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1.

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE POSÚDENIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU
RÝCHLOSTNEJ CESTY R7 ZEMNÉ – NOVÉ ZÁMKY Z HĽADISKA RIZÍK
SÚVISIACICH SO ZMENOU KLÍMY

Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy na projekt rýchlostnej cesty R7 Zemné –
Nové Zámky je spracované za účelom vyhodnotenia adaptácie projektu na riziká vyplývajúce
z budúcich možných zmien klímy. Vyhodnotenie je spracované v zmysle Stratégie adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá vychádza zo Stratégie
Európy 2020. Pri vypracovaní sme vychádzali z metodického usmernenia vypracovaného
Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Výskumným ústavom dopravným a.s. Žilina
„Metodická príručka posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore
doprava“ (Ondrejka et al., 2018).
Povinnosť spracovania analýzy a posúdenia rizík investičných dopravných projektov
v SR z hľadiska zmeny klímy vyplýva z požiadaviek definovaných v Operačnom programe
Integrovaná infraštruktúra na programové obdobie 2014-2020. Týka sa najmä veľkých
dopravných projektov, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ a ktorých hodnota presahuje
úroveň 70 mil. EUR.
Predpokladom objektívneho posúdenia rizík investičného projektu súvisiacich so
zmenou klímy je analýza navrhovaného zámeru z geografického hľadiska reflektujúceho
klimatické a hydrologické pomery v dotknutom území a analýza technického riešenia stavby
s ohľadom na existenciu typologických prvkov, objektov a iných súčastí rýchlostnej cesty
potenciálne citlivých na klimatické a hydrologické riziká. Na tento účel boli analyzované
nasledovné dokumenty:
 Technická štúdia Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Lučenec – Dopravoprojekt, a.s.
Bratislava, 10/2005
 Štúdia realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz – Nové
Zámky, Terraprojekt, a.s. Bratislava, 07/2014
 Zámer Rýchlostná cesta R7 Dunajská Streda – Nové Zámky, Dopravoprojekt, a.s.,
Bratislava, 05/2009
 Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre úsek rýchlostnej cesty R7
Dunajská Streda – Nové Zámky, vypracoval Valbek, s r.o., Bratislava, 11/2011
 Záverečné stanovisko vydané MŽP SR zo dňa 18. 11. 2014 pod č. 454/20143.4/ml.
Pri spracovaní posúdenia rizík projektu z hľadiska zmeny klímy sme vychádzali
z okrem vyššie uvedenej metodickej príručky aj z európskych metodických príručiek pre
posudzovanie rizík projektov z hľadiska zmeny klímy:
o DG CLIMA, 2013: Non-paper Guidelines for Project Managers: Making
vulnerable investments climate resilient
o

1.2

European Commission: Climate Change and Major Projects. Outline of the
climate change related requirements and guidance for major projects in the
2014 - 2020 programming period. Ensuring resilience to the adverse impacts
of climate change and reducing the emmision of greenhouse gases.

Charakteristika infraštruktúrneho projektu R7 Zemné – Nové Zámky

Účelom posudzovanej líniovej stavby – rýchlostnej cesty R7 je technicky riešiť cestné
prepojenie vedené južným Slovenskom. V súčasnej dobe v riešenom území neexistuje
rýchlostná cesta, územie je v súčasnosti dopravne málo pokryté. Cesta I/63 smeruje
z Dunajskej Stredy južne na Komárno a spojenie okresných miest Dunajská Streda a Nové
Zámky je realizované po cestách II. a III. triedy. Dotknutým územím preteká rieka Váh
a množstvo menších vodných tokov a kanálov, ktoré limitujú trasovanie cestnej siete.
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Samotnú rieku Váh je možné v súčasnosti prejsť iba v meste Kolárovo a pomocou kompy pri
obci Vlčany. Najviac používaná je cestná trasa, ktorá slúži ako spojenie Dunajskej Stredy,
Kolárova a Nových Zámkov, vedúca po ceste I/63, ktorá sa pri obci Dolný Štál odpojí na
cestu III/1428 do obce Okoč, odkiaľ po ceste III/1451 cez Bodzianske Lúky, ďalej po ceste
III/1455 smerom do Kolárova a ceste II/563 do Nových Zámkov. Severne od Nových Zámkov
sa cesta II/563 napája na cesty I/64 a I/75.
Rýchlostná cesta R7 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií naplniť
hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je vybudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, ktorá
bude vyhovovať súčasným a výhľadovým dopravným nárokom v danom území. Taktiež v
tomto špecifickom území výrazne napomôže aj obsluhe dotknutého územia a odľahčí
existujúcu cestnú sieť od tranzitnej dopravy. Potreba riešenia kvalitného a rýchleho
prepojenia Bratislava – Košice tzv. južným ťahom je definovaná rýchlostnou cestou R7 v
koridore sídelných útvarov Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš –
Lučenec. Vybudovaním úseku R7 sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej
premávky.
Základné charakteristiky projektu:
 názov stavby: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
 kraj:Nitriansky
 okres: Šaľa, Nové Zámky
 katastrálne územia: Neded, Zemné, Palárikovo, Nové Zámky, Bánov
 druh stavby: novostavba
 kategória cesty: R 24,5/120 v polovičnom profile
 druh cesty: Rýchlostná cesta R7.
V zmysle staničenia zasahuje stavba R7 do uvedených katastrálnych území
nasledovne::
 Neded: km 0,000 – 0,560
 Zemné: km 0,560 – 4,018, km 11,085 – 11,290
 Palárikovo: km 4,018 – 11,085
 Nové Zámky: km 11,290 – KÚ km 14,296 285.
Predmetný úsek rýchlostnej cesty bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov. V záverečnom stanovisku z hodnotenia vplyvov na životné
prostredie č. 454/2014-3.4/ml zo dňa 18. 11. 2014 (ďalej len ZS MŽP SR) bol odporúčaný
variant B-modif. s identifikovanými opatreniami.

1.2.1 Identifikácia stavby
Predmetný úsek rýchlostnej cesty R7 začína za mimoúrovňovou križovatkou (MÚK)
Zemné, v mieste, kde nadväzuje na úsek R7 Dolný Bar – Zemné. Trasa pokračuje
východným smerom, kde križuje mostným objektom rieku Váh. Ďalej pokračuje južne od
obce Palárikovo. Obchádza územie chráneného areálu Palárikovská bažantnica a PHO II.
stupňa nachádzajúce sa severne od mesta Nové Zámky. Mimoúrovňovo križuje Dlhý kanál,
železničnú trať č. 130 Bratislava – Nové Zámky, cestu l/75 a končí severne od Nových
Zámkov v križovatke s existujúcou cestou I/64. Pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti
úseku rýchlostnej cesty je potrebné uvažovať s dočasným napojením na cestu I/64 pri meste
Nové Zámky v MÚK Nové Zámky.
Navrhovaná trasa R7 nebude v zásade meniť obytné štruktúry dotknutých obcí, jej
trasa prechádza poľnohospodárskou krajinou s kompaktnou sídelnou štruktúrou.
Trasa vzhľadom na svoje smerové a výškové vedenie nepotrebuje zriadenie
prídavných pruhov pre pomalé vozidlá. V celom úseku komunikácie je zabezpečený
minimálny rozhľad na zastavenie.
Rýchlostná cesta R7 je navrhnutá na rýchlosť Vn=120 km/hod v polovičnom profile
kategórie R 24,5/120 – pravý pás (dvojpruh s obojsmernou premávkou). Výhľadovo sa počíta
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s jej dobudovaním na plný profil kategórie R 24,5/120 (4-pruh). Základné charakteristiky
stavby sú nasledovné:
 celková dĺžka úseku rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky: 14,296 28 km
 šírkové usporiadanie: R 24,5/120 v polovičnom profile
 počet mimoúrovňových križovatiek: 1
o križovatka Nové Zámky s cestou I/64
 počet mostov na R7: 11
o dĺžka spolu: 2 033,3 m
 počet mostov nad R7: 1
o dĺžka mostu: 55,5 m
 počet preložiek/úprav ciest I. triedy: 2
o preložka cesty I/75: 928,2 m
o úprava cesty I/64: 1 205,0 m
 počet preložiek poľných ciest: 6
 počet SSÚR: 1.
Rýchlostná cesta R7 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií naplniť
hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je vybudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, ktorá
bude vyhovovať súčasným a výhľadovým dopravným nárokom v danom území. Taktiež
v tomto špecifickom území výrazne napomôže aj obsluhe dotknutého územia a odľahčí
existujúcu cestnú sieť od tranzitnej dopravy. Pripravovaná stavba v úseku Zemné – Nové
Zámky je jedným z pripravovaných úsekov rýchlostnej cesty R7.
Členenie stavby
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 031-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Neded
SO 032-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Zemné
SO 033-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo
SO 034-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Nové Zámky
SO 035-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Bánov
SO 051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7
SO 052-00 Vegetačné úpravy v križovatke Nové Zámky
SO 053-00 Vegetačné úpravy na preložke I/75
SO 101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné- Nové Zámky
SO 102-00 Križovatka Nové Zámky
SO 111-00 Preložka cesty I/75 v km 12,809 R7
SO 112-00 Úprava a rozšírenie cesty I/64 v MÚK Nové Zámky
SO 121-00 Preložka poľnej cesty v km 0,772 R7
SO 122-00 Preložka poľnej cesty v km 0,772 - 1,030 R7 vľavo
SO 123-00 Preložka asfaltovej cesty v km 4,850 R7
SO 124-00 Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vpravo
SO 125-00 Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vľavo
SO 126-00 Preložka poľnej cesty v km 7,540 R7
SO 181-00 Prístupy na parcely v k.ú Zemné
SO 182-00 Prístupy na parcely v k.ú Palárikovo
SO 183-00 Prístupy na parcely v k.ú Nové Zámky
SO 201-00 Most na R7 v km 0,063 nad cestou II/573
SO 202-00 Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh
4
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SO 203-00
SO 204-00
SO 205-00
SO 206-00
SO 207-00
SO 208-00
SO 209-00
SO 210-00
SO 211-00
SO 212-00
SO 301-00
SO 321-00
SO 322-00
SO 323-00
SO 351-00
SO 352-00
SO 371-00
SO 372-00
SO 373-00
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Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou
Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom
Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a Komočským kanálom
Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou
Most na R7 v km 7,800 nad Palárikovským potokom a biokoridorom
Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom
Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom
Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom
Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves – Štúrovo v žkm
139,978
Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7
Oplotenie rýchlostnej cesty R7
Protihluková a protisvetelná stena v km 7,480 - 9,480 vľavo
Protihluková stena v km 9,480 - 11,350 vľavo
Protihluková stena v km 11,825 - 12,770 vpravo
Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vpravo
Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vľavo
Preložka prítoku Želiarskeho kanála v km kanála v km 3,600
Preložka Palárikovského kanála v km 4,800
Úprava odvodňovacieho kanála v km 7,850

SO 430-00 SSÚR
SO 430-01 Terénne úpravy
SO 430-10
SO 430-11
SO 430-12
SO 430-13

Komunikácie a spevnené plochy
Komunikácie a spevnené plochy SSÚR
Komunikácie a spevnené plochy DOPZ
Komunikácie a spevnené plochy HaZZ

SO 430-20
SO 430-21
SO 430-22
SO 430-23

Sadovnícke úpravy
Sadovnícke úpravy SSÚR
Sadovnícke úpravy DOPZ
Sadovnícke úpravy HaZZ

SO 430-30
SO 430-31
SO 430-32
SO 430-33
SO 430-34
SO 430-35
SO 430-36
SO 430-37
SO 430-38
SO 430-39

Architektúra (budovy)
Prevádzková budova SSÚR
Prevádzková budova DOPZ
Prevádzková budova HaZZ
Prístrešok pre havarované vozidlá DOPZ
Udržovňa vozidiel a mechanizmov
ČSPH
Prístrešky
Sklad značiek a prístrešky
Silá na skladovanie soli
5

F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

SO 430-40
SO 430-41
SO 430-42
SO 430-43
SO 430-44
SO 430-45
SO 430-46
SO 430-47
SO 430-48
SO 430-49

Príprava soľanky
Garáže pre sypače
Garáže pre vozidlá a mechanizmy
Sklad posypového materiálu
Odpadové hospodárstvo
Prístrešok pre komunálny odpad
Šrotovisko
Oplotenie (SSÚR, DOPZ, HaZZ)
Vstupný portál
Umýcia plocha

SO 430-50
SO 430-51
SO 430-52
SO 430-53
SO 430-54
SO 430-55
SO 430-60
SO 430-61
SO 430-62
SO 430-63
SO 430-64
SO 430-65
SO 430-66

Vodohospodárske stavebné objekty
Verejný vodovod pre SSÚR
Vodovodná prípojka pre SSÚR
Vodovodná prípojka pre DOPZ
Vodovodná prípojka pre HaZZ
Vnútroareálový požiarny vodovod
Vonkajšia kanalizácia splašková SSÚR
Vonkajšia kanalizácia splašková DOPZ
Vonkajšia kanalizácia splašková HaZZ
Vonkajšia kanalizácia dažďová + ORL + vsakovacia nádrž
Vonkajšia kanalizácia dažďová DOPZ
Vonkajšia kanalizácia dažďová HaZZ
ČOV

SO 430-70
SO 430-71
SO 430-72
SO 430-73
SO 430-74
SO 430-75
SO 430-76
SO 430-77
SO 430-78
SO 430-79
SO 430-80
SO 430-81

Elektro objekty a dátové siete
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN
Trafostanica pre stredisko SSÚR
VN-22Kv prípojka pre SSÚR
Káblová prípojka SSÚR
Káblová prípojka DOPZ
Káblová prípojka HaZZ
Telefónna prípojka
Vonkajšie slaboprúdové rozvody NN
Zabezpečovací systém
Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie rozvody EPS

