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Vysvetlivky

AGC
AGTC
BPEJ
EÚ
CHVO
CHVÚ
LHC
MDV SR
NAPANT
NATURA 2000
NCZI
NLC
NPP
PP
PR
PÚ SR
rkm
SAŽP
SHMÚ
SR
STN
ŠGÚDŠ
ŠÚ SR
TANAP
UNESCO
ÚEV
ÚPSVaR
ÚSES
VÚPOP
VÚVH
zákon
o posudzovaní
žkm
ŽSR
ŽST

Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985)
Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej
kombinovanej dopravy (1993)
bonitovaná pôdno-ekologická jednotka
Európska únia
chránená vodohospodárska oblasť
chránené vtáčie územie siete NATURA 2000
lesný hospodársky celok
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Národný park Nízke Tatry
sústava európskych chránených území, ktorú tvoria územia európskeho
významu (SAC) a chránené vtáčie územia (SPA)
Národné centrum zdravotníckych informácií
Národné lesnícke centrum
Národná prírodná pamiatka
prírodná pamiatka
prírodná rezervácia
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
riečny kilometer
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenská republika
Slovenská technická norma
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Štatistický ústav Slovenskej republiky
Tatranský národný park
Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
územie európskeho významu siete NATURA 2000
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
územný systém ekologickej stability
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Výskumný ústav vodného hospodárstva
zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
železničný
kilometer
(sžkm
–
starý
žel.
kilometer,
pred
modernizáciou; nžkm – nový žel. kilometer, po modernizácii)
Železnice Slovenskej republiky
železničná stanica
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A. Základné údaje
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov
Železnice Slovenskej republiky

2. Identifikačné číslo
31 364 501

3. Sídlo
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

4. Oprávnený zástupca navrhovateľa
REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27
831 04 Bratislava 3
Ing. Slavomír Podmanický
generálny riaditeľ REMING CONSULT a.s.
splnomocnený navrhovateľom – Železnice Slovenskej republiky („ŽSR“)

5. Kontaktná osoba
Manažér projektu a zodpovedný riešiteľ

Technické riešenie

Mgr. Michaela Seifertová

Ing. Ondrej Podolec

REMING CONSULT, a.s.
seifertova@reming.sk

REMING CONSULT, a.s.
podolec@reming.sk

02/502 01 822

041/701 07 16
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II. Základné údaje o navrhovanej činnosti
1. Názov
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry
(mimo), 2.3.4. etapa

2. Účel
Účelom hodnotenej činnosti je modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku
Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry (mimo), 2.3.4. etapa, ktorý zahŕňa traťový úsek Lučivná
– Liptovský Hrádok v sžkm 213,167 – 243,176 (nžkm 213,000 – 242,838 516).
Účelom stavby je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre
dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd AGC (Európska dohoda
o medzinárodných žel. magistrálach, 1985) a AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších
trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993) a podľa národného rozvojového
dokumentu „Dlhodobý program rozvoja železničných ciest“ (schváleným uznesením vlády SR
č. 166/93 a aktualizovaným uznesením vlády SR č. 686/97). Rozvojový dokument ako jednu
z priorít označuje modernizáciu európskeho koridoru č. V. v úseku vetvy A Bratislava – Žilina
– Čierna nad Tisou, ktorého súčasťou je aj hodnotený úsek trate.
Modernizácia žel. trate spočíva v skvalitnení jej technických parametrov
prostredníctvom zvýšenia jej technickej vybavenosti integráciou moderných
a progresívnych prvkov. Návrh modernizácie traťového úseku súčasne zohľadňuje zvýšenie
traťovej rýchlosti na maximálne možné rýchlosti, najviac však do 160 km/hod. Súčasný účel
a význam činnosti zostanú zachované, tzn. bude zachovaný charakter celoštátnej dráhy
slúžiacej verejnej železničnej doprave.

3. Užívateľ
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

4. Charakter navrhovanej činnosti
Ide o novú činnosť v dotknutej lokalite, ktorú možno v zmysle prílohy č. 8 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 o posudzovaní“) zaradiť medzi
nasledovné položky:
13. Doprava a telekomunikácie
3. Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných
časť A (povinné hodnotenie) nad 20 km
4. Železničné stanice, terminály
časť B (zisťovacie konanie) od 3 koľají
8. Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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časť B (zisťovacie konanie) bez limitu
Navrhovaná činnosť je posudzovaná vo variante nulovom (prípad, kedy by sa činnosť
nerealizovala) a v dvoch realizačných variantoch (realizácia modernizácie žel. trate v jednej
alternatíve trasovania s variantným riešením náhrady existujúcich úrovňových priecestí).

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj
Prešovský

Okres
Poprad

Žilinský

Liptovský Mikuláš

Obce
Lučivná
Štrba
Važec
Východná
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Porúbka

Katastrálne územia
Lučivná
Štrba
Važec
Východná
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Porúbka

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

7. Termín začatia a skončenia
navrhovanej činnosti
Predpokladaný termín začatia stavby:
Predpokladaný termín začiatku prevádzky:
Predpokladaná doba prevádzky:

výstavby

a prevádzky

2024
2027
bez časového obmedzenia
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8. Opis technického a technologického riešenia
8.1. Súčasný stav
Riešený traťový úsek začína v staničnom úseku za zastávkou Lučivná v sžkm 213,167 a končí
za ŽST Kráľova Lehota v sžkm 243,176 (viď situáciu v prílohe č. 2 zámeru). Celková dĺžka
úseku je v súčasnosti 30 km.
Trať bola vybudovaná prevažne v údolí Bieleho Váhu, v niektorých úsekoch prechádza
náročným, členitým terénom, ktorý kopíruje násypmi s vysokými sklonmi. Súčasný stav je
bližšie znázornený vo fotodokumentácii, ktorá je prílohou č. 1 zámeru.
Dotknutý úsek žel. trate tvoria 3 medzistaničné úseky a 3 železničné stanice:
-

(Svit) Lučivná – Štrba
ŽST Štrba
Štrba – Východná
ŽST Východná
Východná – Kráľova Lehota
ŽST Kráľova Lehota

Trať je elektrifikovaná, trakčné vedenie je napájané jednosmerným systémom 3 kV. V
medzistaničných úsekoch je trať dvojkoľajná, prevádzka na trati je pravostranná s možnosťou
jazdy po obidvoch traťových koľajach obidvomi smermi. Traťové zabezpečovacie zariadenie
je automatický blok. Maximálna traťová rýchlosť na hodnotenom úseku je 90 - 120 km/hod
s obmedzením na rýchlosť 60 km/hod v ŽST Štrba.
V traťovom úseku je železničný zvršok umiestnený na betónových príp. na drevených
podvaloch. Inštalované sú tu zabezpečovacie zariadenia 2. kategórie (v medzistaničných
úsekoch jednosmerný autoblok alebo v staniciach elektromechanické zabezpečovacie
zariadenie s ústredne prestavovanými výmenami) aj 3. kategórie (v medzistaničných úsekoch
obojsmerný autoblok alebo v staniciach reléové zabezpečovacie zariadenie). Na dotknutom
úseku sa nachádza viacero úrovňových priecestí a umelých stavieb (žel. mostov a priepustov).
V súčasnosti nie je žel. trať opatrená primárnymi ani sekundárnymi opatreniami proti
pôsobeniu hluku z dopravy na okolie.
Priestory a okolie železničných staníc sú technicky zastarané a často zanedbané. Absentuje
tu systém elektronickej požiarnej signalizácie aj poplachový systém pre prípad narušenia,
oznamovacie zariadenia sú nemoderné a opotrebované, prenos informácií a dát je realizovaný
po jestvujúcich metalických vedeniach, nie je tu prevádzkované digitálne prenosové
zariadenie. Nástupiská žel. staníc a zastávok sú staršej konštrukcie a prístup na ne je
úrovňový, ich stav nezodpovedá súčasným požiadavkám. Zastávky nie sú vybavené
rozhlasovým ani vizuálnym zariadením pre informovanie cestujúcich ani poplachovými
systémami narušenia.
Traťový úsek (Svit) Lučivná - Štrba (sžkm 213,167 - 217,025; nžkm 213,000 – 216,833)
V úseku je traťová rýchlosť 90 km/hod. V úseku sa nachádza zastávka Štrba (sžkm 215,450).
Jestvujúce smerové a sklonové pomery trasy kopírujú terén, trať sleduje priebeh vrstevníc bez
náročných umelých stavieb, vedie na násypoch príp. v odrezoch na úbočiach svahov. Sklon
jestvujúcej trate má hodnotu cca 14 ‰ – 15 ‰, pričom v stúpaní do ŽST Štrba dosahuje
hodnotu až cca 16 ‰.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Žel. zvršok sústavy R65 je uložený na betónových podvaloch, miestami na podvaloch
z tvrdého dreva. Osová vzdialenosť koľají sa pohybuje v rozmedzí 4,10 – 4,15 s výnimkou
zastávky Štrba, kde dosahuje 4,5 m. Traťové zabezpečovacie zariadenie je 2. kategórie –
jednosmerný autoblok.
Zastávka Štrba má dve krajné nástupištia s mimoúrovňovým prístupom novým podchodom
pre cestujúcich, ktorý je vybavený schodiskami a šikmými rampami.
V medzistaničnom úseku sa nenachádzajú žiadne úrovňové priecestia. Z umelých stavieb sa
v tomto úseku nachádza 1 železničný most a 4 priepusty. Železničnú trať križujú dve cestné
komunikácie pri zastávke Štrba - cesta 3. triedy III/3060 a diaľnica D1.
ŽST Štrba (sžkm 217,025 – 219,216; nžkm 216,833 – 219,000)
ŽST Štrba (sžkm 218,315) je medziľahlou stanicou na dvojkoľajnej trati, je vybudovaná v
záreze. V súčasnosti je na hlavných koľajach možná rýchlosť 60 km/hod, ktorá je limitovaná
vchodovým a odchodovým smerovým oblúkom s polomermi okolo 350 m. Koľajové
rozvetvenie je tvorené pomerovými výhybkami umožňujúcimi rýchlosť 50 km/hod v odbočke.
Stanica je významná najmä z hľadiska osobnej prepravy, predstavuje vstup do rekreačnej
zóny Vysokých Tatier (pravidelne tu zastavujú všetky rýchliky a prechádzajú IC vlaky).
Žel. zvršok v hlavných koľajach je tvorený koľajovým roštom sústavy R65 s tuhým
podkladnicovým upevnením koľajníc, v ostatných dopravných koľajach je tvaru R65 a S49,
resp. T uložený na prevažne betónových, miestami drevených podvaloch. Osové vzdialenosti
koľají sú rôzne. Nachádzajú sa tu 4 dopravné koľaje, do ktorých sú zaústené manipulačné
koľaje trakčnej meniarne depa a Strediska miestnej správy a údržby. Staničné zabezpečovacie
zariadenie je 3. kategórie - reléové.
V ŽST sa nachádza 5 úrovňových nástupísk (4 ostrovné a jedno okrajové) s dlažbou
spevneným povrchom, prístup na ne je zabezpečený úrovňovým prechodom. Z dôležitých
technologických zariadení sa v obvode stanice nachádza trakčná meniareň pre elektrické
napájanie železničnej trate.
V úseku sa nachádzajú 2 existujúce železničné mosty a 3 priepusty.
Traťový úsek Štrba - Východná (sžkm 219,216 – 229,807; nžkm 219,000 – 229,500)
Medzistaničný úsek je tvorený dvojkoľajnou traťou, maximálna traťová rýchlosť v úseku je 90
- 100 km/hod. V úseku sa nachádza zastávka Važec (sžkm 224,700).
Žel. zvršok je tvorený koľajovým roštom sústavy R65 s tuhým podkladnicovým upevnením
koľajníc prevažne na betónových podvaloch, miestami na podvaloch z tvrdého dreva. Osová
vzdialenosť koľají je 4,10 – 4,15 m s výnimkou zastávky Važec, kde je osová vzdialenosť koľají
4,50 m. Traťové zabezpečovacie zariadenie je 3. kategórie - obojsmerný autoblok.
Zastávka Važec má dve sypané nástupiská posunuté voči sebe v pozdĺžnom smere, prístup
na ne je úrovňový dvomi prechodmi. V zastávke sa nachádzalo už zrušené nákladisko. Okolité
plochy sú nesúrodé a značne zanedbané.
Od zastávky Važec až po ŽST Východná vedie trať po násypoch a úbočí údolia pozdĺž Bieleho
Váhu v zalesnenom a ťažko dostupnom teréne, sklon jestvujúcej trate kopíruje povrch terénu
a má hodnotu cca 12 ‰ až 13 ‰. ŽST Východná je umiestnená vo svahu na vrstevnici, trasa
žel. trate je v týchto miestach smerovo náročná, so striedaním pravotočivých a ľavotočivých
oblúkov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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V medzistaničnom úseku sú 3 úrovňové priecestia v sžkm 220,446 (medzi obcami Štrba
a Važec), v sžkm 225,217 (v obci Važec) a v sžkm 226,350 (na západnom okraji obce Važec
s cestou III/2343). Sumárne sa tu nachádza 7 žel. mostov a 11 priepustov.
ŽST Východná (sžkm 229,807 – 232,010; nžkm 229,500 – 231,700)
ŽST je medziľahlou stanicou na dvojkoľajnej trati (sžkm 230,581). V súčasnosti je tu max.
rýchlosť 100 km/hod, výhybky umožňujú v odbočke rýchlosť 50 km/hod. V stanici zastavujú
len osobné vlaky, do stanice nie sú zapojené žiadne vlečky.
Žel. zvršok v stanici je rôznorodý, uložený je na betónových alebo drevených podvaloch.
Osové vzdialenosti koľají sú 4,75 m. Nachádzajú sa tu 4 dopravné koľaje, 3 manipulačné
koľaje (sklad, bočná rampa a traťový obvod) a 16 výhybiek na drevených podvaloch. Staničné
zabezpečovacie zariadenie je 2. kategórie - elektromechanické s ústredne prestavovanými
výmenami.
V ŽST sa nachádzajú 4 úrovňové sypané nástupiská (1 okrajové a 3 ostrovné) s povrchom
z drveného zhutneného štrku, prístup na ne je zabezpečený úrovňovým prechodom.
V obvode ŽST Východná je vybudovaný 1 žel. most a 4 priepusty.
Traťový úsek Východná – Kráľova Lehota (sžkm 232,010 – 240,127; nžkm 231,700 – 239,800)
Rýchlosť jazdy sa v úseku pohybuje od 100 do 120 km/hod. Na predmetnom úseku sa
nenachádza žiadna zástavka.
Žel. zvršok je tvorený koľajovým roštom sústavy R65 s tuhým podkladnicovým upevnením
koľajníc uloženým prevažne na betónových podvaloch, miestami na podvaloch z tvrdého
dreva. Osová vzdialenosť koľají je v rozmedzí 4,10 – 4,15 m. Traťové zabezpečovacie
zariadenie je 2. kategórie - jednosmerný autoblok.
Jestvujúce smerové a sklonové pomery trasy úseku Východná – Kráľova Lehota kopírujú
charakter terénu, trasa sleduje priebeh vrstevníc bez náročných umelých stavieb. Od ŽST
Východná až po ŽST Kráľova Lehota vedie trať po násypoch a úbočí údolia pozdĺž Bieleho
Váhu v zalesnenom a ťažko dostupnom teréne. V tomto úseku sa v pôvodnej osi nachádza
veľa smerových oblúkov s minimálnym polomerom 495 m, sklon jestvujúcej trate kopíruje
povrch terénu, pričom dosahuje hodnotu cca 7 ‰ až 10‰.
V medzistaničnom úseku nie sú v prevádzke žiadne úrovňové železničné priecestia, nachádza
sa tu 8 železničných mostov a 12 priepustov.
ŽST Kráľova Lehota (sžkm 240,127 – 243,176; nžkm 239,800 – 242,838)
ŽST je medziľahlou stanicou na dvojkoľajnej trati. V súčasnosti je tu možná rýchlosť 100
km/hod, výhybky umožňujú v odbočke rýchlosť 50 km/hod. V stanici zastavujú osobné vlaky.
V ŽST sa nachádzajú 4 úrovňové nástupištia, prístup na ne je zabezpečený úrovňovým
prechodom. Do koľajiska žel. stanice sú zapojené vlečky tri vlečky – Eurovia – Kameňolomy
s.r.o., Drevár spol. s.r.o. a v sžkm 240,044 je zaústená vlečka MFC, s.r.o. (meniareň).
Žel. zvršok v hlavných koľajach je sústavy R65, v ostatných dopravných koľajach je sústavy
R65 a S49, resp. T na betónových alebo drevených podvaloch. Osová vzdialenosť hlavných
koľají je 4,75 m. Nachádzajú sa tu 4 dopravné koľaje, 4 manipulačné koľaje a 22 výhybiek.
Staničné zabezpečovacie zariadenie je 3. kategórie - reléové.
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V obvode ŽST Kráľova Lehota sa nachádza 1 úrovňové priecestie (v sžkm 240,529), 3 žel.
mosty a 2 priepusty.
8.2. Navrhované riešenie
Návrh modernizácie traťového úseku sleduje skvalitnenie súčasných technických parametrov
trate s cieľom zvýšenia maximálnej traťovej rýchlosti, bezpečnosti a zaistenia interoperability
podľa európskych štandardov.
V rámci modernizácie trate sa prioritne navrhuje
- Úplná výmena resp. vybudovanie železničného spodku a zvršku a komplexné
vybudovanie nového trakčného vedenia (súčasná jednosmerná trakcia bude pripravená
na nahradenie striedavou 25 kV / 50 Hz).
- Inštalácia nového dispečerského systému riadenia prevádzky, vybudovanie novej
kabelizácie k vonkajším prvkom v koľajisku a nového moderného elektronického
zabezpečovacieho zariadenia.
- Zvýšenie bezpečnosti objektov inštaláciou systému elektrickej požiarnej signalizácie
a poplachového systému narušenia.
- Digitalizácia komunikačnej siete (nové optické káblové vedenia, digitálne prenosové a
spojovacie systémy a pod.).
- Modernizácia a zvýšenie technickej vybavenosti železničných zastávok a staníc
(inštalácia zvukového systému automatického vyhlasovania, automatického vizuálneho
informačného systému a orientačného systému).
- Rekonštrukcia mostných objektov a priepustov vrátane nevyhnutných úprav vodných
tokov z dôvodu prispôsobenia šírkovému usporiadaniu trate, výškovému usporiadaniu
pod mostom a výmene potrebných konštrukčných prvkov. Vybudovanie nových mostov
a priepustov z dôvodu preloženia trate do novej polohy.
- Rekonštrukcia niektorých súvisiacich cestných komunikácií a nadjazdov za účelom
zvýšenia bezpečnosti a ochrany verejnosti, výstavba nových prístupových komunikácií
a nadjazdov.
- Zrušenie všetkých úrovňových priecestí a úrovňových prechodov koľajiska a ich
nahradenie mimoúrovňovými križovaniami a novými podchodmi.
- Výstavba nových oporných a zárubných múrov pre zabezpečenie stability železničnej
trate.
- Zatrávnenie svahov železničného telesa a realizácia doplnkových vegetačných úprav na
priľahlých pozemkoch.
- Inštalácia protihlukových stien a protihlukových panelov v blízkosti obývaných území.
Varianty navrhovanej činnosti
Predkladaný zámer je riešený vo variante nulovom (ak by sa činnosť nerealizovala a zostal
by zachovaný súčasný stav) a v dvoch realizačných variantoch (realizácia modernizácie
žel. trate v jednej alternatíve trasovania s variantným riešením náhrady existujúcich
úrovňových priecestí).
Realizačný variant vychádza a reprezentuje závery štúdie realizovateľnosti pre trať Košice –
Žilina spracovanej v roku 2014 (Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice –
Čierna nad Tisou št. hr., 2014). Podľa týchto záverov realizačný variant trate v úseku zastávka
Lučivná – Liptovský Hrádok (mimo) kopíruje pôvodnú trať s lokálnymi a neveľkými preložkami
z dôvodu vyrovnania niektorých smerových oblúkov a zvýšenia traťovej rýchlosti, resp.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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väčších prepadov rýchlosti. Začína v nžkm 213,000 za zastávkou Lučivná, prechádza cez
pôvodnú ŽST Štrba, zastávku Važec, údolie Bieleho Váhu a ŽST Východná, a končí za ŽST
Kráľova Lehota nžkm 242,838 516 (viď situáciu v prílohe č. 2 zámeru). Dĺžka realizačného
variantu je 29,838 516 km.
Variantnosť v náhrade súčasných úrovňových priecestí za mimoúrovňové kríženie sa
týka obce Važec, kde
-

vo variante 1 bude priecestie na ulici Na harte zrušené a nahradené novým
podjazdom,
vo variante 2 bude priecestie na ulici Na harte zrušené bez náhrady.

Tabuľkový prehľad prechodov cez žel. trať vo Važci a ich náhrady v jednotlivých variantoch
modernizácie žel. trate (rozdiel medzi variantami je len pri poslednom priecestí).
Súčasný stav
Podjazd do areálu píly

km
224,105

Prechod pre peších na
nástupište

224,439

Priecestie na Urbárskej
ulici (ul. Jána Hálu)
Podjazd na ul. Hlavná

224,918

Priecestie na ul. Na
harte

225,250
226,043

Variant 1
Zachovanie podjazdu,
rekonštrukcia žel. mosta
Zrušenie úrovňového prechodu
pre peších, vybudovanie nového
podchodu
Zrušenie priecestia, vybudovanie
nového podchodu pre peších
Zachovanie podjazdu, oprava
mosta
Zrušenie priecestia, vybudovanie
nového podjazdu o 150m
západnejšie v km 226,202

Variant 2
Zachovanie podjazdu,
rekonštrukcia žel. mosta
Zrušenie úrovňového prechodu pre
peších, vybudovanie nového
podchodu
Zrušenie priecestia, vybudovanie
nového podchodu pre peších
Zachovanie podjazdu, oprava
mosta
Zrušenie priecestia.

Prebudovanie úrovňových priecestí na mimoúrovňové, resp. ich zrušenie bez náhrady vyplýva
zo zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Podľa § 14, odseku 1) uvedeného zákona sa križovanie
nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami zriaďuje ako mimoúrovňové. Pri
modernizácii alebo významnej obnove existujúcich hlavných železničných tratí alebo
križujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na
mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší.
Zmena smerového vedenia železničnej trate
Zmeny smerového vedenia žel. trate a navrhované preložky nie sú zásadného významu
a majú za úlohu odstrániť lokálne rýchlostné prepady miernym vyrovnaním niektorých oblúkov
trasy zväčšením ich polomeru.
Jedná sa o tieto úseky:
-

nžkm 213,873 – 215,165 lokalita Kolombiarok
nžkm 216,897 – 217,537 lokalita pred ŽST Štrba
nžkm 221,344 – 222,726 lokalita Biely Váh
nžkm 230,606 – 231,641 lokalita ŽST Východná
nžkm 233,202 – 234,414 lokalita medzi Východnou a Kráľovou Lehotou
nžkm 238,499 – 239,775 lokalita pred ŽST Kráľova Lehota
nžkm 240,322 – 241,139 lokalita ŽST Kráľova Lehota
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Lokalita Kolombiarok (nžkm 213,873 – 215,165) - dĺžka 1,293 km
V tejto lokalite dôjde k zväčšeniu polomerov dvoch protismerných oblúkov z hodnoty 447
a 449 m na hodnotu 520 m.
Smerová úprava trate si vyžiada vytvorenie odrezu zo svahu vrchu Kolombiarok a vyhotovenie
nového oporného múru podchytávajúceho novú polohu trate pri krížení s potokom Mlynica.
Trať sa vracia do pôvodného telesa tesne pred zastávkou Štrba.
Uvedená úprava zvýši traťovú rýchlosť z 90 na 100 km/hod a zabezpečí konštantnú rýchlosť
100 km/hod v celom úseku zastávka Lučivná – ŽST Štrba
Obr. Preložka žel. trate v lokalite Kolombiarok

Obr. Odrez z vrchu v lokalite Kolombiarok

Obr. Oporný múr v krížení s potokom Mlynica v lokalite Kolombiarok
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Lokalita pred ŽST Štrba (nžkm 216,897 – 217,537) - dĺžka 0,691 km
Preložka trate v tomto úseku je potrebná kvôli návrhu nového košického zhlavia ŽST Štrba
a nahradeniu zastaraných dvojitých koľajových spojok s križovatkovými výhybkami
jednoduchším a modernejším riešením. Maximálna vzdialenosť preloženej trate od pôvodnej
stopy je cca 21 m.
Obr. Preložka žel. trate v lokalite pred ŽST Štrba

Obr. Pohľad na preložku žel. trate smer Štrba

Lokalita Biely Váh (nžkm 221,344 – 222,726) – dĺžka 1,382 km
Preložka žel. trate sa nachádza v úseku trate medzi ŽST Štrba a zastávkou Važec v mieste
kríženia trate s Bielim Váhom. Existujúce trasovanie s malými polomermi oblúkov predstavuje
rýchlostné obmedzenie s hodnotou 90 km/hod, pričom susedné úseky umožňujú rýchlosť
jazdy 110 – 120 km/hod.
Cieľom narovnania trasy je odstrániť tento rýchlostný prepad a zaistiť po modernizácii
vyrovnaný rýchlostný profil medzi ŽST Štrba a zastávkou Važec. Maximálna rýchlosť jazdy po
realizovaní preložky vzrastie na 120 km/hod.
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Preloženie trate si vyžiada vybudovanie nového zemného telesa trate na vyššom násype
a stavbu nového viacpoľového mosta ponad biokoridor Bieleho Váhu. Pôvodné teleso trate sa
opustí.
Obr. Preložka žel. trate v lokalite Biely Váh

Obr. Pohľad na preložku žel. trate v lokalite Biely Váh

Obr. Viacpoľový žel. most ponad Biely Váh
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Lokalita ŽST Východná (nžkm 230,606 – 231,641) - dĺžka 1,035 km
Preložka trate sa nachádza v úseku trate tesne za zhlavím ŽST Východná v smere do Kráľovej
Lehoty. Ide o mierne vyrovnanie pôvodnej stopy v tvare S, čo zabezpečí zvýšenie traťovej
rýchlosti na 140 km/hod v úseku nžkm 229,500 – 234,800 (5,3 km). Preložka trate si vyžiada
aj preloženie existujúcej spínacej stanice a vytvorenie nového odrezu z priľahlého svahu, kde
bude nová poloha trate chránená zárubným múrom.
Obr. Preložka žel. trate za ŽST Východná

Obr. Nový zárubný múr v preložke žel. trate za ŽST Východná

Lokalita medzi Východnou a K. Lehotou (nžkm 233,202 – 234,414) - dĺžka 1,213 km
Preložka trate sa nachádza v úseku trate medzi ŽST Východná a ŽST Kráľova Lehota, v údolí
Bieleho Váhu. Preložka vyrovnáva pôvodnú stopu trate v tvare S, s malými polomermi
oblúkov, ktoré predstavujú v úseku rýchlostné obmedzenie 90 km/hod.
Realizáciu preložky sa zvýši traťová rýchlosť z 90 na 140 km/hod v 5,3 km dlhom úseku (pozri
aj predchádzajúci popis).
Preložka si vyžiada stavbu oporného múra na jej začiatku, nového železničného mosta ponad
lesnú cestu a nového zemného telesa v stredne vysokom násype. Preložka nezasahuje do
koridoru Bieleho Váhu.
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Obr. Preložka žel. trate medzi ŽST Východná a ŽST Kráľova Lehota

Obr. Pohľad na preložku žel. trate medzi ŽST východná a ŽST Kráľova Lehota

Lokalita pred ŽST Kráľova Lehota (nžm 238,499 – 239,775) - dĺžka 1,276 km
Preložka trate sa nachádza tesne pred ŽST Kráľova Lehota v údolí Bieleho Váhu. Účelom
preložky je zvýšenie traťovej rýchlosti od km 238,5 po km 242,5 na 130 km/hod.
Preložka vyrovnáva oblúk s malým polomerom 645 m na polomer 1004 m. Vyžaduje si
prestavbu dvoch železničných mostov, vrátane prestavby mosta ponad Čierny Váh resp.
novostavby mosta v novej polohe.
Obr. Preložka pred ŽST Kráľova Lehota
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Obr. Pohľad na preložku žel. trate ŽST Kráľova Lehota

Lokalita ŽST Kráľova Lehota (nžkm 240,322 – 241,139) - dĺžka 0,816 km
Súčasná ŽST Kráľova Lehota sa nachádza v oblúku, polomer hlavných koľají 605 m umožňuje
rýchlosť 100 km/hod. Zväčšením tohto polomeru na hodnotu 1100 m sa zvýši aj možná
rýchlosť prejazdu cez stanicu na 130 km/hod a aj v priľahlých úsekoch trate (pozri aj popis
predchádzajúcej preložky).
Obr. Preložka koľajiska ŽST Kráľova Lehota

Prakticky sa jedná o prestavbu koľajiska celej železničnej stanice a jeho posun bližšie
k Bielemu Váhu. Na začiatku preložky bude potrebné vybudovať v dotyku s tokom Bieleho
Váhu nový oporný múr, ktorý podchytáva nové zemné teleso trate a súčasne ho aj chráni pred
eróziou spôsobovanou Bielym Váhom, zvlášť v čase zvýšeného prietoku v jarných mesiacoch
a počas silných dažďov.
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Obr. Pohľad na oporný múr a Biely Váh na začiatku preložky ŽST Kráľova Lehota

Dôvody zmeny smerového vedenia trate
Hlavnými dôvodmi zmeny smerového vedenia žel. trate sú skrátenie jazdnej doby
a vytvorenie vyrovnaného rýchlostného profilu.
Okrem technickej stránky sa vyššie spomínaná Štúdia realizovateľnosti (2014) zaoberala aj
ekonomickou stránkou investície do modernizácie trate, keďže investícia musí byť efektívna
a návratná. Toto je možné dosiahnuť napr. prostredníctvom zvýšenia atraktivity infraštruktúry,
kde je veľmi významným a ekonomicky vyčísliteľným faktorom skrátenie jazdnej doby. Ďalším
ekonomickým faktorom pri budúcej prevádzke je aj úspora energie potrebnej na pohon vlakov.
Odstránenie lokálnych rýchlostných skokov (prepadov) s prudkým brzdením a následným
prudkým rozbiehaním žel. súprav a vytvorenie hladkého rýchlostného profilu tak vo výsledku
znamená trvalú úsporu energie (a súčasne šetrenie životného prostredia).
Smerové a výškové vedenie trate
Výškové vedenie trate (pozdĺžny profil) je dané existujúcou traťou. Celá riešená trať má horský
charakter a pozdĺžne sklony trate dosahujú hodnoty 12 – 16 ‰. Výnimkou je len krátky úsek
od Kráľovej Lehoty po Liptovský Hrádok, kde sa trať dostáva do rovinatejšieho územia
Liptovskej kotliny. Najstrmšie úseky sú medzi zastávkou Lučivná a ŽST Štrba a medzi ŽST
Štrba a zastávkou Važec. Bez úplnej preložky trate mimo súčasnú ŽST Štrba do tunelov sa
tieto sklony nedajú odstrániť.
Smerové pomery trate sú dané dobou jej vzniku (19. storočie). Súčasná trať obsahuje oblúky
s polomermi cca 450 až 650 m, čím je daná aj maximálna možná rýchlosť jazdy 90 – 100
km/hod.
ŽST Štrba predstavuje najväčšie rýchlostné obmedzenie, pretože obsahuje polomery oblúkov
330 – 340 m s povolenou rýchlosťou jazdy len 60 km/hod. V rámci modernizácie sa vhodnými
technickými opatreniami navrhuje zvýšenie rýchlosti na 70 km/hod.
Železničný zvršok a spodok
Železničný zvršok na modernizovanej trati je v hlavných traťových koľajach navrhnutý klasický
s koľajovým roštom na železobetónových podvaloch, s pružným bezpodkladnicovým
upevnením koľajníc, uložený v štrkovom lôžku hrúbky 350 mm pod spodnou plochou podvalu.
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Bezštrkový zvršok (tzv. pevná jazdná dráha) je navrhnutý v železničnom tuneli a v priľahlých
úsekoch.
Navrhnuté výhybky vložené do hlavných koľají a koľají na obchádzanie budú uložené na
železobetónových výhybkových podvaloch s podkladnicovým pružným upevnením.
Koľaje budú zriadené ako bezstykové a budú zvarené z dlhých koľajnicových pásov (min. 75
m). Zváranie do bezstykovej koľaje sa bude vykonávať prednostne elektrickými zvarmi a hlava
koľajníc bude upravená brúsením.
Svahy zemného telesa sú štandardne navrhnuté so sklonom 1:1,75 v násypoch a 1:2
v zárezoch. Svahy násypov budú ochránené proti možným gravitačným pohybom opatreniami
na zabezpečenie ich stability (zahumusovanie s hydroosevom, koše s kamenivom, kamenné
obklady, polovegetačné tvárnice, geomreže a i.). Na zabezpečenie stability svahov v zárezoch
sú navrhnuté horizontálne odvodňovacie drény, zárubné múry, protierózne rohože
a zahumusovanie s výsevom trávneho semena. K zvýšeniu stability svahov prispieva aj ich
upevňovanie stupňovitými terasovými zárezmi.
Nové teleso je navrhnuté tak, aby bol zabezpečený odtok vody zo zemnej pláne. Zemná pláň
bude strechovitého usporiadania s priečnym sklonom 5 % čím sa zabezpečí odtok vody na
svahy, do pozdĺžnych priekop a do trativodov.
Keďže sa trať nachádza v drsnejších klimatických podmienkach, s väčším premŕzaním pôdy
v zimných mesiacoch, bude ochranná vrstva proti premŕzaniu zemnej pláne, ako hlavná
konštrukcia železničného spodku, navrhnutá s hrúbkou 50 a ž 60 cm.
Železničné stanice a zastávky
V riešenom úseku sa nachádzajú dve železničné zastávky – Štrba a Važec a tri železničné
stanice Štrba, Východná a Kráľova Lehota.
V zastávkach budú vybudované nové nástupištia s prístreškami pre cestujúcich a nové
podchody pre cestujúcich.
Modernizácia železničných staníc sa sústreďuje hlavne na koľajisko a nástupištia.
Budovy sú predmetom prestavby len v nevyhnutnom prípade, hlavne pre potreby adaptácie
priestorov pre umiestnenie nových technologických zariadení pre budúcu prevádzku trate.
-

-

-

V ŽST Štrba budú zmodernizované všetky dopravné koľaje, vybuduje sa nové ostrovné
nástupište a zrekonštruuje krajné nástupište pri výpravnej budove. Vybuduje sa aj nový
podchod pre cestujúcich pre bezpečný prístup na nástupištia.
V ŽST Východná sa zmodernizujú všetky dopravné koľaje a vybudujú sa dve nové
krajné nástupištia, na ktoré bude prístup novým podchodom. Upravia sa plochy priľahlé
k výpravnej budove.
V ŽST Kráľova Lehota sa úplne prestavia koľajisko stanice a vybudujú sa dve
nástupištia s mimoúrovňovým prístupom cez nový podchod pre cestujúcich.

Technické úpravy
-

V rámci modernizácie trate sa komplexne vybuduje nové trakčné vedenie, pripravené
na prechod na striedavú trakciu 25 kV/50 Hz. K vonkajším prvkom v koľajisku sa
vybuduje nová kabelizácia so zvýšenou ochranou proti účinkom striedavej trakcie.
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Modernizovaná trať bude v staničných úsekoch vybavená novými zaisťovacími
značkami, traťovými značkami (označenie kilometrickej polohy) a príslušnými
návestidlami.
Prestavba hodnoteného úseku železničnej trate si vyžiada nové moderné
zabezpečovacie zariadenie.
Odstránené budú všetky priecestné zabezpečovacie zariadenia, keďže
v definitívnom stave budú zrušené všetky úrovňové križovania železnice s cestnými
komunikáciami.
V staniciach a na zastávkach bude vybudovaný zvukový systém automatického
vyhlasovania na základe polohy vlakov, automatický vizuálny informačný systém
a orientačný systém smerových šípok a informačných, zákazových a príkazových
tabuliek.
Pre prenos dát bude vybudovaná nová sieť postavená na digitálnej technológii.
Prenosovým médiom bude optický kábel.
V objektoch pre zabezpečenie dopravy (výpravné budovy, nové prevádzkové budovy)
sa vykoná vybavenie služobných a technologických miestností oznamovacím
zariadením.
Realizovanými stavebnými prácami môže byť zasiahnutá jestvujúca kabelizácia.
V miestach kríženia či súbehu žel. trate alebo súvisiacich objektov s el. rozvodmi bude
zabezpečené ich mechanické ochránenie, resp. preloženie. V miestach kríženia alebo
súbehu trate s inžinierskymi sieťami budú tieto ochránené oceľovou chráničkou.
Zabezpečené budú tiež rekonštrukcie existujúcich rozvodov a inštalácia nových pre
pripojenie navrhovaných technologických a stavebných objektov.
Pre mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu železničnej prevádzky bude
vybudovaná mobilná rádiotelefónna sieť určená výhradne pre železničnú prevádzku
(aktuálne v projektovej príprave ako samostatná stavba).
Z dôvodu ochrany osôb, technologických zariadení a objektov je navrhnuté v
obsadených aj v neobsadených, diaľkovo ovládaných objektoch vybudovať systém
elektrickej požiarnej signalizácie. Elektrická požiarna signalizácia bude inštalovaná
aj do vytipovaných priestorov v železničných staniciach.
Z bezpečnostných dôvodov budú technologické zariadenia umiestnené v stavebných
objektoch chránené poplachovým systémom narušenia objektu a snímacími video
prvkami.

Nové konštrukčné prvky zvýšia komfort jazdy koľajových vozidiel a cestujúcich, zabezpečia
minimalizáciu negatívnych vplyvov železničnej prevádzky na okolité prostredie (tlmenie hluku,
vibrácií, odvádzanie odpadových vôd a i.) a zvýšia technickú vybavenosť dotknutej žel. trate.
Súvisiace stavebné objekty
Súčasťou prípravy staveniska pre navrhované koľajové riešenie a ďalšie súvisiace stavebné
objekty bude aj asanácia niektorých objektov vrátane nevyhnutného výrubu nelesnej
drevinovej vegetácie.
Z návrhu novej trasy vyplýva rekonštrukcia existujúcich resp. výstavba nových
mostných objektov, cestných komunikácií, oporných a zárubných múrov a umelých
stavieb.
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Cestné komunikácie
- Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti budú v celom úseku trate jestvujúce úrovňové
priecestia zrušené. Nahradené bude vo všetkých variantoch priecestie na miestnej
komunikácii ul. Urbárska v obci Važec novým podchodom pre verejnosť. Vo variante 1
je uvažované s nahradením priecestia na ulici Na harte v obci Važec na ceste III/2343
novým cestným podjazdom na preložke danej cesty, vo variante 2 je toto priecestie
zrušené bez náhrady. Ostatné úrovňové priecestia budú zrušené bez náhrady.
- Súčasťou modernizácie budú preložky komunikácií ako náhrada za zrušené
priecestia vrátane mimoúrovňových krížení. Vyvolané preložky budú navrhnuté
v kategórii jestvujúcich komunikácií. V tomto stupni poznania je známa preložka cesty
III/2343 na západnom okraji Važec vo variante 1, ktorej súčasťou bude nový cestný
podjazd ako náhrada za zrušené priecestie v sžkm 226,348.
- Súčasťou činnosti budú tiež úpravy komunikácií súvisiace s preložkami ciest
a pripájaním nových komunikácií. V súčasnom stupni poznania je známa potreba
úpravy cesty I. triedy I/18 v katastri obce Važec v prípade realizácie variantu č. 1.
- V prípade potreby budú vybudované nové prístupové komunikácie k železničným
staniciam a zastávkam a k ostatným stavebným a technologickým objektom vrátane
dočasných komunikácií počas výstavby. Prístupové komunikácie k technologickým
zariadeniam budú navrhnuté ako poľné cesty a prípadné prístupové komunikácie k
zastávkam budú navrhnuté v kategórii miestnych komunikácií. Šírkové usporiadanie
komunikácií bude zodpovedať ich kategórii.
- Realizované budú aj nové spevnené plochy v rámci železničných staníc a zastávok,
ich dispozičné riešenie v predstaničných priestoroch bude vychádzať z technických
projektov a požiadaviek investora.
Mimoúrovňové kríženia
- Nahradzované úrovňové križovania so železničnou traťou budú riešené mimoúrovňovo
- cestným podjazdom a podchodom pre chodcov. U ostatných jestvujúcich
cestných mostov križujúcich trať sa uvažuje s úpravou ochranných sietí pred dotykom
so živými časťami trakčného vedenia .
- Ako náhrada za úrovňové prechody koľajiskom v zastávke Štrba a v ŽST Štrba, ŽST
Važec, ŽST Východná a ŽST Kráľova Lehota sú navrhnuté nové podchody pre
cestujúcich. Nosné konštrukcie podchodov sú navrhnuté ako prefabrikované rámové
alebo ako monolitické železobetónové konštrukcie, v staniciach budú podchody
vybavené schodišťami a osobnými výťahmi alebo šikmými rampami.
Železničné mosty a priepusty
- Viaceré existujúce žel. mosty sú navrhnuté na rekonštrukciu vzhľadom na ich
súčasný stav a parametre modernizovanej žel. trate. Súčasne bude v rámci
navrhovaných preložiek trate vybudovaných viacero nových mostných objektov
a naopak, niektoré mosty na opustenom telese budú pravdepodobne demontované.
Typy nosných konštrukcií budú určené vo vyšších stupňoch projektu.
- Je pravdepodobné, že súčasťou stavby bude tiež vybudovanie viacerých mostných
provizórií, ich potreba bude vyplývať z výstavby nových podchodov a prestavby
jestvujúcich železničných mostov. Reálnu potrebu mostných provizórií ukážu až vyššie
stupne projektu.
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Jestvujúce priepusty na trati budú zrekonštruované v potrebnom rozsahu a v prípade
potreby budú navrhnuté priepusty nové. Nefunkčné a nepotrebné priepusty sa
odstránia.

Oporné a zárubné múry:
- Smerové úpravy koľají vyžadajú výstavbu nových oporných a zárubných múrov.
Podľa potreby sa navrhnú rôzne typy múrov - gravitačné, železobetónové uholníkové
a kotvené oporné múry, klincované zemné svahy, oporné múry vystužené geomrežou,
pilótové steny a i.
Úpravy vodných tokov
- Prestavbou jestvujúcich železničných mostov, resp. výstavbou nových mostov
prekonávajúcich vodné toky môžu byť vyvolané úpravy dotknutých vodných tokov.
Vzhľadom na to, že jestvujúce mosty väčšinou nevyhovujú požiadavke dostatočnej
kapacity mostného otvoru na storočnú vodu, potrebná je aj príslušná úprava koryta
toku pred a za mostmi (spevnenie dna a svahov toku a jeho prispôsobenie sa
jestvujúcemu tvaru toku nábehmi svahov).
- Preložka ŽST Kráľova Lehota si vyžiada úpravu koryta Bieleho Váhu v dĺžke cca
220 m.
- Kríženie trate s Bielym Váhom medzi Štrbou a Važcom novým viacpoľovým mostom
v nžkm 221,997 je uvažované bez úprav toku.
Protihlukové opatrenia
- V niektorých priestoroch situovania objektov bývania budú pre zníženie nepriaznivých
hladín hluku na prípustnú úroveň navrhnuté protihlukové steny. Ich umiestnenie bude
bližšie určené po vykonaní predikcie hlukových pomerov v dotknutom území po
zohľadnení modernizácie žel. trate v hlukovej štúdii.
- Ako sekundárne opatrenie sú navrhované výmeny okien na niektorých obytných
objektoch dotknutých blízkosťou trate.
Vegetačné úpravy
- S cieľom spevnenia svahov násypu železničného telesa ako aj spevnenia svahov
priekop a svahov nad zárubnými múrmi sú navrhované vegetačné úpravy. Všetky
svahy budú zahumusované a opatrené hydroosevom, zatrávnené budú aj
priestranstvá dotknuté pri stavbe. V úsekoch s vysokými násypmi resp. hlbokými
zárezmi bude pre efektívnejšie spevnenie svahov navrhnutá výsadba drevín.
Iné úpravy
- Pre prípravu stavby bude potrebné odstrániť objekty žel. prevádzky - v čase
spracovania zámeru je známa potreba odstránenia súčasnej spínacej stanice za ŽST
Východná a jej nové vybudovanie v inej polohe.
- V nevyhnutnom rozsahu bude tiež potrebné odstrániť nelesnú drevinovú vegetáciu.
Rozsah výrubov drevín definuje podrobnejší stupeň stavebného projektu a spracovaný
dendrologický prieskum.
- Vzhľadom na blízkosť trate k dvom národným parkom (TANAP a NAPANT) môže byť
súčasťou návrhu modernizácie inštalácia navádzacieho oplotenia pre migrujúcu
zver, ktoré ju bude navádzať k bezpečným prechodom cez trať. Uvedené opatrenie
vyplynie z ďalšieho procesu prípravy a prerokovávania projektu stavby,
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v mieste preložiek žel. trate bude potrebné odstrániť pôvodné teleso žel. trate

Realizácia modernizácie trate zabezpečí vyššiu priechodnosť koľajových vozidiel, zvýšenie
únosnosti železničného zvršku a podvalového podložia, zvýšenie priechodnosti mostných
stavieb, bezkolízny prístup pre cestujúcich, prístup pre cestujúcich s obmedzenými
schopnosťami pohybu, vybudovanie nového staničného zabezpečovacieho zariadenia 3.
kategórie, zriadenie novej telekomunikačnej techniky, rekonštrukciu alebo výmenu všetkých
zastaraných a opotrebovaných konštrukcií častí a technického vybavenia.
Celá modernizácia úseku železničnej trate bude realizovaná pri zachovaní prevádzky na
existujúcej trati s minimalizovaním jej obmedzení. Súčasný účel a význam činnosti zostanú
zachované, zmena nastane v smerovom a výškovom vedení trate a v jej technických
parametroch.

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej
lokalite
Jedným zo strategických cieľov Slovenska v procese európskej integrácie je napojenie
národných dopravných väzieb na európsku dopravnú sieť. Požiadavka modernizácie
vybraných železničných tratí nadväzuje na snahy EÚ vytvoriť fungujúci železničný systém s
harmonizovanými kvalitatívnymi ukazovateľmi a so zvýšenou výkonnosťou.
Dotknutý úsek železničnej trate Žilina – Košice patrí do európskeho dopravného koridoru č. V
vetvy Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou. V súčasnosti však tento úsek požadované
parametre pre modernizované železničné dopravné cesty nespĺňa. Účelom navrhovanej
činnosti je skvalitnenie technických parametrov dotknutého úseku železničnej trate pri
zohľadnení zvýšenia rýchlosti prepravy do 160 km/hod prostredníctvom zabezpečenia jej
vyššej technickej vybavenosti pri súčasnom zachovaní jej účelu a významu.
Modernizáciou železničnej trate budú dosiahnuté parametre zodpovedajúce požiadavkám na
poskytovanie kvalitatívne konkurencieschopných železničných služieb, požiadavkám
štandardov EÚ a tiež uzatvoreným medzinárodným dohodám. Realizáciou navrhovaných
úprav sa zvýši bezpečnosť (odstránením úrovňových krížení), zrýchli sa a skvalitní kultúra
cestovania (zvýšením komfortu a plynulosti jazdy) a zlepší sa súčasná situácia v životnom
prostredí (začlenením opatrení na elimináciu negatívnych účinkov prevádzky na trati).

