra pohoria Malej Fatry. Na tejto ploche sa miestami zachovali maloplošné
fragmenty pôvodných dubín. V súčasnosti sa tu nachádzajú vegetačné formy, ktoré tvoria lesné
ekosystémy dubových bučín a podhorské kosné lúky. Striedanie lesa s lúkami predlžuje lesné
okraje (ekotón), čo má výrazný vplyv na rast biodiverzity. Z prírodno-ochranárskeho pohľadu však
ide o umelé spoločenstvá, ktoré sú z dlhodobého hľadiska ekologicky málo stabilné. Územie je
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súčasťou lovného teritória viacerých vzácnych druhov dravcov (orol skalný, myšiak hôrny, včelár
lesný, výr skalný).
9.2. Európska sieť chránených území (lokality sústavy Natura 2000)
Riešené územie navrhovanej činnosti od km 2,00 do km 9,500 zasahuje / pretína chránené vtáčie
územie SKCHVU013 Malá Fatra a zároveň zasahuje v rozsahu staničenia od km 2,00 do km 9,500
do územia európskeho významu SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu a do SKUEV0252 Malá
Fatra v katastri obce Lipovec v rozsahu staničenia od km 6,5 do km 8,5. V blízkosti riešeného
územia sa nachádzajú ďalšie územia európskeho významu, stavbou sa do týchto území
nezasahuje. Ide o územia SKUEV0930 Lúčanská Fatra, SKUEV0221 Varínka a SKUEV0664
Uholníky.
Chránené vtáčie územia
 SKCHVU013 Malá Fatra – ide o územie s rozlohou 66 228,06 ha, vyhlásené Vyhláškou
MŽP SR č. 2/2011 Z. z., zo dňa 22. decembra 2010, s účinnosťou od 15. januára 2011.
Predmetom ochrany SKCHVU013 Malá Fatra je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenia podmienok ich prežitia
a rozmnožovania. Územie patrí medzi tri najvýznamnejšie územia na Slovensku, kde
hniezdi ďateľ bielochrbtý, muchárik bielokrký, orol skalný, pôtik kapcavý, tesár čierny, výr
skalný a žlna sivá. Na území CHVÚ hniezdi pravidelne viac ako 1% národnej populácie 17
ďalších druhov ako bocian čierny, lelek lesný, včelár lesný a ďalšie. Celkovo je predmetom
ochrany CHVÚ Malá Fatra 26 druhov vtákov: pôtik kapcavý (Aegolius funereus), rybárik
riečny (Alcedo atthis), orol skalný (Aquila chrysaetos), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), výr
skalný (Bubo bubo), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), bocian čierny (Ciconia nigra),
prepelica poľná (Coturnix coturnix), chrapkáč poľný (Crex crex), ďateľ bielochrbtý
(Dendrocopos leucotos), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), tesár čierny (Dryocopus
martius), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis),
muchárik malý (Ficedula parva), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), strakoš veľký
(Lanius excubitor), skaliar pestrý (Monticola saxatilis), muchár sivý (Muscicapa striata),
včelár lesný (Pernis apivorus), žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus), ďubník
trojprstý (Picoides tridactylus), žlna sivá (Picus canus), sova dlhochvostá (Strix uralensis),
tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), hlucháň hôrny (Tetrao urogallus).
Územia európskeho významu




SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu – ide o lokalitu so zachovaným prírodným
korytom Váhu s tromi meandrami a hodnotnou vegetáciou s rozlohou 65,168 ha, ktorá je
zaradená do sústavy Natura 2000 z dôvodu ochrany nasledujúcich biotopov európskeho
významu: 91E0* – Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. Biotop zahŕňa prirodzené lesy
vyskytujúce sa bezprostredne pri tokoch od nížin až po horské prameniská. Pre biotop sú
charakteristické pravidelné záplavy povrchovou vodou alebo zamokrenie podzemnou
vodou. Predmetom ochrany ÚEV sú aj nasledujúce druhy: kunka žltobruchá (Bombina
variegata), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlavátka podunajská (Hucho hucho) a vydra
riečna (Lutra lutra).
SKUEV0252 Malá Fatra – ide o lokalitu s rozlohou 22 253,171 ha, ktorá je celá v prekryve
s územím NP Malá Fatra. Lokalita je zaradená do sústavy Natura 2000 z dôvodu ochrany
nasledujúcich biotopov: 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix
eleagnos, 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni,
4070 – Kosodrevina, 4080 - Spoločenstvá subalpínskych krovín, 5130 - Porasty borievky
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obyčajnej, 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty, 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia
Orchideaceae), 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom
substráte, 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od
nížin do aplpínskeho stupňa, 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky, 6520 - Horské kosné
lúky, 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská, 7220 - Penovcové prameniská, 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz, 8120 - Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až
montánneho stupňa, 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až
kolinného stupňa, 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou,
8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, 8310 - Nesprístupnené
jaskynné útvary, 9110 - Kyslomilné bukové lesy, 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy,
9140 - Javorovo-bukové horské lesy, 9150 - Vápnomilné bukové lesy, 9180 - Lipovojavorové sutinové lesy, 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, 91Q0 - Reliktné
vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, 9410 - Horské smrekové lesy. Medzi druhy,
ktoré sú predmetom ochrany patria z fauny: uchaňa čierna (Barbastella barbastellus),
kunka žltobruchá (Bombina variegata), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria),
vlk dravý (Canis lupus), bystruška potočná (Carabus variolosus), bystruška menivá
(Carabus zawadzkii), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus
cervus), vydra riečna (Lutra lutra), rys ostrovid (Lynx lynx), netopier veľkouchý (Myotis
bechsteinii), netopier obyčajný (Myotis myotis), fúzač karpatský (Pseudogaurotina
excellens), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), podkovár malý (Rhinolophus
hipposideros), fúzač alpský (Rosalia alpina), mlok karpatský (Triturus montandoni), medveď
hnedý (Ursus arctos), pimprlík mokraďový (Vertigo angustior). Z flóry sú predmetom
ochrany: prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum ssp. Moravicum), kyjanôčka zelená
(Buxbaumia viridis), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), črievičník papučkový
(Cypripedium calceolus), klinček lesklý (Dianthus nitidus), poniklec slovenský (Pulsatilla
slavica), tozzia karpatská (Tozzia carpathica).
SKUEV0930 Lúčanská Fatra – ide o lokalitu s rozlohou 1 454,307 ha. Územie je z väčšej
časti zalesnené, pričom sa v ňom vyskytujú komplexy človekom málo narušených lesov a
pralesovité formácie, ale aj ľudskou činnosťou zasiahnuté porasty, ktoré majú zachované
prirodzené alebo prírode blízke druhové zloženie a potenciál na dosiahnutie priaznivého
stavu rôznych druhov lesných biotopov, ktoré sú ich súčasťou. Na časti hrebeňa, ktorá bola
v minulosti odlesnená, sa vytvorila mozaika travinno-bylinných biotopov, spoločenstiev
kríčkov a prechodných rašelinísk. Lokalita je zaradená do sústavy Natura 2000 z dôvodu
ochrany nasledujúcich biotopov: 4060 - Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom
a alpínskom stupni, 4070 – Kosodrevina, 6230 – Kvetnaté vysokohorské a horské psicové
porasty na silikátovom substráte, 7140 – Prechodné rašeliniská a trasoviská, 9110 –
Kyslomilné bukové lesy, 9130 – Bukové a jedľové kvetnaté lesy, 9140 – Javorovo-bukové
horské lesy, 9180 – Lipovo-javorové sutinové lesy, 91D0 – Brezové, borovicové a
smrekové lesy na rašeliniskách, 9410 – Horské smrekové lesy. Medzi druhy, ktoré sú
predmetom ochrany patria rastlinný druh zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
a šelmy rys ostrovid (Lynx lynx) a medveď hnedý (Ursus arctos). Územie je vzdialené od
navrhovanej cyklotrasy cca 2,8 km vzdušnou čiarou západným smerom.
SKUEV0221 Varínka – ide o lokalitu s rozlohou 118,690 ha a jedná sa o pravý prítok Váhu
a vzhľadom na jeho polohu nesie typické črty horského potoka pri prechode na podhorský
vodný tok. Lokalita je zaradená do sústavy Natura 2000 z dôvodu ochrany nasledujúcich
biotopov: 3150 – Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich
a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, 6430 –
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Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do
aplpínskeho stupňa, 7220 – Penovcové prameniská, 91E0 – Lužné vŕbovo-topoľové a
jelšové lesy. Medzi druhy, ktoré sú predmetom ochrany patria kunka žltobruchá (Bombina
variegata), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), bystruška potočná (Carabus
variolosus), netopier obyčajný (Myotis myotis), vydra riečna (Lutra lutra). Územie je
vzdialené od navrhovanej cyklotrasy cca 200 m vzdušnou čiarou severným smerom.
SKUEV0664 Uholníky – ide o lokalitu s rozlohou 7,594 ha. Ide o územie pozostávajúce
z dvoch častí: močaristej oblasti a aluviálnych (zaplavovaných) lesov popretkávaných
malými vodnými tokmi. V menšej časti sa vyskytujú lesné porasty s druhom breza biela
(Betula pubescens). Lokalita je zaradená do sústavy Natura 2000 z dôvodu ochrany
nasledujúcich biotopov: 3160 – Prirodzené dystrofné stojaté vody, 7140 – Prechodné
rašeliniská a trasoviská, 91D0 – Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách,
91E0 – Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. Medzi druhy, ktoré sú predmetom ochrany
patrí kunka žltobruchá (Bombina variegata). Územie je vzdialené od navrhovanej cyklotrasy
cca 5,7 km vzdušnou čiarou východným smerom.

Tab.: Prekryv trasy navrhovanej činnosti s dotknutým chránenými územiami sústavy Natura 2000.
Územie sústavy Natura 2000
SKCHVU013 Malá Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu

Rozsah (km)
od km 2,075 – do km 9,500
od km 6,700 – do km 8,700
od km 2,075 – do km 9,500

Zásah do územia (m)
7 425
2 000
7 425

9.3. Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov - Lokality RAMSAR
Slovenská republika je od 1.1.1993 riadnou zmluvnou stranou Ramsarskej konvencie. Slovensko
sa pristúpením k tejto konvencii zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade, ako regulátory vodných
režimov a biotopy podporujúce charakteristickú flóru a faunu. Mokraďami sa v zmysle konvencie
rozumejú všetky „územia s močiarmi, slatinami a vodami prirodzenými alebo umelými, trvalými
alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi …“ (čl. 1. ods.1). V čl. 3. ods. 1. sa zmluvné strany
zaväzujú podporovať zachovanie mokradí, najmä tých, ktoré boli zaradené do Zoznamu
medzinárodne významných mokradí - Ramsarské lokality.
Samotná plocha riešeného územia ani hodnotené územie nie je v prekryve s lokalitami zaradenými
do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Najbližšia ramsarská lokalita: Rieka Orava
a jej prítoky sa nachádza približne 16 km východne od riešeného územia.

10. Územný systém ekologickej stability
Riešené územie navrhovanej činnosti priamo zasahuje do niekoľkých prvkov R-ÚSES v rámci
Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení a okresov Žilina a
Martin. Tie sú v ÚPN veľkého územného celku Žilinského kraja rozčlenené na jadrové územia,
biocentrá a biokoridory provinciálneho, nadregionálneho a regionálneho významu. Riešené územie
navrhovanej činnosti je v prekryve alebo hraničí s nasledovnými prvkami ÚSES (podľa
Regionálneho územného systému ekologickej stability veľkého územného celku Žilinského kraja,
1998 v znení zmien a doplnkov a podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability
okresov Žilina, 2006 a Martin, 2012):
Biocentrá (okres Žilina):


PBc Provinciálne biocentrum Krivánska Malá Fatra – biocentrum, ktoré je z veľkej časti
v prekryve s NP Malá Fatra, s územím európskeho významu SKUEV0252 Malá Fatra
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a s chráneným vtáčím územím SKCHVU013 Malá Fatra. Okrem toho zahŕňa aj maloplošné
chránené územia, ktoré sú v kontakte s riešeným, resp. hodnoteným územím navrhovanej
činnosti a to NPR Krivé a NPR Starý hrad. Navrhovaná činnosť priamo zasahuje do
biocentra v lokalite v blízkosti chatovej osady Jánošíkovo.


RBc Regionálne biocentrum Kozinské dubiny – rozlohou malé biocentrum nachádzajúce sa
v katastri obce Lipovec tvorené zachovanými lesnými porastmi s pôvodnou drevinovou
skladbou. Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje do biocentra. Vzdialenosť od biocentra
k navrhovanej trase cyklochodníka je cca 0,5 km severovýchodným smerom.



RBc Regionálne biocentrum Krasňanský luh – biocentrum nachádzajúce sa v katastri obce
Varín, ktoré je v prekryve s ochranným pásmom NP Malá Fatra a PP Krasniansky luh.
Jedná sa väčšinou o zachovalé brehové porasty potoka Varínka, ktoré sú chránené aj
v rámci sústavy Natura 2000. Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje do tohto biocentra,
ktoré je vzdialené cca 2 km vzdušnou čiarou severne od riešeného územia.
Biocentrá (okres Martin):


BBc 1 Biosférické biocentrum Krivánska Fatra – rozľahlé pohorie s pestrým geologickým
podložím a členitým reliéfom, s bralnými, hôľnymi a lesnými ekosystémami, prirodzené
lesné spoločenstvá pralesového rázu, jedľobučiny až smrečiny s prechodom do
kosodreviny a subalpínskych lúk, ohrozené druhy fauny a flóry. Biocentrum je súčasťou NP
Malá Fatra, kde platí prevažne 3. stupeň ochrany a je v prekryve s ochranným pásmom NP
malá Fatra, kde platí 2. stupeň ochrany a s územiami európskeho významu ÚEV Malá
Fatra a CHVÚ Malá Fatra. Navrhovaná cyklotrasa v úseku od chatovej osady Jánošíkovo
po obec Lipovec ide v súbehu s hranicou biocentra po existujúcej ceste, no na jeho územie
nevstupuje.



RBc 15 Regionálne biocentrum Lúčanská Fatra – predstavuje Najcennejšie lokality
geomorfologického celku Lúčanská Fatra, kde sa vyskytujú porasty jedľobučín so smrekom
a jarabinou na skalnatom reliéfe ako i väčšie celky starých bukovo-jedľovo-smrekových a
smrekových lesných porastov. Na sekundárne vzniknutých holiach sa nachádzajú zvyšky
kyslomilných kosodrevinových porastov s osobitnou formou smreka, početné vrchoviská a
mokrade, druhovo chudobné horské psicové spoločenstvá, ako i reprezentatívne typy
druhovo bohatších horských psicových fytocenóz. Vrcholové spoločenstvá s porastami
čučoriedok, kosodreviny a rozvoľnených smrečín sú výborným biotopom pre lesné kurovité
vtáky. Biocentrum sa nachádza cca 2,6 km západne od riešeného územia.

Biokoridory (okresy Žilina a Martin):


NRBk Nadregionálny biokoridor vodný tok Váh – hydricko – terestrický biokoridor tvorený
vodným tokom Váh a priľahlými brehovými a lesnými porastmi. Slúži pre migráciu
predovšetkým vodných a na vodné prostredie viazaných druhov fauny, z ktorých viaceré sú
predmetom ochrany v rámci sústavy Natura 2000. Sekvencie rôznych typov prírodných,
alebo im blízkych biotopov (tzn. pásové katény), spolu s mozaikou maloplošných prvkov
(brehová a pobrežná vegetácia, riečne náplavy, nárazové brehy odkryté laterálnou eróziou,
trvalé a dočasne zaplavované depresie, mokré lúky, maloplošné lesné spoločenstvá,
štruktúrna solitérna a skupinová stromová zeleň) vytvárajú vhodné podmienky pre
odpočinok a poskytujú bohatú ponuku potravy pre vodné a ostatné migrujúce druhy vtákov.
Navrhovaná činnosť priamo zasahuje, resp. viac krát premosťuje biokoridor na viacerých
miestach v rámci trasovania cyklochodníka. Biokoridor je začlenený do európskej siete
ekologických koridorov (ECCONET) a patrí medzi najvýznamnejšie biokoridory
kontinentálnej migračnej trasy.
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NRBk Nadregionálny biokoridor vodný tok Turiec – hydricko – terestrický biokoridor tvorený
vodným tokom Turiec. Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje do biokoridoru a je
oddelená existujúcim protipovodňovým múrikom. Na území mesta Vrútky, ktoré je
v prekryve s riešeným územím je biokoridor zregulovaný. Bariérové prvky predstavujú
jednotlivé premostenia vodného toku na území mesta. Biokoridor spolu s ďalšími prítokmi
Váhu ako Varínka, Kysuca a pod, vytvárajú vzájomne prepojenú sústavu riek s osobitným
významom pre zachovanie čiastkovej populácie hlavátky podunajskej (Hucho hucho), ktorá
tu má vhodné podmienky na prežitie spolu s ďalšími druhmi rýb ako mrena, nosáľ, jalec,
ktoré sú jej hlavnou zložkou potravy.



RBk Regionálny biokoridor vodný tok Varínka – hydricko – terestrický biokoridor tvorený
vodným tokom Varínka s priľahlými brehovými porastmi, ktoré sú predmetom ochrany
v rámci sústavy Natura 2000. Biokoridor je tvorený kombináciou vodných, mokraďových
a lesných spoločenstiev. Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje do koridoru, jeho trasa
resp. ústie do rieky Váh sa nachádza cca 180-200 m severne od trasovania cyklochodníka.



NRBk 3 Nadregionálny biokoridor Hrebeň Lúčanskej Fatry – terestrický biokoridor, ktorý
vedie hrebeňom Lúčanskej Fatry a spája ju s biocentrami a chránenými územiami
Krivánskej Fatry. Najcennejšie lokality sú začlenené do biocentier, biokoridor tvoria
prevažne lesné porasty v hrebeňových polohách a v záveroch dolín s relatívne prirodzeným
drevinovým zložením. Biokoridor je využívaný ako migračná trasa najmä veľkých cicavcov
(jeleň lesný, srnec hôrny, diviak lesný, medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, líška
obyčajná, mačka divá a pod.). Navrhovaná cyklotrasa v úseku od chatovej osady
Jánošíkovo po km cca 8,500 ide v súbehu s hranicou biokoridoru po existujúcej ceste, no
na jeho územie nevstupuje.



RBk 6 Regionálny biokoridor Ekotón Krivánskej Fatry - terestrický ekotónový biokoridor,
vedúci okrajom súvislých lesných porastov Krivánskej Fatry. Oddeľuje územie s prevahou
prírodných prvkov od podhoria a kotliny s výraznými antropogénnymi vplyvmi. Biokoridor je
charakteristický rozvoľnenou štruktúrou, striedajú sa úseky krovinových lesných plášťov so
širšími úsekmi lúk a pasienkov s bohatým zastúpením drevinovej vegetácie, ktoré poskytujú
mimoriadne priaznivé prostredie pre migráciu, úkryt a potravné zdroje všetkým skupinám
živočíchov. Biokoridor je v prekryve s riešeným územím navrhovanej činnosti v katastri
obce Lipovec v smere na chatovú osadu Jánošíkovo a v katastri mesta Vrútky v km 12,5
neďaleko ústia rieky Turiec do Váhu.



RBk 13 Regionálny biokoridor Ekotón Lúčanskej Fatry Vrútky – Kláštor pod Znievom biokoridor ekotónového charakteru, ktorý oddeľuje a zároveň prepája dve rozdielne krajinné
štruktúry – lesné porasty Lúčanskej Fatry a poľnohospodársku, lúčno-pasienkársku krajinu
s ľudskými sídlami. Vyznačuje sa zvýšenou biodiverzitou, ktorá je podmienená najmä
pestrosťou ekotonálnych spoločenstiev – mozaikou lesných porastov, lesných lúk,
krovinových lesných plášťov, nelesnej drevinovej vegetácie, lúk a pasienkov, mokradí,
slatinísk, xerotermných lokalít, ako i menších extenzívnych políčok. Umožňuje migráciu
fauny v podhorí Lúčanskej Fatry. Obidva ekotóny Krivánskej aj lúčanskej Fatry sa zbiehajú
do nadregionálneho biokoridoru rieky Váh v blízkosti ústia Krpelianskeho kanála do Váhu
v tesnej blízkosti riešeného územia navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť do
biokoridoru nezasahuje.

Súčasťou regionálneho systému ekologickej stability platného Územného plánu veľkého
územného celku Žilinský kraj sú aj tzv. jadrové územia, ktoré podobne ako biokoridory umožňujú
migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov v zmysle väzieb na veľkoplošné
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územia v rámci Slovenska a na okolité štáty. Navrhovaná činnosť je v kontakte a v prekryve
s jadrovým územím európskeho významu Malá Fatra.
Genofondové plochy
V tesnej blízkosti riešeného územia a v širšom okolí sa nachádzajú nasledujúce genofondové
plochy (okres Žilina):
 ZA30 (79) Asfaltový lom pri Nezbudskej lúčke – predstavuje reprodukčnú plochu pre
ohrozené druhy obojživelníkov, výskyt žiab a mlokov, výskyt významných druhov vážok,
vodné rastlinstvo, kroviny a lúky s prirodzeným zložením.
 ZA31 (98) Okraj lesa pri Strečne – sukcesné štádiá na vresoviskách s druhom psica tuhá
(Nardus stricta) a teplomilná fauna bezstavovcov.
 ZA32 (96) Krivé – predstavuje prirodzené bukové porasty a zmiešané sutinové lesy s druhy
dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus) a i., sutinové spoločenstvá
so Sempervivum montanum ssp. carpaticum, silikátové skalné steny so štrbinovou
vegetáciou
 ZA33 (97) Starý hrad – predstavuje prirodzené dubové porasty na severnej stanici svojho
rozšírenia na Slovensku jedľové bučiny s dubom, dubové boriny a lipové sutinové lesy.
Výskyt druhov luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), konvalinka voňavá (Convallaria
majalis), mednička ovisnutá (Melica nutans), sladič obyčajný (Polypodium vulgare), palina
pravá (Artemisia absinthium), skalnica horská (Sempervivum montanum), vudsia skalná
(Woodsia ilvensis), oman hnidákový (Inula conyzae), lomikameň metlinatý (Saxifraga
paniculata), cesnak horský (Allium senescens), silikátové skalné steny so štrbinovou
vegetáciou.
 ZA50 (92) Javor – predstavuje teplomilné lesné i nelesné spoločenstvá s výskytom
ohrozených druhov rastlín: poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), klinček včasný pravý
(Dianthus praecox), drieň obyčajný (Cornus mas).
 ZA51 (93) Strečniansky hradný vrch – predstavuje vymedzenú plochu skalných
spoločenstiev, teplomilných druhov rastlín a teplomilných druhov fauny.
V tesnej blízkosti riešeného územia a v širšom okolí sa nachádzajú nasledujúce genofondové
plochy (okres Martin):
 GL12 Za Hoskorou - značne narušené slatinisko s mokraďovou vegetáciou, napriek tomu,
vďaka stálej prítomnosti vody, zostáva plocha s vysokými ostricami zachovaná, sú tu
prítomné aj ďalšie pomerne vzácne mokraďové druhy napr. veronika štítovitá (Veronica
scutellata).
 GL13 Panošina - predstavuje mozaiku kvetnatých a kyslomilných bučín s lipovo-javorovými
lesmi. V presvetlených porastoch s plytkou vrstvou pôdy sa uplatňujú pionierske dreviny
breza previsnutá (Betula pendula), topoľ osikový (Populus tremula). Súčasťou lesov je
okrem buka lesného (Fagus silvatica) aj hrab obyčajný (Carpinus betulus), dub zimný
(Quercus petraea), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior).
 č16 Tisovo, starý lom – predstavuje zvyšky teplomilnej vegetácie v okolí vyťaženého lomu,
výskyt teplomilnej arachnofauny.
 GL18 Ústie Kozinského potoka a pravý breh Váhu - komplex lužného lesa s druhovým
zložením zodpovedajúcim biotopu Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a Ls1.3
Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy na pravom brehu Váhu v priestore sútoku Váhu a
Krpelianskeho kanála s priľahlými zarastajúcimi suchými lúkami druhovým zložením blízke
zväzu Arrhenatherion. Líniou brehových spoločenstiev sa napája na lužný les (Ls 1.3) na
sútoku Váhu a Kozinského potoka. Brehy Váhu lemujú travinno-bylinné biotopy tvorené
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dominantnou chrastnice trsťovníkovej (Phalaroides arundinacea), vŕbovky chlpatej
(Epilobium hirsutum), šišiaka vrúbkovaného (Scutellaria galericulata) a pod.
GL19 Dubná skala - Podsvahová, čiastočne synantropofytizovaná mokraď s fytocenózami
vysokých ostríc s výskytom druhov šišiak vrúbkovaný (Scutellaria galericulata), škripina
lesná (Scirpus sylvaticus), túžobník brestový (Filipendula ulmaria) a pod.. V súčasnosti je
výrazne ovplyvnená výstavbou diaľnice D1.
č20 Za Váhom – predstavuje zvyšok zazemňujúceho sa starého ramena so stromovitými i
krovitými vrbinami, vodnou a litorálnou vegetáciou zväzov Magnocaricion, SparganioGlycerion a s výskytom mokraďových živočíchov sliepočka vodná (Gallinula chloropus),
kačica divá (Anas platyrhynchos), strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus).
24 Lipovecké dubiny - mokraď s vyvinutými fytocenózami zväzu Magnocaricion a
mozaikou stromovitých i krovitých formácií. V dolnej časti je vyvinutý lužný les. Na lokalite
sa nachádza aj plocha s vysokými ostricami a na krátkom úseku vodného toku sa v koryte
potoka nachádza v Turci vzácny druh berla vzpriamená (Berula erecta). Pričlenený je svah
s reliktnou lokalitou biotopu Ls2.3. Dubovo – hrabové lesy lipové, s výskytom duba zimného
a lipy malolistej.
25 Kozinský potok - do genofondovej lokality patrí Kozinský potok, rybník a priľahlé časti
toku s vyvinutými brehovými porastami tvorenými predovšetkým druhmi jelša lepkavá
(Alnus glutinosa), menej vŕba krehká (Salix fragilis) lemovaný sukcesnými krovitými
porastami tvorenými jelša lepkavá (Alnus glutinosa), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela
(Salix alba), vŕba purpurová (Salix purpurea), svíb krvavý (Swida sanguinea), a i. Lokalita je
negatívne ovplyvnená nelegálnymi výrubmi, reguláciou vodného toku a nelegálnymi
skládkami.
26 Lipovecké štrkoviská – vznikli ako sústava po ťažbe štrku vzniknutých vodných plôch,
Sú tvorené 2 väčšími jazerami, ktoré postupne získavajú poloprírodný charakter. Vo
východnej časti nadväzujú na ne menšie vodné plochy, ktoré sa postupne zapĺňajú kalmi z
aktívnych štrkovísk na ich východnom okraji. V okolí vodných plôch a na zazemňujúcich sa
štrkoviskách vznikli sukcesiou porasty Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek.
Na zazemňujúcich sa plochách sú rozsiahle, husté porasty trstiny a vŕb. Vodnú plochu
zarastá Myriophyllum sp., miestami brehy lemujú porasty trstiny a chrastnice., ktoré sú
biotopmi najmä živočíšnych druhov – obojživelníky, vtáky, hmyz.
60 Belejova lúka - Zväčša narušená mokraďová lúka s výskytom túžobník brestový
(Filipendula ulmaria), ostrica trstnatá (Carex cespitosa), ostrevka karpatská (Sesleria
uliginosa), valeriána lekárska (Valeriana officinalis). V súčasnosti tu prenikajú ruderálne
a invázne druhy vegetácie.