SO 430-90
SO 430-91
SO 430-92
SO 430-93
SO 430-94
SO 430-95

Plyn
Rozšírenie STL distribučného plynovodu + 3 ks pripojovacích plynovodov
DOPZ, Meracie zariadenie spotreby plynu
DOPZ, Vnútroareálový rozvod plynu
SSÚR, Meracie zariadenie spotreby plynu
SSÚR, Vnútroareálový rozvod plynu
6
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SO 430-96 HaZZ, Meracie zariadenie spotreby plynu
SO 430-97 HaZZ, Vnútroareálový rozvod plynu
PS 431-00
PS 431-01
PS 431-02
PS 431-03
PS 431-04
PS 431-05
PS 431-06
PS 431-07
PS 431-08
PS 431-09
PS 431-10
PS 431-11
PS 431-12
PS 431-13
PS 431-14
PS 431-15

Prevádzkové súbory
Dispečerské pracovisko zimnej údržby
Vstup do areálu SSÚR
Technologické vybavenie PB HaZZ
ČSPH – Strojná časť
ČSPH – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Umývanie vozidiel + ČOV
Údržba vozidiel a mechanizmov
Dielenské zázemie
Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu
Náhradný zdroj prúdu – Strojná časť
Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Údržba vozidiel a mechanizmov – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Skladovanie značiek, hutného materiálu a dreva, garážovanie mechanizmov
Sklad plynov, garážovanie mechanizmov
Solankové hospodárstvo

Kanalizácia rýchlostnej cesty R7
Úprava kanalizácie v km 9,627 R7
Preložka vodovodu DN 150 v km 4,580 R7
Úprava vodovodu DN 800 v križovatke Nové Zámky
Preložka VVN 2x110 kV vzdušného vedenia l. č. 8865/8868 v km 3,924
Preložka VVN 1x110 kV vzdušného vedenia l. č. 8772 v km 12,627
Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l. č. 322 v km 1,780 R7
Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l. č. 205 v km 7,155 R7
Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l. č. 205 v km 7,560 R7
Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l. č. 220 v km 7,960 R7
Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l. č. 220 v km 12,844 R7
Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l. č. 245 v km 14,370 R7
Kiosk. transformačná stanica pre ISRC
Kiosk. transformačná stanica pre ISRC
Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC
Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC
Káblové vedenie VN 22kV pre TS SSUR a ISRC
Ochrana 6 kV kábla na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00
Ochrana DOK na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00
Ochrana DK na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00
Dočasná úprava trakčného vedenia na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00
Definitívna úprava trakčného vedenia na trati Galanta – Nové Zámky v žkm
140,00
SO 656-00 Úprava TZZ na trati Palárikovo – Nové Zámky
SO 501-00
SO 511-00
SO 521-00
SO 522-00
SO 601-00
SO 602-00
SO 611-00
SO 612-00
SO 613-00
SO 614-00
SO 615-00
SO 616-00
SO 617-00
SO 618-00
SO 641-00
SO 642-00
SO 643-00
SO 651-00
SO 652-00
SO 653-00
SO 654-00
SO 655-00
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SO 661-00
SO 662-00
SO 663-00
SO 664-00
SO 665-00
SO 666-00
SO 701-00
SO 801-00
SO 801-01
SO 811-00
SO 812-00
SO 901-00
SO 921-00
SO 922-00
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Stranová preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 9,550
Ochrana optických káblov a zariadení ORANGE, a. s. v km 12,837
Preložka optických káblov a zariadení ST, a. s. v km 14,400
Preložka optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 14,400
Telekomunikačná prípojka ST, a. s. pre SÚR v km 14,400
Telekomunikačná prípojka ORANGE, a.s. pre SÚR v km 14,400
Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 12,644 R7
Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť
Informačný systém rýchlostnej cesty – technologická časť
Úprava krytu vozoviek ciest I. triedy
Úprava krytu vozoviek ciest II. triedy
Úprava plôch pre zariadenie staveniska
Prístupová komunikácia k SO 201-00
Prístupová komunikácia k SO 202-00

Stavebné dvory
Počas výstavby rýchlostnej cesty R7, súvisiacich mostných objektov a ďalších
komunikácií je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii plochy, na ktorých
bude mať možnosť umiestniť svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť
dočasné skládky materiálov a vytvoriť rôzne manipulačné plochy.
Vzhľadom na rozsah stavby sú stavebné dvory (SD) navrhnuté v týchto miestach:
 SD 1: v km 0,100 R7, plocha 3 350 m2
 SD 2: v km 1,000 R7, plocha 5 933 m2
 SD 3: v km 4,500 R7, plocha 5 936 m2
 SD 4: v km 8,200 R7, plocha 5 933 m2
 SD 5: v km 9,750 R7, plocha 5 933 m2
 SD 6: v km 12,150 R7, plocha 5 980 m2
 SD 7: pri SSÚR, plocha 5 000 m2
 ďalšie plochy, hlavne pre mostné objekty, je možné využívať v súbežných pásoch
R7dočasného záberu a plochy navrhnuté pre dočasné depónie humusu.
Návrh stavebných dvorov možno považovať za predbežný. Výsledný návrh bude
závisieť od konkrétneho zhotoviteľa stavby, od použitých technológií, ako aj schopností
zhotoviteľa využívať ponúkané plochy, prípadne si iné zabezpečiť v rámci prípravy stavby
priamo s organizáciami a orgánmi pôsobiacimi v dotknutom území.
Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov, či už na plochách trvalého
záberu alebo plochách dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať
hlavné zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Prístupové cesty na stavenisko
Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby
minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. Stavba je prístupná z existujúceho
komunikačného systému ciest I. a II., miestnych komunikácií, jestvujúcich poľných
a účelových ciest.
Ako hlavné prístupové tepny do oblasti staveniska vytýčeného trvalým resp. dočasným
záberom stavby budú využívané cesty I/64, I/75 a II/573, z ktorých bude možný priamy
prístup, resp. prístup na existujúcu sieť obslužných a poľných ciest ako aj navrhovaných
dočasných prístupových komunikácií.
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V priebehu výstavby bude obmedzenie dopravy v podobe zvýšeného dopravného
zaťaženia na ceste I/64, I/75 a II/573.
Základnou prioritou v organizácii dopravy je zachovanie plynulosti a bezpečnosti
terajšej individuálnej a hromadnej dopravy a zabezpečenie terajšej obsluhy územia. To sa
docieli koordinovaným postupom stavebných prác najmä mostov, odvodnenia, úprav tokov
a prekopávok inžinierskych sietí cez verejné komunikácie s budovaním telesa rýchlostnej
cesty a koordináciou obchádzok komunikácií.
Terajší dopravný systém individuálnej a hromadnej dopravy zostane počas výstavby v
zásade nezmenený s výnimkou dopravno-technických opatrení na zaistenie bezpečnosti
verejnej dopravy počas výstavby na dotknutej cestnej sieti.
Pred zahájením a po ukončení stavby sa vykoná obhliadka použitých trás za účelom
zistenia miery stavu povrchu vozoviek aj za účasti vlastníka resp. správcu dotknutých ciest
(I/64, I/75 - SSC IV Bratislava a II/573 – Nitriansky samosprávny kraj).
Výstavba predmetnej stavby je rozdelená na dve etapy výstavby, aby bola premávka
na dotknutých komunikáciách obmedzená v čo najmenšej miere počas celej doby výstavby
predmetného úseku R7.
1. Etapa
Bude uzavretá cesta I/64 v úseku od Nových Zámkov po Šurany. Obchádzková trasa
bude vedená po ceste I/75 a II/580. Vo výstavbe budú:
 preložka cesty I/64,
 napojenie križovatkových vetiev na cestu I/64.
2. Etapa
Bude uzavretá cesta I/75 v úseku od Nových Zámkov po odbočenia na Palárikovo.
Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/64 a II/580.
Vo výstavbe bude preložka cesty I/75.
Navrhované zdroje násypového materiálu
V prípade nedostatku materiálu použiteľného do násypov cestného telesa, je možné
počítať s dovozom vhodných zemín zo zdrojov. Do úvahy pripadajú nasledovné ložiská:
 Malé Blahovo, 0,5 km od Malých Dvorníkov (1 100 000 m3),
 Dolný Bar, 500 m severovýchodne od obce, (800 000 m3),
 Orechová Potôň, 6,5 km severovýchodne od obce (30 000 000 m3),
 Vydrany, východný okraj obce, (900 000 m3),
 Trhová Hradská, Nekryje na Ostrove, 3 km juhozápadne od obce (40 000 000 m3)

1.3

Geografická charakteristika lokality

1.3.1 Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš et al., 1986, in Atlas
krajiny, 2002) patrí územie posudzovaného úseku do oblasti Podunajskej nížiny, celku
Podunajská rovina. Východná časť záujmového územia patrí do podcelku Salibská mokraď.
Reliéf územia je v prevažnej časti úseku R7 plochý, rovinatý, s nepatrnou vertikálnou
členitosťou. Modelácia terénu je nízka, ojedinelé terénne vyvýšeniny sú ploché. Nadmorské
výšky terénu záujmového územia sa pohybujú v rozsahu 108-113 m n. m. Rovinatý terén je
rozčlenený vodnými tokmi, mŕtvymi ramenami tokov a hustou sieťou hydromelioračných
umelých kanálov.
9
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1.3.2 Geologické pomery
Z geologického hľadiska patrí záujmové územie k centrálnej časti Podunajskej panvy,
do jednotky Gabčíkovská panva (Vass et al., 1988). Na geologickej stavbe územia sa
podieľajú sedimenty terciéru a kvartéru. Terciér je reprezentovaný sedimentárnym
neogénom – levantom, pontom a v jeho podloží panónom. Pontské súvrstvia tvorí tzv. pestrá
séria, kde ide o rytmické striedanie pestrofarebných ílov zelenošedej, hnedošedej až
šedomodrej farby, piesčitých ílov, ílovitých pieskov s polohami jemnozrnných polymiktných
pieskov. V nadloží pontu je vyvinuté súvrstvie tzv. "Dunajských štrkov" (Janáček, 1969).
Kvartérne sedimenty sú v území zastúpené predovšetkým fluviálnou fáciou
povrchového krytu. Tieto sedimenty majú pestré faciálno-genetické zloženie v pelitickopsamitickom vývoji. Väčšinou dominujú povodňové hliny a íly. Často sa vyskytujú i tzv.
pochované korytá starších vodných tokov, ktoré litologicky tvoria vysokoplastické íly, hliny,
menej šedé až šedočierne veľmi jemnozrnné piesky s vysokým obsahom organických látok
(obr. č. 1). Ich podložie je budované fluviálnymi sedimentami jazerno-riečneho pôvodu ako
väčšinou pieskami a štrkopieskami s rôznym obsahom piesku s mnohostupňovým
polycyklickým vývojom so zreteľnou vrstevnou anizotropiou, ktoré sú kolektormi kvartérnych
podzemných vôd. Ich hrúbka sa pohybuje okolo 60-100 m.

fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny
fluviálne sedimenty: resedimentované nivné jemnozrnné piesky
fluviálno-eolické sedimenty: fluviálne piesky s krátkym eolickým transportom
organické sedimenty: rašeliny, humózne rašelinové hliny

Obrázok č. 1:

Geologická mapa záujmového územia (Pristaš et al., 1992)

Západná časť úseku R7 je reprezentovaná tzv. Kolárovskou formáciou spolu s
kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o hrúbke 70-80 m, v ktorom prevládajúcou
zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov prípadne
rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných
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súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného
obsahu organických látok.

1.3.3 Geodynamické javy
Zosuvy
Podľa Mapy náchylnosti územia na svahové pohyby v mierke 1 : 50 000 a Atlasu máp
stability svahov SR (Šimeková, Martinčeková eds., 2006) je predmetný úsek trasy rýchlostnej
cesty (priamo dotknuté územie) situovaný v rajóne stabilných území (obr. č. 2).
Z hľadiska výskytu zosuvov v danom území je možné konštatovať, že ide o stabilné –
rovinaté územie, bez akýchkoľvek prejavov svahových pohybov a vodnej erózie. Ani
v minulosti a ani v súčasnosti nie sú v predmetnom území evidované zosuvy a svahové
pohyby. Vzhľadom na geomorfologické tvary územia sa zosuvy ani v budúcnosti
nepredpokladajú.

I. rajón stabilných území

Obrázok č. 2:

Náchylnosť na svahové pohyby v záujmovom území a jeho okolí (Atlas máp stability svahov SR
v mierke 1 : 50 000; Šimeková, Martinčeková, 2006)

Seizmicita
Podľa seizmotektonickej mapy SR záujmové územie patrí do oblasti s max.
pozorovanou seizmickou intenzitou 5-7° MSK-64. V zmysle STN730036 je riešená lokalita
súčasťou zdrojovej oblasti seizmického rizika 4 mimo epicentrálnej oblasti. Tejto oblasti je
priradené základné seizmické zrýchlenie agr = 0,30 až 0,63 m/s (obr. č. 3).

Obrázok č. 3:

Seizmické ohrozenie záujmového územia v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom
podloží pre 475-ročnú návratovú periódu (Geofyzikálny ústav SAV, 2012)
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Seizmická aktivita je spojená s mladými zlomami, ktoré majú smer SZ-JV, pričom
seizmicky najexponovanejším územím je oblasť komárňanská, kde katastrofálne
zemetrasenie postihlo Komárno v roku 1763. V súvislosti s výstavbou vodných diel na Dunaji
sa prehodnocovala seizmicita územia a pre danú oblasť sa uvádza 6° až 7° M.C.S.
Podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť sa
predmetná lokalita nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika st. 4.