10. Celkové náklady stavby (orientačné)
V prípade nulového variantu nie je predpoklad žiadnych investičných nákladov.
Celkové investičné náklady realizácie navrhovanej činnosti predstavujú
-

pre variant 1................305 mil. €
pre variant 2................303 mil. €

Predpokladá sa kombinovaný spôsob financovania, tzn. príspevkom zo štátneho rozpočtu a
z fondov EÚ.
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11. Dotknutá obec
Navrhovaná činnosť je v zmysle administratívneho členenia spadá do Prešovského a
Žilinského kraja, okresov Poprad a Liptovský Mikuláš. Dotknutý úsek žel. trate prechádza
viacerými obcami:
Okres
Poprad
Liptovský Mikuláš

Obce
Lučivná
Štrba
Važec
Východná
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Porúbka

12. Dotknutý samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

13. Dotknuté orgány
Útvar vedúceho hygienika rezortu MDV SR
Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor
dráhový stavebný úrad
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Krajský pamiatkový úrad Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Poprad, Odbor krízového riadenia
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš
Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP
Štátna ochrana prírody SR, Správa NAPANT

14. Povoľujúci orgán
MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad
Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Obec Lučivná
Obec Štrba
Obec Važec
Obec Východná
Obec Hybe
Obec Kráľova Lehota
Obec Liptovská Porúbka

15. Rezortný orgán
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti
podľa osobitých predpisov
- vydanie územného rozhodnutia podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- vydanie stavebného povolenia podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- povolenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej
činnosti presahujúcich štátne hranice
Dotknutý úsek žel. trate je súčasťou transeurópskej jednotnej dopravnej siete TEN-T, ktorá je
z hľadiska vytvorenia silného dopravného systému európskou dopravnou sieťou s najvyššou
prioritou. Modernizácia daného úseku žel. trate tak prispieva k zvýšeniu kvality železničnej
dopravy nielen na území Slovenska, ale tiež v nadväzujúcich úsekoch európskej železničnej
siete. Skvalitnenie železničnej infraštruktúry prispieva k zrýchleniu prepravy a zároveň k
zvýšeniu konkurencieschopnosti železničnej dopravy v európskom priestore.
Navrhovaná činnosť nebude zdrojom závažných negatívnych vplyvov presahujúcich štátne
hranice Slovenskej republiky.
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III. Základné informácie o súčasnom stave životného
prostredia dotknutého územia
1.
Charakteristika
chránených území

prírodného

prostredia

vrátane

1.1. Geomorfologické pomery
Dotknutý úsek železničnej trate sa tiahne údolím Bieleho Váhu v Podtatranskej kotline, zo
severu uzatvorenej pohorím Vysoké Tatry a z juhu pohorím Kozie chrbty.
Z geomorfologického hľadiska (Kočický a Ivanič, 2011, ŠGÚDŠ) patrí dotknuté územie do
Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Panónskej panvy, provincie Západných Karpát,
subprovincie Vnútorných Západných Karpát, Fatransko-tatranskej oblasti. Železničná trať
prechádza celkom Podtatranská kotlina (podcelkom Popradská kotlina a časťou Štrbská
pahorkatina, podcelkom Liptovská kotlina a časťami Hybianska pahorkatina a Liptovské nivy)
a celkom Kozie chrbty (podcelkom Dúbrava a podlcekom Važecký chrbát).
Podtatranská kotlina predstavuje mohutnú vnútrohorskú depresiu, ktorá od Štrbského rozvodia
vo výškach 900 až 1 000 m n.m. klesá smerom do Liptovskej kotliny na 470 m n.m. a smerom
do Popradskej kotliny vystupuje nad 570 m n.m. Na západe a severe ju ohraničujú Vysoké
Tatry a Spišská Magura, na východe Levočské vrchy. Má charakter pahorkatiny, v ktorej sú
rozšírené usadeniny štrkov a pieskov z vložkami hlín. Reliéf kotliny je prevažne málo členitý,
tvorený je náplavovými kužeľmi riek napájaných tatranskými ľadovcami
Pohorie Kozie chrbty sa tiahne východo-západným smerom, od Jánoviec pri Poprade až po
Kráľovu Lehotu pri sútoku Bieleho a Čierneho Váhu. Jeho severné svahy spadajú do
Podtatranskej (Liptovskej a Popradskej) kotliny, južnú hranicu tvorí údolie Čierneho Váh,
východnejšie hlboká a výrazná Vikartovská brázda, ktorou preteká horný tok rieky Hornád.
Kozie chrbty buduje podobne ako blízke pohoria Vysokých a Nízkych Tatier kryštalinikum s
obalovými jednotkami a člení sa na dva podcelky - Važecký chrbát a Dúbrava.
Hlavným činiteľom pretvárania krajiny dotknutého územia v súčasnosti je človek, najmä jeho
stavebná činnosť. Morfologicky výrazné sú najmä zárezy a násypy železničnej trate, diaľnice
a miestnych ciest.
1.2. Geologické pomery
Geologické pomery (Geofos, s.r.o., 2006)
Liptovská a Popradská kotlina sú budované horninami centrálnokarpatského paleogénu.
V tomto geologickom komplexe možno vyčleniť viaceré súvrstvia:
- borovské súvrstvie zložené z karbonátových brekcií, zlepencov a pieskovcov, prítomné
sú aj organodetritické a organogénne vápence. Hrúbka súvrstvia dosahuje niekoľko
desiatok až 150 m. Medzi Liptovským Hrádkom a Važcom ležia bazálne zlepence na
chočskom príkrove a vytvárajú tak obrubu severných svahov Nízkych Tatier. Cca 500
m na východ od Východnej má súvrstvie špecifický charakter, tvoria ho nevápnité
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tmavé až čierne ílovce s brakickými spoločenstvami mäkkýšov. Podobná formácia
s výskytom uhlia s avyskytuje juhozápadne od Štrby.
hutianske súvrstvie zložené z premenlivo vápnitých sivých ílovcov, s ojedinelými
lavicami pieskovcov, siltovcov, drobnozrnných zlepencov a šošovkovitých polôh
paleokarbonátov, dosahujúcich hrúbku 10 – 25 cm. Pomer pieskovcov k ílovcom
dosahuje 1 : 4 až 1 : 10, rozšírený je v okolí Liptovského Hrádku, t.j. v strede Liptovskej
kotliny. Horniny sú prevažne nízko až silne zvetrané, lokálne tektonicky porušené,
v zóne elúvia sú silno zvetrané až rozložené. Vyznačujú sa nízkou až veľmi nízkou
pevnosťou, sú málo odolné voči zvetrávaniu a majú veľkú hustotu diskontinuít. V zóne
rozloženia (elúvium) majú až charakter ílovitých zemín.
zuberecké súvrstvie tvorené flyšovou litofáciou, ktorá sa vyznačuje striedaním
pieskovcov a ílovcov. V dotknutom území boli rozlíšené subfácie normálneho flyšu,
flyšu s prevahou ílovcov a flyšu s vývojom hrubých pieskovcových lavíc.

Na ostatných úsekoch je predkvartérne podložie tvorené horninovými komplexmi mezozoika,
ktoré tvoria geologickú stavbu jadrového pohoria Nízke Tatry a Kozie chrbty. Mezozoikum
zastupujú horniny malužinského a chočského príkrovu. Z hľadiska litológie je komplex
budovaný rozličnými typmi karbonatických hornín stredného a vrchného triasu (dolomity,
vápence reflinského, dachteinského a guttensteinského typu, rohovcové vápence a p.) a
komplexom bridlíc lunzských vrstiev, kde vystupujú tmavé bridlice a pieskovce (v okolí
Liptovského Hrádku a západne od Važca). Mezozoické komplexy sa ponárajú pod paleogénnu
výplň liptovskej a popradskej kotliny. Medzi súvrstvia, ktoré sa vyskytujú v koridore železnice
patria:
- dachsteinské vápence - biele, svetlosivé a ružové hrubolavicovité vápence s polohami
brekciovitých a oolitických vápencov. Medzi vrstvami vápencov sa vyskytujú preplástky
zelených, červených a fialových ílovcov a slieňovcov. Vápence sú zvyčajne zdravé až
zvetrané, lokálne tektonicky porušené. Neporušené a nezvetrané vápence sa
vyznačujú vysokou pevnosťou, majú sklon ku krasovateniu a v pripovrchových
častiach k rozvoľňovaniu. Pukliny pri povrchu sú zvyčajne otvorené, vyplnené
piesčitým materiálom. Z hľadiska hydrogeologického predstavujú kolektor podzemnej
vody s puklinovo-krasovou priepustnosťou.
- hlavné dolomity –vrstevnaté alebo masívne, sivej a svetlosivej farby, zriedkavo
tmavosivé. V laviciach sú časté preplástky červených a zelených ílovitých bridlíc
hrúbky 10 - 20 cm. Hrúbka súvrstvia dosahuje 300 – 400 m. Dolomity sú zvyčajne
zdravé až zvetrané, v prípade tektonického porušenia až silne zvetrané či rozložené.
Sú husto rozpukané so zovretými puklinami. V tektonicky porušených zónach
nadobúda hornina charakter dolomitickej múčky (brizolitu). Z hydrogeologického
hľadiska ide o kolektor podzemnej vody s puklinovou priepustnosťou.
- lunzské vrstvy – súvrstvie flyšového charakteru so striedaním sivých až čiernych
rozpadavých bridlíc s jemnozrnnými pieskovcami sivej až zelenkastej farby. Hrúbka
súvrstvia je premenlivá, polohy bridlíc prevládajú nad vrstvami pieskovcov. Bridlice
rýchlo podliehajú zvetrávaniu, sú rozpadavé na charakteristické ihlice a čriepky.
Pukliny sú otvorené a vyplnené ílovitým materiálom, smerom do hĺbky sa utesňujú.
Hydrogeologicky predstavujú bariéru (okrem rozpukaných polôh pieskovcov).
- reiflinské vápence – tmavosivé až čierne vrstevnaté, niekedy organodetritické vápence
s hojnými hľuzami rohovcov. Vyššiu časť tvoria svetlosivé vápence s rohovcami,
sporadicky sa vyskytujú vložky sivých a olivovozelených i béžových slieňov hrúbky do
20 – 30 cm, niekedy i viac. Bazálnu časť tvoria rohovcové dolomity, ktoré sa ojedinele
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vyskytujú aj v súvrství vápencov ako vložky do hrúbky 5 m. Vrchnú časť súvrstvia tvoria
niekoľko metrov hrubé vrstvy tmavosivých vápnitých a ílovitých bridlíc s lavicami
tmavých ílovitých vápencov s vrstvičkami silicitov. Vápence a dolomity sú veľmi pevné,
zvyčajne zdravé a navetrané, v okolí výrazných puklín a tektonických porúch zvetrané.
Sú systematicky rozpukané, s otvorenými puklinami. Hydrogeologicky predstavujú
kolektor podzemnej vody s výraznou puklinovou a krasovou priepustnosťou.
chočské dolomity –lavicovité, len zriedka nezreteľne vrstevnaté, sivej a tmavosivej
farby, kalové, cukrovité i laminované, miestami s vrstvami sedimentárnych brekcií.
Predstavujú vysokopevné avšak krehké horniny s charakteristickým ostrohranným
rozpadom. V tektonicky porušených zónach a v zóne rozloženia nadobúdajú charakter
dolomitickej múčky (brizolitu). Z hydrogeologického hľadiska predstavujú kolektor
podzemnej vody s puklinovou a miestami až krasovou priepustnosťou.
gutensteinské vrstvy – tmavosivé až čierne lavicovité vápence, často červíkovité,
miestami laminované, s vložkami dolomitov. Hrúbka súvrstvia dosahuje 200 – 250 m.
Hojne sa vyskytujú polohy brekcií. Má podobne charakteristické vlastnosti ako súvrstvie
reiflinských vápencov.

Kvartérne sedimenty na území zahrňujú rad genetických typov vyznačujúcich sa variabilným
litologickým zložením, pestrou faciálnou skladbou i rôznym vekom od najstaršieho pleistocénu
až do holocénu. V dotknutom území sú vyvinuté sedimenty:
- fluviálneho komplexu – prevažne štrky korytovej fácie veľkých vodných tokov
a horských tokov, štrkové komplexy prekryté holocénnymi náplavovými sedimentmi
charakteru pieskov a ílov v oblasti údolných nív a sedimenty poriečnych terás a
sedimenty náplavov horských tokov.
- proluviálneho komplexu – prevažne zle vytriedené až nevytriedené hlinito-piesčité a
hlinité štrky a hlinité zeminy pri vyústeniach bočných dolín do údolia Váhu.
- deluviálneho komplexu – zvyčajne svahové sute rozličného zloženia a obsahu
úlomkov, na paleogénnych podložných komplexoch s miernymi svahmi prevažne
hlinité a ílovité deluviálne sedimenty.
- glacifluviálneho komplexu – prevažne štrkovité až balvanité sedimenty s prímesou
jemnozrnnej frakcie a výskytom organických zemín.
- organogénne sedimenty – rašeliny a organické bahná v bezodtokových depresiách
resp. v údoliach vodných tokov.
- antropogénne sedimenty – prevažne stavebné navážky rozličného charakteru, najmä
násypy ciest, diaľnic a železníc, zásypy terénnych depresií a podobne.
Inžinierskogeologická charakteristika (Geofos, s.r.o., 2006)
V zmysle regionálneho členenia (Maheľ et al., 1967) je širšie územie v okolí železničnej trate
budované horninami geotektonickej jednotky Centrálne západné Karpaty.
Na základe regionálnej inžinierskogeologickej klasifikácie (Matula et al., 1965) možno územie
zatriediť do regiónu Neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských kotlín
Liptovská kotlina (56) a Popradská kotlina (57). Ďalej územie zasahuje do regiónu Jadrových
pohorí, oblasti vysokých jadrových pohorí Nízke Tatry (2).
V zmysle regionálnej inžinierskogeologickej klasifikácie hornín Slovenska (Matula a Pašek,
1986) je v dotknutom území možné vyčleniť litologické formácie pieskovcovo-slieňovcovovápencovú, formáciu vápencovo-dolomitických hornín, flyšovú formáciu a formáciu
kvartérnych pokryvných útvarov.
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V širšom okolí koridoru modernizovanej železničnej trate sa vyskytujú nasledujúce inžinierskogeologické rajóny:
- Rajón flyšoidných hornín (Sf) tvorený najmä ílovcami a pieskovcami s prevahou ílovcov
(hladina podzemnej vody je zvyčajne v hĺbke nad 10 m pod terénom);
- Rajón zlepencových hornín (Sz) tvorený bazálnymi zlepencami paleogénnej výplne
kotlín (hladina podzemnej vody je zvyčajne v hĺbke viac ako 10 m pod terénom);
- Rajón vápencových hornín (Sv) budovaný rozličnými druhmi vápencov (hladina
podzemnej vody je prevažne v hĺbke viac ako 10 m pod terénom, nepriepustné polohy
slienitých vápencov môžu tvoriť hydrogeologické bariéry s vyššou úrovňou hladiny
podzemnej vody);
- Rajón dolomitických hornín (Sd) tvorený najmä dolomitmi a dolomitickými vápencami
(hladina podzemnej vody je prevažne v hĺbke nad 10 m pod terénom);
- Rajón ílovcovo-prachových hornín (Si) budovaný poloskalnými horninami najmä
ílovcami a prachovcami, lokálne s vložkami pieskovcov (hladina podzemnej vody sa
zvyčajne nachádza v hĺbkach do 10 m až nad 10 m pod terénom);
- Rajón deluviálnych sedimentov (D) plošne rozšírený na svahoch, budovaný ílmi
a hlinami až suťami, hrúbka komplexov dosahuje 2 – 5 m a v spodných častiach
svahov aj viac ako 5m;
- Rajón zosuvných delúvií (Dz) tvorený najmä ílmi, hlinami a suťami, hrúbka komplexu
dosahuje 3- 8 m, lokálne až 16 m (úroveň hladiny podzemnej vody je zvyčajne blízko
terénu a je značne závislá od zrážok);
- Rajón deluviálnych sedimentov v úvalinách (Du) litologicky tvorený hlinami a sutinami
podliehajúcimi výmoľovej erózii;
- Rajón deluviálnych sedimentov (DGf) tvorený hlinitými a ílovitými zeminami
polygenetického charakteru, ktoré tvoria delúviá z pôvodne glacifluviálnych
sedimentov, hrúbka hlinitého pokryvu dosahuje 2 - 4 m a štrkovej vrstvy 2 – 12 m
(hladina podzemnej vody je viazaná na polohy štrkov a má často napätý charakter);
- Rajón fluviálnych náplavových horských tokov (Fh) tvorený štrkmi až balvanitými
štrkmi, v dolných častiach tokov zvyčajne prekrytými vrstvou hlín ílovitých a piesčitých
štrkov, hrúbka hlinitého pokryvu dosahuje 2 - 4 m a štrkovej vrstvy 2 – 12 m (hladina
podzemnej vody je blízko povrchu a pri väčších zrážkach býva územei zatopené);
- Rajón fluviálnych terasových stupňov (Ft) budovaný lokálne zachovanými poriečnymi
terasami z hlinitopiesčitými až hlinitými štrkmi stredno- až hrubozrnnými, hrúbka
komplexu dosahuje 2 – 4 m, lokálne až 9 m (hladina podzemnej vody je zvyčajne
voľná);
- Rajón fluviálnych údolných riečnych tokov (Fn) ako výplň údolných nív väčších tokov
prevažne charakteru dobre opracovaných štrkov s možnými polohami bahnitých a
piesčitých sedimentov, hrúbka štrkových akumulácií dosahuje 1 – 9 m a hrúbka
ílovitých zemín 1 – 2 m (hladina podzemnej vody je voľná, nachádza sa približne
v polovici až dolnej časti štrkovej polohy);
- Rajón glacifluviálnych sedimentov (Gf) tvorený hlinito-piesčitými štrkmi miestami
prekrytými hlinitou vrstvou (hladina podzemnej vody je v hĺbke 5 – 10 m, lokálne aj nad
10 m pod terénom, prevažne voľná);
- Rajón proluviálnych sedimentov (P) budovaný najmä hlinito-piesčitými a hlinitými
štrkmi prevažne zle vytriedenými s polohami bahnitých sedimentov, hrúbka komplexu
dosahuje 2 – 4 m, pri väčších kužeľoch aj 14 -19 m (hladina podzemnej vody je závislá
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na morfologickej pozícii, zvyčajne závisí od úrovne hladiny v povrchovom toku a na
dotácii zo svahových sedimentov);
Rajón rašelinísk na náplavoch horských tokov (OrFh) tvorený rašelinami, organickými
hlinami a ílmi v podloží ktorých sú fluviálne štrky, hrúbka vrstvy je 1 – 2 m (územie je
väčšinou podmáčané s dvomi horizontmi hladín podzemnej vody);
Antropogénne sedimenty (An) predstavujú komplex stavebných navážok (násypy ciest,
železníc a podobne) a navážok komunálnych odpadov (prevažne divoké skládky
heterogénneho zloženia), hrúbka rajónu je premenlivá.

Geodynamické javy
V širšom okolí železničnej trate sa z geodynamických javov vyskytujú najmä zvetrávanie,
erózia, akumulácia, svahové pohyby, zamokrenie územia, zemetrasenia a tektonické pohyby,
objemové zmeny hornín, krasovatenie a rozvoľňovanie a porušenie masívu diskontinuitami
(Geofos s.r.o., 2006):
- Plošnému zvetrávaniu je vystavené prakticky celé územie trasy. Jeho dosah je
obmedzený (kvartérny pokryv čiastočne chráni hlbšie uložené horninové masívy),
menej mu odolávajú ílovce, slieňovce a siltovce. Hĺbkové zvetrávanie je viazané na
tektonicky porušené horninové masívy s vysokým stupňom rozvoľnenia, na otvorené
pukliny a oblasti s výraznejšou cirkuláciou podzemnej vody.
- Erózia je viazaná najmä na okolie vodných tokov a oblasť svahov. Hĺbková (výmoľová)
erózia sa prejavuje výraznejšie najmä na strmých svahoch budovaných skalnými
horninami a na miernejších svahoch v kombinácii so svahovými pohybmi.
- Svahové pohyby sú v dotknutom území viazané na podložie budované prevažne
ílovcami a slieňovcami, kde dochádza k vzniku plošných a prúdových zosuvov.
Blokové deformácie boli dokumentované na strmších svahoch, skalné zrútenia alebo
opadávania úlomkov boli zistené v oblastiach s výraznými skalnými útvarmi
vystupujúcimi na povrch územia resp. v skalných zárezoch trate a ciest.
- Zamokrenie územia sa lokálne vyskytuje v terénnych depresiách s nepriepustným
podkladom (ílovité deluviálne sedimenty alebo podložné horniny ílovcov a slieňovcov)
a v úzkych dolinách horských tokov s vysokou hladinou podzemnej vody, zvyčajne sa
na ne viažu aj na zosuvné územia.
- Akumulácia sedimentov je viazaná na pomalé vodné toky, vyústenia bočných dolín do
širokých údolných nív (proluviálne kužele) a na úpätiach skalných stien (akumulácia
suťového materiálu, vznik dejekčných kužeľov a suťovísk).
- Zemetrasenia neboli v posledných rokoch v území zaznamenané. Je však predpoklad,
že k nim môže dôjsť aktivizáciou niektorých hlbokých zlomových porúch najmä na
styku liptovskej a popradskej kotliny s okolitými jadrovými pohoriami. V minulosti boli
dokumentované pohyby jednotlivých horninových krýh v kotlinách.
- Objemové zmeny hornín sa prejavujú najmä pri zmenách obsahu vody v zemine resp.
pri zamŕzaní. Najviac sú na tieto javy citlivé ílovcové a slieňovcové horniny, íly a ílovité
zeminy.
- Krasovatenie bolo dokumentované na územiach budovaných karbonatickými
horninami, predovšetkým v pohorí Kozie chrbty.
- Rozvoľnenie masívu možno pozorovať vo vrcholových častiach pohorí dotknutého
územia, porušenie hornín diskontinuitami je sprievodným javom geologického vývoja
horninových masívov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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V dotknutom území sú vzhľadom na lokálne terénne podmienky evidované viaceré
aktívne, potenciálne aj stabilizované zosuvy, z ktorých žiaden sa nenachádza v blízkosti
súčasného telesa žel. trate (ŠGÚDŠ, 2018).
Obr. Evidované svahové deformácie v dotknutom území Lučivná - Važec (ŠGÚDŠ, 2019)

aktívny zosuv
potenciálny zosuv
stabilizovaný zosuv
súčasné teleso žel. trate

Obr. Evidované svahové deformácie v dotknutom území Važec – Lipt. Hrádok (ŠGÚDŠ, 2019)

aktívny zosuv
potenciálny zosuv
stabilizovaný zosuv
súčasné teleso žel. trate

Seizmicita
Podľa normy STN EN 1998-1/NA/Z2 patrí dotknuté územie do oblasti seizmického ohrozenia
s hodnotou referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR = 0,63 m/s2.
Tektonika (Geofos, s.r.o., 2006)
Dotknuté horninové komplexy sú intenzívne tektonicky porušené a prestúpené zlomovými
poruchami, s premenlivým sklonom uloženia vrstiev, na kontakte tektonických jednotiek, v
zónach tektonického porušenia s veľmi strmým uložením vrstiev. Prevládajú poloskalné a
flyšoidné horniny, v oblasti pohoria Kozie chrbty a na okraji kotlín sa vyskytujú tiež skalné
horniny (zlepence, pieskovce, vápence a dolomity). Paleogénna výplň kotlín je zlomami
rozčlenená na systém blokov s rozličným vertikálnym posunom. Priľahlé jadrové pohoria majú
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zvyčajne zložitú príkrovovú a vrásovo-zlomovú stavbu, ich okraje sú od výplní kotlín oddelená
okrajovými zlomami.
Ložiská nerastných surovín
Dotknuté územie od Štrby po Liptovskú Porúbku leží v oblasti, v ktorej nemožno
vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn (ŠGÚDŠ,
2019).
V dotknutom území sú evidované dve ložiská nevyhradených nerastov (ŠGÚDŠ, 2019):
ložisko tehliarskej suroviny č. 4363 so zastavenou ťažbou v Štrbe a ložisko štrkopieskov
a pieskov č. 449 so zastavenou ťažbou vo Východnej. Koridor súčasného telesa železničnej
trate nezasahuje do žiadnych evidovaných ložísk nerastných surovín.
Významné geologické lokality
Hodnotený úsek trate priamo nezasahuje do žiadnej významnej geologickej lokality
(Liščák et al., 2012, ŠGÚDŠ).
Približne 0,5 km od trate na južnom okraji obce Važec sa nachádza významná geologická
lokalita Važecká jaskyňa (ID 242), ktorá je neaktívnou fluvikrasovou jaskyňou vymodelovanou
v druhohorných vápencoch bývalými vodami bočného ramena Bieleho Váhu (Moravcová,
Vlačiky, 2011, ŠGÚDŠ).
1.3. Pôdne pomery
Vzhľadom na pestrý geologický podklad a geomorfológiu územia je v dotknutom území
zastúpených viacero typov pôd - kambizeme, pseudogleje, fluvizeme a rendziny (Hraško
et al., 1993, VÚPOP; VÚPOP, 2019).
Kambizeme sú pôdy s kambickým B-horizontom, pod ochrickým až melanickým A-horizontom.
Jedná sa o tzv. trojhorizontové A-B-C pôdy (Bielek, 2004). Ide o pôdy s procesom hnednutia:
alterácie, oxidického zvetrávania (fyzikálne a chemické premeny prvotných minerálov a tvorba
ílových minerálov), alteračné, s dominantným kambickým B-horizontom. V dotknutom území
sa nachádzajú kambizeme pseudoglejové nasýtené s ochrickým A horizontom a často s viac
alebo menej výrazným mramorovaným B horizontom. Sú zrnitostne stredne ťažké, mierne
kyslé a hlboké.
Pseudogleje patria k hydromorfným pôdam. Sú to pôdy s pôdotvorným procesom
prebiehajúcim pod dlhodobým vplyvom zvýšenia pôdnej vlhkosti za nedostatku kyslíka v
pôdnej hmote (Bielek, 2004). Pôdy s dominantným mramorovaným Bm-horizontom, alebo Grhorizontom. Majú mramorovaný pseudoglejový B-horizont vyvinutý pod A-horizontom
následkom prítomnosti vrstvy so zníženou drenážnou schopnosťou. V dotknutom území sú
zastúpené pseudogleje typické kyslé až pseudogleje sagnoglejovité, ktorých substrátom sú
svahoviny a proluviálne sedimenty. Sú textúrne diferencované, kyslé, hlboké, často
s výrazným rašelinovým horizontom do 30 cm a viac.
Fluvizeme sú pôdy s ochrickým A-horizontom z holocénnych fluviálnych sedimentov. Ide o tzv.
dvojhorizontové A-C pôdy resp. iniciálne pôdy (pôdy s iniciálnym pôdotvorným procesom
tlmeným či narúšaným recentnými pôdotvornými činiteľmi). Pôdy majú proces slabej tvorby a
akumulácie humusu v dôsledku rušenia záplavami a aluviálnou akumuláciou alebo zvýšenou

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
32

REMING CONSULT a.s.
Zámer

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

alebo periodicky zvýšenou hladinou podzemných vôd (Bielek, 2004). V dotknutom území sa
nachádzajú
- fluvizeme glejové, ktoré vznikli na karbonátových a nekarbonátových aluviálnych
sedimentoch. Lokálne fluvizeme sú pôdami s často vysokou hladinou podzemnej vody
a s výrazným zastúpením frakcie ílu v pôdnom profile. Sú zrnitostne ťažké, slabo kyslé
až kyslé s vyšším obsahom menej kvalitného humusu.
- fluvizeme typické, ktoré vznikli na nekarbonátových aluviálnych sedimentoch v nivách
vodných tokov. Sú prevažne hlboké, zrnitostne ťažké aj ľahké, pôdna reakcia je slabo
kyslá.
Rendziny sú tzv. melanické pôdy, pôdy s mačinovým pôdotvorným procesom a s procesmi
akumulácie a stabilizácie humusu (Bielek, 2004). Majú melanický karbonátový A-horizont, bez
ďalších diagnostických horizontov, alebo len s ich náznakmi. A-horizont je zo zvetralín
pevných a spevnených karbonátových hornín. Ide o tzv. dvojhorizontové A-C pôdy. Pôda je
prevažne stredne hlboká až plytká, hlinitá, so skeletnatosťou nad 30 % v pedone do 0,6 m od
povrchu. Za prítomnosti karbonátov v pôde nedochádza k zvertrávacím a translokačným
procesom. V dotknutom území sa vyskytujú rendziny sprievodne s kambizemami
rendzinovými, ktoré vznikli na zvetralinách pevných karbonátových hornín. Pôdna reakcia
rendzín je neutrálna, často sú značne skeletnaté.
Jestvujúce teleso železničnej trate prechádza pôdami s bonitovanými pôdno-ekologickými
jednotkami BPEJ 1079065, 1090262, 1090562, 1092682, 1090462, 1072332, 1072232,
1072032, 1072242, 1072442, 1072242, 1072242, 1072442, 1079465, 1079265, 1082772,
1079265, 1060245, 1089242, 1060245, 1069412, 1069412, 1069242, 1089242, 1060245,
1060215, 1060245, 1060441, 1092682, 1094005, 1090565, 1014061, 1083682, 1014061,
1092682, 1014061, 1014061, 1005011, 1085315 a 0905041 (VÚPOP, 2018). Niektoré
z uvedených pôd patria podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 58/2013 k najkvalitnejším
pôdam v zasiahnutých katastrálnych územiach.
Navrhovaná železničná trať prechádza poľnohospodárskymi pôdami 6. – 9. triedy kvality, t.j.
pôdami strednej až nízkej kvality.
1.4. Klimatické pomery
Klimatické pomery dotknutého územia sú podmienené jeho kotlinovým charakterom s vplyvom
priľahlých horstiev.
Teplota
Podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin et al., 2002, Atlas krajiny SR) patrí dotknuté
územie do okrsku C1. Ide o mierne chladný okrsok s priemernou teplotou vzduchu v júli 12 16 °C.
Podľa klimaticko-geografického členenia (Kočický, Ivanič, 2011, ŠGÚDŠ) patrí dotknuté
územie do klimaticko-geografického typu kotlinovej klímy chladnej (od Lučivnej po Štrbu a od
Važca po koniec úseku) a typu horskej klímy chladnej (úsek Štrba – Važec a pri Kráľovej
Lehote).
Priemerná ročná teplota sa v dotknutom území pohybuje okolo 6 – 7 °C, priemerná ro čná
teplota v Poprade dosahuje 5,7 °C a v Liptovskom Mi kuláši 7 °C. Teplota vzduchu v dotknutom
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území klesá smerom k Popradu. Najteplejším obdobím roka je júl s priemernou teplotou okolo
16 °C a naopak, najchladnejším mesiacom býva január s priemernou teplotou -5 °C.
Dotknuté územie patrí medzi silne inverzné polohy, častý je výskyt hmly.
Tab. Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu v ºC namerané v širšom okolí dotknutého územia
Stanica / Obdobie
I
II
III
Lipt. Mikuláš
obdobie 1979 - 2008
-4,8 -3,0 1,4
Poprad
obdobie 1961 - 2000
-4,6 -3,0 0,7
Zdroj: REMING CONSULT a.s., 2017, 2018
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Podľa dlhodobého priemeru sledovaných mesačných a ročných teplôt vzduchu v dotknutom
území za obdobie rokov 1961 – 2010 (Klimatický atlas, 2015) sa v území vyskytuje priemerne
15 – 28 letných dní s dennou teplotou vzduchu nad 25 °C a 0 - 4 tropických dní s dennou
teplotou vzduchu nad 30 °C. Sú časne sa tu vyskytuje priemerne 148 - 153 mrazových dní
s denným minimom teploty vzduchu nižším ako 0°C a p ribližne 36 - 43 ľadových dní s denným
maximom teploty vzduchu 0 °C a menej.
Zrážky
Zrážkové pomery dotknutého územia sú ovplyvnené prúdením vzduchových hmôt v kotline
a blízkosťou horských masívov Vysokých Tatier: najviac zrážok sa vyskytuje na náveterných
svahoch pohoria, kotlina leží v zrážkovom tieni preto sa tam vyskytujú nižšie zrážkové úhrny.
Ročný chod zrážok v dotknutom území je premenlivý, maximum zrážkových úhrnov pripadá
na mesiace jún - júl a naopak, minimum na mesiace január - február. Priemerný ročný úhrn
zrážok v dotknutom území dosahuje okolo 630 mm, hodnoty priemerných mesačných úhrnov
zrážok v širšom okolí hodnoteného úseku žel. trate za rozličné sledované obdobia uvádza
tabuľka nižšie.
Tab. Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok v mm namerané v širšom okolí dotknutého územia
Stanica / Obdobie
I
II
III
Lipt. Mikuláš
obdobie 1979 - 2008
39
42
40
Poprad
obdobie 1961 - 2000
22
25
28
Zdroj: REMING CONSULT a.s., 2017, 2018
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51
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46

71
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73

68

50

41
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28

583

Najvyššia oblačnosť býva v lokalite v zimných mesiacoch a naopak, najnižšia býva
v septembri. Snehové zrážky sa tu vyskytujú v priemere od polovice decembra do apríla,
priemerná maximálna výška snehovej pokrývky je 40 – 80 cm.
Priemerný ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie za obdobie rokov 1961 – 2010
(Klimatický atlas, 2015) dosahuje 518 – 565 mm. Hodnoty tohto ukazovateľa v ročnom
priemere kolíšu, nízke hodnoty bývajú zaznamenané v januári a naopak, najvyššie v letnom
období. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu v riešenom území dosahuje 77 - 78 %.
Podľa uskutočnených meraní sa priemerný počet jasných dní v území pohybuje na úrovni 41
- 45 dní ročne (s oblačnosťou menšou ako 20%) a počet zamračených dní na úrovni 131 - 138
dní ročne (s oblačnosťou vyššou ako 80%). Priemerná ročná oblačnosť v území dosahuje 63
%.
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Veternosť
Pohyb vzduchových hmôt Podtatranskej kotliny ovplyvňuje jej tvar v smere východ – západ.
Veternosť dotknutého územia stúpa v jarnom období a naopak, najmenej dní so silnými
vetrami býva zaznamenaných v jesennom období.
V území prevládajú západné a severozápadné vetry. Priemerná ročná rýchlosť vetra značne
variuje, výrazne silnejšie prúdenie vetra je typické pre oblasť bližšie k Popradu.
Tab. Priemerné mesačné (ročné) rýchlosti vetra v m/s namerané v širšom okolí dotknutého územia
Stanica / Obdobie
I
II
III
Lipt. Hrádok
obdobie 1999 - 2008
0,7
0,9
0,9
Poprad
obdobie 1961 - 2000
4,2
4,2
4,4
Zdroj: REMING CONSULT a.s., 2017, 2018
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1.5. Hydrologické a hydrogeologické pomery
Povrchové vody
Na krátkom úseku na západe tvorí hydrologickú os dotknutého územia rieka Váh
s pravostranným prítokom Hybica a ľavostranným prítokom Boca. Od miesta sútoku Bieleho
a Čierneho Váhu, kde rieka Váh vzniká, sa železničná trať smerom na východ tiahne údolím
Bieleho Váhu. V oblasti Tatranskej Štrby prechádza rozvodnicou a ďalej pokračuje povodím
Popradu popri jeho pravostrannom prítoku Mlynici.
Železničná trať priamo križuje viacero vodných tokov (VÚVH, 2019):
- Rieka Boca pramení v Nízkych Tatrách. Ide o typickú horskú bystrinu o dĺžke toku 18,5
km s veľkým spádom a úzkym kamenistým korytom, ktorá odvodňuje plochu 116 km2.
Do Váhu sa vlieva pri osade Červený Kút v k. ú. Kráľova Lehota. Železničná trať križuje
rieku na západnom okraji Kráľovej Lehoty.
- Rieka Čierny Váh pramení v Nízkych Tatrách na Kráľovej holi, preteká západným
smerom Čiernovážskou dolinou. Železničná trať rieku križuje na východnom okraji
obce Kráľovská Lehota, pričom neďaleko tohto miesta sa spája s Bielym Váhom
a vytvárajú rieku Váh.
- Rieka Biely Váh tečie na našom území v dĺžke 30,3 km. Pramení na svahoch Kriváňa
vo Važeckej doline odkiaľ preteká južným smerom, ktorý sa pred obcou Važec mení
na západný. Na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote vzniká tok rieky
Váh. Železničná trať prechádza pozdĺž tejto rieky v úseku od Kráľovej Lehoty po Važec,
v súčasnom trasovaní ju križuje v úseku západne od Važca dvomi mostnými objektmi.
- Čierny potok je ľavostranným prítokom Bieleho Váhu, tečie v dĺžke 2 km. Pramení
v západnej časti Kozích chrbtov a do Bieleho Váhu ústi južne od obce Východná.
Železničná trať tento potok križuje južne od jeho ústia v tzv. Čiernej doline.
- Čierny jarok je pravostranným prítokom Bieleho Váhu. Pramení v Hybianskej
pahorkatine, preteká východnou časťou okresu Liptovský Mikuláš v dĺžke 5,6 km a do
Bieleho Váhu ústi západne od Važca. Železničná trať tok križuje západne od Važca.
- Potok Mlyničná voda je pravostranným prítokom Bieleho Váhu. Pramení vo Vysokých
Tatrách na úpätí Malého Kriváňa, preteká okresmi Poprad a Liptovský Mikuláš v dĺžke
12,7 km a do Bieleho Váhu ústi vo Važci. Potok má typický vysokohorský režim odtoku
a bystrinný charakter. Železničná trať tok križuje v zastavanom území Važca a na jeho
východnom okraji.
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Potok Železná voda je pravostranným prítokom Lúčneho potoka (prítok Bieleho Váhu),
dĺžka jeho toku je 2,5 km. Tečie Podtatranskou kotlinou severojužným smerom, do
Lúčneho potoka ústi pri osade Tatranská Štrba. Železničná trať potok križuje v oblasti
západne od Tatranskej Štrby.
Lúčny potok je ľavostranným prítokom Bieleho Váhu. Pramení v Liptovskej kotline,
preteká najmä západnou časťou okresu Poprad v dĺžke 4,7 km a ústi do Bieleho Váhu
severovýchodne od obce Važec. Železničná trať potok križuje v oblasti západne od
Tatranskej Štrby.
Rieka Mlynica je pravostranným prítokom rieky Poprad. Pramení vo Vysokých Tatrách
v Mlynickej doline, preteká západnou časťou okresu Poprad v dĺžke 20,5 km a ústi do
Popradu na území mesta Svit. Železničná trať túto rieku križuje na území obce Štrba.

Železničná trať križuje tiež viacero bezmenných vodných tokov, občasných tokov a
melioračných kanálov, ktoré pretekajú dotknutým územím.
Z uvedených vodných tokov sú podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a
vodárenských vodných tokov zaradené k vodohospodársky významným vodným tokom Čierny
Váh (4-21-01-001), Biely Váh (4-21-01-028), Váh (4-21-01-038), Boca (4-21-01-39), Hybica,
Mlynica (3-01-02-012). Potok Mlynica (3-01-02-012) patrí zároveň k vodárenským vodným
tokom.
V dotknutom území je evidovaných viacero útvarov povrchových vôd (MŽP SR, 2015):
SKV0005 Váh (rkm 367,2 -344,7), SKV0004 Čierny Váh (rkm 0,00 – 11,4), SKV0074 Boca
(rkm 0,0 – 18,6), SKV0001 Biely Váh (rkm 7,90 – 29,5) a SKP0019 Mlynica (rkm 0,00 – 20,30).
V dotknutom území sa nenachádza oblasť s existujúcim potenciálnym významným
povodňovým rizikom (VÚVH, 2014).
Dotknutý úsek povodia Váhu a povodie Popradu patria do strednohorskej oblasti so snehovodažďovým režimom odtoku. V roku 2017 bolo povodie Váhu zrážkovo normálnym (ročný úhrn
zrážok v danom roku dosiahol 107% normálu) a v povodí Popradu veľmi vlhkým (ročný úhrn
zrážok dosiahol 123 % normálu).
Obe povodia boli v roku 2017 zrážkovo normálne, v danom roku úhrn zrážok v povodí Váhu
dosiahol 107% normálu a v povodí Popradu 127% normálu.
Tab. Priemerné výšky zrážok a odtoku v povodí Váhu v roku 2017
Povodie

Priemerný úhrn
zrážok (mm)
Váh
906
Poprad
1 950
Zdroj: SHMÚ, 2018

% normálu
107
123

Charakter zrážkového
obdobia
normálny
veľmi vlhký

Ročný odtok
(mm)
341
466

% normálu
111
108

Priemerný ročný prietok sa v roku 2017 v povodí Váhu pohyboval v rozpätí 30 – 162 %
príslušného dlhodobého priemeru (na hlavnom toku 102 – 117 %) a v povodí Popradu
v rozpätí 91 – 134 % príslušného dlhodobého priemeru. Maximálne priemerné mesačné
prietoky v povodí Váhu boli zaznamenané vo februári, v marci, v apríli a máji (42 až 151 %
príslušných dlhodobých hodnôt, na hlavnom toku 93 – 132 % priemeru) a v povodí Popradu
prevažne v máji (104 – 174 % priemeru). Minimálne priemerné mesačné prietoky boli v hornej
časti povodia Váhu vyhodnotené v mesiacoch január a február (8 – 102 % dlhodobého
priemeru, resp. 80 – 100 % na hlavnom toku) a v povodí Popradu v januári (31 – 174 %
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36

REMING CONSULT a.s.
Zámer

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

priemeru). Maximálne kulminačné prietoky boli v povodí Váhu zaznamenané väčšinou v apríli,
v povodí Popradu v apríli a v septembri. Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytovali
v hornej časti povodia Váhu prevažne vo februári a v období od júna do októbra a v povodí
Popradu väčšinou v januári.
Najbližšími vodnými plochami k navrhovanej činnosti sú vodná plocha Štrbské jazero
v lokalite Stredný mlyn severne od Štrby (cca 430m východne od žel. trate) a areál Strediska
genofondu rýb vo Východnej (cca 150m od trate v lokalite ŽST Východná).
V širšom okolí boli vybudované vodná nádrž Liptovská Mara (západný okraj Liptovského
Mikuláša) a vodná nádrž Čierny Váh (južne od obce Východná). Liptovská Mara bola
vybudovaná v rokoch 1965 – 1975 ako najväčšia priehrada na Slovensku s celkovým
objemom 360,5 mil. m3, je súčasťou Vážskej vodnej kaskády, primárnym účelom je
protipovodňová ochrana, slúži však aj na výrobu elektrickej energie (jej súčasťou je vodná
elektráreň so 4 turbínami s inštalovaným výkonom 203 MW) a poskytuje tiež rekreačné
využitie. Vodná nádrž Čierny Váh je súčasťou prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh,
ktorá je najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a tiež najväčšou vodnou elektrárňou na
SR, poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu.
Podzemné vody
Hydrogeologické pomery v širšom okolí navrhovanej železničnej trate sú odrazom geologickej
a geomorfologickej stavby územia a jeho tektonických pomerov. Z hydrogeologického
hľadiska možno podzemné vody v hodnotenom území priradiť k hydrogeologickým celkom
podzemné vody mezozoika a podzemné vody kvartérnych komplexov (Geofos s.r.o., 2006).
Podzemné vody mezozoika reprezentujú silne popukané a čiastočne skrasovatené vápence
a dolomity triasového veku. Puklinové a puklinovo-krasové vody týchto komplexov vyvierajú
vo forme bariérových prameňov na styku s nepriepustným flyšovým súvrstvím. Karbonáty sú
okrem prameňov a zamokrených miest odvodňované aj skrytými prestupmi podzemných vôd
do povrchových tokov.
Podzemné vody kvartérnych komplexov majú najvýznamnejší kvartérny kolektor fluviálne
sedimenty Váhu a glacifluviálne a glaciálne sedimenty v predpolí Vysokých Tatier. Filtračné
vlastnosti sú závislé od zahlinenia, rádovo sa pohybujú v rozmedzí 10-4 až 10-3 m/s. Terasové
fluviálne sedimenty sú pre akumuláciu podzemných vôd málo významné. Sedimenty sú
odvodňované prostredníctvom potokov, ktoré sú do štrkov zarezané. Toto prostredie je však
priaznivé pre vznik a vývoj zosuvov. Glacifluviálne sedimenty sú dobre priepustné s
priepustnosťou rádovo kf = n.10-4 až n.10-2 m/s. Podstatne priepustnejšie sú glaciálne
sedimenty, v ktorých je koeficient filtrácie 100 m/s. Pramene v nich obsahujú väčšie výdatnosti,
ale sú závislé od zrážok. Deluviálne sedimenty sú pre svoju litologickú skladbu a miesto
výskytu pre akumuláciu podzemných vôd málo významné a majú variabilnú priepustnosť. Na
miernych svahoch tvoria prevažne hlinité a ílovité komplexy a sú prakticky nepriepustné,
pričom sa na nich tvoria zamokrené územia. Na strmších svahoch s vyšším podielom sutí
môžu byť deluviálne sedimenty hlavným kolektorom podzemnej vody.
Z hľadiska regionálneho hydrogeologického členenia (Malík, Švasta, 2002, Atlas krajiny SR)
hodnotené územie zasahuje do hydrogeologických rajónov M 140 (Mezozoikum časti Kozích
chrbtov), M 010 (Mezozoikum chočského príkrovu severovýchodných svahov Nízkych Tatier)
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a QG 009 (Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér V časti Liptovskej kotliny). Dotknuté
hydrogeologické rajóny sú podľa údajov z roku 2017 v dobrom bilančnom stave.
Tab. Údaje o hydrogeologických rajónoch za rok 2017
Rajón
Využiteľné množstvo vôd (l.s-1)
Odber (l.s-1)
M 140
130,00
37,82 *
M 010
947,70
56,50
QG 009
17,00
0,00
* V r. 2016 bol odber v rajóne 13,27 l/s, pričom za zvýšením vodárenských odberov je mesto Poprad.
Zdroj: SHMÚ, 2018

Dotknuté územie zasahuje do útvaru podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
SK1000500P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Váhu a jeho
prítokov s. časti oblasti povodí Váh a do útvarov podzemných vôd v predkvartérnych
sedimentoch SK200300FK Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny
Liptovskej kotliny oblasti povodia Váh a SK200420FK Útvar puklinových a krasovopuklinových podzemných vôd Kozích chrbtov oblasti povodia Poprad a povodia Dunajec (MŽP
SR, 2015). Zároveň leží v útvare podzemných vôd v geotermálnych štruktúrach SK300130FK
Liptovská kotlina s puklinovo-krasovou priepustnosťou.
Pramene
V blízkom okolí vedenia železničnej trate sa nenachádzajú žiadne minerálne, termálne
a geotermálne pramene. V dotknutom území sú evidované viaceré pramene a sondy (viď
tabuľka nižšie).
Tab. Pramene a sondy v záujmovom území
Lokalita
Važec
Hybe

Typ
Prameň
Sonda
Prameň
Kráľova Lehota
Sonda
Prameň
Prameň
Prameň
Lipt. Porúbka
Sonda
Sonda
Zdroj: SAŽP, 2018; SHMÚ, 2019