Konštatujeme že väčšina uvedených genofondových plôch sú v súčasnosti v prekryve
s biocentrami nadregionálneho významu, resp. s veľkoplošnými, maloplošnými chránenými
územiami a chránenými územiami európskeho významu v zmysle sústavy Natura 2000.
Navrhovaná stavba do týchto genofondových plôch nezasahuje. Na ploche riešeného územia nie
sú navrhované žiadne nové prvky ÚSES. Priestorová identifikácia prvkov ÚSES platného
Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja, okresu Žilina a Martin sa nachádza na
nasledujúcej strane:
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Obr.: Výrez Krajinná štruktúra a ÚSES z ÚPN VÚC Žilinského kraja, 1998 a poloha navrhovanej
činnosti (línia žltej farby).

Obr.: Výrez z Aktualizácie prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové
Mesto, 2006 a poloha navrhovanej činnosti línia modrej farby).
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Obr.: Výrez z ÚSES okresu Martin, SAŽP, 2012 a poloha navrhovanej činnosti (línia modrej
farby).

Navrhovaná stavba rešpektuje všetky prvky RÚSES vyčlenené v rámci Regionálneho územného
systému ekologickej stability ÚPN veľkého územného celku Žilinského kraja z roku 1998, prvky
RÚSES vyčlenené v rámci Regionálneho územného systému ekologickej stability okresov Žilina,
Bytča a Kysucké Nové Mesto a prvky RÚSES vyčlenené v rámci Regionálneho územného
systému ekologickej stability okresu Martin, 2012.

11. Obyvateľstvo
11.1. Demografické údaje
Areál navrhovanej činnosti (samotná plocha riešeného územia) sa nachádza v okresoch Žilina a
Martin, k. ú. Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec a Vrútky. V dotknutých obciach boli podľa údajov
Štatistického úradu SR, takéto stavy počtu obyvateľov:
Tab.: Trvalo bývajúce obyvateľstvo (stav k 31.12. 2015 a k 31.12.2016)
Trvalo bývajúce
obyvateľstvo

Počet mužov (%)

Počet žien (%)

2017

2016

2017

2016

2017

Strečno

2016
2558

2554

49

49

51

51

Nezbudská Lúčka

390

392

51

50

49

50

Lipovec

937

940

51

51

49

49

7749

7760

49

49

51

51

Vrútky
(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2018)

Väčšina dĺžky plánovanej cyklotrasy prechádza cez neobývané územia. Menšia časť trasy
prechádza priamo cez obce Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec a Vrútky cez existujúcu obytnú
zástavbu. Plocha riešeného územia si nevyžaduje žiadne asanačné práce.
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11.2. Zdravotný stav obyvateľstva
Prirodzený pohyb a stredný stav obyvateľstva v dotknutom území činnosti okresov Martin a Žilina
za rok 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Tab.: Prirodzený pohyb a stredný stav obyvateľstva v okrese Žilina a Martin (r. 2016)
Stredný stav
obyvateľstva

Územie

Živonarodení

Zomretí

Prirodzený prírastok
(úbytok) obyvateľ.

1564
895

172
41

Žilina
156 975
1736
Martin
96 654
936
(Zdroj: Zdravotnícka ročenka SR 2016, ÚZIŠ Bratislava, www.nczisk.sk)

V dotknutých okresoch patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia choroby obehovej
sústavy, nádorové ochorenia, choroby tráviacej sústavy, dýchacej sústavy a vonkajšie príčiny
chorobnosti a úmrtnosti. Podobne ako v celej SR je v dotknutom okrese zaznamenávaný nárast
alergií, najmä rinitídy sezónnej i celoročnej, bronchiálnej astmy, ale aj dermorespiračného
syndrómu a potravinovej alergie.
11.3. Sídla
Navrhovaná činnosť patrí do Žilinského kraja. Územie, ktorým bude prechádzať cyklotrasa patrí do
okresu Žilina (Strečno, Nezbudská Lúčka) a okresu Martin (Lipovec, Vrútky). Dotknuté územie
činnosti prechádza údolím rieky Váh popri brehu, obklopeného po oboch stranách pohorím Malá
Fatra.
Základné územné charakteristiky dotknutých obcí v hodnotenom území sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:
Tab.: Základné územné charakteristiky dotknutých obcí
Počet obyvateľov

Hustota obyvateľov
na 1 km2

13,18

2554

194

Nezbudská Lúčka

8,21

392

48

Lipovec

12,76

940

74

Vrútky

18,66

7760

416

Obec

Rozloha / (km2)

Strečno

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2018)

11.4. Poľnohospodárska výroba a lesné hospodárstvo
11.4.1. Poľnohospodárstvo
V okrese Žilina bola poľnohospodárska pôda v roku 2017 (stav k 1.1.2018) zastúpená celkovo 28
797 ha, z toho najviac zastúpené boli trvalé trávne plochy 17 108 ha, orná pôda 10 285 ha,
najmenej záhrady a ovocné sady spolu 1 404 ha. V okrese Martin predstavovala
poľnohospodárska pôda výmeru celkovo 24 085 ha, z toho trvalé trávne porasty predstavovali 13
661 ha, orná pôda 9 637 ha, najmenej zastúpené boli záhrady a ovocné sady s výmerou 788 ha
(Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, Bratislava 2018, ÚGKK SR, stav k 01/2018).
Navrhovaná činnosť zasahuje do poľnohospodárskej pôdy o výmere 2,5154 ha (trvalý záber) a
0,265 ha (dočasný záber).
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11.4.2. Lesné hospodárstvo
Navrhovaná činnosť zasahuje do lesnej pôdy a lesných pozemkov o výmere 0,0252 ha.
11.5. Priemyselná výroba
V roku 2014 bolo na území okresu Žilina, evidovaných 91 priemyselných podnikov, ktoré
zamestnávali 15 548 pracovníkov. V danom roku dosiahla celková produkcia priemyslu v okrese
Žilina hodnotu 7 964 735 157 mil. €.
Na území okresu Martin bolo v roku 2014 evidovaných 61 priemyselných podnikov, ktoré
zamestnávali 8 598 pracovníkov. Dosiahnutá celková produkcia priemyslu v roku 2014
predstavovala 778 654 539 mil. € (Ročenka priemyslu, 2015, ŠÚ SR, 2015).
Navrhovaná činnosť nezasahuje do funkčných priemyselných areálov.
11.6. Služby
V hodnotenom území sa nachádzajú sídla s diferencovanou úrovňou vybavenia zariadeniami
služieb a štruktúrou poskytovaných služieb, ktorá je v princípe viazaná na sídelnú veľkosť, význam
a funkčnú profiláciu sídiel v založenom systéme osídlenia. Hodnotené územie spája dve mestá
Žilinu a Vrútky, ktoré poskytujú svoje služby nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj širokému
okoliu. Nachádzame tu služby miestneho, celomestského a regionálneho významu v oblasti
školstva, zdravotníctva, kultúry, telovýchovy a športu, sociálnej starostlivosti, ako aj zariadení
obchodu a služieb. Základná vybavenosť mesta je vyhovujúca. Obchodnú sieť v meste dotvárajú
služby orientované na cestovný ruch.
Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú žiadne prvky občianskej vybavenosti.
V hodnotenom území dotknutých obcí sa prevažne nachádzajú prvky miestnej občianskej
vybavenosti.
11.7. Reakreácia a cestovný ruch
V hodnotenom území a jeho širšom okolí sú vhodné geografické a klimatické podmienky pre
krátkodobú rekreáciu a sezónnu turistiku. V okolí sa nachádzajú viaceré strediská cestovného
ruchu pre kultúrne pamiatky, zimné športy, vodné športy, zimnú a letnú turistiku, horolezectvo.
Samotná trasa riešeného územia je zasadená do turisticky atraktívneho prostredia údolia rieky Váh
a pohoria Malej Fatry. Zároveň priamo sprístupňuje atraktívne a vyhľadávané lokality hradov
Strečno a Starý hrad.
Riešené územie je v súčasnosti pre rekreáciu a cestovný ruch čiastočne využívané (prístavisko
pltí, chatová osada Jánošíkovo, NP Malá Fatra, hrad Strečno). Navrhovaná činnosť zasahuje do
prvkov rekreácie a cestovného ruchu (chatová osada Jánošíkovo, NP Malá Fatra).
11.8. Infraštruktúra
11.8.1. Doprava a dopravné plochy
11.8.1.1.Cestná doprava
V okrese Žilina sa nachádzajú cesty miestneho, regionálneho a medzinárodného významu. Stav
siete cestných komunikácií v okrese Žilina (stav k 1.1.2018, podľa SSC, 2018) je nasledovný:
 dĺžka diaľnic....................................
13,961 km,
 rýchlostné cesty..............................
0 km,
 dĺžka ciest I. triedy...........................
77,630 km,
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dĺžka ciest II. triedy.........................
cesty III. triedy sú zastúpené v dĺžke
SPOLU.............................................
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53,806 km,
177,397 km,
322,794 km.

V okrese Martin sa nachádzajú cesty miestneho, regionálneho a medzinárodného významu. Stav
siete cestných komunikácií v okrese Žilina (stav k 1.1.2018, podľa SSC, 2018) je nasledovný:
 dĺžka diaľnic....................................
15,840 km,
 rýchlostné cesty..............................
1,344 km,
 dĺžka ciest I. triedy...........................
47,403 km,
 dĺžka ciest II. triedy.........................
8,444 km,
 cesty III. triedy sú zastúpené v dĺžke
135,010 km,
 SPOLU.............................................
208,041 km.
Navrhovaná činnosť bude umiestnená v koridore v blízkosti medzinárodnej cestnej komunikácie
I/18. Jedná sa o cestu I. triedy európskeho významu s mimoriadne vysokými intenzitami dopravy
a vysokou nehodovosťou. Podľa sčítania dopravy v r. 2010 dostupného na stránkach Cestnej
databanky je intenzita dopravy na ceste I/18 v danom úseku 25 463 voz/24 hod a z toho je 6 784
nákladných vozidiel.
11.8.1.2. Mestská hromadná doprava
V dotknutých obciach sa MHD nenachádza. V priľahlom okolí riešeného územia premávajú linky
regionálnej medzimestskej dopravy ako aj diaľkovej a medzinárodnej dopravy. V meste Vrútky, kde
cyklotrasa končí v blízkosti autobusovej a železničnej stanice premávajú linky MHD smer Martin
(BUS: 10, 11, 12).
11.8.1.3. Cyklistická doprava
Navrhovaná cyklotrasa bude pokračovaním už existujúcej cyklotrasy C.3 v obci Strečno na ľavom
brehu vodného diela Žilina a bude súčasťou komplexnejšieho cyklokoridoru vedeného pozdĺž rieky
Váh (Komárno – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Bytča – Žilina – Vrútky – Kraľovany...).
11.8.1.4. Letecká doprava
Letecká doprava je najbližšie k hodnotenej činnosti zastúpená západne od hodnotenej činnosti
neďaleko obce Dolný Hričov. Letisko nie je využívané pre pravidelnú dopravu cestujúcich
a nákladov. Služby spojené s týmito činnosťami sú poskytované len sezónne, ojedinele. Za rok
2017 bolo prepravených 421 cestujúcich a 526 kg nákladu. V súčasnosti letisko slúži pre turistické
a edukačné aktivity pre verejnosť. Navrhovaná činnosť nezasahuje do ochranného pásma letiska.
11.8.2. Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra sa nachádza najmä v zastavaných územiach dotknutých obcí. K dotyku
stavby s inžinierskymi sieťami dôjde len v intraviláne obce Lipovec, kde bude nutná preložka
vedenia NN a oznamovacích vedení Slovak Telekom. Pre trasy všetkých vedení technickej
infraštruktúry hodnoteného zámeru sú vymedzené koridory ochranných pásiem.
Pri výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom.

12. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
V hodnotenom území navrhovanej činnosti sa v súčasnosti nachádzajú dva pamiatkovo chránené
objekty: hrad Strečno a Starý hrad. Ďalšie pamiatkovo chránené objekty sú lokalizované v meste
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Vrútky (sakrálne stavby) a v meste Martin (Slovenské národné múzeum, Národný cintorín, atď).
Riešené územie sa nenachádza v kontakte s objektmi pamiatkového záujmu.

13. Archeologické náleziská
V areáli navrhovanej činnosti nie sú v súčasnosti známe žiadne archeologické a paleontologické
náleziská.

14. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V riešenom území a jeho susedstve sa nenachádzajú žiadne paleontologické náleziská ani
významné geologické lokality.

15. Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia a ich vplyv
na životné prostredie
15.1. Zaťaženie územia hlukom
Zdrojom hluku v riešenom území je najmä automobilová doprava na priľahlej cestnej komunikácii
prvej triedy I/18, na diaľnici D1 a železničnej trati č. 180 Žilina – Košice.
15.2. Skládky, smetiská a devastované plochy
Vyprodukované množstvá všetkých druhov odpadov v okresoch Žilina a Martin v roku 2016 (t) sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Tab.: Vyprodukované množstvá všetkých druhov odpadov v okresoch Žilina a Martin v roku 2016 (t)
Zhodnocov. Zhodnocov.
energetické
ostatné
[t]
[t]

Zneškod.
skládkov.
[t]

Zneškod.
spaľovaním
bez energ.
využitia [t]

Zneškod.
ostatné
[t]

Iný spôsob
nakladania
[t]

Okres

spolu

Zhodnocov.
materiálové
[t]

Žilina

674438,09

267661,47

8520,98

46558,60

128413,4
5

129,62

2831,83

220322,14

Martin

232744,72

114504,00

1374,91

16263,55

60525,68

690,68

20480,4
5

18905,45

(Zdroj:cms.enviroportal.sk, 2018)

15.3. Iné zdroje znečistenia – radónové riziko
Radónové znečistenie
Na základe mapy prírodnej rádioaktivity (ŠGÚDŠ, 2018) prevláda v hodnotenom území
navrhovanej činnosti nízke radónové riziko, čo nevyžaduje realizáciu významných protiradónových
opatrení.
15.4. Ohrozené biotopy živočíchov
Priamo v riešenom území sa nachádzajú prirodzené biotopy aj biotopy európskeho významu. Ich
podrobnejšia charakteristika je v kap. 7./7.2. Charakteristika biotopov a ich významnosť. Biotopy
národného významu sa v riešenom území nenachádzajú.
V okolí navrhovanej činnosti nedôjde vplyvom jej výstavby k narušeniu ohrozených biotopov
živočíchov, nachádzajúcich sa v širšom okolí areálu stavby.

16. Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov
Kvalita životného prostredia, resp. úroveň ekologickej stability riešeného územia je v súčasnosti
na väčšine riešeného územia vysoká, čo je spôsobené najmä tým, že trasovanie cyklochodníka
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vedie cez prírodné lokality, ktoré boli doposiaľ verejnosti neprístupné, resp. cez prírodné lokality
prostredníctvom lesných a poľných čiastočne spevnených a nespevnených ciest. Časti úseku
vedúce cez intravilány obcí Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec a mesta Vrútky vedú lokalitami so
zníženou kvalitou životného prostredia, čo je spôsobené ich lokalizáciou v urbanizovanom
prostredí.
V trase navrhovanej činnosti (plocha riešeného územia) sa vyskytujú prirodzené biotopy a biotopy
európskeho významu. Ich charakteristika a popis sú uvedené v kap. 7./7.2. Charakteristika
biotopov a ich významnosť. Navrhovaná činnosť je v prekryve s chráneným vtáčím územím Malá
Fatra a s lokalitou Natura 2000 Strečnianske meandre Váhu a zároveň je v prekryve s ochranným
pásmom národného parku Malá Fatra, na jeho územie ale nezasahuje. Zároveň navrhovaná
činnosť je v kontakte s vodohospodársky chránenou oblasťou Beskydy – Javorníky, zasahuje do
vyhláseného pásma hygienickej ochrany podzemných vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004
Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov) a zároveň je v prekryve s ochranným pásmom II.
stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného zdroja minerálnych stolových vôd Martin
(Záturčie) v katastroch obce Lipovec a mesta Vrútky. Cez plochu riešeného územia prechádzajú
vodné toky Váh, potok Hoskora a Krpelianky kanál.
V riešenom území nie sú evidované významné zdroje znečistenia vôd. Znečistenie horninového
prostredia priamo riešeného územia na základe dostupných údajov a realizovaných prieskumov
nebolo preukázané. Taktiež v riešenom území neboli identifikované environmentálne záťaže, teda
sanačný zásah nie je potrebný.
Problémom súčasnosti a blízkej budúcnosti sú klimatické zmeny, čo prináša so sebou čoraz
častejšie extrémy prejavoch počasia (napr. extrémne výkyvy teplôt - vlny horúčav, prívalové dažde
– náhle povodne, nedostatok snehu / veľké množstvo snehu, rýchle topenie snehu, silný mráz,
atď.).
Realizácia navrhovanej činnosti nebude produkovať odpadové vody ani neznefunkční prvky blízkej
železničnej trate či cestnej komunikácie. Z pohľadu klimatických zmien stavba nie je riziková,
stavba zohľadňuje riziká klimatických zmien.

17. Celková kvalita životného prostredia – syntéza pozitívnych a negatívnych
faktorov (zraniteľnosť)
V podmienkach hodnotenia stavby a činnosti navrhovaného zámeru chápeme problematiku
environmentálnej únosnosti v procese EIA ako kritérium priestorovej lokalizácie potencionálnych
nepriaznivých environmentálnych vplyvov činnosti na územie.
V klasifikácii zraniteľnosti sme použili päť stupňov zraniteľnosti:
1. kriticky zraniteľné prostredie,
2. veľmi zraniteľné prostredie,
3. stredne zraniteľné prostredie,
4. mierne zraniteľné prostredie,
5. nepatrne zraniteľné prostredie.
Postup hodnotenia prvkov prostredia sme zvolili v týchto krokoch:
 identifikácia a účinky, ktoré vyvoláva pôsobenie faktora zraniteľnosti v sledovanom prvku,
 klasifikácia zraniteľnosti prvku.
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17.1. Zraniteľnosť horninového prostredia
Zraniteľnosť horninového prostredia chápeme ako odolnosť horninového prostredia na aktivity
vyvolané výstavbou a prevádzkou činnosti v danom území. Zraniteľnosť horninového prostredia je
daná inžiniersko - geologickými vlastnosťami horninového prostredia, hĺbkou hladiny podzemnej
vody, prítomnosťou agresívneho oxidu uhličitého a litologickou heterogenitou prostredia.
Nepredpokladáme, že pôsobenie faktorov zraniteľnosti vyvolá zásahy, ktoré by boli z hľadiska
zraniteľnosti neúnosné. Stavba svojim funkčným a stavebno – technickým riešením nevyvolá
v území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia.
Zraniteľnosť horninového prostredia hodnotíme ako nepatrne zraniteľné prostredie – 5.
17.2. Zraniteľnosť reliéfu
Zraniteľnosť reliéfu je funkciou tvaru povrchu, jeho horizontálnej členitosti, energiou reliéfu,
geologickou stavbou a pôsobiacimi reliéfovými procesmi. Navrhovaná činnosť bude v čo najväčšej
miere využívať a zohľadňovať prirodzené vlastnosti súčasného reliéfu. Navrhovaná činnosť
nevyvolá v území zhoršenie existujúceho stavu (napr. zosuvy a svahové deformácie, atď.).
Zraniteľnoť reliéfu hodnotíme ako nepatrne zraniteľné prostredie – 5.
17.3. Zraniteľnosť povrchových a podzemných vôd
17.3.1. Zraniteľnosť podzemných vôd
Zraniteľnosť podzemných vôd závisí najmä od 3 faktorov:




koeficientu priepustnosti jednotlivých hydrogeologických celkov,
hĺbky hladiny podzemnej vody,
druhu a hrúbky pokryvnej vrstvy.

Ohrozenosť a zraniteľnosť podzemnej vody je obdobne ako u povrchovej vody viazaná prevažne
na úseky križovania, resp. priblíženia cyklotrasy k povrchovým tokom, pri budovaní mostných
objektov, zárezov, a pod. Hladina podzemnej vody v rámci inžiniersko – geologického prieskumu
(GEOTECHNIK SK, s.r.o., 12/2016) nebola identifikovaná. Predpokladá sa však zakladanie
premostení pod hladinou spodných vôd (zakladanie na mikropilótach). Napriek tomu
nepredpokladáme jej trvalý pokles ani významné stúpnutie.
Stavebné práce bude potrebné pomocou organizačno – bezpečnostných opatrení na stavenisku
realizovať tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov (napr.
nechlórované minerálne hydraulické oleje, nechlórované minerálne motorové, prevodové
a mazacie oleje, ropné látky a pod.) do podložia, resp. do podzemnej vody.
Z pohľadu faktorov ovplyvňujúcich zraniteľnosť podzemných vôd, vzhľadom na identifikovanú
environmentálnu záťaž, zakladanie stavby a jej funkčné riešenie, hodnotíme zraniteľnosť
podzemných vôd ako stredne zraniteľné prostredie – 3.
17.3.2. Zraniteľnosť povrchových vôd
Zraniteľnosť povrchových vôd je daná stavom povrchového toku a jeho náchylnosti na znečistenie.
Do hodnotenia je potrebné zahrnúť:
 kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele povrchového toku,
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zhodnotenie transportných ciest znečistenia, druh kontaminantu a pomer zriedenia,
vzťah povrchovej vody k podzemnej vode,
využitie povrchovej vody na iné účely (napr. závlahy, pri stavebnej činnosti a pod.).