1.3.4 Hydrogeologické pomery
Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al., 1984) je širšie okolie
skúmaného územia súčasťou rajónov Q-052 "Kvartér JZ časti Podunajskej roviny" a Q-074
"kvartér medziriečie Podunajskej roviny". Priepustnosť drobných piesčitých štrkov je vysoká,
pohybuje sa v širokom rozmedzí od E-04 rádovo až do E-03 m/s. V dôsledku veľkej
heterogenity a anizotropie sedimentov menia sa hodnoty priepustnosti vertikálne a laterálne
veľmi intenzívne. Charakteristické je vytváranie tzv. privilegovaných ciest prúdenia.
Režim kvartérnych podzemných vôd v tejto oblasti ovplyvňuje viac faktorov, ako
prietoky Váhu, zrážky a výpar. Polycyklická štruktúra, vrstevná anizotropia a granulometrická
pestrosť sedimentácie pôsobí značné tlakové zmeny, vyvolané ďalej veľkým množstvom
vody a výškou vodného stĺpca. (Jalč et al., 1973)
Povrchový režim prúdenia kvartérnych vôd sa uplatňuje približne do hĺbky 30 m. K
infiltrácií do územia dochádza za vysokých stavov povrchových tokov. Počas nízkych stavov
sú podzemné vody v užšej (cca 150-300 m) i v širšej (cca 700-2000 m) pririečnej zóne
drénované. Za pririečnymi zónami sa na režime podzemných vôd najviac podieľajú zrážky a
výpar. Okrem prirodzených činiteľov je režim podzemných vôd umelo ovplyvňovaný aj
systémom odvodňovacích kanálov, ktoré sú pre záujmové územie charakteristické. Najmä
územie v ľavej časti inundácie Váhu bolo v minulosti prirodzene podmáčané (obr. č. 4). Aby
mohla byť pôda poľnohospodársky využívaná, boli v polovici 20. storočia budované
hydromelioračné kanály.
Hladinový režim podzemnej vody sa najbližšie v okolí skúmaného územia sleduje
v objektoch SHMÚ č. 381 – Zemné, č. 377 – Nové Zámky – sever, č. 2227 – Andovce.
Extrémne a priemerné hodnoty úrovní hladín do roku 2016 a v roku 2017 sú uvedené v
tabuľke 1.1. Priemerný ročný rozkyv hladín podzemných vôd v záujmovom území je do 2 m,
maximálne do 3,3 m. Smer prúdenia podzemných vôd je v záujmovom území od ZSZ na
VJV a smerom na východ po línii R7 sa postupne transformuje na smer SJ.
Tabuľka 1.1: Extrémne a priemerné hodnoty úrovní hladín podzemnej vody v záujmovom území
(Hydrologická ročenka – podzemné vody, 2018, SHMÚ Bratislava)
Označenie
objektu

Výška
Nadm.
nad
výška terénom
[m n.m.]
[m]

Merania do roku 2016
maximum

minimum

Merania v roku 2017 [m n. m.]

priemer maximum minimum

priemer

381 – Zemné

111,24

0,84

110,14
04.06.2010

107,18
03.10.2012

108,23

108,90
107,32
11.05.2017 11.09.2017

107,95

377 –
Nové Zámky –
sever

118,72

0,95

115,78
05.06.2010

112,30
17.12.1986

113,03

113,35
112,78
06.11.2017 15.09.2017

113,12

2227 –
Andovce

110,79

0,94

109,39
04.06.2010

107,41
08.10.2003

108,18

108,80
107,42
20.03.2017 14.09.2017

108,19

Maximálna amplitúda rozkyvu hladiny podzemnej vody do roku 2016 v objekte č. 381
Zemné je 2,96 m, v objekte č. 377 Nové Zámky-sever 3,48 m a 1,98 m v objekte č. 2227
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Andovce, ročný rozkyv hladín v roku 2017 bol najvyšší v objekte č. 381, a to 1,58 m
a najnižší 0,57 m v objekte č. 377. Hladina podzemnej vody sa nachádzala počas obdobia
sledovania do roku 2016 v priemere na úrovni od 1,67 m pod terénom (v Andovciach) do
4,74 m pod terénom (v Nových Zámkoch – sever). Maximálna hladina v tomto období sa
nachádzala v Zemnom na úrovni 0,26 m pod terénom, v Nových Zámkoch 1,99 m
a v Andovciach 0,46 m pod terénom.

Zemné

Andovce
Obrázok č. 4:

Využitie územia vo východnej časti záujmového územia, vľavo – podmáčané územie v k. ú.
Zemné a Andovce v r. 1839 (Mapa II. vojenského mapovania, r. 1839, Maďarský národný
archív, Budapešť)

1.3.5 Hydrologické pomery
Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu, v okolí Nových
Zámkov patrí do povodia Nitry. Okrem hlavných vodných tokov je územie odvodňované aj
menšími vodným tokmi a systémom umelých povrchových kanálov. Tieto hydrické prvky
odvádzajú vnútorné vody povodia. K významným povrchovým recipientom v rámci
záujmového územia patria okrem Váhu: Želiarsky kanál, Komočský kanál, Palárikovský
kanál, Palárikovský potok, Dlhý kanál a niekoľko odvodňovacích kanálov.
Z uvedených vodných tokov sú niektoré zaradené medzi vodohospodársky významné
toky: Váh v povodí 4-21-01-038, Komočský kanál 4-21-10-058, Dlhý kanál, 4-21-14-017.
Priemerné mesačné a extrémne prietoky na vodnom toku Váh v stanici Šaľa sú uvedené
v tabuľke 1.2.
Skúmané územie projektovanej stavby R7 Zemné – Nové Zámky nezasahuje do
vodohospodársky chránenej oblasti (CHVO) v zmysle vodného zákona č.364/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
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Tabuľka 1.2: Priemerné mesačné a extrémne prietoky na vodnom toku Váh namerané v stanici Šaľa
(SHMÚ, 2018)
Stanica: Šaľa, tok: Váh, staničenie: 58,50
Qm

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

122,3 151,7 195,1 244,6 241,9 94,64
Qmax
2017
Qmax
1963-2016

997,2

Deň/mes/rok

1446,0

VII.

VIII.

IX.

80,14 76,36 130,8

30.04.2011
30.03.13-2006

Q min
2017
Qmin
1963-2016

X.

XI.

XII.

rok

143,2

202,4

151,5

152,7

31,660 Deň/mes/rok 13.08.
08.10.1988
6,502
viackrát

1.3.6 Klimatické pomery
Podľa Atlasu krajiny SR (2002) možno z klimatického hľadiska zaradiť záujmové
územie do teplej klimatickej oblasti (obr. č. 5) s priemerne 50 a viac letnými dňami za rok, s
denným maximom teploty vzduchu > 25 °C, do teplého, veľmi suchého okrsku T1 s miernou
zimou a s teplotou v januári >-3 °C, indexom zavlaženia (Iz) menej ako -40.

veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný región
teplý, veľmi suchý nížinný región

Obrázok č. 5:

Klimatické regióny záujmového územia a jeho širšieho okolia (Klimatický atlas SR)

Z klimaticko-geografického hľadiska sa sledované územie vyznačuje teplou nížinnou
klímou s miernou inverziou teplôt, suchou až mierne suchou zimou. Suma teplôt 10 °C a viac
nadobúda hodnoty 3000 až 3200, priemerná teplota v januári dosahuje za posledných 10
rokov (r. 2009-2018) hodnoty v intervale od -5,2 až po 3,2 °C (SHMÚ, 2019), priemerná
teplota v júli dosiahla za uplynulých 10 rokov (r. 2009-2018) hodnoty 24,8 °C až 20,2 °C,
ročné zrážky dosiahli v tom to istom období hodnoty 428,7 až 885,3 mm (SHMÚ, 2019).
Ročné priemerné úhrny zrážok dosahujú 510-523 mm, pričom nie je rozdelenie
zrážok v priebehu roka rovnomerne rozložené. Najväčšie zrážky bývajú v neskoro jarných a
letných mesiacoch (máj – august). Snehová pokrývka priemerne začína v 1. dekáde
decembra, býva často prerušovaná a končí v 1. dekáde marca. Trvalá snehová prikrývka
pretrváva väčšinou od začiatku do konca januára. Priemerný počet dní so snehovou
prikrývkou s hrúbkou 1 cm sa pohybuje okolo 37,7 dní (stanica Hurbanovo).
Index mrazu pre danú oblasť je If = 350. Počet mrazových dní je v priemere 57. Hĺbka
premŕzania pôdy je maximálne do 77 cm. Počet letných dní sa podľa Atlasu krajiny SR
(2002) pohybuje v danom regióne okolo 50, ale táto hodnota je podľa zaznamenaných
údajov za posledné roky vysoko prekračovaná. Leto v roku 2018 (jún až august) bolo
mimoriadne teplé. Až na malé výnimky skončilo ako 2. až 5. najteplejšie leto od roku 1951.
Dlhotrvajúce nadnormálne teplé počasie spôsobilo, že v teplom polroku 2018 bol
zaregistrovaný na prevažnej väčšine meteorologických staníc Slovenska rekordný počet
letných dní. V klimatologickej stanici v Žihárci, ktorá je od línie rýchlostnej cesty R7
(v hodnotenom úseku) vzdialená cca 11,2 km to bolo až 138 letných dní, pričom dlhodobý
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priemer za obdobie 1981-2010 je na tejto stanici 82 letných dní. Počet tropických dní sa
neustále zvyšuje, na klimatickej stanici Žihárec ich za rok 2019 napočítali viac ako 40.
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené vybrané klimatické údaje z najbližšie
lokalizovanej klimatickej stanice k hodnotenému úseku rýchlostnej cesty – stanica Žihárec
(nadm. výška 112 m n. m.). Údaje sú za obdobie rokov 2008-2019 (SHMÚ, 2019).
Tabuľka 1.3: Maximálna denná teplota [°C] za roky 2009-2018, klimatologická stanica Žihárec
(SHMÚ, 2019)
mesiac

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

9,0

9,0

12,7

10,5

10,5

11,8

15,6

9,0

4,6

15,4

2

15,5

14,5

14,0

14,0

15,2

12,8

11,8

19,0

15,0

9,6

3

20,5

22,5

21,5

23,0

16,8

22,5

18,5

22,6

23,8

19,0

4

27,0

26,5

26,8

31,6

29,2

25,4

28,3

26,0

26,2

29,4

5

29,5

26,5

30,5

32,2

28,4

29,5

28,3

29,4

31,0

31,2

6

33,0

32,0

33,0

35,4

34,7

34,8

32,0

34,8

34,2

32,2

7

35,0

36,2

35,0

36,4

36,7

34,0

37,3

35,0

34,0

35,2

8

36,0

31,6

37,0

36,0

38,5

32,2

38,0

31,8

37,8

35,6

9

31,5

24,0

33,0

32,2

28,0

28,5

34,5

32,2

30,6

31,0

10

28,6

19,6

28,6

26,4

25,3

26,2

23,4

24,8

25,0

25,4

11

16,5

21,0

19,8

19,2

17,3

19,2

20,8

16,4

15,6

22,4

12

14,5

12,0

12,2

6,4

13,0

15,5

11,6

13,0

13,6

11,0

rok

36,0

36,2

37,0

36,4

38,5

34,8

38,0

35,0

37,8

35,6

Z tabuľky 1.3 je zrejmé, že v mesiacoch jún až september sa od r. 2009 opakovane
vyskytuje priemerná teplota vzduchu nad 30 °C, čo korešponduje s vyššie uvedeným
údajom, že sa počet tropických dní zvyšuje. V r. 2019 zaznamenali už v júni na
klimatologickej stanici v Žihárci nadpolovičnú väčšinu dní s hodnotou maximálnej dennej
teploty vzduchu minimálne 30 °C (t.j. tropický deň). Priemerná mesačná teplota vzduchu
bola, vplyvom vytrvalého nadnormálne teplého počasia v priebehu celého júna extrémne
vysoká. Na meteorologickej stanici v Žihárci dosiahla až 24,9 °C. Na všetkých
meteorologických staniciach v SR dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v júni 2019
historicky najvyššiu hodnotu. Nárast teploty vzduchu potvrdzuje aj údaj o rozdiele medzi
mesačnými maximálnymi a minimálnymi teplota vzduchu v máji a v júni 2019 (tab. 1.3, 1.4).
Na viacerých meteorologických staniciach dosiahol rozdiel medzi júnovou a májovou
priemernou teplotou vzduchu aj viac ako 10 °C (napr. Hurbanovo 10,3 °C), čo je takmer
štvornásobok dlhodobého klimatického rozdielu medzi uvedenými mesiacmi. Jún 2019 bol
mimoriadny aj z hľadiska atmosférických zrážok, ktoré boli vplyvom búrok priestorovo veľmi
rozdielne. Výrazne v nich dominovali zrážky, ktoré mali pôvod v prehánkach a búrkach, tak
ako to potvrdzujú aj záznamy z obdobia rokov 2009-2018 (tab. 1.6), kedy dominovali
jednoznačne tekuté zrážky. Zároveň je podľa záznamov SHMÚ (tab. 1.7) zrejmé, že ide
o veľmi nízke úhrny zrážok.
Tabuľka 1.4: Minimálna denná teplota [°C] za roky 2009-2018, klimatologická stanica Žihárec (SHMÚ,
2019)
mesiac