Číslo stanice
331
5369
333
5366
LM-42
LM - 43
LM - 44
339
338

Názov
Vyvieračka
M-69
Červený kút
M66
Ráztoky
Medvedie
Dikula
-

1.6. Biotické pomery
Flóra
Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia leží dotknuté územie v tzv. ihličnatej zóne,
zasahuje Kozie chrbty, Liptovskú kotlinu aj Popradskú kotlinu - Tatranské predhorie
a podtatranský podokres (Plesník, 2002, Atlas krajiny SR).
Potenciálnou prirodzenou vegetáciou (Maglocký, 2002, Atlas krajiny SR) v území trasy
posudzovanej činnosti v údolí Bieleho Váhu sú primárne jedľové a jedľovo-smrekové lesy
(Abietion, Vaccinio-Abietenion) a jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných
tokov (Alnetum glutinosae, Aegopodio-Alnetum glutinosae, Salicion triandrae p. p., Salicion
eleagni). Ostrovčekovito sa vyskytovali bukové lesy v horských polohách (Luzulo-Gaeninon
p.p.), smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá (Erico-Pinion, Seslerio-Asterion)
a vrchoviská a prechodné rašeliniská.
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Z lesných porastov (NLC, 2019) sú v dotknutom území zastúpené lesné porasty LHC Svarinka
(okolo Lipt. Hrádku), LHC Kráľova Lehota (okolo Kráľovej Lehoty) a LHC Biely Váh a LHC
Čierny Váh (pri obci Východná). Vyskytujú sa tu lesy hospodárske aj ochranné, zastúpené sú
tu prevažne smrečiny, borovicové alebo bukové smrečiny, boriny a boriny s ihličnanmi,
predovšetkým s druhmi ako smrekovec opadavý, borovica lesná, smrek obyčajný, buk lesný.
Najbližšími významnými botanickými územiami k dotknutému úseku žel. trate sú územia Tatry,
Nízke Tatry – západ a Liptovská kotlina (Galvánek, 2007). Ide o lokality s výskytom mnohých
vzácnych a ohrozených druhov rastlín a húb.
Dotknuté územie je z krajinárskeho pohľadu veľmi mozaikovité, bohaté na rozličné krajinné
štruktúry a na ne viazané biotopy a súvisiaci vegetačný pokryv. Aktuálnu vegetáciu územia
dotknutého stavbou tvoria lesné porasty, plochy nelesnej drevinovej vegetácie pozdĺž a v
blízkosti žel. trate, lúčne a pasienkové porasty, brehové porasty vodných tokov, remízky,
stromoradia a solitérne dreviny vo voľnej krajine, sprievodná zeleň cestných komunikácií,
plodiny pestované na neďalekých poľnohospodársky využívaných pôdach, zeleň opustených
plôch a v zastavaných územiach obcí záhrady pri rodinných domoch a sídelná zeleň.
Z botanického hľadiska je významným najmä okolie Bieleho Váhu, kde sa vyskytujú kosné
lúky (s druhmi ako ovsík obyčajný Arrhenatherum elatius, psiarka lúčna Alopecurus pratensis,
trojštet žltkastý Trisetum flavescens, tomka voňavá Anthoxanthum odoratum, stoklas
vzpriamený Bromus erectus a i.), slatiny (tvorené svetlomilnými druhmi s prevahou nízkych
ostríc a machorastov), brehové porasty bylín (vysokobylinné, druhovo chudobné spoločenstvá
s prevahou smlzu Calamagrostis sp. alebo chrastnice Phalaris sp. a vlhkomilné vysokobylinné
spoločenstvá s deväťsilmi Petasites sp. alebo štiavcami Rumex sp.) a vŕbovo-topoľové a
jelšové lužné lesy (s druhmi ako vŕby Salix sp., topole Populus sp., jaseň štíhly Fraxinus
excelsior, jelša lepkavá Alnus glutinosa, jelša sivá Alnus incana i.).
Bližšie sú niektoré typické druhy dotknutého územia opísané v podkapitole Biotopy nižšie.
Vzhľadom na prítomnosť území hodnotných z hľadiska ochrany prírody v okolí žel. trate je
v území dotknutom navrhovanou činnosťou predpoklad výskytu vzácnych druhov
resp. biotopov národného a európskeho významu. Pre bližšie poznanie reálnej vegetácie bude
pre navrhovanú činnosť spracovaný prieskum biotopov dotknutého územia.
Biotopy
V dotknutom území v telese súčasnej trate sa nachádzajú najmä biotopy železničného násypu
s ruderálnou a náletovou vegetáciou (zapojené porasty rôznych bylinných druhov so
zastúpením najmä synantropných trvácich druhov) a biotopy žel. nástupíšť s ruderálnou
vegetáciou a prevahou jednoročných burín.
Okolie žel. trate je moziakovité, bohaté na prítomnosť rôznych druhov biotopov, vyskytujú sa
tu biotopy lesné, lúčne a pasienkové, biotopy vodných plôch, biotopy pobrežnej a litorálnej
vegetácie lemujúcej vodné toky, biotopy obrábanej pôdy s vegetáciou rôznych kultúr
a segetálnou vegetáciou aj antropogénne biotopy.
V roku 2006 bol v území spracovaný prieskum biotopov (Kollár, 2006), ktorý umožnil bližšie
poznať niektoré lokálne biotopy (tabuľka nižšie).
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Tab. Stručná charakteristika majoritných biotopov dotknutého územia (Kollár, 2006)
Biotop
Biotop telesa trate
a žel. nástupíšť

Biotop žel. násypu

Biotop
obrábanej
pôdy
Biotop
zruderalizovaných
pasienkov

Biotop podhorského
lužného lesa

Biotop
pobrežnej
a litorálnej vegetácie

Biotop vodných plôch
Biotopy
lesných
porastov
borovicových
a smrekových kultúr

Charakteristika
Biotop je charakteristický ruderálnou vegetáciou s prevahou jednoročných burinných
druhov s nízkou pokryvnosťou. Typickými druhmi sú zástupcovia rodov stavikrv
Polygonum, mrlík Chenopodium, loboda Atriplex príp. niektoré druhy kultúrnych rastlín
šíriacich sa prostredníctvom transportovaného materiálu (kapusta Brassica sp. a pod).
Biotop je typický ruderálnou vegetáciou s prevahou rôznych trvácich druhov bylín so
zapojeným porastom. Dominujú tu druhy ako zlatobyľ kanadská Solidago canadensis,
smlz kroviskový Calamagrostis epigeios, ostružina ožinová Rubus caesius príp. palina
obyčajná Artemisia vulgaris. Na miestach pravidelne udržiavaných dominujú trávne
druhy ako ovsík obyčajný Arrhenatherum elatius a reznačka laločnatá Dactylis
glomerata. Inými bežnými druhmi tohto biotopu sú mrlík biely Chenopodium album,
vratič obyčajný Tanacetum vulgare, pichliač roľný Cirsium arvense, paštrnák siaty
Pastinaca sativa, žihľava dvojdomá Urtica dioica a i. príp. druhy prirodzených stanovíšť
ako praslička roľná Equisetum arvense, lipkavec mäkký Galium mollugo, valeriana
lekárska Valeriana officinalis, boľševník borščový Heracleum sphondylium a pod.
Biotop sa vyznačuje vegetáciou rôznych kultúr v závislosti od pestovaných plodín a tiež
výskytom rôznych burinných druhov.
Biotop je tvorený najmä trávami psiarka lúčna Alopecurus pratensis, reznačka laločnatá
Dactylis glomerata, psinček tenučký Agrostis tenuis, pýr plazivý Elytrigia repens, lipnice
Poa sp. a burinami pichliač roľný Cirsium arvense, vratič obyčajný Tanacetum vulgare,
palina obyčajná Artemisia vulgaris, mäta roľná Mentha arvensis, nátržník husí Potentilla
anserina a pod.
Biotop sa vyskytuje najmä pozdĺž vodných tokov. Typickými drevinami biotopu sú jelša
sivá Alnus incana, vŕba krehká Salix fragilis, vŕba purpurová S. purpurea, vŕba rakytová
S. caprea, čremcha obyčajná Padus avium, Bylinný podrast tvoria najmä vlhkomilné a
nitrofilné druhy ako deväťsil lekársky Petasites hybridus, krkoška chlpatá
Chaerophyllum hirsutum, psiarka lúčna Alopecurus pratensis, metlica trstnatá
Deschampsia caespitosa, lipnice Poa sp., iskerník plazivý Ranunculus repens a pod.
Biotop sa nachádza na brehoch vodných tokov, typické sú tu porasty deväťsilov
lekárskych Petasites hybridus a chrastnice trsteníkovitej Phalaroides arundinacea
s prímesou hygrofilncýh a hydrofilných druhov ako napr. steblovka splývavá Glyceria
fluitans, veronika potočná Veronica beccabunga, bodliak lopúchovitý Carduus
personata, sitina stlačená Juncus compressus a i.
V biotope sa vzhľadom na prúdenie vody okrajovo vyskytujú niektoré hydrofilné druhy.
Biotopy v dotknutom území zahŕňajú najmä porasty borovicových a smrekových kultúr
(s dominantnými druhmi borovica Pinus sp. a smrek Picea sp. s bohatým bylinným
podrastom svetlomilných a teplomilných bylinných druhov) a porasty jedľových bučín (s
dominantnými druhmi buk Fagus sp. a jedľa Abies sp. a prímesou javora horského Acer
pseudoplatanus alebo jaseňa štíhleho Fraxinus excelsior so spravidla chýbajúcou
krovitou etážou a značnou pokryvnosťou bylinného podrastu).

Podľa údajov ŠOP SR – Správa TANAP (list č. TANAP/406/08 zo dňa 8.4.2008) sú v území
prítomné biotopy európskeho aj národného významu aj mimo chránených území:
-

-

V lokalite preložky trate Kolombiarok sa nachádzajú biotop európskeho významu
porasty borievky obyčajnej (Kr2) a biotop národného významu mezofilné pasienky
a spásané lúky (Lk3).
V lokalite preložky trate Biely Váh sa nachádzajú biotopy európskeho významu
vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach Lk5 slatiny s vysokým obsahom báz
Ra6.

Pre aktualizáciu poznania biotopov dotknutého územia bude pre navrhovanú činnosť
vykonaný prieskum biotopov, v rámci ktorého budú zmapované biotopy dotknutého územia
vrátane preverenia prítomnosti biotopov európskeho a národného významu.
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Fauna
Fauna dotknutého územia je viazaná predovšetkým na blízke lesné porasty a plochy
drevinovej vegetácie, brehové porasty vodných tokov, lúčne a pasienkové porasty, plochy
ornej pôdy a tiež na antropogénne pretvorené či vytvorené plochy sídel.
V úsekmi medzi Štrbou a Važcom trať prechádza prevažne poľnohospodársky využívanou
oblasťou, pre ktorú je typický výskyt druhov zajac poľný Lepus europaeus, hraboš poľný
Microtus arvalis, ryšavka roľná Apodemus agrarius, jarabica poľná Perdix perdix, bažant
obyčajný Phasianus colchius a pod. Polia predstavujú tiež potravný biotop pre viaceré druhy
dravcov a sov ako napr. sokol myšiar Falco tinnunculus, kaňa popolavá Circus pygargus,
myšiarka ušatá Asio otus a i.
Od Važca po Kráľovu Lehotu prechádza trať údolím Bieleho Váhu, obklopená je lesnými
porastmi z južnej strany spadajúcimi do Nízkych Tatier. Oblasť Nízkych Tatier má bohatú
druhovú diverzitu, žijú tu viaceré západokarpatské horské a vysokohorské druhy živočíchov.
Zastúpené sú tu bezstavovce, kruhoústnice (mihuľa potočná Lampetra pleneri a mihuľa
ukrajinská Eudontomyzon mariae), ryby (najmä druhy lipňového a pstruhového pásma),
obojživelníky a plazy, vtáky (vrátane vzácnych druhov dravcov, lesných sov a spevavcov)
i cicavce vrátane veľkých šeliem (najmä vlk dravý Canis lupus, rys ostrovid Lynx lynx, medveď
hnedý Ursus arctos).
Priamo v údolí Bieleho Váhu sa vyskytujú viaceré vzácne a ohrozené druhy živočíchov vrátane
netopiera obyčajného Myotis myotis, pimprlíka močiarneho Vertigo geyeri, pimprlíka
mokraďového Vertigo angustior, podkovára malého Rhinolophus hipposideros a vydry riečnej
Lutra lutra. Rieka je rozdelená na dva lososové rybárske revíry (Biely Váh č. 1 3-0141-4-1
a Biely Váh č. 2 3-0142-4-2). Biely Váh je tiež prirodzeným neresiskom lipňa tymiánového
(Thymallus thymallus).
V obci Východná sa neďaleko ŽST Východná nachádza stredisko genofondu rýb, v ktorom
je zabezpečovaný chov pôvodných druhov rýb tatranských vodných tokov, s cieľom
zarybňovania tokov v TANAP-e.
Pre zastavané územia dotknutých obcí, ktorým hodnotená žel. trať prechádza, sú
charakteristické živočíšne druhy prispôsobené na antropogénny vplyv, resp. synantropné
druhy ako napr. myš domová Mus musculus, potkan obyčajný Rattus norvegicus, jež bledý
Erinaceus romanicus, krt obyčajný Talpa europaea, holub hrivnák Columba palumbus, vrabec
domový Passer domesticus, drozd čierny Turdus merula, havran čierny Corvus frugilegus,
rôzne druhy ulitníkov, chrobákov a i.
Dotknutý úsek žel. trate prechádza oblasťou situovanou medzi pohoriami Vysoké Tatry
a Nízke Tatry, ktorá predstavuje významný nadregionálny migračný priestor pre zver
migrujúcu medzi týmito dvomi pohoriami. Intenzívna migrácia prebieha v celom úseku od
Liptovskej Mary po Poprad, navrhovaná činnosť je situovaná práve v jeho centrálnej časti.
Hlavnými migračnými bariérami v tomto území sú okrem samotného telesa žel. trate diaľnica
D1, cesta I/18, tok Bieleho Váhu, okolité vodné nádrže (VN Liptovská Mara a Bešeňová)
a zastavané územia.
V dotknutom území bola na základe konzultácií so ŠOP SR – Správa Národného parku
TANAP a Správa národného parku NAPANT identifikovaná prítomnosť viacerých
stredných a veľkých cicavcov (Reming Consult a.s., 2007), predovšetkým druhov medveď
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hnedý Ursuc arctos, jazvec lesný Meles meles, vydra riečna Lutra lutra, líška hrdzavá Vulpes
vulpes, vlk dravý Canis lupus, rys ostrovid Lynx lynx, mačka divá Felis silvestris, diviak lesný
Sus scrofa, srnec hôrny Capreolus capreolus, jeleň lesný Cervus elaphus a los mokraďový
Alces alces. Na základe dlhodobých pozorovaní pracovníkov ŠOP SR (list č. TANAP/11368/06 zo dňa 28.7.2006 a list č. NAPANT/1536/06 zo dňa 6.9.2006) je v dotknutom území
zaznamenaná značná migrácia uvedených druhov, najmä v úseku Kráľova Lehota - Važec,
pričom často tiež dochádza k priamym kolíziám zveri s prechádzajúcimi vlakmi. Migrácia je
zvýšená trasovaním žel. trate v údolí Bieleho Váhu, nakoľko oddeľuje zalesnené územia od
vodného toku, ktorý je pre zver hlavným zdrojom vody.
Migračná štúdia NDS a.s. (HBH Projekt, 2017) zmapovala migráciu veľkých šeliem v koridore
diaľnice D1 v dotknutom území. Identifikované boli v území viaceré migračné cesty druhov
ako jeleň európsky, medveď hnedý Ursuc arctos, mačka divá Felis silvestris, rys ostrovid Lynx
lynx, vlk obyčajný Canis lupus, srnec Capreolus sp. a diviak Sus sp. (obrázky nižšie).
Obr. Známe migračné cesty v území z údajov o zaznamenanej migrácii (HBH Projekt, 2017)
diaľnica D1

jeleň európsky

medveď hnedý

mačka divá

rys ostrovid

vlk obyčajný

Obr. Úseky s najvyššími stretmi živočíchov s vozidlami na D1 za r. 2012-2013 (HBH Projekt, 2017)
diaľnica D1

významné miesta stretov
Obr. Migračné trasy v území podľa údajov z dotknutých poľovných revírov (HBH Projekt, 2017)
diaľnica D1

bod migrácie

úsek migrácie
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Obr. Migračné trasy v území podľa údajov z terénneho prieskumu (HBH Projekt, 2017)
diaľnica D1

miesta potvrdených migrácií
Obr. Hlavné migračné profily v dotknutom území určené sumarizáciou dát (HBH Projekt, 2017)
diaľnica D1

migračný profil

V dotknutom území bolo sumárne identifikovaných viacero migračných profilov, z ktorých sa
viacero nachádza priamo v dotknutom území. Významnými migračnými koridormi sú
predovšetkým:
-

profil Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota (pravidelné celoročné migrácie)
profil Hybe (pravidelné sezónne migrácie)
profil Východná (migrácia srnčej zveri)
profily Východná – Važec (pravidelné, početné celoročné migrácie)
profily Važec (celoročná migrácia)
profil Štrba (pravidelné, početné, diaľkové, celoročné migrácie).

Detailné zobrazenia významných migračných profilov uvádzajú obrázky nižšie.
Obr. Hlavné migračné profily v dotknutom území určené sumarizáciou dát (HBH Projekt, 2017)
Profil Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota je v súčasností obmedzený
telesom diaľnice D1, ktorá predstavuje bariéru prevedenia migračného
koridoru. Evidovaná je tu migrácia druhov jeleň, medveď, vlk a srnčej
a diviačej zveri. Žel. trať sa nachádza na južnom okraji koridoru, pričom
v tomto úseku premosťuje vodný tok Váh. Premostenie je súčasťou
nadväzujúceho úseku Liptovský Hrádok – Lipt. Mikuláš.
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Profil Hybe je v súčasnosti pre zver prechodný, čiastočným obmedzením
sú teleso cesty I/18 (ktorá predstavuje riziko stretov) a tok Bieleho Váhu.
Evidovaná je tu migrácia medveďa a diviačej a srnčej zveri. Žel. trať sa
nachádza na južnom okraji koridoru v priamej nadväznosti na porasty
Nízkych Tatier. V tomto úseku je v rámci navrhovanej činnosti uvažovaná
krátka preložka žel. trate, v rámci ktorej bude budovaný nový mostný objekt
(nžkm 233,820).

Profil Východná je obmedzovaný blízkou zástavbou obce Východná.
Evidovaná je tu migrácia väčších srnčej zveri. Žel. trať sa nachádza južne
od tohto koridoru, do jeho migračnej priechodnosti nezasahuje.

Profil Východná - Važec je významným migračným koridorom,
vedený je tu aj nadregionálny biokoridor. Evidovaná je tu migrácia
jeleňa, mačky, rysa, medveďa, vlka, srnčej a diviačej zveri.
V koridore sa nenachádzajú významné bariéry, na telese diaľnice
sa nachádzajú prvky, ktoré umožňujú migráciu, riziko stretov hrozí
na ceste I/18. Žel. trať prechádza južným okrajom koridoru za
tokom Bieleho Váhu. V tomto úseku nie je navrhovaná žiadna
preložka trate, nachádza sa tu viacero priepustov a mostov (nžkm
228,393, 228,145, 227,646 a 226,958), ktoré budú v rámci
modernizácie žel. trate rekonštruované.
Profil Važec nadväzuje na sústavu prepojených lesných
porastov v údolí rieky Belá. Evidovaná je tu migrácia jelenej,
srnčej a diviačej zveri. Teleso diaľnice D1 je v tomto úseku
dobre priepustné, bariérou sú teleso cesty I/18 a žel. trať.
Železnica zasahuje do koridoru zo severnej strany, v tomto
úseku križuje Biely Váh nedostatočne priepustným mostným
objektom. Navrhovaná preložka trate s novým premostením
Bieleho Váhu, ktoré bude vybudované ponad celý biokoridor,
umožní bezpečné prepojenie migračnej cesty.
Profil Štrba prepojuje lesné porasty Vysokých a Nízkych Tatier,
vedený je v trase nadregionálneho biokoridoru. Evidovaná je tu
migrácia jeleňa, medveďa, rysa, vlka a srnčej a diviačej zveri.
Diaľnica je v tomto úseku pre zver priepustná (nachádzajú sa tu aj
dva nadchody pre zver), bariérami sú teleso cesty I/18 a teleso žel.
trate. Vedenie žel. trate v tomto úseku je súčasťou nadväzujúceho
projektu modernizácie v úseku Lučivná - Poprad.
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1.7. Chránené územia a ich ochranné pásma
Chránené územia, stromy a druhy
Existujúca žel. trať zasahuje viaceré územia vyhlásené za chránené zákonom NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
V úseku žel. trate od Štrby po Važec trať prechádza okrajom ochranného pásma
národného parku TANAP, tzv. zónou D, na ktorej platí 2. stupeň ochrany podľa spomínaného
zákona (ŠOP SR, 2019). TANAP je najstarším národným parkom Slovenska vyhláseným od
r. 1949. Člení s na 2 podcelky: Východné Tatry (Vysoké a Belianske Tatry) a Západné Tatry.
Tvorený je najvyššou horskou skupinou v karpatskom oblúku, zastúpené sú tu tiež ľadovcové
doliny so širokými kotlami, morény s hradenými jazerami, plesá i početné krasové útvary.
Takmer 2/3 územia pokrývajú lesy, dominujú smrekové a jedľovo-smrekové. Pestrá
geologická stavba a svojráznosť podnebia podmienili vznik bioty osobitého horského
a vysokohorského charakteru so zastúpením viacerých endemitov a glaciálnych reliktov.
V úseku žel. trate od Važca po Liptovskú Porúbku trať prechádza okrajom ochranného
pásma národného parku NAPANT, tzv. zónou D, na ktorej platí 2. stupeň ochrany podľa
spomínaného zákona (ŠOP SR, 2019). NAPANT je rozlohou najväčším národným parkom
Slovenska. Člení sa na 2 časti: západné Ďumbierske Tatry a východné Kráľovohoľské Tatry.
Masív Kráľovej hole je pramenným miestom riek Váh, Hron a Hnilec. Pohorie budujú granity,
kryštalické bridlice, dolomity, vápence a ďalšie sedimentárne horniny. Na vápencové komplexy
sa viažu rozsiahle krasové územia, najdlhší krasový systém tvoria Demänovské jaskyne (24
km). Asi 90 % rozlohy územia pokrývajú lesy, v ochrannom pásme je to cca 50 %.
Obr. Veľkoplošné chránené územia v dotknutom území (ŠOP SR, 2019)

veľkoplošné
chránené územia
súčasná žel. trať

Železničná trať v hodnotenom úseku priamo nezasahuje žiadne maloplošné chránené
územie (ŠOP SR, 2019). Najbližšími maloplošnými chránenými územiami sú PR Blatá, PR
Pastierske, NPP Važecká jaskyňa a PP Mašiansky balvan.
- Prírodná rezervácia Blatá bola za chránenú vyhlásená v r. 1991 na ochranu
ojedinelého náleziska vzácneho a kriticky ohrozeného všivca žezlovitého (Pedicularis
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scept-rum-carolinum) v prirodzených fytocenózach na okrajoch lesa a v lesných
rašeliniskách na fluvioglaciále Popradskej kotliny. V území platí 4. stupeň ochrany. Od
trate sa nachádza cca 1,2 km severne pri Tatranskej Štrbe.
Prírodná rezervácia Pastierske bola vyhlásená na ochranu žltohlavu najvyššieho
(Trollius europaeus L.) spolu s ďalšími ohrozenými druhmi prirodzených zamokrených
lúk Popradskej kotliny, dôležitých z vedeckovýskumného a náučného hľadiska.
V rezervácii platí 4. stupeň ochrany. Od železničnej trate územie leží cca 1,6 km južne
v lokalite západne od Štrby.
Národná prírodná pamiatka Važecká jaskyňa je vyhlásená na ochranu jaskyne
vytvorenej činnosťou jedného z bočných ramien Bieleho Váhu. Situovaná je na južnom
okraji obce Važec cca 0,5 km od železničnej trate.
Mašiansky balvan bol za prírodnú pamiatku vyhlásený v roku 1965 ako výnimočný
prípad zachovania riečnej terasy v podobe riečneho ostrova. V území platí 4. stupeň
ochrany, resp. 3. stupeň ochrany v jeho ochrannom pásme (do vzdialenosti 60 m
smerom von od jej hranice). Od trate je situovaný severne vo vzdialenosti cca 30 m
v oblasti medzi Kráľovou Lehotou a Liptovskou Porúbkou.

Obr. Maloplošné chránené územia v dotknutom území (ŠOP SR, 2019)

maloplošné chrán. územia
súčasná žel. trať

Jestvujúca železničná trať nezasahuje žiaden strom chránený v zmysle zákona NR SR
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (MŽP SR,
2019). V širšom okolí v bezprostrednej blízkosti pôvodného železničného telesa je evidovaný
chránený strom S455 (Lipy Eugena Suchoňa v Štrbe pri obecnom úrade).
Chránené druhy neboli v dotknutom území pre potreby zámeru podrobne zmapované. Pre
navrhovanú činnosť bude spracovaný prieskum biotopov, ktorým budú zmapované biotopy
dotknutého územia vrátane preverenia prítomnosti biotopov a rastlinných druhov európskeho
a národného významu.
Natura 2000
Železničná trať prechádza okrajom chráneného vtáčieho územia SKCHVU018 Nízke
Tatry (ŠOP SR, 2019). CHVÚ Nízke Tatry bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 189/2010 Z.
z. na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a
biotopov niektorých sťahovavých druhov vtákov orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova
hlucháňa, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho, bociana
čierneho, orla krikľavého, výra skalného, včelára lesného, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, ďatľa
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čierneho, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, prepelice poľnej, žltochvosta
lesného, strakoša sivého, muchára sivého, lelka lesného a chriašteľa poľného a zabezpečenia
podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Hranica CHVÚ takmer kopíruje hranicu národného
parku Nízke Tatry (Šubová et al., 2010). Železničná trať prechádza v súčasnom trasovaní jeho
severným okrajom v katastri obce Východná.
V širšom okolí dotknutej železničnej trate sa rozprestiera SKCHVU030 Tatry. CHVÚ Tatry
bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 4/2011 Z. z. na účel zabezpečenia priaznivého stavu
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov niektorých sťahovavých druhov
vtákov u orla skalného, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, tetrova hoľniaka, kuvika
vrabčieho, jariabka hôrneho, sokola sťahovavého, bociana čierneho, orla krikľavého, lelka
lesného, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého a strakoša sivého a zabezpečenia podmienok ich
prežitia a rozmnožovania. Lokalita sa rozprestiera severne od trate v úseku od Važca po
Liptovskú Porúbku.
Obr. Chránené vtáčie územia v dotknutom území (ŠOP SR, 2019)

chránené vtáčie územia
súčasná žel. trať

Popisy jednotlivých druhov a ich ekologické nároky sú sumarizované v tabuľke nižšie.
Tab. Stručná charakteristika vtáčích druhov v CHVÚ Nízke Tatry (Danko, 2005; REMING CONSULT
a.s., 2017; ŠOP SR, 2018, 2019)
Druh
orol skalný
Aquaila
chrysaetos

tetrov hoľniak
Tetrao tetrix

Popis a ekologické nároky
Hniezdnymi biotopmi druhu sú vyššie položené lesnaté oblasti v montánnom a subalpínskom
pásme s priľahlými poliami a pasienkami v horských kotlinách (SOS/BirdLife 2013). Vo svete
obýva širokú škálu otvorených biotopov, zvyčajne mimo ľudských sídel; napr. pohoria, kotliny
a stepnú krajinu. Lokálne sa vyskytuje aj v okolí mokradí, preferuje
nízku alebo redšiu vegetáciu pred husto zalesnenými územiami. Rozšírený je od púští po
okraje tundry, od hladiny mora až po vysoké pohoria. Častý je aj v alpínskom pásme, najmä v
lete. Na hniezdenie využíva nedostupné, málo urbanizované priestory, napr. skalné steny a
stromy v starých redších lesných porastoch. Na odpočinok a nocľah využíva najmä suché
stromy v blízkosti hniezda. Na Slovensku sú jeho typickým prostredím vysoké zalesnené
skalnaté pohoria s rozsiahlymi lúkami, pasienkami a poliami ako loviskami v blízkosti. Vyhovujú
mu aj väčšie lesné komplexy s extenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou bez
skalného prostredia. Druh a typ lesa nie je až taký dôležitý, ale v prípade stromových hniezd
vyžaduje aspoň menšie enklávy starých porastov s mohutnými stromami, najčastejšie jedľami
(Karaska a Cichocki 2014).
Hoľniak má spomedzi tetrovovitých jeden z najširších biotopových nárokov (Storch 2007). V
boreálnych oblastiach, ktoré sú centrom jeho výskytu, je druhom okraja a ranných sukcesných
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štádií lesných porastov. V iných oblastiach sa vyskytuje na štrukturálne podobných
stanovištiach s nízkou hustotou lesa, ako sú rašeliniská, vresoviská, podmáčané lesy, mladé
a otvorené ihličnaté aj listnaté lesy regenerujúce po disturbanciách, okraje lesov, pasienky v
horských oblastiach, ako aj polia, lúky a vojenské areály. V hospodárskych lesoch sa často
vyskytuje na holoruboch a v lesných škôlkach. Kľúčovým elementom je prítomnosť vhodnej
potravy.
Vo všeobecnosti sa tetrov hoľniak vyhýba územiam intenzívne využívaným ľuďmi ako aj
hustým lesom. Je však schopný využívať extenzívne využívané pasienky). Prítomnosť
hoľniaka je často spojená s ekotónom pomedzia lesa a otvoreného priestoru.
V dôsledku rozmnožovacieho systému (striktná polygýnia), komplexnej spoločenskej štruktúry
a potreby rôznorodých mikrohabitatov má hoľniak vysoké nároky na priestor. Minimálne
územie s vhodnými podmienkami pre výskyt životaschopnej populácie hoľniaka by sa malo
rozkladať na území väčšom než 100 ha, ideálne však na tisíckach hektároch (Zawadzka 2014).
V rámci svojich biotopov tetrov hoľniak jednoznačne preferuje stanovištia s rôznorodými
plôškami. Vyhľadáva habitaty, kde sa vegetácia vyznačuje výraznou vertikálnou aj
horizontálnou heterogenitou.
Všetky publikované údaje o veľkosti populácie hlucháňa hôrneho potvrdzujú, že na území
Slovenska došlo v posledných desaťročiach k výraznému zníženiu jeho početnosti. Prudký
pokles početnosti sa prejavuje aj v pohoriach, ktoré boli jadrom jeho výskytu. Hlavnou príčinou
zániku lokálnych populácií a poklesu početnosti celkovej populácie je však preukázateľne
ničenie a poškodzovanie vhodných biotopov, ku ktorému dochádza predovšetkým v dôsledku
lesohospodárskych opatrení (ťažby dreva). Hlucháň hôrny je druh veľmi náročný na kvalitu a
rozlohu vhodného prírodného prostredia.
Za jadrovú (zdrojovú) populáciu hlucháňa hôrneho v západných Karpatoch možno označiť
prepojené lokálne populácie v šiestich geomorfologických celkoch – v Tatrách, Nízkych
Tatrách, Veľkej Fatre, Veporských vrchoch (podcelok Fabová hoľa), Spišskogemerský kras
(podcelok Muránska planina) a Stolických vrchoch.
Od roku 2004 došlo v CHVÚ Nízke Tatry k poklesu populácie o 30 %. Došlo k strate a
fragmentácii vhodných biotopov vplyvom lesohospodárskych zásahov (ťažba a približovanie
dreva, výstavba lesných ciest a zvážnic, použitie pesticídov). V súčasnosti naďalej dochádza
k vážnym zásahom do lokalít často aj v reprodukčnom období a stabilita populácie je vážne
narušená. Evidovaných je tu 200 – 400 jedincov.
Na niektorých lokalitách v CHVÚ Tatray došlo od roku 2000 k poklesu početnosti a zániku
tokanísk. Došlo však aj k vzniku nových lokalít, hlavne v oblasti, kde nedošlo k asanačnej
ťažbe na plochách po disturbanciách podkôrnym hmyzom, ktoré sú vhodným biotopom, často
s vysokou populačnou hustotou tohto druhu. Evidovaných je tu 140 - 160 jedincov.
Hlucháň sa najčastejšie zdržiava na zemi, nocuje na stromoch a kohút na strome aj toká.
Hlucháň hôrny je pre svoje vysoké a špecifické nároky na kvalitu biotopu považovaný za
dáždnikový druh horských lesov. Hlucháň je kvôli obrovským priestorovým nárokom veľmi
citlivý na fragmentáciu lesa. Telemetrické údaje ukázali, že hlucháne počas roka využívajú
plochu 132 ha – 1 207 ha, priemerne 550 ha (Storch 1995). Prepojené biotopy tokaniskových
jednotiek by nemali byť menšie ako 1400 ha a takéto ostrovy vhodných biotopov by nemali byť
od seba vzdialené viac ako 5 – 10 km (Bollmann et al. 2011). Pre minimálnu životaschopnú
populáciu by takto prepojené biotopy mali dávať spolu 250 – 500 km2 (Grimm & Storch 2000,
Braunisch & Suchant 2013). Uprednostňovaný biotop hlucháňa je charakterizovaný ihličnatými
nízko zavetvenými stromami, otvorenými štruktúrami s miernym zápojom 50 – 60 % a bohatou
pozemnou vegetáciou tvorenou čučoriedkou (Vaccinium myrtillus) a inými krami z čeľade
vresovcovité (Ericaceae) (Storch 2002).
Preferuje predovšetkým staré prirodzené lesy (nad 80 rokov), ale aj nepôvodné ihličnaté a
zmiešané lesy s výskytom mŕtvych a odumierajúcich stojacich stromov (najmä smreka).
Charakteristická je jeho nerovnomerná distribúcia, na rozsiahlych plochách lesov s intenzívnou
lesohospodárskou činnosťou je zriedkavý. Naopak v lesoch s výskytom smrekov napadnutých
lykožrútom je výskyt pomerne častý.
Druh sa vyskytuje v horských ihličnatých a zmiešaných lesoch od 600 m n. m. po hornú hranicu
lesa (až 1 600 m n. m.), vzácne aj v bučinách so skupinami smrekov. Typickým prostredím
kuvika kapcavého sú horské ihličnaté a zmiešané lesy až po hornú hranicu lesa (vyššie
pohoria). Vzácne sa vyskytuje aj v bučinách s úplne malými skupinami smrekov. Stavy kuvika
sa javia ako stabilné, výrazné ubúdanie starších lesných porastov v dôsledku prírodných a
antropických činiteľov predstavuje určité zhoršenie hniezdnych a potravných biotopov do
budúcnosti.
Preferuje prevažne staršie smrekové alebo zmiešané lesy nad 80 rokov s dostatkom dutín.
Vysoká frekvencia výskytu je najmä v lesoch tajgového alebo montánneho typu. Bežne
zaznamenaný bol aj v starších smrekových monokultúrnych porastoch. V mladších porastoch
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alebo pri holinách sa vyskytuje, ak sú v blízkosti aspoň zvyšky starších lesných porastov (nad
80 rokov).
Biotopom sú ihličnaté, zmiešané i listnaté lesy od najnižších polôh až do pásma kosodreviny.
Výskyt liesky, brezy, jelše, ako aj rôznych bobuľonosných kríkov predstavuje jednu zo
základných charakteristík biotopu tohto vtáčieho druhu. Druh preferuje hraničné línie medzi
porastmi so zárastom pionierskych drevín (Karaska 2011, Karaska et al. 2015).
Zo zimovísk sa vracia na hniezdne lokality obvykle od konca marca. Po návrate nastáva tok
rodičovského páru. Hniezda si buduje na veľkých starých stromoch a skalách v lesnom
prostredí, ktoré zabezpečujú stabilitu veľkých ťažkých hniezd, keďže tie dosahujú rozmery s
vonkajším priemerom až do 170 cm. Za potravou druh lieta aj pomerne ďaleko od hniezda (do
20 km) a loví ju najmä v plytkých tečúcich a stojatých vodách. Pred jesenným ťahom sa
zdržiava v močaristých biotopoch. Do rovníkovej a južnej Afriky odlieta zimovať hlavne v
auguste a septembri obyčajne jednotlivo, niekedy aj v kŕdľoch. Je rozšírený v palearktickej
oblasti.
Hniezdny areál siaha od nížin do hôr cca do 1 000 m n. m. hlavne v lesných oblastiach s
tečúcimi a stojatými vodami. Bocian čierny uprednostňuje staré lesné porasty, kde ich ľudia
vyrušujú len zriedkavo. Na Slovensku sa predpokladá hniezdenie 400 - 600 párov na menej
ako polovici územia, pričom trend jeho vývoja populácie sa odhaduje na mierne stúpajúci. Druh
je ohrozený najmä zánikom mokradí a výrubom starých stromov potrebných na umiestnenie
hniezda. Okrem toho bociany čierne hynú aj na stĺpoch elektrického vedenia a ich vodičoch.
Hniezdnymi biotopmi orla krikľavého sú lesné komplexy prestúpené širokými údoliami s
priľahlými lúkami a poliami (Hudec a Šťastný 2005b). V Európe hniezdi v podobných biotopoch.
Vyskytuje sa v otvorených lesoch (listnatých, ihličnatých aj zmiešaných) a v blízkosti lesných
okrajov. Preferuje zalesnené riečne údolia a lesy s priľahlými lúkami a poliami. Orol krikľavý sa
viac prispôsobil kultúrnej krajine (Meyburg et al. 2014).
Na Slovensku sú hniezdnymi biotopmi druhu nízke až stredne vysoké zalesnené pohoria s
rozsiahlymi lúkami, pasienkami a poliami v blízkosti, ktoré využíva ako loviská. Kým druh a typ
lesa nie je až taký dôležitý, väčší význam má charakter lovísk. V tomto smere sú dôležité
podmáčané lúky, pasienky a nízkostebelnaté mokrade. Vyhýba sa rozsiahlym lesom bez
otvorených priestranstiev, vysokohorským oblastiam, ako aj krajine bez lesov alebo trvalých
trávnych porastov. Optimálnym prostredím je mozaika lesov, lúk a pasienkov alebo okraje
súvislejších lesov, susediacich s poliami (Karaska a Cichocki 2014).
Hniezdnymi biotopmi výra skalného sú oblasti s dostatkom skalných útvarov v blízkosti
otvorenej poľnohospodárskej krajiny (Danko a Karaska 2002). Vo svete preferuje oblasti s
riedkym osídlením človeka, kde sa vyskytuje najmä v neprístupnom teréne. Hniezdi v skalnatej
krajine s útesmi a roklinami, v okolí jaskýň, v lesných fragmentoch, v oblastiach s roztrúsenými
stromami a v hájoch, všeobecne na nerušených miestach, mimo ľudských sídel. Obýva tiež
rozvoľnené lesy, ale aj tajgu a ostatné typy lesných porastov. Ďalej aj lesostepi, riečne údolia
s roklinami a zarastenými lomami, tiež poľnohospodársku krajinu so skalnatým prostredím a
útesmi. Potravné biotopy zahŕňajú oblasti v otvorenej krajine alebo v riedko zalesnenom
teréne, napr. inundačné územia, poľnohospodársku krajinu, pasienky, malé obrábané polia.
Hniezdnym prostredím výra skalného na Slovensku sú oblasti s dostatkom kameňolomov a
skál. Okrem neprístupných skalných útvarov preferuje druh aj hniezdenie na zemi. Raritou je
aj hniezdenie na opustenom železničnom moste v rovinatej krajine (Karaska a Cichocki 2014).
Od počatku 90. rokov minulého storočia sa začal výr skalný šíriť aj do nížinných lužných lesov
hraničného pásma v okolí toku rieky Moravy, kde hniezdi v stromových hniezdach (ZunaKratky 2003).
Na Slovensku boli stromové hniezda registrované napr. v porastoch lužného lesa (západné
Slovensko), v nížinných dubovo-hrabových porastoch (háj susediaci s poliami a lúkami, na
okraji rúbane, okres Prievidza) alebo v brehových porastoch topoľa sivého v nížinnej otvorenej
krajine (východné Slovensko) (Šotnár 2007, Pačenovský et al. 2012). V CHVÚ Chočské vrchy
výr hniezdi na okrajoch zalesnených pohorí na skalách rôzneho typu – prirodzených i
vytvorených človekom (kameňolomy). Loviská má v otvorenej poľnohospodárskej krajine.
Včelár obýva väčšinu Európy, okrem najsevernejších a najjužnejších častí. Slovensko obýva
takmer celé, okrem najvyšších pohorí a veľkých plôch intenzívne poľnohospodársky
využívanej krajiny nížin. Najviac mu vyhovujú biotopy starých teplejších listnatých lesov
susediacimi s lúkami a pasienkami, najčastejšie žije v predhoriach. Je sťahovavým druhom,
väčšinu roka trávi na zimoviskách (Afrika) alebo na ťahu. Hniezdia jednotlivo, hniezda stavajú
na stromoch, väčšinou každý rok nové. Hlavnou stravou sú osy a ich larvy príp. iný hmyz
a drobné hlodavce. Hniezdia pravidelne, ale rozptýlene po celom území ČR. Obýva nížiny,
stredné polohy a ojedinele vystupuje až do hôr. Početnejšia je v miestach, kde sú rozsiahle
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lesné komplexy často striedané pásmi a otvorenými plochami. Vyhýba sa iba trvale
podmáčaným pôdam, kde zemné osy nestavajú svoje hniezda.
Hniezdnymi biotopmi ďatľa bielochrbtého sú bukové, jedľo-bukové, smrekovo-jedľovobukové
a lokálne aj dubové lesy v nadmorských výškach od 330–1300 m n. m. Teritoriá sú
predovšetkým v strmších svahoch s vyšším podielom mŕtveho dreva (SOS/BirdLife 2013). Vo
svete obýva biotopy podobného charakteru. Preferuje vyspelé klimaxové, avšak rozvoľnené
listnaté a zmiešané lesy s vysokým podielom mŕtveho dreva a padnutých kmeňov. Obýva
najmä porasty staršie ako 80 rokov, umiestnené často v strmých svahoch alebo neďaleko
vody. V prírodných lesoch východnej Európy hniezdi v bažinatých lesoch s jaseňom (Fraxinus),
jelšou (Alnus), ďalej v lesných porastoch s dubom (Quercus) a hrabom (Carpinus).
Príležitostne sa vyskytuje aj v ihličnatých lesoch. V strednej Európe a v Pyrejenách je typický
v rozvoľnenejších, svetlých zmiešaných lesoch (buk-dub, buk, jedľa, javor, smrek a pod.). Na
Peloponézskom poloostrove je úzko viazaný na vyspelé horské lesy s dominantnou jedľou
gréckou (Abies cephalonica).
Na Sibíri hniezdi ďateľ bielochrbtý v listnatých lesoch s brezou (Betula), ďalej v zmiešaných
svetlých ihličnatých lesoch a pozdĺž záplavových oblastí s porastami vŕb (Salix). Japonské
populácie ďatľa sú závislé na prírodných bukových lesoch (Winkler a Christie, 2002a). Na
Slovensku je ďateľ bielochrbtý typickým druhom starých listnatých a zmiešaných lesov v štádiu
rozpadu s významným zastúpením buka. Zásadný význam má prítomnosť odumretých
stromov, kde nachádza potravu a v ktorých si buduje aj hniezda (Karaska a Cichocki 2014).
Osídľuje hlavne listnaté a zmiešané lesy, v horách aj ihličnaté. Druhou skupinou stanovíšť sú
parky a záhrady. Žlna sivá je stály druh. Tesá vlastné dutiny, ktoré potom môže používať aj
viac rokov po sebe. Hniezdi raz ročne, pri zničení znáša náhradnej znášku. Pri likvidácii
starších porastov je menej prispôsobivá a menej ochotne obsadzuje zvyšky (ostrovčeky)
starých porastov uprostred rozsiahlejších komplexov hospodárskych lesov. Je to zrejme
spôsobené jej úzkou potravnou špecializáciou na mravce, kedy v okolitých mladších porastoch
nenachádza dostatočnú ponuku. Na Sútoku tieto ostrovčeky obsadzuje relatívne ochotne, čo
je zrejme dané veľkou členitosťou tunajšej krajiny, kedy nachádza dostatok potravy aj na
otvorených plochách hrádzí, okrajov lúk a pod. Ako hlavné príčinu úbytku početnosti sa uvádza
výrub starých listnatých lesov a ich nahrádzanie ihličnatými monokultúry, medzi ďalšími
príčinami sú miznutie lužných lesov a úbytok mravcov.
Je to stály vták hniezdiaci jednotlivo v rozľahlejších lesoch. Hniezdna dutina môže byť
používaná aj niekoľko rokov po sebe a býva na kmeni stromu vo výške 8 - 12 m. Tesanie novej
dutiny môže trvať aj 10 - 28 dní. Mláďatá sú kŕmené chrobákmi (larvami aj dospelými jedincami)
žijúcimi v dreve, mravcami (často larvami a kuklami rodu Camponotus), húsenicami, mäkkýšmi
a pod. Je rozšírený v palearktickej oblasti. Patrí medzi naše najrozšírenejšie hniezdiče, pričom
hniezdenie bolo zaregistrované na viac ako 90 % územia. Druh uprednostňuje staré lesné
porasty, od listnatých až po ihličnaté a hniezdi od nížin po 1 500 m n. m. Na nížinách dáva
prednosť lužným lesom, v stredných polohách bukovým a vo vyšších polohách horským
zmiešaným lesom. Zimný výskyt sa zhoduje s hniezdnym rozšírením. Druh zatiaľ nie je na
Slovensku ohrozený. Dôležité je zachovanie rozsiahlejších lesných porastov so starými
stromami, kde si môže vybudovať hniezda.
Hniezdnymi biotopmi muchárika sú zachovalé vysoké listnaté lesy, predovšetkým bukové a
bukovo-jedľové porasty (SOS/BirdLife 2013). Vo svete hniezdi v lesných oblastiach, hlavne v
zmiešaných opadavých lesoch, predovšetkým v bukových, menej v dubových lesoch. Na
severe areálu sa vyskytuje v smrekových porastoch. Preferuje rozvoľnené vysoké stromy, s
dostatkom podrastu a otvorenými zónami v lesnom zápoji. Uprednostňuje holiny, paseky a
oblasti v blízkosti vody. Počas mimohniezdneho obdobia sa vyskytuje aj v hájoch, lesných
monokultúrach, okrajoch lesov, parkoch a záhradách s vysokými stromami. Počas ťahu bol
registrovaný aj v kroví, na plantážach a v záhradách, často na vysokých stromoch, ale aj vo
vysokom kroví v suchšej krajine a v saharských oázach (Taylor 2015a).
Na Slovensku patrí muchárik červenohrdlý medzi druhy charakterizované ako indikátory
zachovalosti prirodzených zmiešaných horských lesov, nakoľko obýva listnaté alebo zmiešané
štrukturálne bohaté lesy vyššieho veku s dostatkom vhodných dutinových stromov. Preferuje
najmä bukové lesy, ďalej hrabovo-bukové lesy, jedľo-bučiny a vyššie položené smrekovojedľovo-bukové porasty (Karaska a Cichocki 2014).
Zo zimovísk zvykne prilietať v apríli a máji. Obýva predovšetkým listnaté (dubové a bukové) a
zmiešané lesy so staršími stromami s dutinami, v ktorých hniezdi. Samce po prílete spievajú a
obratne lietajú a obhajujú vybratú hniezdnu dutinu. Po vyhniezdení vtáky odlietajú koncom
augusta a v septembri. Na zimoviská odlietajú predovšetkým južným a juhovýchodným
smerom.
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Popis a ekologické nároky
Druh je rozšírený v Európe. Hniezdi takmer na 75 % nášho územia od nížin až po lesy v
nadmorskej výške 1 300 m. Slovensko je druhou európskou krajinou s najpočetnejšou
populáciou tohto druhu. Druh nie je na našom území momentálne ohrozený, ohroziť ho môže
ťažba starých lesných porastov
Hniezdia v otvorenej poľnohospodárskej krajine s pastvinami a obilnými poľami, prípadne v
lesostepi. Hniezdi roztrúsene v celej Európe od Britských ostrovov po Grécko a Ural.
Polygamný druh. Hniezdo tvorí iba jamku vystlanú suchými steblami, prípadne trochou perie.
Potravu mláďat tvorí predovšetkým hmyz a pavúky, u dospelých postupne podiel hmyzu v
potrave klesá v prospech rastlinné zložky, ktorej tvorí predovšetkým semená tráv a iných
rastlín, prípadne listy a kvety. Ohrozuje ju najmä lov, najmä v čase ťahu v stredomorskej
oblasti. Počas hniezdenia ju ohrozuje kosba lúčnych porastov.
Hniezdnymi biotopmi žltochvosta lesného sú staré riedke lesné porasty, intravilány obcí a miest
s vysokou stromovou vegetáciou, napr. záhrady, parky, sady a cintoríny (SOS/BirdLife 2013).
Preferuje riedke presvetlené lesy, vrátane starých parkov a parkových záhrad, lesných čistín
a ich okrajov, s nízkym krovinným a bylinným podrastom. V severnej Európe obýva subarktické
horské brezové porasty a borovicové lesy. V strednej a južnej Európe hniezdi v listnatých
lesoch, avšak obýva aj prechodné biotopy, akými sú vresoviská, oblasti s roztrúsenými staršími
stromami a hlavovými vŕbami pozdĺž potokov a priekop. Ďalej sa vyskytuje aj v otvorenej
kopcovitej krajine so starými kamennými múrmi a budovami. V Rusku preferuje listnaté a
zmiešané lesy, menej borovicové porasty. V severnej Afrike hniezdi v starých dubových
porastoch a ihličnatých lesoch. Zimuje v semi-aridných oblastiach, najmä v krovitých stepiach,
riedkej suchej stromovej vegetácii, v akáciových porastoch pozdĺž riek a v záhradách (Collar a
Christie 2015).
Na Slovensku obýva žltochvost lesný vysokú stromovú zeleň v obciach a mestách, parky,
cintoríny, ale aj samoty so solitérmi, kalamitiská s jednotlivými stromami, rôzne staré riedke
lesy, ako sú rašeliniskové borové lesy Oravskej kotliny, či staré smrečiny na hornej hranici
lesa, hájovne a samoty na lesných čistinách (Karaska a Cichocki 2014). Vo vyšších pohoriach
obsadzuje najmä hrebeňové partie pohorí s polámanými a vyschnutými listnatými stromami.
Najvyššie hustoty dosahuje v presvetlených porastoch, kde podrast chýba alebo je len
minimálny. V nižších polohách takéto podmienky spĺňajú napr. lužné lesy, optimálne so
zachovalým vodným režimom, ktorý bráni rastu vysokého podrastu vegetácie (napr. žihľavy),
ďalej dubové prírodné lesy bez podrastu (napr. pohorie Tríbeč) a rozvoľnené borovicové lesy
s prímesou duba alebo agátu v Záhorskej nížine (Kropil 2002b).
Hniezdnym biotopom strakoša je otvorená krajina s roztrúsenými krovinami a stromami
vrátane parkov a sadov, predovšetkým v nížinách a teplejších oblastiach (Šťastný a Hudec
2011). Vo svete obýva podobné oblasti – najmä otvorenú krajinu s roztrúsenými stromami
alebo ich skupinkami, menej kroviny. Hniezdne biotopy v Európe zahŕňajú oblasti s extenzívne
obhospodarovanými sadmi, malými políčkami (melóny, repa, zemiaky), ďalej tabakové polia,
vinice a pasienky. Podmienkou hniezdenia je prítomnosť vyšších stromov a dostatočná
potravná ponuka (väčšie druhy hmyzu) (Yosef 2008).
Na Slovensku hniezdi v severnej časti krajiny a postupne sa šíri južným smerom. Hniezdi v
otvorených, bohato štruktúrovaných biotopoch s množstvom roztrúsene rastúcich vysokých
stromov (ovocné dreviny, topole) s výškou približne nad 8 m. Typickými hniezdnymi biotopmi
sú oblasti so starými sadmi, obklopené pestrou škálou biotopov (políčka, pasienky, záhrady,
hospodárske dvory) a v prípade nížinnej krajiny aj lokality so zastúpením vetrolamov,
samostatných skupín stromov, ak okolité trávne porasty alebo orné pôdy poskytujú dostatok
potravy. Potravné biotopy predstavujú miesta s dostatkom veľkých druhov hmyzu (kobylky,
svrčky, bystrušky, Krištín 2002).
Rozšírený je po celom území Slovenska od nížin až do výšky 1 300-1 400 m. Sťahovavý,
prilieta v druhej polovici apríla až začiatkom mája, odlieta v septembri. Obýva lesy všetkých
druhov. Je vtákom riedkych lesov, ale bežne sa vyskytuje aj v sadoch, parkoch a záhradách,
najmä ak je v blízkosti vodný tok. Pre umiestnenie hniezda vyberá spravidla dobre zatienené
miesto. Hniezdi v pazuchách hrubších konárov všetkých druhov stromov, ale aj v otvorených
dutinách, polobúdkach a väčších škárach múrov a rímsach budov. V potrave prevažuje lietajúci
hmyz. Koncom leta sa živí aj rôznymi bobuľami.
Hniezdia v od severozápadnej Afriky juhovýchodne po Bajkalské jazero a východne po Čínu.
V Európe je zastúpený na väčšine územia, vrátane väčšiny stredomorských ostrovov.
Prísne tiahnuci druh zimujúci v subsaharskej Afrike, južne až po Juhoafrickú republiku.
Hniezdisko opúšťa na konci augusta a v septembri, zo zimovísk prilieta na prelome apríla a
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Popis a ekologické nároky
mája. Hniezdnymi biotopmi druhu sú najmä borovicové lesy s pasekami a priesekmi, ich okraje
a vresoviská.
Na Slovensku hniezdi min. 2 000 párov, jeho populácia i veľkosť územie na ktorom sa
vyskytuje sú stabilné.
Hniezdnymi biotopmi chriašteľa poľného sú hlavne lúky, predovšetkým extenzívne a
nepravidelne obrábané, tiež dlhodobo nekosené lúky, s bylinným porastom vyšším ako 20 cm,
ktorý poskytuje úkryt (Demko 2001, Hudec a Šťastný 2005). V Európe a Ázii hniezdi v suchších
až vlhkých lúkach a pasienkoch, vrátane horských lúk a okrajov mokradí. Vyhýba sa príliš
zaplaveným mokradiam, stojatej vode a otvorenej krajine so skalami, štrkom a pieskom. Mimo
obdobia hniezdenia obýva aj agrocenózy (obilné polia, okopaniny a krmoviny). Počas
zimovania sa zdržuje v trávnatých oblastiach, napr. v savanách, často aj v oblastiach
spálených v období sucha (Afrika) (Taylor a de Juana 2014).
Na Slovensku pôvodne hniezdil v extenzívne využívaných podmáčaných lúkach ovplyvnených
prirodzeným režimom riek (v súčasnosti niva rieky Morava, Latorica, Ipeľ). V horských a
podhorských oblastiach sú hniezdnymi biotopmi druhu najmä extenzívne využívané prirodzené
lúky aj bez vplyvu vodného režimu (Demko 2001). Ďalšími charakteristickými biotopmi sú
oblasti pravidelne nevyužívané ľudskou činnosťou (napr. okraje mokradí, ruderálne biotopy –
rumoviská a skládky organického materiálu). Osobitný typ biotopu predstavujú opustené
poľnohospodárske pozemky – napr. úhory, kde sa nevykonáva žiadna činnosť (Demko 2001).
Hniezdnymi biotopmi sokola sťahovavého sú oblasti v lesnom a horskom prostredí so skalnými
svahmi a stenami s dostatkom dutín alebo lavíc pre umiestnenie hniezda (SOS/BirdLife 2013).
Vo svete obýva veľmi rôznorodé biotopy - hniezdi od tropických oblastí po studené morské
oblasti, v horúcich alebo studených púštnych oblastiach. Na Slovensku sú jeho hniezdnymi
biotopmi vysoké skalnaté útvary v lesnom prostredí obvykle vzdialené od frekventovaných
ciest a ľudských sídiel neďaleko otvorenej krajiny. Hniezdi v pohoriach od nadmorskej výšky
240 m až po najvyššie polohy Tatier cca 1780 m n. m. (Burda, Malé Karpaty). Typický hniezdny
biotop predstavuje horské lesné prostredie so skalnatými svahmi, stenami s dostatkom dutín
alebo lavíc, vhodných pre umiestnenie znášky. Nie je výnimkou, ak obsadí hniezda postavené
krkavcom alebo umelé hniezda inštalované na skalných stenách a výnimočne hniezdi aj v
opustených lomoch. Podmienkou hniezdenia je vhodný skalný biotop. Prakticky na celom
území, vrátane nížin, možno zastihnúť prevažne migrujúce, zimujúce jedince alebo jedince z
blízkych pohorí (Černecký et al. 2014). Veľmi zriedkavo môže zahniezdiť aj v nížine. Z nášho
územia je známy iba jediný preukázaný prípad úspešného hniezdenia v r.1995 na topoli v
typickej agrocenóze juhozápadného Slovenska. Potravné biotopy predstavujú územia v pestrej
krajine s mozaikou lesov, vôd a poľnohospodárskej krajiny v nižších a stredných polohách
(Karaska a Cichocki 2014).