Cez riešené územie navrhovanej stavby prechádzajú povrchové toky Váh, potok Hoskora
a Krpeliansky kanál.
Zraniteľnosť povrchových vôd na základe križovania (premostenia) trasy s hore uvedenými tokmi
hodnotíme ako stredne zraniteľné prostredie – 3.
17.4. Zraniteľnosť pôd
Miera zraniteľnosti pôdy v riešenom území vychádza z podstaty antropogénnej činnosti využívania
zeme (napr. rozrušenie pôdy pri odkopoch zeminy, spevňovanie povrchu, umelé prekrytie pôdy
betónom, asfaltom, úniky olejov/pohonných hmôt stavebných strojov, produkcia odpadov a pod.).
Zraniteľnosť pôdy sa bude prejavovať v zmene nasledujúcich znakov a vlastností pôdy:
 fyzikálne vlastnosti (zhutnenie, deštrukcia, nadmerná aerácia, prekryv, zamokrenie),
 chemické vlastnosti (zasoľovanie, toxicita, zvýšený obsah ropných produktov, atď.),
 biologické (znížená nitrifikácia alebo mineralizácia v dôsledku zničenia časti pôdneho edafónu
účinkom exhalátov).
Zraniteľnosť pôd v riešenom území charakterizujeme ako mierne zraniteľné prostredie – 4.
17.5. Zraniteľnosť ovzdušia
Pri hodnotení zraniteľnosti ovzdušia sme vychádzali z nasledujúcich faktorov:
 zo súčasného stavu znečistenia ovzdušia, reprezentovanými denným a dlhodobým indexom
znečistenia ovzdušia,
 z existujúcich zdrojov znečistenia ovzdušia, reprezentované priemernými ročnými emisiami –
základných znečisťujúcich látok,
 z meteorologických faktorov.
Počas výstavby navrhovanej činnosti je možné očakávať zvýšenú prašnosť, ktorá však môže byť
vhodnými stavebnými postupmi minimalizovaná, ako napr. kropením ciest smerujúcich do
stavebných dvorov, zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami a pod. Pôjde o vplyv
dočasný s lokálnym charakterom a bude spojený len s etapou výstavby navrhovanej činnosti.
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme zraniteľnosť ovzdušia ako stredne zraniteľné
prostredie – 3.
17.6. Zraniteľnosť vegetácie, živočíšstva a ich biotopov
Z hľadiska uchovania produkčnej a krajinárskej hodnoty, ako aj relatívnej tolerancie
k antropogénnej činnosti (odolnosti) je zraniteľnosť vegetácie v riešenom území charakterizovaná:







vŕbovo – topoľový nížinný lužný les (Ls1.1): veľmi zraniteľné prostredie – 2,
jaseňovo – jelšový podhorský lužný les (Ls1.3): veľmi zraniteľné prostredie – 2,
lipovo – javorový sutinový les (Ls1.4): veľmi zraniteľné prostredie – 2,
nížinné a podhorské kosné lúky (Lk1): veľmi zraniteľné prostredie – 2,
vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (Lk5): veľmi zraniteľné prostredie – 2,
sekundárne sutinové a skalné biotopy (Sk7): veľmi zraniteľné prostredie – 2,
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rúbaniská s prevahou bylín a tráv (X1): mierne zraniteľné prostredie – 4,
rúbaniská s prevahou drevín (X2): mierne zraniteľné prostredie – 4,
nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel (X3): stredne zraniteľné prostredie – 3,
teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídel (X4): stredne zraniteľné prostredie – 3,
porasty inváznych neofytov (X8): stredne zraniteľné prostredie – 3,
porasty nepôvodných drevín (X9): stredne zraniteľné prostredie – 3,
urbanizované plochy ľudských sídiel: mierne zraniteľné prostredie – 4.

Zraniteľnosť živočíšstva sme hodnotili prostredníctvom zraniteľnosti biotopov v riešenom území
a jeho susedstve a na základe očakávanej významnosti vplyvu na predmety ochrany chránených
druhov – lokality Natura 2000, dĺžky a významnosti stretu navrhovanej cyklotrasy s migračnými
trasami živočíchov a je charakterizovaná nasledovne:


biotopy na nevyužívaných plochách/urbanizované územie: mierne zraniteľné prostredie – 4.
(mobilné druhy živočíchov s vyššou tendenciou k synantropii)



biotopy lesných lúčnych a brehových porastov: veľmi zraniteľné prostredie – 2,

17.7. Zraniteľnosť faktorov pohody a kvality života človeka
Medzi hlavné faktory zraniteľnosti pohody a kvality života človeka sme zaradili:
1. doprava (zahrňuje elementy dopravy s dôrazom na formu, zavádzanie, produkciu, ruch
a dopravné špičky, parkovanie, prevádzky, služby),
2. vertikalizácia (zahrňuje všetky aktivity, týkajúce sa umiestňovania alebo výstavby bariér, ktoré
zvierajú pravý uhol s horizontom, alebo so zemským povrchom, deliaci účinok),
3. produkcia znečistenia (zahrňuje všeobecne znečistenie - s výnimkou odpadov, napr. hluk a iné
rušivé vibrácie, prach, dym, pach z dopravných prostriedkov),
4. obyvateľstvo (zahrňuje aktivity, ktoré sa týkajú nadlimitných účinkov ohrozujúcich zdravie
obyvateľstva),
5. najbližšie obývané celky / obytné urbanizované územie.
Navrhovaná činnosť nie je zdrojom hluku ani žiadnych emisií. Navrhnutou cyklotrasou nebudú do
územia pridané žiadne zdroje znečistenia hlukom, prachom a emisiami. K dočasnému zhoršeniu
životného prostredia dôjde len počas výstavby spojenej so zvýšenou prašnosťou a hlukom.
Celkovú zraniteľnosť faktorov pohody a kvality života človeka hodnotíme ako mierne zraniteľné
prostredie – 4.
17.8. Syntéza ekologickej únosnosti územia a jeho kvalifikácia
Syntéza ekologickej únosnosti územia umožňuje lokalizovať potencionálne konfliktné situácie zo
vzťahu hodnotenej činnosti k prostrediu a predchádzať možným nákladným sanáciám vzniknutých
škôd na prostredí. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené stupne zraniteľnosti jednotlivých prvkov
prostredia v hodnotenom území:
Tab.: Stupne zraniteľnosti jednotlivých prvkov prostredia v hodnotenom území
Zložka životného prostredia
Horninové prostredie
Reliéf
Podzemné vody
Povrchové vody

Hodnota zraniteľnosti
(hodnota 1 – 5)

Verbálna hodnota
Nepatrne zraniteľné prostredie
Nepatrne zraniteľné prostredie
Stredne zraniteľné prostredie
Stredne zraniteľné prostredie

5
5
3
3
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Pôdy
Ovzdušie
Vegetácia
Živočíšstvo
Pohoda a kvalita života človeka
Celková únosnosť

4
3
3
4
4
3,77

Mierne zraniteľné prostredie
Stredne zraniteľné prostredie
Stredne zraniteľné prostredie
Mierne zraniteľné prostredie
Mierne zraniteľné prostredie
Prevažne mierne zraniteľné prostredie

Na základe syntézy ekologickej únosnosti jednotlivých zložiek hodnoteného územia je ho možné
hodnotiť ako prevažne mierne zraniteľné prostredie.

18. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala
V prípade, že sa navrhovaná činnosť nezrealizuje, zostane riešené územie v súčasnom stave so
súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachádza v kap. C./II.
Cyklisti sa budú naďalej pohybovať po existujúcich cestách čo môže byt predmetom havárií
(zranenia, úmrtia) a zvýšenej nehodovosti na dotknutých komunikáciách.
Nerealizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k vybudovaniu novej bezpečnej cyklodopravnej trasy
spájajúcej obec Strečno a mesto Vrútky oddelenej od intenzívne využívaných cestných
komunikácií a nedôjde ani k prepojeniu komplexnejšieho cyklokoridoru vedeného pozdĺž rieky Váh
(Komárno – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Bytča – Žilina – Vrútky – Kraľovany...).

19. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
Uznesením vlády SR č. 359, zo dňa 26.05.1998 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia
Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja. Záväzná časť Územného plánu veľkého
územného celku Žilinského kraja bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 223/1998 Zb., zo dňa
26.05.1998 v znení Zmien a doplnkov č. 1-4, ktorých záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne
záväznými nariadeniami Žilinského kraja.
V roku 2018 boli vypracované Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu veľkého územného celku
Žilinského kraja, ktoré vyplynuli z potreby upresnenia polohy regionálnych cyklotrás, definovania
vybraných cyklodopravných trás ako verejnoprospešné stavby a vyhodnotenie dôsledkov ich
budovania na zábery poľnohospodárskej pôdy.
V Územnom pláne veľkého územného celku Žilinského kraja – v znení Zmien a doplnkov č. 5 je
cyklodopravná trasa riešená nasledovne:


v časti Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia – regulatív
v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry, v časti infraštruktúra cyklistickej
dopravy:
bod 5.8.1. cyklodopravná Vážska cyklotrasa v trase hranica Žilinského
a Trenčianskeho kraja popri Vážskom derivačnom kanáli, popri ceste II/507
a Váhu – Mikšová – Žilina (hrad Budatín) – Strečno – Lipovec – Vrútky a úsek
Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok; h) Terchovsko – Zázrivská cyklotrasa úsek Varín – Terchová – Zázrivá.
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V grafickej dokumentácii (Urbanizmus a doprava ZaD č. 5, 1 : 50 000) je trasa cyklochodníka
v predmetnom úseku znázornená v polohe pozdĺž rieky Váh v katastroch obcí Strečno, Nezbudská
lúčka, Lipovec a mesta Vrútky, pozri nasledujúci obrázok:
Obr.: Výrez z Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja, v znení zmien a doplnkov
2018 (Urbanizmus a doprava ZaD č. 5)

Územné plány dotknutých sídelných útvarov
Mesto Vrútky - má spracovaný platný územný plán mesta Vrútky schválený Uznesením Mestského
zastupiteľstva vo Vrútkach č. 7/2006 – J/60 dňa 28.11.2006. Jeho záväzné časti boli vyhlásené
nariadením mesta Vrútky c. 2/2006 zo dňa 28.11.2006, schváleného uznesením Mestského
zastupiteľstva vo Vrútkach č. 7/2006 – J/61.
V roku 2008 boli vypracované Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-M Vrútky a dňa 15.12.2008 schválené
Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č. 8/2008 – J/106. Jeho záväzné časti boli
vyhlásené ako Zmeny a doplnky č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrútky č. 2/2006
dňa 15.12.2008, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č.8/2008.
V roku 2016 boli vypracované Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN-M Vrútky a dňa 16.06.2016 schválené
Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č. 48/2016. jeho záväzné časti boli vyhlásené
ako Zmeny a doplnky č. 2 všeobecne záväzným nariadením č. 48/2016 dňa 16.06. 2016. ÚPN-M
ZaD2 je zosúladený s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou regiónu Žilinského kraja.
V Územnom pláne mesta Vrútky – v znení zmien a doplnkov č. 2 je cyklodopravná trasa riešená
nasledovne:
v časti Návrh regulatívov funkčného usporiadania a priestorového využitia územia – regulatív
v oblasti dopravy bod C.1.1.5, v časti cyklistická doprava:
- rešpektovať Cyklostratégiu ŽSK – „Budovanie cyklotrás na území Žilinského
samosprávneho kraja“, 02/2014.
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Obec Lipovec – nemá vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu.
Obec Nezbudská Lúčka – má rozpracovaný strategický dokument - spoločný územný plán s obcou
Varín, v súčasnosti je v štádiu spracovania návrhu ÚPN-O.
Obec Strečno – má spracovaný platný územný plán obce Strečno schválený uznesením č. 2/6/94
dňa 19.6.1994. V roku 2005 bol schválený doplnok č. 1 na priemyselný park nad areálom bývalého
družstva. V roku 2010 bol schválený doplnok č. 2, ktorého dôvodom boli nové podnety
a investorské záujmy na území obce (doplnenie obytnej zástavby, rekreácie a premostenie
lodného prístavu do zátoky západne od areálu bývalého družstva).
V územnom pláne obce Strečno v znení ZaD č. 2 na jeho katastrálnom území nie je súčasný
koridor cyklotrasy zakreslený / riešený. Cyklodopravná trasa je predmetom riešenia v súčasnosti
pripravovanej aktualizácie ÚPN obce Strečno.
Hodnotená činnosť vo svojom funkčnom riešení je v súlade s platným územným plánom
veľkého územného celku Žilinského kraja, rok 1998 v znení zmien a doplnkov. Z hľadiska
vzťahu stavby k územnému plánu sa nevyskytujú žiadne obmedzenia.
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III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie
vrátane zdravia a odhad ich významnosti
1. Vplyvy na obyvateľstvo
1.1. Počet obyvateľov ovplyvnených účinkami činnosti v dotknutých obciach
Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia cyklodopravy, rekreácie a športu, čiže ide
o činnosti, ktoré výrazne nezaťažia životné prostredie.
Plocha riešeného územia v súčasnosti z dôvodu jej lokalizácie v prírodnom prostredí nie je
obývaná. Existujúca obytná zástavba sa nachádza v blízkosti úsekov trasy v obci Strečno na ul.
Sokolská, Športová, SNP, v obci Nezbudská Lúčka, v obci Lipovec na ul. Hoskorná a v meste
Vrútky na ul. Sucháčovská, Horná Kružná, Langov dvor, Za mostom a Matušovičovský rad.
Vplyvy vyplývajúce z realizácie navrhovanej činnosti na obyvateľstvo sú posudzované na základe
emisnej situácie, akustickej záťaže ako aj z hľadiska environmentálnej záťaže dotknutého
pozemku. Navrhovaná činnosť ako taká nebude zdrojom hluku ani žiadnych emisií. V riešenom
území nebudú pridané žiadne stacionárne znečistenia hlukom, prachom a emisiami. Prevádzka
nebude pôsobiť rušivo.
Obyvatelia nadlimitne ovplyvnení účinkami navrhovanej činnosti neboli identifikovaní.
Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti
Obdobie výstavby navrhovanej činnosti bude späté s pôsobením negatívnych vplyvov – v súvislosti
so zvýšenou produkciou prašnosti, stavebného hluku najmä v lokalitách so stavebnými dvormi,
možné obmedzenia plynulosti premávky a podmieneným narušením pohody a kvality života
obyvateľstva v dotknutých obciach. Tieto vplyvy aj vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti
nebudú veľmi významné, budú dočasné, limitované len na obdobie výstavby.
1.2. Zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti
1.2.1. Zdravotné riziká
Predmetná stavba nie je zdrojom hluku ani emisií, nepredpokladáme nadlimitné ovplyvnenie
okolitého obyvateľstva, návštevníkov/cyklistov. Navrhovaná činnosť bude spĺňať príslušné
hygienické limity v zmysle platnej legislatívy.
Z prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové látky takého charakteru a zloženia,
aby mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav budúceho, ako aj súčasného okolitého
obyvateľstva. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude dochádzať k ohrozeniu zdravia ani
anomáliám v zdravotnom stave dotknutého obyvateľstva ani samotných užívateľov komplexu.
1.2.2. Vplyvy na sociálne a ekonomické súvislosti
Realizáciou navrhovanej činnosti je možné očakávať pozitívne vplyvy. V pozitívnom smere budú
ovplyvnení obyvatelia dotknutých obcí, ale aj Žilinského kraja nakoľko sa jedná o investíciu
regionálneho významu a to vytvorením nových možnosti na dochádzanie za prácou z obce
Lipovec a mesta Vrútky do priemyselného parku v obci Strečno a praktizovaniu rekreačnej
cykloturistiky pre návštevníkov regiónu. Zároveň dôjde k prepojeniu existujúcich a navrhovaných
cyklotrás v obci Strečno a prepojeniu koridoru nadregionálneho významu popri rieke Váh od
Nového mesta nad Váhom až po región Liptov. Vzhľadom na extrémnu zaťaženosť cesty prvej
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triedy č. I/18 medzinárodnou nákladnou a osobnou automobilovou dopravou, kde účasť cyklistov je
prakticky nemožná, hodnotíme tento vplyv ako významne pozitívny.
1.3. Narušenie pohody a kvality života
1.3.1. Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti
Narušenie pohody a kvality života v blízkosti riešeného územia môže nastať počas stavebnej
činnosti. Vplyv výstavby možno minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných
postupov, čo bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy vlastného projektu stavby a jej organizácie
(napr. čistenie automobilov pri výjazde zo stavebných dvorov, kropenie staveniska počas
výkopových prác, kropenie a čistenie chodníkov, komunikácií, kapotovanie zariadení na
manipuláciu so sypkými látkami, oplotenie staveniska, dopravné značenia, atď.). Stavenisková
doprava bude využívať už vybudovanú dopravnú infraštruktúru, resp. budú dobudovaný vjazd a to
v obci Strečno z existujúcej odstavnej plochy. Vplyvy počas realizácie stavby budú dočasné,
lokálne a časovo obmedzené na samotnú etapu výstavby.
Navrhovaná činnosť si nevyžiada asanáciu objektov charakteru obytných budov, rekreačných
objektov a pod.
1.3.2. Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti
Na základe charakteru stavby a vyššie uvedených skutočností posudzujúcich vplyv hodnotenej
činnosti na životné prostredie a obyvateľstvo možno konštatovať, že prevádzkou hodnotenej
činnosti nedôjde pri realizácií príslušných stavebno – technických a dopravno - organizačných
opatrení k nadlimitným expozíciám okolitého obyvateľstva ani návštevníkov / cyklistov.
Investičný zámer pozitívne ovplyvní existujúcu situáciu v danom území, prispeje k zvýšeniu kultúry
a rozvoju ekologického cestovania a k zvýšeniu atraktívnosti lokality.
1.4. Prijateľnosť činností pre dotknuté obce
Prijateľnosť činností pre dotknuté obce je daná platným územným plánom veľkého územného
celku Žilinského kraja, 1998 v znení zmien a doplnkov. Navrhovaná trasa je zakomponovaná
v zmysle Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
vypracovaných v roku 2018, ktoré vyplynuli z potreby upresnenia a doplnenia regionálnych
cyklotrás a definovania vybraných cyklodopravných trás ako verejnoprospešné stavby
a vyhodnotenie dôsledkov ich budovania na zábery poľnohospodárskej pôdy.
1.5. Iné vplyvy
Iné vplyvy neboli identifikované.

2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery
2.1. Vplyvy na geomorfologické pomery, geodynamické javy a nerastné suroviny
Vzhľadom na parametre projektovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade spoľahlivého
založenia stavby, neočakávame žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby
alebo prevádzky na geomorfologické pomery, geodynamické javy. Stavba nevyžaduje budovanie
hlbokých základových konštrukcií.
Navrhovaná činnosť priamo nepretína žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín,
taktiež nezasahuje priamo do chránených ložiskových území, z tohto dôvodu bude vplyv
navrhovanej činnosti na nerastné suroviny nulový.
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Významné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na geodynamické javy, nerastné suroviny a
geomorfologické pomery neboli identifikované.
2.2. Vplyvy na horninové prostredie
Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby navrhovanej činnosti budú spočívať v realizácii
výkopov počas zemných prác, pri zakladaní stavieb (mostné objekty)a pod.
Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala
možnosť kontaminácie horninového prostredia a aby sa eliminovala možnosť ďalšej kontaminácie
horninového prostredia z priľahlého územia riešeného územia navrhovanej činnosti.

3. Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene
klímy
Stavba v rámci projektovej prípravy je optimalizovaná na dôsledky zmeny klímy a bude realizovaná
tak, aby navrhovanú stavbu neohrozovali nepriaznivé účinky zmeny klímy.
Trasa v celej svojej dĺžke prechádza údolím riek Váh, alebo Turiec. V celom úseku dotyku s riekou
Váh je cyklochodník trasovaný tak, aby pri bežných prietokoch nedochádzalo k jeho zaplavovaniu.
Vo viacerých úsekoch je však vedený pod úrovňou 100 aj 50 ročnej vody. Je to z dôvodu
terénnych podmienok, keď by vedenie trasy na pilieroch, alebo vysokom násype
bolo
neekonomické a priam nemožné. S týmto stavom bolo pri návrhu trasy uvažované a budú
navrhnuté opatrenia, aby pri zaplavení chodníka nedošlo k jeho poškodeniu.
Všetky mostné objekty budú zrealizované podľa platných STN – spodná hrana NK bude
umiestnená minimálne 0,50 m nad úroveň Q100 (odporúča sa rezervu zvýšiť minimálne 1,0 m).
Detailné posúdenie prietočných profilov a výšok hladín pri jednotlivých stavoch bude predmetom
vyšších stupňov projektovej dokumentácie.
Vplyvy navrhovanej činnosti na miestnu klímu, charakteru zmien teploty vzduchu, jeho prúdenia, či
vplyv na tvorbu hmiel, sa v dôsledku realizácie hodnotenej činnosti nepredpokladajú.
V riešenom území nebola identifikovaná existencia potenciálne významného povodňového rizika
ani oblasti, v ktorej možno predpokladať pravdepodobný výskyt potenciálne významného
povodňového rizika (zdroj: www.mpompr.svp.sk).

4. Vplyvy na ovzdušie
Navrhovaná cyklodopravná trasa nebude zdrojom emisií a v riešenom území nebudú pridané
žiadne zdroje znečistenia prachom a emisiami.
Počas výstavby navrhovanej činnosti je možné očakávať dočasný nepriaznivý vplyv na kvalitu
ovzdušia emisiami produkovanými stavebnými mechanizmami a zvýšenou prašnosťou, ktorá môže
byť vhodnými stavebnými postupmi špecifikovanými v projekte organizácie výstavby (POV)
a opatreniami na stavbe minimalizovaná. Pôjde o vplyv dočasný, časovo obmedzený na samotnú
etapu stavebnej činnosti.
4.1. Vplyvy na hlukovú situáciu v území
Hluková situácia hodnoteného územia je ovplyvňovaná jedine dopravou z blízkej železničnej trate
č. 180 Žilina – Košice, z diaľnice D1 a cesty prvej triedy č. I/18.
63

„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky,
Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“
Správa o hodnotení

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

4.1.1. Vplyv počas výstavby navrhovanej činnosti
Hlukové pomery v okolí stavby, na prepravných trasách, v okolí stavebných dvorov budú zhoršené
najmä v období výstavby v dôsledku prác stavebných strojov, presunu stavebných materiálov.
Tento vplyv bude dočasného charakteru. Nepredpokladáme výraznejšie narušenie pohody života
obyvateľov dotknutých obcí Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec a mesta Vrútky. Zvýšenou
hlučnosťou môžu byť počas výstavby ovplyvnené niektoré druhy fauny a avifauny, ktoré sú
predmetom ochrany ÚEV Malá Fatra, ÚEV Strečnianske meandre Váhu a CHVÚ Malá Fatra.
Vplyvy navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu v jej okolí hodnotíme ako dočasné, lokálneho
charakteru a primerané jej hmotovo-funkčnému riešeniu.
4.1.2. Vplyv počas prevádzky navrhovanej činnosti
Prevádzka navrhovanej činnosti vzhľadom na svoj charakter cyklodopravná, rekreačno – športová
cyklistická trasa nepredstavuje taký zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo akusticky ovplyvnil najbližšie
trvalo bývajúce obyvateľstvo, resp. okolie trasy.
Šírenie vibrácií z posudzovanej činnosti počas jej prevádzky je nepravdepodobné.

5. Vplyvy na vodné pomery
5.1. Vplyvy stavby na podzemnú a povrchovú vodu
5.1.1. Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti
Predpokladá sa však v oblasti mostov zakladanie premostení pod hladinou spodných vôd.
Vzhľadom ku charakteru stavebných prác sa nepredpokladá negatívny vplyv na spodné vody
(zakladanie na mikropilótach). Rozsah prác nie je významný, pôjde o lokálne vplyvy dočasného
charakteru. Stavba bude realizovaná nad hladinou podzemnej vody.
Výkopové práce bude potrebné pomocou organizačno – bezpečnostných opatrení na stavenisku
realizovať tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov (napr.
nechlórované minerálne hydraulické oleje, nechlórované minerálne motorové, prevodové a
mazacie oleje, ropné látky a pod.) do podložia, resp. podzemnej vody. To bude potrebné zohľadniť
v rámci projektu organizácie výstavby ako aj činnosťou envirodozoru stavby.
5.1.2. Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti
Vplyvy navrhovanej činnosti na vodné pomery počas jej prevádzky súvisia s odvádzaním
odpadových vôd z povrchového odtoku/vôd z atmosférických zrážok do recipientu, resp. v spôsobe
odvádzania odpadových vôd z plochy riešeného územia.
Všetky vody budú odvádzané sklonmi chodníka (priečnym a pozdĺžnym) voľne do terénu, kde
budú buď vsakovať, alebo budú stekať do recipientov (rieka Váh, potok Hoskora, Krpeliansky
kanál...). Všetka voda, ktorá spadne a bude zachytená na mostných objektoch bude zachytená a
bude zvedená sústavou odvodňovačov pod mostné objekty do vodných tokov, respektíve
odvodňovacích zariadení (existujúce priekopy, kanalizácia...). Počas zimy sa cyklochodník nebude
chemicky upravovať, nebudú využívané zimné posypy.
Vzhľadom na vyššie uvedené a prijatím príslušných technicko – organizačných opatrení môžeme
konštatovať, že prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k významnému negatívnemu
ovplyvneniu prúdenia, režimu podzemných/povrchových vôd v danom území.
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Navrhovaná činnosť svojim funkčným riešením, druhom prevádzky, ako aj technickým riešením
minimalizuje možnosť kontaminácie podložia a podzemných vôd. Kvalita a fyzikálno – chemické
vlastnosti podzemnej vody nebudú plánovanou výstavbou ovplyvnené.
5.1.3. Vplyvy na PHO a vodohospodársky chránené oblasti
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne zdroje podzemnej vody, pramene
a pramenné oblasti využívané pre hromadné zásobovanie obyvateľstva. Plocha riešeného územia
je v kontakte s hranicou vodohospodársky chránenej oblasti Beskydy – Javorníky. Plocha
riešeného územia zasahuje do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany podzemných vôd (v
zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov) a je v prekryve
s ochranným pásmom II. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného zdroja minerálnych
stolových vôd Martin (Záturčie) v katastroch obce Lipovec a mesta Vrútky.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na lokality PHO a vodohospodársky chránené oblasti neboli
identifikované.
5.2. Havárie
Havárie môžu vzniknúť najmä počas výstavby. Stavbu a stavebné dvory bude potrebné zabezpečiť
proti prieniku znečistenia do podzemných vôd.
Počas prevádzky havarijné situácie nepredpokladáme, prevádzka nie je svojim charakterom
riziková.

