Zápis z miestnej obhliadky problematických úsekov cyklotrasy (v blízkosti NPR
Krivé) Strečno - Vrútky zo dňa 15.6.2017

Účastníci (podľa prezenčnej listiny):
ŽSK – Juraj Hlatký, Peter Mráz
ŽSR OR Žilina – Jozef Blahovec, Lenka Špániková
ŽSR SMSÚ TO Vrútky – Martin Frátrik, Pavol Petróv
SSC IVSC Žilina - Peter Bakala
SSC IVSC Žilina – Marián Pikuliak
SVP, š.p. OZ Piešťany – Dana Birčáková, Michal Gábor, Petra Žažová
Správa NP Malá Fatra – Jozef Limánek

Predmet stretnutia:
ŽSK plánuje realizovať projekt cyklodopravnej trasy Strečno – Vrútky v dĺžke 16,3 km, pričom cca. 4
km (km 4,4 – 8,6) tejto trasy prechádza úsekom Hradské – Chatová osada Jánošíkovo (ďalej iba CHO
Jánošíkovo). V tomto úseku sa na pravom brehu Váhu nachádzajú NPR Starý hrad a NPR Krivé s 5.
stupňom ochrany prírody, pri brehu rieky je aj územie Natura 2000 – Strečnianske meandre Váhu
s ochranou biotopov . Cyklotrasa by mala šírku 3,0 metra. V spracovanej technickej štúdii ŽSK a jej
dodatku boli navrhnuté v dvoch problematických úsekoch prechody z jedného brehu Váhu na druhý.
Prvý navrhnutý úsek bol lokalizovaný pri prvom železničnom tuneli - oblasti Margity a Besnej. Tu sa
uvažovalo, že by sa z ľavého brehu Váhu prešlo lávkou na pravý breh, tu by nasledoval úsek trasy
v dĺžke 760 m, pričom cca. 400 m by prechádzalo cez NPR Krivé. Na konci tohto úseku by sa druhou
lávkou trasa vrátila na ľavý breh Váhu. Druhý úsek sa nachádza v oblasti druhého železničného
tunela, kde by sa z ľavého brehu Váhu prechádzalo na pravý breh a odtiaľ ďalej k CHO Jánošíkovo,
pričom by úsek v dĺžke cca. 200 m prechádzal cez NPR Krivé s 5. stupňom ochrany prírody.
Nakoľko ochrana prírody Malá fatra a ekologickí aktivisti nesúhlasia s cyklotrasou v 5. stupni ochrany
prírody (resp. po pravom brehu Váhu), uskutočnilo sa toto terénne šetrenie, aby sa dotknuté
subjekty predbežne vyjadrili, či je v týchto úsekoch možné vybudovať cyklotrasu výlučne na ľavom
brehu Váhu, kde by sa nachádzala výlučne iba v území s 2. stupňom ochrany prírody a nezasiahla by
do predmetu ochrany Natura 2000.
Výsledky stretnutia:
1.Úsek po ľavom brehu Váhu popri železnici k vjazdu do tunela a pokračovaním ďalej pod cestou
I/18 (popis v smere na Žilinu)
Účastníci: ŽSK, ŽSR, SVP, SSC, NP MF
Tento úsek má dĺžku cca. 800 – 900 m. Prichádza sa k nemu od lesnej cesty od prístaviska pltí.
Spočiatku je popri železnici dostatok priestoru, ten sa však v smere k tunelu postupne zužuje. Popri
trati je aj niekoľko signalizačných zariadení. Od trate spadá do rieky spevnený kamenný násyp.
Nasleduje úzky náročný úsek medzi cestou I/18 a riekou Váh.