Hodnotená činnosť zasahuje územie európskeho významu SKUEV0143 Biely Váh (ŠOP
SR, 2019).
- ÚEV Biely Váh bolo vyhlásené na ochranu biotopov nížinných a podhorských kosných
lúk 6510, horských vodných tokov a ich brehových porastov 3220, slatín s vysokým
obsahom báz 7230, vlhkomilných vysokobylinných spoločenstiev na poriečnych nivách
od nížin do alpínskeho stupňa 6430 a lužných vŕbovo-topoľových a jelšových lesov
91E0 a tiež druhov netopier obyčajný Myotis myotis, vydra riečna Lutra lutra, podkovár
malý Rhinolophus hipposideros, pimprlík mokraďový Vertigo angustior a pimprlík
močiarny Vertigo geyeri. V dotknutom území zasahuje do k. ú. Hybe, Važec
a Východná, na dotknutých pozemkoch platí 4. stupeň ochrany.
V úseku od Važca po Hybe prechádza žel. trať v súčasnom trasovaní pozdĺž toku rieky,
priamo tok križuje na území obce Važec a na území obce Východná.
Pri sútoku Bieleho a Čierneho Váhu križuje železničná trať existujúcim železničným mostom
rieku Čierny Váh, ktorá je označovaná ako územím európskeho významu SKUEV1310
Kráľovohoľské Tatry. Územná ochrana toku končí v bezprostrednej blízkosti premostenia.
Územie bolo vyhlásené za účelom ochrany lužných vŕbovo – topoľových a jelšových lesov,
prechodných rašelinísk a kvetnatých vysokohorských a horských psicových porastov na
silikátovom substráte.
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Na rozhraní katastrov Hybe a Kráľova Lehota prechádza južne od žel. trate severná hranica
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry, ktoré boli vyhlásené na ochranu biotopov lužných vŕbovotopoľových a jelšových lesov 91E0, reliktných vápnomilných borovicových a smrekovcových
lesov 91Q0, kvetnatých vysokohorských a horských piscových porastov na silikátovom
substrátre 6230, bukových a jedľových kvetnatých lesov 9130, vápnomilných bukových lesov
9150, horských kosných lúk 6520, brezových, borovicových a smrekových lesov na
rašeliniskách 91D0, silikátových skalných sutín v montánnom až aplínskom stupni 8110,
aplínskych travinnobylinných porastov na silikátovom subtráte 6150, javorovo-bukových
horských lesov 9140, kyslomilných bukových lesov 9110, kosodreviny 4070, vlhkomilných
vysokobylinných lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
6430, slatín s vysokým obsahom báz 7230, silikátových skalných stien a svahov so štrbinovou
vegetáciou 8220, nesprístupnených jasnkynných útvarov 8310, prechodných rašelinísk
a trasovísk 7140, vresovísk a spoločensiev kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060,
lipovo-javorových sutinových lesov 9180 a nížinných a podhorských kosných lúk 6510
a viacerých druhov. Toto ÚEV zasahuje v dotknutom území pozemky v k. ú. Východná, kde
platí 3. stupeň ochrany.
V širšom okolí dotknutého úseku žel. trate sa rozprestierajú SKUEV0146 Blatá, SKUEV0142
Hybica, SKUEV0194 Hybická tiesňava, SKUEV0296 Turková, SKÚEV0196 Brezové,
SKUEV0307EV Tatry. Územia sa nachádzajú vo vzdialenosti od cca 0,5 km od žel. trate.
Obr. Územia európskeho významu v dotknutom území (ŠOP SR, 2019)

územia eur. významu
súčasná žel. trať

-

-

-

ÚEV Blatá bolo vyhlásené na ochranu brezových, borovicových a smrekových lesov
na rašeliniskách 91D0, slatín s vysokým obsahom báz 7230, vlhkomilných
vysokobylinných lemových spoločenstiev na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho
stupňa 6430 a horských smrekových lesov 9410 a druhov medveď hnedý Ursus arctos,
vlk dravý Canis lupus a vydra riečna Lutra lutra. Rozprestiera sa v k. ú. Štrba na území,
kde platí 2. a 4. stupeň ochrany.
ÚEV Hybica zahŕňa tok Hybica v k. ú. Hybe, predmetmi ochrany sú biotopy horské
vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220, vlhkomilné vysokobylinné lemové
spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 a lužné vŕbovotopoľové a jelšové lesy 91E0. Na predmetných pozemkoch platí 4. stupeň ochrany.
ÚEV Hybická tiesňava leží v údolí toku Hybica severne od trate na území obcí
Východná a Hybe. Predmetom ochrany sú druh kunka žltobruchá Bombina variegata
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a biotopy slatiny s vysokým obsahom báz 7230, vlhkomilné vysokobylinné lemové
spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430, karbonátové
skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 a nížinné a podhorské kosné lúky
6510. Na území platí 2. - 5. stupeň ochrany.
ÚEV Turková sa nachádza južne od trate vo Východnej v údolí Čierneho Váhu pri VN
Čierny Váh. Predmetom ochrany sú viaceré druhy a biotopy reliktné vápnomilné
borovicové a smrekovcové lesy 91Q0, lipovo-javorovo sutinové lesy 9180, karbonátové
skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210, nížinné a podhorské kosné lúky
6510 a vápnomilné bukové lesy. Na území platí 2. - 5. stupeň ochrany.
ÚEV Brezové sa nachádza južne od trate v Štrbe. Predmetom ochrany územia sú druh
pimprlík mokraďový Vertigo angustior a biotopy vlhkomilné vysokobylinné lemové
spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa 6430 a slatiny
vysokým obsahom báz 7230. Na území platí 4. stupeň ochrany.
ÚEV Tatry sa rozprestierajú severne od žel. trate, vyhlásené boli na ochranu viacerých
druhov a biotopov európskeho významu. V najbližšom mieste k trati v k. ú. Východná
platí na tomto území 2. stupeň ochrany.

Ramsarské lokality
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnej z lokalít vyhlásených v zmysle Dohovoru
o mokradiach (1971). Najbližšou lokalitou zapísanou v zozname medzinárodne významných
mokradí sú Jaskyne Demänovskej doliny situované vyše 10 km juhozápadne od zámeru (ŠOP
SR, 2019).
Mokrade s regionálnym významom sú evidované v Štrbe (CHN Pastierske), na území obcí
Východná a Važec (Alúvium Belianskeho potoka), na území obcí Kráľova Lehota, Hybe
a Východná (alúviu, Bieleho Váhu) a v obci Hybe (Hybské lazy – pravostranné prítoky
Hybice). Mokrade z lokálnym významom boli zaznamenané vo Východnej (Mokraď pod VN
Čierny Váh).
Biosférické rezervácie
Železničná trať je v celom hodnotenom úseku trasovaná pozdĺž južnej hranice
biosférickej rezervácie Tatry, ktorá bola zaradená do siete UNESCO „Man and Biosphere“
v roku 1993 (UNESCO, 2019).
Chránené vodohospodárske oblasti a pásma hygienickej ochrany
V hodnotenom území sa nachádza chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd CHVO
Nízke Tatry – východná časť. Za obcou Važec sa hranica CHVO z južnej strany prikláňa
k žel. trati, s ktorou je vedená v úseku medzi ŽST Východná až po obec Liptovská Porúbka
s výnimkou obchádzania intravilánu Kráľovej Lehoty. CHVO sa rozkladá na ploche 805 km2,
z ktorej 530 km2 tvorí povodie Váhu a 275 km2 povodie Hrona. Kapacita využiteľných
množstiev povrchových vodných zdrojov (2,33 m3/s) je takmer zhodná s množstvom
podzemných zdrojov vody (2,43 m3/s). Územie CHVO sa rozprestiera južne od hodnotenej
trate, pričom k trati je najbližšie v úseku od Važca po Liptovskú Porúbku.
V neďalekej Liptovskej Porúbke po oblasť Kráľova Lehota - Červený Kút žel. trať
prechádza pásmom hygienickej ochrany 2. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského
zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest.
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V zmysle NV SR č. 174/2017 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti sa
v dotknutom území nachádzajú tzv. citlivé oblasti (vodné útvary povrchových vôd) aj tzv.
zraniteľné oblasti (poľnohospodársky využívané pozemky v Hybe a v Kráľovej Lehote).

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
2.1. Štruktúra krajiny
Územie dotknuté navrhovanou činnosťou je situované v oblasti kde základným a nosným
krajinotvorným prvkom sú rieky Váh (v úseku Lipt. Hrádok – Kráľova Lehota) a Biely Váh
(Kráľova Lehota – Važec). Prevažná časť dotknutého úseku žel. trate prechádza Liptovským
regiónom.
Údolie Váhu a jeho významných prítokov Biely a Čierny Váh bolo v minulosti atraktívnym
priestorom pre rozvoj urbánnych štruktúr, osídlenie sa koncertovalo do obcí Kráľova Lehota,
Východná, Važec a Štrba. Liptovská kotlina sa stala exponovaným priestorom pre činnosť
človeka, rozmach poľnohospodárstva tu pretvoril pôvodné krajinné štruktúry a v súčasnosti je
dominantným plošným prvkom v kotline skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr,
predovšetkým intenzívne obrábaná orná pôda. Rozhodujúcimi líniovými prvkami v dotknutom
území sú prvky dopravy (diaľnica D1, samotná žel. trať č. 105, cesty I. triedy) a skupina prvkov
vodných tokov a plôch (okrem Biele Váhu je územie popretkávané viacerými vodnými tokmi
rôzneho hydrologického rádu a rôznej kategórie). Kotlina je z oboch strán uzatvorená
pohoriami, zo severu sa rozprestierajú Vysoké Tatry a z juhu Nízke Tatry, na ktorých dominujú
skupiny prvkov drevinovej vegetácie, predovšetkým lesné porasty. Tieto sú spolu s koridormi
vodných
tokoch
významnými
štruktúrnymi
prvkami
z hľadiska
zachovania
krajinnoekologických hodnôt oblasti.
Obr. Mozaika krajinnej štruktúry dotknutého územia (Google Earth, 2017)

žel. trať č. 105

diaľnica D1

2.2. Scenéria krajiny
Krajina dotknutého územia má zvlnený kotlinový charakter (Liptovská a Podtatranská kotlina),
územie je výrazne popretkávané vodnými tokmi a cestnými komunikáciami so sprievodnou
vegetáciou. Kotliny majú poľnohospodársky charakter, typické je tu striedanie polí, lúk
a pasienkov. Sídelný rozvoj nie je v dotknutom území významný, v centrálnej časti kotlín sú
situované menšie obce zachovávajúce vidiecky charakter, čím dotvárajú obraz zachovanej,
poloprírodnej oblasti. Dotknuté kotliny sú uzatvorené zo severu pohorím Vysoké Tatry a z juhu
pohorím Nízke Tatry, ktoré v širšom kontexte predstavujú dominanty krajinnej scenérie.
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Žel. trať bola vybudovaná prevažne v údolí Bieleho Váhu, ktorého reliéf je značne členitý.
Železnica miestny náročný terén svojím trasovaním kopíruje vysokými násypmi alebo
hlbokými zárezmi príp. na úbočiach svahov odrezmi. Trať nepredstavuje dominantu
dotknutého územia, predovšetkým v úseku od Kráľovej Lehoty po Važec je pohľad na ňu zo
širšieho okolia znemožnený hustým zápojom drevinových (lesných) porastov.
2.3. Stabilita krajiny a územný systém ekologickej stability
Identifikáciou prvkov súčasnej krajinnej štruktúry a výpočtom tzv. koeficientu ekologickej
stability (KES) bola identifikovaná stabilita krajiny pre všetky katastrálne územia okresov
Liptovský Mikuláš a Poprad (SAŽP, 2013). Stupeň ekologickej stability jednotlivých
katastrálnych území zasiahnutých navrhovanou činnosťou súhrnne uvádza nasledujúca
tabuľka.
Tab. Ekologická stabilita krajiny dotknutého územia (SAŽP, 2013)
K. ú.
Hodnotenie ekologickej stability Klasifikácia k.ú. podľa KES
Lučivná
3,91
krajina s vysokou ekologickou stabilitou
Štrba
3,27
krajina s vysokou ekologickou stabilitou
Važec
3,41
krajina s vysokou ekologickou stabilitou
Východná
4,07
krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou
Hybe
3,33
krajina s vysokou ekologickou stabilitou
Kráľova Lehota
3,39
krajina s vysokou ekologickou stabilitou
Liptovský Hrádok
2,35
krajina so strednou ekologickou stabilitou
Hodnoty KES 2 až 3: ide o územie intenzívne využívané najmä poľnohospodárskou veľkovýrobou, kde
oslabenie autoregulačných pochodov v ekosystémoch spôsobuje ich značnú ekologickú labilitu a vyžaduje
vysoké vklady dodatkovej energie. Jedná sa tak o krajinu so strednou ekologickou stabilitou.
Hodnoty KES 3 až 4: ide o krajinu vcelku vyváženú, v ktorej sú technické objekty relatívne v súlade so
zachovanými prírodnými štruktúrami, dôsledkom je aj nižšia potreba energomateriálových vkladov. Krajina sa
označuje ako krajina s vysokou ekologickou stabilitou.

Podľa informácií z dokumentu RÚSES okresu Liptovský Mikuláš (SAŽP, 2013) navrhovaná
činnosť pretína viacero prvkov ÚSES resp. prechádza v ich tesnej blízkosti:
-

-

-

-

-

Bk2n Biokoridor nadregionálneho významu Sihly – Rígeľ – Kozie chrbty
Terestrický biokoridor prechádza k. ú. Lipt. Kokava, Hybe a Lipt. Hrádok, spája
biocentrum Tatry s biocentrami Kráľovohoľské Nízke Tatry a Kozie chrbty cez
biocentrum Rígeľ. Trať ním prechádza v krátkom úseku medzi Kráľova lehota – Hybe.
Bk3n Biokoridor nadregionálneho významu Beliansky potok – Kozie chrbty
Terestrický biokoridor spájajúci biocentrum Tatry s biocentrom Kozie chrbty v k. ú.
Východná a Važec, trať ním prechádza východne od Východnej (lokalita Zámčisko).
Bk5r Biokoridor regionálneho významu Čierny Váh
Terestricko-hydrický biokoridor tvorený tokom Čierneho Váhu a jeho brehovými
a sprievodnými porastmi v nive toku prechádza k. ú. Hybe a Kráľova Lehota. Trať
biokoridor križuje mostným objektom pri Kráľovej Lehote.
Bc2r Biocentrum regionálneho významu Kozie chrbty
Biocentrum lokalizované v k. ú. Východná, Važec, Kráľova Lehota a Štrba tvorí
prevažne zalesnené územie na vápencovom podloží s južne orientovaným svahmi so
skalnými bralami a dobre vyvinutými reliktnými borinami. Nachádza sa tu viacero
druhov a biotopov národného a európskeho významu. Trať prechádza jeho severným
okrajom v k. ú. Východná.
Bk6r Biokoridor regionálneho významu Biely Váh

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
56

REMING CONSULT a.s.
Zámer

-

-

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

Terestricko-hydrický biokoridor tvorený tokom Bieleho Váhu, jeho brehovými
a sprievodnými porastmi, vlhkými lúkami a rašeliniskami v nive toku a jeho tesnej
blízkosti v k. ú. Hybe, Východná a Važec. Trať biokoridor križuje mostnými objektmi na
viacerých miestach.
Bk6r Biokoridor regionálneho významu Hencnava
Biocentrum je lokalizované v k. ú. Važec, ide o pestrú mozaiku lesov, rašelinísk, lúk
a pasienkov, významné refúgium pre faunu s výskytom množstva vzácnych,
chránených a ohrozených druhov flóry.
IP1 Interakčný prvok Petráňová
Zalesnená plocha medzi biokoridormi Hybica, Biely Váh a biocentrami Rígeľ, Koze
chrbty a Kráľovohoľské Nízke Tatry ako miesto plošnej migrácie živočíchov. Trať
prechádza jeho severným okrajom v k. ú. Hybe a Východná.

V širšom okolí sa nachádzajú tiež prvky ÚSES Bc4n Biocentrum nadregionálneho významu
Kráľovohoľské Nízke Tatry, Bk4r Biokoridor regionálneho významu Váh, Bk7r Biokoridor
regionálneho významu Hybica, Bc8r Biocentrum regionálneho významu Rígeľ a genofondové
lokality zoologická č. 30 Važec - motorest (mokré lúky pri potoku v k. ú. Važec)
a fytocenologické č. 14 Krivošova lúka (slatinné rašelinisko v k. ú. Važec), č. 19 Na ľavom
brehu Váhu (slatinné rašelinisko v k. ú. Važec) a č. 26 Slatina pri Východnej (vlhké lúky
a slatinné rašelinisko v k. ú. Hybe).
Obr. Prvky ÚSES v dotknutom území v oblasti okresu Liptovský Mikuláš (SAŽP, 2013)

železničná trať

Podľa informácií z dokumentu RÚSES okresu Poprad (SAŽP, 2013) navrhovaná činnosť
pretína viacero prvkov ÚSES resp. prechádza v ich tesnej blízkosti:
-

-

Bk3n Biokoridor nadregionálneho významu Tatry – Kráľovohoľské Tatry – Kozie chrbty
Terestrický biokoridor, ktorý využívajú na migráciu predovšetkým väčšie cicavce
a niektoré druhy vtákov, je významný aj z hľadiska sezónnej migrácie niektorých
druhov a plní tiež funkciu refúgia mnohých druhov fauny a flóry. Trať biokoridorom
prechádza v úseku medzi obcami Štrba a Lučivná.
Bk4r Biokoridor regionálneho významu Tatry – Kráľovohoľské Tatry
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Terestrický biokoridor v k. ú. Štrba umožňujúci migráciu predovšetkým väčších
cicavcov, prepája oblasť Tatier s Kráľovohoľskými Nízkymi Tatrami. Trať prechádza
týmto biokoridorom v k. ú. Štrba.
Bc6r Biocentrum regionálneho významu Dielnice – Zadné lósy
Biocentrum pokrývajú väčšinou lesné porasty, z nelesných spoločenstiev rašeliniská,
rašelinné a striedavo vlhkú lúky. Ide o významné refúgium bežných druhov fauny
z okolitých odlesnených území. Trať prechádza biocentrom medzi obcami Lučivná
a Štrba.

V širšom okolí sa nachádza tiež prvok miestneho ÚSES č. Bc11m Losy - monokultúrny
ihličnatý porast južne od žel. trate v k. ú. Lučivná (Územný plán obce Lučivná, Atrium, 2009).
Obr. Prvky ÚSES v dotknutom území v oblasti okresu Poprad (SAŽP, 2013)

železničná trať

3.
Obyvateľstvo,
jeho
aktivity,
kultúrnohistorické hodnoty územia

infraštruktúra,

Hodnotený úsek trate podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky zasahuje
do okresu Poprad v Prešovskom kraji a do okresu Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji.
Prešovský kraj leží na severovýchode Slovenska a svojou rozlohou 8 973 km2 je druhým
najväčším krajom Slovenska (zaberá 18,3% rozlohy SR). Spolu tu bolo v roku 2018
evidovaných 825 022 obyvateľov. Zo severnej strany susedí s Poľskom a z východnej strany
s Ukrajinou, južnú hranicu tvorí Prešovský kraj a západnú Žilinský kraj. Na malom úseku na
juhozápade susedí aj s Banskobystrickým krajom. Z administratívneho hľadiska sa kraj člení
na 13 okresov a 666 obcí, z ktorých má 23 štatút mesta. Z hľadiska štruktúry osídlenia sa kraj
vyznačuje veľkou početnosťou malých predovšetkým na severe a severovýchode územia,
takmer 10% obcí nedosahuje početnosť 100 obyvateľov. Z hľadiska ekonomickej aktivity
obyvateľstva je pre kraj dlhodobo príznačná vysoká miera nezamestnanosti, avšak keďže
v posledných rokoch Slovensko zaznamenáva pokles miery evidovanej nezamestnanosti a
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klesá miera evidovanej nezamestnanosť aj v dotknutom kraji - priemerná miera
nezamestnanosti v kraji k marcu 2019 dosahovala 8,72% (ÚPSVaR, 2019).
Okres Poprad mal na území o rozlohe 1 105 km2 ku 31.12.2018 evidovaných 104 837 trvale
bývajúcich obyvateľov (ŠÚ SR, 2019). Hustota osídlenia v okrese predstavuje 94,56
obyvateľov na km2, okres je jedným z najľudnatejších v kraji. Správnym sídlom okresu je mesto
Poprad.
Žilinský kraj leží na severozápade Slovenska a svojou rozlohou 6 809 km2 je tretím najväčším
krajom štátu (zaberá 13,8 % rozlohy SR). Spolu tu bolo v roku 2018 evidovaných 691 368
obyvateľov. Na severozápade hraničí s územím Českej republiky, na severe s územím Poľskej
republiky, na východe s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na
juhozápade s krajom Trenčianskym. Z administratívneho hľadiska sa kraj člení na 11 okresov,
zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 296 obcí a 19 miest.
Z hľadiska ekonomickej aktivity obyvateľstva je v kraji priemerná miera nezamestnanosti,
k marcu 2019 dosahovala 3,91%, pričom slovenský priemer dosahoval 5,03 % (ÚPSVaR,
2019).
Okres Liptovský Mikuláš mal na území o rozlohe 1 341 km2 k 31.12.2018 evidovaných 72
305 trvale bývajúcich obyvateľov (ŠÚ SR, 2019). Hustota osídlenia v okrese predstavuje 53,98
obyvateľov na km2. Správnym sídlom okresu je mesto Liptovský Mikuláš.
Hodnotená činnosť prechádza katastrálnymi územiami Lučivná, Štrba, Važec, Východná,
Hybe, Kráľova Lehota a Liptovská Porúbka.
3.1. Demografické údaje
Hodnotený úsek trate zasahuje do území viacerých obcí, z ktorých dve administratívne patria
do Prešovského kraja do okresu Poprad (Lučivná, Štrba) a päť patrí do Žilinského kraja do
okresu Liptovský Mikuláš (Važec, Východná, Hybe, Kráľova Lehota a Liptovská Porúbka).
Tabuľka nižšie uvádza prehľad počtu obyvateľov v dotknutých obciach k 31.12.2018. Vo
všetkých dotknutých obciach je v trvalom obyvateľstve približne 50%-ný podiel zastúpenia
žien.
Tab. Základné údaje o obyvateľstve dotknutých obcí k 31.12.2018 (ŠÚ SR, 2019)
Trvale bývajúce obyvateľstvo
Obec
Lučivná
Štrba
Važec
Východná
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Porúbka

Spolu

Muži

Ženy

984
3 499
2 384
2 128
1 467
602
1 192

487
1 702
1 205
1 058
737
294
591

497
1 797
1 179
1 070
730
308
601

Hustota
obyvateľov
(ob./km2)
52,70
55,34
39,91
11,01
27,81
30,39
28,07

Nasledujúca tabuľka uvádza počet obyvateľov v dotknutých obciach podľa vekových kategórií.
Na základe zistených údajov možno konštatovať, že vo všetkých dotknutých obciach má
najväčšie zastúpenie obyvateľstvo produktívneho veku (15 – 64 rokov), ide cca o 68%-ný
podiel z celkového počtu obyvateľov.
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Tab. Veková štruktúra trvalo bývajúceho obyvateľstva k 31.12.2018 (ŠÚ SR, 2019)
Obec
Spolu

Lučivná
Štrba
Važec
Východná
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Porúbka

984
3 499
2 384
2 128
1 467
602
1 192

do
14r.
(%)
16,67
13,20
15,44
15,37
13,84
16,45
17,28

Trvale bývajúce obyvateľstvo
Muži
Ženy
Muži
produk.
produk.
poproduk.
(%)
(%)
(%)
34,86
33,98
35,28
36,23
34,36
33,89
34,73

34,45
32,75
31,67
33,74
30,13
35,05
34,40

Ženy
poproduk.
(%)

5,89
8,15
7,05
5,17
8,52
5,98
5,96

8,13
11,92
10,57
9,49
13,16
8,64
7,63

Podiel ob. v
produktívnom
veku z trvalo
bývajúceho
obyv. (%)
69,31
66,73
66,95
69,97
64,49
68,94
69,13

Z hľadiska pohybu obyvateľstva v dotknutých obciach sa sledujú viaceré parametre, ktoré
spolu s hodnotami pre dotknuté územie uvádza tabuľka nižšie. Uvedené hodnoty sú platné pre
rok 2018. Pri porovnaní sledovaných migračných ukazovateľov za posledných 10 rokov nie sú
zistené výrazné výkyvy hodnôt (ŠÚ SR, 2019). Celkový úbytok obyvateľov bol dlhodobo
pozorovaný v obci Štrba, po siedmych rokoch bol v ostatnom roku zaznamenaný prírastok
obyvateľov. V ostatných dotknutých obciach bol zaznamenaný len mierny prírastok resp.
úbytok trvale bývajúceho obyvateľstva.
Tab. Prehľad pohybu obyvateľov dotknutých obcí za rok 2018 (ŠÚ SR, 2019)
Obce
Lučivná
Štrba
Važec
Východná
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Porúbka

Živonarodení

Zomretí

16
36
21
29
14
13
11

11
34
38
26
20
3
11

Prirodzený
prírastok
0
-5
-10
5
-11
-2
1

Migračné
saldo
-12
15
25
-14
2
2
17

Celkový prírastok
(úbytok)
-7
17
8
-11
-4
12
17

3.2. Sídla
Obec Lučivná s celkovou výmerou takmer 1877 ha leží v západnej časti Popradskej kotliny.
Nadmorská výška v strede obce je 767 m (www.lucivna.sk, 2019). Prvá písomná zmienka
o obci pochádza z roku 1321, pôvodní obyvatelia boli povozníci, ovčiari a pálil vápno, neskôr
sa zaoberali okrem chovu oviec najmä poľnohospodárstvom. Obec sa rozprestiera pozdĺž
vesty III/2343, severne od zastavaného územia obce sa nachádzajú tatranské kúpele Lučivná.
Ďalšou dotknutou je obec Štrba, ktorá leží na južnom úpätí Vysokých Tatier v nadmorskej
výške 829 m. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1280 (www.strba.sk, 2019). Popri
poľnohospodárstve sa obyvatelia zameriavajú na cestovný ruch a služby v oblastiach turistiky
a rekreácie. Územím obce prechádza hranica európskeho rozvodia Čierne more (vody rieky
Váh) a Baltické more (vody rieky Poprad). Súčasťou obce je severne položená osada
Tatranská Štrba.
Susedná obec Važec už administratívne spadá do Žilinského kraja, je najvýchodnejšou obcou
regiónu Liptov. Obec má bohatú históriu, počiatky osídlenia v tomto území siahajú až do doby
kamennej, avšak prvá písomná zmienka o Važci ako obci je z roku 1280 (www.obecvazec.sk,
2019). V júli 1931 takmer celú obec zničil veľký požiar, obec bola postupne obnovovaná.
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Obec Východná je svojou rozlohou 19 370 ha najväčšou z dotknutých obcí. Na severe
dosahuje Kriváň, na juhu až k hrebeňu Nízkych Tatier. Prvá písomná zmienka o obci je z roku
1269, základom osídlenia obce bola tzv. valašská kolonizácia (www.vychodna.eu, 2019).
V minulosti sa obyvatelia venovali poľnohospodárstvu (predovšetkým pestovaniu obilia,
kapusty a zemiakov), chovu dobytka a oviec, drevárstvu. V súčasnosti sa časť obyvateľstva
stále venuje poľnohospodárstvu a lesníctvu, zväčša však už pracujú v službách
a v priemyselných podnikoch okolitých miest. Súčasťou obce sú osady Svarín a Čierny Váh
s priľahlými samotami.
Obec Hybe leží na úpätí Vysokých Tatier v Liptovskej kotline v nadmorskej výške 690 m. Prvá
písomná zmienka o obci je z roku 1239, pričom od roku 1265 mala obec štatút výsadného
kráľovského mesta (www.hybe.sk, 2019). Hybe sú poľnohospodárskou obcou remeselníckoroľníckeho charakteru s drobnými prevádzkami miestneho významu.
Ďalšia dotknutá je obec Kráľova Lehota, ktorej zastavané územie sa tiahne pozdĺž
železničnej trate v úzkom výbežku Liptovskej kotliny. Stred obce leží v nadmorskej výške 677
m, nadmorská výška chotára sa pohybuje v rozmedzí 660 – 1219 m n. m. Išlo pôvodne
o zemiansku obec, ktorej obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, chovom oviec a dobytka,
pltníctvom a drevorubačstvom (www.kralovskalehota.sk, 2019).
Obec Liptovská Porúbka funguje ako samostatný celok od roku 1992, kedy sa oddelila od
Liptovského Hrádku ako jeho mestská časť (www.liponet.sk, 2019). Prvá písomná zmienka
o obci je z roku 1377, miestni obyvatelia sa venovali drevorubačstvu, chovu oviec a menej
gazdovstvu. Kataster obce má široký rozsah nadmorskej výšky od 659 m do 1 722 m n.m., jej
súčasná rozloha je 4 216 ha. Obec sa skladá zo starého jadra na južnom brehu Váhu, miestnej
časti Za Váhom, novej časti na severnom brehu rieky, časti Šmýkanec pri Kráľovej Lehote
a časti zastavaného územia v obci Malužiná. V chotári obce sa nachádzajú rekreačné lokality
Zraz, Fišiarka, Brtkovica a Michalovo.
Využitie pôdy v jednotlivých dotknutých obciach uvádza nasledujúca tabuľka. Vo väčšine obcí
z hľadiska plošného zastúpenia dominujú lesné porasty, v Štrbe a v Hybe dominujú trvalé
trávne porasty.
Tab. Výmera územia a využitie pôdy v ha k 31.12.2018 (ŠÚ SR, 2019)
Lučivná

Štrba

Važec

Výmera
1 873,68
6 307,64
5 964,16
územia
Poľnohospodárska pôda1)
Spolu
730,38
3 280,65
3 949,60
OP
287,40
744,90
517,74
Z
4,94
17,52
26,99
OS
TTP
438,04
2 518,23
3 401,87
Nepoľnohospodárska pôda2)
Spolu
1143,30
3 026,99
2 017,37
LP
1 015,62
2 557,77
1 673,17
VP
16,22
63,46
21,66
ZP
82,02
298,77
237,65
OP
29,44
106,99
84,89
1) OP – orná pôda, OS – ovocný sad, Z – záhrady

Obce
Východná

Hybe

Kráľ.
Lehota

Lipt.
Porúbka

19 370,00

5 282,82

1 960,90

4 215,79

3 048,67
330,18
15,79
5,58
2 697,12

3 406,53
842,17
18,91
2 545,45

441,21
118,25
8,13
314,83

729,81
157,18
14,69
557,94

16 321,33
15 821,42
181,66
246,86
71,39

1 876,29
1 610,81
33,54
197,98
33,96

1 519,69
1 426,93
24,59
52,56
15,61

3 485,97
3 269,89
16,83
57,93
141,32
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Štrba

Važec

Obce
Východná

Hybe

Kráľ.
Lehota
2) LP – lesné pozemky, VP – vodné plochy, ZP – zastavané plochy, OP – ostatné plochy

Lipt.
Porúbka

V dotknutom území sú evidované dve pamiatkové zóny vymedzené podľa §17 ods. 1 zákona
NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (PÚ SR, 2019): pamiatková zóna Hybe
a pamiatková zóna Východná. Pamiatkové zóny sú obe vidieckeho typu, vyhlásené boli
1.októbra 1991.
Pamiatková zóna Východná je tvorená sústredenými pamiatkovými
nachádzajúcimi s v historickom jadre v zastavanom území sídla (obr. nižšie).

hodnotami

Obr. Vymedzenie pamiatkovej zóny Východná (PÚ SR, 2017)

Pamiatková zóna Hybe sa rozprestiera v historickom jadre obce (obr. nižšie). Zóna
reprezentuje autentickú architektúru a formu zástavby prevažne z obdobia 19. storočia
s intaktne zachovanou osnovou založenia stredovekého mestečka s historickou parceláciou
(Kulašík, 2010, PÚ SR). Pamiatkovú zónu tvorí prevažne pôvodná zástavba drevených
a murovaných hospodárskych objektov, murované remeselnícke domy a murované domy
s klasicisticky formovaným priečelím a sakrálne stavby vrátane historickej zelene. Viaceré
z miestnych objektov sú zaradené k národným kultúrnym pamiatkam.
Obr. Vymedzenie pamiatkovej zóny Východná (Kulašík, PÚ SR, 2010)

HRANICA PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA

V dotknutom území sa nenachádza žiadna pamiatková rezervácia v zmysle § 16
pamiatkového zákona (PÚ SR, 2019).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
62

REMING CONSULT a.s.
Zámer

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

V dotknutom území je evidovaných viacero národných kultúrnych pamiatok (PÚ SR,
2019), ich súhrn uvádza tabuľka nižšie.
Tab. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v dotknutých obciach k 30.1.2018 (PÚ SR, 2019)
Obec
Lučivná
Štrba

Važec

Východná

Hybe

Kráľova Lehota
Liptovská Porúbka

Pamiatkový objekt
Pomník padlým v SNP
Tökölyovský kaštieľ s parkom
Pomník SNP
Ubytovňa – bývalá materská škola
Kúpele s areálom Grandhotel Kempinski vrátane liečebných domov, reštaurácie a vily)
Liečebný dom Marína
Stará žel. stanica elektrickej dráhy
Rozhľadňa Monte Mory
Pomník Smútiaca mať
Pamätná tabuľa padlým
Zaniknutá stredoveká dedina Šoldov
Rímskokatolícky kostol Troch kráľov
Hálova drevenica
Roľnícka usadlosť vrátane ľudového domu a hospodárskej stavby
Evanjelický kostol
Pamätník padlým v I. – II. sv. vojne
Ľudové domy
Kováčsky dom
Rímskokatolícky kostol sv. Štefana prvomučeníka
Wisnerov kostol s areálom vrátane lesníckeho cintorína a drevenej zvonice
Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých
Evanjelický kostol
Štróblova vila
Pamätný dom J. Greichmanna s pamätnou tabuľou
Hrob J. Greichmanna s náhrobkom
Dom Dobroslava Chrobáka
Komposesorátny kaštieľ
Pamätník padlých v SNP

V dotknutých obciach sa nachádzajú tiež viaceré kultúrno-historické atraktivity (MAS Horný
Liptov, 2015):
- pamätná izba Dobroslava Chrobáka a Vila Alojza Štróbla v Hybe,
- pamätná izba Kristy Bendovej, evanjelický kostol a kúrie v Kráľovej Lehote,
- pamätná izba vo Važci
- nemecký vojenský cintorín Važec,
- otvorený amfiteáter a rozhľadňa vo Východnej.
V koridore dotknutej železničnej trate možno predpokladať výskyt archeologických
lokalít príp. ojedinelých pamiatok hmotnej kultúry. Archeologické nálezy boli podľa AÚ
SAV (2007) evidované
- v Štrbe (zberom doložené črepy v polohe Lazy v žkm 216,6 – 216,9),
- vo Važci – Východnej (prieskumom zachytená stredoveká cesta v polohe Dúbrava
v žkm 224,7 – 228,1),
- vo Východnej (sústava troch stredovekých hradísk a stredovekej cesty v polohe
Zámčisko v žkm 226,9 – 227,7),
- v Kráľovej Lehote (stredoveké kostrové pohrebisko s odkrytými piatimi kostrovými
hrobmi v extraviláne obce medzi štátnou cestou a žel. traťou v žkm 237,9 – 238,1),
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v Hybe (v rímskokatolíckom kostole a na bližšie neznámom mieste - strieborné mince
z prvej polovice 17. storočia a z konca 17. storočia).
v Liptovskej Porúbke (črepy z doby rímskej pri Gánovskom potoku).