6. Vplyvy na pôdu
Priamym negatívnym vplyvom počas výstavby a prevádzky sú trvalé zábery pôd. Trvalý záber
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a lesnej pôdy v prípade umiestnenia
nového úseku cyklodopravnej trasy do krajiny predstavuje trvalý, priamy, významný negatívny
vplyv na pôdu. Pri trvalom zábere dôjde k úplnému trvalému odstráneniu humusového horizontu,
čo predstavuje nezvratný vplyv na poľnohospodársku pôdu.
Dočasné zábery poľnohospodárskej, resp. lesnej pôdy súvisia s potrebou plôch pre zriadenie
stavebných dvorov pozdĺž trasy, pre výstavbu mostných objektov, preložky a úpravy stavebných
objektov a pod. Počas výstavby sa na plochách dočasného záberu vzhľadom na stavebné práce
(intenzívne využívanie stavebných mechanizmov počas stavebných prác), prejazdy vozidiel stavby
(medzi zdrojmi materiálov a stavbou, medzi stavebnými dvormi a miestami stavebných prác),
situovanie stavebných dvorov očakávajú vplyvy v podobe možnej degradácie, zhutnenia pôdneho
profilu a intoxikácie pôdy znečisťujúcimi látkami pozdĺž trasy a v stavebných dvoroch. Po
odstránení vegetačného krytu existuje zvýšené riziko erózie či vzniku zosuvov predovšetkým
v miestach v blízkosti brehov rieky Váh a cesty I/18. V prípade nepredvídaného havarijného úniku
ropných látok pri využívaní stavebných mechanizmov môže dôjsť k bodovému znečisteniu pôdy.
Znečisteniu pôdy a zníženiu kvality pôdneho fondu v dočasnom zábere možno predchádzať
realizáciou a rešpektovaním potrebných opatrení vyplývajúcich z POV. Nakoľko sa z hľadiska
životného prostredia jedná o citlivú lokalitu, musí zhotoviteľ vypracovať detailný harmonogram prác
a podrobné technologické predpisy, ktoré bude konzultovať aj so zložkami ochrany prírody.
Osobitným prípadom negatívneho vplyvu na pôdu je kontaminácia pôd v prípade havárie vozidiel
spojená s únikom pohonných hmôt. Následky znečistenia je potrebné včas odstrániť dočasným
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vyradením znečistenej pôdy z poľnohospodárskeho využívania a biologickou rekultiváciou, aby
znečistenie nepreniklo do podzemných vôd.
Z hľadiska ochrany pôdy bude potrebné uplatniť technické a netechnické opatrenia (opatrenia na
ochranu lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy) proti erózii a aktivácii zosuvov.
Navrhovaná činnosť bude zasahovať do poľnohospodárskej pôdy o celkovej výmere 2,5154 ha
(trvalý záber). Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde aj k dočasnému záberu
poľnohospodárskej pôdy najmä v miestach realizácie stavebných dvorov. Ide o celkovú výmeru
0,265 ha poľnohospodárskej pôdy.
Areál navrhovanej činnosti zasahuje do lesnej pôdy s rozlohou 0,0252 ha.

7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Vplyvy navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy hodnotíme na základe súčasného výskytu
druhov v riešenom území a jeho bezprostrednom okolí a súčasného pokryvu daného územia, jeho
súčasným využívaním a umiestnením trasovania cez prírodné a cez urbanizované územie. Vplyvy
navrhovanej stavby na faunu, flóru a ich biotopy možno rozdeliť na etapu počas jej výstavby a
etapu počas prevádzky.
Až 71% z trasy hodnotenej cyklodopravnej trasy prechádza po existujúcich spevnených
a nespevnených cestách (pozri tabuľku nižšie), cez biotopy európskeho a národného významu
prechádza trasa v dĺžke 4,1 km, čo predstavuje cca 25% z celého úseku. Dôležitým rozhodnutím
počas prípravy projektu bola úprava trasovania v zmysle stretnutia so zástupcami ŽSK, ŽSR, SSC,
SVP a Správa NP Malá Fatra, dňa 15.6.2017, (pozri záznam v prílohe), kde sa pôvodná trasa
optimalizovala tak, aby sa predložená trasa v čo najväčšej miere vyhýbala cenným územiam
ochrany prírody, tz. trasa neprechádza cez NPR Krivé, zmenšil sa počet križovaní rieky Váh –
redukcia mostov o 2 križovania a trasa sa premiestnila do území, kde v súčasnosti existujú
nespevnené cesty.
Tab.: Prehľad záberov biotopov a prekryvov navrhovaného cyklochodníka s existujúcimi cestami
Celá trasa - 16,3 km
Biotopy (cca 4,7 km - 28,8 %)

Cesty (cca 11,6 km - 71,2 %)

Záber biotopov európskeho a národného
významu
Záber ruderálnych biotopov
Trasa prechádza cez spevnené cesty
Trasa prechádza cez nespevnené cesty

dĺžka úseku

%

4,1 km

25,15 %

0,6 km
7,4 km
4,2 km

3,68 %
45,4 %
25,77 %

Napriek tejto snahe, trasa zaberá a zasahuje aj do prirodzených biotopov a má negatívne vplyvy
na faunu a flóru v dotknutom území najmä v úseku s výskytom prirodzených biotopov. Vplyvy sa
prejavujú najmä počas výstavby, počas prevádzky sa vplyvy neprejavujú významne, čo je dané
najmä charakterom navrhovanej činnosti – cyklistika. V rámci správy o hodnotení a primeranom
posúdení je navrhnutý celý rad opatrení pre minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovanej
činnosti a domnievame sa, že pri realizácii nápravných opatrení je stavba realizovateľná
a spoločensky prijateľná.
Zábery a zásahy do biotopov živočíchov možno považovať za mierne negatívny vplyv najmä počas
výstavby navrhovanej cyklotrasy. Priame vplyvy súvisia s maloplošnou likvidáciou biotopov
živočíchov, treba však uviesť, že viac ako 70 % plánovanej trasy prechádza po existujúcich
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cestách a chodníkoch. Ďalšie vplyvy budú spôsobené prašnosťou zapríčinenou pohybom
stavebných mechanizmov v blízkosti stavebných dvorov lokalizovaných v blízkosti chránených
území, ako i rizikom znečistenia pôdy a povrchových a podzemných vôd a ovplyvnením ich
vodného a biochemického režimu. Výstavba bude pôsobiť šírením inváznych a expanzívnych
druhov rastlín. Tieto negatívne vplyvy sa predpokladajú najmä počas stavebných prác v lokalitách,
kde v súčasnosti neexistujú poľné, lesné ani spevnené cesty (nevyhnutný výrub drevín), pri
výstavbe a rekonštrukcii mostov ponad rieku Váh spojenej s likvidáciou brehových porastov, ich
spojitosti a prirodzeného charakteru (stavebné objekty č. 202 v km 2,075, č. 204 v km 6,500),
ponad Krpeliansky kanál (stavebný objekt č. 206 v km 11,470) a potok Hoskora (stavebný objekt č.
205 v km 6,890) a pri výstavbe lávok vo svahu cesty I/18 a trate ŽSR (stavebné objekty č. 203.1
v km 3,490-3,700 a č. 203.2 v km 4,690-5,440). Stavebné zásahy do lesných, lúčnych a brehových
porastov a do vodných tokov budú trvalé, ale nevyhnutne obmedzené len na šírku cyklochodníka,
čiže max. do 3,5 m. Minimalizácia škôd na prírodnom prostredí je možné dodržiavaním opatrení
definovaných v kapitole IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a
kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie.
Navrhovaná činnosť nebude počas prevádzky významným zdrojom hluku, emisii znečisťujúcich
látok, svetelného znečistenia, resp. iných aktivít, ktoré by predstavovali významný negatívny vplyv
na existenciu flóry a fauny naviazanej na prítomné biotopy. K negatívnym vplyvom počas
prevádzky na biotopy rastlín patrí šírenie inváznych a synantropných druhov a vznik nových
ruderálnych biotopov. Už dnes možno pozorovať na viacerých úsekoch cyklochodníka najmä na
okrajoch existujúcich spevnených ciest zvýšený výskyt nepôvodných a inváznych druhov
(netýkavka žliazkatá – Impatiens glandulifera, netýkavka málokvetá – Impatiens parviflora,
hviezdnik ročný – Erigeron annuus, zlatobyľ kanadská – Solidago canadensis). V prvých rokoch
prevádzky bude potrebné invázne a synantrópne druhy odstraňovať a zamedziť ich šíreniu.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti boli na miestnu faunu identifikované len nepriame vplyvy
a to v podobe možného vyrušovania druhov viazaných na brehové porasty Váhu.
Z pohľadu migrácie sa nedomnievame, že cyklodopravná trasa bude vytvárať bariéru, trasa bude
voľne priechodná, nebude oplotená, osvetlená a budú realizované premostenia s dostatočným
profilom, trasa nebude vytvárať migračnú prekážku. Z pohľadu prekážky navrhovaných mostných
objektov voči avifaune, sa domnievame, že tiež nebudú vytvárať prekážku, nakoľko hlavná letová
dráha migrujúcich vtákov prechádza vyššie ponad tieto prekážky. Každopádne tento predpoklad
bude potrebné overiť monitoringom avifauny počas prevádzky, a to i z pohľadu tu hniezdiacich
a zimujúcich, resp. loviacich vodných vtákov využívajúcich i nižšie letové výšky, a podľa potreby
doplniť opatrenia pre zvýšenie viditeľnosti mostných konštrukcií počas zníženej viditeľnosti (napr.
viditeľný kontrastný náter konštrukcie, inštalácia odrazných plôch, a naopak, eliminovať prvky
(napríklad oslepujúci typ osvetlenia), ktoré by vtáky skôr atrahovali a mohli tak spôsobovať
hromadné kolízie. Pre vodné živočíchy je stavba navrhnutá bez pilierov v toku rieky, teda po etape
realizácie, v čase prevádzky neočakávame negatívne vplyvy na vodné živočíchy, opatrenia sú
navrhnuté pre etapu výstavby a síce odporúčame nerealizovať výstavbu v blízkosti rieky Váh
(mosty a breh) v čase neresenia rýb (v prípade hlavátky podunajskej a hlaváča bieloplutvého, ktoré
sú predmetom ochrany ÚEV Strečnianske meandre Váhu, prebieha neresenie v čase marec
až máj).
V prípade rešpektovania navrhovaných zmierňujúcich opatrení neboli identifikované významné
negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na živočíšstvo vrátane vyhodnotenia vplyvov na predmety
ochrany CHVÚ Malá Fatra, ÚEV Malá Fatra a ÚEV Strečnianske meandre Váhu. V nasledujúcej
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tabuľke sú uvedené dĺžky úsekov a percentuálne podiely záberov biotopov a ciest navrhovanou
činnosťou:

8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
8.1. Vplyvy na štruktúru a využívanie krajiny
Výstavba hodnoteného úseku cyklodopravnej trasy bude predstavovať priamy vplyv na štruktúru
a využívanie krajiny hodnoteného územia, keďže sa zvýši zastúpenie spevnených plôch dopravnej
infraštruktúry na úkor poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Stavba si vyžiada rôzne zábery
poľnohospodárskej a lesnej pôdy v závislosti od vedenia a technickej náročnosti trasy a zároveň
dôjde na viacerých miestach aj k zásahu do vodného toku Váh. V etape výstavby možno za
najvýznamnejšie vplyvy zaradiť vznik stavebných dvorov. Negatívne dopady stavby budú
eliminované v maximálnej miere po ukončení stavebnej činnosti rekultivačnými prácami, ktorých
cieľom bude začlenenie stavby do krajiny a to realizáciou technických (preložky, úpravy ciest
a mostov, technickej infraštruktúry a pod.) a kompenzačných opatrení. Mierou stavebných zásahov
do existujúcej infraštruktúry krajiny navrhovaný investičný zámer nenaruší funkčný potenciál
daného územia, stavbe je umiestňovaná v danom území v súlade s platným Územným plánom
veľkého územného celku Žilinského kraja, 1998 v znení zmien a doplnkov.
Navrhovaná činnosť bude súčasťou budúceho nadregionálneho cyklokoridoru spájajúceho regióny
Považie a Turiec a v danom území zachováva všetky križovania s cestnou i železničnou sieťou,
rešpektuje existujúce obytné celky lokalizované v priľahlom území stavby a zároveň
neznefunkčňuje prístupy k pozemkom / záhradám využívaných okolitým obyvateľstvom.
V súvislosti s vybudovaním cyklodopravnej trasy medzi obcou Strečno a mestom Vrútky významné
negatívne vplyvy na štruktúru a využívanie krajiny neboli identifikované.
8.2. Vplyvy na scenériu krajiny
Z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny je možné očakávať zmenu oproti súčasnému stavu,
ktorá však v širších pohľadoch nebude významne vnímateľná. Navrhovaná činnosť svojim
výškovým riešením nebude vytvárať v území výškovú zástavbu. Líniová stavba mení určitým
spôsobom obraz krajiny ako vo voľnej krajine, tak aj v urbánnom prostredí. V krajinnom obraze sa
výstavbou navrhovanej trasy vytvorí optická línia, ktorá na niektorých miestach bude narušovať
prirodzený obraz krajiny. Najvýznamnejšími nevratnými vplyvmi na scenériu krajiny sú pozdĺž trasy
miesta vytvárania zárezov, násypov a budovania oporných múrikov a mostných objektov ponad
rieku Váh v blízkosti chránených území. Preto bude cyklochodník najintenzívnejšie vnímaný v
prípade vedenia cez mostné objekty a lávky vo svahu cesty I/18. Menší vplyv na scenériu krajiny
má aj umiestnenie navrhovanej trasy do lesných porastov, kde pokiaľ je vhodne umiestnená,
prakticky zaniká (aj keď možno nie hneď počas výstavby resp. v prvých rokoch po dostavbe).
Nepatrný vplyv bude na scenériu krajiny v urbánnom prostredí, kde bude cyklochodník súčasťou
existujúcich ciest a mostných objektov, kde dôjde k ich rekonštrukcii. Tým pádom nedôjde
k veľkým zásahom do krajiny v okolí navrhovanej trasy.
Na väčšine riešeného územia bude navrhovaná stavba využívať konfigurácie súčasného terénu
a nebude vnášať do územia výrazný neprijateľný kontrast. Rozsah stavby nebude znečisťovať
výhľad z urbanizovaných obytných plôch a z prírodných plôch na krajinárske významné prvky
situované v jej bližšom či širšom okolí (masív Malej Fatry, vodný tok Váh a okolité lesné a lúčne
biotopy, hrady Strečno a Starý hrad a pod.).
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V súvislosti s vybudovaním cyklodopravnej trasy medzi obcou Strečno a mestom Vrútky významné
negatívne vplyvy na scenériu krajiny neboli identifikované.

9. Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma
9.1. Vplyvy na biodiverzitu
Výskyt fauny a flóry v riešenom území je determinovaný súčasným využitím a krajinou pokrývkou,
pričom v extraviláne dominujú druhy fauny a flóry viazané na vodné biotopy, biotopy brehových
porastov, lúčne a lesné biotopy. V intravilánoch obcí sa prevažujú druhy viazané na biotopy
antropicky ovplyvnené ako rozsiahle ruderálne biotopy pozdĺž existujúcich ciest, biotopy
extenzívne obhospodarovaných polí, biotopy ruderalizovaných lúk a úhorov, nelesná drevinová
vegetácia a pod..
Navrhovaná výstavba a využitie územia bude síce predstavovať v niektorých úsekoch trvalý zásah
do biotopov, ale vzhľadom na rozsah samotnej výstavby, cyklodopravný a rekreačný charakter
stavby a dostatok vhodných biotopov v širšom okolí riešeného územia, navrhovaná činnosť
nespôsobí výrazné zníženie biodiverzity a ekologickej stability okolitej krajiny.
Navrhovaná činnosť je situovaná do veľmi atraktívneho prostredia prielomu rieky Váh cez Malá
Fatru, kde už aj dnes sa prejavuje zvýšená rekreačná činnosť a návštevnosť a vzácnejšie druhy
fauny môžu byť vo svojich biotopoch vyrušované. Na strane druhej, trasa je vedená v dosahu
vplyvov cestnej a železničnej dopravy (hluk) a nie je trasovaná v nedostupných areáloch a
lokalitách s vysokou biodiverzitou (maloplošné chránené územia, genofondové lokality).
Zámer činnosti, vzhľadom na jeho funkciu a polohu, mierne negatívne ovplyvní existujúce územia
ochrany prírody počas výstavby (dočasný vplyv), ale nebude významne negatívne vplývať na
výskyt a migráciu druhov fauny a flóry v širšom okolí riešeného územia počas prevádzky.
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude spätá s významnou a ekologicky neúnosnou produkciou
emisií, hluku, nebezpečných odpadov ani poškodením zachovávaných drevín v riešenom území a
okolí, ohrozením fauny a jej biotopov. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zníženiu
diverzity vzácnych alebo ohrozených druhov vyskytujúcich sa v širšom okolí hodnoteného územia
navrhovanej činnosti.
V riešenom území dôjde vo viacerých lokalitách k čiastočnému ovplyvneniu biodiverzity spojeným
s výrubom drevín, dočasným a aj trvalým zabratím lesných a nelesných biotopov, brehových
porastov aj vodných plôch. Tento vplyv je úzko viazaný na navrhovanú trasu a z dlhodobého
hľadiska nebude mať zásadne negatívny vplyv na biodiverzitu národnej sústavy chránených území
ani území sústavy Natura 2000.
Dôležitá je aj skutočnosť, že navrhovaná trasa má najmenší vplyv na biodiverzitu v území a každé
iné trasovanie by vyvolalo významnejšie vplyvy.
9.2. Národná sieť chránených území a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť na úseku od 6,5 do 8,5 km okrajovo zasahuje do NP Malá Fatra, kde v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí 3. stupeň
ochrany prírody a takmer po celej dĺžke od obce Strečno až po staničenie 12,5 km vo Vrútkach
prechádza ochranným pásmom NP malá Fatra, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí 2. stupeň ochrany prírody. V blízkosti
navrhovanej trasy sa nachádzajú aj maloplošné chránené územia bez vymedzeného ochranného
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pásma, do ktorých navrhovaná stavba nezasahuje a platí v nich 4. resp. 5 stupeň ochrany prírody.
Jedná sa o NPR Starý hrad, NPR Krivé a PP Domašínsky meander.
Najvýznamnejším negatívnym vplyvom v prípade zásahu do NP Malá Fatra, resp. do jeho
ochranného pásma je zabratie lesných biotopov spojených s výrubom pod chatovou osadou
Jánošíkovo a výrub drevín v blízkosti prístaviska pltí a vo svahu cesty I/18 a zabratie lúčnych
biotopov v blízkosti PP Domašínsky meander. Jedná sa o vplyv trvalý, kedy bude do týchto lokalít
vybudovaná cyklotrasa o šírke max. 3,5 m. Medzi ďalšie dočasné negatívne vplyvy môžeme
zaradiť hluk, prašnosť, staveniskovú dopravu a dočasnú lokalizáciu stavebných dvorov v blízkosti
hraníc národného parku. V smere od chatovej osady Jánošíkovo na obec Lipovec dôjde k prekryvu
s NP Malá Fatra, ale trasa v tomto prípade bude vedená po existujúcej spevnenej ceste, zásah do
lesných biotopov nebude potrebný.
9.3. Európska sieť chránených území (lokality sústavy Natura 2000)
V rámci tejto správy o hodnotení bolo vypracované primerané posúdenie vplyvu zámeru na
sústavu Natura 2000 (EKOJET, s.r.o., 09/2018) podľa ustanovení článku 6(3) smernice o ochrane
biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 92/43/EHS, pozri prílohy. Navrhovaná
činnosť významne zasahuje do území sústavy Natura 2000 a to do SKUEV013 Malá Fatra,
SKUEV0252 Malá Fatra a SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu.
CHVÚ Malá Fatra (SKCHVU013)
Navrhovaná činnosť zasahuje do CHVÚ v úseku od km 2,075 do km 9,500 a to o celkovej rozlohe
2,3 ha, čo predstavuje 0,003 % z celkovej rozlohy CHVÚ Malá Fatra. Predmetom ochrany CHVÚ
je 26 druhov vtákov, pričom len 5 druhov (rybárik riečny, bocian čierny, ďateľ hnedkavý, chriašteľ
poľný, muchárik sivý) bude ovplyvnených navrhovanou činnosťou priamo/nepriamo, pričom bol
identifikovaný len mierne negatívny / nevýznamný vplyv (-1) a len počas výstavby. Tie budú
ovplyvnené nasledujúcimi vplyvmi:
 likvidácia hniezdneho biotopu – priamy vplyv (rybárik riečny, ďateľ hnedkavý, chriašteľ
poľný, muchárik sivý
 vyrušovanie počas stavebných prác – nepriamy vplyv (rybárik riečny, bocian čierny, ďateľ
hnedkavý, chriašteľ poľný, muchárik sivý
Väčšina druhov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Malá Fatra má iné ekologické nároky na
život, hľadanie potravy a rozmnožovanie ako je územie, cez ktoré je navrhnutá cyklotrasa.
Nemožno však vylúčiť občasné prelety najmä niektorých dutinových druhov a dravcov. Negatívne
vplyvy budú eliminované zmierňujúcimi opatreniami.
ÚEV Malá Fatra (SKUEV0252)
Navrhovaná činnosť zasahuje do ÚEV v úseku od km 6,700 do km 8,700 od chatovej osady
Jánošíkovo do obce Lipovec a to o celkovej rozlohe 0,6 ha, čo predstavuje 0,002 % z celkovej
rozlohy ÚEV Malá Fatra [z toho - 0,507 ha predstavujú existujúce spevnené cesty (84,5%) a 0,093
ha predstavujú nové zábery (15,5 %)].
Predmetom ochrany ÚEV je 26 typov biotopov, 6 druhov rastlín a 21 druhov živočíchov. V prípade
biotopov tie budú ovplyvnené priamym dočasným alebo trvalým záberom a jedná sa len o biotopy
v bezprostrednom kontakte s navrhovanou trasou: *91E0 Jaseňovo – jelšový podhorský lužný les,
6430 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach, 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky, 6510
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Kyslomilné bukové lesy, 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy a *9180 Lipovo – javorové sutinové
lesy.
Tab.: Priame zábery dotknutých biotopov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Malá Fatra a ich
spoločenská hodnota. K žiadnej strate biotopu nedôjde v prípade dotknutých biotopov 9110 a
*9180, nakoľko už v súčasnosti sa tu nachádza spevnená cesta s dostatočnou šírkou vozovky,
ktorej rekonštrukcia je súčasťou navrhovanej cyklotrasy. Dôjde max. k poškodeniu ruderálnej
vegetácie oddeľujúcej existujúcu cestu od vyššie spomenutých biotopov.