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

-16,3

-17,0

-17,5

-10,5

-13,0

-11,0

-7,4

-10,5

-15,5

-3,5

2

-13,0

-12,0

-10,0

-16,5

-7,5

-3,5

-7,5

-2,8

-5,5

-11,6
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2010

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

-3,7

-10,0

-7,0

-6,0

-6,5

-3,0

-4,0

-2,8

-1,2

-13,5

4

5,5

-1,0

3,5

-3,2

-0,8

2,0

-1,5

-2,4

-1,0

3,5

5

5,5

7,0

0,2

0,5

6,2

3,2

4,7

4,0

-0,5

7,0

6

7,0

10,5

9,2

7,0

6,7

9,5

8,0

10,6

9,5

9,0

7

10,2

12,3

11,0

9,5

9,0

11,5

9,0

10,5

9,5

6,7

8

9,0

9,5

7,6

8,0

8,5

7,5

11,2

7,0

8,5

9,6

9

6,2

5,0

6,0

3,0

2,6

2,7

3,5

3,5

7,0

1,0

10

-1,7

-2,0

-1,3

-1,2

-1,5

-0,7

-1,0

-0,5

0,5

2,5

11

0,1

-4,5

-7,0

-1,0

-6,0

0,2

-4,2

-5,5

-3,5

-6,2

12

-16,5

-17,5

-7,0

-10,3

-4,5

-14,0

-6,5

-9,0

-9,0

-5,5

rok

-16,5

-17,5

-17,5

-16,5

-13,0

-14,0

-7,5

-10,5

-15,5

-13,5

Tabuľka 1.5: Priemerný úhrn zrážok [mm] za roky 2009-2018, klimatologická stanica Žihárec (SHMÚ,
2019)
mesiac

2009

1

2010

2011

15,7

16,3

2

9,1

3

20,1

4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,2

12,9

16,4

8,3

20,7

13,8

5,2

4,4

14,3

4,6

6,5

19,8

5,4

10,2

15,7

4,6

13,4

9,6

13,0

1,0

18,7

6,3

7,4

5,2

8,0

11,6

1,8

23,2

5,9

21,6

9,6

17,7

7,4

7,6

16,3

9,4

5

10,2

32,9

15,0

12,2

20,4

34,7

13,2

21,7

9,4

15,3

6

19,0

44,0

22,3

19,7

44,2

23,2

5,6

16,0

10,0

66,0

7

24,0

25,3

25,7

22,0

4,9

30,4

6,6

54,2

25,7

18,7

8

13,2

47,8

30,0

3,3

20,7

44,6

55,0

41,0

13,7

18,4

9

16,2

20,2

13,7

7,3

24,6

48,6

41,0

12,8

23,3

57,6

10

24,9

6,9

9,6

19,0

12,0

11,0

20,0

17,4

14,8

4,2

11

16,8

20,0

0,0

9,4

12,3

14,6

10,3

8,4

28,2

13,2

12

24,2

8,6

8,8

16,6

6,3

39,0

3,6

1,6

21,0

18,4

rok

24,9

47,8

30,0

22,0

44,2

48,6

55,0

54,2

28,2

66,0

Tabuľka 1.6: Počet dní so zrážkami podľa ich typu za rok v období rokov 2009-2018, klimatologická
stanica Žihárec (SHMÚ, 2019)
Typ zrážok
tekuté
tuhé

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

114

113

78

94

93

121

84

105

94

88

11

24

8

12

18

5

7

8

8

18

Tabuľka 1.7: Počet dní s úhrnom zrážok [mm] za rok v období rokov 2009-2018, klimatologická
stanica Žihárec (SHMÚ, 2019)
Úhrn zrážok [mm] 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

>=0

141

142

98

120

129

122

103

121

102

107

>=1

101

112

66

77

93

89

80

100

74

78

>=5

39

55

29

28

48

42

30

53

35

38

>=10

17

24

11

14

18

21

15

25

15

18
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Na obrázkoch č. 6 až č. 8 sú zobrazené priebehy vybraných klimatických
charakteristík, ktoré sú spracované na základe údajov nameraných SHMÚ na klimatologickej
stanici Žihárec. Údaje sú za posledných 10 rokov (2009-2018). Na obrázku č. 6 je vidieť, že
počet dní s vysokými teplotami má stúpajúci trend a naopak počet dní so snehovou
pokrývkou je v hodnotenom území v posledných rokoch nízky.
60

počet dní

50
40
30
20
10
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

rok

počet dní/rok s teplotou ≥ 30°C
počet dní s denným úhrnom zrážok ≥ 10 mm
Počet dní/rok so snehovou pokrývkou ≥1 cm

Obrázok č. 6:

Vybrané klimatické ukazovatele z klimatologickej stanice Žihárec (priemer za obdobie 20092018), (SHMÚ, 2018)

2009
2018

2010

S
SV

2017

2011

V
JV
J

2016

2012

JZ
Z

2015

2013

SZ

2014
Obrázok č. 7:

Relatívna početnosť výskytu smerov vetra na klimatologickej stanici Žihárec (priemer za
obdobie 2009-2018), (SHMÚ, 2019)
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Veterná ružica (obr. č. 7) zobrazuje prevládajúce smery vetra, sú to JV a SZ.
Vzhľadom na morfológiu reliéfu (rovinatý terén) je rozloženie smerov prúdenia vzduchu
v dotknutom území pomerne rovnomerné, čo znázorňuje súhrnná grafická forma prezentácie
smerov prúdenia vzduchu na obrázku č. 7.
Relatívne rovnomerne je rozložená aj rýchlosť prúdiacich vetrov (obr. č. 8),
v priemere dosahuje v záujmovom území silu 2-4°B (Beaufortova stupnica), ojedinele až 5°B
a viac, pri čom ide stále o slabé prúdenie vzduchu. Priemerné rýchlosti vetra sa podľa
trendov zobrazených na obrázku č. 8 za posledné desaťročie znižujú.
S
SV

3,0

V

rýchlosť vetra [m/s]

JV
J

2,5

JZ
Z
SZ

2,0

1,5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Obrázok č. 8:

Priemerná rýchlosť vetra [m/s] na klimatologickej stanici Žihárec (priemer za obdobie 20092018), (SHMÚ, 2019)

Obrázok č. 9:

Intenzita pôdneho sucha v SR vo vybranom časovom úseku (SHMÚ, 2019)
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Záujmové územie patrí do oblasti, ktorá bola v r. 2018 vyhodnotená ako oblasť so
začínajúcim suchom (obr. č. 9). V súvislosti s absenciou zrážok sa bude riziko prejavov
pôdneho ako aj meteorologického sucha prejavovať intenzívnejšie.
Výskyt hmiel sa z klimatologického hľadiska hodnotí len nepriamo, v súvislosti
s oblačnosťou, ktorá je na Slovensku veľmi premenlivá. Určuje ráz počasia a je veľmi citlivá
na členitosť reliéfu. Záujmové územie patrí k oblastiam s najnižším výskytom hmiel v rámci
Slovenska, ale hmly sa tu vyskytujú, najčastejšie v novembri a decembri. Obdobia
s najdlhším slnečným a jasným počasím sa v predmetnom území viažu na mesiace jún až
október (obr. č. 10).

Obrázok č. 10:

Priemerný výskyt dní s oblačnosťou v záujmovom území (www.meteoblue.com, klimatická
stanica Žihárec)

1.3.7 Pôdne pomery
V úseku plánovanej rýchlostnej cesty medzi obcami Zemné a Nové Zámky sa
nachádzajú černozeme, fluvizeme a čiernice (obr. č. 11). Identifikované pôdne typy
a subtypy ako aj príslušnosť pôd k skupine kvality (podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 220/2004
Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z.) sú uvedené v tabuľke 1.8 (Pedologický
prieskum pre R7 Zemné – Nové Zámky, VUPOP, 2019).
Na trase stavby prevládajú pôdy zaradené do pôdneho typu čiernice a na konci úseku
sa nachádzajú černozeme, patriace k subtypu černozem typická. Na začiatku úseku sa
potvrdila prítomnosť pôdnej jednotky fluvizeme glejové. Na trase rýchlostnej cesty R7
prevládajú pôdy so stredne hlbokým kvalitným humusovým horizontom, bez skeletu a v
niektorých prípadoch ide o plytké pôdy z dôvodu výskytu štrkovej vrstvy v nižších
horizontoch, prípadne vysychavých pôd s ľahkým podorničím. Ako pôdotvorný substrát sa
uplatňujú aluviálne sedimenty prevažne piesočnatohlinitej až hlinitopiesočnatej textúry,
niekedy s prímesou štrku. Na trase sa vyskytujú aj vodné plochy (vodné kanály), lesné
pozemky a trasa križuje aj miestne cestné komunikácie.
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Vysvetlivky:
L1
L3
L4
L5
N3
D2

Čiernice kultizemné (modálne)
Čiernice kultizemné (modálne) karbonátové
Čiernice glejové (kultizemné glejové)

C1
C2

Čiernice kultizemné (modálne) karbonátové a
čiernice glejové (kultizemné glejové) karbonátové
Fluvizeme modálne (kultizemné) karbonátové

C4

Regozeme modálne (kultizemné) karbonátové
piesčité až hlinito-piesčité

C7

Obrázok č. 11:

C3

C6

Černozeme typické, karbonátové
Černozeme typické
Černozeme kultizemné (modálne) karbonátové,
stredne ťažké a ľahké
Černozeme hnedozemné (kultizemné hnedozemné) a
černozeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové)
Černozeme čiernicové (kultizemné čiernicové)
karbonátové
Černozeme čiernicové (kultizemné čiernicové)
karbonátové

Pôdna mapa záujmového územia (www.podnemapy.sk)

Tabuľka 1.8: Pôdne typy na trase stavby rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky a v jej okolí
Kód
BPEJ

Skupina
kvality

Pôdny typ,
subtyp (HPJ)

0016001

4

ČMč

0017005

1

ČMč

c

Černozeme čiernicové, prevažne karbonátové, stredne ťažké pôdy až
ľahšie – piesočnato hlinité, bez skeletu, hlboké pôdy

0017002

1

ČMč

c

Černozeme čiernicové, prevažne karbonátové, stredne ťažké pôdy –
hlinité, bez skeletu, hlboké pôdy

0037002

2

ČMmc

Černozeme typické, karbonátové na sprašiach, stredne ťažké pôdy –
hlinité, bez skeletu, hlboké pôdy

0039002

2

ČMm, ČMh

Černozeme typické až černozeme hnedozemné na sprašiach, stredne
ťažké pôdy – hlinité, bez skeletu, hlboké pôdy

0040001

6

ČMm, ČMh

Černozeme typické až černozeme hnedozemné na piesočnatých
substrátoch, ľahké pôdy – piesočnaté, bez skeletu, hlboké pôdy,
vysychavé

Charakteristika BPEJ
Černozeme čiernicové, ľahké pôdy – piesočnaté, bez skeletu, hlboké
pôdy, vysychavé
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Kód
BPEJ

Skupina
kvality

Pôdny typ,
subtyp (HPJ)

0041002

3

ČMg

0001001

6

FMm

c

Fluvizeme typické, karbonátové, ľahké v celom profile – piesočnaté,
hlboké pôdy bez skeletu, vysychavé

0002002

2

FMm

c

Fluvizeme typické, karbonátové, stredne ťažké pôdy – hlinité, bez
skeletu, hlboké pôdy

0003003

3

FMm

c

Fluvizeme typické, karbonátové, ťažké pôdy – ílovitohlinité, bez
skeletu, hlboké pôdy

0011002

3

FMg

Fluvizeme glejové, stredne ťažké pôdy – hlinité, bez skeletu, hlboké
pôdy

0012003

5

FMg

Fluvizeme glejové, ťažké pôdy – ílovitohlinité, bez skeletu, hlboké pôdy

0019002

1

ČAmc

Čiernice typické, prevažne karbonátové, stredne ťažké pôdy – hlinité,
bez skeletu, hlboké pôdy, s priaznivým vodným režimom

0019005

1

ČAmc

Čiernice typické, prevažne karbonátové, stredne ťažké pôdy až ľahšie
– piesočantohlinité, bez skeletu, hlboké pôdy, s priaznivým vodným
režimom

0020003

2

ČAmc

Čiernice typické, prevažne karbonátové, ťažké pôdy – ílovitohlinité, bez
skeletu, hlboké pôdy

0024004

5

ČAm až ČAp

0027003

5

ČAg

Čiernice glejové, ťažké pôdy – ílovitohlinité, bez skeletu, hlboké pôdy

0028004

5

ČAg

Čiernice glejové, veľmi ťažké pôdy – ílovité, bez skeletu, hlboké pôdy

0031005

6

ČA, SC

Charakteristika BPEJ
Černozeme pseudoglejové, na sprašových a polygénnych hlinách,
stredne ťažké pôdy – hlinité, bez skeletu, hlboké pôdy

Čiernice typické až čiernice pelické, veľmi ťažké pôdy – ílovité, bez
skeletu, hlboké pôdy

Čiernice v komplexoch so slancami, stredne ťažké pôdy až ľahšie –
piesočnatohlinité, bez skeletu, hlboké pôdy

Vysvetlivky: ČMč – černozem čiernicová; ČMm, ČMh – černozem typická až černozem hnedozemná; ČMm c – černozem typická
karbonátová; ČMg – černozem pseudoglejová; FMg – Fluvizem glejová; FMmC – Fluvizem typická karbonátová; ČAmaž ČAp –
čiernica typická až čiernica pelická; ČAmc – čiernica typická karbonátová; ČA, SC – čiernica v komplexe so slancami

2.