3.3. Aktivity obyvateľstva
Priemysel
Na území Horného Liptova, do ktorého spadá väčšia časť dotknutého územia, sú etablované
priemyselné
odvetvia
predovšetkým
elektrotechnického
zamerania,
centrum
elektrotechnického priemyslu je v priemyselnej zóne v Liptovskom Hrádku. V priamo
dotknutých obciach sú zastúpené najmä potravinársky priemysel (pekárne Včela – Lippek, a.s.
a Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o. v Liptovskej Porúbke, Farma Východná P.D., Ekofarma PD
Važec), priemysel spracovania dreva (píla Na Šmýkanci Kráľova Lehota, píla RD Hybe, píla
vo Važci, menšie nábytkárske a stolárske dielne). V oblasti stavebníctva v regióne pôsobí
mnoho menších firiem, živnostníkov a remeselníkov.
Poľnohospodárstvo
Prírodné podmienky predurčili dotknutý región k podhorským poľnohospodárskym územiam.
Z dlhodobého hľadiska možno v okrese pozorovať úbytok poľnohospodárskej pôdy na úkor
pôdy nepoľnohospodárskej.
Rastlinná výroba je zameraná najmä na pestovanie zemiakov, jednoročných a viacročných
krmovín, obilnín a technických plodín. Na zamokrených pôdach a na pôdach vo svahoch sa
nachádzajú trvalé trávne porasty s rôznym stupňom produkcie a využívania. Živočíšna výroba
regiónu je orientovaná na tradičné chovy hovädzieho dobytka na mlieko a mäso, na chovy
oviec a na spracovanie ich produkcie do finálnych výrobkov.
V dotknutých obciach sú v súčasnosti prevádzkované Poľnohospodárske družstvo Liptovská
Porúbka, Roľnícke družstvo Hybe, Farma Východná P.D., Salaš Važec, Ekofarma PD Važec,
Poľnohospodárske družstvo Štrba a Roľnícke družstvo Lučivná. Orná pôda v regióne je
obhospodarovaná tiež firmou AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., ktorá sa zameriava najmä na
živočíšnu výrobu (hovädzí dobytok, ovce) a na pestovanie objemových krmovín a obilnín.
Pôsobí tu tiež mnoho samostatne hospodáriacich roľníkov.
Z celkovej výmery dotknutých obcí zaberala v roku 2018 poľnohospodárska pôda v Lučivnej
38,98%, v Štrbe 52,01%, vo Važci 66,22%, vo Východnej 15,74%, v Hybe 64,48%, v Kráľovej
Lehote 22,50% a v Liptovskej Porúbke 71,31% (ŠÚ SR, 2019).
Vo Východnej sa nachádza areál Strediska genofondu rýb Štátnych lesov TANAP(v lokalite
pri ŽST Východná). Ide o sústavu rybníkov, v ktorých sa chovajú ryby s cieľom chovu
a zarybňovania vodných tokov v TANAP-e pôvodnými druhmi rýb (www.lesytanap.sk, 2019).
Lesné hospodárstvo
Do dotknutého územia zasahujú lesné porasty hospodárske aj ochranné, lesné porasty sú
súčasťou LHC Svarinka, LHC Kráľova Lehota a LHC Biely Váh a LHC Čierny Váh (NLC, 2019).
Z druhového zloženia prevládajú smrečiny, borovicové a bukové smrečiny, boriny a boriny
s ihličnanmi.
Na lesnej pôde hospodária súkromní vlastníci lesov, združenia vlastníkov lesov, urbárske
a pozemkové spoločenstvá a štátny vlastník lesa Lesy SR š. p. OZ Liptovský Hrádok.
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Z celkovej výmery dotknutých obcí zaberajú lesné pozemky v Lučivnej 54,20%, v Štrbe
40,55%, vo Važci 28,05%, vo Východnej 81,68%, v Hybe 30,49%, v Kráľovej Lehote 72,77%
a v Liptovskej Porúbke 77,56% (ŠÚ SR, 2019).
Rekreácia a cestovný ruch
Rekreačný potenciál Liptovskej a Podtatranskej kotliny je mimoriadne vysoký. Nachádza sa tu
spektrum prírodných aj civilizačných daností, vodných plôch a zdrojov termálnych vôd,
v blízkosti sú horské masívy. Zároveň sa tu nachádza mnoho cenných historických, kultúrnych
a stavebných
pamiatok
a rozvinuté
hospodárske
a spoločenské
štruktúry.
V
dotknutých obciach tak vzniklo viacero hotelov, penziónov a chát a ďalších možností
ubytovania vrátane ponuky súkromného ubytovania. Na okraji obce Liptovská Porúbka sa
nachádza rekreačné stredisko Liptovia Resort, v obci Kráľova Lehota sa nachádza Ranč
Kráľova Lehota prevádzkovaný združením Mládež pre Krista Slovensko.
Hlavným turistickým nástupným centrom oblasti pre Západné Tatry a Liptovskú Maru je
neďaleké mesto Liptovský Mikuláš. Východiskovým centrom pre krajiny Bieleho a Čierneho
Váhu je mesto Liptovský Hrádok. Východiskovým bodovom do Vysokých Tatier je zasa obec
Štrba.
Dotknuté územie poskytuje bohaté možnosti letnej i zimnej pešej turistiky na území NAPANTu a TANAP-u a ich ochranného pásma. Okolie poskytuje bohaté turistické možnosti a tiež
pozoruhodnosti krasových útvarov ako sú jaskyne (napr. prístupná Važecká jaskyňa, Hybská
jaskyňa pri obci Hybe) a priepasti. V dotknutom Liptovskom a Podtatranskom regióne je
vybudovaná bohatá sieť značkovaných turistických chodníkov rôznej náročnosti, vybudované
boli viaceré náučné chodníky. Rozšírená tu je tiež sieť cykloturistických trás rôznej náročnosti,
vrátane Liptovskej cyklomagistrály č. 035 a Tatranskej cyklomagistrály č. 007.
Možnosti lyžovania v regióne sú podporené bohatým zastúpením lyžiarskych stredísk
a zjazdoviek, priamo v dotknutých obciach bolo vybudované lyžiarske stredisko v obci Važec
(Birutova) a lyžiarsky vlek v obci Hybe (v lokalite Pod Peklom). V katastri obce Lučivná sa
nachádza Snowpark Lučivná a skicentrum Lopušná dolina – Lučivná poskytujúce lyžiarske
a bežecké trate, svahy pre snowboard, snowtubing a požičiavanie snežných skútrov. Okolie
dotknutých obcí je tiež vhodné pre bežecké lyžovanie, bežecké trate sú tu neupravované.
Nad žel. traťou v k. ú. Lučivná v lesoparku sa nachádza areál Kúpeľov Lučivná, ktorý zaberá
cca 30 ha. Areál poskytuje kúpeľnú liečbu deťom s netuberkulóznymi chorobami dýchacích
ciest. Územiu patrí Štatút kúpeľného miesta schválený uznesením vlády SR č. 623/1998
v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 s vymedzeným kúpeľným
územím, na ktoré sa uplatňuje ochrana kúpeľného režimu a platí tu zákaz vykonávania
činností a režim podľa zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách,
prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách v znení
neskorších predpisov.
Vodná plocha umožňujúca kúpanie alebo rybolov sa nachádzaj v obci Štrba (lokalita Stredný
mlyn), významným vodným centrom je neďaleká vodná nádrž Liptovská Mara na západnom
okraji Liptovského Mikuláša. V letnom období je možnosť splavovania riek Váh, Belá, Biely
Váh (splavný od Važca v čase topenia tatranských snehov) i Čierny Váh (splavný od sútoku
so Ždiarskym potokom nad Lipt. Tepličkou). Zaujímavým turistickým bodom je tiež sútok
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Bieleho a Čierneho Váhu pri obci Kráľova Lehota, ktorý vytvára rieku Váh (cca 600 m nad
sútokom sa cez Čierny Váh nachádza lávka pre peších).
Z hľadiska cestovného ruchu je významným podujatím v regióne folklórny festival Východná.
Ide o najstarší slovenský festival konajúci sa každoročne v prvý júlový víkend, ktorý
predstavuje prehliadku tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov.
3.4. Dopravná infraštruktúra
Cestná doprava
Najvýznamnejším cestným ťahom v území je diaľnica D1 (Bratislava – križovatka s D2 –
Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – štátna hranica SR/Ukrajina). Diaľnica prechádza
východo-západným smerom popod vodnú nádrž Liptovská Mara, južnou od zastavaného
územia mesta Liptovský Mikuláš, následne severne ponad obce Lipt. Hrádok, Hybe,
Východná, Važec, Štrba a Svit smerom do Popradu. Žel trať prechádza južne od diaľnice,
križovanie nastáva východne od Važca (diaľničný most), v úseku Važec – Štrba prechádza
trať severne od diaľnice a v Štrbe opäť križovaním (diaľničný most) prechádza na južnú stranu.
Diaľničný úsek je súčasťou európskej cesty E50 (SSC, 2019).
Významným cestným ťahom sú cesty prvej triedy I/18 (Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov
– Michalovce) a I/72 (Rimavská Sobota – Brezno – horský prechod Čertovica – Kráľova
Lehota).
Z ciest druhej triedy územím prechádza cesta II/537 (Liptovský Hrádok – Vysoké Tatry)
a neďaleké sú cesty II/538 (Tatranská Štrba – Štrbské pleso) a II/539 (Mengusovce – Vyšné
Hágy).
Z ciest tretej triedy prechádzajú Lipt. Porúbke cesta III/2341 (spojenie s Lipt. Hrádkom),
v Kráľovej Lehote cesty III/2357 (prepojenie s cestou I/72) a III/2356 (prepojenie s lokalitou
Svarín), vo Východnej cesta III/2342 (spojenie so ŽST Východná), vo Važci cesty III/2344
(spojenie severovýchodnej časti obce) a III/2343 (spojenie s obcou Štrba), v Štrbe cesty
III/3060 (spojenie s časťou Tatranská Štrba), III/3061 (spojenie s obcou Šunava) a v Lučivnej
cesty III/3062 (spojenie s obcou Šunava) a III/3063 (prepojenie na cestu II/539).
Dotknuté obce sú prepojené prímestskými linkami SAD Arriva Liorbus, a.s. a SAD Poprad a.s.
Cyklistická doprava
V dotknutom území je vytvorená sieť cykloturistických trás rôznej náročnosti, vrátane
Liptovskej cyklomagistrály č. 035 (južne od žel. trate) a Tatranskej cyklomagistrály č. 007.
Z cyklotrás nižšieho rádu v blízkosti žel. trate prechádzajú resp. ju križujú viaceré cyklotrasy
(www.cykloportal.sk):
-

trasa č. 5459 južne od trate na východnom okraji Kráľovej Lehoty (Kráľova Lehota –
Červený Kút – Liptovský Hrádok (CVČ),
trasa č. 8440-8434 južne od trate v Kráľovej Lehote (Kráľova Lehota (Kladiny) –
Červený Kút – Hybe),
trasa č. 8434 severne od trate nad Kráľovou Lehotou (Kráľova Lehota – Červený Kút)
resp. trasa č. 2432 (Hybe – Kráľova Lehota - Stará dolina – Porúbka),
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trasa č. 2432 (Hybe – Pod Petrovanou – Kladiny – Stará Dolina – Michalovo) žel. trať
križuje na území obce Hybe v lokalite Petráňová pri Hybskej jaskyni na moste v nžkm
235,492,
trasa č. 8484 južne od žel. trate na území obce Hybe (Spojka pod Petranovou),
trasa č. 5454 (Hybe – čierny Váh) žel. trať križuje pri ŽST Východná na moste v nžkm
230,525,
trasa č. 2873 južne od žel. trate (Svit – Čierny Váh), ktorá je súčasťou trasy č. 035.

Obr. Križovania cyklotrás so žel. traťou (www.cykloportal.sk, 2019)

cyklotrasa č. 8434 (resp. 2432)

cyklotrasa č. 5454

Železničná doprava
Hlavným železničným ťahom v území je dvojkoľajová, elektrifikovaná železničná trať č. 105
Košice - Kraľovany v riešenom úseku so zastávkami v Štrbe a Važci, so ŽST v Štrbe,
Východnej a Kráľovej Lehote. Trať je súčasťou V. transeurópskeho dopravného koridoru
v úseku vetvy A Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou.
V súčasnosti je max. traťová rýchlosť 100 – 120 km/hod s miestnymi obmedzeniami na
rýchlosť 60 – 90 km/hod. Dopravnú obsluhu tu zabezpečujú medzištátne vlaky (EC, SC a R),
IC vlaky, vnútroštátne rýchliky, osobné vlaky a posilové vlaky.
Letecká doprava
V dotknutom území sa nenachádza žiadne letisko. Najbližšími sú súkromné letisko Aerodome
Jasna v Liptovskom Mikuláši pri vodnej nádrži Liptovská Mara, malé letisko za obcou Liptovský
Ondrej využívané na rekreačné účely (inline korčuľovanie, automobilový šport) a letisko
Poprad – Tatry a.s. využívané na vnútroštátnu aj zahraničnú dopravu.
Vodná doprava
Najvýznamnejším tokom z hľadiska vodnej dopravy je rieka Váh, na ktorej je plánovaná
a sčasti zrealizovaná tzv. Vážska vodná cesta. Ide o dopravnú cestu medzinárodného
významu spájajúcu Váh (mesto Žilina) s vodným tokom Dunaj. Celková dĺžka Vážskej vodnej
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cesty je 250 km, zahŕňa úseky Komárno – Sereď, Sereď – Púchov, Púchov – Žilina a Žilina.
Úsek toku pretekajúci Liptovským regiónom nepatrí k vodnej ceste.
3.5. Technická infraštruktúra
V dotknutých obciach je riešené zásobovanie pitnou vodou aj napojenia na kanalizáciu
prostredníctvom Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. resp. Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti (Štrba, Lučivná).
Obec Liptovská Porúbka je napojená na čistiareň odpadových vôd Lipt. Mikuláš, obec Kráľova
Lehota je napojená na ČOV Kráľova Lehota, obce Hybe a Východná sú napojené na ČOV
Hybe, obec Važec je napojená na ČOV Važec, obec Štrba na ČOV Štrba, obec Lučivná na
ČOV Poprad – Matejovce a areál kúpeľov samostatnú ČOV Kúpele Lučivná.
Dotknuté obce sú plynofikované, hlavným zdrojom plynu je medzištátny plynovod Bratstvo,
dodávku plynu zabezpečuje SPP, a.s.
V obci Východná je vybudovaná fotovoltaická elektráreň (EKO Družstvo, Liptovský Mikuláš)
s inštalovaným výkonom 998 kW, pričom celý výkon je dodávaný do siete.
Dotknutá oblasť je pokrytá telekomunikačným signálom, avšak vzhľadom na členitý terén
s hlbokými dolinami sa nájdu tiež lokality, kde je veľmi problematické zabezpečiť satelitné
pokrytie signálom.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
Podľa Environmentálnej regionalizácie SR za rok 2017 (MŽP SR, SAŽP, 2017) patrí dotknuté
územie k prostrediam vysokej environmentálnej kvality do tzv. Tatranského regiónu 1.
environmentálnej kvality, tzn. ide o región s nenarušeným prostredím.
4.1. Znečistenie horninového prostredia
Znečistenie horninového prostredia antropogénnymi zásahmi v bezprostrednom okolí
existujúcej železničnej trate zahŕňa fekálne a chemické znečistenie a znečistenie ropnými
látkami (Geofos, s.r.o., 2006). Fekálne znečistenie býva zaznamenané na žel. zvršku,
v zeminách v miestach porušenej kanalizácie, v miestach trativodov a netesných žúmp a pod.
Chemické znečistenie spočíva v znečistení prevažne v miestach existujúcich alebo
uzatvorených priemyselných prevádzok. Znečistenie ropnými látkami sa dotýka najmä
znečistenia štrkového lôžka, žel. spodku príp. okrajov ciest.
V dotknutom území je evidovaných viacero environmentálnych záťaží (SAŽP, 2019), či už ide
o zistené alebo pravdepodobné environmentálne záťaže, sanované alebo už rekultivované.
Tab. Zoznam environmentálnych záťaží najbližších k dotknutému úseku žel. trate (SAŽP, 2019)
Názov EZ
PP (023) / Štrba –
skládka pri železnici
PP (018) / Štrba – ŠC
PHM Tatranská Štrba
PP (021) / Štrba –
skládka Lieskovec

Druh činnosti
skládka komunálneho
odpadu
ČS PHM
skládka komunálneho
odpadu

Typ*
C
C
C

Stav
zahrnutá skládka odpadu
- v susedstve železnice (cca 30m)
- bývalý areál ČS s úložiskom palív
- na ul. Železničná, cca 220 m od žel. trate
zahrnutá zarastená skládka
- cca 40m od železnice
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Názov EZ
Druh činnosti
Typ*
Stav
PP (019) / Štrba –
skládka komunálneho
A, C
zahrnutá opustená skládka
skládka Lúčny potok
odpadu
- cca 90m od železnice
LM (007) / Kráľova
skládka komunálneho
A
- cca 600m od železničnej trate
Lehota – skládka III
odpadu
LM (005) / Kráľova
hnojisko
A
- cca 350m od žel. trate
Lehota – hnojisko
Kladiny
LM (012) / Liptovská
skládka komunálneho
A, C
prekrytá skládka odpadu
Porúbka
odpadu
- cca 320m od trate
* A Pravdepodobná env. záťaž; B Env. záťaž; C Sanovaná, rekultivovaná lokalita;
D Env. záťaž vyradená z registrov

Podľa registra skládok odpadov (SAŽP, 2019) sa v širšom okolí železničnej trate nachádzajú
viaceré skládky odpadov (viď tabuľka nižšie).
Tab. Zoznam skládok odpadov v dotknutom území (SAŽP, 2019)
Registračné
číslo
4198
4199
2058
2059
2062
2063
2064
8628
1138
1139
1142
1145

Názov

Stav

Poloha

Kráľova Lehota
Pri čiernom Váhu
Kráľová 1
Kráľová 2
Šajba
Nad Bielym Váhom
Pri rybníku
Važec – skládka Biroutova dolinka
Štrba
Štrba
Štrba
Lučivná – liečebňa (za žel. traťou)

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
opustená
upravená

cca 900 m od trate (J od obce)
cca 600 m od trate
cca 800 m od trate (JV od Hybe)
cca 800 m od trate (JV od Hybe)
cca 1,2 km od trate (J od Východnej)
cca 900 m od trate (J od Východnej)
cca 50 m od trate za ŽST Východná
cca 750 m od trate (J od Važca)
cca 1,2km od trate
cca 60m od trate (Tatranská Sťrba)
cca 30 m od trate (Tatranská Štrba)
cca 150 m od trate

4.2. Kontaminácia pôd
V dotknutom území sú zastúpené kambizeme, pseudogleje, fluvizeme a rendziny (VÚPOP,
2019):
- kambizeme sú na niektorých lokalitách výrazne ovplyvňované výškou hladiny
podzemnej vody, potenciálnym degradačným procesom tohto typu pôd je erózia
a acidifikácia a tiež povrchová akumulácia kontaminujúcich látok.
- Pseudogleje sú náchylné na často extrémny vodný režim, limitujúcim faktorom ich
využívania sú ich textúrna diferenciácia, nepriaznivý vodný režim a nízka pôdna
reakcia. Tento pôdny typ vykazuje schopnosť povrchovej akumulácie, t.j. je pre ne
typický vysoký obsah organickej hmoty.
- Fluvizeme majú často nepriaznivý vodno-vzdušný režim, limitujúcim faktorom ich
využívania je vysoká hladina podzemnej vody a pri ich kontaminácii je možná
translokácia kontaminantov do hlbších častí pôdneho profilu a do podzemných vôd.
- Rendziny sú ohrozované čiastočne vodnou eróziou, nezriedkavá je u nich väzba
kontaminantov na organickú časť pôdy. Limitujúcim faktorom ich úrodnosti je prevažne
plytký pôdny profil a ich značná skeletnatosť.
Na plošnej kontaminácii pôd sa podieľajú najmä výskyt prirodzenej kontaminácie rizikovými
prvkami z geochemických anomálií, vplyv globálnych emisií pochádzajúcich najmä zo
zahraničných zdrojov, vplyv vnútroštátnych zdrojov s lokálnym až regionálnym dosahom (z
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teplární a pod.), vplyv poľnohospodárstva (najmä fosforečné hnojivá) a vplyv emisií
z dopravných prostriedkov.
Pôda dotknutého územia je na väčšine dotknutého územia relatívne čistá, nekontaminovaná,
kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov dosahuje limitné hodnoty
(Čurlík a Šefčík, 2002, Atlas krajiny SR).
4.3. Znečistenie ovzdušia
Územia Prešovského a Žilinského kraja boli podľa prílohy č. 17 k vyhláške MŽP SR č.
360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia zaradené k zónam vymedzeným pre oxid siričitý, oxid
dusičitý, oxidy dusíka, častice PM10 a PM2,5, benzén a oxid uhoľnatý. V okrese Poprad sa
monitorovacia stanica nachádza v Gánovciach v nadmorskej výške 706 m a v okrese
Liptovský Mikuláš sa nachádza monitorovacia stanica Chopok v nadmorskej výške 2 008 m.
Podľa výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia v kraji za rok 2017 (SHMÚ, 2019) bola na území
dotknutých krajov prekročená limitná alebo cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí pre
sledovanú látku PM10 avšak mimo dotknutého územia (limitné hodnoty boli prekročené na
staniciach v Prešove, Humennom, Ružomberku a Žiline). Prekročenie cieľovej hodnoty ozónu
pre zónu Slovensko bolo zaznamenané len na staniciach Chopok a v Nitre.
Podľa § 7 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa
výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia za rok 2017 bolo územie Prešovského kraja zaradené
medzi zóny pre znečisťujúce látky NO2 a PM10 a územie Žilinského kraja pre častice PM10
a PM2,5. V krajoch sú vytýčené viaceré oblasti riadenia kvality ovzdušia, tieto sa však
nevzťahujú na dotknuté územie ani na dotknuté okresy.
Prehľad emisií základných znečisťujúcich látok v Žilinskom a v Prešovskom kraji a v
dotknutých okresoch za posledných 5 rokov uvádza tabuľka nižšie.
Tab. Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov za obdobie rokov 2013 – 2017 (NEIS, 2019)
Oblasť

Emisie znečisťujúcich látok (t/rok)
TZL
SO2

Žilinský kraj
2017
383,955
2016
397,283
2015
427,516
2014
563,406
2013
667,916
okres Liptovský Mikuláš
2017
35,049
2016
31,386
2015
28,320
2014
26,577
2013
32,007
Prešovský kraj
2017
192,930
2016
166,050
2015
229,199
2014
297,259
2013
282,845
okres Poprad
2017
18,986

NOx

CO

TOC

1 856,439
1 778,578
1 687,203
1 598,893
1 693,207

2 830,782
2 761,729
2 754,950
2 610,756
2 783,097

2 882,136
4 167,076
3 043,849
3 984,752
3 964,883

934,072
907,966
778,779
876,706
870,892

2,276
3,101
5,257
5,605
6,432

250,236
250,615
220,713
216,778
223,767

346,710
327,215
312,304
299,364
348,308

40,026
46,842
62,193
72,945
64,267

304,113
1 303,312
1 463,522
1 581,428
1 351,630

1 125,041
1 126,500
1 217,671
1 159,510
1 288,829

1 188,326
1 043,050
1 488,093
1 383,642
1 460,898

482,592
522,309
455,347
461,165
351,634

1,526

99,640

151,866

138,826
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Emisie znečisťujúcich látok (t/rok)
TZL
SO2
18,106
1,367
18,818
1,869
19,076
1,827
19,546
1,397

NOx
96,343
92,670
91,058
93,560

CO
110,987
178,244
214,524
143,706

TOC
179,837
178,149
197,518
115,898

Hlavnými zdrojmi emisií znečisťujúcich látok v dotknutých okresoch sú priemyselná
činnosť, vykurovanie, automobilová doprava na diaľnici D1 a na miestnych komunikáciách,
prašnosť v dôsledku obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a do značnej miery aj malé
zdroje znečistenia ovzdušia. K najväčším znečisťovateľom v okrese Poprad patria prevádzky
spoločností Tatravagónka a.s., Schüle Slovakia, s.r.o. Poprad a Chemosvit Energochem, a. s.
V okrese Liptovský Mikuláš sú najväčšími znečisťovateľmi prevádzky spoločností Tatra Timber
s.r.o., St. Nicolaus a.s., Rettenmeier Tatra Timber s.r.o., LMT a.s. a Maytex a.s.
4.4. Znečistenie vôd
Kvalita povrchových vôd
Kvalita vody v povrchových tokoch je sledovaná z hľadiska ich ekologického stavu
(ekologického potenciálu) a chemického stavu (MŽP SR, 2015).
- Ekologický stav vôd je vyhodnotený pomocou prioritných biologických prvkov kvality
(fytoplanktón, fytobentos, makrofyty, bentické bezstavovce a ryby), fyzikálnochemických prvkov kvality a hydromorfologických prvkov kvality. Hodnotenie
ekologického stavu vychádza z výsledku monitorovania stavu povrchových vôd za roky
2009 - 2012. V dotknutom území boli povrchové vodné toky vyhodnotené ako vody
s dobrým ekologickým stavom, len rieka Váh bola vyhodnotená ako rieka s priemerným
ekologickým stavom.
- Chemický stav povrchových vôd sa zisťuje v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z.
o vodách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov, najmä
vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní
výskytu a hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení
evidencie o vodách a o vodnej bilancie. Chemický stav povrchových vôd sa tak
stanovuje ako dobý a nedosahujúci dobrý, pričom samotné hodnotenie spočíva
v posúdení výskytu 41 prioritných látok vo vodných útvaroch povrchových vôd. Podľa
chemického stavu vodných tokov v dotknutom území za roky 2009 – 2012 dosahovali
všetky sledované toky dobrý chemický stav.
K významným zdrojom znečistenia rieky Váh v dotknutom území patria predovšetkým
prevádzky Tesla Liptovský Hrádok a.s. v Liptovskom Hrádku a ČOV Liptovský Mikuláš
(Liptovská vodárenská spol. a.s.). Významnými zdrojmi znečistenia v povodí Popradu sú
prevádzky FINCHEM a.s. vo Svite, Whirlpool Slovakia spol. s.r.o. OZ Poprad v Poprade a ČOV
Poprad – Matejovce.
V roku 2018 bola kvalita povrchových vôd sledovaná na viacerých dotknutých vodných tokoch
(SHMÚ, 2019):
- na Váhu v meracom bode V002540D Nad Liptovským Hrádkom v rkm 364,6,
- na Bielom Váhu v meracom bode V001510D vo Važci,
- na Boci v meracom bode V03500D v Novej Boce,
- na Poprade v meracom bode P008040D Mlynica, nad v rkm 126,00.
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V danom roku boli v uvedených meracích bodoch zistené prekročenia limitných hodnôt podľa
NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
na stanici na Váhu pre ukazovateľ reakcia vody (pH), a na Poprade pre nepolárne
extrahovateľné látky (NELUV). Limitné hodnoty žiadneho sledovaného ukazovateľa neboli
prekročené na stanici na Bielom Váhu.
Kvalita podzemných vôd
V zmysle vypracovaného Vodného plánu Slovenska (MŽP SR, 2015) sa podzemné vody
hodnotili v rámci útvarov kvartérnych a predkvartérnych. Tieto sa hodnotili na základe
výsledkov monitorovania kvality podzemných vôd za roky 2010 - 2011 kedy boli sledované
prítomnosť a obsah látok ako NO3, Na, Fe, Mn, Cr, Cu, Se, As, Cd, Pb, Hg, NH4, Cl, SO4 a i.
Na základe dostupných dát možno konštatovať, že dotknuté územie neleží v útvaroch
kvartérnych a predkvartérnych podzemných vôd v zlom chemickom stave.
V roku 2017 bola kvalita podzemných vôd sledovaná na monitorovacom mieste v útvare
podzemných vôd SK1000500P v pozorovacom bode 248690 Liptovský Mikuláš – Palúdzka,
v útvare podzemných vôd SK200300FK v pozorovacom bode 105017 Demänovská Dolina –
Zadná voda a v útvare podzemných vôd SK200420FK v pozorovacom bode 514090 Svit –
Lučivná (SHMÚ, 2019). V danom období bolo zaznamenané prekročenie limitných
koncentrácií podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. v pozorovacom bode Palúdzka pre
ukazovateľ celkové železo. Celkovo v kvartérnom útvare podzemných vôd SK1000500P boli
v dotknutom území objekty nevyhovujúce požiadavkám uvedenej vyhlášky MZ SR.
4.5. Ohrozené biotopy
K degradácii a deštrukcii biotopov dôjde v súvislosti s vykonávaním stavebných prác na
jestvujúcej žel. trati. Zasiahnuté tak budú biotopy ornej pôdy, biotopy vodných tokov
a sprievodných brehových porastov aj biotopy lesných a lúčnych porastov.
Pre bližšie poznanie biotopov dotknutého územia bude pre navrhovanú činnosť spracovaný
prieskum biotopov v rámci ktorého bude preverená prítomnosť biotopov európskeho
a národného významu.
4.6. Hluková situácia
V dotknutom území sa mimo hodnotenej železničnej trate č. 105 nachádzajú viaceré zdroje
hluku: doprava diaľnici D1 Prešov – Košice, doprava na štátnej ceste I/18, automobilová
doprava na ostatných cestných komunikáciách a ďalšie stacionárne miestne zdroje.
Najvýznamnejším zdrojom hluku v dotknutom území je doprava, predovšetkým automobilová
doprava na diaľnici D1.
Zo samotnej žel. dopravy sú vo všeobecnosti určené tri rôzne zdroje hluku: hluk motora, hluk
valenia a aerodynamický hluk. Hluk motora je zväčša problémom nákladných vlakov a vlakov
so staršími vozňami alebo motormi a predstavuje vážny problém najmä v noci. Hluk valenia je
výrazný najmä u vozidiel, ktoré sú nedostatočne udržiavané, a u vlakov, ktoré jazdia v rámci
nedostatočne udržiavanej infraštruktúry. Aerodynamický hluk sa spája najmä s
vysokorýchlostnými spojeniami. Hluk motora sa spája najmä s nízkymi rýchlosťami do 30
km/hod, hluk valenia nad 30 km/hod a aerodynamický hluk prevažuje pri rýchlosti nad 200
km/hod. Najvýznamnejší zdroj hluku je hluk valenia, ktorý sa spája so všetkými druhmi vlakov.
Hluk ako dôsledok železničnej prevádzky môže pri stave dlhodobo prekračujúcom povolené
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hygienické limity vyvolať nepriaznivé stavy, pričom ohrozenými sú najmä obytné domy
v intravilánoch situované v ochrannom pásme železnice resp. v jej tesnej blízkosti.
Hluk z prevádzky na jestvujúcej žel. trati ovplyvňuje akustickú situáciu vo vonkajšom priestore
obytných území obcí Lučivná, Štrba, Tatranská Štrba (mestská časť obce Štrba), Važec,
Východná a Kráľova Lehota. Predovšetkým v obciach Važec a Kráľova Lehota trať prechádza
priamo cez zastavané územia alebo ich okrajom. Naopak, vzhľadom na vzdialenosť vedenia
trate od obcí Hybe a Lipt. Porúbka nie sú tieto jej prevádzkou z hľadiska akustických pomerov
ovplyvňované.
V roku 2007 boli zisťované vibroakustické pomery dotknutého územia pozdĺž hodnotenej
železničnej trate (Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2007). Akustická situácia vo vonkajšom
priestore záujmového územia bola posudzovaná v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa
uskutočnených meraní v danom roku bolo zistené, že na viacerých miestach vedenia trate
obytnými zónami už v súčasnosti dochádza k prekračovaniu prípustných hodnôt hluku.
4.7. Zdravotný stavy obyvateľstva
V oboch dotknutých krajoch bol v ostatnom sledovanom roku 2017 zaznamenaný prirodzený
prírastok obyvateľov, v Prešovskom kraji v hodnote 3,7 %o a v Žilinskom kraji v hodnote 1,0%o.
Priemerný stav a pohyb obyvateľstva v kraji bližšie uvádza nasledujúca tabuľka.
Tab. Priemerný stav a pohyb obyvateľstva v riešenom území v roku 2017 (NCZI, 2018)
Územie

Žilinský kraj
okres Lipt. Mikuláš
Prešovský kraj
okres Poprad

Priemerný stav
obyvateľstva

Živonarodení

690 900,5
72 395,5
823 068,0
104 653,5

7 350
656
9 919
1 112

spolu

6 694
656
6 880
884

Zomretí
z toho
do 1
do 28 dní
roka
16
13
67
41
7
5

Celkový
prírastok
(úbytok)
245
-113
1 516
115

V roku 2018 sa priemerný vek obyvateľa v dotknutom území pohyboval na úrovni 38,41 roka
v Lipt. Porúbke, 40,96 roka v Kráľovej Lehote, 43,85 roka v Hybe, 40,06 roka vo Východnej,
41,20 roka vo Važci, 43,52 roka v Štrbe a na úrovni 39,18 roka v Lučivnej (ŠU SR, 2019).
Na Slovensku sú dlhodobo najčastejšími príčinami smrti žien aj mužov choroby obehovej
sústavy, i keď je od roku 2012 pozorovaný výrazný pokles úmrtí v dôsledku týchto chorôb
(NCZI, 2018). Druhou najčastejšou príčinou smrti, ktorá u oboch pohlaví zároveň narastá, sú
nádorové ochorenia. U mužov bolo v skupine týchto ochorení najviac jednotlivcov s diagnózou
zhubný nádor hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor prostaty. U žien prevažuje ako
príčina smrti diagnóza zhubný nádor prsníka, hrubého čreva a konečníka a tiež zhubný nádor
priedušnice, priedušiek a pľúc. Vonkajšie príčiny úmrtnosti sa u mužov vyskytujú trojnásobne
častejšie ako u žien. Najčastejšími príčinami sú dopravné nehody a pády. Uvedená situácia
sa vzťahuje aj na dotknuté územie Žilinského a Prešovského kraja.
V dotknutých krajoch bolo v ostatnom roku najmenej evidovaných prípadov pohlavných
ochorení. V Prešovskom kraji bolo zaznamenaných viacero prípadov tuberkulózy a najvyššia
miera výskytu chronických chorôb dolných dýchacích ciest. V Žilinskom kraji bola evidovaná
najmenšia miera potratovosti v rámci krajov SR.
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IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane
zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie
1. Požiadavky na vstupy
1.1. Záber pôdy
Navrhovaná činnosť vyvolá nové zábery pôdy predovšetkým z dôvodu krátkych preložiek
trate a výstavbou súvisiacich stavebných objektov predovšetkým mimoúrovňových krížení.
Uvažované je so zábermi dočasnými a trvalými:
-

dočasnými na dobu do jedného roka (plochy staveniska a prístupové komunikácie),
dočasnými na dobu dlhšiu ako jeden rok (zriadenia staveniska, manipulačné plochy),
trvalými (pre nové teleso trate, mimoúrovňové kríženia a ďalšie súvisiace objekty).

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberom poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Záber pozemkov, ktoré v súčasnosti nie sú majetkom investora (ŽSR), bude spojený
s majetkoprávnym vysporiadaním.
-

-

Zábery poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako
orná pôda, trvalé trávne porasty, ovocné sady alebo záhrady budú podliehať konaniu
o odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Lesné pozemky, ktoré bude treba dočasne alebo trvalo vyňať z plnenia funkcií lesov
trvalou zmenou druhu pozemku budú podliehať §7a zákona NR SR č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.

V súčasnom stupni rozpracovania projektu nie je možné definovať rozsah dočasného
a trvalého záberu pôdy navrhovanou činnosťou, ani predpokladané bilancie zeminy počas
stavebných prác. Tieto budú bližšie spresnené v ďalších stupňoch projektového vývoja stavby.
V rámci zemných prác budú riešené úpravy terénu pre potreby stavby, ktoré budú zahŕňať
odhumusovanie plôch pred začatím výstavby, výkopové práce, odstraňovanie nevhodných
materiálov z podložia žel. trate, budovanie nových násypov a konečné úpravy so
zahumusovaním a zatrávnením.
Po ukončení stavebných prác budú všetky dočasne dotknuté plochy a priestranstvá uvedené
do pôvodného stavu. Zariadenia staveniska budú zlikvidované, dočasné prístupové
komunikácie a spevnené plochy zrušené a dotknuté plochy očistené a spätne zahumusované.
Výrub nelesnej drevinovej vegetácie
Z dôvodu splnenia technických parametrov modernizovanej železničnej trate dôjde na
niektorých miestach k zásahu do nelesnej drevinovej vegetácie nachádzajúcej sa na násype
žel. trate a v jeho blízkosti, resp. v miestach navrhovaných preložiek a realizácie súvisiacich
stavebných objektov. K výrubu drevín dôjde len v nevyhnutnom rozsahu.
Podrobná inventarizácia drevín vrátane určenia ich spoločenskej hodnoty bude vypracovaná
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti. Pri výrube sa bude
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postupovať v súlade s platnou legislatívou a nutné výruby budú zrealizované len na základe
súhlasov príslušných úradov.
Búracie práce
V súčasnom štádiu poznania je zrejmé, že pre potreby realizácie navrhovanej činnosti bude
nevyhnutné odstrániť spínaciu stanicu za ŽST Východná. Nová spínacia stanica bude
vybudovaná v inej polohe.
Z opusteného telesa žel. trate v miestach preložiek budú demontované koľaje s prislúchajúcou
technickou infraštruktúrou. Následne budú dotknuté plochy rekultivované.
1.2. Spotreba vody
Výstavba navrhovanej činnosti
Počas stavebných prác bude potrebné zabezpečiť úžitkovú vodu na technické a technologické
účely v rámci zariadení stavenísk a pitnú vodu pre zamestnancov stavby.
Zdrojmi vody budú jestvujúce verejné vodovodné siete a hydranty. Vzhľadom na líniový
charakter stavby sa predpokladá využívanie rôznych zdrojov vody podľa aktuálneho
rozmiestnenia zariadení stavenísk. Predpokladá sa zriadenie zariadení stavenísk v miestach
žel. staníc a zastávok, zvýšené nároky na odber vody by tak mali byť vykryté z existujúcich
miest napojenia na vodárenskú sieť.
Spôsob napojenia a odbery vody budú pred realizáciou prerokované s majiteľmi alebo
správcami odberných miest. V prípade absencie vodovodu alebo iného miestneho zdroja bude
potrebná voda dovážaná v cisternách z najbližšieho možného zdroja.
Prevádzka navrhovanej činnosti
Počas prevádzky modernizovanej žel. trate sa nároky na odber vody v porovnaní so súčasnou
prevádzkou na trati nezmenia.
1.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Počas realizácie stavebných prác bude potrebné zabezpečiť dodávku materiálov a surovín,
predovšetkým štrku, piesku, kameniva, štrkodrvy, betónovej zmesi, cementu, tehál, koľajníc,
betónových podvalov, trakčných stožiarov, inštalačného materiálu, káblových vedení a pod.
Na miesto využitia budú suroviny a materiály dovážané koľajovou a cestnou dopravou.
Vhodné prepravné trasy budú bližšie zvážené v Projekte organizácie výstavby v ďalšom stupni
vývoja projektu a presne stanovené zhotoviteľom stavby.
Potreba využívania primárnych surovín bude zmiernená opätovným využitím niektorých
surovín a materiálov vyzískaných zo súčasného telesa žel. trate alebo demontovaných
zo súvisiacich zariadení a konštrukcií:
-

-

Možnosť využitia materiálu koľajového lôžka bude preverená spracovaním diagnostiky
a hodnotenia ekologickej kvality materiálu podvalového podložia v zmysle
Metodického pokynu č. 18/99 MDPT SR.
Využiteľnosť demontovaných častí a materiálov bude pred zahájením stavebných prác
prekonzultovaná so správcom žel. trate a zvážená na základe aktuálnych
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kategorizačných zápisov v zmysle Metodického pokynu GR ŽSR č. 22810/2019/O440
zo dňa 15.8.2019.
Vyťažená zemina bude s ohľadom na geotechnické vlastnosti v maximálnej možnej
miere využitá v rámci spätných zásypov resp. pri budovaní násypov. Využiteľný
materiál bude odložený na vyhradené depónie, priebežne bude spätne využívaný do
násypov a na záver bude využitý pri vegetačných úpravách stavbou dotknutých plôch.

Elektrická energia
Počas stavebných prác budú nároky na elektrickú energiu stavenísk a zariadení stavenísk
zabezpečené ich napojením na jestvujúce rozvody el. energie (v prípade ich dostatočnej
kapacity), zriadením osobitných staveniskových prípojok z vhodných verejných el. vedení
prípadne využitím mobilných agregátov. Nároky na el. energiu, spôsob napojenia a max.
povolený príkon budú pred realizáciou stavby prerokované s majiteľom a správcom odberného
miesta.
Prevádzka modernizovanej žel. trate bude mať nižšie energetickú náročnosť ako má žel. trať
v súčasnosti. Aj keď si vyššia traťová rýchlosť na prekonanie vyšších jazdných odporov
vyžiada vyššiu spotrebu el. energie, modernizáciou žel. zvršku dôjde k zmenšeniu jazdných
odporov v oblúkoch, čo umožní plynulejšiu jazdu. Nižšia spotreba el. energie bude tiež
dôsledkom skvalitnenia riadenia technologického procesu napájania elektrifikovanej trate
z riadiacich stanovíšť.
Trakčná sústava
Železničná trať bola v tomto úseku elektrifikovaná v roku 1955, trakčné vedenie je napájané
jednosmerných prúdom 3 kV z meniarní Štrba a Kráľova Lehota. Pre výkonové spínanie
trakčného vedenia slúži spínacia stanica Východná.
V roku 2005 ŽSR rozhodlo o zmene trakčnej prúdovej sústavy na časti V. koridoru na striedavý
prúdový systém AC 25 kV, 50 Hz. Boli vykonané energetické výpočty a vypracovaný
komplexný návrh konfigurácie napájania trakčného vedenia na tratiach V. koridoru tak, aby
bola trvale zabezpečená dodávka elektrickej energie pre potreby prevádzky trate. Z tohto
návrhu vyplývajú aj nároky na objem dodávky elektrickej energie. Po modernizácii v
cieľovom stave bude na trati súčasný trakčný systém nahradený striedavým napájaním
25 kV/50 Hz. Nové trakčné vedenie je navrhnuté v rozsahu od nžkm 213,000 – 242,838.
V súvislosti s novým trakčným vedením bude potrebné zabezpečiť ochranu neživých častí
vedenia a ostatných kovových konštrukcií nachádzajúcich sa v zóne vedenia pred
nebezpečným napätím. Ochrana pred nebezpečným napätím bude riešená nepriamym
spojením so zemou, tzv. ukoľajnením oceľových konštrukcií zabezpečovacieho zariadenia,
trakčného vedenia, rozhlasu a vonkajšieho osvetlenia a ostatných pevných vodivých
konštrukcií.
Zmenou jednosmernej trakcie na striedavú klesnú investičné a prevádzkové náklady,
znížia sa straty pri prenose el. energie čím sa zvýši úspora na trakčnej elektrine a zníži
sa časová náročnosť na údržbu trakčného vedenia.
Prechod na striedavú trakčnú sústavu bude postupný, na modernizovanej žel. trati bude preto
potrebné prechodne zachovať prevádzku pôvodného trakčného systému, pričom pre účel
dočasného napájania budú využité pôvodné trakčné meniarne. Po prechode na striedavý
trakčný prúdový systém bude napájanie zaistené z trakčných napájacích staníc.
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Nové objekty vyžadujúce el. energiu
V rámci modernizácie trate budú vybudované stavebné objekty (podchody, nástupiská a pod.),
pre ktoré bude potrebné zrealizovať nové elektrické prípojky pre zabezpečenie dodávky el.
energie pre osvetlenie, technologické prvky a ostatnú elektroinštaláciu.
V rámci modernizácie žel. trate bude vybudovaný aj nový ohrev výhybiek.
Súčasťou navrhovanej činnosti bude pravdepodobne inštalácia nových náhradných zdrojov
el. energie pre zabezpečenie náhradného napájania vybraných zariadení. V súčasnom štádiu
poznania však nie je možné tieto zdroje špecifikovať, bližšie budú ich potreba, počet a typ
zadefinované v ďalšom stupni vývoja projektu.
Tepelná energia
Nároky na teplo majú priestory s predpokladom dlhodobého pobytu osôb a objekty so
zariadeniami alebo technologickými prvkami vyžadujúcimi stabilizovanú teplotu. Primárnym
zdrojom tepla je zemný plyn, vo výnimočných prípadoch sa využíva el. energia.
Realizáciou modernizácie žel. trate nedôjde k zmenám súčasných systémov vykurovania
takýchto priestorov.
Ak budú ako súčasť modernizácie vybudované nové objekty vyžadujúce vykurovanie, tieto
budú napojené na miestne zdroje. V prípade absencie rozvodov teplej vody sa tento zdroj
využije aj na prípravu teplej úžitkovej vody.
1.4. Dopravná a iná infraštruktúra
Dopravná infraštruktúra
V etape výstavby navrhovanej činnosti bude doprava materiálov a surovín zabezpečovaná
prednostne po žel. trati, v prípade potreby bude využívaná existujúca cestná sieť. Prístup na
stavenisko bude riešená miestnymi komunikáciami a poľnými cestami a súbežnými cestami
popri trati. Vhodné prepravné trasy a prístupové komunikácie budú bližšie navrhnuté
v Projekte organizácie výstavby v ďalšom stupni vývoja projektu a presne stanovené
zhotoviteľom stavby.
Stavebné postupy budú rozdelené do viacerých etáp a budú navrhnuté tak, aby aktuálny stav
technických a technologických zariadení umožnil prevádzku pravidelného rozsahu vlakovej
dopravy. Doprava vlakov bude podľa potreby obmedzená v menšom rozsahu.
V etape prevádzky nebude mať navrhovaná činnosť zvláštne nároky na dopravu.
V rámci modernizácie dotknutého úseku žel. trate je z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na trati
a plnenia parametrov medzinárodných koridorov navrhované zrušenie všetkých
úrovňových priecestí. Vybrané žel. priecestia budú nahradené mimoúrovňovými riešeniami
(podjazd alebo nadjazd), v prípade možnosti iných prístupových trás budú ostatné priecestia
zrušené bez náhrady.
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Tab. Súčasné úrovňové kríženia žel. trate s cestnými komunikáciami a návrhy ich riešenia
Úsek
Štrba - Východná

Staničenie
(sžkm)
220,446
225,217
226,348

ŽST Kráľova Lehota

240,203

Charakteristika

Návrh v rámci modernizácie

poľná
cesta
medzi
obcami Važec a Štrba
miestna komunikácia vo
Važci
cesta III/2343 v obci
Važec

zrušenie priecestia bez náhrady

miestna
komunikácia
v Kráľovej Lehote –
odbočenie
z cesty
III/2356

zrušenie priecestia a jeho nahradenie novým
podchodom pre verejnosť v nžkm 224,918
vo variante 1 zrušenie priecestia a jeho
nahradenie novým cestným podjazdom na
preložke danej komunikácie v nžkm 226,202
vo variante 2 zrušenie priecestia bez
náhrady
zrušenie priecestia bez náhrady

Vo variante 1 navrhovanej činnosti si modernizácia žel. trate vyžiada úpravu resp.
preloženie existujúcej cestnej komunikácie III/2343 v obci Važec spolu so
súvisiacimi úpravami cesty I/18 v k. ú. Važec. Preložka cesty III. triedy na západnom okraji
obce bude v tomto variante spolu s novým cestným podjazdom v nžkm 226,202 predstavovať
náhradu za zrušené úrovňové priecestie v sžkm 226,348. Výstavba v tomto prípade vyvolá
nevyhnutné dopravné výluky a obmedzenia, ktoré budú časovo viazané na dané stavebné
práce.
Obr. Návrh preložky cestnej komunikácie III/2343 vo Važci vo variante 1 navrhovanej činnosti

Súčasťou navrhovanej činnosti je tiež návrh rekonštrukcie, zrušenia alebo výstavby
nových železničných mostov (viď tabuľky nižšie). Pri stavebných práca na mostných
objektoch budú nevyhnutné dopravné výluky na žel. trati resp. na jednej z hlavných koľají, čím
sa dočasne zvýši dopravná záťaž na prevádzkovanej koľaji.
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V ďalšom stupni poznania sa rozsah úprav resp. prestavby jednotlivých mostných
objektov môže zmeniť. Pred návrhom technického riešenia mosta bude spracovaný
stavebno-technický prieskum, na základe ktorého bude vypracovaný výpočet
zaťažiteľnosti. Následne bude vyhodnotený potrebný zásah do konštrukcie mosta.
Tab. Úsek (Svit) Lučivná – Štrba
Mosty – železničné a cestné
por. č. nžkm poloha
1
214,732 649
2
215,129 424
3
215,200 127
4
215,412 299
Priepusty
por. č.
nžkm poloha
1
213,091 163
2
213,547 755
3
215,650 631
4
216,257 438

premosťovaná prekážka
potok Mlynica
železničná trať
podchod pre cestujúcich
železničná trať

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
úprava mosta – ochranné siete
novostavba
úprava mosta – ochranné siete

premosťovaná prekážka
občasný vodný tok
priekopa
občasný vodný tok, priekopa
bezmenný potok
(prítok potoka Mlynica)

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

premosťovaná prekážka
poľná cesta
podchod pre cestujúcich
poľná cesta a potok

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
novostavba
rekonštrukcia/prestavba

premosťovaná prekážka
bezmenný potok, prítok potoka Mlynica
bezmenný potok, prítok potoka Mlynica
priekopa

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

premosťovaná prekážka
cesta, potok Biely Váh
poľná cesta
podchod pre cestujúcich
podchod pre verejnosť
miestna komunikácia
preložka miestnej komunikácie
poľná cesta, potok – Čierny jarok
Biely Váh
Biely Váh
priekopa

predpokladaná činnosť
novostavba
rekonštrukcia/prestavba
novostavba
novostavba
rekonštrukcia/prestavba
novostavba – VARIANT 1
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

premosťovaná prekážka
bezmenný potok
priekopa
bezmenný potok
priekopa
priekopa
priekopa
priekopa

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

Tab. ŽST Štrba
Mosty – železničné a cestné
por. č. nžkm poloha
1
216,949 227
2
218,158 121
3
218,678 965
Priepusty
por. č.
nžkm poloha
1
216,998 817
2
217,255 860
3
218,974 920

Tab. Úsek Štrba - Východná
Mosty – železničné a cestné
por. č.
nžkm poloha
1
221,997 053
2
224,105 688
3
224,439 688
4
224,918 387
5
225,250 784
6
226,202 637
7
226,958 726
8
227,646 223
8
228,145 270
9
228,393 293
Priepusty
por. č.
nžkm poloha
1
219,447 441
2
219,877 383
3
220,183 417
4
220,738 077
5
221,255 312
6
222,891 933
7
223,102 712
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bezmenný potok
potok Mlyničná voda
priekopa
priekopa

rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

Tab. ŽST Východná (nžkm 229,650 – 232,000)
Mosty – železničné a cestné
por. č.
nžkm poloha
1
230,197 824
2
230,525 885
Priepusty
por. č.
nžkm poloha
1
229,777 160
2
230,006 765
3
230,882 411
4
231,302 490

premosťovaná prekážka
podchod pre cestujúcich
poľná cesta

predpokladaná činnosť
novostavba
rekonštrukcia/prestavba

premosťovaná prekážka
priekopa
priekopa
bezmenný potok
priekopa

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

Tab. Úsek Východná – Kráľova Lehota
Mosty – železničné a cestné
por. č.
nžkm poloha
1
232,641 688
2
233,820 944
3
235,492 524
4
236,266 751
5
237,136 029
6
238,334 896
7
238,807 477
8
239,245 484
Priepusty
por. č. nžkm poloha
1
233,150 624
2
233,439 474
3
233,522 711
4
234,016 492
5
234,374 606
6
234,716 858
7
235,032 547
8
235,309 704
9
235,756 856
10
236,741 073
11
237,319 474
12
237,789 416

premosťovaná prekážka
poľná cesta
poľná cesta
poľná cesta
poľná cesta
poľná cesta
poľná cesta
občasný vodný tok
Čierny Váh

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
novostavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
novostavba

premosťovaná prekážka
občasný vodný tok
priekopa
priekopa
priekopa
priekopa
priekopa
lesná cesta
priekopa
priekopa
priekopa
priekopa
priekopa

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

premosťovaná prekážka
podchod pre cestujúcich
rieka Boca
železničná trať

predpokladaná činnosť
novostavba
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

premosťovaná prekážka
priekopa
priekopa

predpokladaná činnosť
rekonštrukcia/prestavba
rekonštrukcia/prestavba

Tab. ŽST Kráľova Lehota
Mosty – železničné a cestné
por. č.
nžkm poloha
1
241,147 077
2
241,406 432
241,585 274
Priepusty
por. č.
nžkm poloha
1
240,002 125
2
242,482 844
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Technická infraštruktúra
Navrhovaná činnosť si svojím rozsahom vyžiada preložky inžinierskych sietí, ktoré dotknutý
úsek žel. trate križujú alebo by mohli byť stavebným prácami zasiahnuté. Potrebné tiež bude
zabezpečiť napojenie novonavrhovaných zariadení.
1.5. Nároky na pracovné sily
Výstavba navrhovanej činnosti
Realizácia stavby si vyžiada pracovné sily, ktorých objem bude upresnený dodávateľom
stavebných prác. Profesná skladba potrebných pracovných síl je daná charakterom stavby.
Prevádzka navrhovanej činnosti
Realizácia stavby pravdepodobne nevyvolá zmeny v počte pracovníkov ŽSR oproti
súčasnému stavu, avšak zvýšia sa nároky na kvalifikáciu pracovníkov obsluhujúcich nové
technologické zariadenia.
Modernizovaná žel. trať môže priniesť vyššie prepravné a dopravné výkony, čím by zvýšila
nároky na zamestnanosť na strane dopravcov.