Názov biotopu

*91E0 Jaseňovo-jelšové podhorské
lužné lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné
lúky

Plocha biotopu
v dotknutom
ÚEV (ha)

Plocha
ovplyvneného
biotopu (ha)

Podiel ovplyv.
plochy biotopu
k celkovej ploche
biotopu
v dotknutom ÚEV
(%)

22,25

0,093

0,4

930

17,92

222,53

0,0342

0,015

342

21,24

Kumulatívna
strata biotopu
v dotknutom
ÚEV (m2)

Spoločenská
hodnota
(€/m2)

Celkovo možno hodnotiť vplyv na tieto biotopy ako mierne negatívny nevýznamný vplyv (-1), kedy
dôjde k priamemu záberu časti biotopu počas výstavby. Počas prevádzky sa žiadny vplyv na
dotknuté biotopy nepredpokladá. Ostatné typy biotopov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Malá
Fatra neboli počas terénneho prieskumu v riešenom území ani v blízkom okolí identifikované.
Z celkového počtu druhov živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV, bude 9 druhov (5 druhov
hmyzu, 2 druhy obojživelníkov, 2 druhy cicavcov) ovplyvnených, pričom bude prevládať len mierne
negatívny nevýznamný vplyv (-1). Tie budú ovplyvnené nasledujúcimi vplyvmi:
 likvidácia vývojových stromov – priamy vplyv (roháč obyčajný, fúzač alpský),
 zásah a znečistenie vodného prostredia – priamy vplyv (bystruška potočná),
 záber/zásah do potravného/reprodukčného biotopu – priamy vplyv (spriadač kostihojový,
ohniváčik hadovníkovitý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, vydra riečna)
 vyrušovanie počas stavebných prác / počas prevádzky – nepriamy vplyv (vydra riečna,
medveď hnedý).
Väčšina ostatných druhov živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Malá Fatra má iné
ekologické nároky na život, hľadanie potravy a rozmnožovanie ako je územie, cez ktoré je
navrhnutá cyklotrasa.
V prípade druhov rastlín, ktoré sú predmetom ochrany, neboli identifikované žiadne negatívne
vplyvy, nakoľko tieto neboli počas prieskumu bioty v predmetnom území identifikované alebo
v predmetnom území nie sú ekologické predpoklady na ich výskyt.
Negatívne vplyvy budú eliminované zmierňujúcimi opatreniami.
ÚEV Strečnianske meandre Váhu (SKUEV0665)
Navrhovaná činnosť zasahuje do ÚEV v úseku od km 2,075 do km 9,500 a to o celkovej rozlohe
2,3 ha, čo predstavuje 3,5 % z celkovej rozlohy ÚEV Strečnianske meandre Váhu. [z toho – 0,75
ha predstavujú existujúce spevnené cesty (32,6%) a 1,55 ha predstavujú nové zábery biotopov
(67,4 %)]
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Predmetom ochrany ÚEV sú 2 typy biotopov a 4 druhy živočíchov. V prípade biotopov, ktoré sú
predmetom ochrany ÚEV Strečnianske meandre Váhu bude navrhovanou činnosťou zasiahnutý
biotop *91E0 Jaseňovo-jelšový podhorský lužný les, ktorý sa v predmetnom území nachádza vo
forme maloplošných fragmentov a vytvára komplexy s druhmi charakteristickými pre nížinné lužné
lesy, prípadne sa tu primiešavajú druhy zo sutinových a bukových lesných porastov a miestami aj
nepôvodné invázne druhy (neofyty).
Tab.: Priame zábery dotknutých biotopov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Strečnianske
meandre Váhu a ich spoločenská hodnota.

Názov biotopu

Plocha biotopu
v dotknutom
ÚEV (ha)

Plocha
ovplyvneného
biotopu (ha)

Podiel ovplyv.
plochy biotopu
k celkovej ploche
biotopu
v dotknutom ÚEV
(%)

*91E0 Jaseňovo-jelšové podhorské
lužné lesy

4,97

0,033

0,67

Kumulatívna
strata biotopu
v dotknutom
ÚEV (m2)

Spoločenská
hodnota
(€/m2)

330

17,92

Celkovo možno hodnotiť vplyv na tento biotop ako mierne negatívny nevýznamný vplyv (-1), kedy
dôjde k priamemu záberu časti biotopu počas výstavby mostných objektov, najmä brehového
porastu. Počas prevádzky sa žiadny vplyv na dotknutý biotop vzhľadom na charakter navrhovanej
činnosti (cyklochodník) nepredpokladá. Ostatné typy biotopov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV
Strečnianske meandre Váhu neboli počas terénneho prieskumu v riešenom území identifikované,
nenachádzajú sa v trase navrhovanej činnosti.
Všetky druhy živočíchov (2 druhy rýb a po jednom druhu obojživelníkov a cicavcov), ktoré sú
predmetom ochrany ÚEV Strečnianske meandre Váhu budú navrhovanou činnosťou počas
výstavby ovplyvnené, pričom vplyv bol klasifikovaný ako mierne negatívny nevýznamný vplyv (-1).
Tie budú ovplyvnené nasledujúcimi vplyvmi:
 zásah a znečistenie časti biotopu – priamy vplyv (hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý,
vydra riečna),
 záber biotopu – priamy vplyv (kunka žltobruchá),
 vyrušovanie – nepriamy (vydra riečna).
V širšom okolí od riešeného územia sa nachádzajú ďalšie územia európskeho významu (ÚEV),
ktoré boli vyhodnotené ako neovplyvnené a preto neboli do samotného hodnotenia zaradené.
Dôvodom je najmä vzdialenosť a lokalizácia týchto území od navrhovanej činnosti a žiadne riziko,
žeby vplyv počas výstavby alebo prevádzky mohol zasahovať až do týchto území. Jedná sa
o nasledujúce ÚEV: SKUEV0930 Lúčanská Fatra vzdialené od riešeného územia cca 2,8 km
západným smerom, SKUEV0221 Varínka vzdialené od riešeného územia cca 200 m severným
smerom, ale oddelené tokom Váhu a SKUEV0664 Uholníky vzdialené od riešeného územia cca
5,7 km východným smerom.
Celkovo možno konštatovať, že k priamym negatívnym vplyvom bude dochádzať len v minimálnej
miere, počas budovania cyklotrasy čiastočným záberom biotopov a biotopov druhov v nových
úsekoch. Z nepriamych vplyvov k najvýznamnejším patria možné vyrušovanie počas výstavby
a prevádzky navrhovanej činnosti.
Významné negatívne vplyvy stavby na lokality Natura 2000 lokalizované v širšom okolí riešeného
územia neboli identifikované.
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Negatívne vplyvy budú eliminované zmierňujúcimi opatreniami.
Hodnotenie vplyvov na integritu (celistvosť) území sústavy Natura 2000
Pri hodnotení ovplyvnenia integrity sa vychádza z cieľov ochrany územia. Hodnotí sa jednak
spojitosť (koherencia) celkovej sústavy Natura 2000 a jednak celistvosť (integrita) jednotlivých
dotknutých území sústavy Natura 2000. V rámci členských štátov existuje konsenzus v tom, že
významný vplyv na integritu/celistvosť lokality nastáva vtedy ak je preukázaný významný negatívny
súhrnný záver o vplyve hodnoteného zámeru na jeden z predmetu ochrany.
Ako preukazuje zhodnotenie na jednotlivé predmety ochrany dotknutých CHVÚ a ÚEV, tak
u niektorých dochádza pri projekte navrhovanej cyklotrasy k mierne negatívnemu vplyvu. Nebol
preukázaný výskyt významne negatívneho vplyvu. Projekt navrhovanej cyklotrasy medzi obcou
Strečno a mestom Vrútky preto nebude mať dopad na integritu CHVÚ Malá Fatra, ÚEV Malá Fatra
a ÚEV Strečnianske meandre Váhu (pozri tab. nižšie) alebo iných území tvoriacich sústavu Natura
2000 v okolí, a preto jeho realizácia sa podmieňuje realizáciou uvedených zmierňujúcich opatrení
(pozri časť C, kap. IV/2./2.1 Opatrenia počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti).
Na základe tohto hodnotenia možno konštatovať, že stavba nezasiahne vôbec do integrity
SKCHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV Malá Fatra a SKUEV Strečnianske meandre t. j. že k žiadnemu
novému rozčleneniu (fragmentácii) území Natura 2000 nedôjde a teda nebude narušená ani jeho
integrita.
Hodnotenie vplyvov na koherenciu (spojitosť) území sústavy Natura 2000
Koherencia (súvislosť, spojitosť) je ekologická prepojenosť území umožňujúca zachovanie typov
prirodzených biotopov, druhov a biotopov druhov. Ide o zachovanie krajinných štruktúr
umožňujúcich migráciu živočíchov a šírenie rastlín a biotopov medzi územiami Natura 2000.
Samotná stavba a jej prevádzka svojim charakterom nebude predstavovať prekážku na
migračných cestách a nenaruší ich kontinuitu.
Z vyššie uvedených dôvodov koherencia sústavy Natura 2000 a jednotlivých populácií druhov a
typov biotopov komunikujúcich medzi jednotlivými územiami nebude narušená. S ohľadom na
ekologické nároky, akčný rádius, teritóriá a migračnú schopnosť jednotlivých druhov, ktorých
biotopy sú predmetom ochrany území Natura 2000, môžeme konštatovať že výstavba a prevádzka
stavby zachová priestorové prepojenia sústavy Natura 2000 a nebude mať negatívne vplyvy na
koherenciu území Natura 2000.
Vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov
Kumulatívne vplyvy predstavujú vplyvy, ktoré majú multiplikačný efekt, pôsobia spoločne s inými
vplyvmi, a tým sa ich účinok v danom priestore znásobuje. Rozsah územia pre hodnotenie
kumulatívnych vplyvov sa preskúmal v niekoľko kilometrovom okolí navrhovanej činnosti, najmä vo
vzťahu k jestvujúcej technickej infraštruktúre, ako aj k plánovaným alebo realizovaným činnostiam
v dotknutom území. Dôležitým faktorom pri hodnotení kumulatívneho vplyvu je okrem intenzity a
rozsahu vplyvov zistených aktivít aj výmera (rozsah) území Natura 2000 a vhodných biotopov
druhov.
V blízkom okolí navrhovanej činnosti sa neuplatňujú, resp. nie sú známe žiadne iné nové vplyvy,
ktoré by boli v kumulácii s navrhovanou činnosťou. Na základe hodnotenia konštatujeme, že vplyvy
stavby nie sú významne negatívne na predmet ochrany dotknutých území Natura 2000 a uvedená
činnosť nezasahuje do dotknutých území Natura 2000 tak zásadne, aby spôsobila narušenie ich
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štruktúr, znehodnotenie predmetov ochrany alebo výrazný pokles v ich populáciách alebo
biotopoch.
Ďalšie projekty a plány činností, ktoré by boli situované v blízkosti stavby a mohli synergicky
spolupôsobiť na predmet ochrany území Natura 2000, nie sú spracovateľom hodnotenia k dátumu
spracovania známe.
Na základe uvedeného predpokladáme, že sa nebudú vyskytovať negatívne kumulatívne vplyvy.
Záver:
 V rámci primeraného posúdenia vplyvu navrhovanej cyklotrasy na sústavu Natura 2000 bol
zistený mierne negatívny vplyv (-1) na niektoré predmety ochrany CHVÚ Malá Fatra, ÚEV
Malá Fatra a ÚEV Strečnianske meandre Váhu.
 K priamym negatívnym vplyvom bude dochádzať len počas etapy výstavby navrhovanej
činnosti.
 Stavba nezasiahne zásadným spôsobom do integrity území Natura 2000, resp. nebude
mať negatívny vplyv na ich celistvosť.
 Koherencia sústavy Natura 2000 nebude výstavbou ani prevádzkou navrhovanej činnosti
narušená.
 V okolí stavby neboli identifikované žiadne významnejšie stavby alebo rozvojové zámery,
ktoré by mali spolu s výstavbou cyklotrasy výrazný kumulatívny vplyv na dotknuté územia
sústavy Natura 2000.
 Na zmiernenie identifikovaných ako i ďalších potenciálnych negatívnych vplyvov plánovanej
činnosti na biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany dotknutých území Natura 2000 sú
navrhnuté konkrétne zmierňujúce opatrenia.
 Za predpokladu realizácie navrhovaných zmierňujúcich opatrení a pri dodržaní ostatných
podmienok stanovených príslušnými orgánmi by však výstavba a prevádzka cyklochodníka
nemala mať významný negatívny vplyv na dotknuté územia sústavy Natura 2000.
Podrobnejšie sú vplyvy na lokality sústavy Natura 2000 spracované v primeranom posúdení vplyvu
zámeru na sústavu Natura 2000 (09/2018), pozri prílohy.
9.4. Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov
Riešené ani hodnotené územie navrhovanej činnosti nie je v prekryve s územím zaradeným do
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, z tohto dôvodu bude vplyv navrhovanej činnosti
na mokraďové spoločenstvá situované v jej širšom okolí nulový.
9.5 Chránené vodohospodárske oblasti, ochranné pásma a pásma hygienickej ochrany
Riešené územie navrhovanej činnosti vo viacerých úsekoch ide v súbehu s hranicou chránenej
vodohospodárskej oblasti Beskydy – Javorníky alebo doň okrajovo zasahuje. Riešené územie je
v prekryve s ochranným pásmom II. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného zdroja
minerálnych stolových vôd Martin (Záturčie) v katastroch obce Lipovec a mesta Vrútky. Zároveň
navrhovaná cyklotrasa zasahuje do vyhláseného pásma hygienickej ochrany 2. stupňa
podzemných vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov) v katastri obce Lipovec. Vplyv navrhovaného investičného zámeru na lokality
chránených vodohospodárskych oblastí ochranné pásma a pásma hygienickej ochrany
podzemných/povrchových vôd nachádzajúcich sa v okolí areálu stavby budú vzhľadom na povahu
navrhovanej činnosti v urbanizovanom území málo významné, stavba bude realizovaná nad
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hladinou podzemnej vody a nebude čerpať a ani nebude zasahovať existujúce zásoby
podzemných vôd.

10. Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Navrhovaná činnosť priamo zasahuje do kostry prvkov ÚSES v danom území a to do biocentra
provinciálneho významu Krivánska Malá Fatra a do nadregionálneho biokoridoru vodný tok Váh.
V blízkosti riešeného územia sa nachádzajú ďalšie prvky ÚSES a to RBc Kozinské dubiny, RBc
Krasňanský luh, NBk vodný tok Turiec a RBk vodný tok Varínka.
10.1. Vplyv stavby na biocentrá
Realizáciou stavby bude ovplyvnené biocentrum provinciálneho významu Krivánska Malá Fatra,
nakoľko priamo pretína lokalitu ÚSES v blízkosti chatovej osady Jánošíkovo v dĺžke niekoľkých
stoviek metrov. Stavba vyvolá v koridore stavby odstránenie lesnej vegetácie, pôjde o negatívny
vplyv na prvok ÚSES. Realizáciou stavby nepredpokladáme významné negatívne ovplyvnenie RBc
Kozinské dubiny a RBc Krasňanský luh, nakoľko sa tieto lokality nachádzajú 2,0 resp. 0,5 km od
trasy navrhovanej činnosti.
10.2. Vplyv stavby na biokoridory
Trasa cyklochodníka prekonáva nadregionálny biokoridor vodný tok Váh v miestach existujúcej
lávky spájajúcej obce Strečno a Nezbudská Lúčka na začiatku staničenia, v úseku km 2,075 kde
trasa prechádza z katastra obce Nezbudská Lúčka do katastra obce Strečno, v úseku km 6,500
v blízkosti chatovej osady Jánošíkovo a v úseku km 12,350 v katastri mesta Vrútky. Konštatujeme,
že existujúci biokoridor bude dotknutý v dosahu antropických vplyvov z okolia (dotknuté obce), ale
bude dotknutý aj v miestach ochranného pásma NP Malá Fatra, v území európskeho významu
Strečnianske meandre Váhu a v tesnej blízkosti maloplošného chráneného územia NPR Krivé.
Nakoľko sa jedná o významný hydricko – terestrický biokoridor slúžiaci na migráciu vodných
živočíchov a živočíchov viazaných na brehové a lesné porasty (predmety ochrany ÚEV
Strečnianske meandre Váhu, ÚEV Malá Fatra, CHVÚ Malá Fatra), najmä počas výstavby
mostných objektov bude vplyv negatívny ale dočasný, preto sa odporúča ich realizovanie mimo
obdobia neresu rýb a rozmnožovania obojživelníkov. Je nutné chrániť nielen vlastný tok Váhu, ale
spolu s ním aj brehovú vegetáciu a mozaiku pobrežných prirodzených a poloprirodzených lokalít a
biotopov.
Na regionálne biokoridory vodný tok Turiec a Varínka sa negatívne vplyvy stavby nepredpokladajú,
nakoľko stavba napriek blízkosti dané biokoridory nepretína, ani do nich nezasahuje.
Ďalej konštatujeme, že navrhovaná činnosť sa bude dotýkať aj biokoridorov s miestnym / lokálnym
významom, kde možno negatívny vplyv očakávať počas výstavby trasy. Jedná sa o potok
Hoskora, ktorý navrhovaná trasa pretína v km 6,890 a Krpeliansky kanál v km 11,470. Tie podobne
ako v prípade rieky Váh budú prekonávané mostnými objektami s dostatočnou výškou a dĺžkou.
Zmiernenie negatívnych vplyvov je možné len nevyhnutným výrubom a záberom vegetácie
a cielenej minimalizácie záberov.
Významné negatívne vplyvy sa počas prevádzky navrhovanej činnosti nepredpokladajú, stavba
nebude tvoriť migračnú bariéru a bude pre živočíšstvo voľne priechodná.
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11. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
11.1. Vplyvy na poľnohospodársku výrobu
Areál navrhovanej činnosti bude umiestnený na neobrábanej poľnohospodárskej pôde a lesnej
pôde. Okolie riešeného územia nie je poľnohospodársky využívané, alebo využívané len vo veľmi
obmedzenej miere. Vzhľadom na uvedené skutočnosti budú vplyvy navrhovanej činnosti na
poľnohospodársku výrobu a lesné hospodárstvo minimálne.
Navrhovaná
činnosť
svojou
prevádzkou
nebude
obmedzovať
obhospodarovanie
poľnohospodársky využívaných pozemkov v jej širšom okolí, vplyv stavby nie je negatívny.
Vplyvy na rybárstvo a poľovníctvo
Areál navrhovanej činnosti bude umiestnený na územiach dvoch rybích revírov v rámci okresu
Žilina a dvoch rybích revírov v rámci okresu Martin. V katastroch obcí Strečno a Nezbudská Lúčka
sú to revíry označené ako Váh č. 14 (kaprový lovný revír) a Váh č. 15 (lipňový lovný revír).
V katastroch obce Lipovec a mesta Vrútky sú revíry označené ako Hoskora (lososovo – pstruhový
chovný revír) a Turiec č. 1 (lososovo – lipňový lovný revír s výskytom hlavátky). Úsek rieky Váh od
pravostranného prítoku Starohradského potoka v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje
chránenú rybiu oblasť s celoročným zákazom lovu.
Navrhovaná činnosť svojou prevádzkou nebude obmedzovať rybárstvo, negatívne vplyvy neboli
identifikované. K menej významnému vplyvu na rybárstvo môže dôjsť v priebehu etapy výstavby
navrhovanej činnosti, najmä mostných objektov, kedy môže dôjsť k znečisteniu vodných biotopov,
čo môže mať za následok úhyn rýb v dotknutých chovných a lovných revíroch. Prijatím vhodných
technických a bezpečnostných opatrení (pozri časť C, kap. IV./2.1 Opatrenia počas výstavby
a prevádzky navrhovanej činnosti) budú tieto riziká minimalizované.
Riešené územie navrhovanej činnosti nie je v prekryve so žiadnym poľovným revírom. Najbližšie
sa k územiu navrhovanej cyklotrasy rozprestiera poľovný lesný revír Turiec Bystrička v okrese
Martin v k. ú. obce Bystrička južne cca 8 km vzdušnou čiarou od riešeného územia.
Vplyvy navrhovanej činnosti prevádzky neboli identifikované.
11.2. Vplyvy na priemyselnú výrobu
Navrhovaná činnosť nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít a rozvoju priemyslu výroby
v regióne a neobmedzí územný rozvoj ani podnikateľské zámery susediacich aktivít,
priemyselných podnikov, zariadení služieb v jej blízkom a širšom okolí. Negatívne vplyvy na
priemyselnú výrobu neboli identifikované.
11.3. Vplyvy na dopravu
11.3.1. Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti
Všetky úseky navrhovanej cyklodopravnej trasy budú dostupné z existujúcich komunikácií, čím
bude zabezpečená údržba trasy ako aj prípadný prístup pre záchranné zložky. Stavba je
navrhnutá tak, aby zásahy do existujúcej cestnej siete boli minimálne, väčšina z úseku je vedená
mimo vyťažených komunikácií.
V etape výstavby navrhovanej činnosti budú kladené dopravné nároky na tieto komunikácie
v súvislosti so zásobovaním stavby surovinami, presunom materiálov medzi stavebnými dvormi
pozdĺž trasy a pod. Intenzity staveniskovej dopravy nebudú významné voči existujúcej intenzite
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dopravy na existujúcich komunikáciách, nespôsobia zmeny súčasných dopravných pomerov a ich
vplyv bude dočasný, lokálny a časovo obmedzený na etapy výstavby.
V rámci stavby budú použité všetky potrebné bezpečnostné prvky a dopravné značenie v súlade
s predpismi tak, aby bola maximálne zabezpečená plynulosť súvisiacej dopravy. Počas realizácie
zemných, búracích a stavebných prác nesmie byť na stavenisku hlavne v lokalitách výskytu
biotopov významných z pohľadu ochrany prírody a v chránených územiach skladovaný žiadny
stavebný materiál ani výkopová zemina.
11.3.2 Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti
Stavba negatívne neovplyvní prevádzku cestných komunikácií dotknutých obcí ani prevádzku
cesty prvej triedy č. I/18, diaľnicu D1 či železničnú trať č. 180 Žilina – Košice.
11.3.3. Vplyv navrhovanej činnosti na MHD
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude obmedzovať súčasnú prevádzku MHD na priľahlej
dopravnej sieti. Stavba nijako nezasahuje do prvkov mestskej hromadnej dopravy v meste Vrútky.
Vplyv navrhovanej činnosti na prvky štruktúry siete MHD nie je negatívny.
11.3.4 Cyklotrasy
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na existujúce cyklotrasy. Vybudovaním novej
cyklodopravnej trasy medzi obcou Strečno a mestom Vrútky dôjde k prepojeniu už existujúcich
cyklotrás zo Strečna smerom na Žilinu, v obci Lipovec na tzv. „Turčiansku cyklomagistrálu“ a na
sieť cyklotrás v meste Vrútky. Zároveň navrhovaná cyklotrasa bude súčasťou veľkého
cyklokoridoru spájajúceho regióny Považia s regiónom Turiec s následným pokračovaním na
Liptov (súčasť Vážskej cyklotrasy a Vážskej cyklomagistrály).
Okrem turistov a návštevníkov regiónu, ktorí budú danú trasu využívať na cykloturistiku (trasa
prechádza mimoriadne atraktívnym prostredím prielomu Váhu cez Malú Fatru), sa predpokladá aj
vznik určitej skupiny obyvateľov, ktorí začnú využívať novovybudovanú trasu na dochádzanie za
prácou napr. do priemyselnej zóny Strečno zo smeru Lipovec a Vrútky, čím sa vyhnú dopravou
nadmerne preťaženej komunikácii prvej triedy I/18. Vzhľadom na potrebu dobudovania cyklistickej
infraštruktúry medzi Strečnom a Vrútkami a vzhľadom na to, že sa z hľadiska miestneho
a regionálneho jedná o stavbu vyššieho významu, ktorej spoločenská potreba je vysoká,
hodnotíme tento vplyv ako významne pozitívny a spoločensky prospešný.
11.4. Vplyvy nadväzujúcich stavieb, činností a infraštruktúry
Navrhovaná činnosť bude využívať existujúcu dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete
v priľahlom území. Realizácia navrhovanej činnosti je podmienená inými / ďalšími nadväzujúcimi
stavbami. Ide o pripojenie cyklodopravnej trasy na priľahlú existujúcu dopravnú sieť a existujúce
cyklotrasy a inžinierske siete v území (časť B, kap. I. Požiadavky na vstupy, II. Údaje o výstupoch).
Vplyvy nadväzujúcich stavieb, činností a infraštruktúry vzhľadom na ich rozsah a funkciu
hodnotíme ako prijateľné a v území realizovateľné.
11.5. Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch
V riešenom území sú prvky rekreácie a cestovného ruchu zastúpené (rieka Váh, NP Malá Fatra,
hrady Strečno a Starý hrad, prístavisko pltí, kompa, atď). Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde
k priamemu záberu či nepriaznivému ovplyvneniu rekreačných a oddychových lokalít
nachádzajúcich sa v širšom okolí areálu navrhovanej činnosti. Taktiež v súvislosti s prevádzkou
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navrhovanej činnosti nepredpokladáme zmenu existujúceho stavu využívania turistických a
rekreačných lokalít v dotknutej mestskej časti.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde v dotknutom regióne k rozšíreniu prvkov predovšetkým
turistickej cyklistickej infraštruktúry, ktoré v súčasnosti v danom území absentujú. Negatívne vplyvy
na služby, prvky rekreácie a cestovného ruchu neboli identifikované, očakávame pozitívne vplyvy
súvisiace s rozvojom rekreácie a turistiky v dotknutom území.
11.6. Vplyvy na infraštruktúru
K dotyku stavby s ochrannými pásmami inžinierskych sietí dochádza najmä v zastavaných
územiach obcí. Stavba bola trasovaná tak, aby boli zásahy do IS minimálne. V rámci stavby dôjde
ku zásahu do vedenia NN a ku zásahu
do oznamovacích vedení Slovak Telekom (obe
v intraviláne obce Lipovec). V oboch prípadoch dôjde k prekládke vedení mimo plánovanej trasy.
Nepredpokladáme negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na existujúci stav infraštruktúry
v hodnotenom území navrhovanej činnosti.
Pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti budú dodržané ochranné pásma podzemných a
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom.

12. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Navrhovaná činnosť nebude mať žiaden vplyv na kultúrne hodnoty a historické pamiatky územia.
Areál navrhovanej činnosti sa nachádza mimo pamiatkovej zóny dotknutých sídel.

13. Vplyvy na archeologické náleziská
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na archeologické náleziská, nakoľko
navrhovateľ stavby bude rešpektovať zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v
znení neskorších predpisov.
V prípade, že počas zakladania/výstavby navrhovanej činnosti bude nájdené archeologické
nálezisko, je podľa platného zákona o ochrane pamiatok investor a dodávateľ stavby povinný
zabezpečiť realizáciu archeologického výskumu. Týmto postupom sa minimalizujú negatívne
vplyvy na archeologické náleziská a dôjde k zachovaniu cenných nálezísk a historických
predmetov.

14. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Výstavbou, resp. prevádzkou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté paleontologické lokality.

15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradície)
Výstavba a prevádzka hodnotenej činnosti nebude ovplyvňovať kultúrne hodnoty nehmotnej
povahy, ani miestne tradície.

16. Iné vplyvy (napr. očakávané vplyvy vyplývajúce zo zraniteľnosti navrhovanej činnosti
voči rizikám závažných havárií alebo prírodných katastrof, ktoré majú význam pre
navrhovanú činnosť)
Navrhovaná činnosť bude realizovaná štandardným postupom. Postup výstavby bude
zabezpečený tak, aby doprava na využívaných komunikáciách nebola obmedzovaná v neúnosnej
miere. Počas výstavby budú manipulačné plochy umiestňované do plôch trvalého záberu.
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Pri posudzovaní rizík počas prevádzky vychádzame zo skutočnosti, že hodnotená cyklotrasa
nebude určená pre prevádzku osobných motorových vozidiel a vozidiel prevážajúcich nebezpečné
látky (s výnimkou vozidiel údržby a záchranných zložiek). Taktiež v miestach trasovania
cyklochodníka v prírodnom ani v urbanizovanom prostredí nebude nakladané s nebezpečnými
látkami. Hodnotená činnosť nie je svojim funkčným riešením riziková.

17. Priestorová syntéza vplyvov činností v území
17.1. Predpokladaná antropogénna záťaž územia, jej vzťah k ekologickej únosnosti územia
Počas výstavby navrhovanej činnosti sa antropogénna záťaž samotného riešeného územia, ako aj
bezprostredného okolia čiastočne zvýši, avšak nebude spojená s ohrozením alebo trvalým
narušením ekologickej stability jednotlivých zložiek životného prostredia. Antropogénnu záťaž
riešeného územia a samotnej realizácie cyklodopravnej trasy je možné znížiť na únosnú mieru
včasnou elimináciou rizík, pracovnou disciplínou na stavenisku a ďalšími technickými,
organizačnými a prevádzkovými opatreniami, pozri kap. C/IV. Opatrenia.
Výstavba a realizované činnosti v rámci predloženého projektu nebudú predstavovať nadmernú
záťaž a narušenie stability okolitej krajiny a preto považujeme realizáciu stavby z hľadiska
ekologickej únosnosti prírodného prostredia za prijateľnú.
17.2. Priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia
Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia cyklodopravy, rekreácie a športu, čiže ide
o činnosti, ktoré výrazne nezaťažia životné prostredie.
Na základe charakteru navrhovanej činnosti a prijatia navrhovaných stavebno – technických,
dopravno - organizačných a bezpečnostných opatrení (kap. C/IV. Opatrenia), nepredpokladáme
vznik významne preťažených lokalít v hodnotenom území.
Počas realizácie výstavby navrhovanej činnosti môže dochádzať k narušeniu pohody a kvality
života obyvateľstva v jej bližšom okolí. Pôjde najmä o vplyv polohy stavebných dvorov, stavebný
ruch a zvýšená prašnosť. Doba obmedzenia a negatívnych vplyvov bude limitovaná iba na dobu
výstavby navrhovanej činnosti a nebude trvalá.
17.2.1. Synergické a kumulatívne vplyvy
Synergické a kumulatívne vplyvy predstavujú vplyvy, ktoré majú multiplikačný efekt, pôsobia
spoločne s inými vplyvmi a tým sa ich účinok v danom priestore znásobuje. Medzi takéto vplyvy vo
vzťahu k navrhovanej činnosti možno zaradiť vplyvy na hlukovú záťaž, rozptyl znečisťujúcich látok
z prevádzky stavby a dopravnú záťaž v danom území.
Navrhovaná činnosť nezvýši súčasnú hlukovú situáciu, rozptyl emisií a dopravnú záťaž v danom
území. Na základe tejto skutočnosti konštatujeme, že prevádzkou cyklodopravnej trasy nedôjde
k prekročeniu nadlimitných hygienických limitov pre okolité obyvateľstvo a prírodné prostredie
(biotopy, rastlinstvo, živočíšstvo).
Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti predstavuje syntézu pomerného zastúpenia
analyzovaných vplyvov činností na obyvateľstvo, živú a neživú prírodu, krajinu a hospodárske
využívanie prostredia. Z hodnotenia jednotlivých vplyvov a z ich vzájomného spolupôsobenia sa
79

„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky,
Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“
Správa o hodnotení

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

nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie, ktoré by malo za
následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v hodnotenom
území navrhovanej činnosti a jeho priľahlom okolí.
17.3. Priestorová syntéza pozitívnych vplyvov
Realizáciou stavby „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin mimo
cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“ dôjde k rozvoju ekologického cestovania v danom
regióne za prácou, k rozvoju cykloturistiky a k celkovému zvýšeniu atraktívnosti lokality.
V neposlednom rade dôjde k prepojeniu existujúcich cyklodopravných trás spájajúcich historické
regióny Považie, Kysuce, Turiec, Orava a Liptov a pohraničné regióny susedných štátov.
Zlepšené dopravné podmienky budú mať pozitívny vplyv na obyvateľstvo dotknutých obcí
vzhľadom na odklonenie cyklistov od nadmerne preťaženej cesty prvej triedy I/18. Nový úsek
cyklodopravnej trasy zabezpečí bezpečnejší pohyb obyvateľstva a turistov medzi obcami Strečno,
Nezbudská Lúčka, Lipovec a mestom Vrútky. S výstavbou cyklodopravnej trasy sa očakáva
pozitívne zvýšenie hospodárskeho rastu, na regionálnej a miestnej úrovni. Zámer môže podporiť
rozvoj cestovného ruchu a turistiku, zvýšený záujem o poznávanie kultúrnych a prírodných
pamiatok a vznik nových služieb v dotknutých obciach spojených so vznikom nových pracovných
príležitostí.

18. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich
porovnanie s platnými právnymi predpismi
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad relevantných / kľúčových právnych predpisov a
doporučených limitov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení vplyvov činností.
Ovzdušie a zdravotný stav

Poznámka

Emisné limity podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 v znení vyhlášky
č. 270/2014, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší,
Limitné hodnoty, cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí, termíny hodnotená činnosť rešpektuje citované
ich
dosiahnutia
a
medze
tolerancie,
podľa
vyhlášky zákony a nariadenia
MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších
predpisov,
Zákon č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov

Hluk a vibrácie
Vyhlášky MŽ 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, v znení neskorších predpisov

je v súlade

Vody
Zákon NR SR 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
Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení
zákona č. 180/2013 Z.z.
Nariadenie vlády č.617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti
a zraniteľné oblasti
Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

je v súlade
hodnotená činnosť rešpektuje uvedený
zákon
riešené územie nie je zaradené medzi
zraniteľné oblasti
hodnotená činnosť rešpektuje nariadenie

Ochrana prírody
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
v znení neskorších predpisov
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Vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 24/2003 k tomuto zákonu, v znení
neskorších predpisov

je v súlade

Odpady
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
činnosť je v súlade
zákonov
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg všetky vznikajúce odpady sú obsiahnuté v
odpadov v znení vyhl. MŽP SR č. 320/2017 Z. z.
platnom katalógu odpadov

Pamiatková starostlivosť
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov

nie je v rozpore

Územné plánovanie
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi
vykonávajúcimi vyhláškami

je v súlade so zákonom

18.1. Prehľad očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti
Prehľad očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Tab.: Popis očakávaných vplyvov a rozsah vplyvu
Rozsah vplyvu
+5
+4
+3
+2
+1
0

Popis vplyvu
Vysoký dlhodobý, nadmerne prospešný
Vysoko prospešný, avšak krátkodobo alebo rozsahom obmedzený
Významne prospešný, je však krátkodobý na veľkom území alebo dlhodobý na
malom území
Menej prospešný, je však krátkodobý na veľkom území alebo dlhodobý na malom
území
Menej prospešný na obmedzenom území
Vplyv irelevantný

-4

Menšie nepriaznivé účinky na obmedzenom území
Menšie nepriaznivé účinky, krátkodobé na veľkom území, alebo dlhodobé na malom
území, môžu byť zmiernené ochranným opatrením alebo iným návrhom
Významné nepriaznivé účinky s dlhodobým pôsobením na malom území alebo s
krátkodobým pôsobením na veľkom území, môžu byť zmiernené iným návrhom
Vysoko nepriaznivé účinky s krátkodobým pôsobením alebo na obmedzenom území

-5

Vysoko nepriaznivé účinky s dlhodobým a územne rozsiahlym územím

-1
-2
-3

Tab.: Prehľad očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti – počas výstavby navrhovanej činnosti

Prvok – činnosť

Hodnotenie vplyvu
Rozsah vplyvu
Trvanie
Účinok
vplyvu
Vplyvy výstavby navrhovanej činnosti (pozri tab. hore)
vplyvu
navrhovanej navrhovanej
VAR0 VAR1
stavby
stavby

Vplyvy na obyvateľstvo
1. Pohoda života

2. Zdravotné riziká

Stavebný ruch pri výstavbe, hlučnosť,
obmedzovanie miestnej dopravy,
stavenisková doprava
Pracovné príležitosti v dotknutom sídle
Hlučnosť
Emisie
Prašnosť
Vibrácie
Odpady

0

-1

P/N

D

0
0
0
0
0
0

+2
-1
-1
-1
-1
-1

P/N
P
P
P
P
P

D
D
D
D
D
D

0
0

0
0

BV
BV

BV
BV

Vplyvy na prírodné
prostredie
1. Vplyvy na horninové prostredie

Narušenie ložísk surovín
Narušenie stability svahov
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2. Vplyvy na ovzdušie
3. Vplyvy na povrchové vody
4. Vplyvy na podzemné vody
5. Vplyvy na pôdu

6. Vplyvy na vegetáciu

7. Vplyvy na živočíšstvo

Sanácia znečisteného horninového
prostredia
Narušenie geologického podložia
Emisie – voľný priestor
Zmeny prúdenia vzduchu
Zmeny vlhkosti a teploty vzduchu
Znečistenie povrchových vôd
Sanácia identifikovaného znečistenia
podzemných vôd
Záber pôdy
Znečistenie pôdy
Erózia pôdy
Výrub drevín
Ruderalizácia plôch
Zmeny v pestrosti vegetácie
Krátenie cenných biotopov
Kontaminácia rastlín
Prerušenie migračných ciest
Hlučnosť
Prašnosť
Znečistenie pôdy
Znehodnotenie biotopov

0

0

BV

BV

0
0
0
0
0

0
-1
0
0
-1

BV
P
BV
BV
P

BV
D
BV
BV
D

0

0

BV

BV

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
0
-1
0
0
-1
0
-1
-1
-1
-1
0

P
P
BV
P
BV
BV
P
BV
P
P
P
P
BV

D/T
D
BV
T
BV
BV
T
BV
D
D
D
D
BV

Deliaci účinok
Dopravné väzby v území počas výstavby
Stavebné dvory, objekty
Záber a zmeny lokalít Natura 2000,
chránené územia národnej siete
chránených území

0
0
0

0
-1
-1

BV
P
P

BV
D
D

0

-1

P

D

Zásah do prvkov / kostry ÚSES

0

-1

P

D

Deliaci účinok
Vplyvy na kultúrne pamiatky,
architektúru sídla
Vplyvy na archeologické náleziská
Rozvoj sídiel
Záber poľnohospodárskej pôdy
Devastácia pozemkov v etape výstavby
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd
Deliaci účinok
Vplyvy hlučnosti, emisií a vibrácií
Rozvoj stavebníctva
Bezpečnosť dopravy
Obmedzovanie dopravy v dôsledku
výstavby hodnotenej činnosti

0

0

BV

BV

0

0

BV

BV

0
-2
0
0
0
0
0
0
-5

0
+3
-1
0
0
0
0
+2
+5

BV
P
P
BV
BV
BV
BV
BV
P

BV
T
T
BV
BV
BV
BV
BV
D

0

0

P

D

0

0

P

D

0

0

P

T

0
0
0
0

0
0
0
0

P
P
BV
BV

T
T
BV
BV

Vplyvy na krajinu
1. Štruktúra krajiny
2. Scenéria krajiny
3. Chránené územie prírody
4. Územný systém
ekologickej stability
Urbánny komplex a využitie
krajiny
1. Sídla

2. Poľnohospodárstvo

3. Priemysel a služby

4. Doprava
5. Služby, rekreačné
priestory, cestovný
ruch
6. Infraštruktúra

7. Lesné hospodárstvo

Obmedzovanie služieb a rekreácie
v dôsledku výstavby
Vplyvy na inžinierske siete v danom
území
Výstavba novej infraštruktúry
Záber plôch lesnej pôdy
Vplyv emisií
Vplyv na hospodársku úpravu lesa

Pozn.: P – priamy vplyv, N – nepriamy vplyv, T – trvalý vplyv, D – dočasný vplyv, BV – bez vplyvu
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Tab.: Prehľad očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti – počas prevádzky navrhovanej činnosti
Hodnotenie vplyvu
Prvok – činnosť

Vplyv prevádzky navrhovanej
činnosti

Rozsah vplyvu
(pozri tab. hore)
VAR0 VAR1

Účinok
vplyvu
VAR1

Trvanie
vplyvu
VAR1

Vplyvy na obyvateľstvo
Bariérový efekt, pocit izolovanosti
Kvalita prostredia v obytnom území
Pracovné príležitosti v danom území
Hlučnosť
Emisie
Prašnosť
Vibrácie
Odpady

0
0
0
0
0
0
0
-2

0
0
0
0
0
0
0
-1

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
P

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
T

Narušenie ložísk surovín
Narušenie stability svahov
Narušenie geologického podložia
Emisie – voľný priestor
Zmeny prúdenia vzduchu
Zmeny vlhkosti a teploty vzduchu
Znečistenie povrchových vôd
Odtok vôd z povrchového odtoku
Zmeny v kvalite, prúdení, režime
Zmeny v kvantite, prúdení, režime
Kontaminácia pôd
Erózia pôd
Výsadba novej zelene
Ruderalizácia plôch
Zmeny v pestrosti vegetácie
Fragmentácia cennejších biotopov
Prerušenie migračných ciest
Hlučnosť
Prašnosť
Imisie
Znečistenie pôdy
Fragmentácia cennejších biotopov

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
-1

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
P
BV
BV
BV
BV
BV
P

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
T
BV
BV
BV
BV
BV
T

Deliaci účinok
Funkčné využitie riešeného územia
Objekty navrhovanej činnosti
2. Scenéria krajiny
Výsadba nových plôch zelene
3. Chránené územia prírody Dotyk s chráneným územím prírody
Zmeny v prieniku s existujúcim
biokoridorom
4. Územný systém
Zmeny v prieniku s existujúcim
ekologickej stability
biocentrom
Zásah do genofondových lokalít
Urbánny komplex a
využitie krajiny

0
0
0
0
0

-1
+3
0
0
-1

P
P
BV
BV
P

T
T
BV
BV
T

0

-1

P

T

0

-1

P

T

0

0

BV

BV

Deliaci účinok
Vplyvy na kultúrne pamiatky
Vplyvy na archeologické náleziská
Vplyv na rozvoj bývania
Rozvoj sídiel
Záber poľnohospodárskej pôdy
Vplyvy hlučnosti, emisií a vibrácií
Rozvoj regionálnych aktivít
Bezpečnosť dopravy
Obmedzovanie dopravy v dôsledku
prevádzky

0
0
0
0
0
0
0
0
-5

0
0
0
0
0
-1
0
+3
+5

BV
BV
BV
BV
BV
P
BV
N
P

BV
BV
BV
BV
BV
T
BV
T
T

0

0

BV

BV

1. Kvalita života

2. Zdravotné riziká

Vplyvy na prírodné
prostredie
1. Vplyvy na horninové
prostredie
2. Vplyvy na ovzdušie
3. Vplyvy na povrchové
vody
4. Vplyvy na podzemné
vody
5. Vplyvy na pôdu

6. Vplyvy na vegetáciu

7. Vplyvy na živočíšstvo

Vplyvy na krajinu
1. Štruktúra krajiny

1. Sídla

2. Poľnohospodárstvo
3. Priemysel a služby
4. Doprava
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5. Služby, rekreačné
priestory, cestovný ruch
6. Infraštruktúra
7. Lesné hospodárstvo

Náväznosť na priľahlú dopravnú
infraštruktúru
Rozvoj služieb, komerčnej a verejnej
vybavenosti
Rozvoj cestovného ruchu
Vplyvy na inžinierske siete v území
Výstavba novej infraštruktúry
Záber plôch lesnej pôdy
Vplyv na hospodársku úpravu lesa

0

+2

P

T

0

+3

P

T

0
0
0
0
0

+5
0
+5
0
0

P
BV
P
P
BV

T
BV
T
T
BV

Pozn.: P – priamy vplyv, N – nepriamy vplyv, T – trvalý vplyv, BV – bez vplyvu

19. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií)
Riziká počas výstavby navrhovanej činnosti
Stavba bude musieť byť realizovaná pod trvalým dohľadom stavebného dozoru a enviro dohľadu.
Počas výstavby môžu vzniknúť málo pravdepodobné, v minimálnom rozsahu a aj to bežné riziká,
nehody súvisiace priamo so stavebnou činnosťou. Na elimináciu zdravotných rizík je potrebné
dodržiavať platné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V etape výstavby navrhovanej činnosti môže dochádzať k znečisteniu povrchových vôd vodných
tokov a podzemných vôd priamo pri stavbe mostných objektov, havarijným únikom pohonných
hmôt a olejov z motorových vozidiel a pracovných mechanizmov, únikom znečistených vôd zo
stavebných dvorov. U povrchových vôd môže takáto havária spôsobiť uhynutie vodných živočíchov
a u podzemnej vody významné zhoršenie jej kvality. Preto je potrebné počas výstavby uplatňovať
opatrenia pre minimalizáciu negatívnych vplyvov, pozri kap. C/IV. Opatrenia.
Riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti
Vzhľadom na technické riešenie navrhovanej činnosti a jej prevádzkových podmienok v stave
štandardnej – normálnej prevádzky, možno konštatovať, že budú v maximálnej miere eliminované
riziká vzniku prevádzkových nehôd, havárií, mimoriadnych udalostí s možnými nepriaznivými
vplyvmi na zdravie človeka a okolité životné prostredie.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú negatívne vplyvy súvisiace najmä
s pohybom osôb, nakoľko sa dostanú aj do prírodných lokalít, kde doposiaľ verejnosť nemala
prístup. To môže byť spojené so znečisťovaním okolitého prostredia najmä bežným komunálnym
odpadom. Riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti spočívajú v tom, že sa nedá úplne vylúčiť
občasné znečisťovanie aj iným druhom odpadov (elektrospotrebiče, chemikálie, pneumatiky,
odpadový stavebný materiál a pod.). Na obmedzenie týchto rizík budú po celej trase umiestnené
informačné a výstražné tabule nabádajúce k udržiavaniu poriadku a nádoby na odpad. Tie budú
v pravidelných intervaloch vyprázdňované.
Iné riziká
Z hľadiska výsledkov environmentálneho hodnotenia vplyvov činnosti konštatujeme, že nie sú nám
známe ďalšie zásadné problémy, o ktorých by neexistovali potrebné informácie a prijateľné návrhy
na ich riešenie.
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IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a
zdravie
1. Územnoplánovacie opatrenia


Dodržať ukazovatele intenzity využitia územia v zmysle Územného plánu veľkého územného
celku Žilinského kraja v platnom znení.

