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1. Úvod
Primerané posúdenie vplyvov projektu „Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská
Lomnica“ (ďalej len „projekt“) na územia sústavy NATURA 2000 (ďalej len „primerané
posúdenie“) je spracované ako samostatná príloha zámeru navrhovanej činnosti
„Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica“ 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 (ďalej len „zákon 24/2006) na základe objednávky
navrhovateľa činnosti FIMA INVEST s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02
Bratislava.
Primerané posúdenie je spracované v zmysle príručky Metodika hodnotenia
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej
republike, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2014 (ďalej len „metodika“).
2. Vyhodnotenie podkladov pre primerané posúdenie
Všetky podklady, dokumenty, literatúra a iné zdroje použité pri spracovaní tohto
primeraného posúdenia sú uvedené v príslušnej časti č. 10. Použité zdroje údajov.
Údaje o umiestnení, technickom a technologickom riešení projektu pre potreby
primeraného posúdenia boli získané z podkladov a údajov, ktoré dodal navrhovateľ
zámeru a projektant stavby. Predpokladané vplyvy projektu boli identifikované na základe
vstupov a výstupov vyplývajúcich z charakteru, rozsahu a umiestnenia záchytného
parkoviska tak, ako sú popísané v zámere navrhovanej činnosti.
Identifikácia dotknutých lokalít sústavy NATURA 2000 vyplynula z umiestnenia
navrhovanej činnosti v území európskeho významu SKUEV0307 Tatry (ďalej len „UEV
Tatry“) a v chránenom vtáčom území SKCHVU030 Tatry (ďalej len „CHVU Tatry“).
Zdrojom údajov o dotknutom území a jeho predmete ochrany boli Výnos MŽP SR, ktorým
sa vydáva národný zoznam území európskeho významu na Slovensku, Uznesenie vlády
č. 577/2011, ktorým sa schvaľuje návrh aktualizácie národného zoznamu území
európskeho významu, štandardný dátový formulár územia UEV Tatry, informačný
a monitorovací systém a databázy Štátnej ochrany prírody SR, vyhláška MŽP SR č. 4/11
Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVU Tatry, program starostlivosti o CHVU Tatry (2016 –
2045), publikácie a dokumenty dostupné na http://www.sopsr.sk/natura/ a iné literárne
zdroje.
Po zohľadnení charakteru výstupov projektu boli existujúce, doteraz publikované a
dostupné zdroje údajov o území a predmete ochrany vyhodnotené ako postačujúce pre
potreby primeraného posúdenia. Výsledky terénnej obhliadky uskutočnenej na lokalite pre
potreby primeraného posúdenia boli využité pre overenie podmienok súčasného stavu
biotopov v dotknutej časti území NATURA 2000 pre výskyt a prežívanie druhov
európskeho významu, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou a prevádzkou projektu.
Posúdenie kumulatívneho vplyvu na územie UEV Tatry a CHVU Tatry bolo
spracované pre rozvojové projekty v v oblasti Belianskych Tatier s prihliadnutím na
prebiehajúci a plánovaný rozvoj v rámci širšieho územia. Ako zdroj údajov o projektoch
bol využitý informačný systém EIA/SEA a metainformačný systém dát dostupný na
http://enviroportal.sk/informacny-system-zp, územný plán mesta Vysoké Tatry a územný
plán obce Ždiar.
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3. Popis postupu pri spracovaní primeraného posúdenia
Prvým krokom boli prípravné práce, oboznámenie sa s projektom, štúdium
podkladov dodaných objednávateľom a konzultácie s objednávateľom. Následne bolo
vyhodnotené umiestnenie projektu vo vzťahu k dotknutému územiu UEV Tatry a CHVU
Tatry podľa aktualizovaných údajov o vymedzení, a to v mapových podkladoch
a následne terénnou identifikáciou.
Na základe dodaných podkladov boli identifikované relevantné vstupy a výstupy
realizácie a prevádzky projektu, ktoré môžu mať dopad na územie a predmet ochrany
UEV Tatry a CHVU Tatry. Na základe lokalizácie vstupov a výstupov bol identifikovaný
priamy vplyv, ktorý spočíva v zábere plochy územia UEV Tatry a CHVU Tatry, a nepriamy
dopad relevantných výstupov, ktorými sú hluková a emisná záťaž.
Lokalizácia, popis a charakteristika vstupov a výstupov bola vykonaná pre oba
varianty navrhovanej činnosti predložené zámerom.
Záber biotopov európskeho významu z predmetu ochrany (trvalý aj dočasný) bol
vyhodnotený na území UEV Tatry aj mimo neho s ohľadom na umiestnenie lokality
projektu na hranici UEV. Na základe predpokladaného územného dosahu hlukovej
záťaže bola vymedzená časť územia UEV Tatry, kde sa dá predpokladať potenciálne
nepriame pôsobenie hluku na druhy živočíchov ako predmet ochrany. Na takto
vymedzenej ploche bol vyhodnotený možný výskyt predmetu ochrany a jeho prípadné
ovplyvnenie hlukovou záťažou výstavby a prevádzky projektu. V prípade rastlinných
druhov európskeho významu bol potenciálny vplyv vylúčený. V prípade druhov živočíchov
európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany UEV, boli dotknuté druhy určené na
základe kritérií:
- viazanosť druhu (generačná, topická, trofická, migračná) na územie UEV v dosahu
predpokladaných vplyvov – výskyt zásadných miest z hľadiska biológie druhu
- citlivosť druhu na rušivé vplyvy
- mobilita druhu
- kvalita výskytu druhu v rámci UEV aj mimo (areál výskytu, ohrozenosť a i.).
V časti UEV Tatry v dosahu priamych a nepriamych vplyvov projektu, aj
v dotknutej časti územia mimo UEV, bola vykonaná terénna obhliadka, ktorá overila
pravdepodobnosť výskytu dotknutých druhov živočíchov na základe súčasného
charakteru a kvality biotopov a pobytových znakov.
Výsledok identifikácie dotknutého predmetu ochrany UEV Tatry je uvedený
v tabuľkovom prehľade, kde sa uvádza pre každý biotop a druh možnosť ovplyvnenia
heslom áno/nie a zdôvodnenie na základe posúdenia podľa zvolených kritérií.
Ďalšie posúdenie sa vzťahuje na biotopy a druhy, ktoré boli identifikované ako
dotknuté výstupmi projektu v rámci UEV aj v mimo neho. Výsledný vplyv bol vyhodnotený
z hľadiska významnosti pre každý dotknutý druh s použitím stupnice a kritérií
odporúčaných metodikou:
číselná
hodnota
-2

významnosť
vplyvu
významný
negatívny
vplyv

popis významnosti vplyvu
Nepriaznivý vplyv na integritu územia podľa čl. 6.3 smernice
o biotopoch.
Významný rušivý až likvidačný vplyv na biotop alebo populáciu druhu,
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-1

mierne
negatívny
vplyv

0

nulový vplyv

alebo ich podstatnú časť; významné narušenie ekologických podmienok
biotopu alebo druhu, významný zásah do biotopu alebo do
prirodzeného vývoja druhu.
Vylučuje schválenie projektu.
Mierny, nevýznamný negatívny vplyv.
Mierne rušivý vplyv na biotop či populáciu druhu; mierne narušenie
ekologických podmienok biotopu alebo druhu, okrajový zásah do
biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu.
Možno ho zmierniť alebo vylúčiť navrhnutými zmierňujúcimi
opatreniami.
Nevylučuje schválenie projektu.
Žiadny preukázateľný vplyv.