2. Údaje o výstupoch
2.1. Zdroje znečistenia ovzdušia
Výstavba navrhovanej činnosti
Výstavba navrhovanej činnosti vyvolá dočasné zníženie kvality ovzdušia na stavenisku
a v jeho okolí. Primárnym zdrojom znečisťujúcich látok budú zemné práce, ktoré vyvolajú
zvýšenú prašnosť prostredia. Ďalšími významnými zdrojmi predovšetkým tuhých
znečisťujúcich látok budú samotné stavebné mechanizmy, zemníky so sypkým materiálom,
recyklačné základne na drvenie a triedenie surovín a nákladné automobily prevážajúce
materiál a suroviny. Cestná doprava súvisiaca so stavbou bude spaľovaním motorových palív
pôsobiť ako mobilný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Uvedené zdroje budú produkovať predovšetkým tuhé znečisťujúce látky a emisie výfukových
plynov (oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka, oxidy síry, prchavé organické zlúčeniny, tuhé
znečisťujúce látky, ozón, benzén).
Nepriaznivé lokálne pôsobenie uvedených zdrojov znečisťovania ovzdušia bude dočasné,
obmedzené len na etapu výstavby.
Prevádzka navrhovanej činnosti
Podiel žel. dopravy na celkovom znečistení ovzdušia v dotknutom území je vzhľadom na
elektrifikáciu žel. trate minimálny. Pri prejazde vlakových súprav s elektrickým pohonom sa
v tesnej blízkosti žel. trate v dosahu 50 až 70 m prejavuje zvýšenie prašnosti.
Počas prevádzky modernizovanej žel. trate nie je predpoklad nárastu emisií znečisťujúcich
látok oproti súčasnému stavu. Odstránením súčasných úrovňových krížení cestných
komunikácií so žel. traťou sa eliminuje množstvo emisií výfukových plynov vypúšťaných do
ovzdušia čakajúcimi vozidlami na priecestiach v prípade prejazdov vlakov.
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Súčasťou navrhovanej činnosti bude pravdepodobne inštalácia nových náhradných zdrojov el.
energie pre zabezpečenie náhradného napájania vybraných zariadení. Náhradné zdroje el.
energie budú predstavovať nové stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré bude
v prípade dosiahnutia prahovej kapacity potrebné kategorizovať a následne plniť povinnosti
prevádzkovateľov vyplývajúce z platných predpisov pre oblasť ochrany ovzdušia, najmä
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášku MŽP SR č.
410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení
neskorších predpisov.
2.2. Odpadové vody
Výstavba navrhovanej činnosti
Stavebné práce budú zdrojom technologických odpadových vôd, odpadových vôd
z povrchového odtoku a splaškových odpadových vôd z pôsobenia zamestnancov zhotoviteľa
stavby:
-

-

Odpadové vody vznikajúce z umývania dopravných prostriedkov a stavebných
mechanizmov a z čistenia spevnených komunikácií po výjazdoch stavebnej techniky
budú zo spevnených plôch odvádzané cez lapače nečistôt a ropných látok do miestnej
kanalizácie.
Vody z povrchového odtoku (zrážkové odpadové vody) budú odvádzané voľne na
terén.
Splaškové odpadové vody zo sanitárnych zariadení budú odvádzané do miestnej
splaškovej kanalizácie, výstavba a pripojenie staveniskových sanitárnych zariadení je
súčasťou prípravy dodávateľa stavby. V miestach, kde napojenie na verejnú
kanalizáciu nebude možné, využívané budú chemické toalety.

Počas stavebných prác môže v prípade výskytu intenzívnych zrážok dôjsť k vzniku prívalovej
vody, ktorej následkom môže byť znečistenie odvádzanej vody odplavovanou zeminou. Takáto
voda môže krátkodobo znečistiť miestne vodné toky prípadne spôsobiť upchatie lokálneho
kanalizačného systému. Riziko vzniku a pôsobenia prívalových dažďov je potrebné zvážiť pri
zostavovaní Plánu organizácie výstavby.
Prevádzka navrhovanej činnosti
V rámci navrhovanej činnosti bude zabezpečené odvodnenie žel. telesa a zemnej pláne,
odvádzanie vôd z povrchového odtoku z objektov a spevnených plôch a tiež odvádzanie
splaškových odpadových vôd z priestorov pobytu osôb. Splaškové odpadové vody z vlakových
súprav nie sú v predkladanom zámere riešené.
-

-

-

Odvádzanie vody zo zemnej pláne nového žel. telesa bude riešené na svah telesa
alebo do súbežných priekop a trativodov. V staniciach a na zastávkach bude
odvodnenie žel. trate zabezpečené drenážnou sústavou.
Odkanalizovanie projektovaných objektov bude zabezpečené jednotnou aj delenou
kanalizačnou sústavou. Splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie, vody
z povrchového odtoku budú odvádzané do kanalizácie príp. do vsaku. V prípade
možného znečistenia dažďových vôd budú tieto pred vyústením prečisťované
v odlučovačoch ropných látok.
Mostné objekty budú odvodnené do terénu resp. do križovaných vodných tokov.
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Odvodnenie cestných komunikácií bude riešené rôzne - spádom na terén, odvádzaním
cez uličné vpusty alebo líniové žľaby do kanalizácie, odvádzaním do súbežných
priekop žel. telesa príp. zaústením do blízkych vodných tokov.
Odvádzanie splaškových odpadových vôd z priestorov pobytu osôb by sa realizáciou
navrhovanej činnosti nemali meniť.

2.3. Iné odpady
Výstavba navrhovanej činnosti
Stavebné práce na modernizácii žel. trate budú zdrojom viacerých druhov odpadov, ktorých
prehľad v zmysle Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.) uvádza tabuľka
nižšie. Hlavnými prácami produkujúcimi najväčšie objemy odpadov budú demontáže žel.
zvršku a spodku, odstránenie nepotrebných objektov a zriadení, demontáže trakčného
vedenia a súvisiacich objektov, budovanie mimoúrovňových krížení, výkopové práce, úpravy
pozemných komunikácií, mostov a priepustov, budovanie nového trakčného vedenia
a technologických zariadení a i.
Tab. Prehľad najčastejších druhov odpadov vznikajúcich pri modernizácii žel. trate
Kód
odpadu
15 01
16 02 13
16 02 14
16 02 16
16 06 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03 01
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 10
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 05 07
17 05 08
17 06 04
17 09 01
17 09 04

Názov druhu odpadu
Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov (15 01
01 – 15 01 09)
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až
16 02 12
Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
Časti odstránené z vyradených zariadené iné ako uvedené v 16 02 15
Olovené batérie
Betón
Tehly
Škridly a obkladový materiál a keramika
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v
17 01 06
Drevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
Bituménové zmesi obsahujúce uhoľný decht
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
Meď, bronz, mosadz
Hliník
Železo a oceľ
Zmiešané kovy
Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
Káble iné ako uvedené v 17 04 10
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a
170903

Kategória
odpadu
O
N
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
N
O
O
O
N
O
O
N
O
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Nakladanie s odpadmi pri realizácii navrhovanej činnosti sa bude riadiť ustanoveniami
platných právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva (zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacími predpismi) a súčasne platnými
predpismi ŽSR o nakladaní s materiálmi a odpadmi:
- Metodický pokyn č. 18/99 MDPT SR o ekologickom hodnotení získaného materiálu z
podvalového podložia železničných tratí v znení dodatku č. 1,
- Predpis ŽSR Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR,
- Metodické usmernenie riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR k výzisku materiálu na ŽSR v č.
08101/2017/O310-11 v znení zmeny č. 1 a č. 2.
- Metodický pokyn GR ŽSR č. 22810/2019/O440 Nakladanie s materiálmi a odpadmi pri
stavebných a demolačných prácach v podmienkach ŽSR.
Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť hierarchiou odpadového
hospodárstva, tzn. prioritná bude snaha o predchádzanie vzniku odpadov dobrou
organizáciou práce, dôsledným triedením odpadov od vyťaženého prírodného materiálu,
snahou o znovuzabudovanie materiálov do stavby a predchádzaniu vzniku havarijných
situácií.
Možnosť opätovného využitia materiálu koľajového lôžka bude preverená spracovaním
diagnostiky a hodnotenia ekologickej kvality materiálu podvalového podložia v zmysle
Metodického pokynu č. 18/99 MDPT SR.
Využiteľnosť demontovaných častí žel. infraštruktúry bude pred zahájením stavebných prác
prekonzultovaná so správcom žel. trate a zvážená na základe aktuálnych kategorizačných
zápisov v zmysle Metodického pokynu GR ŽSR č. 22810/2019/O440 zo dňa 15.8.2019.
Vyťažená zemina bude s ohľadom na geotechnické vlastnosti v maximálnej možnej miere
využitá v rámci spätných zásypov resp. pri budovaní násypov.
Vzniknuté odpady budú vytriedené podľa druhov a budú sústredené na stavebných dvoroch v
obvode staveniska. Stavebný odpad môže byť recyklovaný priamo na stavbe s využitím
mobilného drviča. Ostatné odpady budú odovzdané osobám oprávneným na nakladanie
s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Miesto odvozu stavebného odpadu a vyťaženého
materiálu bude spresnené vybraným dodávateľom stavby pred zahájením stavebnej činnosti.
Prevádzka navrhovanej činnosti
Odpady vznikajúce počas prevádzky modernizovanej žel. trate sa v zásade nezmenia.
Z dôvodu zabudovania moderných prvkov a využívania moderných materiálov je predpoklad
nižšieho množstva produkovaných materiálov pri údržbe dopravnej cesty.
Počas prevádzky žel. trate bude nakladanie so vzniknutými odpadmi naďalej zabezpečované
správcom infraštruktúry na základe uzatvorených zmluvných vzťahov s právnickými a
fyzickými osobami oprávnenými vykonávať požadovaný druh činnosti v zmysle platných
právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva.
2.4. Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu
Zdroje hluku
Počas výstavby budú hlavnými zdrojmi hluku ťažké mechanizmy realizujúce zemné práce,
stroje potrebné pri budovaní komunikácii a iných stavebných konštrukcií, prejazdy nákladných
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automobilov s materiálmi a pod. Zvýšené hladiny hluku v dotknutých miestach alebo
v miestach prejazdov stavebných mechanizmov a nákladných automobilov budú dočasné
s trvaním po dobru vykonávania modernizačných prác.
Počas prevádzky modernizovanej žel. trate sa charakter zdrojov hluku v porovnaní so
súčasným stavom nezmení. Samotnou modernizáciou žel. dopravnej cesty sa však
dosiahne vylepšenie súčasnej akustickej situácie dotknutého územia a to predovšetkým
v dôsledku inštalácie moderných technických prvkov. Navrhovaná činnosť uvažuje tiež
s inštaláciou protihlukových opatrení, ktoré ešte zvýšia pozitívny dopad činnosti na emisie
hluku zo žel. dopravy v dotknutom území.
Výrazné zlepšenie akustickej situácie v dotknutom území inštaláciou progresívnych
technických prvkov do žel. dopravnej cesty je zrejmé z meraní na už zrealizovaných úsekoch
modernizácie žel. tratí. Kvalitatívny posun žel. infraštruktúry dáva predpoklad k zníženiu
vyžarovania emisných hodnôt hluku priamo u zdroja, predovšetkým použitím nového
železničného zvršku s pružným bezpodkladnicovým upevnením koľajníc na železobetónových
podvaloch a koľajového štrkového lôžka s minimálnou hrúbkou pod spodnou plochou podvalu
350 mm. K zníženiu hlučnosti prostredia prispeje aj skrátenie doby prejazdu ako dôsledok
predpokladaného zvýšenia traťovej rýchlosti a tiež zdokonaľovanie konštrukcií vagónov a
lokomotív.
Pre zistenie účinnosti navrhnutých úprav železničného zvršku boli vykonané merania na už
zmodernizovanom traťovom úseku ŽST Cífer - ŽST Trnava. Výsledky týchto meraní sú
premietnuté do nasledujúcej tabuľky.
Tab. Pokles hladín hluku v dB LpAeq min na modernizovanej železničnej trati (Stavebná a recyklačná
a.s. Košice, 2003)
Druh vlaku/vzdialenosť
Nákladný vlak
vo vzdialenosti 60 m od trate
Nákladný vlak
vo vzdialenosti 120 m od trate
Rýchlik
vo vzdialenosti 60 m od trate
Rýchlik
vo vzdialenosti 120 m od trate

Existujúci stav
trate

Modernizovaná
trať

Rozdiel
v dB

Rozdiel
v%

75,2

66,7

8,5

11,3

71,3

58,9

12,4

17,4

67,3

63,9

3,4

5,8

62,3

51,6

9,7

15,6

Z vykonaných porovnávacích meraní sú zrejmé viaceré skutočnosti:
- Zníženie hladín hluku sa v pásme do 60 m od trate prejavilo 6 – 12 % a vo vzdialenosti
120 m od trate nad 15 %. Zužuje sa tým hĺbka pásma s prekročenými limitnými
hodnotami hluku.
- Zníženie hladín hluku sa výraznejšie prejavilo pri nákladných vlakových súpravách,
ktoré v porovnaní s rýchlikovými súpravami majú menej kvalitné podvozky vagónov,
tzn. znížil sa podiel hluku vyvolaný zvrškom železničnej trate.
- V skladbe hluku sa výraznejšie prejavuje zložka z prejazdu vlakovej súpravy, ktorá
posúva hlukové spektrum k vyšším frekvenciám lepšie utlmovaným stavebnými
konštrukciami, t.j. zlepšuje sa interiérová hluková pohoda aj v objektoch, ktoré sa
nachádzajú v pásme do 60 m od trate.
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Podľa štúdie Hluk a vibrácie železničného systému, opatrenia na zníženie hlukovej záťaže
(PSKD, 2014), boli v blízkosti ŽST Krásno nad Kysucou, kde končí už zrealizovaný
modernizovaný úsek, uskutočnené meranie akustickej situácie na modernizovanom úseku
aj na pôvodnej žel. trati. Z nameraných hodnôt v jednotlivých oktávových pásmach
spektrálnych analýz vyplýva, že podstatné zníženie emitovaného hluku sa dosahuje pri
všetkých vlakoch v pásmach 100 a 125 Hz a v pásmach 500 a 1000 Hz. Zníženie úrovne hluku
v pásmach 500 a 1000 Hz je významné pre zníženie celkovej úrovne hluku pri meraní filtrom
A.
Obr. Spektrálna analýza emitovaného hluku, prejazd osobného a nákladného vlaku na pôvodnej trati
a na modernizovanej trati, podmienky merania podľa STN EN 3095 (PSKD, 2014)
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Porovnané boli akustické situácie pri prejazde vlaku po staršom type žel. zvršku vybavenom
tuhým podkladnicovým upevnením koľajníc typu K oproti novopostavenému zvršku s pružným
upevnením koľajníc typu W 14. Namerané hodnoty boli na elektrickej trakcii. Z uvedených
výsledkov vyplýva zníženie úrovne zvukovej expozície modernizáciou o cca 6 - 7 dB.
Hluk zo železničnej prevádzky na dotknutej žel. trati ovplyvňuje akustickú situáciu vo
vonkajšom priestore obytných území predovšetkým obcí Kráľova Lehota, Važec a Štrba.
Za účelom zistenia súčasného stavu a dopadov žel. prevádzky na hlukové pomery
hodnoteného územia bolo v roku 2019 vykonaných niekoľko meraní (Klub ZPS vo
vibroakustike s.r.o., 2019). Merania preukázali, že na viacerých miestach vedenia žel. trate
obytnými zónami už v súčasnosti dochádza k prekračovaniu prípustných hodnôt hluku
v zmysle platných právnych predpisov.
V Správe o hodnotení bude predložená aktuálna vibroakustická štúdia, v rámci budú
navrhnuté potrebné protihlukové opatrenia na zmiernenie hlukovej záťaže pre dodržanie
prípustných hlukových limitov.
Zdroje vibrácií
Výstavba navrhovanej činnosti bude spojená s dočasne zvýšenými hladinami vibrácií pri
realizácii zemných prác, podbíjaní koľajového lôžka, zakladaní objektov, zhutňovaní
konštrukčných vrstiev vozoviek a pod. Prenos vzniknutých vibrácií môže ovplyvniť statiku
blízkej zástavby.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa zdroje vibrácií v zásade nezmenia – hlavnými
zdrojmi vibračných emisií budú prejazdy vlakových súprav a manipulácia so súpravami
v priestoroch staníc formou ich posunov a nakládky materiálov.
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Zvýšenie traťovej rýchlosti na modernizovanej žel. trati zvýši účinky vibrácií na okolité
územie, zároveň je však predpoklad zníženia vibrácií pri prechode súprav traťou
inštaláciou moderných technických prvkov a predovšetkým vybudovaním štrkového lôžka
hrúbky min. 350 mm.
V Správe o hodnotení bude spracovaná aktuálna vibroakustická štúdia, v rámci ktorej budú
vykonané merania vibrácií v záujmovom území.
Zdroje žiarenia a iných fyzikálynch polí
Radónové žiarenie nebolo pre hodnotenú žel. trať priamo zisťované.
Dotknutý úsek žel. trate je elektrifikovaný, preto môže najmä pri prejazde vlakových súprav
dochádzať vplyvom vysokého napätia v trakčnom vedení k zmene elektromagnetického poľa.
Následne môžu byť ovplyvňované elektronické prístroje a rušené televízne a rozhlasové
signály.
V súčasnosti je v predmetnom úseku žel. trate jednosmerná trakcia s parametrom 3 kV.
Vedľajším efektom prevádzkovania takejto trakcie je vznik bludných prúdov v zemi v blízkosti
trakcie, ktoré pôsobia veľmi agresívne na kovové inžinierske siete a spôsobujú ich rýchlu
koróziu. Vďaka zmene jednosmernej trakcie na striedavú trakciu s parametrom 25 kV sa
odstráni súčasný problém bludných prúdov, ktorá významne urýchľuje koróziu kovových
častí inžinierskych sietí. Zmena trakcie tak vyvolá úsporu prostriedkov vynakladaných na
opravy sietí a výmeny kovových inžinierskych sietí za plastové.
Zdroje tepla a zápachu
Stabilnými zdrojmi tepla budú v zimnom období vykurované železničné súpravy a lokomotívy
a vo vykurovacom období vykurované pozemné stavby (železničné stanice). Novými zdrojmi
tepla budú po modernizácii žel. infraštruktúry niektoré technické zariadenia, ktoré bude pre
zabezpečenie ich bezproblémového chodu potrebné udržiavať v priestoroch so stabilizovanou
teplotou.
Prevádzkou modernizovanej žel. trate nevzniknú v dotknutom území žiadne nové zdroje
zápachu oproti súčasnému stavu.
2.5. Vyvolané investície
Vyvolanými investíciami modernizáciou žel. trate budú najmä
-

preložky a úpravy inžinierskych sietí a slaboprúdových rozvodov,
preložky a úpravy cestných komunikácií,
demontáž častí žel. trate v miestach jej preložiek,
protihlukové opatrenia,
trvalé a dočasné zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy,
kompenzácie za výrub drevín,
opatrenia na zachovanie migračných koridorov,
iné.
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3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych
vplyvoch na životné prostredie
3.1. Vplyvy na geomorfologické pomery a horninové prostredie
Vplyvy počas výstavby
Zemné stavebné práce narušia povrchové vrstvy horninového prostredia v lokalitách
stavby – odstránený bude súčasný vegetačný kryt, vykonaná skrývka humusového horizontu
a následne realizované výkopové a násypové práce vrátane zakladania nových mostných
objektov. Citlivými sú najmä úseky preložiek žel. trate a miesta budovania nových
mimoúrovňových krížení.
Realizácia navrhovanej činnosti si v prípade preložiek v lokalitách údolí a zníženín vyžiada
budovanie vysokých násypov a v prípade preložiek v miestach svahov zasa budovanie
hlbokých zárezov do terénu. Súčasťou nových úsekov žel. trate v takýchto lokalitách budú
nové oporné a zárubné múry. Uvedené činnosti vyvolajú trvalé ovplyvnenie lokálnych
geomorfologických pomerov dotknutého územia.
Niektoré stavebné práce môžu prenosom vibrácií ovplyvniť statiku blízkej zástavby
(napr. zhutňovanie konštrukčných vrstiev vozovky a podbíjanie koľajového lôžka).
V lokalitách s výraznými svahmi a v úsekoch vedenia trate v zárezoch v kvartérnych zeminách
je riziko narušenia stability svahov a aktivizácia svahových pohybov, k zosunom môže
dôjsť najmä pri podrezaní päty prípadných starých zosuvov. V miestach výskytu málo
únosných zemín a bahnitých sedimentov budú generované nepriaznivé vplyvy na stabilitu
podložia pod násypmi.
Pozitívnym vplyvom navrhovanej činnosti bude odstránenie štrkového lôžka a žel. zvršku
a spodku súčasného telesa trate znečisteného ropnými látkami príp. fekálnym
znečistením.
Rizikom je možný vznik havarijnej situácie na stavenisku spojený s únikom znečisťujúcich
látok, ktoré môžu horninové prostredie kontaminovať. Z dôvodu vylúčenia rizík vzniku
mimoriadnych udalostí a havárií budú zhotoviteľom stavby prijaté vhodné technické,
technologické a organizačné opatrenia.
Žel. trať nezasahuje do žiadneho ložiska nerastných surovín, dobývacieho priestoru,
chráneného ložiskového územia ani do významnej geologickej lokality. Vzhľadom na charakter
prác a vzdialenosť týchto území od lokality stavby nepredpokladáme žiadne vplyvy na
lokality výskytu nerastných surovín a významných geologických javov.
Vplyvy počas prevádzky
Modernizovaná žel. trať nebude počas svojej prevádzky zdrojom negatívnych vplyvov
na geomorfologické pomery ani na horninové prostredie.
Železničná doprava predstavuje pre horninové prostredie riziko z pohľadu možných
mimoriadnych udalostí a havárií, kedy sa do prostredia môžu dostať cudzorodé látky
z prepravovaných substrátov, hnacích vozidiel alebo z údržby žel. zvršku.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
88

REMING CONSULT a.s.
Zámer

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

3.2. Vplyvy na pôdu
Vplyvy počas výstavby
Navrhovaná činnosť vyvolá nevyhnutnosť záberu pôdy. Zábery pozemkov, ktoré nie sú
majetkom investora (ŽSR), budú spojené s majetkoprávnym vysporiadaním.
-

-

-

Dočasné zábery pôdy budú potrebné pre samotnú realizáciou stavby, vytvorenie
zariadení stavenísk, prístupové komunikácie a pod. Po ukončení stavebných prác
budú tieto plochy prinavrátené do pôvodného stavu.
Trvalé zábery pôdy budú potrebné pre nové teleso trate v miestach preložiek, nové
mimoúrovňové kríženia a ďalšie objekty súvisiace s modernizáciou trate. Trvalé zábery
budú zväčšené terénnymi podmienkami dotknutého územia, ktoré pri požadovaných
sklonoch trate vyvolajú potrebu budovania hlbokých zárezov a násypov.
Stavba si bude vyžadovať aj záber lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Zábery týchto
pozemkov bude prebiehať v zmysle ustanovení o odňatí resp. vyňatí pôdy podľa
platných právnych predpisov (zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a zákon č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov).

Bilancie zemín a miesta vhodné pre zriadenie dočasných zemníkov a depónií budú určené
v ďalšom stupni vývoja v projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti.
Samotnej stavbe bude predchádzať príprava územia spočívajúca v odstránení súčasného
vegetačného pokryvu a skrývka ornicovej a podornicovej pôdy. Odkrytie plôch vyvolá
možnosť vzniku plošnej erózie zemín. Po ukončení stavených prác bude ornica využitá na
spevnenie telesa trate vedenej v násype a na súvisiace vegetačné úpravy.
V priebehu výstavby bude na stavenisku dochádzať k mechanickej devastácii pôdy
pôsobením ťažkých mechanizmov. Následkom utláčania pôdy je zvýšené riziko veternej
erózie, resp. zvýšenie prašnosti prostredia.
Rizikom počas výstavby je možnosť vzniku havárie stavebných alebo dopravných
mechanizmov, pri ktorom by došlo k úniku znečisťujúcich látok do pôd. Uvedené riziko bude
minimalizované dodržiavaním bezpečnostných predpisov a technologických postupov na
stavbe.
Potenciálne negatívne vplyvy výstavby navrhovanej činnosti na pôdu dotknutého územia budú
znížené prijatými opatreniami, najmä dodržiavaním určených plôch trvalých a dočasných
záberov pôd, vykonávaním pravidelných kontrol technického stavu stavebných a dopravných
prostriedkov, dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov a technických noriem pri
manipulácii so znečisťujúcimi látkami a v neposlednom rade vrátením dočasne využívaných
plôch po skončení prác do pôvodného stavu.
V úsekoch preložiek budú z opusteného telesa žel. trate demontované koľaje s prislúchajúcou
technickou infraštruktúrou. Pozemky budú následne rekultivované.
Vplyvy počas prevádzky
V období prevádzky modernizovanej žel. trate nebude dochádzať k negatívnym vplyvov
na pôdy dotknutého územia.
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Vegetačné úpravy, ktoré sú súčasťou navrhovanej činnosti, prispejú k zníženiu potenciálnej
vodnej a veternej erózie dotknutých svahov žel. násypu a svahov a priekop zárubných
a oporných múrov.
Samotná železničná doprava predstavuje pre pôdy potenciálne riziko znečistenia v prípade
vzniku mimoriadnych udalostí a havárií, kedy z prepravovaných substrátov a z hnacích
vozidiel môžu do prostredia uniknúť znečisťujúce látky.
3.3. Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
Vplyvy počas výstavby
Ako bolo uvedené v kap. zámeru IV/2.1, počas výstavby navrhovanej činnosti bude na
stavenisku a v jeho okolí dočasne znížená kvalita ovzdušia predovšetkým tuhými
znečisťujúcimi látkami. Zdrojmi znečisťujúcich látok budú zemné práce, stavebné
mechanizmy, zemníky sypkého materiálu a dočasné depónie zeminy, recyklačné základne na
drvenie a triedenie surovín a nákladné automobily prevážajúce stavebný materiál a odpady.
Prašnosť vyvolanú stavebnými prácami bude snaha zmierniť využívaním fólií pri demolačných
prácach, kropením prašných povrchov počas suchého obdobia, čistením stavebných
mechanizmov pri odchode zo staveniska, prepravovaním prašného materiálu prekrytého
plachtami resp. skladovaním takéhoto materiálu v zastrešených alebo uzatvárateľných
priestoroch.
Zdrojom znečistenia ovzdušia bude tiež súvisiaca osobná a nákladná doprava.
Produkované emisie výfukových plynov budú prispievať k zníženiu kvality ovzdušia nielen
v okolí stavenísk, ale i na prístupových trasách. Zmiernenie produkcie exhalátov z motorových
prostriedkov bude snaha zabezpečiť koordináciou presunov stavebnej techniky
a optimalizáciou dopravných trás mimo obytné územia.
Vplyvy počas prevádzky
Počas prevádzky modernizovanej žel. trate nie je predpoklad nárastu emisií znečisťujúcich
látok oproti súčasnému stavu.
Prejazdy vlakových súprav budú aj naďalej zdrojmi prašnosti, ktorá sa prejaví v okolí trate
do vzdialenosti cca 50 - 70 m.
Odstránením súčasných úrovňových krížení cestných komunikácií so žel. traťou bude
eliminované množstvo emisií výfukových plynov vypúšťaných do ovzdušia čakajúcimi
vozidlami na priecestiach v prípade prejazdov vlakov.
Súčasťou navrhovanej činnosti budú pravdepodobne nové náhradné zdroje el. energie, ktoré
môžu predstavovať nové stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. Pre tieto bude potrebné
postupovať v zmysle platných právnych predpisov pre oblasť ochrany ovzdušia.
Súčasťou navrhovanej činnosti sú vegetačné úpravy, ktoré prispejú k zníženiu potenciálnej
veternej erózie dotknutých svahov žel. násypu a svahov a priekop oporných a zárubných
múrov, čím sa zníži potenciálna prašnosť v prostredí. Vegetačné úpravy zároveň zlepšia
hygienické pomery lokality zachytávaním drobných prachových častíc.
Pozitívnym dopadom modernizácie trate je možné zníženie emisií CO2 v dotknutom území
z dôvodu presunov prepravných objemov od individuálnej prepravy smerom
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k železničnej doprave v dôsledku zvýšenia atraktivity žel. spojenia zvýšením jeho rýchlosti
a plynulosti.
Vplyv modernizovanej železničnej trate na klimatické pomery sa nepredpokladá. Realizácia
navrhovaných úprav bude mať vplyv na mikroklimatické podmienky v lokálnom merítku –
navrhovaná činnosť zvýrazní zmenšenie výparu a infiltračnej schopnosti dotknutého
územia zmenami odtokových pomerov (vybudovaním nových odvodňovacích systémov
a nových násypov a zárezov), znížením podielu zelene (odstránením súčasného vegetačného
krytu v miestach preložiek trate a umiestnenia nových stavebných objektov) a zvýšením
podielu nepriepustných povrchov.
Potenciálne negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na mikroklímu budú znížené prijatými
opatreniami, ktoré sú v súlade s princípmi Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu
klímy (2019), predovšetkým uprednostňovaním odvádzania vôd z povrchového odtoku do
vsaku, preferenciou využitia svetlých resp. odrazivých povrchov, zatrávnením vybraných
plôch, výsadbou zelene a pod.
Vyvolanými zmenami klimatických charakteristík sú ovplyvňované aj žel. doprava
a súvisiaca dopravná a technická infraštruktúra. Prejavmi s významným negatívnym
dopadom na žel. prevádzku sú najmä čoraz častejšie extrémne prejavy počasia, výrazne
vysoké alebo nízke teploty a ich náhle zmeny, intenzívne zrážky a dlhodobé suchá
(Vyskupová, 2017). Následkom týchto udalostí sa zvyšuje únava materiálov, ktoré sa častejšie
deformujú a poškodzujú, prehrievajú a poškodzujú sa technologické zariadenia a tiež sa
poškodzuje technický a vozový park. V konečnom dôsledku narastá potreba údržby a opráv
infraštruktúry, je znížená bezpečnosť a plynulosť dopravy, predlžuje sa čas prepravy a zvyšuje
sa riziko nehôd.
3.4. Vplyvy na vody
Vplyvy počas výstavby
Navrhovaná činnosť vyvolá zásahy do viacerých vodných tokov, ktoré žel. trať
prekonáva v súčasnom alebo navrhovanom trasovaní (viď tabuľka nižšie). Keďže cieľom
navrhovanej činnosti je zlepšenie technického stavu žel. dopravnej cesty, jej súčasťou sú tiež
návrhy rekonštrukcií žel. mostov vrátane mostov križujúcich vodné toky. Zásahy do
dotknutých vodných tokov budú spočívať najmä v nevyhnutnej úprave ich korýt,
osadení podpier a úprave dna a brehov pod mostnými objektmi. Pôjde prevažne o vplyvy
trvalého charakteru.
Tab. Miesta križovania žel. trate s vodnými tokmi
Mosty
Vodný tok
potok Mlynica
bezmenný tok
Biely Váh
potok Čierny jarok
Biely Váh
Biely Váh
občasný vodný tok
Čierny Váh
rieka Boca
Priepusty
Vodný tok
občasný vodný tok

nžkm
214,732
218,678
221,997
226,958
227,646
228,145
238,807
239,245
241,406

Úsek trate
Lučivná - Štrba
ŽST Štrba

ŽST Kráľova Lehota

Zásah
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
novostavba mosta na preložke trate
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
novostavba mosta na preložke trate
rekonštrukcia/prestavba mosta

nžkm
213,091

Úsek trate
Lučivná - Štrba

Zásah
rekonštrukcia/prestavba mosta

Štrba - Východná

Východná – K. Lehota

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
91

REMING CONSULT a.s.
Zámer
Mosty
Vodný tok
potok Mlynica
bezmenný tok
Biely Váh
potok Čierny jarok
Biely Váh
Biely Váh
občasný vodný tok
bezmenný tok
bezmenný tok
bezmenný tok
bezmenný tok
bezmenný tok
bezmenný tok
potok Mlyničná voda
bezmenný tok
občasný vodný tok

nžkm
214,732
218,678
221,997
226,958
227,646
228,145
215,650
216,257
216,998
217,255
219,447
220,183
223,638
224,904
230,882
233,150
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Úsek trate
Lučivná - Štrba
ŽST Štrba
Štrba - Východná

ŽST Štrba

Štrba - Východná
ŽST Východná
Východná – K. Lehota

Zásah
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
novostavba mosta na preložke trate
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta
rekonštrukcia/prestavba mosta

V úsekoch preložiek trate sú v prípade prítomnosti vodných tokov a potreby ich preklenutia
navrhované nové mostné objekty:
-

-

V úseku Štrba – Važec v km 222 bude trať preložená do novej polohy. Súčasná
železničná trať v tomto mieste križuje Biely Váh a miestnu komunikáciu. Súčasný žel.
most a opustené žel. teleso budú odstránené. Nový žel. most bude riešený ako
viacpoľový križujúci vodný tok Biely Váh a komunikáciu a bude vybudovaný v novej
polohe cca 120 m južnejšie. Pri výstavbe objektu mosta sa neuvažuje s úpravami toku
v tomto úseku.
Ďalším novým mostným objektom ponad vodný tok bude nový most ponad Čierny
Váh v úseku preložky trate pred ŽST Kráľova Lehota. Nový most bude križovať vodný
tok približne v mieste existujúceho železničného premostenia, avšak nová geometria
trate vyžaduje vybudovanie novej konštrukcie mosta.

V ŽST Kráľova Lehota bude v rámci navrhovanej preložky koľajiska stanice nevyhnutná
výstavba oporného múru, ktorá si vyžiada úpravu koryta toku Bieleho Váhu v dĺžke cca 220
m.
Počas realizácie stavebných prác v blízkosti vodných tokov alebo v ich korytách môže dôjsť
k dočasnému zakaleniu vody v tokoch a k prerušeniu ich pozdĺžnej kontinuity. Stavebné
práce spojené s prípadným výrubom alebo poškodením brehových porastov môžu vyvolať
dočasné ale i trvalé hydromorfologické zmeny korýt tokov.
V prípade nutnosti hlbinného zakladania nových mostných objektov v prostredí vysokej hladiny
podzemnej vody môže dôjsť k zmenám hladiny podzemnej vody a smeru jej prúdenia
príp. k dočasným zmenám jej kvality.
Zmeny prúdenia podzemných vôd a ovplyvnenie prietokovej kapacity údolia Bieleho
Váhu pri povodniach môže vyvolať tiež výstavba nových mostných objektov v tomto údolí.
Dôvodom sú stiesnené pomery údolia a predpoklad komplikovaných základových pomerov
s výskytom bahnitých resp. neuľahnutých sedimentov.
V úsekoch vedenia trate v záreze budú vytvorené zárubné múry predstavovať prekážku pre
presakujúce podzemné vody, ktorých odvedenie bude predmetom riešenia daných
technických objektov.
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V prípade realizácie stavieb vo vodách, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach
je podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
potrebné požiadať o súhlas orgán štátnej vodnej správy a o súhlasné stanovisko správcov
dotknutých vodných tokov.
V trase modernizácie železničnej trate ani v jej okolí sa nenachádzajú pramene,
pramenné oblasti ani zdroje geotermálnej vody, navrhovaná činnosť nebude mať na tieto
lokality vplyv.
Trať prechádza v blízkosti severnej hranice CHVO Nízke Tatry – východná časť, najbližšie sa
ku hranici CHVO trať dostáva v úseku za Važcom v nžkm 228,4 – 229,0. Navrhovaná činnosť
zasiahne okrajové územia CHVO.
Počas stavebných prác je rizikom najmä možnosť úniku znečisťujúcich látok do povrchovej
a podzemnej vody dôsledkom havárie stavebných mechanizmov. Riziko je významnejšie
v prípade prác prebiehajúcich v blízkosti povrchových vodných tokov.
Potenciálne negatívne vplyvy výstavby navrhovanej činnosti na vody dotknutého územia budú
znížené prijatými opatreniami, najmä udržiavaním dopravných prostriedkov a stavebnej
mechanizácie vo vyhovujúcom technickom stave z hľadiska možných únikov znečisťujúcich
látok, vykonávaním zemných prác len v nevyhnutnom rozsahu s minimalizáciou zásahov do
povrchových a podzemných vôd, vylúčením skladovania znečisťujúcich látok a ľahko
odplaviteľného materiálu a vylúčením zriaďovania stavebných dvorov v blízkosti vodných
tokov a dodržiavaním bezpečnostných opatrení vrátane určených postupov v prípade vzniku
neštandardného prevádzkového stavu.
V ďalšom stupni vývoja projektu bude navrhovaná činnosť predložená na posúdenie
odbornému pracovisku z hľadiska posúdenia významnosti vplyvu projektu na stav útvarov
povrchovej a podzemnej vody v zmysle postupov na posudzovanie infraštrukturálnych
projektov podľa čl. 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa
ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky.
Vplyvy počas prevádzky
Ako súčasťou navrhovanej činnosti budú vybudované nové systémy odvádzania odpadových
vôd a vôd z povrchového odtoku. Detailnejší návrh odvádzania vôd bude známy až vo vyššom
štádiu rozpracovanosti projektu, uvažuje sa však s ich zaústením na terén, do vsaku, do
blízkych vodných tokov resp. do kanalizácie. Na navrhovaných systémoch odvodnenia budú
v prípade možného znečistenia odvádzaných vôd inštalované odlučovače ropných látok resp.
lapače nečistôt, preto nie je za bežnej prevádzky preto predpoklad úniku znečisťujúcich
látok do vôd dotknutého územia.
V období prevádzky modernizovanej trate už nebudú pre potreby mazania klzných
stoličiek vo výhybkách využívané mazivá a mazacie oleje, kĺzavosť novozriadených
výhybiek bude riešená valčekovými zariadeniami na prestavovanie jazykov resp. výhybkami s
modernými klznými stoličkami, ktoré nevyžadujú mazanie styčných plôch.
Žel. doprava za bežnej prevádzky nepredstavuje riziko ohrozenia kvality povrchových a
podzemných vôd, štandardné koľajové súpravy nie sú zdrojom vypúšťajúcim znečisťujúce
látky na koľajisko. Moderné prevádzkované vagóny sú vybavené uzavretým podtlakovým
hygienickým systémom, ktorý je zabezpečený proti úniku splaškových vôd do okolia.
V minimálnej miere využívané staršie koľajové vozidlá vybavené gravitačným hygienickým
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systémom sú taktiež uzatvorené, vyprázdňovanie nádob z vagónov je zabezpečované
v strediskách technicko-hygienickej údržby na tzv. fekálnej koľaji.
Samotná železničná doprava predstavuje pre vody potenciálne riziko znečistenia v prípade
vzniku mimoriadnych udalostí a havárií, kedy z prevádzkovaných súprav môžu
prostredníctvom úniku prevádzkových kvapalín (brzdových kvapalín, pohonných zmesí, olejov
a i.) alebo prevážaných substrátov preniknúť do prostredia znečisťujúce látky. Pre zamedzenie
takýchto situácií sú pre potreby ŽSR vypracované plány havarijných opatrení.
3.5. Vplyvy na faunu, flóru a biotopy
Vplyvy počas výstavby
Navrhovaná činnosť si vyžiada zásahy do súčasného vegetačného krytu dotknutého
územia.
-

-

V lokalitách modernizácie žel. trate v pôvodnej polohe budú najvýznamnejšie zásahy
do zelene na žel. násype a v jeho bezprostrednom okolí pre umožnenie vybudovania
nového žel. zvršku a spodku a pre rekonštrukciu súvisiacich objektov a technických
zariadení, resp. pre umožnenie prístupu stavebných mechanizmov a vykonávanie
samotných stavebných prác.
V lokalitách preloženia žel. trate do novej polohy a v miestach preložiek cestných
komunikácií a budovania nových mimoúrovňových krížení bude odstránený vegetačný
kryt zo všetkých lokalít výstavby nových objektov.