ANALÝZA CITLIVOSTI INFRAŠTRUKTÚRNEHO PROJEKTU
RÝCHLOSTNEJ CESTY R7 ZEMNÉ – NOVÉ ZÁMKY NA PRÍRODNÉ
RIZIKÁ SÚVISIACE SO ZMENOU KLÍMY

Analýza citlivosti predstavuje iniciačný krok procesu posudzovania dopadov zmeny
klímy na infraštruktúrne dopravné projekty. V procese prispôsobenia projektu zmene klímy je
jednou z dvoch základných zložiek vymedzujúcich úroveň zraniteľnosti projektu. Termín
„citlivosť“ je vo všeobecnosti chápaný ako stupeň, na ktorý je určitý systém navrhnutý alebo
ovplyvnený účinkami vonkajšieho prostredia. (Ondrejka et al., 2018)
Prvotným krokom analýzy citlivosti, resp. celkovej analýzy odolnosti projektu je
určenie prírodných rizík súvisiacich so zmenou klímy, na ktoré je infraštruktúrna stavba a jej
prevádzka citlivá. (Ondrejka et al., 2018)
Hlavné prírodné riziká dopravnej infraštruktúry v SR, ktoré súvisia so zmenou klímy a
ktorými je potrebné sa zaoberať pri posudzovaní odolnosti infraštruktúry a jej jednotlivých
súčastí sú pre oblasť cestnej dopravy znázornené v tabuľke 2.1.
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Tabuľka 2.1: Hlavné prírodné riziká súvisiace so zmenou klímy, na ktoré je dopravná infraštruktúra –
cestná sieť v SR citlivá (Ondrejka et al., 2018)
Prírodné riziká súvisiace so zmenou klímy

Extrémne prejavy základných klimatických premenných

Sekundárne riziká extrémnych prejavov klimatických
premenných

Cestná doprava
1.

silný vietor

+

2.

silné dažde

+

3.

snehové javy

+

4.

námrazové javy

+

5.

vysoké teploty

+

6.

búrkové javy

+

7.

povodne

+

8.

zosuvy

+

9.

sucho

+

10.

hmly

+

Potenciálne dopady pôsobenia prírodných rizík súvisiacich so zmenou klímy na
dopravnú infraštruktúru sú posudzované z dvoch hľadísk:
 konštrukčné hľadisko – hodnotený je potenciálny dopad prírodných rizík na
konštrukčnú integritu stavby (napr. narušenie statiky mostného objektu)
 prevádzkové hľadisko – hodnotený je potenciálny dopad na prevádzkovú
spôsobilosť dopravnej stavby a bezpečnosť dopravy (napr. zaplavenie
komunikácie v dôsledku nedostatočnosti odvodňovacieho systému).
Miera citlivosti projektu je vyjadrená prostredníctvom trojúrovňovej stupnice – nízka
citlivosť, stredná citlivosť a vysoká citlivosť projektu na prírodné riziká súvisiace so zmenou
klímy (tab. 2.2).
Tabuľka 2.2: Hodnotiaca stupnica citlivosti projektu (Ondrejka et al., 2018)
Miera
citlivosti

Popis miery citlivosti

3

Významná citlivosť: klimatický jav môže mať významný vplyv na predmetný zámer
a súvisiace procesy

2

Mierna citlivosť: klimatický jav môže mať mierny vplyv na predmetný zámer a súvisiace
procesy

1

Nízka citlivosť: klimatický jav má malý alebo žiadny vplyv na predmetný zámer a súvisiace
procesy

V nasledovných tabuľkách sú uvedené výsledky analýzy citlivosti infraštruktúrnej
stavby na všetky vyššie uvedené prírodné riziká, ktorých charakter, frekvencia alebo
intenzita súvisia alebo môžu byť ovplyvnené zmenou klímy.
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Klimatický
jav/riziko

Tabuľka 2.3: Analýza citlivosti infraštruktúrnej stavby na klimatické javy a prírodné riziká
Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

SO 101-00 R7

Silný vietor

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky
 lámanie veľkých vetví
alebo vyvrátenie
stromov
 následné pády na
osoby, automobily,
málo odolné objekty
 obmedzenie dopravy
a neprejazdnosti
komunikácií
 škody na majetku

Konštrukčná citlivosť
objektov stavby

Prevádzková citlivosť stavby

B

Výsledná
miera
citlivosti

-

 ochranné pásmo
rýchlostnej cesty je 100 m
1
od osi vozovky priľahlého
jazdného pásu
 informačný systém na R7

 dynamické tlaky vetra na
pohybujúce sa vozidlá,
 možné zavalenie cesty
olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami,
 vznik dopravných nehôd,
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie dopravy

2

2

-

-

1  ochranné pásmo cesty

 dynamické tlaky vetra na
pohybujúce sa vozidlá

2

2

-

 dynamické tlaky vetra na
pohybujúce sa vozidlá

 dynamické tlaky vetra na
oplotenie

Popis

Prahové hodnoty
odolnosti

B

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

 možné tlaky vetra na
mostnú konštrukciu
a narušenie statiky mosta

 mostné objekty sú na
mimoriadne zaťaženie
vetrom dimenzované podľa
požiadaviek STN EN 1991
2
(Eurokód 1) a národných
príloh.
 informačný systém R7

SO 301-00
Oplotenie R7

 možné tlaky vetra na
oplotenie

2

-

Popis

2

2

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

 potreba definovania
prahových hodnôt
odolnosti mostnej
konštrukcie na rýchlosť
(nárazy) vetra
 potreba definovania
prahových hodnôt
oplotenia na rýchlosť
(nárazy) vetra

SO 321-00
 možné tlaky vetra, pád
Protihluková a
alebo poškodenie PHSS
protisvetelná stena
(PHSS)

 protihlukové steny sú na
mimoriadne zaťaženie
2
vetrom dimenzované v
zmysle STN EN 1991
(Eurokód 1)

 dynamické tlaky vetra na
ochranné steny

2

2

 potreba definovania
prahových hodnôt
PHSS na rýchlosť
(nárazy) vetra

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)

 možné tlaky vetra, pád
alebo poškodenie PHS

 protihlukové steny sú na
mimoriadne zaťaženie
2
vetrom dimenzované v
zmysle STN EN 1991
(Eurokód 1)

 dynamické tlaky vetra na
ochranné steny

2

2

 potreba definovania
prahových hodnôt PHS
na rýchlosť (nárazy)
vetra

SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

 možné tlaky vetra, pád
alebo poškodenie PSS

2

 dynamické tlaky vetra na
ochranné steny

2

 potreba
definovania
prahových
hodnôt
odolnosti
PSS
na
rýchlosť (nárazy) vetra

-

2
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Silné dažde







nebezpečenstvo
akvaplaning
zaplavenie
komunikácie
zanesenie priepustov
a malých mostov
unášaným
materiálom
výpadky elektrickej
energie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

SO 101-00 R7

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby

B

Prahové hodnoty
odolnosti

Popis

 možné zaplavenie úsekov
cesty v dôsledku
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému
 podmáčanie podložia
vozovky
 zanesenie a znečistenie
priekop, priepustov
a kanalizačných vpustí

 odvodnenie R7 je riešené
priečnym a pozdĺžnym
sklonom s vyvedením na
svah cestného telesa, resp.
do cestných vsakovacích
priekop, do voľného terénu;
 v úseku CHVÚ 005 Dolné
Považie budú dažďové
vody odvádzané z vozovky
priečnym a pozdĺžnym
2
sklonom do líniových
žľabov umiestnených v
nespevnenej krajnici;
následne budú tieto vody
pomocou uličných vpustov
odvedené do dažďovej
stoky, prečistené v
odlučovači ropných látok a
vypustené do
Palárikovského kanála
 informačný systém R7

 vznik dopravných nehôd –
akvaplaning
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu

 možné zaplavenie úsekov
cesty v dôsledku
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému
 podmáčanie podložia
vozovky
 zanesenie a znečistenie
priekop, priepustov
a kanalizačných vpustí

 odvodnenie je riešené
priečnym a pozdĺžnym
sklonom s vyvedením na
2
svah cestného telesa, resp.
do cestných vsakovacích
priekop, do voľného terénu

 vznik dopravných nehôd –
akvaplaning
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu

B

2

2

Výsledná
miera
citlivosti

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

2

 preveriť úroveň
rizikových faktorov pre
extrémne zrážky
 preveriť dostatočnosť
odvodnenia pre
extrémne zrážky

2

 preveriť úroveň
rizikových faktorov pre
extrémne zrážky
 preveriť dostatočnosť
odvodnenia pre
extrémne zrážky
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby
Prahové hodnoty
odolnosti

B

Popis

 navrhnuté je systémové
potrubné odvodnenie
mostov
 v úseku CHVÚ 005 Dolné
Považie budú dažďové
vody odvádzané z vozovky
priečnym a pozdĺžnym
sklonom do líniových
žľabov umiestnených v
nespevnenej krajnici;
2
následne budú tieto vody
pomocou uličných vpustov
odvedené do dažďovej
stoky, prečistené v
odlučovači ropných látok a
vypustené do
Palárikovského kanála
 mostné objekty sú hlbinne
zakladané, riziko podmytia
je minimálne







 citlivosť je nízka

1

-

SO 321-00
Protihluková a
 citlivosť je nízka
protisvetelná stena
(PHSS)

1

 citlivosť je nízka

 citlivosť je nízka

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

SO 301-00
Oplotenie R7

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)
SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

 možné zaplavenie
v dôsledku nedostatočnosti
odvodňovacieho systému
 zanesenie, znečistenie a
poškodenie priepustov

vznik dopravných nehôd
vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
dočasné vylúčenie dopravy
zvýšené náklady na údržbu

B

Výsledná
miera
citlivosti

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

 preveriť úroveň
rizikových faktorov pre
extrémne zrážky
 preveriť dostatočnosť
odvodnenia pre
extrémne zrážky

2

2

 citlivosť je nízka

1

1

-

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

 snehové záveje a
jazyky
 zníženie dohľadnosti
počas hustého
sneženia a snehovej
búrky
 lavíny a iné zosuvy v
dôsledku snehu,
rozmŕzania pôdy a
zrážok
 výpadky elektrickej
energie
 vyvrátenie stromov,
lámanie veľkých vetví
vplyvom snehovej
tiaže s dažďom

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

SO 101-00 R7

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

 možné poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky
 možné zaplavenie úsekov
cesty v dôsledku topenia
snehu, ďalších zrážok a
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému

Prevádzková citlivosť stavby

B

Prahové hodnoty
odolnosti

 ochranné pásmo
rýchlostnej cesty je 100 m
od osi vozovky priľahlého
jazdného pásu
 odstraňovanie ujazdenej
snehovej vrstvy sa na RC
vykonáva posypom alebo
postrekom v zmysle TP
9/2013 zásadne
chemickými
rozmrazovacími látkami,
(výnimočne aj inertným
materiálom)
 informačný systém na R7
 odvodnenie R7 je riešené
priečnym a pozdĺžnym
sklonom s vyvedením na
2
svah cestného telesa, resp.
do cestných vsakovacích
priekop, do voľného terénu;
 v úseku CHVÚ 005 Dolné
Považie budú dažďové
vody odvádzané z vozovky
priečnym a pozdĺžnym
sklonom do líniových
žľabov umiestnených v
nespevnenej krajnici;
následne budú tieto vody
pomocou uličných vpustov
odvedené do dažďovej
stoky, prečistené v
odlučovači ropných látok a
vypustené do
Palárikovského kanála

Popis

 možné zavalenie cesty
olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na zimnú
údržbu

B

2

Výsledná
miera
citlivosti

2

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

 preveriť úroveň
rizikových faktorov pre
extrémne zrážky
(snehové)
 preveriť dostatočnosť
odvodnenia pre
extrémne zrážky
(snehové)
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby

B

Prahové hodnoty
odolnosti

 možné poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky
 možné zaplavenie úsekov
cesty v dôsledku topenia
snehu, ďalších zrážok a
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému

 ochranné pásmo cesty
 odstraňovanie ujazdenej
snehovej vrstvy sa na RC
vykonáva posypom alebo
postrekom v zmysle TP
9/2013 zásadne
2
chemickými
rozmrazovacími látkami,
(výnimočne aj inertným
materiálom
 odvodnenie je do cestných
vsakovacích priekop, do
voľného terénu

 možné zaplavenie
v dôsledku topenia snehu,
ďalších zrážok a
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému
 nadmerná záťaž mostnej
konštrukcie snehovou
pokrývkou
 poškodenie mostných
záverov

 mostné objekty sú na
mimoriadne zaťaženie
snehom dimenzované
podľa požiadaviek STN EN
1991 (Eurokód 1) a
národných príloh
 stavebné konštrukcie sú
dimenzované na seizmické
zaťaženie v zmysle STN
730036
 odvodnenie R7 je riešené
priečnym a pozdĺžnym
sklonom s vyvedením na
2
svah cestného telesa, resp.
do cestných vsakovacích
priekop, do voľného terénu;
 v úseku CHVÚ 005 Dolné
Považie budú dažďové
vody odvádzané z vozovky
priečnym a pozdĺžnym
sklonom do líniových
žľabov umiestnených v
nespevnenej krajnici;
následne budú tieto vody
pomocou uličných vpustov
odvedené do dažďovej
stoky, prečistené v

Popis

 možné zavalenie cesty
olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na zimnú
údržbu







vznik dopravných nehôd
vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
dočasné vylúčenie dopravy
zvýšené náklady na zimnú
údržbu

B

2

2

Výsledná
miera
citlivosti

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

2

 preveriť úroveň
rizikových faktorov pre
extrémne zrážky
(snehové)
 preveriť dostatočnosť
odvodnenia pre
extrémne zrážky
(snehové)