2. Technické opatrenia
Opatrenia počas výstavby
 V priebehu realizácie výstavby musia byť dodržiavané pravidlá bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (nutné dodržiavať hygienické a bezpečnostné právne predpisy a normy).
 Ešte pred začiatkom výkopových prác vytýčiť a overiť všetky existujúce podzemné siete
technickej infraštruktúry. Akékoľvek zemné práce musia byť vykonávané so zvýšenou
opatrnosťou, aby nedošlo k porušeniu sietí a ich izolácie.
 Výkopové práce v blízkosti drevín navrhujeme vykonať citlivo, poškodené dreviny ošetriť
a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
 Stavebný dvor pri moste 204, v km 6,500 premiestniť na ľavý breh mimo lokality chatovej
osady Jánošíkovo.
2.1. Opatrenia počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Ovzdušie
 Skladovanie prašných stavebných materiálov v hraniciach staveniska minimalizovať, resp.
ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch, silách a pod.
 Čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska, čistenie prístupovej komunikácie na výjazde
mechanizmov zo stavebných dvorov, kropenie staveniska počas výkopových prác a pod.
 Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
 Zabezpečiť maximálne zníženie prašnosti počas výstavby navrhovanej činnosti najmä
kropením staveniska počas výkopových prác a kapotovaním zariadení na manipuláciu so
sypkými materiálmi, oplachtením stavby pri realizácii prašných stavebných činností a pod.
Hluk a vibrácie
 Na zemné práce používať modernú techniku s čo najnižším certifikovaným akustickým
výkonom. Vylučuje sa používanie zastaraných stavebných strojov bez platného osvedčenia o
akustických emisiách.
 Odporúča sa zakázať prevádzku ťažkých stavebných strojov/mechanizmov vo večernej a
nočnej dobe. Vhodným spôsobom vopred oznámiť obyvateľom v okolitej obytnej zástavbe
úmysel vykonávať extrémne hlučné operácie.
 Dodržiavať príslušné hygienické limity hluku určené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z.
v znení neskorších zmien a predpisov.
 Realizovať príslušné opatrenia pre účinnú separáciu hluku prenikajúceho z vonkajšieho
prostredia pre vnútorné prostredie vlastnej stavby v zmysle výsledkov akustickej štúdie.
 Stacionárne alebo dočasné zdroje vibrácií v etape výstavby (napr. ťažké stavebné
mechanizmy) eliminovať výberom vhodného typu mechanizácie s nízkou intenzitou účinku
vibrácie a situovanie stavebného stroja na stavenisku. Opatrenia proti účinku vibrácií súvisia

85

„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky,
Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“
Správa o hodnotení

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

aj s organizáciou dopravy na stavenisku, vjazdov a výjazdov nákladných automobilov so
stavebným materiálom a zeminou z výkopov, zníženie povolených rýchlostí, a pod.
Povrchové a podzemné vody
 Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali
kvalitu povrchových a podzemných vôd dotknutej lokality.
 Zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s
ropnými látkami a kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov.
 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku technologických celkov a obslužných zariadení a ďalšie
preventívne opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd.
 Pre prípad havárií použiť plán havarijných opatrení na likvidáciu škôd.
 Akékoľvek zásahy do vodných tokov a brehov (výstavba mostných objektov), ktoré budú
vyžadovať manipuláciu s dnovým substrátom alebo zakalenie toku, realizovať mimo obdobia
neresu rýb a reprodukcie obojživelníkov.
Horninové prostredie
 Na základe podrobného inžiniersko – geologického prieskumu, na základe jeho záverov
realizovať zakladanie stavby.
Biotopy, rastlinstvo a živočíšstvo
 Zabezpečiť, aby zeleň v tesnej blízkosti riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná
v plnom rozsahu (výkopové práce v blízkosti drevín vykonať citlivo, poškodené dreviny
ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať).
 Výrub vegetácie uskutočniť výlučne v mimohniezdnom a mimovegetačnom období.
 Zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty z dotknutého pozemku bola realizovaná odvozom.
Pálenie a drvenie najmä v citlivých a chránených prírodných lokalitách je neprípustné.
V prípade lesných biotopov ponechať časť mŕtvej drevnej hmoty v dotknutých lokalitách ako
substrát pre rozmnožovanie zriedkavých druhov hmyzu, ktoré sú predmetom ochrany v ÚEV
Malá Fatra.
 Zabezpečiť dôkladné mechanické odstránenie inváznych druhov rastlín v polohe
cyklochodníka a v jeho blízkosti (aspoň 10 m po oboch stranách) aby sa zamedzilo ďalšiemu
šíreniu semien prostredníctvom užívateľov cyklochodníka (antropochória).
 Zabezpečiť monitoring šírenia inváznych druhov kvalifikovaným odborníkom aspoň 2x počas
vegetačnej sezóny (jar, leto) po dobu minimálne 5 rokov od skončenia výstavby a po
prípadnej detekcii inváznych druhov zabezpečiť ich odstránenie podľa postupov v súlade
s Prílohou č. 2 vyhlášky č. 24/2003 a tak zabrániť ich šíreniu.
 Zabezpečiť priechodnosť stavby cyklochodníka pre migrujúce živočíchy v čase ich migrácie
naprieč trasou k vode a späť do lesov alebo iných biotopov.
 V polohe najfrekventovanejších migračných ciest živočíchov (hlavne vysoká zver) zabezpečiť
dopravné značenie upozorňujúce na možnosť stretu so živočíchmi.
 Zabezpečiť dôslednú rekultiváciu a revitalizáciu degradovaných priestorov v dôsledku
stavebných aktivít., najmä v lokalitách výstavby mostov a oporných múrov a v lokalitách
stavebných dvorov.
 Vegetačnými úpravami pri ukončovaní stavby zvýšiť celkovú ekologickú stabilitu územia a to
nielen v okolí stavby resp. trasy cesty, ale aj v rámci širšieho územia.
 Rekultivačné a revitalizačné práce naplánovať a vykonať tak, aby sa posilnili prvky kostry
ÚSES (biocentrá, trasy biokoridorov a pod.) a uchovala sa tak funkčná kostra ÚSES.
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Spracovať vhodné návrhy pre úpravy v krajine - vykonať vegetačné úpravy na svahoch
telesa cyklochodníka, náhradné výsadby prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia.
Každý zásah, resp. úprava toku rôznou mierou zasiahne do pôvodných vodných
spoločenstiev, a tým aj do spoločenstiev rýb, ktoré majú na prirodzený vodný režim
fylogeneticky vytvorené najmä reprodukčné adaptácie s relatívne malou mierou
prispôsobovať sa novým podmienkam. Z toho dôvodu je potrebné minimalizovať zásahy do
koryta rieky Váh., najmä v lokalitách výstavby mostných objektov.
Mostné objekty zabezpečiť dobre viditeľnými ochrannými (reflexnými) prvkami proti nárazu
vtákov, aby sa zabránilo nárazom vtákov do mostných konštrukcií v nepriaznivom počasí
a hmle.
Zabezpečiť kvalifikovaný envirodozor počas výstavby na ochranu lokalít národnej sústavy
chránených území, území sústavy Natura 2000, prvkov ÚSES, ostatných ekostabilizačných
prvkov, ako aj jednotlivých taxónov flóry a fauny.

Odpady
 Realizátor navrhovanej stavby musí zabezpečiť likvidáciu odpadov podľa zistených druhov
odpadov v rámci platnej legislatívy. Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a
organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.
 Za vzniknuté odpady počas prevádzky zodpovedá prevádzkovateľ navrhovanej činnosti,
ktorý odpad zatriedi podľa katalógu odpadov, zabezpečí umiestnenie vhodnej nádoby na
zber odpadu a následne zabezpečí jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneškodnenia.
 Vzniknutý odpad z výkopových a búracích prác monitorovať na prítomnosť škodlivých látok a
podľa výsledkov ho zneškodniť v súlade s platnou legislatívou.
 Realizátor navrhovanej stavby po celej dĺžke cyklotrasy umiestni informačné a výstražné
tabule nabádajúce k udržiavaniu poriadku v prírodnom prostredí, v lokalitách chránených
území a biotopov na zamädzenie znečisťovania týchto území komunálnym a iným druhom
odpadu.
Čistota okolia stavby
 Zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska. V zmysle cestného zákona
zabezpečovať čistotu stavbou znečisťovaných priľahlých komunikácií a spevnených plôch.
 Oplotiť celé stavenisko z dôvodov šírenia negatívnych vplyvov do okolia a pre zabezpečenie
zákazu vstupu náhodných chodcov na stavenisko.
Opatrenia na ochranu území Natura 2000 – SKCHVU013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra
a SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
Zmierňujúce opatrenia na minimalizovanie negatívnych vplyvov sú navrhnuté tak, aby ich
realizácia zabezpečila u tých druhov (a biotopov), u ktorých je dopad najviac negatívny, udržanie
negatívneho vplyvu na úrovni -1 alebo menej.
Zmierňujúce opatrenia je potrebné realizovať v plnom rozsahu, bez zmeny, inak u niektorých
druhov môže byť dosah projektu viac negatívny ako je uvedený v hodnotení. Pozri prílohy
predkladanej Správy o hodnotení: Primerané posúdenie vplyvu zámeru na sústavu Natura 2000
podľa ustanovení článku 6(3) smernice o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín 92/43/EHS.
Pri návrhu opatrení je potrebné sa zamerať hlavne na ich zmierňujúci vplyv na konkrétny predmet
ochrany dotknutých území Natura 2000. Z tohto hľadiska možno opatrenia navrhnúť nasledovne:
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Pohyb stavebných mechanizmov počas výstavby obmedziť výlučne na vlastnú stavbu,
manipulačné pásy a určené prístupové komunikácie.
Počas výstavby obmedziť výrub drevín a likvidáciu ostatnej vegetácie na nevyhnutnú mieru a
v mimo vegetačnom (mimo hniezdnom) období.
Ostatné dreviny v blízkosti stavby chrániť pred možným mechanickým poškodením v súlade
s STN 83 7010.
Po ukončení stavebných prác vykonať rekultiváciu použitých plôch a náhradnú výsadbu
zelene v lokalitách narušených výstavbou a na plochách určených príslušným orgánom
ochrany prírody, rekonštruovať narušené brehové porasty.
Zabezpečiť bezpečnú prevádzku stavebných mechanizmov a minimalizovať tak riziko havárií
s následným únikom nebezpečných látok do pôdy a podzemných a povrchových vôd.
Mostné konštrukcie realizovať tak aby boli zabezpečené čo najlepšie možnosti pre prelet
migrujúceho vtáctva (dostatočná výška konštrukcií nad hladinou vodného toku a ochranné
pletivo alebo steny z obidvoch strán vozovky, reflexné prvky).
Zabezpečiť ochranu malých tokov v okolí stavby, monitorovať stav biotopov a druhov, ktoré
sú predmetom ochrany CHVÚ najmenej 1 rok po uvedení hodnoteného úseku
cyklodopravnej trasy do prevádzky.
Monitorovať ovplyvnené druhy a biotopy pred, počas a najmenej 1 rok po uvedení
hodnoteného úseku cyklodopravnej trasy do prevádzky.
Na základe výsledku monitoringu počas prevádzky a po konzultácií so ŠOP SR, podľa
potreby umiestniť na mostoch cez Váh prvky zabraňujúce kolíziám vtákov a netopierov s
konštrukciou mosta.
Nevstupovať mimo záber stavby do okolitého územia, pohybovať sa len v zábere stavby.
Sledovať šírenie inváznych a expanzívnych druhov rastlín v dotknutom území trvalého a
dočasného záberu počas výstavby a minimálne počas 1 roka od skončenia výstavby.
Frekvenciu sledovania odporúčame aspoň 2x vo vegetačnom období (raz na jar a raz v čase
neskorého letného aspektu, kedy je väčšina z inváznych druhov ľahko identifikovateľná v
teréne). Po prípadnej detekcii inváznych druhov je nevyhnutné zabezpečiť ich odstraňovanie
v súlade s Prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tak, aby sa zabránilo
ich rozširovaniu.
Venovať zvýšenú pozornosť hodnotným biotopom vyskytujúcim sa v trvalom a dočasnom
zábere stavby a sledovať ich stav už počas výstavby a v prípade potreby operatívne
zasahovať, aby sa redukcia významných biotopov udržala len v rozsahu pôsobenia priamych
vplyvov. Reálne totiž možno predpokladať nepriame ovplyvnenie všetkých dotknutých
biotopov kolonizáciou expanzívnych druhov rastlín, hrozí riziko vzniku nových ruderálnych
biotopov.
Náhradnú výsadbu drevín realizovať z pôvodných domácich drevín a z miestnych
sadovníckych zariadení a škôlok.
Výruby lesných porastov a nelesnej krovitej a stromovej zelene sa musí uskutočniť
prednostne v mimovegetačnom a mimohniezdnom období a len v nevyhnutnom rozsahu.
Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť pred možným mechanickým poškodením, napr.
debnením.
Minimalizovať zásah do brehových porastov a obmedziť devastáciu brehov.
Pri menších vodných tokoch zabezpečiť minimálnu podchodnú výšku.
Pohyb stavebných mechanizmov obmedziť výlučne na stavbu a manipulačné pásy.
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V projekte organizácie výstavby prístupové komunikácie situovať mimo cenné územia, po
ukončení stavebných prác vykonať náhradné rekultivácie a výsadbu zelene v lokalitách,
narušených výstavbou, rekonštruovať narušené brehové porasty.
Zeminu na zahumusovanie svahov a plôch diaľnice použiť len z ošetrovaných skládok, s
cieľom zamedzenia ďalšieho šírenia inváznych a expanzívnych rastlín zo semien
obsiahnutých v zemine.
Navrhnúť doplnenie rozsahu zábran proti stretom s vtákmi a netopiermi v prípade, že
monitoring preukáže zvýšenú mortalitu počas prevádzky (v rámci poprojektovej analýzy).
V miestach, kde môže dochádzať ku kolíziám s vtákmi a netopiermi, navrhnúť monitoring
počas prevádzky (vrátane kontroly a pravidelného odstraňovania kadáverov - uhynutých
jedincov), po dobu minimálne 1 roka.
Na území lokalít sústavy Natura 2000 neumiestňovať stavebné dvory a iné plochy, ktoré by
znamenali ďalší záber biotopov.
Minimalizovať realizáciu staveniskových komunikácii mimo trasu vybraného variantu.
Pri krížení vodných tokov je nutné dbať na ponechanie prirodzeného charakteru koryta a
brehov.
Nespevňovať korytá, v prípade nutnosti použiť iba kamenný zához..
Realizovať podmostie navrhnutých mostov tak, aby bola prekonateľná pre živočíchy
(ponechanie prirodzeného (hlinitého) podmostia, vylúčenie súvislých betónových plôch,
zachovať suché aj mokré cesty po oboch brehoch toku, sklon brehov, nádrží a ďalších
súvislých plôch.
Zabezpečiť environmentálny stavebný dozor, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení, ďalej na dodržiavanie ďalších
podmienok výstavby plynúcich z platných povolení.
Počas výstavby mostných objektov v toku Váhu navrhnúť taký spôsob výstavby aby bolo
minimalizované zakalenie vody počas stavby.
V mieste kríženia s vodnými tokmi a ťahovými cestami obojživelníkov je nutné počas
výstavby zachovať možnosť migrácie pre obojživelníky bez rizika stretu so stavebnou
technikou.
V mieste výstavby (mosty, zárubné múry, atď.) v koryte Váhu, výstavbu realizovať mimo
obdobia neresenia rýb, teda mimo mesiaca apríl a máj.
Na celej stavbe bezodkladne zasypávať vzniknuté depresie, ktoré by sa mohli naplniť vodou
a lákať tak na rozmnožovanie niektoré druhy obojživelníkov.
Stavebná mechanizácia musí byť vybavená havarijným balíčkom obsahujúcim sorbent. V
týchto oblastiach mať sorbenty pripravené v dostatočnom množstve tiež na zariadeniach
staveniska. Používať biodegradabilné prevádzkové kvapaliny, všetku mechanizáciu
pracujúcu v týchto oblastiach udržovať vo vyhovujúcom technickom stave (žiadne odkvapy),
vylúčiť akékoľvek riziko kontaminácie okolia nebezpečnými stavebnými látkami (vrátane látok
so zásaditou reakciou).
Pokiaľ to bude možné z bezpečnostného hľadiska, minimalizovať osvetlenie stavebných
dvorov a priestoru samotnej stavby zámeru v noci. Zabráni sa tým zbytočnému lákaniu
nočného hmyzu na svetlo.

3. Technologické opatrenia
Navrhovaná činnosť neobsahuje výrobné technológie. V rámci stavby sa technologické opatrenia
nenavrhujú.
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4. Organizačné a prevádzkové opatrenia
Organizačné opatrenia budú súčasťou projektu organizácie výstavby navrhovanej činnosti.
Povinnosťou investora a stavebného dozoru je vytvoriť na stavbe podmienky na zaistenie
bezpečnosti pracovníkov v zmysle platných zákonov, nariadení a vyhlášok.
Prevádzkovateľ stavby vypracuje Program odpadového hospodárstva a zaradí doň v čo najvyššej
miere recykláciu použitých materiálov a využitie odpadu s cieľom minimalizovať množstvo
skládkovaného odpadu.

5. Iné opatrenia
Medzi iné opatrenia je možné zaradiť štandardné dodržiavanie platných technických,
technologických, organizačných a bezpečnostných predpisov súvisiacich s navrhovaným druhom
činností, ako aj protipožiarne opatrenia počas výstavby aj prevádzky navrhovanej činnosti.

6. Vyjadrenie k technicko – ekonomickej realizovateľnosti opatrení
Navrhované opatrenia sú z technického aj ekonomického hľadiska realizovateľné.
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V. Porovnanie vhodných variantov navrhovanej činnosti a návrh
optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie
(vrátane porovnania s nulovým variantom)
Správa o hodnotení je vypracovaná podľa rozsahu hodnotenia vydaného Okresným úradom Žilina,
Odbor starostlivosti o životné prostredie (č.OU-ZA-OSZP2/2016/018158-5/Gr, zo dňa 18.04.2016).
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti sa na základe rozsahu
hodnotenia určuje:
o
o

Nulový variant - stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.
Variant predložený navrhovateľom v stupni DÚR.

1. Tvorba súboru kritérií so zreteľom na charakter, veľkosť a rozsah navrhovanej
činnosti, technológiu a umiestnenie a určenie ich dôležitosti pre výber optimálneho
variantu
Pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré
považujeme za rovnako dôležité:
 vplyvy na obyvateľstvo - pohoda života, zdravotné riziká:
 stavebný ruch pri výstavbe, hlučnosť, obmedzovanie miestnej dopravy,
 hlučnosť, emisie, prašnosť, vibrácie, odpady


vplyvy na prírodné prostredie - podzemná a povrchová voda, prvky ÚSES, biotické
zložky (vegetácia/živočíšstvo), geomorfologické pomery:
 znečistenie horninového prostredia,
 znečistenie povrchových vôd/podzemných vôd,
 zmeny v prieniku prvkov ÚSES,
 vplyvy na vegetáciu (výrub vegetácie, krátenie cenných biotopov, ruderalizácia
plôch),
 vplyvy na živočíšstvo (prerušenie migračných ciest, hlučnosť, prašnosť počas
výstavby, znehodnotenie biotopov, výrub vegetácie, krátenie cenných biotopov,
ruderalizácia plôch),
 vplyvy na pôdu (záber, kontaminácia, erózia pôdy).



vplyvy na lokality Natura 2000 a chránené územia - záber a zmeny lokalít Natura 2000,
chránené územia národnej siete chránených území (NP, CHKO, PR, NPR, PP, NPP,
CHA),



vplyvy na krajinu - štruktúra a scenéria krajiny, deliaci účinok, stavebné objekty



vplyvy na urbánny komplex – vplyv na dopravu, obmedzovanie dopravy, vplyv na služby,
cestovný ruch, atď.

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty
2.1. Porovnanie variantov
2.1.1. Nulový variant (stav ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala)
V prípade, že sa navrhovaná činnosť nezrealizuje, zostane riešené územie v súčasnom stave so
súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachádza v kap. C./II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého
územia.
91

„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky,
Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“
Správa o hodnotení

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

Nerealizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku novej cyklodopravnej trasy spájajúcej obec
Strečno s mestom Vrútky mimo dopravne vyťaženej cesty prvej triedy č. I/18, ktorá by bola
zároveň súčasťou nadregionálneho cyklokoridoru, - Vážskej cyklotrasy a Vážskej cyklomagistrály,
vedúceho od dolného Považia (Nové mesto nad Váhom) po región Liptov (Kraľovany). Cyklisti by
boli nútení naďalej využívať cestu I/18 s mimoriadne vysokými intenzitami osobnej a nákladnej
dopravy s neprehľadným trasovaním, kde hrozí vysoké riziko stretu/zrážky s motorovými vozidlami.
Funkčný potenciál bude v zmysle Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja
v platnom znení naďalej nevyužitý, pre verejnosť sa nesprístupní možnosť alternatívnej ekologickej
dopravy napr. za prácou do neďalekého priemyselného parku v Strečne či do Vrútok.
2.1.2. Navrhovaný variant predložený navrhovateľom – realizácia cyklotrasy Strečno - Vrútky
Charakteristika pozitív a negatív navrhovaného variantu (cyklotrasa Strečno – Vrútky) oproti
nulovému stavu:
Pozitíva
 nevyžaduje úplné odstavenie premávky na frekventovanej ceste prvej triedy č. I/18,
 nekomplikovaná dopravná obslužnosť staveniskovej dopravy počas výstavby navrhovanej
cyklotrasy,
 nevyžaduje asanáciu urbanizovaného územia,
 napriek tomu, že sa nachádza alebo je v prekryve s územiami európskeho významu
a s lokalitami národnej sústavy chránených území, vplyv bude len dočasný počas výstavby
a eliminovaný prijatými technologickými predpismi a opatreniami prekonzultovanými so
zložkami ochrany prírody,
 zvýšenie bezpečnosti účastníkov (cyklistov), zníženie nehodovosti,
 zatraktívnenie oblasti, napojenie na sieť existujúcich cyklotrás a rozšírenie služieb
cestovného ruchu v regióne,
 možnosť cestovať ekologicky za prácou.
Negatíva
 výrub drevinovej vegetácie v nevyhnutnom rozsahu,
 prekryv navrhovanej činnosti s územiami ochrany prírody a s územiami sústavy Natura
2000,
 mierne negatívny vplyv na predmety ochrany území sústavy Natura 2000 počas výstavby
cyklotrasy,
 dopravné obmedzenia počas etapy realizácie stavby.

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie v hodnotenom
území pri porovnaní variantu predloženého navrhovateľom v stupni DÚR s nulovým
variantom a pri splnení opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu
vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu navrhovanej činnosti vo variante
predloženého navrhovateľom za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie
a obyvateľstvo za realizovateľnú a v území únosnú.
Odporúčame realizáciu navrhovaného variantu.
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VI. Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy
1. Program monitorovania od začatia výstavby, v priebehu
prevádzky a po skončení prevádzky navrhovanej činnosti

výstavby, počas

Cieľom monitorovania je sledovanie a porovnanie reálnych vplyvov výstavby a prevádzky
navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, ako aj overenie zapracovania
a funkčnosti navrhnutých opatrení a v prípade nutnosti tvorbou dodatočných opatrení.
S ohľadom na parametre navrhovanej činnosti a prostredia, v ktorom sa nachádza, a na základe
identifikovaných vplyvov, ich predpokladanej miery pôsobenia na životné prostredie a navrhnutých
zmierňujúcich opatrení navrhujeme v prípade posudzovanej činnosti monitorovanie (meranie,
sledovanie a vyhodnocovanie) týchto zložiek životného prostredia:


Monitoring bioty - bude vykonávaný pre územia európskeho a národného významu a pre
biotopy európskeho a národného významu mimo území Natura 2000 dotknutých priamo
realizáciou navrhovanej cyklotrasy a bude zabezpečený kolektívom špecialistov priamo
v teréne jeden rok pred výstavbou, počas výstavby a min. jeden rok po výstavbe.
Monitorované budú len živočíšne a rastlinné druhy a spoločenstvá priamo dotknuté
výstavbou a prevádzkou cyklochodníka.

Na základe spracovaného hodnotenia vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa
článku 6.3 smernice EÚ 92/43/EHS dôjde k priamemu záberu územia a biotopov, ktoré sú
predmetom ochrany v SKUEV0252 Malá Fatra a v SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
a taktiež k prekryvu s chráneným vtáčím územím SKCHVU013 Malá Fatra a s územím NP Malá
Fatra, resp. s jeho ochranným pásmom. Jedná sa o nasledovné biotopy: 6430 Vysokobylinné
spoločenstvá na vlhkých lúkach, 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky, 9110 Kyslomilné bukové
lesy, 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy, 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy, 91E0 Lužné
vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. K priamemu a nepriamemu ovplyvneniu na týchto územiach dôjde
u nasledovných druhov: rybárik riečny (Alcedo atthis), bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ
hnedkavý (Dendrocopos syriacus), chriašteľ poľný (Crex crex), muchárik sivý (Muscicapa striata),
roháč obyčajný (Lucanus cervus), fúzač alpský (Rosalia alpina), bystruška potočná (Carabus
variolosus), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), ohniváčik hadovníkovitý (Lycaena
helle), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), vydra riečna
(Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), hlavátka podunajská (Hucho hucho), hlaváč
bieloplutvý (Cottus gobio) a to z dôvodu likvidácie / zásahu do hniezdneho potravného
a rozmnožovacieho biotopu, zásahu a znečistenia vodného prostredia a vyrušovania počas stavby
a prevádzky navrhovanej činnosti. Preto sa odporúča monitoring ovplyvnenie dotknutých druhov,
ktorý bude zabezpečený kolektívom špecialistov priamo v teréne. Monitorované budú len druhy,
ktoré sú predmetom ochrany v chránených územiach priamo dotknuté výstavbou a prevádzkou
cyklochodníka u ktorých sa predpokladá priame / nepriame ovplyvnenie. Monitoring na dotknuté
územia sústavy Natura 2000 bude potrebné realizovať pred výstavbou, počas výstavby
a prevádzky (v období – jar, leto, jeseň).
Navrhujeme, aby súčasťou výstavby bol realizovaný aj environmentálny stavebný dozor, ktorý
bude dohliadať na dodržiavanie zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v platnom
znení, na dodržiavanie ďalších podmienok výstavby plynúcich z platných povolení, ako aj na
dodržanie podmienok záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov.
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2. Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok
Realizácia monitoringu a envirodozoru musí byť zabezpečená prostredníctvom organizácie
disponujúcej potrebným profesionálnym zázemím, technickými prostriedkami pre zber údajov,
archiváciu a spracovanie výsledkov. Organizačné zabezpečenie monitoringu a envirodozoru
vyplýva z presne stanoveného časového harmonogramu realizácie jednotlivých meraní a termínov
ich súborného vyhodnotenia.
Komplexné hodnotenie odporúčame formou ročných správ sumarizujúcich výsledky monitoringu
pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti.

VII. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom
stave životného prostredia v území, kde sa má navrhovaná činnosť
realizovať
Počas spracovania správy o hodnotení a zámeru EIA sa uskutočnili tieto priame merania
súčasného stavu životného prostredia a vykonali sa predbežné modelové výpočty:



Terénne prieskumy bioty leto, jeseň, zima 2017 a jar, leto 2018.
Hodnotenie vplyvov stavby na územie sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 smernice EÚ
92/43/EHA: „Cyklodopravný koridor Horné Považie – Turiec, cyklotrasa Strečno – Lipovec –
Vrútky – Martin“, EKOJET s.r.o., 09/2018.