Pre posúdenie významnosti vplyvu na dotknuté územie európskeho významu
a jeho integritu bolo prijaté kritérium, že výsledný dopad na celé UEV v rámci stupnice
významnosti zodpovedá zaradeniu najvýznamnejšieho vplyvu na dotknutý druh alebo
druhy z predmetu ochrany.
Vzhľadom na špecifiká tohto projektu bol vyhodnotený aj samotný záber územia
UEV a CHVU, ktorý nie je spojený so zásahom do biotopov a biotopov druhov z predmetu
ochrany, a to použitím odporúčaných metód.
Za účelom posúdenia možných kumulatívnych vplyvov boli preverené projekty
v štádiu prípravy a realizácie v dotknutej časti UEV Tatry a CHVU Tatry. Pri posúdení
vzájomnej kumulácie vplyvov a jej významu sa zohľadnilo nasledovné:
- prekryv časti územia UEV a CHVU Tatry dotknutej vplyvmi projektu „Záchytné
parkovisko v k.ú. Tatranská Lomnica“ a identifikovaných projektov;
- prekryv biotopov a druhov dotknutých projektom „Záchytné parkovisko v k.ú.
Tatranská Lomnica“ a identifikovanými projektmi;
- možná kumulácia nepriamych vplyvov porovnateľného charakteru u projektu
„Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica“ a identifikovaných projektov.
Pri posúdení kumulatívnych vplyvov sa vychádzalo z dokumentácie podľa zákona č.
24/2006 spracovanej a vydanej k predmetným projektom a z platných územných plánov
mesta Vysoké Tatry a obce Ždiar.
4. Informácie o projekte
4.1. Základné údaje o projekte
4.1.1. Lokalizácia projektu
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Mesto Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Parcela č. KN C 14737, 14743, 15006, 14765
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4.1.2. Stručný popis technického a technologického riešenia
Realizácia záchytného parkoviska je navrhnutá na dvoch plochách – východná
A a západná B, ktoré sú od seba vzdialené cca 600 m. Prístup na obe je priamo
z miestnej asfaltovej komunikácie, ktorá odbočuje z cesty I/66, križuje tok Bielej mostom
a obchádza obec Ždiar z južnej strany. Pre vybudovanie parkovísk sa navrhuje využiť dve
plochy lesných skladov v súčasnosti spevnených betónovými panelmi (plocha A)
a asfaltovou drťou (plocha B).
Návrh je riešený v dvoch variantoch, ktoré sa líšia kombináciou plochy A a B
a výslednou kapacitou. Variant 1. počíta s vybudovaním oboch parkovacích plôch A a B.
Variant č. 2. predstavuje alternatívu s jednou parkovacou plochou A.
Kapacitné údaje:
Parkovisko A: výmera 3500 m2, kapacita 178 miest pre osobné vozidlá.
Parkovisko B: výmera 3000 m2, kapacita 107 miest pre osobné vozidlá.
Variant 1.: celková výmera: 6500 m2, celková kapacita 285 stojísk.
Variant 2.: celková výmera: 3500 m2, celková kapacita 178 stojísk
Parkovacie plochy sa navrhujú ako spevnené s kombináciou asfaltového povrchu
na prejazdových plochách a polopriepustného/polovegetačného povrchu na odstavných
miestach. Súčasťou stavby je systém zachytávania a odvádzania dažďových vôd
Dažďové vody zo všetkých plôch parkoviska budú pred odvedením do vsaku
a povrchových vôd vedené cez zariadenie na prečistenie potenciálne znečistených vôd
(ORL) v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami. Za účelom spomalenia
odtoku povrchových vôd sa navrhujú infiltračné priekopy, resp. zasakovacie objekty,
prebytočné vody budú odvedené do koryta vodného toku.
Prevádzka záchytného parkoviska sa predpokladá po naplnení kapacity
parkovacích plôch v rekreačných strediskách v obci a bude kolísať počas dňa aj roka
v závislosti od prevádzkových pomerov. Najväčšia vyťaženosť sa predpokladá počas
zimnej a letnej sezóny. Počíta sa výlučne s dennou prevádzkou s maximom v ranných
hodinách do cca 10,00 hod. a v odpoludňajších hodinách medzi cca 16,00 až 17,00 hod.
Nulová, resp. nízka obsadenosť sa očakáva v mimo sezónnom období v závislosti od
aktuálnej návštevnosti v stredisku.
4.1.3. Predpokladaný termín realizácie
Termín začatia a ukončenia realizácie sa predpokladá do konca r. 2019.
4.1.4. Predpokladané cezhraničné vplyvy
Vzhľadom na umiestnenie a charakter realizácie a prevádzky projektu sa vplyvy
presahujúce štátne hranice nepredpokladajú.
4.2. Údaje o vstupoch
4.2.1. Záber pôdy
Pozemky určené na výstavbu záchytnej parkovacej plochy sa nachádza mimo
zastavaného územia mesta. varianty sa líšia veľkosťou záberu pôdy.
______________________________________________________________________________
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Variant 1 počíta s realizáciou oboch plôch parkovísk. Plocha A je spojená s
trvalým záberom lesnej pôdy v rozsahu 3500 m2. Záber sa vzťahuje na iné lesné pozemky
(lesný sklad), záber porastovej plochy sa neočakáva. Plocha B predstavuje trvalý záber
poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 3000 m2. Ide o pozemky zaradené ako trvalé trávne
porasty, ktoré v súčasnosti neslúžia svojmu účelu. Celkový záber u variantu 1 je 6500 m2.
Variant 2 počíta len s plochou A, t.j. trvalý záber lesnej pôdy je 3500 m2. Celkový
záber pôdy predstavuje 3500 m2.
Odvedenie prebytočných zrážkových vôd do koryta toku si vyžiada úpravy
prípadne spevnenie výuste. Presná kvantifikácia záberu bude závisieť od konečného
technického riešenia, v tomto štádiu prípravy sa predpokladá pre variant 1. dočasný záber
do 20 m2, z toho trvalý záber max. 2 m2, pre variant 2 dočasný záber max. 10 m2, z toho
trvalý záber max. 1 m2. Tieto zábery sa v oboch variantoch vzťahujú na územie mimo
UEV Tatry a CHVU Tatry.
Pre potreby primeraného posúdenia je záber pôdy plochou parkoviska považovaný
za priamy vplyv na územie UEV Tatry a CHVU Tatry.
4.2.2. Spotreba vody, surovín, energie
Spotreba vody počas realizácie projektu bude riešená dovozom bez nároku na
miestne zdroje. Prevádzka parkoviska nemá nároky na spotrebu vody. Stavebné suroviny
na výstavbu sa budú dovážať zo zdrojov mimo lokality. Prevádzka parkoviska nemá
nároky na suroviny ani elektrickú energiu.
Z hľadiska primeraného posúdenia nemajú tieto vstupy vplyv.
4.2.3. Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru
Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada žiadne zmeny v organizácii
a systéme dopravy v širšom území. Dopravný prístup k navrhovaným parkovacím
plochám je zabezpečený po existujúcich verejných komunikáciách, a to z cesty I/66
odbočkou na asfaltovú miestnu komunikáciu, ktorá križuje tok Bielej a v dotknutom úseku
tvorí hranicu UEV Tatry a CHVU Tatry. Plochy v oboch variantoch sa na cestu priamo
napájajú, nie je potrebné budovať nové prístupové trasy ani riešiť úpravu existujúcej
cesty. V blízkosti parkovísk je autobusová zastávka pravidelných spojov prístupná priamo
z plochy A peším mostom ponad Bielu. Do jednotlivých stredísk je zabezpečená
kyvadlová doprava.
Cez plochu A vedie trasa plánovaného dobudovania infraštruktúry Podtatranskej
cyklomagistrály č. 007 a trasa regionálnej cyklotrasy č. 5862. Na parkovisku sa počíta s
doplnením nástupného/výstupného bodu cyklotrás, kde je možné odstaviť vozidlo
a presunúť sa na cyklistické okruhy s možnosťou návratu do východiskového bodu.
Doprava v období výstavby bude riešená po existujúcich verejných cestách bez
obmedzenia bežnej dopravy a potreby úprav.
Keďže sa nepočíta s budovaním nových prístupov alebo s úpravami existujúcich,
dopravné nároky ako vstup nemajú priamy vplyv na primerané posúdenie.
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4.3. Údaje o výstupoch
4.3.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia
V čase výstavby dôjde k časovo obmedzenému lokálnemu zaťaženiu ovzdušia
emisiami zo spaľovacích motorov stavebných mechanizmov a nákladných vozidiel.
Najnáročnejšie hrubé úpravy a zemné práce, ktorú sú zdrojom prašnosti a emisií, boli už
vykonané pri úprave plôch lesných skladov. Variant 1 vyprodukuje väčšiu emisnú záťaž
v čase výstavby než variant 2. Ako plošný zdroj bude pôsobiť stavenisko o rozsahu 6500
m2 (variant 1), resp. 3500 m2 (variant 2). Líniovým zdrojom bude prístupová cesta v dĺžke
850 m (variant 1), resp. 250 m (variant 2).
Počas prevádzky budú plochy parkoviska malým zdrojom znečistenia ovzdušia s
príspevkom k lokálnemu zaťaženiu ovzdušia emisiami výfukových plynov z osobných
motorových vozidiel. Pôsobenie emisií bude premenlivé počas dňa aj roka. Vyššia úroveň
sa predpokladá s maximom v ranných a odpoludňajších hodinách. Vo večerných, nočných
a skorých ranných hodinách je vplyv vylúčený. Ťažisko emisnej záťaže bude počas zimnej
a letnej sezóny v závislosti od prevádzkových pomerov rekreačných stredísk a lokalít.
Žiadna alebo značne obmedzená úroveň emisií sa predpokladá v mimosezónnom období.
Parkovisko budú využívať predovšetkým osobné vozidlá s limitovanou produkciou
emisií výfukových plynov, pričom maximálna záťaž je obmedzená kapacitou parkovacej
plochy A (178 miest) aj B (107 miest). Plochy sa budú zapĺňať postupne, takže plný počet
vozidiel súčasne v prevádzke nebude.
Varianty sa líšia plošným rozsahom prevádzkového zdroja znečisťovania a počtom
mobilných zdrojov, ktoré sa v čase a priestore uplatnia. Rozdiel predstavuje len 100
vozidiel, čo znamená len mierne vyššiu záťaž pre variant A.
Emisnú záťaž ako výstup projektu možno považovať za nepriamy potenciálny
vplyv vo vzťahu k predmetu ochrany UEV Tatry a CHVU Tatry.
4.3.2. Odpadové vody
Počas realizácie projektu sa nepredpokladá vznik odpadových vôd. Počas
prevádzky budú vznikať dažďové vody zo spevnených plôch, ktoré budú odvedené sčasti
do vsaku, prebytok do povrchového toku mimo územia UEV Tatry a CHVU Tatry.
Produkcia splaškových vôd sa neočakáva. Územie a predmet ochrany dotknutých lokalít
Natura 2000 nebude týmto výstupom priamo ani nepriamo dotknuté. Potenciálne sa môže
tento výstup dotknúť biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, ktoré
sú viazané na vodný ekosystém Bielej mimo vymedzenia UEV a CHVU. Z tohto pohľadu
ide o relevantný nepriamo pôsobiaci výstup projektu. Oba varianty produkujú rovnaký typ
odpadových vôd, kvantitatívne je produkcia vyššia v prípade variantu 1.
4.3.3. Odpady
Počas výstavby budú vznikať stavebné odpady zaradené ako ostatné odpady,
ktoré budú zneškodňované mimo lokality. Počas prevádzky sa nepredpokladá vznik
odpadov. Vo vzťahu k UEV Tatry a CHVU Tatry ide o irelevantný výstup u oboch
variantov.
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4.3.4. Hluk a vibrácie
Zdrojom hluku bude prevádzková doprava, predovšetkým motorové vozidlá
návštevníkov ako mobilné zdroje, parkovisko ako plošný a prístupová cesta ako líniový
zdroj. Odstavné plochy budú využívať osobné vozidlá, v malej miere autobusy, nákladná
doprava počas prevádzky sa predpokladá v nepatrnom rozsahu v súvislosti s periodickou
údržbou technických zariadení (ORL) a v zimných mesiacoch s údržbou plochy pri
väčších snehových zrážkach. Produkcia vibrácií počas prevádzky sa nepredpokladá.
Pôsobenie bude sezónne s rôznou úrovňou počas dňa aj v priebehu roka. Vo večerných,
nočných a skorých ranných hodinách bude hluková záťaž vylúčená, v mimosezónnom
období bude čiastočne alebo úplne obmedzená aj v dennom čase.
Ako stacionárny zdroj bude pôsobiť stavenisko o rozsahu 6500 m2 (variant 1),
resp. 3500 m2 (variant 2). Líniovým zdrojom bude prístupová cesta v dĺžke 850 m (variant
1), resp. 250 m (variant 2). V oboch variantoch budú pôsobiť rovnaké prevádzkové zdroje
hlučnosti, v prípade variantu 2 bude prevádzková doprava aj údržba menej intenzívna
a plošne sústredenejšia z dôvodu využívania jednej parkovacej plochy namiesto dvoch.
Mobilnými zdrojmi hluku budú takmer výlučne osobné vozidlá, u ktorých sa predpokladajú
limitované hlukové emisie. Súčasne bude pôsobiť len malá časť zdrojov z dôvodu
postupného zapĺňania odstavných miest.
Výraznejšia hlučnosť a vibrácie budú spojené s činnosťou stavebných strojov
a nákladnej dopravy v období výstavby s dosahom na priestor stavenísk a prístupových
ciest, ktoré možno ako zdroje vymedziť podobne ako u hlukového výstupu prevádzky.
Pôsobenie zdrojov hluku a vibrácií (pracovné stroje, nákladné vozidlá) u variantu 2 bude
kratšie, na menšej ploche a v kratšom úseku prístupu. Výstavba bude krátkodobá, výstup
sa uplatní len dočasne.
Hluková záťaž je výstup, ktorý môže ovplyvniť živočíchy vrátane druhov
európskeho významu, ktoré sú citlivé na rušivé vplyvy, a vyskytujú sa v blízkosti zdroja.
Z tohto dôvodu je tento výstup projektu zahrnutý do primeraného posúdenia ako možný
vplyv na predmet ochrany UEV Tatry.
5. Identifikácia dotknutých území sústavy Natura 2000
Pre primerané posúdenie boli identifikované ako dotknuté územia dve lokality
sústavy Natura 2000, do ktorých projekt priamo zasahuje, a to územie európskeho
významu SKUEV0307 Tatry a chránené vtáčie územie SKCHVU030 Tatry.
Dotknuté územie UEV Tatry zaberá rozsiahle územie v jadrovej časti Západných,
Vysokých a Belianskych Tatier. Projekt „Záchytné parkovisko v k.ú. Tatranská Lomnica“ je
situovaný v okrajovej časti UEV na styku s jeho severovýchodnou hranicou, ktorú
v dotknutom úseku tvorí miestna komunikácia na pravom brehu Bielej.
Dotknuté územie CHVU Tatry tvoria dve samostatné plochy značnej výmery.
Navrhovanou činnosťou je dotknutá východná časť CHVU, ktorú tvorí podstatná časť
Východných Tatier. Projekt „Záchytné parkovisko v k.ú. Tatranská Lomnica“ je situovaný
v okrajovej časti CHVU na styku s jeho severovýchodnou hranicou, ktorá je v dotknutom
úseku totožná s hranicou UEV Tatry.
Umiestnenie projektu v rámci UEV Tatry a CHVU Tatry je v prílohách primeraného
posúdenia.
______________________________________________________________________________
FIMA INVEST s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava
RNDr. Mária Zuskinová, Z&M consult Likavka 276
8

Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica
Primerané posúdenie vplyvov na územia sústavy NATURA 2000
______________________________________________________________________________

6. Hodnotenie vplyvov na dotknuté územia sústavy Natura 2000
6.1. Identifikácia dotknutých predmetov ochrany
6.1.1. Identifikácia dotknutých predmetov ochrany SKUEV0307 Tatry
Názov územia: Tatry
Kód územia: SKUEV0307
Rozloha: 66994,27 ha
Ako vyplýva z posúdenia predpokladaných vstupov a výstupov navrhovanej
činnosti,
realizácia bude spojená s priamym zásahom do územia UEV Tatry
a s nepriamymi výstupmi (hluk, emisie). Priamy zásah predstavuje záber plochy UEV
Tatry plochou parkoviska v rozsahu 6500 m2 u variantu A a 3500 m2 v prípade variantu B.
Nepriame vplyvy v období výstavby budú pôsobiť dočasne a krátkodobo s dosahom na
okrajovú časť územia UEV Tatry, variant 1 predpokladá dva plošné zdroje o ploche cca
6500 m2 a líniový zdroj (prístupová cesta) v dĺžke 850 m, variant 2 počíta s jedným
zdrojom (cca 3500 m2) a prístupom v dĺžke 250 m.
V období prevádzky navrhovanej činnosti bude na územie UEV pôsobiť len
nepriamy vplyv emisnej a hlukovej záťaže zo zdroja statickej dopravy a prístupovej cesty.
Ide o trvalý opakujúci sa vplyv rôznej intenzity v závislosti od aktuálneho využitia
a vyťaženia záchytného parkoviska. Potenciálne znečistené vody z plôch parkoviska budú
ako výstup odvádzané mimo územia UEV do toku Bielej, ktorá v nižšom úseku tvorí
hranicu UEV Tatry. S ohľadom na predpokladané riešenie čistenia dažďových vôd sa
nejedná o relevantný vplyv vo vzťahu k predmetom ochrany.
Dotknuté biotopy európskeho významu ako predmet ochrany UEV boli
identifikované na základe vyhodnotenia ich reálneho zastúpenia priamo na lokalite
projektu a v jeho okolí v dosahu predpokladaných nepriamych vplyvov. S ohľadom na
charakter plôch navrhovaného parkoviska a výskyt biotopov v území priamy záber
biotopov európskeho významu z predmetu ochrany zistený nebol a nepriame vplyvy boli
posúdené ako irelevantné.
Ako dotknuté možno vylúčiť aj druhy rastlín európskeho významu, ktoré sú
predmetom ochrany UEV, nakoľko ich výskyt a vhodné biotopy sú viazané na lokality
mimo dotknutého priestoru a nepriame vplyvy sa neuplatňujú. Dotknuté druhy živočíchov
európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany UEV Tatry, je možné identifikovať na
základe nasledovných kritérií:
- viazanosť druhu (generačná, topická, trofická, migračná) na plochu územia UEV
v dosahu predpokladaných nepriamych vplyvov
- citlivosť druhu na rušivé vplyvy
- kvalita výskytu druhu v rámci celého UEV
Vyhodnotenie možnosti ovplyvnenia predmetu ochrany UEV Tatry v rámci
vymedzeného územia UEV Tatry je zhrnuté v tabuľkách č. 1 a 2.
Vzhľadom na to, že lokalita projektu je situovaná na hranici UEV Tatry, do úvahy
bol vzatý aj výskyt biotopov z predmetu ochrany v dotknutom území mimo plochy UEV
Tatry. Možnosť ich ovplyvnenia je popísaná v tabuľke č. 3.
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Tab. 1: Možnosť ovplyvnenia druhov, ktoré sú predmetom ochrany UEV Tatry
vedecký
slovenský
možnosť typ vplyvu komentár
názov druhu
názov druhu
vplyvu
Cypripedium črievičník
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
calceous
papučkový
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
*Dianthus
klinček lesklý
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
nitidus
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
*Cochlearia
lyžičník
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
tatrae
tatranský
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
*Pulsatilla
poniklec
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
slavica
slovenský
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
Tozzia
vrchovka
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
carpathica
alpínska
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
*Campanula
zvonček
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
serrata
hrubokoreňový
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
Mannia
grimaldia
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
triandra
trojtyčinková
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
Scapania
korýtkovec
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
massalongi
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
Tortella
závitovka
nie
žiadny
Projekt nebude spojený so
rigens
zásahom do biotopu druhu.