2

 preveriť úroveň
rizikových faktorov pre
extrémne zrážky
 preveriť dostatočnosť
odvodnenia pre
extrémne zrážky
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby

B

Prahové hodnoty
odolnosti

Popis

B

Výsledná
miera
citlivosti

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

-

3

3

-

odlučovači ropných látok a
vypustené do
Palárikovského kanála

Námrazové javy

SO 301-00
Oplotenie R7

 ľadovka: ľadová vrstva
ktorá vzniká
postupným mrznutím
vody alebo kvapiek
dažďa alebo mrholenie
na povrchu zeme
 poľadovica: dážď padá
na prechladený
zemský povrch alebo
predmety - sťažuje
pohyb vozidiel
i chôdzu chodcov,
môže poškodiť stromy
 námraza: zmrznutie
drobných kvapiek na
stožiaroch, anténnych
systémoch atď., hlavne
priesvitná námraza je
veľmi priľnavá a môže
byť oddelená len
rozbitím alebo

 citlivosť je nízka

1 -

SO 321-00
Protihluková a
 citlivosť je nízka
protisvetelná stena
(PHSS)

1

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)

 citlivosť je nízka

 protihlukové steny sú na
mimoriadne zaťaženie
1
snehom dimenzované v
zmysle STN EN 1991
(Eurokód 1)

SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

 citlivosť je nízka

1

 možné poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky

 odstraňovanie námrazy,
poľadovice a ujazdenej
snehovej vrstvy sa na R7
(posyp al. postrek v zmysle
TP 9/2013 zásadne
3
chemickými
rozmrazovacími látkami,
(výnimočne aj inertným
materiálom), podľa
technológií zimnej údržby
pozemných komunikácií

 možné
poškodenie
konštrukčných
vrstiev
vozovky

 odstraňovanie
námrazy,
poľadovice a ujazdenej
snehovej vrstvy sa na R7
vykonáva posypom alebo
postrekom v zmysle TP
3
9/2013
zásadne
chemickými
rozmrazovacími
látkami,
(výnimočne aj inertným
materiálom),
podľa
stanovených
technológií

SO 101-00 R7

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

 tlaky snehu na oplotenie
 tlaky snehu na ochranné
steny

 tlaky snehu na ochranné
steny

 tlaky snehu na ochranné
steny






vznik dopravných nehôd
vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
zvýšené náklady na zimnú
údržbu
 dočasné vylúčenie dopravy






vznik dopravných nehôd
vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
zvýšené náklady na zimnú
údržbu

3

-

-
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby
Prahové hodnoty
odolnosti

B

topenímvznik ľadovice,
poľadovice

SO 301-00
Oplotenie R7
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)
SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)
SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

Vysoké teploty

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

B

3

3

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

2

2

2

2

zimnej údržby pozemných
komunikácií

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

 prehrievanie povrchu
ciest
 poškodzovanie
vozovky (deformácie,
vychádzanie koľají)
 vysychanie
vegetačných úprav pri
ceste

Popis

Výsledná
miera
citlivosti

 citlivosť je nízka

citlivosť je nízka

3

1

 oporné piliere mostných
objektov nie sú zakladané
v korytách vodných tokov

-

citlivosť je nízka

citlivosť je nízka
1

-

citlivosť je nízka

 citlivosť je nízka

 zvýšené riziko na mostoch
vedúcich ponad vodné toky
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 zvýšené náklady na zimnú
údržbu
citlivosť je nízka

citlivosť je nízka
1

-

1

-

SO 101-00 R7

 poškodenie
asfaltových
častí vozovky
 strata tuhosti materiálu
 vznik trhlín a koľají
 sálavé teplo

2

 vozovky sú navrhnuté na
základe požiadaviek STN
73 6121

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

 poškodenie
asfaltových
častí vozovky
 strata tuhosti materiálu
 vznik trhlín a koľají
 sálavé teplo

2

 vozovky sú navrhnuté na
základe požiadaviek STN
73 6121

 citlivosť je nízka
 ohrozenie bezpečnosti a
plynulosti dopravy,
 dopravné nehody
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 zvýšené náklady na údržbu
a rekonštrukciu vozoviek,
 v krajnom prípade
aj
uzatvorenie cesty
 ohrozenie
bezpečnosti
a plynulosti dopravy,
 dopravné nehody
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 zvýšené náklady na údržbu

-

-

-
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby
Prahové hodnoty
odolnosti

B

Popis

B

Výsledná
miera
citlivosti

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

2

2

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

a rekonštrukciu vozoviek,
 v krajnom prípade aj
uzatvorenie cesty
SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty
SO 301-00
Oplotenie R7

 možné deformácie
konštrukčných častí
 citlivosť je nízka

Búrkové javy

 citlivosť je nízka
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)
 citlivosť je nízka
SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)

 prívalové dažde môžu
spôsobiť
náhle
vybreženie
malých
tokov alebo aj inak
suchých korýt
 krupobitie
 vyvrátenie
stromov,
lámanie veľkých vetví
 výpadky elektrickej
energie
 zanesenie priepustov,
malých mostov
akanalizačných vpustí
unášaným materiálom
 nárazový vietor a

nebezpečné
pôsobenie

SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

 citlivosť je nízka

SO 101-00 R7

 poškodzovanie
knštrukčných častí
v dôsledku možného
zaplavenia úsekov cesty a
v dôsledku nedostatočnej
funkčnosti odvodňovacieho
systému (podmáčanie
podložia vozovky)
 poškodenie priekop,
priepustov a kanalizačných
vpustí unášaným
materiálom
 podmytie časti komunikácie

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

 poškodzovanie
knštrukčných častí
v dôsledku možného

2

-

1

-

 zvýšené náklady na údržbu
 citlivosť je nízka
 citlivosť je nízka

1

 citlivosť je nízka

1

-

1

-

 odvodnenie R7 je riešené
priečnym a pozdĺžnym
sklonom s vyvedením na
svah cestného telesa, resp.
do cestných vsakovacích
prieko, do voľného terénu
2
 ochranné pásmo
rýchlostnej cesty je 100 m
od osi vozovky priľahlého
jazdného pásu
 informačný systém na R7

 odvodnenie R7 je riešené
priečnym a pozdĺžnym
sklonom s vyvedením na

 citlivosť je nízka
 nárazový vietor a
pôsobenie dynamického
tlaku na pohybujúce sa
vozidlá
 akvaplaning
 možné zavalenie cesty
olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu
 nárazový vietor a
pôsobenie dynamického
tlaku na pohybujúce sa

2

2

 preveriť úroveň
rizikových faktorov
pre extrémne zrážky
 preveriť dostatočnosť
odvodnenia pre
extrémne zrážky

2

2

 preveriť úroveň
rizikových faktorov
pre extrémne zrážky
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis
zaplavenia úsekov cesty a
v dôsledku nedostatočnej
funkčnosti odvodňovacieho
systému (podmáčanie
podložia vozovky)
 poškodenie priekop,
priepustov a kanalizačných
vpustí unášaným
materiálom
 podmytie časti komunikácie

dynamického tlaku
na predmety
a objekty
 prípadný výskyt
tornád
 krupobitie

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

 možné zaplavenie
v dôsledku nedostatočného
odtoku vody v
odvodňovacom systéme
 možné tlaky vetra na
mostnú konštrukciu a
narušenie statiky mosta
 zanesenie, znečistenie a
poškodenie priepustov

Prevádzková citlivosť stavby

B

Prahové hodnoty
odolnosti

svah cestného telesa, resp.
do cestných vsakovacích
priekop, do voľného terénu
 ochranné pásmo

 odvodnenie R7 je riešené
priečnym a pozdĺžnym
sklonom s vyvedením na
svah cestného telesa, resp.
do cestných vsakovacích
priekop, do voľného terénu;
 odvodnenie v úseku CHVÚ
005 Dolné Považie –
dažďové vody odvádzané z
vozovky priečnym a
pozdĺžnym sklonom do
líniových žľabov
umiestnených v
nespevnenej krajnici;
následne budú tieto vody
2
pomocou uličných vpustov
odvedené do dažďovej
stoky, prečistené v
odlučovači ropných látok a
vypustené do
Palárikovského kanála
 informačný systém R7
 odvodnenie je riešené
priečnym a pozdĺžnym
sklonom s vyvedením na
svah cestného telesa, resp.
do cestných vsakovacích
priekop, do voľného terénu
 návrh zakladania mostných
objektov zohľadňuje

Popis

B

Výsledná
miera
citlivosti

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

vozidlá
akvaplaning
vznik dopravných nehôd
vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
dočasné vylúčenie dopravy

 preveriť dostatočnosť
odvodnenia
pre
extrémne zrážky

 nárazový vietor a
pôsobenie dynamického
tlaku na pohybujúce sa
vozidlá
 akvaplaning
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy

 preveriť úroveň
rizikových faktorov
pre extrémne zrážky
 preveriť dostatočnosť
odvodnenia pre
extrémne zrážky
 potreba definovania
prahových hodnôt
odolnosti mostnej
konštrukcie na rýchlosť
(nárazy) vetra







2

2
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby
Prahové hodnoty
odolnosti

B

Popis

B

Výsledná
miera
citlivosti

2

2

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

poznatky získané IG a HG
prieskumom a spracovanou
štúdiou , ich stabilita je
zabezpečená v zmysle STN
EN 1191
 mostné objekty sú na
mimoriadne zaťaženie
vetrom dimenzované podľa
požiadaviek STN EN 1991
(Eurokód 1)
 všetky stavebné
konštrukcie sú
dimenzované na seizmické
zaťaženie v zmysle STN
730036)

SO 301-00
Oplotenie R7

 citlivosť je nízka, možné
tlaky vetra, pád alebo
poškodenie oplotenia

SO 321-00
 citlivosť je nízka, možné
Protihluková a
tlaky vetra, pád alebo
protisvetelná stena
poškodenie PHSS
(PHSS)

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)

 citlivosť je nízka, možné
tlaky vetra, pád alebo
poškodenie PHS

SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

 citlivosť je nízka, možné
tlaky vetra, pád alebo
poškodenie PSS

 mostné objekty sú na
mimoriadne zaťaženie
vetrom dimenzované podľa
2
požiadaviek STN EN 1991
(Eurokód 1) a národných
príloh.

 dynamické tlaky vetra na
oplotenie

2

 dynamické tlaky vetra na
ochranné steny (PHSS)
 v prípade poškdení hrozia
dopravné a bezpečnostné
ohrozeniadynamické tlaky
vetra na pohybujúce sa
vozidlá

 protihlukové steny sú na
mimoriadne zaťaženie
vetrom dimenzované v
2
zmysle STN EN 1991
(Eurokód 1)

 dynamické tlaky vetra na
ochranné steny (PHS)
 v prípade poškdení hrozia
dopravné a bezpečnostné
ohrozenia

2

 dynamické tlaky vetra na
ochranné steny (PSS)
 v prípade poškdení hrozia
dopravné a bezpečnostné
ohrozenia

2

2

2

2

2

2

 potreba definovania
prahových hodnôt
odolnosti mostnej
konštrukcie na rýchlosť
(nárazy) vetra

 potreba definovania
prahových hodnôt
oplotenia na rýchlosť
(nárazy) vetra
 potreba definovania
prahových hodnôt
PHSS na rýchlosť
(nárazy) vetra
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Povodne

SO 101-00 R7

 zanesenie priepustov
a malých mostov
unášaným materiálom
 poškodenie mostných
pilierov - podomletie
alebo poškodenie
pilierov mostných
objektov kinetickou
silou vody alebo
unášaným materiálom
 podmáčanie podložia
a zníženie stability
zemného telesa
 zaplavenie vozovky a
zníženie jej
prejazdnosti

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis
 zanesenie, znečistenie a
poškodenie priekop
a priepustov
 zvýšenie hladiny
podzemnej vody,
podmáčanie podložia
vozovky
 narušenie stability cesty

Prevádzková citlivosť stavby
Prahové hodnoty
odolnosti

B

 trasa R7 vedie ponad Váh
s dostatočnou voľnou
výškou nad hladinou 100
ročnej vody
3  vzhľadom na výšku nivelety
RC je riziko zaplavenia
telesa komunikácie v
dôsledku povodní na
miestnych tokoch
a kanáloch minimálne

Popis

3

3

 preveriť dostatočnosť
opatrení navrhovaných
na základe
podrobného IG
prieskumu pre prípady
zvýšenia hladín
podzemnej vody, resp.
nasýtenia povodia
vodou

3

3

 preveriť dostatočnosť
prevedenia vody
v priepustoch
a možnosť ich
zaplavenia v dôsledku
povodňovej situácie

 citlivosť je nízka

1

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-






obmedzenie rýchlosti
vznik kongescií
dočasné vylúčenie dopravy
zvýšené náklady na údržbu
a obnovu cesty

 vzhľadom na výšku nivelety
RC je riziko zaplavenia
telesa komunikácie v
3
dôsledku povodní na
miestnych tokoch
a kanáloch minimálne

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

 podomletie a poškodenie
pilierov mostov vedúcich
ponad vodný tok vodou
alebo unášaným
materiálom
 zanesenie, znečistenie a
poškodenie priepustov

 návrh zakladania mostných
objektov zohľadňuje
poznatky získané IG a HG
prieskumom, stabilita je
zabezpečená v zmysle STN
 dočasné vylúčenie dopravy
EN 1191
 zvýšené náklady na údržbu
3  všetky stavebné
a obnovu zvýšené náklady
konštrukcie sú dimenzovana údržbu
né na seizmické zaťaženie
v zmysle STN 730036
 oporné piliere mostných
objektov nie sú zakladané
v korytách vodných tokov