Podľa stanoviska ŽSR, je možné v celom úseku až k tunelu viesť cyklotrasu, pričom pri výstavbe
bariéry (steny) je možné, aby trasa bola minimálne 3,0 m od osi koľají. Signalizačné zariadenie je
možné na náklady investora preložiť. Tesne pri tuneli by sa nevyžadovala preložka týchto zariadení,
nakoľko sa tu pozemok rozširuje tak, že ich cyklotrasa bez problémov obíde. ŽSR (a aj SVP) by
požadovala, aby parametre cyklotrasy (záťaž) boli volené tak, že tam kde aj doteraz, po trase mohli
prejsť servisné vozidlá ŽSR (SVP). Všetky presné podmienky by ŽSR stanovila už pri spracovávaní
riadnej projektovej dokumentácie (DÚR) práci projektanta tohto úseku cyklotrasy.
Úsek pokračuje za tunelom v úzkom náročnom priestore medzi cestou I/18 a ľavým brehom Váhu
v dĺžke cca 400 m. Terén tu tvorí spevnenie cesty I/18 a spevnenie ľavého brehu Váhu, ktorý tu
v zákrute naráža do brehu. Nad spevnením Váhu je úzky chodník, po ktorom sme prešli cca. 100 m.
Zástupcovia ŽSK uviedli, že v tomto úseku by mohla byť cyklotrasa volená buď prisýpkou so zúžením
toku v šírke cca. 1 m, alebo vybudovanie cyklotrasy na pilótach, pričom v celom tomto úseku by sa
cyklotrasa zúžila na šírku 2,0 – 2,2 metra. Podľa predbežného stanoviska SVP je tu možné vybudovať
cyklotrasu. Ak by sa uvažovalo o prisýpke a zúžení toku, sú potrebné hydrologické a statické výpočty
pre storočnú vodu, či je to vôbec možné. Preto By zrejme lepšia bola stavba na pilótach, tak aby
korene pilót boli v rámci možností čo najvyššie nad tokom. Všetky presné podmienky by SVP stanovil
už pri práci projektanta tohto úseku cyklotrasy. Podľa predbežného stanoviska SSC je tu možné
vybudovať cyklotrasu, ktorá by mohla byť postavená na pilótach tesne pod úrovňou cesty I/18
(výsledok spoločného názoru SSC a SVP). Bude však potrebné v paralelnom úseku cesty a cyklotrasy
vymeniť zvodidlá, za také, aby sa zväčšila bezpečnosť cyklistov v prípade možných dopravných nehôd
na ceste I/18. Dôležitý je ešte v prípade stavby na pilótach geologický prieskum. Ak by sa cyklotrasa
realizovala v tomto úseku, musela mohla by sa stavať z cesty I/18, s dočasným dopravným
obmedzením tejto cesty. Všetky presné podmienky by SSC stanovila už pri práci projektanta tohto
úseku cyklotrasy. Podľa predbežného stanoviska zástupcu Správy NP Malá Fatra sa v tomto úseku
(kamenné násypy pod cestou a kamenné násypy brehu rieky Váh) nenachádza predmet ochrany
Natura 2000 Strečnianske meandre Váhu.

2.Úsek po ľavom brehu Váhu popri železnici od výjazdu z druhého dvojkoľajného tunela s
pokračovaním popri železničnej trati (popis v smere na Vrútky)
Účastníci: ŽSK, ŽSR, SVP, NP MF
Tento úsek môže mať dĺžku cca. 150 - 500 m, podľa toho, kde sa zvolí premostenie Váhu na pravý
breh pod CHO Jánošíkovo. Premostenie bude pravdepodobne riešené po cca 200 m od železničných
tunelov smerom na Vrútky, resp. hneď za miestom, kde na pravom brehu Váhu končí hranica NPR
Krivé. Prichádza sa k nemu K tomuto miestu sa prichádza od lesnej cesty od prístaviska pltí po
bývalom telese železnice. Spočiatku je popri železnici dostatok priestoru, ten sa však v smere na
východ postupne zužuje. Súvisí to aj s tým, že pod súčasnou železnicou sa nachádza ešte pozostatok
telesa vedenia bývalej železnice. Popri trati je aj trolejové vedenie a niekoľko signalizačných
zariadení. Pod traťou sa nachádza terasa v šírke cca. 15 m, ktorá sa postupne zužuje. Terasa je
zarastená kríkmi a stromami. Od terasy spadá do rieky spevnený kamenný násyp.
Podľa predbežného stanoviska ŽSR, je možné v celom úseku až do miesta cca. 80 m pred na druhom
brehu sútoku potoka Hoskora s Váhom viesť cyklotrasu. Spočiatku je dosť priestoru pre vedenie

cyklotrasy po bývalom telese železnice, pričom pri zúžení v možnom závere a pri výstavbe bariéry je
možné, aby trasa bola minimálne 3,0 m od osi koľají. Treba tolerovať trolejové vedenie, signalizačné
zariadenie je možné na náklady investora preložiť. ŽSR (a aj SVP) by požadovala, aby parametre
cyklotrasy (záťaž) boli volené tak, že tam kde aj doteraz by po trase mohli prejsť servisné vozidlá ŽSR
(a SVP). Všetky presné podmienky by ŽSR stanovila už pri práci projektanta tohto úseku cyklotrasy.
Podľa predbežného stanoviska SVP, je možné v celom úseku bez problémov viesť cyklotrasu,
upresnenie však vyžaduje lokalizácia piliera premostenia, ako aj dĺžka tohto úseku popri trati, kde sa
postupne priestor zužuje (vzhľadom na úsek 3, kde sa zvolí lokalizácia premostenia na pravom brehu
Váhu pri CHO Jánošíkovo). Všetky presné podmienky by SVP stanovil pri práci projektanta tohto
úseku cyklotrasy.
Podľa predbežného stanoviska zástupcu Správy NP Malá Fatra je v tomto úseku 2. stupeň ochrany
prírody, v tomto úseku (bývalé teleso železničnej trate) sa nenachádza predmet ochrany Natura
2000 Strečnianske meandre Váhu.
Po obhliadke aj pravého brehu Váhu, ŽSK navrhuje, aby priestor premostenia bol situovaný cca. 200
m od veľkej plochy pri tuneli, kde šírka terasy pod železnicou má šírku cca. 8 m. Miesto by bolo
volené tak, aby k nemu mal prístup stavebný žeriav.