______________________________________________________________________________
FIMA INVEST s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava
RNDr. Mária Zuskinová, Z&M consult Likavka 276
10

Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica
Primerané posúdenie vplyvov na územia sústavy NATURA 2000
______________________________________________________________________________

Carabus
variolosus

bystruška
potočná

nie

žiadny

Lampetra
planeri

mihuľa potočná

nie

žiadny

Bombina
variegata

kunka
žltobruchá

nie

žiadny

Triturus
montandoni

mlok karpatský

nie

žiadny

Barbastella
barbastellus

uchaňa čierna

nie

žiadny

Myotis
emarginatus

netopier brvitý

nie

žiadny

Myotis
dasycneme

netopier
pobrežný

nie

žiadny

Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Nepriame vplyvy projektu (hluk,
emisie) sú z hľadiska vplyvu na
druh irelevantné.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Hluková a emisná záťaž sú pre
druh irelevantné, ohrozenie
biotopu druhu v rámci povodia
Popradu potenciálnym
znečistením vôd je vylúčené.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Druh sa môže v dosahu
vyskytovať, ale nebude
dotknutý rušivými vplyvmi hluku
z prevádzky.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Ovplyvnenie nepriamymi
výstupmi projektu sa
neočakáva.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Druh je viazaný na lesné
prostredie, aj loví prevažne v
stromových porastoch,
v dosahu projektu má teda
obmedzené možnosti.
Výstupmi prevádzky parkovísk
nebude dotknutý.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Loví v okolí vegetácie,
prechodne sa môže vyskytovať
aj v dosahu parkovísk. V čase
večernej a nočnej aktivity druhu
sa prevádzka nepredpokladá.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
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Myotis
myotis

netopier
obyčajný

nie

žiadny

Rhinolophus
hipposideros

podkovár malý

nie

žiadny

Myotis
bechsteinii

netopier
veľkouchý

nie

žiadny

Microtus
tatricus

hraboš
tatranský

nie

žiadny

*Rupicapra
rupicapra
tatrica

kamzík
vrchovský
tatranský

nie

žiadny

*Marmota
marmota
latirostris

svišť vrchovský
tatranský

nie

žiadny

Druh loví na vodnej hladine,
prechodný výskyt na lokalite nie
je vylúčený. Vzhľadom na jeho
mobilitu a vylúčenie prevádzky
v čase jeho aktivity sa
ovplyvnenie nepredpokladá.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Prechodne sa môže vyskytovať
v dosahu parkoviska. V čase
večernej a nočnej aktivity druhu
sa prevádzka nepredpokladá.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Prechodne sa môže vyskytovať
v dosahu parkoviska. V čase
večernej a nočnej aktivity druhu
sa prevádza nepredpokladá.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Druh loví vo vzduchu aj na
povrchu, môže sa prechodne
vyskytovať aj v dosahu
projektu. Vzhľadom na jeho
mobilitu a vylúčenie prevádzky
v čase jeho aktivity sa
ovplyvnenie hlukom
nepredpokladá.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Druh nebude dotknutý rušivými
vplyvmi z prevádzky projektu,
v ich dosahu nemá vhodné
biotopy.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Rušivé vplyvy prevádzky budú
pôsobiť mimo jadrového areálu
druhu v subalpínskom
a alpínskom pásme.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Rušivé vplyvy prevádzky budú
pôsobiť mimo jadrového areálu
druhu v subalpínskom
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a alpínskom pásme.
Lynx lynx

rys ostrovid

nie

žiadny

*Ursus arctos

medveď hnedý

nie

žiadny

*Canis lupus

vlk dravý

nie

žiadny

Lutra lutra

vydra riečna

áno

nepriamy

Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
V dosahu rušivých vplyvov
prevádzky nie sú vhodné
biotopy druhu a jeho prechodná
potravná prítomnosť na lokalite
je vzhľadom na jeho
preferencie vysoko
nepravdepodobná.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
V dosahu rušivých vplyvov
prevádzky nie sú vhodné
biotopy druhu. Prechodne sa
môže vyskytovať v závislosti na
dostupnosti zdroja obživy
v dotknutom priestore (napr.
rúbaniská). Rušivé vplyvy
prevádzky parkoviska
v dennom čase nepredstavujú
pre druh riziko.
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu.
Druh preferuje nerušené
miesta, ale vzhľadom na jeho
mobilitu je možný výskyt v
rámci potravnej migrácie aj
v dosahu projektu. Trvalé
výstupy projektu (hluk) nemajú
relevantný vplyv na jeho
populáciu v rámci UEV
Projekt nebude spojený so
zásahom do biotopu druhu
v rámci UEV. Najbližší vodný
biotop vhodný pre výskyt druhu
je rieka Biela, ktorá je
na hornom toku súčasťou UEV,
v úseku dotknutom projektom je
situovaná mimo územia UEV
a v nižšom úseku tvorí hranicu
a súčasť UEV. Vzhľadom na
uvedené možno považovať
populáciu na toku Bielej za
relevantnú pre UEV Tatry. Druh
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môže byť dotknutý záberom
biotopu mimo územia
UEV(odvedenie vôd) a
nepriamymi vplyvmi výstavby
a prevádzky projektu (hluk,
emisie, havarijné znečistenie
vôd).
Pozn.: * prioritné druhy
Tab. 2: Možnosť ovplyvnenia biotopov, ktoré sú predmetom ochrany UEV Tatry
kód
názov biotopu
možnosť komentár
biotopu
vplyvu
nie
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
3130
Oligotrofné a
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
mezotrofné stojaté
vody s vegetáciou tried
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Littorelletea uniflorae
a/alebo IsoetoNanojuncetea
3160
Prirodzené dystrofné
nie
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
stojaté vody
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
nie
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
3220
Horské vodné toky
nevyskytuje. Nie je prítomný ani
a bylinné porasty
v dotknutom úseku Bielej mimo územia
pozdĺž ich brehov
UEV Tatry. Riziko priameho alebo
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom
je vylúčené.
nie
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
3240
Horské vodné toky
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
a ich drevinová
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
vegetácia so Salix
eleagnos
nie
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
4060
Vresoviská a
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
spoločenstvá kríčkov v
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
subalpínskom a
alpínskom stupni
4070*
Kosodrevina
nie
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
4080
Spoločenstvá
nie
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
subalpínskych krovín
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
6150
Alpínske
nie
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
travinnobylinné porasty
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
na silikátovom
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
substráte
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6170

Alpínske a subalpínske
vápnomilné
travinnobylinné porasty
Kvetnaté vysokohorské
a horské psicové
porasty na silikátovom
substráte
Vlhkomilné
vysokobylinné lemové
spoločenstvá na
poriečnych nivách od
nížin do alpínskeho
stupňa

nie

6510

Nížinné a podhorské
kosné lúky

nie

6520

Horské kosné lúky

nie

7110

Aktívne vrchoviská

nie

7120

Degradované
vrchoviská schopné
prirodzenej obnovy
Prechodné rašeliniská
a trasoviská

nie

7220

Penovcové
prameniská

nie

7230

Slatiny s vysokým
obsahom báz

nie

8110

Silikátové skalné sutiny
v montánnom až
alpínskom stupni
Karbonátové skalné
sutiny alpínskeho až
montánneho stupňa

nie

6230*

6430

7140

8120

nie

nie

nie

nie

Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite navrhovaných
parkovísk v rámci UEV nenachádza.
V dotknutom území sa biotop vyskytuje
mimo územia UEV nesúvisle ako lem
vodného toku Biela. Možnosť vplyvu
projektu na biotop mimo UEV je posúdená
osobitne.
Biotop sa na lokalite projektu nevyskytuje.
Východne od lokality B na úpätí Belianskych
Tatier sa vyskytuje mozaika lúčnych
a pasienkových biotopov, ktoré majú lokálne
charakter biotopu 6510. Riziko priameho
alebo nepriameho ovplyvnenia biotopu
projektom nie je relevantné.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
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8160*

8210

8220

8310

Nespevnené
karbonátové skalné
sutiny montánneho až
kolinného stupňa
Karbonátové skalné
steny a svahy so
štrbinovou vegetáciou
Silikátové skalné steny
a svahy so štrbinovou
vegetáciou
Nesprístupnené
jaskynné útvary

nie

Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.

nie

Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Podľa lesnej typológie je biotop zastúpený
na úpätí svahov Belianskych Tatier, ktoré
nadväzujú z južnej strany na lokalitu
A a z juhovýchodnej strany na lokalitu B.
V súčasnosti väčšiu časť plôch lesa v okolí
navrhovaných lokalít tvorí biotop holín
a rúbanísk alebo menšie plochy
sekundárnych lesných porastov
s dominanciou smreka obyčajného, ktoré
nemajú charakter biotopu 9130.
Obe plochy navrhovaného parkoviska sú
umiestnené na plochách lesných skladov,
k záberu plochy lesného biotopu nedôjde.
Sú umiestnené na rozhraní lesného biotopu
a urbanizovaného priestoru obce
a prístupné po existujúcej komunikácii,
takže nedôjde ani k jeho fragmentácii alebo
izolácii. Nepriamy dopad realizácie
a prevádzky (hluk, emisie) sa uplatní
v okrajovej časti biotopu bez podstatného
vplyvu na jeho súčasný stav a funkcie.
Trvalý nepriamy vplyv prevádzky v danej
okrajovej lokalite možno vyhodnotiť ako
nevýznamný aj v prípade priaznivého
potenciálneho vývoja biotopu následkom
obnovy lesa s prirodzeným druhovým
zložením v budúcnosti.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani

nie

nie

9110

Kyslomilné bukové
lesy

nie

9130

Bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy

nie

9140

Javorovo-bukové
horské lesy

nie
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9150

Vápnomilné bukové
lesy

nie

9180*

Lipovo-javorové
sutinové lesy

nie

9410

Horské smrekové lesy

nie

9420

Smrekovcovo-limbové
lesy

nie

91D0*

Brezové, borovicové a
smrekové lesy na
rašeliniskách
Horské jelšové lužné
lesy

nie

91E0*

91Q0

Reliktné vápnomilné
borovicové a
smrekovcové lesy
Pozn.: * prioritné biotopy

nie

nie

nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.
Realizácia činnosti sa nedotkne výskytu
biotopu na území UEV Tatry. V blízkosti
lokalít A a B mimo územia UEV sa
nachádza vodný tok Biela, ktorého
sprievodná vegetácia lokálne na hornom
toku tvorí biotop 91E0. V úseku, ktorý je
dotknutý odvádzaním potenciálne
znečistených vôd z navrhovaných parkovísk
a nepriamymi vplyvmi (hluk, emisie) nie je
tento biotop prítomný.
Biotop sa na lokalite projektu a v jej okolí
nevyskytuje. Nie je riziko priameho ani
nepriameho ovplyvnenia biotopu projektom.