SO 301-00
Oplotenie R7

 citlivosť je nízka

1

SO 321-00
Protihluková a
 citlivosť je nízka
protisvetelná stena
(PHSS)
 citlivosť je nízka
SO 322-00, SO

-

 vzhľadom na výšku nivelety
cesty je riziko zaplavenia
1
PHSS minimálne
1  vzhľadom na výšku nivelety

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

 preveriť dostatočnosť
opatrení navrhovaných
na základe
podrobného IG
prieskumu pre prípady
zvýšenia hladín
podzemnej vody, resp.
nasýtenia povodia
vodou

 zanesenie, znečistenie a
poškodenie priekop
a priepustov
 zvýšenie hladiny
podzemnej vody,
podmáčanie podložia
vozovky
 narušenie stability cesty

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

B

Výsledná
miera
citlivosti






obmedzenie rýchlosti
vznik kongescií
dočasné vylúčenie dopravy
zvýšené náklady na údržbu
a obnovu cesty

3

3
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby
Prahové hodnoty
odolnosti

B

323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)
SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

Zosuvy

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

B

1

1

-

cesty je riziko zaplavenia
PHS minimálne
 vzhľadom na výšku nivelety
cesty je riziko zaplavenia  citlivosť je nízka
PSS minimálne

 citlivosť je nízka

1

 citlivosť je nízka

 územie je z hľadiska
zosuvov stabilné
 všetky stavebné
1
konštrukcie sú
dimenzované na seizmické
zaťaženie v zmysle STN
730036

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

 citlivosť je nízka

 územie je z hľadiska
zosuvov stabilné
1  všetky stavebné
konštrukcie sú dimenzova
né na seizmické zaťaženie
v zmysle STN 730036

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

 citlivosť je nízka

1

-

 citlivosť je nízka

1

SO 301-00
Oplotenie R7

 citlivosť je nízka

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 321-00
Protihluková a
 citlivosť je nízka
protisvetelná stena
(PHSS)

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)

 citlivosť je nízka

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

 citlivosť je nízka

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 101-00 R7

 zavalenie komunikácie
 narušenie
stability
podložia
stavebných
objektov

Popis

Výsledná
miera
citlivosti

-

34
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

 požiare suchej
vegetácie v blízkosti
cestnej komunikácie
 zníženie dohľadnosti
(dym)
 pokles hladiny
podzemnej vody
 zmrašťovanie a vznik
trhlín v pôde

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby
Prahové hodnoty
odolnosti

B

Popis

-

 v prípade požiaru
obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na
ošetrovanie vegetácie
v blízkosti cesty
 v prípade požiaru zvýšené
náklady na údržbu

-

 v prípade požiaru
obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na
ošetrovanie vegetácie
v blízkosti cesty
 v prípade požiaru zvýšené
náklady na údržbu

2

-

 v prípade požiaru zvýšené
náklady na údržbu

1

-

SO 321-00
 citlivosť je nízka
Protihluková a
 v prípade požiaru možné
protisvetelná stena
poškodenie PHSS
(PHSS)

1

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)

 citlivosť je nízka
 v prípade požiaru možné
poškodenie PHS

SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

 citlivosť je nízka
 v prípade požiaru možné
poškodenie PSS

SO 101-00 R7

 v prípade požiaru
poškodenie vozovky a
zariadení
 vysychanie, pokles hladiny
podzemnej vody,
zmrašťovanie a vznik trhlín
v pôde – dopad na stabilitu
podložia

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

 v prípade požiaru
poškodenie vozovky a
zariadení
 vysychanie, pokles hladiny
podzemnej vody,
zmrašťovanie a vznik trhlín
v pôde – dopad na stabilitu
podložia

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

 v prípade požiaru
poškodenie exponovaných
častí konštrukcií mostov
 pokles hladiny podzemnej
vody, zmrašťovanie a vznik
trhlín v pôde

SO 301-00
Oplotenie R7

 citlivosť je nízka

B

Výsledná
miera
citlivosti

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

2

 preveriť dostatočnosť
opatrení navrhovaných
pre prípady
pretrvávajúcich období
extrémneho sucha

2

 preveriť dostatočnosť
opatrení navrhovaných
pre prípady
pretrvávajúcich období
extrémneho sucha

2

2

 preveriť dostatočnosť
opatrení navrhovaných
pre prípady
pretrvávajúcich období
extrémneho sucha

 citlivosť je nízka

1

1

-

-

 citlivosť je nízka
 zvýšené náklady na údržbu

1

1

-

1

-

 citlivosť je nízka
 zvýšené náklady na údržbu

1

1

-

1

-

 citlivosť je nízka
 zvýšené náklady na údržbu

1

1

-

2

2

2

2
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Hlavné dopady
klimatických javov rizík na
infraštruktúru/územie

 zníženie dohľadnosti
 ovlhnutie vozovky
 tvorba poľadovice
(kombinácia hmly s
nízkymi teplotami, pod
bodom mrazu mrznúce mrholenie)

Súčasti
infraštruktúrnej
stavby

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
Konštrukčná citlivosť
objektov stavby
Popis

Prevádzková citlivosť stavby
Prahové hodnoty
odolnosti

B

Popis

B

Výsledná
miera
citlivosti

Požiadavky na
detailnejšie
posúdenie

SO 101-00 R7

 citlivosť je nízka

1  informačný systém na R7

 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti

2

2

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky

 citlivosť je nízka

1

 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti

2

2

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty

 citlivosť je nízka

1  informačný systém na R7

 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti

2

2

SO 301-00
Oplotenie R7

 citlivosť je nízka

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 321-00
Protihluková a
 citlivosť je nízka
protisvetelná stena
(PHSS)

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové steny
(PHS)

 citlivosť je nízka

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

 citlivosť je nízka

1

-

 citlivosť je nízka

1

1

-

-
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Z tabuľky 2.3 vyplýva, že úsek rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky vykazuje
významnú citlivosť v súvislosti s očakávanými klimatickými zmenami na nasledovné rizikové
klimatické javy a prírodné riziká:
 námrazové javy
 povodne.
Miernu citlivosť na zmenu klímy vyjazuje zámer budovania rýchlostnej cesty R7 Zemné –
Nové Zámky v súvislosti s nasledovnými klimatickými javmi:
 silný vietor
 silné dažde
 snehové javy
 vysoké teploty
 búrkové javy
 hmly.
Žiadnu citlivosť projekt vykazuje na:
 zosuvy
 sucho.
Uvedené aspekty predpokladanej citlivosti projektu na zmeny klímy sú hodnotené v ďalšom
kroku v zmysle aplikovanej metodiky VÚD a.s. (Ondrejka et al., 2018).

3.

ANALÝZA EXPOZÍCIE INFRAŠTRUKTÚRNEHO PROJEKTU RÝCHLOSTNEJ
CESTY R7 ZEMNÉ – NOVÉ ZÁMKY NA PRÍRODNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE SO
ZMENOU KLÍMY

Základným východiskom pre posúdenie expozície navrhovaného infraštruktúrneho
projektu prejavom zmeny klímy je analýza aktuálnych klimatických premenných v sledovanej
lokalite a ich prejavov s ohľadom na zaznamenané historické extrémy.
Údaje o doterajších frekvenciách a intenzitách vybraných klimatických premenných boli
získané z databázy SHMÚ. Pre posúdenie budúceho vývoja klimatických rizík boli použité
prognózy Ministerstva životného prostredia SR uvedené v národnej Stratégii adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2018). Informácie o doterajšom
vzniku mimoriadnych udalostí a vyhlásených mimoriadnych situácií v predmetnom území
spôsobenej nepriaznivými prejavmi klimatických a hydrologických javov boli získané
z Okresných úradov, odborov krízového riadenia.
V tabuľke 3.1 je uvedený prehľad vybraných klimatických javov, ktoré v záujmovom
území nastali za posledných 15 rokov. Najčastejšími klimatickými udalosťami sú povodne
(regionálne dažďové a prívalové povodne), silný vietor a ojedinele aj snehové javy. Tabuľka 3.2
7 prezentuje súhrnný prehľad o evidovaných výstrahách SHMÚ v okrese Nové Zámky za
obdobie rokov 2012 až 2018.
Tabuľka 3.1: Prehľad vybraných klimatických udalostí v záujmovom území evidovanými odbormi
krízového riadenia na Okresných úradoch za posledných 15 rokov
Rok
Prejav extrémnej klimatickej
Lokalita
Zdroj informácie
situácie
2005

silný nárazový vietor a husté
sneženie

obec Zemné

Okresný úrad Nové Zámky,
Odbor krízového riadenia

2010

vyhlásený 3. stupeň povodňovej
aktivity a mimoriadna situácia z
dôvodu povodní

obec Zemné

Okresný úrad Nové Zámky,
Odbor krízového riadenia

37

F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Prejav extrémnej klimatickej
situácie

Rok

vyhlásený 3. stupeň povodňovej
aktivity a mimoriadna situácia z
dôvodu povodní
vyhlásený 3. stupeň povodňovej
aktivity a mimoriadna situácia z
dôvodu povodní
vyhlásený 2. stupeň povodňovej
aktivity, 3. stupeň povodňovej aktivity
a mimoriadna situácia z dôvodu
povodní
povodeň z prívalových dažďov
extrémnej intenzity, vyhlásený 3.
stupeň povodňovej aktivity (priesaky
podzemnej vody)

2013

vyhlásenie 2. stupňa povodňovej
aktivity na toku rieky Váh
vyhlásenie mimoriadnej situácie z
dôvodu víchrice

Lokalita

Zdroj informácie

obec Bánov
obec Palárikovo

mesto Nové Zámky

obec Neded
obec Zemné
Obec Palárikovo

Okresný úrad Šaľa,
Odbor krízového riadenia
Okresný úrad Nové Zámky
Odbor krízového riadenia
Okresný úrad Nové Zámky,
Odbor krízového riadenia

2013

2012

Tabuľka 3.2: Prehľad o zaznamenaných meteorologických výstrahách v okrese Nové Zámky obdobie
rokov 2012-2018 (SHMÚ, 2019)
Stupeň
Počet výstrah
Obdobie výskytu
Rok Klimatický jav
výstrahy
v uvedenom období
klimatického javu
búrka

1

26

2012-05-12 - 2012-10-02

vietor

1

21

2012-05-12 - 2012-12-15

dážď

1

3

2012-10-26 - 2012-11-05

sneženie

1

2

2012-10-28 - 2012-10-29

poľadovica

1

16

2012-12-02 - 2012-12-26

záveje

1

9

2012-12-06 - 2012-12-23

hmla

1

32

2012-10-18 - 2012-12-31

teploty nízke

1

2

2012-12-07 - 2012-12-08

teploty vysoké

1

13

2012-06-19 - 2012-08-23

teploty vysoké

2

14

2012-06-20 - 2012-08-25

teploty vysoké

3

2

2012-07-04 - 2012-07-05

prízemný mráz

1

7

2012-05-14 - 2012-09-07

búrka

1

41

2013-04-23 - 2013-08-10

búrka

2

4

2013-05-02 - 2013-06-10

vietor

1

46

2013-01-24 - 2013-12-26

vietor

2

4

2013-03-14 - 2013-08-05

dážď

1

10

2013-02-23 - 2013-09-17

dážď

2

2

2013-04-02 - 2013-04-03

sneženie

1

16

2013-01-14 - 2013-11-30

poľadovica

1

29

2013-01-06 - 2013-12-23

záveje

1

30

2013-01-09 - 2013-03-29

hmla

1

38

2013-01-01 - 2013-12-28

teploty nízke

1

7

2013-01-25 - 2013-03-24

teploty nízke

2

1

2013-03-17 - 2013-03-17
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Stupeň
výstrahy

Počet výstrah
v uvedenom období

teploty vysoké

1

11

2013-06-17 - 2013-08-19

teploty vysoké

2

13

2013-06-17 - 2013-08-09

teploty vysoké

3

4

2013-07-29 - 2013-08-09

prízemný mráz

1

9

2013-05-13 - 2013-09-28

búrka

1

34

2014-04-08 - 2014-09-21

búrka

2

8

2014-05-25 - 2014-09-20

vietor

1

27

2014-01-30 - 2014-12-29

vietor

2

6

2014-03-15 - 2014-10-22

dážď

1

10

2014-08-23 - 2014-10-22

dážď

2

5

2014-09-10 - 2014-09-14

poľadovica

1

14

2014-01-21 - 2014-11-29

poľadovica

2

1

2014-02-02 - 2014-02-02

záveje

1

4

2014-01-27 - 2014-12-29

hmla

1

22

2014-01-01 - 2014-11-02

teploty nízke

1

4

2014-04-10 - 2014-12-31

teploty vysoké

1

2

2014-06-10 - 2014-07-20

teploty vysoké

2

2

2014-06-11 - 2014-07-21

prízemný mráz

1

11

2014-04-10 - 2014-09-24

búrka

1

25

2015-04-28 - 2015-09-19

búrka

2

3

2015-06-15 - 2015-07-25

vietor

1

28

2015-01-04 - 2015-12-01

vietor

2

5

2015-01-10 - 2015-04-29

dážď

1

4

2015-09-25 - 2015-10-20

dážď

2

3

2015-08-17 - 2015-08-19

sneženie

1

2

2015-01-30 - 2015-01-31

poľadovica

1

14

2015-01-01 - 2015-12-12

záveje

1

13

2015-01-04 - 2015-02-10

hmla

1

27

2015-10-06 - 2015-12-29

teploty nízke

1

2

2015-05-28 - 2015-05-29

teploty vysoké

1

21

2015-06-08 - 2015-08-30

teploty vysoké

2

17

2015-07-05 - 2015-09-01

teploty vysoké

3

10

2015-07-07 - 2015-08-16

prízemný mráz

1

14

2015-04-18 - 2015-10-02

vietor

1

23

2016-02-07 - 2016-12-27

vietor

2

2

2016-12-01 - 2016-12-02

dážď

1

5

2016-04-08 - 2016-10-20

poľadovica

1

21

2016-01-08 - 2016-12-25

záveje

1

1

2016-01-04 - 2016-01-04

hmla

1

17

2016-01-08 - 2016-12-31

teploty vysoké

1

7

2016-06-23 - 2016-07-11

teploty vysoké

2

4

2016-06-24 - 2016-07-12

prízemný mráz

1

15

2016-04-20 - 2016-09-23

búrka

1

31

2017-05-12 - 2017-08-27

2016

2015

2014

Rok Klimatický jav

2
0
1
7
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Obdobie výskytu
klimatického javu
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Rok Klimatický jav