V niektorých úsekoch si stavebné práce vyžiadajú výrub nelesnej drevinovej vegetácie.
Odstránením súčasného vegetačné krytu vrátane výrubov drevín dôjde k úbytku
biotopov a úkrytov vhodných pre drobné živočíchy. Nevyhnutný rozsah výrubu drevín
bude určený vo vyššom stupni vývoja projektu, kedy bude tiež spracovaná inventarizácia
dotknutých drevín. Pri výrube sa bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
Súčasťou stavebných prác bude tiež odstránenie nepôvodných inváznych druhov rastlín
prítomných na plochách zasiahnutých stavbou. Odstránením týchto druhov sa zabráni ich
ďalšiemu šíreniu v lokalite. Ich likvidácia bude prebiehať v súlade s ustanoveniami zákona č.
150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
a zmene a doplnení niektorých zákonov resp. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
Realizácia navrhovanej činnosti si vyžiada trvalé a dočasné zábery rôznych typov biotopov
dotknutého územia. V niektorých lokalitách (preložka Kolombiarok a preložka Biely Váh) sa
predpokladá prítomnosť biotopov národného alebo európskeho významu, ktoré môžu byť
zasiahnuté preložkami trate, príp. stavebnými prácami a pohybom stavebných a dopravných
mechanizmov. Reálna prítomnosť významných biotopov na dotknutých lokalitách vrátane
vzácnych druhov bude preverená spracovaním prieskumu biotopov dotknutého územia.
Rizikom počas výstavby je tiež poškodenie biotopov v blízkosti plôch stavby, stavebné
práce môžu na viacerých lokalitách spôsobiť degradáciu až čiastočnú alebo úplnú
deštrukciu súčasného vegetačného krytu. Dočasne potrebné plochy budú po skončení
prác prinavrátené do pôvodného stavu.
Negatívne budú ovplyvnené aj brehové porasty pozdĺž dotknutých riek a potokov
nakoľko si modernizácia trate vyžiada stavebné úpravy jestvujúcich mostných objektov ponad
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vodné toky a výstavbu nových premostení trate v prípade potreby preklenutia vodného toku
v miestach preložiek.
Rekonštrukcia mostov križujúcich vodné toky resp. výstavba nových mostných objektov ponad
vodné toky môže vyvolať nepriaznivé vplyvy na vodné biotopy a prítomné vodné
živočíchy prostredníctvom priamych zásahov do tokov a ich korýt.
Samotné práce na plochách stavby a pohyby stavebných mechanizmov a dopravných
prostriedkov môžu priamo usmrtiť sesílne a málo pohyblivé druhy živočíchov.
Výstavba navrhovanej činnosti bude spojená so zvýšenou prašnosťou a hlukom v dôsledku
vykonávania stavebných prác a pohybu súvisiacej železničnej a automobilovej dopravy. Tieto
faktory môžu dočasne nepriaznivo ovplyvňovať lokálne druhy živočíchov vyskytujúcich sa
v blízkosti stavby predovšetkým v oblastiach mimo zastavaného územia dotknutých obcí.
Rizikom počas vykonávania stavebných prác je tiež vnášanie nepôvodných príp. inváznych
druhov na plochy stavby a do jej bezprostredného okolia. Pre zníženie tohto rizika bude
snaha zamedziť nadbytočnému presúvaniu zeminy, ktorá môže byť zdrojom ďalšieho šírenia
inváznych druhov.
Vplyvy počas prevádzky
Súčasťou navrhovanej činnosti sú vegetačné úpravy spočívajúce v zatrávnení žel. násypu a
niektorých stavbou dotknutých plôch vrátane výsadby drevín, ktoré zvýšia podiel zelene
v dotknutom území a vytvoria nové biotopy.
Železničná trať pôsobí ako líniová bariéra pre migráciu terestrických cicavcov, pričom táto
funkcia sa úmerne zvyšuje vzrastu rýchlosti a frekvencie prejazdov vlakových súprav (ŠOP
SR, 2016). K najčastejším kolíziám so zverou na žel. trati dochádza vplyvom prítomnosti ťažko
prekonateľnej líniovej bariéry kolmej na železničnú trať (napr. ak žel. trať križuje regulovaný
vodný tok bez prirodzených brodov, zver postupuje pozdĺž toku až na miesto križovania so žel.
traťou, ktoré je často jediným možným bodom na prekonanie toku) a vplyvom počasia (znížená
viditeľnosť znižuje rozlišovaciu schopnosť zmyslových orgánov zveri). Zvýšením rýchlosti
žel. prevádzky sa zosilní efekt migračnej bariéry žel. trate. Znížením hlučnosti pri
prejazdoch sa zároveň zvýši pravdepodobnosť kolízií s migrujúcimi živočíchmi. Znížením
konektivity územia pre veľké šelmy sa zvýši možnosť narušenia výmeny genetických
informácií a nepriaznivo to môže ovplyvniť metapopulačnú dynamiku.
Keďže sa navrhovaná činnosť nachádza v území významnom z hľadiska migrácie živočíchov,
pri príprave navrhovanej činnosti budú zohľadnené požiadavky na migračnú priechodnosť
územia.
Pri novostavbách železničných mostov križujúcich vodné toky bude uvažované
s vybudovaním brehových lavíc, ktoré umožnia migráciu menších druhov cicavcov pozdĺž
vodného toku (najmä vydry riečnej) a obojživelníkov.
Zmena smerového oblúka v km 222 vyvolá preložku železničnej trate. Existujúca žel. trať a
železničný most ponad Biely Váh a komunikáciu budú odstránené. Nový mostný objekt sa
vybuduje v polohe novej železničnej trate približne 120m južnejšie. Most bude riešený ako
viacpoľový, čím bude umožnená migrácia zveri pozdĺž toku popod mostný objekt.
Realizácia nového mostného objektu s väčším šírkovým rozpätím a odstránenie existujúcej
žel. trate a mosta zlepší migračné možnosti zveri v území.
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V ďalšom stupni hodnotenia navrhovanej činnosti bude spracované vyhodnotenie vplyvov
navrhovanej činnosti na migráciu zveri, na základe ktorého budú doplnené ďalšie primerané
opatrenia pre umožnenie bezpečnej migrácie zveri v dotknutom území vrátane zváženia
potreby vybudovania ekoduktu.
Obr. Súčasné premostenie Biele Váhu medzi Štrbou a Važcom a vizualizácia nového mosta ponad Biely
Váh v žkm 222,000 na navrhovanej preložke trate

Nové mostné objekty ponad vodné toky budú novou, trvalou svetelnou bariérou pre vodné
biotopy a prítomné vodné druhy.
Navrhované protihlukové steny budú potenciálnou novou bariérou pre lokálnu
avifaunu. Pri technickom návrhu protihlukových stien bude preto prihliadané aj na ich vizuálne
prevedenie najmä v prípade umiestňovania protihlukových stien v blízkosti vodných tokov.
Žel. trať predstavuje zdroj neúmyselného šírenia nepôvodných a inváznych druhov
rastlín do jej okolia, čím vyvoláva degradáciu priľahlých biotopov. Najviac ohrozenými
plochami sú samotný žel. násyp a jeho bezprostredné okolie. Riziko šírenia nepôvodných
druhov sa realizáciou navrhovanej činnosti dočasne zvýši zmenou podmienok lokálnych
stanovíšť.
Nezriedkavým javom je usmrcovanie vtákov v kolízii s trakčným vedením. Podľa § 4 ods.
4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je každý,
kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie povinný použiť také
technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. Navrhované nosné stožiare a brány
trakčného vedenia striedavej zostavy 25 kV sú neživými súčasťami zostáv trakčného vedenia,
ktoré svojou polohou umožňujú sadanie vtákov na ich konštrukciu bez ohrozenia života.
Konštrukčné prvky trakčného vedenia umiestňované na vrchole trakčných stožiarov (napr.
úsekové odpojovače, rôžkové bleskoistky), sú konštrukčne usporiadané tak, aby bolo
znemožnené sadanie vtákov na ich konštrukciu (viď príloha zámeru č. 3).
3.6. Vplyvy na krajinu
Železničná trať nebude v úseku pôvodného trasovania zdrojom nových trvalých negatívnych
vplyvov na krajinnú štruktúru alebo krajinnú scenériu. Samotné stavebné práce dočasne znížia
kvalitu dotknutého územia a nepriaznivo ovplyvnia aj ekologickú stabilitu dotknutých biotopov.
Navrhovaná činnosť vyvolá zmeny súčasnej krajinnej štruktúry prostredníctvom vnášania
nových antropogénnych krajinných prvkov. Dočasné zmeny krajinnej štruktúry budú vyvolané
budovaním prístupových komunikácií k miestam stavby, zriadením stavebných dvorov
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a zariadení stavenísk a pod., pričom tieto plochy budú po skončení stavebných prác navrátené
do pôvodného stavu. Trvalé zmeny krajinnej štruktúry nastanú predovšetkým v úsekoch
navrhovaných preložiek žel. telesa a v miestach budovania mimoúrovňových krížení trate
s cestnými komunikáciami.
V úsekoch navrhovaných preložiek žel. trate nastanú trvalé zmeny krajinnej scenérie
dotknutého územia. Významnými stavebno-technickými prvkami, ktoré ovplyvnia
architektonický výraz stavby a okolitú krajinu v tomto úseku budú jednotlivé stavebné objekty
- železničné mosty, zárubné a oporné múry, cestný podjazd, podchody, pozemné stavby,
protihlukové steny, stožiare trakčného vedenia a elektrických vedení a vegetačné úpravy.
Výraznými vizuálnymi dominantami budú predovšetkým nové mostné objekty a nové
zárubné a oporné múry, ich negatívne pôsobenia na lokálnu scenériu bude snaha zmierniť
vhodným technickým prevedením a architektonickým stvárnením resp. začlenením
vegetačných prvkov do technických návrhov.
Viditeľnosť navrhovanej činnosti zo širokého okolia je obmedzovaná charakteristickým
zvlneným reliéfom dotknutého územia a prítomnosťou vzrastlých lesných porastov. Nové
vizuálne výrazné antropogénne prvky (mostné objekty, vysoké násypy, stĺpy trakčného
vedenia) budú predstavovať zásah najmä do lokálneho krajinného obrazu.
Krajinnú scenériu v lokálnom rozsahu negatívne ovplyvnia aj protihlukové opatrenia.
Protihlukové steny budú vzhľadom na svoju výšku a prevedenie výrazným novým vizuálnym
prvkov krajinnej štruktúry, pričom ako bariéry rozhľadu budú vnímané nielen miestnymi
obyvateľmi, ale i samotnými užívateľmi železničnej dopravy. Pre zmiernenie negatívneho
pôsobenia protihlukových stien ako nových vizuálnych bariér bude v technickom návrhu
prihliadané aj na štruktúru a farebnosť ich riešenia.
Na ekologickú stabilitu dotknutých území budú negatívne pôsobiť nové technické prvky
(nové teleso trate, nové mosty, nové zárubné a oporné múry, priepusty a pod.) a naopak,
pozitívne ju ovplyvnia moderné technické prvky inštalované do trate. Nevyhnutné výruby
drevinovej vegetácie znížia ekologickú stabilitu územia, čo mierne vykompenzuje
navrhovaná výsadba zelene na násypoch žel. trate, na svahoch zárubných múrov a na ďalších
stavbou dotknutých plochách. Vegetačné úpravy zároveň zvýšia estetickú hodnotu
dotknutých lokalít a podporia začlenenie žel. telesa do okolitej krajiny.
Pozitívne budú na krajinný obraz vplývať plánované rekonštrukcie železničných staníc
a zastávok, ktoré vo výsledku zvýšia estetickú hodnotu priľahlých území.
Navrhovaná činnosť priamo zasahuje viaceré prvky územného systému ekologickej
stability a viaceré ďalšie prvky ÚSES sa nachádzajú v okolí dotknutého úseku žel. trate.
V okrese Liptovský Mikuláš zasahuje Bk2n biokoridor nadregionálneho významu Sihly – Rígeľ
– Kozie chrbty, Bk3n biokoridor nadregionálneho významu Beliansky potok – Kozie chrbty,
Bk5r biokoridor regionálneho významu Čierny Váh, Bc2r biocentrum regionálneho významu
Kozie chrbty, Bk6r biokoridor regionálneho významu Biely Váh. V okrese Poprad zasahuje
Bk3n biokoridor nadregionálneho významu Tatry – Kráľovohoľské Tatry – Koze chrbty, Bk4r
biokoridor regionálneho významu Tatry – Kráľovohoľské Tatry a Bc6r biocentrum regionálneho
významu Dielnice – Zadné lósy. Významnými budú najmä nové, priame zásahy do prvkov
ÚSES, predovšetkým výstavba nového mosta cez Čierny Váh v nžkm 239,245, úprava úseku
koryta Bieleho Váhu v Kráľovej Lehote a výstavba nového mosta cez Biely Váh v nžkm
221,997. Najvýznamnejšími vplyvmi na prvky ÚSES budú priame trvalé zábery biotopov pre
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umiestnenie nových stavebných objektov, degradácia významných biotopov počas
stavebných prác, nevyhnutné výruby drevín, zmeny vodnej bilancie biotopov vybudovaním
odvodnenia nových objektov, prerušenie prepojenosti biotopov výstavbami trvalých bariér, a i.
Vzhľadom na snahu zachovania priaznivého stavu týchto území budú potrebné zásahy
v týchto lokalitách obmedzené do čo najmenšej miery.
Navrhovaná činnosť bude rešpektovať ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o ochrane prírody
a krajiny, t.j. v prípade vykonávania činností, ktorými môže byť ohrozený alebo narušený
ÚSES budú navrhnuté opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.
3.7. Vplyvy na obyvateľstvo a jeho aktivity
Vplyvy na obyvateľstvo
Realizáciou navrhovanej činnosti sú dotknutými bezprostredne obyvatelia obcí, ktorých
zastavanými územiami trať prechádza (Kráľova Lehota, Važec a Štrba) resp. neďalekých a
nadväzujúcich obcí (Lučivná, Východná, Hybe Liptovská Porúbka).
Významné vplyvy na dotknuté obyvateľstvo budú spojené s fázou výstavby navrhovanej
činnosti – vykonávaním stavebných prác bude dočasne bude znížená kvalita života
dotknutých obyvateľov predovšetkým v dôsledku nárastu prašnosti a hluku v lokalitách
stavby a ich blízkom okolí, nárastom intenzity nákladnej dopravy a prípadnými súvisiacimi
dopravnými obmedzeniami.
Príprava stavby však zároveň vyvolá potrebu pracovných síl, čím sa dočasne zvýši ponuka
pracovných príležitostí.
Modernizáciou traťového úseku bude znížená súčasná hluková záťaž v okolí žel. trate
inštaláciou moderných technických prvkov priamo do telesa trate, skrátením doby prejazdov
zvýšením traťovej rýchlosti, zdokonaľovaním konštrukcií vagónov a lokomotív a súčasne
realizáciou vegetačných úprav a inštaláciou samotných protihlukových opatrení (bližšie v kap.
IV/2/2.4. zámeru). Výsledkom bude zvýšená pohoda a kvalita života miestnych obyvateľov.
Zrušením súčasných úrovňových krížení žel. trate s cestnými komunikáciami nastane zmena
organizácie dopravy v dotknutom území. Vybrané priecestia budú nahradené novými
mimoúrovňovými prístupmi, ostatné priecestia budú zrušené bez náhrady. Zmena dopravnej
dostupnosti je bližšie opísaná nižšie v tejto kapitole v časti „Vplyv na dopravu“.
Odstránením úrovňových krížení trate s cestnými komunikáciami a nahradenie úrovňových
prístupov na železničných staniciach a zastávkach mimoúrovňovými podchodmi sa súčasne
zvýši bezpečnosť cestujúcich a verejnosti.
Sociálne a ekonomické dôsledky navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v dôsledku
vyššej technickej vybavenosti dotknutého úseku železničnej trate a zvýšení atraktivity žel.
dopravy.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a archeologické lokality
Hodnotená činnosť priamo nezasahuje žiadne kultúrne a historické pamiatky,
nepredpokladá sa preto negatívne pôsobenie na uvedené objekty.
V koridore trate sú evidované viaceré lokality archeologických nálezísk (v Štrbe, vo Važci –
Východnej, vo Východnej, v Kráľovej Lehote, v Hybe).
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Podľa § 37 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je nevyhnutné vykonať
záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie za účelom záchrany
archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby. Podmienky
vykonávania predstihového záchranného archeologického výskumu určí podľa § 39 ods. 3
daného zákona v osobitnom rozhodnutí príslušný Krajský pamiatkový úrad.
Vplyv na priemysel
Pozitívny prínos pre oblasť stavebníctva bude mať práve etapa výstavby, s ktorou súvisí aj
dočasné zvýšenie pracovných miest v tomto odvetví.
Modernizácia železničnej trate priamo nezasahuje do žiadnych priemyselných areálov.
Súčasné vlečky pre priemyselné objekty zostanú po modernizácii zachované.
Realizácia modernizačných opatrení bude priaznivo vplývať na rozvoj priemyslu a služieb
v dotknutých lokalitách, nakoľko zrýchlenie prepravy tovarov zvýši prepravnú kapacitu a skráti
prepravnú dobu.
Vplyv na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Negatívnym vplyvom modernizácie žel. trate na poľnohospodárstvo budú trvalé zábery
poľnohospodárskych a lesných pozemkov, t.j. ich úbytok v území.
Odstránením súčasných úrovňových krížení na riešenom úseku trate sa zmení dopravná
dostupnosť niektorých poľnohospodárskych plôch, predovšetkým v prípade priecestia
v Štrbe - zrušené priecestie na poľnej ceste v Štrbe v sžkm 220,446 nebude nahradené
mimoúrovňovým krížením. Prístup na priľahlé pozemky bude možný cez existujúce
komunikácie.
Navrhovaná činnosť priamo nezasiahne žiadne miestne poľnohospodárske družstvo.
Vplyv na rekreáciu a cestovný ruch
Modernizácia trate umožní zvýšenie komfortu, kvality a plynulosti cestovania verejnosti
a skráti dobu prepravy. Uvedené aspekty sú predpokladom zvýšenia využívania železničnej
dopravy verejnosťou čím je aj predpoklad pozitívneho vplyvu na rekreáciu a cestovný ruch.
Rekreačné a športové objekty a areály nebudú navrhovanou činnosťou zasiahnuté.
Vplyv na dopravu
Hlavným účelom modernizácie železničnej trate je zvýšiť prejazdovú rýchlosť vlakových
súprav. Modernizácia trate skráti jazdný čas, tzn. dôjde k úsporám času cestujúcich
a k rýchlejšej preprave tovarov, čím rastie konkurencieschopnosť železničnej dopravy
v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy.
Rekonštrukciou resp. výmenou všetkých zastaraných a opotrebovaných konštrukcií, častí a
technického vybavenia sa znížia náklady na údržbu, prevádzku a opravy železničnej trate.
Nepriaznivý vplyv na dopravu po železnici bude mať etapa výstavby, ktorá vyvolá potrebu
výluk na trati, nakoľko modernizácia sa musí uskutočniť počas prevádzky na existujúcej trati.
Tým sa zníži priepustnosť trate a dôjde k zníženiu objemov prepravovaných tovarov, ktoré
bude potrebné následne prepraviť inými druhmi dopravy.
Významným pozitívnym vplyvom na bezpečnosť dopravy bude odstránenie všetkých
jestvujúcich úrovňových priecestí v dotknutom úseku trate. Tieto budú nahradené
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mimoúrovňovými križovaniami, resp. doprava bude presmerovaná na ďalšie existujúce
prístupové komunikácie, pričom prístup na dotknuté pozemky bude zachovaný. Uvedenými
opatreniami sa zvýši tiež plynulosť premávky. Aj v tomto prípade však bude na dopravu
nepriaznivo vplývať etapa výstavby mimoúrovňových krížení, kedy budú z dôvodu
vykonávania stavebných prác potrebné dočasné výluky na dotknutých cestných
komunikáciách. Hlavné zmeny v organizácii cestnej a pešej dopravy v území uvádza
tabuľka nižšie.
K zvýšeniu bezpečnosti dopravy prispejú aj rekonštrukcie existujúcich mostných objektov,
ktoré sú vo viacerých prípadoch technicky nevyhovujúce, a budovanie nových oporných
a zárubných múrov pre zaistenie stability svahov.
Modernizácia technickej infraštruktúry trate vrátane vybavenosti žel. zastávok a staníc
zabezpečí vyšší komfort jazdy a zvýši kultúru cestovania. Vybudovanie nových
podchodov pre cestujúcich v zastávke Štrba, v ŽST Štrba, v ŽST Važec, v ŽST Východná
a v ŽST Kráľova Lehota zvýši bezpečnosť cestujúcich a zabezpečí bezkolízny prístup na
nástupištia pre cestujúcu verejnosť. Zabezpečený bude aj bezproblémový prístup
cestujúcim s obmedzenými schopnosťami pohybu.
Tab. Prehľad zmien s vplyvmi na cestnú a pešiu dopravu v dotknutom území
Obec
Štrba

Važec

Východná
Kráľova Lehota

Zmena
- Vybudovanie nového podchodu pre cestujúcich do zastávky Štrba v nžkm 215,200
zabezpečí bezpečný prístup cestujúcich na nástupištia.
- Vybudovanie nového pochodu pre cestujúcich v ŽST Štrba v nžkm 218,158 zabezpečí
bezkolízny prístup cestujúcich na nástupištia a zvýši bezpečnosť žel. dopravy.
- Priecestie na poľnej ceste v extraviláne obce v sžkm 220,446 bude zrušené bez
náhrady. Prístup na okolité pozemky je možný prostredníctvom existujúcich komunikácií.
- preložka železničnej trate v km 222 vyvolá smerovú úpravu komunikácie. Nový žel. most
na preložke žel. trate bude premosťovať existujúcu komunikáciu a rieku Biely Váh
- Vybudovanie nového pochodu pre cestujúcich v ŽST Važec v nžkm 224,439 zabezpečí
bezpečný prístup cestujúcich na nástupištia ŽST.
- Priecestie v centrálnej časti obce na ul. Urbárska v sžkm 225,217 bude zrušené
a nahradené novým podchodom pre verejnosť v nžkm 224,918. Prístup pre peších tak
zostane bez zmeny, cestná doprava bude presmerovaná na existujúci podjazd na ul.
Hlavná v sžkm 225,558 v centrálnej časti obce.
- Priecestie na západnom okraji obce na ul. Na harte ceste III/2343 v sžkm 226,348 bude
zrušené, pričom jeho náhrada je navrhovaná variantne:
- Vo variante 1 sa uvažuje s preložením cestnej komunikácie III/2343 vrátane
vybudovania nového podjazdu v nžkm 226,202 ako náhrady za zrušené priecestie.
Prejazd cez trať a prístup na cestu I/18 by sa tak predĺžil o cca 180 m oproti
súčasnému stavu.
- Vo variante 2 sa uvažuje so zrušením priecestia bez náhrady. Pre cestný prejazd
traťou a prístup na cestu I/18 môže byť využívaný existujúci podjazd v sžkm
225,558 v centrálnej časti obce. Cestná doprava smerom na cestu I/18 tak bude
pokračovať cez ul. Hlavná a zároveň sa zníži intenzita dopravy na ul. Na harte.
- Vybudovanie nového podchodu pre cestujúcich v ŽST Východná v nžkm 230,197 zvýši
bezpečnosť cestujúcich a umožní ich bezkolízny prístup na nástupištia.
- železničné priecestie na východnom okraji obce v sžkm 240,529 ako odbočenia z cesty
III/2356 bude zrušené bez náhrady.
- Výstavba podchodu pre cestujúcich v ŽST Kráľova Lehota v nžkm 241,147 zvýši úroveň
bezpečnosti cestujúcej verejnosti.
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Najvýznamnejšie dotknutou obcou z pohľadu vplyvu na cestnú dopravu je obec Važec.
Železničná trať vedie severným okrajom obce. Železničná trať tvorí líniovú prekážku
v napojení na cestu 1/18 a následne na diaľnicu D1.
V súčasnosti v obci Važec existujú 3 napojenia na cestu 1/18:
–
–
–

ulica Na harte – úrovňové priecestie
Hlavná ulica – podjazd
ulica Urbárska - úrovňové priecestie

Prebudovanie úrovňových priecestí na mimoúrovňové, resp. ich zrušenie bez náhrady vyplýva
zo zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Podľa § 14, odseku 1) uvedeného zákona sa križovanie
nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami zriaďuje ako mimoúrovňové. Pri
modernizácii alebo významnej obnove existujúcich hlavných železničných tratí alebo
križujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na
mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší.
V zmysle vyššie uvedeného budú vo Važci v rámci modernizácie žel. trate zrušené obe
úrovňové priecestia – na ulici Na harte a na ulici Urbárska. Z technického hľadiska nie je
bez závažných zásahov do existujúcich obytných budov možné vybudovať náhradné
mimoúrovňové kríženie na ulici Urbárska. Preto je uvedené priecestie zrušené bez náhrady.
Vo variante 1 sa uvažuje s vybudovaním náhradného mimoúrovňového priecestia 150 m
západne od existujúceho priecestia na ulici Na harte. Obec by tak naďalej mohla využívať 2
prístupy na cestu 1/18 – podjazd na Hlavnej ulici a novovybudovaný podjazd na ceste III/2343.
Vo variante 2 sa neuvažuje so žiadnou náhradou zrušených priecestí a jediným spojením by
bol existujúci podjazd na Hlavnej ulici.
Zrušenie dvoch prístupových komunikácií z troch existujúcich prejazdov v prípade variantu 2
by viedlo ku kumulovaniu dopravy v ranných a poobedných hodinách na jednej komunikácii,
čím by vznikol nárast dopravy, potreba zmeny organizácie dopravy a zmena dopravnej záťaže
v celej obci.
Realizácia variantu 1 umožní rozloženie záťaže z rannej a poobednej dopravy v rámci
obecných komunikácií, rovnako bude zabezpečená možnosť zokruhovania autobusovej
linkovej dopravy (vjazd a výjazd rôznymi ulicami). V prípade nehody na ulici Hlavná bude
zachovaná alternatívna prístupová cesta do a z obce.
Z pohľadu vplyvov na cestnú dopravu a zachovania prijateľného napojenia na cestnú sieť
vyššej kategórie pre obyvateľov obce Važec je výhodnejším variant 1.
Z dôvodu zachovania prijateľného napojenia obce na cestnú sieť a cieľové lokality (Poprad,
Liptovský Mikuláš) je možné považovať nahradenie dvoch zrušených úrovňových priecestí
jedným podjazdom za odôvodnený vyvolané náklady
Uvažované krátke preložky žel. trate nevyvolajú vplyvy na dopravu v rámci dotknutého územia,
keďže všetky súčasné prístupy zostanú po vybudovaní trate v novej polohe zachované.
V rámci preložky v lokalite pred ŽST Štrba bude prebudovaný žel. most v nžkm 216,949 so
zachovaním premostenia poľnej cesty. V lokalite preložky Biely Váh bude na novom telese
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trate vybudovaný nový žel. most premosťujúci Biely Váh vrátane jestvujúcej komunikácie
v nžkm 221,997. V lokalite preložky žel. trate Východná – Kráľova Lehota bude v nžkm
233,820 vybudovaný nový žel. most prenášajúci žel. trať ponad existujúcu poľnú cestu.
Vplyvy na technickú infraštruktúru
Výstavba modernizovanej trate si vyžiada preložky viacerých inžinierskych sietí, ktoré
dotknutú trať križujú alebo by mohli byť stavebnými prácami zasiahnuté. Dotknuté inžinierske
siete budú preložené do inej trasy príp. zabezpečené mechanickou ochranou pomocou
chráničky. Súčasne bude zabezpečené napojenie všetkých existujúcich aj novovybudovaných
zariadení.
Navrhovaná technická infraštruktúra kvalitatívne zvýši vybavenosť železničnej trate
hodnoteného úseku (inštalácia novej traťovej kabelizácie, zabezpečovacích zariadení,
nového dispečerského systému a i.). Prispeje tiež k zvýšeniu kvality cestovania verejnosti
inštaláciou informačných a oznamovacích zariadení na zastávkach a na staniciach a tiež k
zvýšeniu bezpečnosti v objektoch na trati zavedením systémov elektrickej požiarnej
signalizácie a poplachového systému narušenia.
Počas prevádzky činnosti nie je predpoklad ovplyvnenia technickej infraštruktúry v dotknutom
území. Možný je vznik havarijných situácií, ktorým bude snaha predchádzať prijatými
prevádzkovými opatreniami.
3.8. Iné vplyvy
Kumulatívne vplyvy
Pre komplexné posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti je nevyhnutné zohľadniť ich
pôsobenie aj v súvislosti s vplyvmi ďalších pripravovaných aktivít v dotknutom území.
Z pohľadu možnej kumulácie vplyvov navrhovanej činnosti na dotknuté životné prostredie sú
významné najmä pripravované projekty „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,
úsek Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry (mimo), 1. etapa“ a „Modernizácia železničnej
trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 5. etapa“.
Uvedené projekty sú zamerané na zvýšenie technickej vybavenosti žel. infraštruktúry vrátane
zvýšenia prevádzkovej rýchlosti na trati v úseku Poprad – Liptovský Mikuláš.
Z hľadiska prírodného prostredia dotknutého územia, sú vzhľadom na charakter a rozsah
predmetných projektov podstatnými predovšetkým vplyvy generované samotnými
stavebnými prácami. Najvýznamnejšie negatívne ovplyvnenia budú vyvolané hlavne
zásahmi do vodných tokov v dôsledku preložiek alebo úprav ich korýt a zásahov do ich brehov,
deštrukciou a degradáciou súčasného vegetačného krytu vrátane nelesnej drevinovej
vegetácie, brehových porastov a ďalších významných biotopov, novými trvalými zábermi pôdy
vrátane poľnohospodárskych a lesných pozemkov a tiež zásahmi do horninového prostredia
príp. podzemných vôd v dôsledku zakladania stavieb. Keďže však výstavba hodnotených
projektov bude prebiehať po etapách a v postupnej časovej následnosti, negatívne vplyvy
budú kumulované v rámci jednotlivých stavieb ako dopady viacerých súčasne prebiehajúcich
typov stavebných zásahov. Vo výsledku tak bude zvýraznený intenzívny antropogénny tlak na
dotknuté prírodné prostredie v aktuálnom mieste realizácie stavby a v priamo nadväzujúcich
lokalitách.
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Krajina dotknutého územia bude ovplyvnená najmä zmenami súčasnej krajinnej pokrývky
vnášaním nových antropogénnych prvkov a tiež dopadmi nových prvkov na krajinnú scenériu.
Zmeny krajinnej štruktúry budú významné predovšetkým v lokalitách preložiek trate
a v miestach budovania nových súvisiacich dopravných a technických objektov. Zmeny
krajinnej scenérie budú skôr lokálneho rozsahu, keďže dotknutým územím je prevažne
výrazne členitá kotlinová a údolná krajina zo širšieho pohľadu uzatvorená pohoriami Vysokých
a Nízkych Tatier. Kumulácia vplyvov na krajinný obraz sa tak prejaví skôr bodovo v rámci
jednotlivých projektov, vnášané nové technické prvky súhrnne pozmenia vnímanie dotknutých
lokalít pozorovateľmi, pričom citlivými budú obzvlášť zmeny v zastavaných územiach a ich
blízkom okolí.
Hodnotené projekty významne ovplyvnia socioekonomické prostredie dotknutého
územia. Vzhľadom na charakter hodnotených projektov budú výraznými najmä vplyvy na
dopravnú infraštruktúru a vplyvy na pohodu a kvalitu života miestnych obyvateľov. Vplyvy na
dopravu budú spočívať prioritne vo zvýšení kvality žel. dopravy integráciou moderných
technických prvkov do žel. infraštruktúry, zvýšením rýchlosti prejazdov a zvýšením
bezpečnosti dopravy a prístupov pre cestujúcich. Pozitívne sa tieto vplyvy prejavia najmä po
realizácii všetkých hodnotených činností, kedy sa zvýši vybavenosť žel. infraštruktúry v celom
dotknutom regióne, zároveň aj s celoštátnym dosahom prostredníctvom príspevku k zapojeniu
Slovenska do medzinárodných koridorov žel. trás. Sprievodnými zmenami budú zmeny cestnej
dopravy v riešenej oblasti vyvolané zrušením úrovňových krížení žel. trate s cestnými
komunikáciami a ich nahradením novými nadjazdmi/podjazdmi resp. presmerovaním dopravy
na iné existujúce, preložené alebo novobudované cestné komunikácie. Tieto vplyvy budú
prevažne miestneho charakteru, ovplyvnia predovšetkým dopravné napojenia miestnym
obyvateľom v rámci jednotlivých obcí. Vplyvy na kvalitu života miestnych obyvateľov budú
spočívať predovšetkým v dočasnej záťaži počas výkonu stavebných prác (zvýšená hlučnosť
a prašnosť, zaťaženie cestných komunikácií dopravou materiálov, dopravné výluky
a obmedzenia, a pod.), tieto vplyvy budú krátkodobého charakteru, významne pôsobiace
najmä v lokalitách výstavby a jej bezprostrednom okolí. Vzhľadom na členenie projektu
modernizácie žel. trate v úseku Lipt. Mikuláš – Poprad a štandardné postupy realizácie stavby
v kratších úsekoch (tzv. ucelených častiach), nie je predpoklad nárazového zaťaženia
obyvateľov stavebnými prácami v širšej oblasti. Počas prevádzky modernizovaného úseku žel.
trate na kvalitu života obyvateľov bude pozitívne vplývať najmä zníženie hlučnosti žel.
prevádzky (inštaláciou moderných technických prvkov a realizáciou protihlukových opatrení)
a zvýšenie bezpečnosti verejnej a pešej dopravy odstránením úrovňových krížení trate
s cestnými komunikáciami. Významnými zmenami pre dotknuté obyvateľstvo budú tiež zmeny
krajinného obrazu popísané vyššie.
Keďže navrhovaná činnosť spolu s uvedenými súvisiacimi projektmi je líniovou stavbou
umiestnenou v rozsiahlom území, kumulatívny vplyv činností spočíva predovšetkým vo
vytváraní významnej líniovej bariéry ako z pohľadu obslužnosti územia, tak aj z pohľadu
migrácie zveri a v zásahoch biotopov resp. ovplyvnení druhov európskeho
v národného významu.
-

Vyvolané zmeny dopravnej dostupnosti dotknutého územia sú vyhodnocované nielen
jednotlivo po dotknutých obciach, ale i v širších regionálnych resp. nadregionálnych
súvislostiach. Významným pozitívnym vplyvom bude skvalitnenie železničnej dopravy,
modernizácia žel. trate v celom rozsahu v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad prinesie
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výrazné skvalitnenie dopravnej cesty, zrýchli žel. dopravu a prispeje k jej
zatraktívneniu. Vyššia technická vybavenosť žel. trate zároveň zníži negatívne
pôsobenie žel. prevádzky na okolité prostredie a na kvalitu života obyvateľov obcí,
ktorými je trať vedená, a súčasne tiež zníži nároky na jej údržbu. Súvisiace vyvolané
zmeny cestnej dopravy odstránením úrovňových krížení trate s cestnými
komunikáciami a ich nahradením novými nadjazdmi a podjazdmi resp. presmerovaním
dopravy na iné existujúce prechody cez trať vyvolajú zmeny dopravnej obslužnosti
územia. Významnými sú najmä zmeny dopravy v Liptovskom Mikuláši, ktoré budú
vyvolané úplným preložením trate južne od zastavaného územia mesta. Prístupnosť
územia bude zmenená aj pre peších vybudovaním nových podchodov popod trať,
zmenou polôh žel. zastávok a staníc (predovšetkým v úseku 5. etapy Lipt. Mikuláš –
Lipt. Hrádok) a tiež vystavaním bariér v zastavaných častiach obcí vo forme
protihlukových stien. Zmeny dopravnej dostupnosti dotknutých obcí budú významné
najmä v lokálnom meradle.
Vzhľadom na polohu dotknutého úseku žel. trate medzi biocentrami Vysokých
a Nízkych Tatier, sú v dotknutom území evidované významné biokoridory umožňujúce
migráciu zveri. Navrhovaná modernizácia žel. trate zvýši pôsobenie trate ako migračnej
bariéry pre zver zvýšením prejazdnej rýchlosti v celom dotknutom úseku, tzn. zvýšenie
rýchlosti žel. dopravy v úseku Lipt. Mikuláš – Poprad kumulatívne prispeje k zvýšeniu
bariérového efektu žel. trate pre migráciu zveri medzi uvedenými biocentrami.
Navrhované činnosti vyvolajú zásahy do biotopov európskeho a národného významu
či už lokalizovaných osve alebo koncentrovaných ako predmety ochrany území siete
Natura 2000 a rovnako tak môžu ovplyvniť druhy európskeho a národného významu,
ktoré sa v koridore projektov vyskytujú. Nevyhnutné zásahy do významných biotopov
realizáciou všetkých uvedených činností vyvolajú kumulatívne pôsobenie na ich
priestorové rozloženie a celkový výskyt v rámci SR. Významné budú zásahy počas
stavebných prác, ktorými môže dôjsť k trvalému záberu častí významných biotopov,
k ich deštrukcii alebo degradácii negatívnymi vplyvmi generovanými vykonávaním
stavebných prác. Významné druhy môžu byť ovplyvnené zásahmi do pobytových,
hniezdnych a potravných biotopov, zmenami pomerov daných lokalít príp.
obmedzením kontinuity a priechodnosti biotopov. Pre zmiernenie nepriaznivého
ovplyvnenia biotopov a druhov národného a európskeho významu budú v rámci
uvedených navrhovaných činností zapracované opatrenia na minimalizáciu zásahov
do týchto lokalít.

Pri zvážení vplyvov navrhovanej činnosti a projektov modernizácie žel. trate
v nadväzujúcich úsekoch v lokalite Poprad – Liptovský Mikuláš nie je predpoklad
vzniku takých vplyvov navrhovanej činnosti, ktoré by pri vzájomnom pôsobení boli
zdrojom významných trvalých negatívnych vplyvov na životné prostredie dotknutého
územia alebo na miestne obyvateľstvo. Pri zohľadnení navrhovaných opatrení na
zmiernenie potenciálnych nepriaznivých vplyvov sa významné trvalé zhoršenie súčasného
stavu dotknutého životného prostredia realizáciou navrhovanej činnosti pri spolupôsobení
vplyvov pripravovaných projektov nepredpokladá.
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4. Hodnotenie zdravotných rizík
Vplyvy počas výstavby
Rozhodujúcim vplyvom výstavby a prevádzky modernizovanej železničnej trate na
obyvateľstvo je hluk. Jeho nepriaznivý vplyv sa môže prejaviť pri dlhodobých expozíciách
prekračujúcich povolený hygienický limit. Najvýraznejšie sa negatívne vplyvy prevádzky trate
prejavujú v intravilánoch obcí, kde sú obytné domy neraz situované v ochrannom pásme
železničnej trate. V bezprostrednej blízkosti trate sa zároveň podložím prenášajú vibrácie,
ktoré cez konštrukcie stavieb pôsobia priamo na obyvateľstvo a narúšajú najmä ich nočnú
pohodu.
Etapa výstavby modernizovanej trate bude spojená so zvýšenou hladinou hluku a prašnosti
v blízkosti železničného telesa a súvisiacich stavebných objektov, ktoré narušia celkovú
pohodu obyvateľstva v bezprostrednom okolí staveniska. Hlavnými zdrojmi hluku budú ťažké
mechanizmy realizujúce zemné práce a prejazdy automobilov s materiálmi. Toto nepriaznivé
ovplyvnenie hladiny hluku však bude krátkodobá, obmedzené predovšetkým na stavenisko
a jeho okolie.
Vplyvy počas prevádzky
Modernizáciou traťového úseku dôjde k výraznému zlepšeniu hlukovej úrovne v okolí trate
dôsledkom použitia nového železničného zvršku sústavy UIC 60 s pružným
bezpodkladnicovým upevnením koľajníc na železobetónových podvaloch, použitím minimálnej
hrúbky koľajového lôžka pod spodnou plochou podvalu 0,35 m, skrátením doby prejazdov
zvýšením traťovej rýchlosti a zdokonaľovaním konštrukcií vagónov a lokomotív. Tento
kvalitatívny posun dáva predpoklad k zníženiu vyžarovania emisných hodnôt hluku priamo
u zdroja, čím sa zmenší aj dopad súčasnej hlukovej záťaže na dotknuté obyvateľstvo.
Na základe výsledkov merania hluku pri prevádzke na trati (Klub ZPS vo vibroakustike, 2019)
bolo na viacerých miestach vedených obytnými zónami zistené prekračovanie prípustných
hodnôt hluku stanovených aktuálne platnými právnymi predpismi. Z tohto dôvodu budú
súčasťou stavby návrhy viacerých protihlukových opatrení, ktoré majú šírenie hlukovej záťaže
zmierniť a napomôcť k dodržaniu prípustných hodnôt hluku pre všetky objekty dotknuté
prevádzkou železničnej trate. Hodnotená činnosť tak nebude počas prevádzky ohrozovať
zdravie miestneho obyvateľstva prekračovaním hygienických limitov.
Bližšie sú vplyvy modernizácie žel. tratí na hlukové pomery dotknutých území opísané v kap.
IV/2/2.4 zámeru.

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti
na biodiverzitu a chránené územia
Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť v úseku od Štrby po Važec prechádza okrajom ochranného pásma
národného parku TANAP a v úseku od Važca po Liptovskú Porúbku okrajom
ochranného pásma národného parku NAPANT. V ochranných pásmach platí 2. stupeň
ochrany prírody a krajiny. Žel. trať predstavuje významnú bariéru v území, kde prebieha
migrácia druhov zveri medzi týmito dvomi chránenými územiami. Modernizáciou žel. trate sa
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zvýši rýchlosť prejazdov vlakových súprav na trati, čím sa efekt migračnej bariéry trate
zvýrazní. Pre zachovanie konektivity krajiny a výmeny genetických informácií medzi
uvedenými územiami, budú súčasťou navrhovanej činnosti opatrenia pre zníženie bariérového
efektu trate ako napr. inštalácia navádzacieho oplotenia pozdĺž vybraných úsekov trate
a navádzanie zveri k možným prechodom cez trať, zabezpečenie prechodnosti vybraných
mostných objektov a pod.
Železničná trať v hodnotenom úseku priamo nezasahuje žiadne maloplošné chránené
územie. Nakoľko sa maloplošné chránené územia nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od žel.
trate a vzhľadom na rozsah plánovaných prác nie je predpoklad ich negatívneho ovplyvnenia
navrhovanou činnosťou.
Navrhovaná činnosť nezasahuje žiaden strom chránený v zmysle uvedeného zákona,
ani nie sú v blízkosti žiadneho chránené stromu plánované žiadne stavebné práce.
Vplyvy na územia, ktoré sú súčasťou ÚSES, sú bližšie opísané v kap. IV/3.6 Vplyvy na krajinu.
Chránené druhy neboli v dotknutom území pre potreby zámeru podrobne zmapované. Pre
navrhovanú činnosť bude spracovaný prieskum biotopov, v ktorom budú zmapované biotopy
dotknutého územia vrátane preverenia prítomnosti biotopov a rastlinných druhov európskeho
a národného významu.
Vplyvy na územia siete Natura 2000
Železničná trať je situovaná medzi CHVÚ Nízke Tatry a CHVÚ Tatry, pričom okrajovo
zasahuje do CHVÚ Nízke Tatry na území obce Východná. Vzhľadom na polohu trate medzi
týmito územiami je predpoklad výskytu príp. hniezdenia chránených druhov vtákov
v dotknutom území resp. ich pohybu dotknutým územím. Navrhovaná činnosť môže
nepriaznivo ovplyvniť vybrané druhy vtákov priamymi zásahmi do ich hniezdnych a potravných
biotopov, ak sa takéto v území dotknutom stavbou nachádzajú. Zároveň môžu niektoré nové
stavebné objekty predstavovať nové výškové bariéry v území, ktoré môžu byť prekážkou
v migračných cestách avifauny.
Navrhovaná činnosť priamo zasiahne do ÚEV Biely rekonštrukciou mostných objektov
na toku v nžkm 228,145 a 227,646 a výstavbou nového mostného objektu na toku na
preložke žel. trate v nžkm 221,997.
V období realizácie navrhovanej činnosti budú na predmety ochrany ÚEV negatívne pôsobiť
najmä dočasné zábery pôdy pre umiestnenie technológií a zabezpečenie prístupov
k stavenisku, prípadná degradácia blízkych biotopov vrátane brehových porastov, prerušenie
kontinuity toku pod mostom a obmedzenie priechodnosti pre niektoré živočíchy, prípadné
zakaľovanie vody v toku pri realizácii úprav brehov a pôsobenie krátkodobého nárastu emisií
tuhých znečisťujúcich látok a prašnosti v blízkosti staveniska.
V období prevádzky navrhovanej činnosti budú nepriaznivo na predmety ochrany ÚEV pôsobiť
najmä trvalé zábery pôdy pre umiestnenie stavebných objektov a ich súčastí, trvalé
odstránenie brehových porastov v rozsahu umiestnenia objektov a potrebných úprav brehov,
zmena svetelných podmienok v lokalitách a zvýšenie rušivého pôsobenia hluku z prejazdov
vlakov v mieste preložiek trate.
V okolí navrhovanej činnosti sa nachádzajú ÚEV Kráľovohoľské Tatry, ÚEV Blatá, ÚEV
Turková, ÚEV Hybica, ÚEV Hybická tiesňava, ÚEV Brezové a ÚEV Tatry. Tieto územia
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nebudú navrhovanou činnosťou priamo zasiahnuté, avšak môžu byť nepriamo ovplyvnené
vyvolanými vplyvmi. Napr. veľké šelmy, ktoré sú predmetmi ochrany v ÚEV Tatry a ÚEV
Kráľovohoľské Tatry, môžu byť ovplyvnené zvýraznením bariérového efektu žel. trate
zvýšením rýchlosti prejazdov vlakov.
Pre podrobné vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na predmety ochrany
dotknutých území siete Natura 2000 bude v ďalšom stupni hodnotenia spracované
primerané posúdenie vplyvov projektu na územia sústavy chránených území Natura
2000, ktorého súčasťou bude vyhodnotenie vplyvu na migračné koridory zveri a návrh
potrebných opatrení.
Chránené vodohospodárske oblasti
Dotknutý úsek žel. trate prechádza v úseku Važec – Liptovská Porúbka v blízkosti CHVO
Nízke Tatry – východná časť. Výstavba navrhovanej činnosti môže vyvolať zásahy do tohto
územia v nžkm 228,5 – 229,0, kde sa nachádza v dotyku s jeho severnou hranicou.
V predmetnom úseku nie sú navrhované žiadne nové trvalé stavebné objekty, uvažované je
tu s modernizáciou žel. telesa bez zmeny trasovania. Nepriaznivo môžu na toto územie preto
pôsobiť samotné stavebné práce, zriaďovanie prístupových komunikácií, zariadení staveniska,
stavebných dvorov a pod. Pôjde o vplyvy dočasného charakteru obmedzené len na etapu
výstavby navrhovanej činnosti, pričom nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia zásob vôd
v CHVO vzhľadom na charakter prác a ich dotyk len so severným okrajom CHVO.

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska
významnosti a časového priebehu pôsobenia

ich

Vplyvy pôsobiace počas výstavby navrhovanej činnosti
-

Narušenie povrchových vrstiev horninového prostredia v lokalitách dotknutých
stavbou.
Zásah do horninového prostredia v miestach budovania pilierov mostných objektov.
Narušenie priľahlých svahov a následná možnosť aktivizácie svahových pohybov
v lokalitách s výraznými svahmi pri budovaní zárezov.
Možné ovplyvnenie statiky blízkej zástavby prenosom vibrácií vykonávaním niektorých
stavebných prác.
Možné ovplyvnenie stability podložia v miestach výskytu málo únosných zemín.
Trvalé zmeny geomorfologických pomerov vplyvom realizácie zárezov do terénu
a budovania násypov v údoliach a zníženinách.
Dočasný nárast emisií skleníkových plynov zvýšeným pohybom motorových
prostriedkov, zvýšená prašnosť prostredia.
Možné ovplyvnenie režimu prúdenia, výšky hladiny a kvality podzemných vôd pri
zakladaní stavieb.
Zásahy do dna, korýt a brehov vodných tokov vrátane brehových porastov v prípade
rekonštrukcie mostných objektov resp. realizácie nových mostov a úprav tokov.
Dočasné zmeny kvality vody vo vodných tokoch, ktoré trať križuje, pri realizácii
rekonštrukcie resp. výstavby mostov.
Navýšenie spevnených plôch v dotknutom území nepriepustných pre vodu
s následným znížením akumulácie vody a zmenšením výparu.
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Nevyhnutný dočasný záber pôdy počas realizácie stavebných prác pre vytvorenie
dočasných depónií, prístupových komunikácií, manipulačných plôch a i.
Mechanická devastácia pôdy pôsobením ťažkých mechanizmov.
Fragmentácia
poľnohospodárskej
pôdy
a zmena
dostupnosti
niektorých
poľnohospodárskych celkov preložkou trate a budovaním hlbokých zárezov
a vysokých násypov.
Degradácia až čiastočná alebo úplná deštrukcia súčasného vegetačného krytu
pozemkov dotknutých stavbou.
Odstránenie súčasného vegetačného krytu vrátane porastov nelesnej drevinovej
vegetácie v miestach preložky žel. trate a nových stavebných objektov vrátane
zásahov do brehových porastov dotknutých vodných tokov.
Odstránenie inváznych druhov rastlín na dotknutých pozemkoch.
Vyrušovanie miestnych živočíšnych druhov v dôsledku dočasne zvýšeného hluku.
Vznik nových migračných bariér pre živočíchy výstavbou niektorých stavebných
objektov.
Zásah do ochranného pásma národných parkov TANAP a NAPANT-u a zásahy do
území začlenených do siete Natura 2000 traťou vedenou v súčasnej polohe resp.
navrhovanými preložkami trate (rekonštrukcia a prestavba mostov vedúcich cez ÚEV
Biely Váh).
Zásah do viacerých prvkov ÚSES nadregionálneho, regionálneho a miestneho
významu.
Zmena krajinnej štruktúry a krajinnej scenérie v miestach preložiek trate a v miestach
inštalácie nových, vizuálne výrazných stavebných objektov.
Vyvolanie dopravných obmedzení žel. prevádzky z dôvodu potreby dočasných výluk
na trati počas stavebných prác (realizácia sa bude uskutočňovať počas prevádzky na
existujúcej trati).
Zníženie priepustnosti dotknutých cestných komunikácií resp. obmedzenie cestnej
dopravy počas realizácie stavebných prác.
Dočasné zvýšenie pracovných príležitostí v odvetví stavebníctva.
Krátkodobé zvýšenie hlukovej záťaže v dotknutom území.
Krátkodobé zníženie kvality života dotknutých obyvateľov počas stavebných prác
(zvýšená prašnosť, zvýšená intenzita dopravy, zmena organizácia dopravy, nárast
hlukovej záťaže a pod.).

Vplyvy pôsobiace počas prevádzky činnosti
-

-

Zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia vozidlami
čakajúcimi na prejazd na súčasných priecestiach, ktoré budú zrušené.
Zníženie množstva emisií oxidu uhličitého produkovaných individuálnou automobilovou
dopravou z dôvodu presunu cestujúcich na žel. dopravu v dôsledku jej skvalitnenia a
zvýšenia rýchlosti a plynulosti žel. spojenia.
Zníženie množstva vypúšťaných znečistených vôd voľne do terénu realizáciou
odvodnení.
Vylúčenie mazania klzných stoličiek vo výhybkách a ich nahradenie valčekovými
zariadeniami na prestavovanie jazykov.
Zmena svetelných podmienok vegetačného krytu vybraných lokalít zatienením novými
mostnými objektmi (možné zmeny v rastlinných spoločenstvách).
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Zvýšenie bariérového efektu žel. trate pre migráciu zveri zvýšením prejazdovej
rýchlosti.
Zvýšenie estetických hodnôt jestvujúcich stavebných a technických objektov ich
rekonštrukciou.
Zmena krajinného obrazu dotknutého územia budovaním vysokých násypov
a hlbokých zárezov a začlenením nových vizuálnych vnemom do dotknutej krajiny.
Zníženie ekologickej stability územia nárastom zastúpenia antropogénne vytvorených
prvkov.
Zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti žel. dopravy zvýšením prejazdovej rýchlosti
vlakových súprav (do 160 km/hod) a zvýšením vybavenosti žel. trate navrhovanou
technickou infraštruktúrou.
Zvýšenie bezpečnosti chodcov zriadením podchodov a bezpečnosti dopravy
a plynulosti premávky odstránením všetkých súčasných úrovňových krížení
v dotknutom úseku trate, zriadením mimoúrovňových krížení a rekonštrukciami
jestvujúcich mostných objektov
Zníženie súčasnej intenzity hluku produkovaného žel. dopravou modernizáciou žel.
spodku a zvršku a doplnením nových protihlukových opatrení.
Zníženie nákladov na prevádzku, údržbu a opravy žel. trate zabezpečením jej vyššieho
technického vybavenia.
Zvýšenie komfortu a kvality cestovania, zrýchlenie dopravy cestujúcich a prepravy
tovarov skrátením prepravnej doby a zvýšenie prepravnej kapacity.

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Samotná činnosť nadväzuje na snahy EÚ vytvoriť fungujúci železničný systém s
harmonizovanými kvalitatívnymi ukazovateľmi a so zvýšenou výkonnosťou. Skvalitnenie
technických parametrov dotknutého úseku trate pri zohľadnení zvýšenia rýchlosti prepravy do
160 km/hod prostredníctvom zabezpečenia jej vyššej technickej vybavenosti tak skvalitní
dopravnú infraštruktúru Slovenska a prispeje k jeho zapojeniu do medzinárodných koridorov
železničných trás. Hodnotený úsek železničnej trate si po modernizácii zachová charakter
celoštátnej dráhy slúžiacej verejnej železničnej doprave aj medzinárodnej doprave.
Navrhovaná činnosť nebude generovať negatívne vplyvy, ktoré by presiahli štátne
hranice Slovenskej republiky.