Tab. 3: Možnosť ovplyvnenia biotopov, ktoré sú predmetom ochrany UEV Tatry, mimo
územia UEV Tatry
kód
názov biotopu
možnosť charakter komentár
biotopu
vplyvu
vplyvu
áno
priamy
Biotop sa v dotknutom území
6430
Vlhkomilné
mimo UEV vyskytuje ako
vysokobylinné
nesúvislý lem na brehoch
lemové spoločenstvá
vodného toku Biela. Potenciálne
na poriečnych nivách
bude dotknutý zaústením
od nížin do
dažďových vôd do koryta rieky
alpínskeho stupňa
v mieste výskytu biotopu (trvalý a
dočasný záber).
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6.1.2. Identifikácia dotknutých predmetov ochrany SKCHVU030 Tatry
Názov územia: Tatry
Kód územia: SKCHVU030
Rozloha: 54611,29 ha
Ako vyplýva z posúdenia predpokladaných vstupov a výstupov navrhovanej
činnosti,
realizácia bude spojená s priamym zásahom do územia CHVU Tatry
a s nepriamymi výstupmi (hluk, emisie). Priamy zásah predstavuje záber plochy CHVU
Tatry plochou parkoviska v rozsahu 6500 m2 u variantu A a 3500 m2 v prípade variantu B.
Nepriame vplyvy v období výstavby budú pôsobiť dočasne a krátkodobo s dosahom na
okrajovú časť územia CHVU Tatry, variant 1 predpokladá dva plošné zdroje o ploche cca
6500 m2 a líniový zdroj (prístupová cesta) v dĺžke 850 m, variant 2 počíta s jedným
zdrojom (cca 3500 m2) a prístupom v dĺžke 250 m. Záber pôdy vyústením odpadových
vôd je situovaný mimo plochy CHVU.
V období prevádzky navrhovanej činnosti bude na územie CHVU pôsobiť len
nepriamy vplyv emisnej a hlukovej záťaže zo zdroja statickej dopravy a prístupovej cesty.
Ide o trvalý opakujúci sa vplyv rôznej intenzity v závislosti od aktuálneho využitia
a vyťaženia záchytného parkoviska. Potenciálne znečistené vody z plôch parkoviska ako
výstup budú odvádzané do toku Bielej. V dotknutom úseku je Biela mimo územia CHVU,
v nižšom úseku toku sa stáva súčasťou CHVU Tatry. S ohľadom na predpokladané
riešenie čistenia dažďových vôd sa nejedná o relevantný vplyv vo vzťahu k vtákom z
predmetu ochrany.
Pre identifikáciu prípadných dotknutých druhov vtákov európskeho významu ako
predmetu ochrany CHVU boli vyhodnotené ich biotopy priamo na lokalite projektu a v jeho
okolí v dosahu predpokladaných nepriamych vplyvov. S ohľadom na charakter plôch
navrhovaného parkoviska a výskyt biotopov v území priamy záber biotopov druhov vtákov
európskeho významu z predmetu ochrany zistený nebol. Ako relevantný nepriamy vplyv
bol vyhodnotený hluk prevádzky záchytného parkoviska a jeho potenciálne rušivé
pôsobenie.
Možnosť ovplyvnenia druhov vtákov európskeho významu, ktoré sú predmetom
ochrany CHVU Tatry, bola posúdená s ohľadom na nasledovné kritériá:
- viazanosť druhu (generačná, topická, trofická, migračná) na plochu územia CHVU
v dosahu predpokladaných nepriamych vplyvov
- citlivosť druhu na rušivé vplyvy
- kvalita výskytu druhu v rámci celého UEV
Vyhodnotenie možnosti ovplyvnenia predmetu ochrany CHVU Tatry v rámci
vymedzeného územia CHVU Tatry je zhrnuté v tabuľke č. 4.
Tab. 4: Možnosť ovplyvnenia druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVU Tatry
vedecký
slovenský
možnosť komentár
názov druhu názov druhu
vplyvu
Aquila
orol skalný
nie
Projekt nebude spojený so záberom hniezdneho
chrysaetos
biotopu druhu v rámci Belianskych Tatier.
Rúbaniská a podhorské lúky na úpätí v okolí
lokality projektu druh využíva ako loviská.
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Tetrao
urogallus

hlucháň
hôrny

nie

Aegolius
funereus

pôtik kapcavý

nie

Tetrao tetrix

tetrov hoľniak

nie

Glaucidium
passerinum

kuvičok
vrabčí

nie

Tetrastes
bonasia

jariabok
hôrny

nie

Ciconia nigra

bocian čierny

nie

Záberom plochy spevnených lesných skladov sa
plocha trofického biotopu nezmenší ani
nerozdrobí. Rušivé vplyvy budú pôsobiť lokálne
na styku s urbanizovaným prostredím sídla,
dopad na lovné možnosti druhu v rámci územia
bude zanedbateľný.
Druh preferuje rozvoľnené lesy s prirodzenou
štruktúrou pod hornou hranicou lesa. Projekt
nebude spojený so záberom
hniezdneho, pobytového a potravného biotopu
druhu. Nepriamy vplyv projektu (hluk) nemá
dosah na populáciu v oblasti Belianskych Tatier.
Projekt nebude spojený so záberom biotopu
druhu. V okolí lokality chýbajú vhodné staršie
lesné porasty s dostatkom hniezdnych dutín,
nepriame vplyvy projektu sa neuplatnia.
Optimálne biotopy druhu sú nad hornou
hranicou lesa v pásme kosodreviny a alpínskych
lúk. Priamy aj nepriamy vplyv projektu na druh
je vylúčený.
Druh sa vyskytuje v Belianskych Tatrách
v horskom pásme lesa. Projekt nebude spojený
so záberom biotopu druhu. V okolí lokality
v dosahu nepriamych vplyvov projektu chýbajú
vhodné biotopy.
Projekt nebude spojený s priamym záberom
biotopu druhu. Druh sa vyskytuje v celom pásme
lesa, optimum tvoria biotopy porastov
s podrastom, náletom pionierskych drevín
a zmladením. Medzi vhodné biotopy v nižších
polohách patria aj okraje lesa a zarastajúce
okraje pasienkov, ktoré sa v malom rozsahu
vyskytujú aj v okolí lokality projektu najmä
plochy B, potenciálne aj v dosahu rušivých
vplyvov prevádzky. Tieto budú pôsobiť najmä
v zimnej sezóne, t.j. mimo hniezdenia druhu.
V rámci CHVU aj dotknutých Belianskych Tatier
má druh dostatok hniezdnych a potravných
príležitostí a stabilnú a početnú populáciu.
Potenciálne lokálne ovplyvnenie biotopov na
okraji optimálneho výskytu v rámci CHVU sa na
stave populácie negatívne neprejaví.
Projekt nebude spojený so záberom biotopu
druhu. Na lokalite ani v okolí sa optimálne
nerušené staré porasty nevyskytujú. Údolie
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Falco
peregrinus

sokol
sťahovavý

nie

Aquila
pomarina

orol krikľavý

nie

Caprimulgus
europaeus

lelek lesný

nie

Dryocopos
martius

tesár čierny

nie

Picoides
tridactylus

ďubník
trojprstý

nie

Lanius
excubitor

strakoš veľký

Bielej s tečúcou vodou je súčasťou lovného
teritória populácie. Rušivé vplyvy prevádzky
parkoviska môžu ovplyvniť potravný výskyt
druhu len v bezprostrednej blízkosti bez
zhoršenia dostupnosti a kvality trofického
biotopu v oblasti Belianskych Tatier.
Druh preferuje lesné horské prostredie so
skalnými bralami. Na lokalite projektu ani v jeho
okolí v dosahu rušivých vplyvov sa hniezdne
biotopy nevyskytujú. Projekt nebude spojený so
záberom biotopu druhu. Druh preferuje letiacu
korisť, jeho potravné možnosti v rámci lovísk v
oblasti Belianskych Tatier nebudú výstupmi
projektu ovplyvnené.
Druh má ťažiskové rozšírenie v západnej časti
CHVU v nižších polohách, podmienky
v dotknutej východnej časti nie sú optimálne
vzhľadom na nadmorskú výšku a nedostatok
otvorenej kultúrnej krajiny ako potravného
biotopu. Projekt nebude spojený so záberom
biotopu druhu a súvisiace rušivé vplyvy,
prevažne v období, keď je druh na zimoviskách
mimo územia SR, nezhoršia kvalitu potravného
biotopu.
Priamy záber biotopu druhu je vylúčený. O jeho
výskyte v dotknutej časti UEV nie sú známe
údaje, jeho ekologické nároky to nevylučujú.
V dosahu nepriamych vplyvov prevádzky nie sú
podmienky optimálne a druh zimuje mimo
územia SR, vplyv nie je relevantný.
Projekt nebude spojený so záberom biotopu
druhu. Ide o bežne rozšírený druh, ktorý sa
vyskytuje v starších lesných porastoch
Belianskych Tatier, v bezprostrednom okolí
lokality nie sú možnosti optimálne. Hluková
záťaž projektu neovplyvní populáciu.
Projekt nebude spojený so záberom biotopu
druhu. Uprednostňuje ihličnaté lesy. Nepriamy
vplyv projektu pôsobí v okrajovej časti jeho
lesných biotopov na styku s urbanizovaným
prostredím, vplyv na početnosť a vývoj
populácie sa nepredpokladá.
Projekt nebude spojený so záberom biotopu.
Vzhľadom na ekologické nároky druhu, ktorý
preferuje otvorenú pahorkatinovú kultúrnu
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krajinu mimo sídiel, nemá v dotknutom priestore
optimálne podmienky a výstupy projektu ho
neohrozujú.
6.2. Vyhodnotenie vplyvov na predmety ochrany
V rámci UEV Tatry bol vyhodnotený jeden dotknutý druh živočíchov európskeho
významu, ktorý môže byť potenciálne ovplyvnený rušivým pôsobením prevádzky projektu
„Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica“ a vyžaduje bližšie vyhodnotenie
očakávaného vplyvu a jeho významnosti. Na území UEV Tatry nebol vyhodnotený žiadny
dotknutý biotop európskeho významu z predmetu ochrany. Ako potenciálne dotknutý bol
vyhodnotený biotop 6430 v priestore, ktorý sa nachádza mimo vymedzeného územia UEV
Tatry.
Z predmetu ochrany CHVU Tatry nebol identifikovaný ako dotknutý žiadny druh
vtákov európskeho významu.