3.Úsek na pravom brehu Váhu popri potoku Hoskora k jeho sútoku s Váhom a ďalej popod CHO
Jánošíkovo (popis v smere na Žilinu)
Účastníci: ŽSK, SVP, NP MF
Tento úsek môže mať dĺžku cca. 150 - 500 m, podľa toho, kde sa zvolí premostenie z ľavého brehu
Váhu pod CHO Jánošíkovo. Prichádza sa k nemu od štrkovej cesty do CHO Jánošíkovo (za dreveným
premostením potoka – postavila by sa paralelná nová cyklolávka). Odtiaľto klesá k Váhu lesná cesta.
Pobrežná niva Váhu v tomto mieste (a aj ďalej pod CHO Jánošíkovo) je dostatočne široká, je však
zarastená.
Podľa stanoviska predbežného SVP, je možné v celom úseku bez problémov viesť cyklotrasu,
upresnenie však vyžaduje lokalizácia piliera premostenia, ako aj dĺžka tohto úseku popod CHO
Jánošíkovo a výšková úroveň nad Váhom (vzhľadom na úsek 2, kde sa zvolí lokalizácia premostenia na
ľavom brehu Váhu pod železnicou).
Podľa predbežného stanoviska zástupcu Správy NP Malá Fatra je v tomto úseku 2. stupeň ochrany
prírody, vzhľadom na šírku pozemku v tomto úseku je možné trasu voliť tak, aby sa na nej
nenachádzal predmet ochrany Natura 2000 Strečnianske meandre Váhu.

4.Úsek na pravom brehu Váhu okolo CHO Jánošíkovo a od konca CHO Jánošíkovo ponad Váh
k možnému premosteniu na ľavý breh. (popis v smere na Žilinu)
Účastníci: ŽSK, NP MF

Tento úsek obchádza z ľavej strany CHO Jánošíkovo, vedie mimo NPR Krivé v druhom stupni ochrany
prírody, nie je tu však komunikácia, úsek je zarastený. Od konca CHO Jánošíkovo návrh trasy vedie po
hypotetickej lesnej ceste, vstupuje do NPR Krivé a predpokladá sa premostenie na ľavý breh.
Obhliadka ŽSK a zástupcu Správy NP Malá Fatra - v tomto úseku z pravej strany CHO Jánošíkovo
(smer sever) i ľavej strany CHO Jánošíkovo – nad Váhom (smer juh) je 2. stupeň ochrany prírody, oba
úseky sú zarastené. Od konca CHO Jánošíkovo k možnému premosteniu je akoby lesná cesta, dĺžka
úseku je cca. 300 m, pričom cca. 100 m vedie cez NPR Krivé s 5. stupňom ochrany prírody. V tomto
úseku by sa jednalo v prípade realizácie iba o výrub 4-6 stromov s priemerom kmeňa pod cca. 10 cm.
V celom úseku medzi Váhom a CHO Jánošíkovo je priestor široký cca. 10 – 20 m, vzhľadom na šírku
pozemku v tomto úseku je možné trasu voliť tak, aby na nej nenachádzal predmet ochrany Natura
2000 Strečnianske meandre Váhu.

Záver:
Všetci účastníci sa zhodli, že v spomínaných úsekoch je možné viesť cyklotrasu výlučne po ľavom
brehu Váhu, tak aby sa nachádzala v 2. stupni ochrany prírody a nedotkla sa predmetu ochrany
Natura 2000 Strečnianske meandre Váhu. Trasa tak v spomínanom úseku Hradské – CHO Lipovec
nebude prechádzať na pravý breh Váhu a nezasiahne do územia NPR Krivé s piatym stupňom ochrany
prírody. Všetci účastníci sa zhodli, že sa bude jednať o stavebne náročné dielo, v ktorom už od
začiatku ŽSK ako investor ako aj budúci projektant cyklotrasy musí zohľadniť všetky podmienky
dotknutých subjektov (ŽSR, SVP, SSC i ochrana prírody).
Všetci účastníci sa zhodli na vedení cyklotrasy po ľavom brehu Váhu, v úseku dlhom cca. 500 – 600
metrov medzi cestou I/18 a Váhom a následne 300 – 400 m medzi železnicou a Váhom (predmet
obhliadky 1), ďalej s vedením trasy medzi železnicou a Váhom v úseku dlhom 150 – 500 m
s následným premostením na pravý breh pod CHO Jánošíkovo (predmet obhliadky 2 a 3). Úsek
cyklotrasy medzi cestou I/18 a Váhom a medzi železnicou a Váhom je možné riešiť na pilótach, ktoré
budú umiestnené vo svahu medzi cestou a Váhom, resp. medzi železnicou a Váhom, alebo bude
možné tieto úseky cyklotrasy riešiť prísypom vhodného materiálu do vodného toku s tým, že bude
dodržaná výška hladiny storočnej vody a ďalšie podmienky stanovené geologickým a
hydrogeologickým prieskumom a statickými výpočtami.

Príloha: mapka navrhovaného vedenia cyklotrasy po ľavom brehu Váhu

Zapísali:
16.6.2017, Žilina
Juraj Hlatký, Peter Mráz,