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s
prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v
dotknutom území
Žiadne vyvolané súvislosti neboli identifikované. Do vykonanej identifikácie a hodnotenia
vplyvov navrhovanej činnosti boli zahrnuté všetky známe a predpokladané priame a nepriame
vplyvy predmetnej činnosti.
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9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej
činnosti
K ďalším rizikám spojeným s realizáciou navrhovanej činnosti možno priradiť najmä
nepredvídateľné udalosti resp. udalosti s malou pravdepodobnosťou výskytu:
-

poškodenie železničného zvršku, resp. poškodenie vlakovej súpravy,
poškodenie zabezpečovacích a oznamovacích zariadení,
kriminálna demontáž zariadenia železničnej trate,
zlyhanie ľudského faktora s vážnymi následkami (toto je však zvýšenou automatizáciou
zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenie minimalizované),
havária vlakovej súpravy s následným únikom nebezpečných látok do prostredia,
zemetrasenie o intenzite, ktorá je schopná poškodiť konštrukciu železničného telesa,
povodeň (všetky mosty budú vybudované alebo rekonštruované tak, aby bol umožnený
prietok v prípade povodne so storočnou vodou),
vznietenie prepravovaného nákladu,
prenesenie požiaru zo susediacich objektov na objekty trate (z dopravných
prostriedkov na priľahlých parkoviskách a komunikáciách, alebo z okolitých porastov),
pád lietadla na trať a následná možná havária vlakovej súpravy a i.

Pre minimalizáciu možných rizík počas realizácie aj prevádzky činnosti budú stanovené
vhodné preventívne opatrenia technologické, technické aj organizačné.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné
prostredie
10.1. Územnoplánovacie opatrenia
Posúdenie súladu projektu s územnoplánovacou dokumentáciou je predmetom územného
konania.
Vzhľadom na dlhodobý vývoj projektu bude pred realizáciou navrhovanej činnosti a súvisiacich
stavebných objektov potrebné zabezpečiť súlad všetkých objektov s aktuálne platnými
územnoplánovacími dokumentáciami dotknutých obcí.
10.2. Technické a technologické opatrenia
Zachovanie súčasného stavu žel. prevádzky na dotknutom úseku žel. trate (nulový variant)
nevyžaduje okrem údržby a opráv osobitné technické opatrenia.
Pre realizačný variant modernizácie žel. trate sú navrhované viaceré technické opatrenia
uvedené nižšie.
Všeobecné opatrenia
-

Dodržiavať technologické postupy na stavbe.
Rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich zariadení v dotknutom území.
Zabezpečiť ochranu resp. preloženie inžinierskych sietí dotknutých stavbou.
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Odstránenie pôvodného telesa žel. trate v miestach preložiek.
Modernizáciu medzistaničných úsekov realizovať pri zachovaní prevádzky na trati, tzn.
pri výluke jednej z dvoch traťových koľají.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov na geomorfologické pomery a horninové prostredie
-

-

Pre návrh zakladania nových stavieb a preložiek dotknutých traťových úsekov vykonať
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v orientačnej, podrobnej, resp.
doplnkovej etape prieskumu v závislosti od stupňa projektovej dokumentácie.
Budovať stabilné násypové, zárezové a odrezové svahy a zabezpečiť ich ochranu proti
erózii a zvetrávaniu.
Chrániť povrch zemnej pláne izoláciou pred nepriaznivými účinkami vody a zabezpečiť
jej trvalý odtok.
V prípade archeologického nálezu počas zemných prác postupovať podľa
pamiatkového zákona a oznámiť nález príslušnému pamiatkovému úradu.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov na pôdy
-

Minimalizovať trvalý a dočasný záber pôdy.
Dočasne zabraté plochy prinavrátiť po skončení stavebných prác do pôvodného stavu.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov na ovzdušie a miestnu klímu
-

Zmierniť prašnosť vyvolanú stavebnými prácami kropením prašných povrchov v
suchom období a čistením stavebných mechanizmov pri odchode zo staveniska.
Zmierniť produkciu exhalátov z motorových prostriedkov koordináciou presunov
stavebnej techniky a optimalizáciou dopravných trás.
Počas demolačných prác prekryť objekty fóliami a gumami.
Prepravovať prašný materiál prekrytý plachtami.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov na vody
-

-

Požiadať o súhlas orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo
odstránenie stavieb a zariadení vo vodách, na pobrežných pozemkoch, v inundačnom
území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov (§ 27 ods. 1 písm. a) zákona
o vodách).
V prípade zásahov do korýt vodných tokov (rekonštrukcia alebo budovanie nových
mostných objektov) osloviť správcov dotknutých vodných tokov.
Neskladovať škodlivé látky a ľahko odplaviteľný materiál v blízkosti vodných tokov.
Povrchové aj podpovrchové odvodňovacie systémy vybudovať s dostatočnou
kapacitou pre navrhované objekty.
V prípade znečistených odpadových vôd ropnými látkami alebo inými nečistotami
zabezpečiť pred ich vypustením do recipientov alebo voľne na terén ich prečistenie
v odlučovačoch ropných látok alebo v lapačoch nečistôt.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov na faunu, flóru a biotopy
-

Pod novými mostnými objektmi ponad vodné toky na každej strane zachovať brehové
lavice v minimálnej šírke 60 cm, tak aby boli technicky aj etologicky priechodné pre
živočíchy migrujúce pozdĺž vodných tokov (najmä pre vydru riečnu).
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Požiadať o súhlas orgánu ochrany prírody pre činnosti, ktoré zasiahnu do biotopov
národného alebo európskeho významu, a ktorými môže dôjsť k ich poškodeniu alebo
zničeniu (§ 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).
Požiadať o súhlas orgánu ochrany prírody v prípade zásahu do mokraďných plôch (§
6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny).
V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie vykonať inventarizáciu drevín,
špecifikovať dreviny zasiahnuté modernizáciou a vyčísliť ich spoločenskú hodnotu.
Požiadať orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín (§ 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody a krajiny).
Realizovať výruby drevín v mimohniezdnom a mimovegetačnom období.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov na krajinu
-

Minimalizovať priame zásahy do prvkov územného systému ekologickej stability
a obmedziť ich len na nevyhnutnú mieru.

Opatrenia na zmiernenie vplyvov na obyvateľstvo
-

-

Počas výstavby v blízkosti obytných území nasadiť prioritne stroje a mechanizáciu
s nízkou hlučnosťou.
Ak to bude možné, staveniskovú dopravu viesť prioritne mimo obývané časti.
Pred plánovanými stavebnými prácami s predpokladanými vysokými hladinami zvuku
informovať obyvateľov dotknutého územia o plánovanom čase ich uskutočňovania.
Stavebné práce vyznačujúce sa vyššími hladinami hluku realizovať prioritne
v doobedňajších hodinách
Inštalovať vhodné protihlukové opatrenia (protihlukové steny) na úseky trate, v ktorých
boli identifikované alebo v ktorých sú predpokladané zvýšené hodnoty úrovne hluku
v dôsledku prevádzky železničnej trate.
Doplniť sekundárne protihlukové opatrenia tam, kde vypočítané hladiny hluku
presahujú limitné hodnoty a nemožno ich navrhnutými protihlukovými stenami zmierniť
(napr. utesnenie alebo výmena existujúcich okien za nové s väčšou nepriezvučnosťou
v obytných miestnostiach alebo v chránených objektoch a pod.).

Technologické opatrenia nie sú navrhované.
10.3. Organizačné a prevádzkové opatrenia
-

Zabezpečiť potrebné školenia zamestnancov z hľadiska bezpečnosti
dodržiavania prevádzkových poriadkov a pracovných postupov.
Zabezpečiť vypracovanie príslušných prevádzkových a havarijných plánov.

práce,

10.4 Kompenzačné opatrenia
Modernizácia predmetnej železničnej trate si vyžiada záber poľnohospodárskej a lesnej
pôdy. Podľa § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a podľa § 4 písm. c) nariadenia vlády
SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov sa na odňatie pôdy na účely výstavby železničnej dráhy
nevzťahuje povinnosť zaplatiť odvod. Dotknuté lesné pozemky bude treba v zmysle §7 ods. 1
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písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov vyňať z plnenia
funkcií lesov trvalou zmenou druhu pozemku.
V niektorých dotknutých lokalitách bude potrebný výrub nelesnej drevinovej vegetácie.
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v súlade s jeho
vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších aktualizácií bude nelesná
drevinová vegetácia určená na výrub inventarizovaná, bude stanovená spoločenská hodnota
drevín a následne bude orgán ochrany prírody (obec) požiadaný o súhlas na uskutočnenie
výrubu v zmysle § 47 spomínaného zákona. V súhlase na výrub bude stanovená finančná
náhrada danej spoločenskej hodnoty drevín alebo adekvátna náhradná výsadba zelene.
Záber pozemkov, ktoré v súčasnosti nie sú majetkom investora (ŽSR), bude spojený
s majetkoprávnym vysporiadaním. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých
stavbou, bude realizované v zmysle platných právnych predpisov.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa
navrhovaná činnosť nerealizovala
V prípade, že by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, zostal by zachovaný súčasný stav trate
s jej postupne degradujúcimi parametrami - železničná trať v danom úseku by nebola schopná
prijať výzvy železničnej dopravy modernej doby. V prípade voľby nulového variantu sa dajú
predpokladať nasledujúce možnosti vývoja územia:
-

-

-

-

-

Kvalita, rýchlosť a komfort prepravy osôb a tovarov by sa nezmenili aj napriek
skutočnosti, že je trať súčasťou medzinárodného železničného koridoru.
Dominantnou prepravou by bola iná efektívnejšia preprava, resp. v prípade tranzitnej
prepravy by sa vo väčšom meradle začali využívať zahraničné železničné trate.
Následkami by boli odlev financií, pokles pracovných príležitostí a sociálnych istôt
v dotknutom regióne.
Zanedbaná železničná trať a prislúchajúce zastávky a železničné stanice by postupne
viac degradovali krajinný obraz a krajinnú scenériu dotknutého územia a zostali by zlou
vizitkou Slovenska v prípade návštevy zahraničných turistov.
Absentujúci alebo zanedbaný odvodňovací systém žel. trate by mohol viesť k erózii
a sufózii materiálu v telese trate a v jej podloží.
Neudržiavaný železničný zvršok bude zväčšovať intenzitu vyvolaných vibrácií, čo môže
viesť k poškodeniu budov v okolí trate. Zároveň neudržiavaný zvršok spôsobuje aj
narastajúcu hlukovú záťaž pre okolité obyvateľstvo.
Nevyrieši sa problém bludných prúdov vznikajúci pri prevádzkovaní jednosmernej
trakcie, tzn. kovové inžinierske siete budú naďalej veľmi rýchlo korodovať a stúpnu
náklady na opravy sietí a výmeny kovových častí inžinierskych sietí za plastové.
Náklady na údržbu, prevádzku a opravy súčasnej železničnej trate budú mať stúpajúcu
tendenciu.

Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, dotknuté prírodné prostredie by zostalo v zásade
bez zmeny, neboli by vyvolané žiadne rozsiahle zásahy do lokálneho prostredia. Avšak
vzhľadom na potrebu udržiavania dopravnej cesty v prevádzkyschopnom stave by boli
potrebné nárazové zásahy do územia v dôsledku realizácie nevyhnutných rekonštrukcií
a opráv samotnej trate a súvisiacich technických objektov.
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Čoraz častejšie nutné rekonštrukcie a opravy žel zvršku a spodku by si vyžiadali lokálne
zásahy do žel. telesa a jeho bezprostredného okolia, opravy a rekonštrukcie mostných
objektov a priepustov by si vyžiadali lokálne zásahy do dotknutých vodných tokov a priľahlých
biotopov, udržiavanie bezpečnosti na trati by občasne vyvolalo nevyhnutnosť výrubov nelesnej
drevinovej vegetácie na násype a pozdĺž trate resp. v rozhľadových trojuholníkoch dotknutých
žel. priecestí, narastajúce nároky na vybavenosť žel. infraštruktúry by si vyžiadali postupnú
obnovu súvisiacej technickej infraštruktúry (výmena kabelizácie, inštalácia nových systémov
komunikácie resp. ich digitalizácia, inštalácia moderných dispečerských systémov a pod.) a
zvyšujúce sa nároky na kvalitu a komfort cestujúcej verejnosti by si vyžiadali postupné
zmodernizovanie žel. staníc a zastávok a pod. Následné stavebné práce by tak vyvolali
zásahy do prírodného prostredia, avšak neboli by realizované súvisle na celom úseku, ale
postupne v jednotlivých miestach potreby a v horizonte viacerých rokov. Keďže by sa však trať
nepresúvala do novej polohy (nebola by v rámci vykonávaných opráv realizovaná preložka
trate v žiadnom úseku), neboli by vyvolané zásahy do nových území a biotopov mimo
súčasného trasovania žel. trate.

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými
strategickými dokumentmi
Hlavným účelom hodnotenej činnosti je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre
dosiahnutie parametrov Európskej dohody o medzinárodných železničných magistrálach
(AGC, 1985) a Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej
kombinovanej dopravy (AGTC, 1993).
Požiadavka modernizácie vybraných železničných tratí vychádza z koncepcie európskych
dopravných koridorov definovaných na II. Paneurópskej konferencii ministrov dopravy
konanej na Kréte v roku 1994. Navrhovaná činnosť je súčasťou koridoru Va. v úseku vetvy
Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou.
Koncepcia rozvoja železničnej dopravy na národnej úrovni je určená uznesením vlády SR
č. 499/95 zo 4. 7. 1995, ktorým sa schvaľujú opatrenia pre zabezpečenie transformácie rozvoja
železníc, jej financovania, modernizácie a rozvoja železničných dopravných ciest. Nadväzné
uznesenie vlády SR č. 197/96 dáva predpoklady k návrhu dlhodobého programu rozvoja
železničných ciest, ktoré bolo aktualizované uznesením vlády SR č. 686/97 zo dňa 30.9.1997.
Na tieto koncepčné súvislosti nadväzuje rozhodujúci rozvojový dokument „Dlhodobý program
rozvoja železničných ciest“. Dokument definuje hlavné smery rozvoja železničnej dopravy na
Slovensku do r. 2010. Ako jedna z priorít je stanovená modernizácia žel. koridoru Bratislava –
Žilina – Čierna nad Tisou.
Zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy prostredníctvom rozšírenia
a modernizácie železničnej siete je jedným z cieľov Bielej knihy EÚ - Plán jednotného
európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému
systému efektívne využívajúceho zdroje (2011). Prioritou EÚ je vytvoriť jednotný európsky
dopravný priestor, základnú sieť koridorov na prepravu veľkých a konsolidovaných objemov
nákladov a cestujúcich, preto vyjadrila potrebu sústrediť opatrenia na komponenty siete TENT s európskou najvyššou pridanou hodnotnou.
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Modernizácia železničnej infraštruktúry a dopravných sietí zaradených do siete TEN-T patrí
tiež k cieľom Stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2020 (MDPaT SR, 2010) v oblasti
zabezpečenia kvalitnej, dostupnej a integrovanej dopravnej infraštruktúry. V oblasti
železničnej dopravy dokument stanovil viacero priorít, vrátane zvýšenia traťových rýchlostí
min. na 160 km/hod s možnosťou prevádzky do 200 km/hod v úsekoch, v ktorých je to možné.
Potreba kvalitnej modernej železničnej infraštruktúry vychádza aj zo Strategického plánu
rozvoja verejnej osobnej dopravy do roku 2020 (MDVaRR SR, 2013) a Stratégie rozvoja
verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 (MDVaRR SR, 2015).
V dokumentoch sú zahrnuté viaceré priority modernizácie železničnej infraštruktúry s cieľom
skrátenia jazdných dôb, zvýšenia kapacít, zvýšenia úrovne staničných a traťových
zabezpečovacích zariadení, rekonštrukcie a modernizácie železničných staníc a zastávok a i.
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (MDVaRR SR, 2014)
stanovil základné vízie a ciele v železničnej doprave, ktorých realizácia má byť uskutočnená
zabezpečením kvalitnej a konkurencieschopnej osobnej a nákladnej železničnej dopravy,
modernej a bezpečnej železničnej infraštruktúry, plánovaním rozvoja železnice
a zabezpečením jej ekonomickej udržateľnosti. K prioritám rozvoja železničnej dopravy
zaradili modernizáciu a rozvoj železničnej dopravnej cesty patriacej do základnej siete TEN-T
vrátane železničného koridoru Žilina – Košice.
Ďalší Strategický plán rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 (MDV SR,
2017) stanovuje medzi modálnymi špecifickými cieľmi v železničnej doprave posilniť úlohu
železnice ako nosného dopravného módu v systéme verejnej hromadnej dopravy tam, kde je
to opodstatnené vrátane dosiahnutia interoperability na tratiach TEN-T a zlepšiť kvalitu
a environmentálne dopady žel. prevádzky.
Podľa Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2016 – 2020 je pokračovanie
v modernizácii železničných koridorov jednou z priorít vlády SR. Podporený bude tiež proces
revitalizácie železničných staníc a zastávok s cieľom zvýšiť kultúru a kvalitu cestovania
a zabezpečiť možnosti bezbariérového prístupu.
Prešovský samosprávny kraj má vypracovaný Generel dopravnej infraštruktúry PSK
(2015), ktorý po vyhodnotený aktuálneho stavu žel. dopravy na území kraja navrhuje
k potrebám bilančného roka 2040 viacero opatrení a odporúčaní. Pre oblasť životného
prostredia generel navrhuje na jednotlivých úsekoch žel. dopravy vytvoriť podmienky na
realizáciu protihlukových opatrení so zameraním na obytné, rekreačné, chránené a kúpeľné
územia a účinne riešiť negatívne vplyvy dopravy na kvalitu pôdy a povrchových
a podpovrchových vôd. V oblasti žel. dopravy dokument navrhuje zohľadnenie modernizácie
žel. trate č. 180 na rýchlosť 120 – 160 km/hod, odstránenie najviac zanedbaných prvkov
limitujúcich plnohodnotné využívanie dopravnej cesty, zabezpečenie koľajových úprav staníc
a výhybní, zabezpečenie rekonštrukcie žel. priecestí a zabezpečenie peronizácie a stavebné
úpravy žel. staníc a zastávok a zabezpečenie výstavby protihlukových stien v obci Štrba pre
eliminovanie hluku zo žel. dopravy a dopravného vybavenia v blízkosti obytnej zástavby.
Navrhovaná činnosť rešpektuje uvedené odporúčania. V grafickej prílohe generelu je návrh
preložky žel. trate od Štrby smerom na západ sledujúci vyrovnanie existujúceho oblúku.
Navrhovaná činnosť však uvažuje s modernizáciou žel. trate v tomto úseku v pôvodnom telese
lem s miernymi narovnaniami niektorých existujúcich oblúkov.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
115

REMING CONSULT a.s.
Zámer

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

Prešovský kraj má spracovanú tiež Koncepciu dopravy vo verejnom záujme pre PSK
(2015), ktorý odporúča v rámci žel. dopravy vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality staníc
a zastávok, zaistenie bezbariérového prístupu pre cestujúcich a zapojenie žel. dopravy do
integrovaného dopravného systému. Navrhovaná činnosť rešpektuje uvedené odporúčania.
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja schválený zastupiteľstvom PSK
uznesením č. 268/2018 vo svojej záväznej časti pre oblasť životného prostredia uvádza o. i.
požiadavku vyhýbať sa pri riešení nových dopravných prepojení územiam, ktoré sú známe
dôležitými biotopmi chránených druhov živočíchov a chránenými druhmi rastlín (bod č. 6.1.9)
- navrhovaná činnosť vychádza z už existujúceho trasovania žel. trate, čím je dané jej
umiestnenie. Uvažované mierne preložky niektorých existujúcich oblúkov sú naviazané na jej
súčasné trasovanie. Ďalšou požiadavkou v tejto oblasti je rešpektovať súvislú sieť migračných
koridorov pre voľne žijúce druhy živočíchov z prvkov biocentier a biokoridorov
nadregionálneho významu a zásady a regulatívy platné pre biocentrá a biokoridory
nadregionálneho významu s funkciou migračných koridorov a v prípade stretu s navrhovanými
alebo existujúcimi dopravnými tepnami regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného
významu realizovať ekomosty a podchody (bod 6.1.10). V oblasti verejného dopravného
vybavenia a žel. infraštruktúry je navrhovaných viacero regulatív, najmä rešpektovať dopravnú
infraštruktúru navrhnutú na zaradenie do európskych dohôd (bod 9.4.1). V územnom pláne je
zahrnutý aj projekt modernizácie žel. trate č. 105 A hranica ŽSK (Žilina) – Poprad – hranica
KSK (Košice) na rýchlosť 120 – 160 km/hod (bod 1.2.1 v časti verejnoprospešné stavby).
Územný plán Žilinského samosprávneho kraja, ktorého záväzná časť bola schválená
nariadením vlády SR č. 223/1998 Z. z. v znení zmien a doplnkov č. 4 (2011) a č. 5 (2018)
zaväzuje v oblasti životného prostredia rešpektovať prvky územného systému ekol. stability
kraja a ich funkčný význam (bod č. 4.1), prispôsobovať trasy dopravnej a technickej
infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť
a homogénnosť (bod 4.10) a v oblasti dopravnej infraštruktúry regulatív chrániť územné
koridory pre modernizáciu žel. tratí a realizovať samotnú modernizáciu trate (bod č. 5.4.4).
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s regulatívmi ZSK, vychádza z požiadavky zvýšenia
kvality žel. dopravy v tomto koridore. Realizácia modernizácie trate si vyžiada zásahy do
prvkov ÚSES, avšak tieto budú minimalizované len na nevyhnutne potrebnú mieru a bude
snaha ich zmierniť prijatými opatreniami. V grafickej časti ÚPN VÚC sa uvažuje s výrazným
vyrovnaním žel. trate v úseku dotknutého koridoru (predovšetkým v úseku Kráľova Lehota –
Hybe vrátane viacerých tunelov), čo vychádza z dovtedy spracovaných strategických
materiálov a zapracovania idei modernizácie žel. trate v úseku Žilina – Liptovský Mikuláš Poprad na traťovú rýchlosť do 160 km/hod. Navrhovaná činnosť, ktorá uvažuje
s modernizáciou žel. trate pri zachovaní súčasného trasovania len s miernymi narovnaniami
niektorých oblúkov, je výsledkom aktualizovaných strategických materiálov (aktualizácie
štúdie realizovateľnosť z r. 2015).
Pred realizáciou navrhovanej činnosti a súvisiacich stavebných objektov bude potrebné
zabezpečiť súlad všetkých objektov s aktuálne platnými územnoplánovacími dokumentáciami
dotknutých obcí.
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13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov
najzávažnejších okruhov problémov

s

uvedením

Na základe vyhodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedenom v predchádzajúcich
kapitolách zámeru, možno stanoviť viacero významnejších okruhov problémov, ktorým je treba
pri ďalšom vývoji projektu venovať zvýšenú pozornosť
-

deštrukčné zásahy do významných biotopov,
zásahy do území siete Natura 2000 (predovšetkým zásahy do ÚEV Biely Váh),
zabezpečenie migračnej priechodnosti dotknutého územia,
produkcia hlukových emisií a začlenenie protihlukových opatrení do návrhu projektu,
otázky vhodného začlenenia navrhovanej činnosti do krajiny.

Pre podrobné vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na dotknuté
životné prostredie budú v ďalšom stupni hodnotenia vplyvov činnosti spracované
-

prieskum biotopov dotknutého územia, v rámci ktorého budú zmapované vzácne
rastlinné druhy a prítomnosť biotopov národného a európskeho významu v dotknutom
území,

-

primerané posúdenie vplyvov projektu na územia zahrnuté v sústave
chránených území Natura 2000, ktoré zváži potenciálne vplyvy navrhovanej činnosti
na chránené vtáčie územia a územia európskeho významu v dotknutom území a zváži
vhodné opatrenia pre zmiernenie prípadného negatívneho pôsobenia na tieto územia,

-

vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na migráciu zveri, v rámci ktorého
budú identifikované významné migračné koridory v dotknutom území, vyhodnotený
bariérový efekt žel. trate a navrhnuté primerané opatrenia pre umožnenie bezpečnej
migrácie zveri v dotknutom území,

-

vibroakustická štúdia, ktorá vyhodnotí súčasnú akustickú situáciu v dotknutom
území, predikuje akustickú situáciu po zrealizovaní navrhovanej činnosti a navrhne
vhodné protihlukové opatrenia pre zmiernenie hlukovej emisie,

-

posúdenie významnosti vplyvu projektu na stav útvarov povrchovej
a podzemnej vody v zmysle postupov na posudzovanie infraštrukturálnych projektov
podľa čl. 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa
ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky.

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh
optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na
životné prostredie
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber
optimálneho variantu
Predkladaný zámer je spracovaný vo variante nulovom a v realizačných variantoch
modernizácie hodnoteného úseku železničnej trate, t.j. vyhodnocované boli
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Variant nulový
Situácia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
Varianty realizačné
Modernizácia železničnej trate v navrhovanom riešení.
Variant 1
Zrušenie úrovňového priecestia v sžkm 226,348 vo Važci a jeho náhrada
novým podjazdom na preložke cesty III/2343 v nžkm 226,202.
Variant 2
Zrušenie úrovňového priecestia v sžkm 226,348 vo Važci bez náhrady

Porovnanie variantov bolo realizované pomocou vyhodnotenia vopred zvolených kritérií
v troch rovnocenných oblastiach:
1. Technicko-realizačné kritériá
Zohľadňujú realizáciu činnosti, dopravu a inžiniersko-geologické faktory.
2. Kritériá vplyvov na prírodné prostredie
Zohľadňujú vplyvy činnosti na zložky prírodného prostredia.
3. Kritériá vplyvov na obyvateľstvo a na urbanizované prostredie
Zohľadňujú vplyvy činnosti na zdravie obyvateľstva, vyvolanú hlukovú záťaž
a socioekonomické aspekty.

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia
vhodnosti pre posudzované varianty
Účelom predkladaného zámeru bola bližšia charakteristika navrhovanej činnosti vrátane
navrhovaných variantov, charakteristika dotknutého územia a predikcia a vyhodnotenie
predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na predmetné územie. Zároveň boli porovnané
výhody a nevýhody realizačných variantov a variantu nulového (ponechanie trate v súčasnom
stave).
Na základe skutočností zhrnutých v predchádzajúcich kapitolách zámeru boli pre uvedené
varianty vyhodnotené navrhnuté kritériá uvedené v kap. V. zámeru.
Na základe všetkých doteraz zistených poznatkov a vyjadrení spracovatelia predkladaného
zámeru navrhujú realizovať variant modernizácie železničnej trate Žilina – Košice,
traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa v rozsahu variantu
1 s vybudovaním nového podjazdu v nžkm 226,202 na preložke cesty III/2343 vo Važci,
ako je to popísané v kapitole zámeru II/8.2 Navrhované riešenie.

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Nulový variant predstavuje ponechanie súčasného stavu bez modernizácie železničnej trate.
Realizačný variant zahŕňa modernizáciu železničnej trate v navrhovanom rozsahu v dvoch
variantoch líšiacich sa v spôsobe náhrady úrovňového priecestia vo Važci – variant 1 uvažuje
s jeho náhradou novým podjazdom v nžkm 226,202 na preložke cesty III/2343 a variant 2
uvažuje s jeho zrušením bez náhrady.
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Na základe zhodnotenia variantov podľa zvolených kritérií uvádzaných v kapitole zámeru V/1
možno konštatovať nasledujúce skutočnosti:
Technicko-ekonomické kritériá
V prípade výberu nulového variantu (ponechaniu súčasného stavu železničnej trate), by
dochádzalo k narastaniu už v súčasnosti identifikovaných negatívnych vplyvov prevádzky na
nemodernizovanej trati na prírodné aj na urbanizované prostredie a na dotknuté obyvateľstvo.
Zároveň by neboli naplnené ciele modernizácie železničných tratí na Slovensku. Vzhľadom na
opotrebenie trate a prislúchajúcej infraštruktúry možno tiež očakávať vyššie náklady na
prevádzku a údržbové práce. Nastať môžu mimoriadne poruchy železničného zvršku,
potrebné bude čistiť priekopy a priepusty a pod.
Z dopravného hľadiska sú varianty 1 a 2 výhodnejšie ako variant nulový, keďže po
zmodernizovaní súvisiacich úsekov trate (Liptovský Mikuláš – Poprad, 1. a 5. etapa) by
dotknutý úsek pri zachovaní súčasnej prevádzkovej rýchlosti znižoval priepustnosť trate ako
celku. Variant 1 a 2 znamenajú zvýšenie traťovej rýchlosti, čím bude zvýšená plynulosť
železničnej dopravy a skrátená dĺžka jazdného času. Schopnosť rýchlejšej prepravy zároveň
zvyšuje konkurencieschopnosť železničnej dopravy v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy.
Z hľadiska ekonomického nie je porovnanie realizácie modernizácie trate s nulovým variantom
objektívne, nakoľko každá nerealizovaná činnosť je z krátkodobého hľadiska ekonomicky
výhodnejšia ako samotná realizácia. Z hľadiska dlhodobej perspektívy je však modernizácia
železničnej trate potrebná. Tendencia nárastu nákladov prevádzky a opráv súčasnej trate,
odlev investícií uprednostnením iného druhu dopravy resp. zahraničnej prepravy v prípade
tranzitov a iné už spomenuté dôsledky pri výbere nulového variantu poukazujú na reálnu
nutnosť realizácie navrhovaného riešenia.
Z hľadiska ekonomického sa po vyčíslení odhadovaných nákladov javia varianty modernizácie
železničnej trate ako takmer rovnocenné s miernou preferenciou variantu 2.
Z technicko-realizačného hľadiska sú variant 1 a 2 vhodnejšie ako nulový variant, nakoľko
v prípade nerealizovania modernizácie by neboli naplnené kritériá modernizovaných tratí
vyplývajúce z uzatvorených medzinárodných dohôd a zvolených strategických cieľov
Slovenska, tzn. hodnotený úsek trate by stále zaostával za štandardnou technickou úrovňou
tratí vyspelých európskych štátov.
Kritériá vplyvov na prírodné prostredie
Smerové vedenie oboch variantov modernizácie žel. trate je totožné, preto ich možno
považovať z pohľadu vplyvov na prípadné prostredie za takmer ekvivalentné.
Navrhovaná modernizácia železničnej trate je vedená takmer výlučne po existujúcom
železničnom telese. Stresové faktory na prírodné prostredie budú preto viazané najmä na
obdobie realizácie navrhovanej činnosti, kedy bude nevyhnutné vybudovanie prístupových
staveniskových komunikácií, zariadení staveniska, plôch pre umiestnenie technológií na
budovanie mostov a pod.
Z pohľadu porovnania obdobia realizácie stavby s nulovým
modernizácia žel. trate väčší zásah do prírodného prostredia.

variantom

predstavuje

Z pohľadu prevádzky sa však vplyv na prírodné prostredie posúva pozitívne smerom
k modernizovanej žel. trati, nakoľko realizácie opatrení zlepšujúca migráciu zveri, aplikácia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
119

REMING CONSULT a.s.
Zámer

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

moderných technologických prvkov, zníženie hlučnosti trate a ďalších sprievodných javov
znižujú negatívny dopad líniovej stavby na životné prostredie.
Navrhovaná činnosť v úseku od Štrby po Važec prechádza okrajom ochranného pásma
národného parku TANAP a v úseku od Važca po Liptovskú Porúbku okrajom ochranného
pásma národného parku NAPANT. Žel. trať predstavuje významnú bariéru v území, kde
prebieha migrácia druhov zveri medzi týmito dvomi chránenými územiami.
Z pohľadu zásahu do európskej sústavy chránených území je existujúca trať situovaná medzi
CHVÚ Nízke Tatry a CHVÚ Tatry, pričom okrajovo zasahuje do CHVÚ Nízke Tatry na území
obce Východná. Vzhľadom na polohu trate medzi týmito územiami je predpoklad výskytu príp.
hniezdenia chránených druhov vtákov v dotknutom území resp. ich pohybu dotknutým
územím. Navrhovaná činnosť môže nepriaznivo ovplyvniť vybrané druhy vtákov priamymi
zásahmi do ich hniezdnych a potravných biotopov, ak sa takéto v území dotknutom stavbou
nachádzajú. Zároveň môžu niektoré nové stavebné objekty predstavovať nové výškové bariéry
v území, ktoré môžu byť prekážkou v migračných cestách avifauny.
Navrhovaná činnosť priamo zasiahne do ÚEV Biely Váh rekonštrukciou mostných objektov na
toku v nžkm 228,145 a 227,646, pri výstavbe nového mostného objektu na toku na preložke
žel. trate v nžkm 221,997 (dočasný zásah počas výstavby). Existujúci most, ktorým je ÚEV
v súčasnosti premosťovaný, bude odstránený vrátane opusteného telesa žel. trate a nové
premostenie bude riešené viacpoľovým mostom, čím dôjde k zlepšeniu migračným možností
pre zver pozdĺž toku.
Pre podrobné vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na predmety ochrany dotknutých
území siete Natura 2000 bude v ďalšom stupni hodnotenia spracované primerané posúdenie
vplyvov projektu na územia sústavy chránených území Natura 2000, v rámci ktorého bude
vyhodnotený aj dopad na migračné koridory a budú navrhnuté potrebné opatrenia.
Kritériá vplyvov na obyvateľstvo a na urbanizované prostredie
Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo si najvýraznejší vplyv železničných tratí – zvýšená hluková
záťaž – vyžaduje veľkú pozornosť. Skúmaný úsek trate je v prevažnej miere vedený mimo
zastavané územia (smerové vedenie je v oboch variantoch totožné) a v mieste kontaktu
s obytnými zónami hladiny hluku v súčasnosti prekračujú prípustné limity. Realizáciou
modernizovaných železničných tratí sa hluková záťaž z veľkej miery pre obyvateľov zníži.
Zabezpečí to paralelné vybudovanie protihlukových stien, ktoré budú navrhnuté na základe
hlukovej štúdie. Po spustení modernizovanej trate budú prevedené nové merania na zistenie
účinnosti realizovaných protihlukových opatrení, v prípade zistenia nedostatkov
a prekračovania prípustných limitov budú realizované individuálne opatrenia (výmena okien
a pod.). K ďalšiemu zníženiu hluku prispeje technické vylepšenie železničného zvršku, kde
bezpodkladnicové upevnenie koľajníc na železobetónových podvaloch znižuje možnosť
vzniku vibrácií a hlukovej emisie.
Z pohľadu dopravy na cestných komunikáciách je navrhovaný variant 1 výhodnejší
z nasledujúcich dôvodov:
-

zachová 2 prístupové cesty na nadradenú cestnú sieť z obce Važec (zo súčasných 3
existujúcich)
zachová prijateľný prístup obyvateľov do cieľových miest
umožní rozloženie záťaže z rannej a poobednej dopravy v rámci obecných komunikácií
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umožní zokruhovanie autobusovej linkovej dopravy (vjazd a výjazd rôznymi ulicami)
v prípade nehody na ulici Hlavná bude zachovaná alternatívna prístupová cesta do
a z obce

Zrušenie dvoch prístupových komunikácií z troch existujúcich prejazdov v prípade variantu 2
by viedlo ku kumulovaniu dopravy v ranných a poobedných hodinách na jednej komunikácii,
čím by vznikol nárast dopravy, potreba zmeny organizácie dopravy a zmena dopravnej záťaže
v celej obci.
Z dôvodu zachovania prijateľného napojenia obce na cestnú sieť a cieľové lokality (Poprad,
Liptovský Mikuláš) je možné považovať nahradenie dvoch zrušených úrovňových priecestí
jedným podjazdom za odôvodnený vyvolané náklady.
Odstránením úrovňových priecestí dôjde k eliminácií možných kolíznych bodov, čím sa zvýši
bezpečnosť obyvateľov, ktorí potrebujú križovať železničnú trať.
Modernizáciou trate sa zároveň zvýši kultúrna úroveň pre cestujúcich vybudovaním
informačných a rozhlasových zariadení na zastávkach a v staniciach a zvýši sa ich
bezpečnosť zabezpečením bezkolíznych prístupov na nástupištia. K vyššej úrovni bezpečnosti
prispeje tiež odstránenie všetkých úrovňových krížení železničnej trate s cestnými
komunikáciami a ich nahradenie mimoúrovňovými (nadjazdy, podjazdy) resp. v prípade
existencie iných prístupových ciest k dotknutým pozemkom ich zrušenie. Modernizovaná trať
bude tiež vyžadovať vyššiu kvalifikáciu pracovníkov ŽSR a z nej vyplývajúce zvyšovanie
príjmov.

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia
Textové a grafické prílohy zámeru:
1/. Fotodokumentácia
2/. Situácia
3/. Stanovisko ŽSR k usmrcovaniu vtákov na trakčnom vedení

VII. Doplňujúce informácie k zámeru
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie vypracovanej
pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov
Zoznam dokumentácie vypracovanej pre zámer
Geofos, s.r.o., 2006. Geologická štúdia, modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek
trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), II. etapa, sžkm 209,800 – 242,850.
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2007. Hluková štúdia pre použitie v procese EIA a pre
vydanie územného rozhodnutia, Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) – III. etapa stavby (úsek Kráľova Lehota – Liptovský
Mikuláš, sžkm 242,850 – 258,479).
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Kollár, J. 2006: Vegetačná a floristická charakteristika modernizovanej železničnej trate a jej
bezprostredného okolia v úseku Poprad – Liptovský Mikuláš.
REMING CONSULT a.s., 2006: Modernizácia žel. trate Žilina – Košice, úsek trate Lipt. Mikuláš
– Poprad Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209,800 – 242,850 – Zámer.
REMING CONSULT a.s., 2007: Modernizácia žel. trate Žilina – Košice, úsek trate Lipt. Mikuláš
– Poprad Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209,800 – 242,850 – Správa o hodnotení.
Štúdia realizovateľnosti – V. a VI. Paneurópsky koridor, časť 2: Žilina – Košice – Čierna nad
Tisou (2007).
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr. (2015)
Vibroakustická štúdia, Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský
Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 2., 3.,4. etapa (ZPS vo vibroakustike, 2019)
Údaje odborných organizácií
-

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky MŽP SR (www.minzp.sk)
Národné centrum zdravotníckych informácií (www.nczi.sk)
Národné lesnícke centrum (www.nlcsk.org)
Národný emisný informačný systém NEIS (www.neis.sk)
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky PÚ SR (www.pamiatky.sk)
Slovenská agentúra životného prostredia SAŽP (www.sazp.sk)
Slovenská správa ciest (www.ssc.sk)
Slovenský hydrometeorologický ústav SHMÚ (www.shmu.sk)
Štatistický ústav Slovenskej republiky ŠÚ SR (www.statistics.sk)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ŠOP SR (www.sopsr.sk)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra ŠGÚDŠ (www.geology.sk)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ÚPSVaR (www.upsvar.gov.sk)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy VÚPOP - Pôdny portál (www.podnemapy.sk)
Výskumný ústav vodného hospodárstva VÚVH (www.vuvh.sk)
Železnice Slovenskej republiky (www.zsr.sk)

Ďalšie použité podklady
-

Atlas inžinierskogeologických máp SSR (Matula et al., 1965)
Atlas krajiny Slovenskej republiky (Kolektív, 2002)
Biosphere Reserve Information (UNESCO, 2018)
Hluk a vibrácie železničného systému, opatrenia na zníženie hlukovej záťaže (PSKD, 2014)
Hniezdenie strakoša veľkého vo Východoslovenskej pahorkatine (Danko, 2005)
Migračná štúdia vybraných druhov živočíchov na prevádzkovaných úsekoch diaľnic,
rýchlostných ciest a vybraných ciest I. triedy (NDS - HBH projekt, 2017)
Modernizácia žel. trate Žilina – Košice, úsek trate Lipt. Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), I. etapa
- Oznámenie o zmene (REMING CONSULT a.s., 2017)
Modernizácia žel. trate Žilina – Košice, úsek trate Lipt. Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), V. etapa
- Zámer (REMING CONSULT a.s., 2018)
Modernizácia železničnej trate: Bratislava - Kúty – štátna hranica pre rýchlosť 160 km/hod
(Stavebná a recyklačná a.s. Košice, 2003)
NATURA 2000: Metodická príručka (Šubová et al., 2010)
Pôdy Slovenska (Bielek, 2004)
Prečo je pri príprave stavieb dôležité zohľadňovať zmenu klímy? (Vyskupová, 2017)
Program starostlivosti o CHVÚ Čergov na roky 2019 – 2048 (ŠOP SR, 2019)
Program starostlivosti o CHVÚ Chočské vrchy na roky 2019 – 2048 (ŠOP SR, 2019)
Program starostlivosti o CHVÚ Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048 (ŠOP SR, 2019)
Program záchrany tetrova hoľniaka na roky 2018 – 2022 (ŠOP SR, 2018)
Program záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 – 2022 (ŠOP SR, 2018)
Regionální geologie ČSSR, Díl II. Západní Karpaty (Maheľ et al., 1967)
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš (SAŽP, 2013)
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poprad (SAŽP, 2013)
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REMING CONSULT a.s., 2017. Primerané posúdenie vplyvov činnosti Modernizácia žel. trate
Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot
CZ na územia sústavy Natura 2000 (Reming Consult a.s., 2017)
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku
2022 (MAS Horný Liptov, 2015)
Územný plán obce Lučivná (Atrium, 2009)
Významné botanické územia na Slovensku (Galvánek, 2007)

Internetové zdroje
-

www.cykloportal.sk/,
www.hybe.sk/,
www.kralovalehota.sk/,
www.lucivna.sk/,
www.vyhodna.eu/ [cit. 13.6.2018 resp. 8.7.2019]

www.lesytanap.sk/,
www.obecvazec.sk/,

www.liponet.sk/,
www.strba.sk/,

3. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej
činnosti pred vypracovaním zámeru
-

stanovisko ŽSR k problematike usmrcovania vtákov na trakčnom vedení (2006)
list Archeologického ústavu SAV v Nitre č. 9653/013/2007-Ch zo dňa 2.3.2007

4. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe
prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej
predpokladaných vplyvov na životné prostredie
Projekt modernizácie železničnej trate v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry
(mimo) je pripravovaný od roku 2006.
Pre navrhovanú činnosť modernizácie žel. trate v tomto úseku bolo v rokoch 2006 - 2007
vykonané zisťovacie konanie resp. posudzovanie vplyvov na životné prostredie
v zmysle zákona o posudzovaní. V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie ako aj z hľadiska realizovateľnosti stavby v etapách bola modernizácia žel. trate
Liptovský Mikuláš – Poprad rozdelená na 3 etapy v smere staničenia:
- I. etapa sžkm 200,300 – 209,800 úsek Poprad – Lučivná (9,5 km),
- II. etapa sžkm 209,800 – 242,850 úsek Lučivná – Kráľova Lehota (33,05 km),
- III. etapa sžkm 242,850 – 259,468 úsek Kráľova Lehota – Lipt. Mikuláš (21,442 km).
Návrhy modernizácie žel. trate vychádzali zo spracovanej Štúdie realizovateľnosti – V. a VI.
Paneurópsky koridor, časť 2: Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (2007).
Zisťovacie konania resp. posudzovanie vplyvov na životné prostredie prebehli pre navrhovanú
činnosť nasledovne:
- I. etapa (sžkm 200,300 – 209,800)
- zisťovacie konanie pre modernizáciu žel. trate na rýchlosť do 160 km/hod
prevažne v jestvujúcom telese trate - rozhodnutie OUŽP Poprad č. 2006/02202BM,HJ zo dňa 8.12.2006, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať
- II. etapa (sžkm 209,800 – 242,850)
- posúdenie návrhu modernizácie žel. trate na rýchlosť 160 km/h vrátane jej
vymiestnenia s tunelovými úsekmi vo viacerých variantoch - záverečné
stanovisko MŽP SR č. 1669/07-3.4/ml zo dňa 13.9.2007 s odporúčaním tzv.
červeného variantu
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III. etapa (sžkm 242,850 – 259,468)
- posúdenie modernizácie žel. trate v pôvodnom žel. telese - rozhodnutie OUŽP
Liptovský Mikuláš č. A/2006/01997-019-LV zo dňa 20. 12. 2006, že navrhovaná
činnosť sa nebude posudzovať
- zisťovacie konanie pre modernizáciu žel. trate s preložkou za ŽST Liptovský
Hrádok po zistení nových skutočností (nestabilné podložie v ŽST Lipt. Mikuláš,
zosuv v Okoličnom, potreba estakády ponad VN Lipt. Mara) - rozhodnutie
OUŽP Liptovský Mikuláš č. A/2007/01937-007-LV zo dňa 21.12.2007, že
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať

Následne bola pre všetky etapy vypracovaná projektová dokumentácia pre územné
rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia pre realizáciu
stavby. Pre potreby projektových prác však bola stavba nezávisle od procesu posudzovania
rozdelená na 5 etáp:
-

I. etapa sžkm 200,313 – 213,168 úsek Poprad – Štrba (9,5 km),
II. etapa sžkm 213,168 – 224,612 úsek ŽST Štrba (11,444 km),
III. etapa sžkm 224,610 – 231,649 úsek Štrba – ŽST Východná (7,039 km),
IV. etapa sžkm 231,649– 243,179 úsek Východná – Liptovský Hrádok (11,530 km),
V. etapa sžkm 243,179 – 263,476 úsek ŽST Lipt. Hrádok – Lipt. Mikuláš (20,297km).

V roku 2015 bola spracovaná nová Štúdia realizovateľnosti, ktorá mala za úlohu preveriť
efektivitu a prínosy vynaložených investícií do modernizácie žel. trate v úseku Žilina – Čierna
nad Tisou. Jedným z odporúčaných variantov štúdie bol variant 3.1., ktorého trasovanie
v úsekoch I. a III. etapy je totožné s vyprojektovanými stavbami, avšak v úseku II. etapy (resp.
v úseku 2., 3., 4. etapy) sa trasovanie s projektom nezhoduje a ide v zásade v telese
existujúceho žel. koridoru.
Postup projektových prác a nové závery aktualizovanej Štúdie realizovateľnosti (2015) vyústili
v pokračovanie pripravenej modernizácie žel. trate v jednotlivých etapách nasledovne:
-

-

-

Pre I. etapu úsek Poprad – Lučivná sa pokračuje v projekte, na zisťovacie konanie bolo
predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti týkajúce sa najmä zmien
súvisiacej cestnej infraštruktúry, ktoré vyplynuli z prebiehajúcej projektovej prípravy.
Vydané bolo rozhodnutie OÚ Poprad č. OU-PP-OSZP-2018/002650-025/PM zo dňa
3.5.2018, že navrhovaná zmena činnosti sa nebude posudzovať. Aktuálne prebieha
súťaž na výber zhotoviteľa stavby.
Pre II. etapu úsek Lučivná – Kráľova Lehota aktualizácia Štúdie realizovateľnosti
(2015) odporučila riešiť modernizáciu v zásade v pôvodnom telese bez
tunelových úsekov, preto ŽSR pristúpili k príprave nového projektu
modernizácie žel. trate.
Pre III. etapu úsek Kráľova Lehota – Lipt. Mikuláš vyplynula potreba vykonania
posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti pre umožnenie financovania stavby z
európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie aktuálne prebieha.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
124

REMING CONSULT a.s.
Zámer

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru
Bratislava, november 2019

IX. Potvrdenie správnosti údajov
1. Spracovatelia zámeru
REMING CONSULT, a.s.
Trnavská cesta 27
831 04 Bratislava
Manažér projektu a zodpovedný riešiteľ:
Mgr. Michaela Seifertová (seifertova@reming.sk, 02/502 01 822)
- odborne spôsobilá osoba pre posudzovanie vplyvov na životné
prostredie v odboroch 2f, 2g a v oblastiach 3d a 3t
Ďalší riešitelia:
RNDr. Monika Vyskupová, PhD. (vyskupova@reming.sk) - environmentalista
Ing. Ondrej Podolec (podolec@eming.sk) – projektant inžiner. stavieb (železnice a dráhy)

2. Potvrdenie správnosti údajov
Potvrdzujem správnosť a úplnosť údajov:

Ing. Slavomír Podmanický
generálny riaditeľ REMING CONSULT a.s.
za spracovateľa zámeru
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