Slovenský názov: vydra riečna
Vedecký názov: Lutra lutra
Ekologické nároky druhu
Vydra riečna je semiakvatický druh, obýva tečúce aj stojaté vody. Nory buduje
v strmších brehoch s bylinnou alebo drevinnou vegetáciou. Troficky je vydra vrcholovým
predátorom, je to mäsožravá šelma, v jej potrave dominujú ryby, menej zastúpené sú
obojživelníky, drobné cicavce a vtáky, hmyz.
Kvantitatívne a kvalitatívne údaje
Druh je rozšírený takmer v celej Európe a Ázii. V rámci Slovenska sa vyskytuje
takmer na celom území s výnimkou časti juhozápadu a juhovýchodu. Najvýznamnejšími
oblasťami výskytu sú povodia Kysuce, horného Váhu, Oravy, Turca, Popradu, Hrona,
Ipľu, Torysy, Tople a prítokov.
Početnosť v SR v rámci alpského biogeografického regiónu sa odhaduje na
1000 až 1500 jedincov, odhaduje sa progresívny trend vývoja populácie. Kvalita biotopu
druhu je vyhodnotená ako nevyhovujúca (U1), rovnako aj kvalita populácie je hodnotená
ako nevyhovujúca, a to napriek tomu, že na takmer 70% trvalých monitorovacích
lokalitách je stav hodnotený ako dobrý. Dôvodom sú pretrvávajúce negatívne vplyvy
(zásahy do korýt a brehových porastov, vznik migračných bariér, rušivé vplyvy). Celkové
vyhliadky biotopu druhu sú vyhodnotené ako nevyhovujúce, výsledný stav v rámci UEV aj
na národnej úrovni je hodnotený rovnako (Janák et al. 2015).
Na základe výsledkov monitoringu z obdobia 2013 až 2015 sa odhaduje
abundancia populácie na 4 – 6 jedincov na 100 ha.
V rámci SR sa vyskytuje na 91 územiach európskeho významu (Ambróz et al.
2011), vrátane UEV Tatry.
Výskyt v dotknutom území
Výskyt vydry riečnej v rámci UEV Tatry je dlhodobo evidovaný na podhorských a
horských úsekoch vodných tokov v rámci povodia Váhu aj Popradu, čo vyplýva
z archívnych údajov a poznatkov z mapovaní za posledné desaťročia zhrnutých v rámci
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Programu záchrany druhu (Urban, Kadlečík 2001). Aktuálna prítomnosť v UEV Tatry bola
potvrdená výsledkami jednorazového celoslovenského mapovania druhu uskutočneného
v zime 2007/2008 a celoplošného mapovania zameraného na územia európskeho
významu v r. 2010 (Urban 2012). Trvalú prítomnosť vydry riečnej potvrdzujú aj výsledky
monitoringu druhu v rámci monitoringu živočíchov európskeho významu v SR (Janák et
al. 2015) a dlhodobé poznatky územne príslušného pracoviska Štátnej ochrany prírody
SR.
Populácia v rámci UEV je považovaná za stabilnú, stav druhu v rámci UEV sa
uvádza priaznivý 100%. V zmysle metodiky možno označiť výskyt druhu v rámci UEV
Tatry ako typický.
V území dotknutom realizáciou a prevádzkou projektu je biotopom vydry riečnej
vodný tok Bielej a jej väčšie prítoky. Ten je vo viacerých úsekoch súčasťou UEV, resp.
tvorí hranicu UEV. V dotknutom úseku pri obci Ždiar sa nachádza mimo územia UEV.
Druh sa na toku yvskytuje trvale, ekosystém toku disponuje vhodnými podmienkami pre
rozmnožovanie, trofiu aj úkryty. Generačný biotop je viazaný na odľahlejšie úseky
s prirodzeným korytom a s dobre vyvinutou bylinnou a drevinovou sprievodnou
vegetáciou. Dotknutý úsek UEV Biely Váh, ktorý vedie urbanizovaným priestorom obce,
má obmedzené podmienky pre brlohy a úkryty vydry riečnej, dotknutý úsek vydra využíva
predovšetkým migračne v rámci trofie. Charakter toku umožňuje pohyb vydry pozdĺž toku
oboma brehmi aj na styku s urbánnym prostredím s lokálnymi obmedzeniami a stresovými
faktormi (blízka zástavba, oplotenia, dopravné línie, chýbajúce brehové porasty).
Pravdepodobné vplyvy
Realizácia projektu nebude spojená so zmenou prirodzeného biotopu vydry riečnej
v rámci UEV Tatry. V úseku mimo UEV sa predpokladá ako zásah vyvedenie dažďových
vôd z plôch parkoviska do koryta toku Bielej. Rozsah zásahu bude závisieť od konečného
technického riešenia, nevyhnutná úprava si vyžiada na pravej strane toku zásah
maximálne do 10 m2 (variant 2), resp. dva zásahy spolu max. do 20 m2 (variant 1).
V dotknutom úseku sa jedná o trofický biotop druhu. Prípadné spevnenie výtoku nevytvorí
bariéru pre voľný pohyb vydry v línii toku. Mimo priamo dotknutého úseku toku sa
charakter biotopov nezmení a nedôjde k zhoršeniu pobytových, úkrytových a potravných
možností vydry na toku Bielej v rámci aj mimo UEV.
V etape realizácie projektu sa predpokladá pôsobenie rušivých vplyvov
spôsobených stavebnými prácami a nákladnou dopravou. Ide o dočasný a krátkodobý
vplyv, ktorý vzhľadom na mobilitu jedincov druhu nepredstavuje riziko negatívneho vplyvu.
Riziko ovplyvnenia kvality vody v období realizácie má charakter potenciálneho rizika
v prípade havarijných situácií bez rizika trvalého ovplyvnenia kvality biotopu.
Potenciálne znečistené vody z plôch parkoviska budú pred vypustením do
povrchových vôd čistené v ORL, takže trvalá zmena kvality vody a súvisiaci vplyv na druh
a jej potravu sú vylúčené. Rušivé vplyvy prevádzky budú dlhodobé, ale uplatnia sa len
v obmedzenom čase (denné hodiny, sezónne vyťaženie). Prítomnosť vydry mimo koridoru
samotného vodného toku, t. j. priamo na lokalite (parkovacie plochy, prístupová cesta) je
vysoko nepravdepodobná. Parkovaciu plochu a prístupovú komunikáciu v lokalite B od
rieky oddeľuje min. 30 m široký pás bylinnej a drevinovej vegetácie aj výškový rozdiel cca
20 m, čo zásadne obmedzuje intenzitu rušivých vplyvov v línii brehov, ktoré využíva vydra
v tomto úseku a jej prítomnosť nebude ovplyvnená. V prípade plochy A je vzdialenosť 10
– 20 m a brehová vegetácia je nesúvislá, takže sa predpokladá dosah aj v brehovej línii
v dĺžke cca 100 m. V čase intenzívnej premávky na prístupe a parkovisku možno
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predpokladať, že vydra uprednostní menej rušený úsek toku. Do úvahy je potrebné vziať,
že dotknutý úsek Bielej je súčasťou cca 2 km úseku, kde je okolie rieky na jednom
miestami na oboch stranách urbanizované, čo limituje prítomnosť jedincov vydry, aj keď
poznatky svedčia o tom, že druh sa počas lovu nevyhýba ani biotopom v blízkosti
zástavby. Lokalita projektu sa nachádza na okraji sídla, kde smerom po prúde nadväzuje
menej atakovaný prírodný úsek toku vhodný ako refúgium v prípade ústupu jedincov
z dosahu rušivých vplyvov.
Riziko stretu jedincov s motorovými vozidlami v území sa realizáciou projektu
nezvýši, nevzniknú nové migračné bariéry ani stresové prvky. Prevádzková aj stavebná
doprava bude využívať už existujúcu komunikáciu, ktorá vedie v línii toku a trasy vydry
nekrižuje. Prítoky, ktoré v dotknutom úseku Biela priberá z pravej strany a križujú cestu,
sú málo vodnaté a z hľadiska potravnej bázy vydry bezvýznamné, nie je predpoklad, že
vydra ich využíva.
Významnosť vplyvov
Ako vyplýva z predchádzajúcej analýzy možných vplyvov predpokladaný záber
potravného biotopu druhu na Bielej vyústením vôd predstavuje max. 0,0025 % (variant 1),
resp. 0,00125 % (variant 2) plochy biotopu vydry viazaného na rieku Biela (cca 8 ha) bez
obmedzenia migračnej priechodnosti, čo možno vyhodnotiť ako zanedbateľný vplyv
v rámci tohto povodia, a to v u oboch variantov. Vzhľadom na výmeru biotopov druhu