Údaje pre spracovanie správy poskytli:
 Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek
Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“,
DAQE Slovakia s.r.o. 03/2018.
 Technická štúdia: „Cyklodopravný koridor Horné Považie – Turiec, Cyklotrasa Strečno –
Lipovec – Vrútky – Martin“, Občianske združenie Modrá planéta – HEARTH Žilina, 09/2014.
 Inžiniersko – geologický prieskum – IG štúdia, GEOTECHNIK SK, s.r.o., 12/2016.
 SHMÚ, kvalita a kvantita povrchových vôd.
 SHMÚ, údaje z NEIS.
 ŠÚ SR údaje o obyvateľstve, údaje o produkcii odpadov.

VIII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri
vypracúvaní správy o hodnotení
Z hľadiska výsledkov environmentálneho hodnotenia komplexných vplyvov činnosti konštatujeme,
že nie sú nám známe zásadné problémy, o ktorých by neexistovali potrebné informácie a prijateľné
návrhy na ich riešenie.
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IX. Prílohy k správe o hodnotení
V prílohe tejto správy o hodnotení sa nachádza:
Mapová dokumentácia:
 Mapa č. 1: Širšie vzťahy – umiestnenie navrhovanej činnosti, M 1:50 000
 Mapa č. 2: Celková situácia stavby – variant predložený navrhovateľom v stupni DÚR
 Mapa č. 3: Priestorová identifikácia území sústavy Natura 2000
 Mapa č. 4: Priestorová identifikácia národnej sústavy chránených území
Ďalšie prílohy:
 Príloha č.1: Zoznam parciel, ktoré sú predmetom dokumentácie pre vydanie územného
rozhodnutia
 Príloha č.2: Zápis z pracovného stretnutia zo dňa 15.6.2017
 Príloha č.3: Rezy navrhovanou činnosťou
 Príloha č.4: Fotodokumentácia
 Príloha č.5: Primerané posúdenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa článku
6.3 smernice EÚ 92/43/EHS: „Cyklodopravný koridor Horné Považie – Turiec, cyklotrasa
Strečno – Lipovec – Vrútky – Martin“, EKOJET, s.r.o., 09/2018
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X. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
1. Základné informácie o navrhovanej činnosti
Predmetom tejto správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie je posúdenie vplyvu
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec,
Vrútky, Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“.
Navrhovaná činnosť bude situovaná na území Žilinského kraja, v okresoch Žilina a Martin, v k. ú.
Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec a Vrútky v údolí rieky Váh v koridore v blízkosti cesty prvej
triedy I/18 a železničnej trate č. 180 Žilina – Košice. Navrhovaná cyklotrasa bude situovaná na
parcelách, ktoré sú evidované ako zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda, záhrada, trvalý
trávnatý porast, lesný pozemok, vodná plocha a ostatná plocha.
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej
(okres Žilina) a mesto Vrútky (okres Martin),
nadregionálneho cyklokoridoru spájajúceho Horné
obyvateľom ponúkne nová možnosť ekologickej a
prácou ako aj pri voľnočasovej cykloturistike.

cyklodopravnej trasy spájajúcej obec Strečno
čím dôjde k dobudovaniu ďalšieho úseku
Považe – Turiec – Liptov. Jej výstavbou sa
bezpečnej dopravy najmä pri dochádzaní za

Správa a hodnotení je vypracovaná podľa rozsahu hodnotenia vydaného Okresným úradom Žilina,
Odbor starostlivosti o životné prostredie (č. OU-ZA_OSZP2/2016/018158-5/Gr, zo dňa
18.04.2016). Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti sa na základe
rozsahu hodnotenia určuje:
o
o

Nulový variant - stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila,
Variant predložený navrhovateľom v stupni DÚR.

Nulový variant (stav ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala
Nerealizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku novej cyklodopravnej trasy spájajúcej obec
Strečno s mestom Vrútky mimo dopravne vyťaženej cesty prvej triedy č. I/18. Cyklisti by boli nútení
naďalej využívať cestu I/18 s mimoriadne vysokými intenzitami osobnej a nákladnej dopravy
s neprehľadným trasovaním, kde hrozí vysoké riziko stretu/zrážky s motorovými vozidlami.
Funkčný potenciál bude v zmysle platného Územného plánu veľkého územného celku Žilinského
kraja naďalej nevyužitý, pre verejnosť sa nesprístupní možnosť alternatívnej ekologickej dopravy
napr. za prácou do neďalekého priemyselného parku v Strečne či do Vrútok.
Navrhovaný variant – realizácia cyklodopravnej trasy
Trasa v celej svojej dĺžke (16,334 km) prechádza údolím riek Váh a Turiec a je umiestnená
v koridore, ktorý v súčasnosti nemá riešenú cyklodopravnú trasu. Začína v obci Strečno, kde tento
úsek je pokračovaním existujúceho cyklochodníka (C.3) vybudovaného popri ľavom brehu vodnej
nádrže Žilina (vodné dielo Žilina). Ďalej trasa pokračuje v katastri obce Nezbudská Lúčka proti
prúdu rieky Váh, cez chránené prírodné územia, cez existujúce spevnené a nespevnené cesty,
chatovú osadu Jánošíkovo, kataster obce Lipovec smerom do mesta Vrútky, kde trasa končí
v križovatke ulíc Matušovičovský rad – Čachovský rad pri cestnom moste ponad rieku Turiec.
Navrhovaná činnosť je v plnom súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v SR (ďalej iba Cyklostratégia), ktorú schválila Vláda SR svojim uznesením č. 223
dňa 7. mája 2013.
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V súvislosti s funkčno- a stavebno – technickým riešením navrhovanej stavby vznikajú nároky na
nové trvalé zábery stavby. Realizácia stavby si vyžiada rekonštrukciu existujúcich mostných
objektov, rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich ciest a výstavbu nových úsekov trasy cez doposiaľ
nedotknuté nelesné, lesné a brehové porasty pozdĺž rieky Váh. V súčasnosti veľká časť úseku
prechádza cez prírodné neobývané, ťažko dostupné územia. Zvyšná časť prechádza cez
urbanizované územia dotknutých obcí Strečno, Nezbudská Lúčka, Lipovec a Vrútky.
Vplyvy vyplývajúce z realizácie navrhovanej činnosti na obyvateľstvo sú posudzované na základe
emisnej situácie, akustickej záťaže ako aj z hľadiska environmentálnej záťaže dotknutého
pozemku.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, tá nebude zdrojom hluku ani žiadnych emisií.
V riešenom území nebudú pridané žiadne stacionárne znečistenia hlukom, prachom a emisiami.
Z prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové látky takého charakteru a zloženia,
aby mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav súčasného – budúceho obyvateľstva. Počas
prevádzky navrhovanej činnosti nebude dochádzať k ohrozeniu zdravia ani k anomáliám
v zdravotnom stave dotknutého obyvateľstva.
Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber ani asanáciu obytných budov ani rekreačných objektov.
Vybudovanie novej cyklotrasy bude mať pozitívny vplyv nakoľko sa jedná o cyklodopravnú
investíciu regionálneho významu a to na mieste kde doteraz chýbala a ktorej spoločenská potreba
je vysoká. Dôjde k posilneniu cykloturistiky v danom regióne ako aj k rozvoju alternatívnych
a ekologických spôsobov dopravy napr. za prácou pre obyvateľov dotknutých obcí a k zvýšeniu
bezpečnosti cyklistov, ktorí doteraz by boli nútení využívať frekventovanú cestu prvej triedy I/18
s vysokými intenzitami osobnej a nákladnej automobilovej dopravy.
Narušenie pohody a kvality života v blízkosti riešeného územia môže dočasne nastať počas
stavebných prác. Zvýšenie prašnosti môže súvisieť s terénnymi prácami, ktorá môže byť vhodnými
stavebnými postupmi a opatreniami na stavbe minimalizovaná. Zároveň z pohľadu navrhovaného
stavebno – technického riešenia cyklotrasy a súčasné hlukové zaťaženie je možné predpokladať,
že hlučnosť stavebných mechanizmov k okolitému prostrediu nebude významná. Vplyvy počas
realizácie 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 stavebných strojov medzi
stavebnými dvormi a pod. Vzhľadom na charakter stavby, nebudú intenzity staveniskovej dopravy
významné voči existujúcej intenzite dopravy na miestnych komunikáciách, ktoré budú využívané
ako prístupové komunikácie a n nespôsobia zmeny súčasných pomerov. Ich vplyv bude dočasný,
lokálny a časovo obmedzený na etapu výstavby.
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 nachádzajú biotopy (fragmenty) európskeho významu. Počas etapy výstavby
bude na niektorých lokalitách, kde v súčasnosti sa nenachádzajú spevnené alebo nespevnené
lesné cesty zrealizovaný výrub drevín obmedzený na šírku cyklochodníka, ktorému bude
predchádzať podrobný dendrologický prieskum a inventarizácia porastov.
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Riešené územie zasahuje do NP Malá Fatra, resp. do ochranného pásma NP. Riešené územie
nezasahuje do žiadnych maloplošných chránených území. Riešené územie navrhovanej činnosti je
v prekryve s prvkami ÚSES, s biocentrom PBc Krivánska Malá Fatra a biokoridorom NBk vodný
tok Váh.
Riešené územie je v prekryve s chráneným vtáčím územím SKCHVU013 malá Fatra a s územím
európskeho významu SKUEV0252 Malá Fatra a SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu, na
ktoré bude mať predmetná stavba mierne negatívny nevýznamný vplyv (-1), ktorý bude
minimalizovaný navrhnutými opatreniami.
V rámci primeraného posúdenia vplyvu zámeru na sústavu Natura 2000 (EKOJET, s.r.o., 09/2018)
bol u posudzovaného zámeru zistený mierny negatívny vplyv na 5 predmetov ochrany CHVÚ Malá
Fatra, 14 predmetov ochrany ÚEV Malá Fatra a 5 predmetov ochrany ÚEV Strečnianske meandre
Váhu.
Koherencia sústavy Natura 2000 nebude výstavbou a prevádzkou cyklochodníka narušená.
Podobne stavba nezasiahne zásadným spôsobom ani do integrity území Natura 2000. V okolí
predmetného úseku cyklochodníka neboli identifikované žiadne významnejšie stavby alebo
rozvojové zámery, ktoré by mali byť spolu s cyklochodníkom výrazný kumulatívny vplyv na
dotknuté územia sústavy Natura 2000.
Riešené územie nie je v prekryve s lokalitami zaradenými do Ramsarského zoznamu podľa
medzinárodného dohovoru o mokradiach.
Riešené územie vo viacerých lokalitách staničenia ide v súbehu s hranicou chránenej
vodohospodárskej oblasti Beskydy – Javorníky. Zároveň zasahuje do vyhláseného pásma
hygienickej ochrany podzemných vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov) a zároveň je v prekryve s ochranným pásmom II. stupňa prírodného
liečivého zdroja a prírodného zdroja minerálnych stolových vôd Martin (Záturčie) v katastroch
obce Lipovec a mesta Vrútky. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti na jej funkčné
a technologické riešenie nepredpokladáme negatívny vplyv na režim a akumuláciu podzemných
vôd.
Medzi pozitívne vplyvy z realizácie navrhovanej činnosti možno zaradiť nasledujúce skutočnosti:
 stavba nevyžaduje úplné odstavenie premávky na frekventovanej ceste prvej triedy č. I/18,
 nekomplikovaná dopravná obslužnosť staveniskovej dopravy počas výstavby navrhovanej
cyklotrasy,
 stavba nevyžaduje asanáciu urbanizovaného územia,
 napriek tomu, že sa stavba nachádza alebo je v prekryve s územiami európskeho významu
a s lokalitami národnej sústavy chránených území, vplyv bude len dočasný počas výstavby
a eliminovaný prijatými technologickými predpismi a opatreniami,
 zvýšenie bezpečnosti účastníkov (cyklistov), zníženie nehodovosti,
 zatraktívnenie oblasti, napojenie na sieť existujúcich cyklotrás a rozšírenie služieb
cestovného ruchu v regióne,
 možnosť cestovať ekologicky za prácou.
Medzi nepriaznivé vplyvy počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti boli identifikované:
 výrub drevinovej vegetácie v nevyhnutnom rozsahu,
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prekryv navrhovanej činnosti s územiami ochrany prírody a s územiami sústavy Natura
2000, s prvkami ÚSES,
lokalizácia navrhovanej činnosti v 2. stupni územnej ochrany a okrajovo aj v 3. stupni
územnej ochrany,
mierne negatívny vplyv na predmety ochrany území sústavy Natura 2000 počas výstavby
cyklotrasy,
dopravné obmedzenia počas etapy realizácie stavby.

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 variantu predloženého navrhovateľom v stupni DÚR s nulovým
variantom a pri splnení opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu
vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu navrhovanej činnosti vo variante
predloženého navrhovateľom za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a
obyvateľstvo za realizovateľnú a v území únosnú.
Odporúčame realizáciu navrhovanej stavby.

2. Naplnenie požiadaviek rozsahu hodnotenia okresného úradu Žilina
Okresný úrad Žilina určil v rozsahu hodnotenia č. OSZP2/2016/018158-5/Gr, zo dňa 18.04.2016
tieto špecifické požiadavky pre etapu správy o hodnotení:

2.2.1.

Požiadavka
(bod 2.2. Špecifické podmienky rozsahu hodnotenia)
Dôkladne a podrobne odôvodniť charakter využitia Variant
1 tak, aby jednoznačne spĺňal kritériá stanovené
v Operačných
programoch,
v súlade
s vládnym
dokumentom „Národná stratégia rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“.

2.2.2.

Podrobne graficky rozpracovať jednotlivé dĺžky, šírky,
počet mostov, materiál a trasovanie.

2.2.3.

Doplniť trvalý a dočasný záber výstavby a prevádzky
navrhovanej činnosti (lesného a pôdneho fondu)
s rozdelením na jednotlivé katastre.

2.2.4.

Povrch cyklotrasy riešiť len prírodným materiálom (lomový
kameň, čadičové kocky, drevené fošne).
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Odkaz

zapracované v správe
časť A, kap. II./2. Účel

o hodnotení

samostatná
príloha
správy
a hodnotení: rezy mostov + mapa
celková situácia stavby
samostatná
príloha
správy
o hodnotení + časť B, kap. I./1./1.1.
Záber pôdy celkom, nároky na
zastavané územie
Trasa bola na základe stretnutia
navrhovateľa dňa 15.6.2018 (pozri
zápis) so zástupcami ŠOP SR, SVP,
SSC a ŽSR upravená tak, aby
neprechádzala cez citlivé územia NPR
Starý hrad a NPR Krivé s 5. stupňom
ochrany prírody a minimalizovali sa
mostné objekty cez rieku Váh. Po
takto upravenej trase už nie je
potrebné povrch cyklotrasy riešiť len
z prírodných
materiálov,
čo
je
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2.2.5.

2.2.6.

Doplniť parcelné čísla všetkých dotknutých pozemkov
navrhovanou činnosťou.
Popísať
a graficky
znázorniť
všetky
navrhované
a jestvujúce ochranné pásma technickej infraštruktúry
a dopravných stavieb ako aj prírodných prvkov (napr.
chránené územia).

2.2.7.

Bližšie špecifikovať parametre navrhovaných lokalít
(lokalizácia,
mapové
zobrazenie,
charakteristika)
a v správe o hodnotení konkretizovať nároky na chránené
územia v súvislosti s plánovanými aktivitami, ako aj vplyvy
na záujmy ochrany prírody a krajiny a územia chránené
podľa medzinárodných dohovorov a všetky prvky ÚSES
v dotknutom území. Pre hodnotenie vplyvu na územia
sústavy NATURA 2000, požadujeme vykonať primerané
posúdenie podľa vypracovanej metodiky.

2.2.8.

Požadujeme na základe špecifikácie jednotlivých údajov
navrhnúť relevantné a cielené opatrenia na zamedzenie,
resp. zmiernenie nepriaznivých vplyvov.

2.2.9.

Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na doterajšie
lesohospodárske a poľnohospodárske obhospodarovanie
dotknutých pozemkov, na poľovníctvo a rybárstvo.

2.2.10.

Vykonať identifikáciu biotopov a druhov v úsekoch trasy
mimo území NATURA 2000.

2.2.11.

Vyhodnotiť vplyvy na predmet ochrany národnej sústavy
chránených území (vrátane druhov a biotopov národného
významu).

2.2.12.

Vykonať identifikáciu kolíznych bodov a plôch (napr.
križovanie vodných tokov, plochy výrubu drevín) a vytvoriť
návrh optimálneho riešenia.

2.2.13.

Vypracovať návrh opatrení na zmiernenie vplyvov na
geologický substrát a pôdny kryt (riziko erózie), na
vegetačný kryt (zošľapávanie, synantropizácia, šírenie
inváznych druhov), živočíšstvo (rušenie, migračné bariéry),
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v rozpore aj s príslušnou STN, ide o
cyklotrasu, ktorá musí mať štandardný
povrch, čím sa zabezpečí bezpečnosť
cyklodopravy. Teda tento bod bol
riešený novým trasovaním, namiesto
pôvodného trasovania s prírodným
povrchom.
samostatná
príloha
správy
o
hodnotení
samostatná
príloha
správy
o hodnotení (celková situácia stavby)
+ zapracované v správe o hodnotení
časť B, kap.1./1.3. Ochranné pásma
zapracované v správe o hodnotení
časť C, kap. III./7. Vplyvy na faunu,
flóru a ich biotopy; časť C, kap. III./9.
Vplyvy na biodiverzitu, chránené
územia a ich ochranné pásma; časť C,
kap.
II./10.
Územný
systém
ekologickej stability; časť C, kap.
III./10. Vplyvy na územný systém
ekologickej stability + primerané
posúdenie na územia sústavy Natura
2000 v prílohe
zapracované v správe o hodnotení
časť C, kap. IV. Opatrenia navrhnuté
na
prevenciu,
elimináciu,
minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov
navrhovanej činnosti na životné
prostredie a zdravie
zapracované v správe o hodnotení
časť C, kap. III./11./11.1. Vplyvy na
poľnohospodársku výrobu
zapracované v správe o hodnotení
časť C, kap. II./7. Fauna, flóra
a vegetácia.
zapracované v správe o hodnotení
časť C, kap. III./7. Vplyvy na faunu,
flóru a ich biotopy a časť C, kap. III./9.
Vplyvy na biodiverzitu, chránené
územia a ich ochranné pásma
+
primerané posúdenie na územia
sústavy Natura 2000 v prílohe
zapracované v správe o hodnotení
časť B, kap. II./6. Hydrologické
pomery; časť B, kap. II./7. Fauna, flóra
a vegetácia; časť C, kap. III./7. Vplyvy
na faunu, flóru a ich biotopy; časť C,
kap. III./5. Vplyvy na vodné pomery
zapracované v správe o hodnotení,
časť C, kap. IV. Opatrenia navrhnuté
na
prevenciu,
elimináciu,
minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov
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vodné prostredie
znečistenie).

(zásahy

do

toku,

potencionálne

2.2.14.

Uviesť predpokladané množstvá odpadov a spôsob
nakladania s nimi (pri výstavbe, aj pri prevádzke).

2.2.15.

Podrobne špecifikovať spôsob výstavby cyklotrasy,
v dotknutom území v celej trase (prístup ťažkých
mechanizmov, dočasné skládky, obslužná komunikácia).

2.2.16.

Zhodnotiť celkový vplyv na krajinný ráz a scenériu krajiny
(percepcia) dotknutého územia.
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navrhovanej činnosti na životné
prostredie a zdravie
zapracované v správe o hodnotení,
časť.
B,
kap.
II./3./3.1.
Druh
a kategória odpadu
zapracované v správe o hodnotení
časť A, kap 9./9.2. Etapovitosť
výstavby
navrhovanej
činnosti
a umiestnenie stavebných dvorov,
kap. 9.4. Postup výstavby stavebných
a časť B, kap. I./5./5.3. Nároky na
dopravu počas výstavby navrhovanej
činnosti +
zapracované v správe o hodnotení,
časť. C, kap. III./8./8.2. Vplyvy na
scenériu krajiny
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XI. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy
o hodnotení podieľali
1. Meno spracovateľa Správy o hodnotení
Spracovateľom Správy o hodnotení je firma EKOJET, s. r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.

2. Zoznam riešiteľov
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Ivan Šembera, CSc.
Mgr. Tomáš Šembera

Spoluriešitelia:
Prof. RNDr. Alfréd Trnka
RNDr. Erik Ducár
Mgr. Juraj Nechaj
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XII. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú
k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie
správy o hodnotení
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie
 Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. s. r. o. Banská
Štiavnica, 2002
 Biotopy Slovenska, Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996
 Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR): „Žilina – Vrútky – Martin,
úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná
trasa)“, DAQE Slovakia s.r.o., (03/2018)
 Environmentálna databáza firmy EKOJET, s.r.o. a jej dokumentácie hodnotenia vplyvov
činností na životné prostredie – Zámery alebo Správy E.I.A.
 Geologická mapa Slovenska. M 1:500 000, MŽP SR, GS SR, Bratislava, 1996
 Hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 smernice EÚ
92/43/EHS: „Cyklodopravný koridor Horné Považie – Turiec, cyklotrasa Strečno – Lipovec –
Martin“, EKOJET, s.r.o., 09/2018
 Hydrologická ročenka. Povrchové vody 2016, SHMÚ, Bratislava, 2017
 IG Mapa SSR, GS SR
 Inžiniersko-geologický prieskum – IG štúdia, GEOTECHNIK SK, s.r.o. (12/2016)
 Katalóg biotopov Slovenska, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Stanová, V., Valachovič,
M., (eds.), Bratislava, 2002
 Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanická mapa ČSSR – SSR, Mapová a textová časť
 Odvodené mapy radónového rizika Slovenska v mierke 1 : 200 000, URANPRES š. p. Spišská
Nová Ves
 Regionálny územný systém ekologickej stability ÚPN VÚC Žilinského kraja, 1998
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina, SAŽP, Bratislava, 2006
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Martin, SAŽP, Bratislava, 2012
 Ročenka priemyslu 2015, ŠÚ SR 2015
 Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, Bratislava 2016, ÚGKK SR 2017
 Technická štúdia „Cyklodopravný koridor Horné Považie – Turiec, Cyklotrasa Strečno –
Lipovec – Vrútky – Martin“, občianske združenie Modrá planéta – HEARTH Žilina, 12/2014
 Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja, Žilinský samosprávny kraj, 1998
v znení zmien a doplnkov
 Územný plán mesta Vrútky, mesto Vrútky, 2006 v znení zmien a doplnkov
 Územný plán obce Strečno, obec Strečno, 1994 v znení zmien a doplnkov
 Významné vtáčie územia na Slovensku, SOVS, 2004
 Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014, NCZI, Bratislava 2016
 www.zask.sk,
www.vrutky.sk,
www.strecno.sk,
www.ssc.sk,
www.katasterportal.sk,
www.shmu.sk, www.sopsr.sk, www. statistic.sk, www.air.sk, www.datacube.statistics.sk,
www.enviroportal.sk, www.biomonitoring.sk, www.natura2000.eea.europa.eu, www.sazp.sk,
www.zbgis.skgeodesy.sk
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XIII. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom
(pečiatkou) oprávneného zástupcu spracovateľa správy o hodnotení a
navrhovateľa
V Bratislave 28.9.2018.
Potvrdzujem správnosť údajov.

..................................................
Ing. Erika Jurinová,
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja,
oprávnený zástupca navrhovateľa

..................................................
Mgr. Tomáš Šembera,
za spracovateľa správy o hodnotení

..................................................
Ing. Ivan Šembera, CSc.
za spracovateľa správy o hodnotení
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Zoznam použitých skratiek
BBc - biosférické biocentrum,
DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie,
DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie,
CHA - chránený areál,
CHKO - chránená krajinná oblasť,
CHVO - chránená vodohospodárska oblasť,
CHVÚ - chránené vtáčie územie,
IVSC - Investičná výstavba a správa ciest,
MZ SR - Ministerstvo zdravotnítva Slovenskej republiky,
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
NCZI - Národné centrum zdravotníckych organizácií,
NP - národný park,
NPP - národná prírodná pamiatka,
NPR - národná prírodná rezervácia,
NRBk - nadregionálny biokoridor,
NR SR - Národná rada Slovenskej republiky,
PBc - provinciálne biocentrum,
PHO - pásmo hygienickej ochrany,
PP - prírodná pamiatka,
PR - prírodná rezervácia,
RBc - regionálne biocentrum,
RBk - regionálny biokoridor,
R-ÚSES - regionálny územný systém ekologickej stability,
SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia,
SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav,
SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku,
SSC - Slovenská správa ciest,
STN - slovenská technická norma,
SVP - Slovenský vodohospodársky podnik,
ŠGÚDŠ - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
ŠOP SR - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky,
ÚEV - územie európskeho významu,
ÚGKK SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
ÚPN VÚC - územný plán veľkého územného celku,
ÚSES - územný systém ekologickej stability,
ÚZIŠ - Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky,
ŽSK - Žilinský samosprávny kraj,
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky.
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