v rámci celého UEV Tatry sa nejedná o preukázateľný priamy vplyv. Vplyv vypúšťania vôd
z povrchového odtoku na kvalitu biotopu a potravnej základne vydry je pri danom
technickom riešení nulový. Rušivé vplyvy možno s ohľadom na rozsah tohto výstupu
u oboch variantov, miestne pomery a prechodný potravný výskyt vydry hodnotiť ako
nevýznamné bez preukázateľného negatívneho dopadu na lokálnu populáciu v rámci
povodia Bielej ako okrajovej súčasti UEV.
S prihliadnutím na posúdenie čiastkových vplyvov, možno posudzovať výsledný
vplyv projektu na druh vydra riečna ako nevýznamný v zmysle metodiky, bez
relevantného dopadu na početnosť a kvalitu populácie druhu ako predmetu ochrany UEV
Tatry.
Názov: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od
nížin do alpínskeho stupňa
Kód: 6430
Charakteristika a ekologické nároky biotopu
Biotop je široko vymedzený, patria sem štyri podjednotky s diferencovanými
nárokmi na stanovište:
– Al5 vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa viazané na nivy horského až
alpínskeho stupňa
– Br6 na brehoch horských tokov a podsvahových prameniskách
– Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek osídľuje brehy väčších riek
zásobovaných živinami v nížinách a pahorkatinách
– Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach viazané na alúviá vodných tokov,
terénnych depresiách a prameniskách
Dotknutý horný úsek toku Bielej má podmienky výskytu biotopu Br6 Brehové
porasty deväťsilov. Sú viazané na prirodzené, poloprirodzené a zaburinené stanovištia na
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brehoch vodných tokov v horských oblastiach. Na brehoch vytvára biotop bylinné lemy
rôznej dĺžky a šírky.
Kvantitatívne a kvalitatívne údaje
Ťažisko rozšírenia biotopu je v alpskom bioregióne, v panónskom sa vyskytuje len
vzácne. V rámci SR je pomerne rozšírený, vyskytuje sa celom území s výnimkou
západného a južného Slovenska.
Výmera biotopu v SR v rámci alpského biogeografického regiónu sa odhaduje na
19,87 km2. Kvalita biotopu na trvalých monitorovacích lokalitách v rámci alpského
bioregiónu v SR je vyhodnotená ako priaznivá 61,9%, nevyhovujúca 27,8% a zlá 10,3%.
Celkovo sa kvalita hodnotí ako nevyhovujúca (U1), vyhliadky biotopu predpokladajú
zachovanie nevyhovujúceho stavu (Šefferová et al. 2015). Na národnej úrovni je výsledný
stav v rámci území európskeho významu posúdený ako celkovo nevyhovujúci (U1).
V rámci SR sa výskyt udáva v 101 územiach európskeho významu vrátane UEV
Tatry. Na území UEV Tatry je uvedený priaznivý stav biotopu na 83,3 % výmery,
nepriaznivý stav 13,3 %, zlý stav 3,4 %.
Výskyt v dotknutom území
Dostupné databázy a publikované zdroje neevidujú konkrétne výskytové dáta
o biotope 6430 na vodnom toku Biela, resp. v rámci jeho povodia. Charakteru rieky na
hornom toku zodpovedá výskyt podjednotky Br6 Brehové porasty deväťsilov. Výskyt
biotopu je indikovaný v dotknutom úseku Bielej na pravom aj ľavom brehu v nesúvislom
leme alebo v menších fragmentoch. Vyskytuje sa v úsekoch, kde šírku bylinného lemu
nelimitujú zapojené brehové porasty drevín, najmä v lokalite parkovacej plochy A. Lokálne
tvorí lem aj pozdĺž cestnej komunikácie na strane vodného toku. Porast tvoria prevažne
deväťsily na úkor iných charakteristických druhov, štruktúra je ovplyvnená blízkosťou
obydlí, záhrad a sídelnej infraštruktúry.
Pravdepodobné vplyvy
V úseku mimo UEV sa predpokladá ako zásah vyvedenie dažďových vôd z plôch
parkoviska do koryta toku Bielej. Rozsah zásahu bude závisieť od konečného technického
riešenia, predbežný odhad je zásah max. do 20 m2 (variant 1), resp. 10 m2 (variant 2), ,
v rámci toho trvalý zásah nepresiahne 2 m2 (variant 1), resp. 1 m2 (variant 2). Vzhľadom
na nesúvislé zastúpenie biotopu na pravom brehu možno považovať takto kvantifikovaný
potenciálny záber za najnepriaznivejší odhad, ktorý je možné pri samotnom návrhu
a realizácii obmedziť zohľadnením miestnej situácie pri situovaní výustí aj použitím
alternatívnych metód odvádzania povrchových vôd (napr. zasakovanie).
Uvedený zásah je situovaný v úseku toku, ktorý nie je súčasťou vymedzeného
územia UEV Tatry.
Významnosť vplyvov
Výsledný záber sa vzťahuje na situáciu, keď biotop 6430 je prítomný na všetkých
plochách, kde sa priamy zásah očakáva. Ide teda o vyhodnotenie dopadu pre
najnepriaznivejšiu možnú situáciu. V kvantitatívnom vyjadrení predstavuje trvalý záber pre
variant 1 cca 0,0025 % celkovej výmery bylinných brehových porastov vodného toku
Bielej (pri dĺžke toku 20 km a priemernej šírke bylinného lemu 2 m), pre variant 2 je to
0,00125 %. Pritom v celkovej výmere ide o porasty zahŕňajúce biotop 6430 v
pravdepodobnej mozaike s bylinnými porastmi vodného biotopu 3220, resp. inými typmi
nelesných biotopov, ktoré nie sú predmetom ochrany UEV, a to za predpokladu ich
súvislého rozšírenia na brehoch toku. Z celkovej výmery biotopu 6430 v rámci alpského
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biogeografického regiónu predstavuje záber nepatrný podiel 0,00002 % (0,00001 %).
Podiel na výmere UEV Tatry je rádovo ešte nižší a s ohľadom na umiestnenie záberom
dotknutého biotopu mimo územia UEV nie je ako ukazovateľ relevantný. Napriek
uvádzanému celkovo nevyhovujúcemu stavu biotopu 6430 na národnej úrovni, je tento typ
biotopu v rámci Slovenska pomerne rozšírený, vyskytuje sa na viac ako 100 územiach
európskeho významu a na mnohých lokalitách mimo sústavy Natura 2000. Jeho výskyt
v rámci UEV Tatry nie je v celoslovenskom meradle unikátny ani zriedkavý. Trvalý záber
a narušenie biotopu možno považovať za zanedbateľný negatívny dopad vo vzťahu k jeho
zastúpeniu na toku Bielej s nulovou významnosťou pre jeho rozšírenie na území UEV
Tatry. To platí v prípade oboch variantov, ktoré sa v rozsahu narušenia biotopu líšia len
nepatrne.
Tab. 5: Predpokladané vplyvy projektu „Záchytné parkovisko v k.ú. Tatranská Lomnica“ vo
variante 1 na dotknuté predmety ochrany územia UEV Tatry
predmet ochrany
významnosť charakteristika vplyvov
vplyvov
vydra riečna
0
- žiadny preukázateľný vplyv na
Lutra lutra
druh v dôsledku rušivých vplyvov
počas realizácie a prevádzky
projektu
- žiadny preukázateľný vplyv na
druh v dôsledku zásahu do
biotopu mimo územia UEV
0
6430 Vlhkomilné vysokobylinné
- okrajový, zanedbateľný záber
lemové spoločenstvá na
plôch biotopu mimo územia UEV
poriečnych nivách od nížin do
bez preukázateľného dopadu na
alpínskeho stupňa
predmet ochrany UEV
Tab. 6: Predpokladané vplyvy projektu „Záchytné parkovisko v k.ú. Tatranská Lomnica“ vo
variante 2 na dotknuté predmety ochrany územia UEV Tatry
predmet ochrany
významnosť charakteristika vplyvov
vplyvov
vydra riečna
0
- žiadny preukázateľný vplyv na
Lutra lutra
druh v dôsledku rušivých vplyvov
počas realizácie a prevádzky
projektu
- žiadny preukázateľný vplyv na
druh v dôsledku zásahu do
biotopu mimo územia UEV
0
6430 Vlhkomilné vysokobylinné
- okrajový, zanedbateľný záber
lemové spoločenstvá na
plôch biotopu mimo územia UEV
poriečnych nivách od nížin do
bez preukázateľného dopadu na
alpínskeho stupňa
predmet ochrany UEV

______________________________________________________________________________
FIMA INVEST s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava
RNDr. Mária Zuskinová, Z&M consult Likavka 276
25

Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica
Primerané posúdenie vplyvov na územia sústavy NATURA 2000
______________________________________________________________________________

6.3. Vyhodnotenie možných kumulatívnych vplyvov
Podľa informácií zverejnených na www.enviroportal.sk možno považovať za
relevantné projekty v dotknutom území k. ú. Tatranská Lomnica, ktoré zasahujú do
územia UEV Tatry a CHVU Tatry. Ide predovšetkým o návrh činnosti „Lyžiarske centrum
TLD – Tatranská Lomnica“. Pôvodný projekt bol posúdený v zmysle zákona č. 24/2006, v
záverečnom stanovisku z r. 2008 sa konštatuje, že projekt vo vybranom variante nemá
významný vplyv na územie a predmet ochrany UEV Tatry. Záber biotopov európskeho
významu z predmetu ochrany UEV Tatry bol vyhodnotený celkovo na cca 13 ha,
predovšetkým biotopov typu 9410 Smrekové lesy a 91E0* Lužné vŕbovo-topoľové
a jelšové lesy. Vplyv na CHVU Tatry sa nezistil. Projekt ako celok nebol realizovaný.
Zmenou uvedeného projektu je činnosť „Zjazdová trať Lomnica a lanová dráha
Grand – Štart s objektom služieb“, ktorá modifikuje pôvodný návrh a parametre zjazdovej
trate, lanovky a ďalších objektov. Podľa oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (HES
COMGEO s.r.o., Banská Bystrica, 2018) sa pôvodný záber biotopov touto zmenou zvýši
na 18 ha (najmä u biotopu 9410 Smrekové lesy) a významný vplyv na UEV Tatry sa
nepredpokladá. Zásah do CHVU Tatry nebol identifikovaný. Proces podľa zákona č.
24/2006 zatiaľ nie je ukončený.
Na pôvodný návrh z r. 2008 nadväzuje aj aktuálny zámer „Obnovenie lyžiarskych
kapacít Tatranská Lomnica – Jamy a Turistická ubytovňa s reštauráciou“, ktorý navrhuje
dobudovanie lyžiarskych tratí, dopravných zariadení, parkoviska, ubytovacích
a stravovacích služieb v lokalite Jamy v niekoľkých variantoch. Zo zámeru navrhovanej
činnosti (Envigeo a.s. Banská Bystrica, 2018) vyplýva, že návrh môže mať vplyv na
predmet ochrany SKUEV0307 Tatry (záber 13 až 14 ha biotopu 9410 Ls.9 Smrekové lesy
čučoriedkové, záber a narušenie biotopu 7140 Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská,
významný vplyv na mloky). Zásah do CHVU nebol potvrdený. Na základe rozhodnutia
príslušného orgánu zo zisťovacieho konania sa predpokladá ďalšie posudzovanie zámeru
v zmysle zákona č. 24/2006 z dôvodu nesúhlasných stanovísk, najmä s ohľadom na
predpokladané vplyvy na predmet ochrany chránených území.
V prípade uvedených činností bol vyhodnotený možný vplyv na biotopy a druhy
európskeho významu z predmetu ochrany UEV Tatry, ktoré nie sú projektom „Záchytné
parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica“ dotknuté, ani sa na lokalite a v dosahu vplyvov
projektu nevyskytujú. Kumulácia vplyvu na predmet ochrany je z tohto pohľadu vylúčená.
Za kumulatívny možno považovať samotný záber plochy UEV Tatry, ku ktorému dôjde
v prípade realizácie vyššie uvedených projektov v rozsahu zastavaných a spevnených
plôch objektov, ktoré nahradia prírodné biotopy. Príspevok predloženého projektu
záchytného parkoviska k tomuto záberu je v závislosti od variantu 0,001 %, resp. 0,0005
% z výmery UEV, pričom ide o už spevnené plochy, ktoré neplnia funkciu prirodzených
ani sekundárnych biotopov. Porovnateľný záber územia UEV Tatry je teda spojený aj so
súčasným nulovým stavom.
Pre posúdenie kumulatívnych vplyvov boli preverené aj zámery vyplývajúce
z územného plánu mesta Vysoké Tatry v k. ú. Tatranská Lomnica, tak, ako vyplývajú
z návrhu z. r. 2009 a platných zmien a doplnkov z r. 2011 až 2015. Návrhy na území
dotknutej mestskej časti Tatranská Kotlina (plochy rekreácie, bývania, občianskej
vybavenosti a statickej dopravy) nadväzujú na zastavané územie a nie sú spojené so
záberom územia UEV Tatry a CHVU Tatry, kumulatívny vplyv je vylúčený.
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Relevantný je návrh cyklomagistrály v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar – Monkova
dolina ako verejnoprospešnej stavby. Ide o súčasť dobudovania infraštruktúry pre
Podtatranskú cyklomagistrálu č. 007 vedúcu z Podbanského mestom Vysoké Tatry do
Ždiaru a Lysej Poľany. Stavba sa postupne realizuje. Zámer bol posúdený podľa zákona
č. 24/2006 ako súčasť navrhovanej činnosti „Obnova a dobudovanie turistických
chodníkov a cyklotrás v Belianskych Tatrách a ich podhorí“ v r. 2008, pričom záverečné
stanovisko odporučilo realizáciu v obmedzenom rozsahu, ktorý vyhodnotilo ako prijateľný
bez významného dopadu na chránené územia. Dotknutý úsek, ktorý je relevantný
v súvislosti s projektom „Záchytné parkovisko v k.ú. Tatranská Lomnica“ je trasovaný
v línii čiastočne spevnenej lesnej cesty, ktorá v súčasnosti prechádza úpätím pohoria na
pravom brehu Bielej a napája sa na asfaltovú miestnu komunikáciu v lokalite
navrhovaného záchytného parkoviska (plocha A). Asfaltový povrch sa v tomto úseku
neuvažuje. Takto volená trasa minimalizuje zásahy do biotopov. S ohľadom na nulový
záber biotopov európskeho významu a biotopov druhov európskeho významu projektom
záchytného parkoviska sa kumulácia priameho vplyvu s realizáciou cyklomagistrály
nepredpokladá. V čase prevádzky budú pôsobiť rušivé vplyvy, v prípade parkoviska
lokálne, v prípade cyklotrasy líniové. K možnej kumulácii môže dôjsť len priamo v úseku
navrhovaného projektu, kde nie je reálny predpoklad trvalého ovplyvnenia druhov
živočíchov z predmetu ochrany UEV Tatry a CHVU Tatry.
Z platného územného plánu obce Ždiar v znení zmien a doplnkov 2018
nevyplývajú žiadne zámery a projekty, ktoré by zasahovali do územia UEV Tatry a CHVU
Tatry alebo by mohli mať vplyv na predmet ochrany týchto území.
7. Vyhodnotenie vplyvov projektu na integritu územia sústavy Natura 2000
Záber plochy UEV a CHVU Tatry, ktorý bude spojený s realizáciou projektu, je
vyhodnotený v tabuľke č. 7.
Tab. 7: Kvantifikácia záberu území sústavy Natura 2000
SKUEV0307 Tatry
výmera UEV (ha)
plocha záberu (m2)
podiel z výmery UEV (%)
plocha záberu biotopov európskeho významu v rámci
UEV (m2)
plocha záberu biotopov druhov európskeho významu
v rámci UEV (m2)
SKCHVU030 Tatry
výmera CHVU (ha)
plocha záberu (m2)
podiel z výmery CHVU (%)
plocha záberu biotopov druhov vtákov európskeho
významu v rámci CHVU (m2)

variant 1

variant 2

66994,27
6500
0,00097
0,0

66994,27
3500
0,00052
0,0

0,0

0,0

54611,29
6500
0,0012
0,0

54611,29
3500
0,00064
0,0
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Z podrobných posúdení v prechádzajúcich častiach vyplýva, že projekt nebude
mať žiadny preukázateľný dopad na dotknutý druh európskeho významu vydra riečna
(Lutra lutra) a dotknutý biotop európskeho významu 6430 Vlhkomilné vysokobylinné
lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, ktoré sú
predmetom ochrany územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry. Projektom nebudú
dotknuté druhy vtákov európskeho významu, ktoré sú predmetom chráneného vtáčieho
územia SKCHVU030 Tatry.
Projekt „Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica“ nebude mať nepriaznivý
vplyv na integritu územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry a chráneného vtáčieho
územia SKCHVU030 Tatry.
8. Návrh zmierňujúcich opatrení
V prípade projektu „Záchytné parkovisko v k.ú. Tatranská Lomnica“ nie je potrebné
navrhovať cielené opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu na dotknutý druh
európskeho významu (vydra riečna) a biotop európskeho významu (6430), nakoľko tento
nebol preukázaný. Za postačujúce sa považujú odporúčania navrhované v príslušnej časti
zámeru navrhovanej činnosti „Záchytné parkovisko v k.ú. Tatranská Lomnica“ na
zmiernenie zásahu do odtokových pomerov, zásahu do brehových bylinných porastov
Bielej, vylúčenie zásahu do drevinových porastov Bielej a na obmedzenie potenciálneho
znečistenia a nepriaznivého dopadu na zložky prostredia v čase realizácie a prevádzky.
9. Záver
Na základe hodnotení vykonaných týmto primeraným posúdením možno
konštatovať, že projekt „Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica“ nemá
nepriaznivý vplyv ma integritu územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry
a chráneného vtáčieho územia SKCHVU030 Tatry z hľadiska cieľov ich ochrany, a to
samostatne ani v kombinácii s inými projektmi a plánmi v dotknutom území.
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