2018

búrka
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Stupeň
výstrahy

Počet výstrah
v uvedenom období

Obdobie výskytu
klimatického javu

2

7

2017-06-16 - 2017-08-27

vietor

1

30

2017-01-05 - 2017-12-29

vietor

2

2

2017-09-14 - 2017-10-29

vietor

3

1

2017-10-29 - 2017-10-29

dážď

1

10

2017-08-06 - 2017-10-23

dážď

2

2

2017-10-22 - 2017-10-23

sneženie

1

2

2017-11-29 - 2017-11-30

poľadovica

1

23

2017-01-12 - 2017-12-31

záveje

1

14

2017-01-04 - 2017-11-30

hmla

1

40

2017-01-01 - 2017-12-31

teploty nízke

1

22

2017-01-06 - 2017-01-30

teploty nízke

2

2

2017-01-10 - 2017-01-11

teploty vysoké

1

27

2017-05-30 - 2017-08-31

teploty vysoké

2

15

2017-06-22 - 2017-08-27

teploty vysoké

3

3

2017-08-03 - 2017-08-10

prízemný mráz

1

17

2017-04-16 - 2017-10-10

búrka

1

45

2018-04-12 - 2018-09-04

búrka

2

12

2018-06-01 - 2018-09-03

vietor

1

15

2018-01-30 - 2018-12-24

vietor

2

2

2018-09-23 - 2018-09-24

dážď

1

3

2018-08-25 - 2018-08-27

sneženie

1

3

2018-02-07 - 2018-03-18

poľadovica

1

32

2018-01-01 - 2018-12-31

záveje

1

9

2018-01-14 - 2018-12-20

hmla

1

19

2018-01-01 - 2018-12-14

teploty nízke

1

2

2018-02-28 - 2018-03-01

teploty vysoké

1

18

2018-05-31 - 2018-08-23

teploty vysoké

2

14

2018-07-29 - 2018-08-23

prízemný mráz

1

7

2018-09-25 - 2018-10-05

Na základe analýzy vstupných klimatických údajov, informácií o extrémoch počasia
evidovaných SHMÚ v záujmovom území je spracovaný prehľad expozície a vývoja sledovaných
klimatických javov a prírodných rizík (tab. 3.3 až tab. 3.12).
Tabuľka 3.3: Posúdenie expozície a vývoja rizikových klimatických javov – silný vietor
Rizikový klimatický jav
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu
Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný
jav spôsobuje

Silný vietor
Silný vietor je prejavom silných prúdení vzduchovej hmoty. Negatívnymi prejavmi
daného klimatického javu je vysúšasnie povrchov, poškodenia majetku, vývraty
drevín, lámanie konárov stromov, poškodenie stavebných objektov po vývrate
drevín a dopade odlomených konárov.
Výskyt silných vetrov je zaznamenaný prevažne v zimných mesiacoch, za
posledných 7 rokov sa v danom období vyskytoval počet výstrah pre silné vetry
od 15 do 46 ráz. Ojedinele boli zaznamenané výstrahy týkajúce sa silných vetrov
aj v letnom období (viď. tab. 3.2)
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru
exponovanú vonkajším poveternostným podmienkam, najmä na oplotenie, PHS,
PHSS a PSS
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Očakávaný vývoj frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Hlavné neistoty
a odporúčania pre
koncipovanie navrhovaného
zámeru

Exponované úseky a objekty
stavby

Požiadavky na doplňujúce
analýzy a posudky

Stanovenie miery expozície
navrhovaného zámeru
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Počet dní so silným vetrom má do budúcnosti vzrastajúci trend.
Neistota pri stanovení výskytu rizikového klimatického javu na základe dostupných
klimatických údajov.
Ochrana stavby pred uvedenými klimatickými javmi je zabezpečená,
najzraniteľnejšie objekty (oplotenie, PHS, PHSS a PSS) sú dimenzované podľa
normy na silné vetry.
Frekvencie vzniku extrémnych prejavov silných vetrov nie je v súčasnosti vysoká,
avšak silný vietor sa v predmetnom území vyskytuje každoročne. Do budúcnosti
sa predpokladá nárast expozície rýchlostnej cesty a jednotlivých objektov voči
silným vetrom v spojení s búrkovými javmi.
Hodnotený úsek rýchlostnej cesty R7 je vedený cez poľnohospodársky využívané
územie, s nízkym výskytom vegetačných porastov (lesná a nelesná drevinová
vegetácia). Z tohto dôvodu je riziko pádu stromov v dôsledku silného vetra nízke,
ale z hľadiska otvoreného nechráneného priestoru (okrem úsekov chránených
protihlukovými a protisvetelnými stenami), bude väčšia časť trasy rýchlostnej
cesty, vrátane všetkých súvisiacich prvkov vystavená náporom vetra.
Nie sú.
SÚČASNOSŤ
Frekvencie a intenzity javu sú
v súčasnosti relatívne intenzívne.
Z dlhodobého hľadiska však
výskyt vetra s rýchlosťou nad 12
m/s predstavuje menej ako 1 %
zastúpenie z frekvenčného
rozdelenia priemerných
hodinových rýchlostí vetra
v dotknutom území (cca 3 dni
v roku).

1

BUDÚCNOSŤ
Vzhľadom na predpokladaný
nárast búrkovej činnosti
a s ňou spojeného nárastu
rýchlosti vetra možno
v budúcnosti očakávať mierne
zvýšenú expozíciu rýchlostnej
cesty a jednotlivých objektov
voči silnému vetru.

2

Tabuľka 3.4: Posúdenie expozície navrhovaného zámeru na riziká spojené so zmenou klímy – silné
dažde
Rizikový klimatický jav
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu

Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný
klimatický jav spôsobuje

Očakávaný vývoj frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu

Silné dažde
Stupeň nebezpečenstva v dôsledku silného dažďa vzrastá s jeho intenzitou a
dobou trvania. Na počiatku spôsobuje silný dážď len nebezpečenstvo tzv.
akvaplaningu, keď sa kolesá automobilu pohybujú po tenkej vrstve vody, čo môže
spôsobiť jeho neovládateľnosť. Po dlhšej dobe trvalého dažďa dochádza k tomu,
že voda nestačí prirodzene odtekať alebo sa vsakovať a dochádza k rozvodneniu
na menších, postupne i na väčších tokoch.
Frekvencie silných dažďov sú v danom území viazané najčastejšie na mesiace
máj, november a december. Ide o priemerný úhrn zrázok nad 40 mm.
Predmetný rizikový klimatický jav spôsobuje poškodenie infraštruktúry, majetku,
narušenie stability násypov, možné poškodenie mostov, podmytie mostných
pilierov, ohrozenie bezpečnosti dopravy a obmedzenie dopravy.
Všeobecné dopady: zaplavené cestné komunikácie a súvisiace objekty, nadmerná
záťaž a opotrebenie odtokových systémov; v dôsledku sekundárnych rizík
(povodne, zosuvy) narušenie statiky mostných pilierov, resp. ich zrútenie.
V čase intenzívnych a dlhotrvajúcich dažďov je možné očakávať vybreženie tokov
a kanálov.
Na Slovensku možno očakávať do roku 2100 nasledovné prejavy zmien
klimatického javu a sekundárnych rizík podľa Stratégie adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR, 2018):
- predpokladá sa mierny nárast zrážok (okolo 10 %) predovšetkým na severe
Slovenska;
- väčšie zmeny by mali nastať v ročnom chode a časovom režime zrážok – v
lete sa všeobecne očakáva slabý pokles úhrnov zrážok (predovšetkým na
juhu Slovenska) a v zvyšnej časti roka slabý až mierny rast úhrnov zrážok
(predovšetkým v zime a na severe Slovenska), v teplej časti roka sa očakáva
zvýšenie premenlivosti úhrnov zrážok, častejšie sa vyskytnú málo zrážkové
(suché) obdobia na strane jednej a budú zrážkovo výdatnejšie krátke daždivé
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Silné dažde
obdobia na strane druhej;
- v súvislosti s nárastom intenzity zrážok bude častejšie dochádzať k prívalovým
povodniam a vyliatiu miestnych potokov, ktoré dodnes ešte nezaznamenali
významnú povodňovú aktivitu
Očakávaný vývoj klimatických ukazovateľov:
Priemerné ročné zrážky: +10%
Priemerné sezónne zrážky: +10%
Priemerné mesačné zrážky: +10%
Maximálny úhrn denných zrážok: +10 %
Priemerný počet dažďových dní v roku: približne rovnaký
Očakáva sa častejší výskyt zrážkovo výdatnejších daždivých období v spojení s
nárastom nerovnomerne rozložených zrážok počas roka.
Neistota pri stanovení výskytu rizikového klimatického javu na základe dostupných
klimatických údajov.
Predmetné sekundárne klimatické riziko a jeho prejavy pôsobia na celú
infraštruktúru exponovanú voči vonkajším poveternostným podmienkam najmä na
cestné a mostné objekty.
Je možné očakávať zvýšenie hladiny vodných tokov a kanálov v dôsledku vysokej
intenzity dažďov, sekundárne je zvýšené riziko zanesenia priepustov.
Zakladanie mostných objektov je navrhnuté prevažne ako hĺbkové, na
veľkopriemerových pilótach. Vyliate vodné toky nemôžu ohroziť prevádzku na
rýchlostnej ceste vzhľadom na jej výškové vedenie. Vplyvom nárastu denných
zrážok a ich intenzity vrátane búrkovej činnosti je spojené aj s nárastom rizika
vzniku povodní v danom území.
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru
exponovanú voči vonkajším poveternostným podmienkam.
Zvýšenie hladiny vodných tokov z dôvodu vysokej intenzity, resp. z dôvodu
dlhotrvajúceho dažďa možno očakávať na všetkých dotknutých vodných tokoch,
najmä na Váhu.
Nie sú.
SÚČASNOSŤ
Výskyt intenzívnych dažďov nie
je v súčasnosti častý, avšak
intenzita zrážok je pomerné
vysoká.
2

BUDÚCNOSŤ
Predpokladaný mierny nárast
priemerného zrážkového
úhrnu (+10 %) nebude mať
zásadný vplyv na
infraštruktúrnu stavbu. Nárast
miery expozície rýchlostnej
cesty pri odhadovanom
náraste intenzity zrážok
nebude významný.

2

Tabuľka 3.5: Posúdenie expozície a vývoja rizikových klimatických javov – snehové javy
Rizikový klimatický jav
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu

Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný
jav spôsobuje

Snehové javy
Snehové kalamity, stávajú sa hlavne v zimnom období pri výraznejších snehových
zrážkach spojených s vetrom. Dochádza k zavaleniu komunikácií snehom a
odrezaniu celých oblastí od zásobovacích, prepravných, zdravotníckych a iných
centier. Vplyvom námraz dochádza k prerušeniu energetických sietí a závalom (aj
návejom) na komunikáciách.
Výskyt snehových javov je zaznamenaný v zimných mesiacoch, za posledných 7
rokov sa v danom období vyskytoval počet výstrah pre snehové javy od 2 do 16
ráz. (viď. tab. 3.2)
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru
exponovanú vonkajšími poveternostnými podmienkami, najmä na cestné objekty.
V zimnom období dochádza k snehovým zrážkam, ktoré zhoršujú plynulosť
premávky. Ojedinele sa v dotknutom území vyskytovali aj výdatné snehové
zrážky. Tento klimatický jav nebude predstavovať pre objekty rýchlostnej cesty
riziko, dôraz je kladený len na zvýšené nároky na údržbu komunikácie. Riziko
pádu stromov z preťaženia snehom pri rýchlostnej ceste je minimálny vzhľadom
na nízke zastúpenie vegetačných prvkov.
Snehové jazyky a záveje sa môžu vyskytnúť v úsekoch, kde je trasa vedená
otvorenou poľnohospodárskou krajinou na teréne a na nízkych násypoch.
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Na Slovensku môžeme očakávať do roku 2100 nasledovné prejavy zmien
klimatického javu:
- vzhľadom na očakávaný nárast teplôt v zimnom období, bude snehová pokrývka
nepravidelná
- častejšie sa budú vyskytovať prudké topenia snehu spojené s dažďom
Očakávaný vývoj klimatických ukazovateľov:
Maximálny úhrn zimných denných zrážok: mierne stúpne
Zásoba vody v snehovej pokrývke: približne rovnaká
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou: bude klesať
Absolútne maximum snehovej pokrývky: bude klesať
Neistota pri stanovení výskytu rizikového klimatického javu na základe dostupných
klimatických údajov.
Ochrana stavby pred uvedenými klimatickými javmi je zabezpečená realizáciou
sanačných opatrení.
Frekvencie vzniku extrémnych prejavov snehových javov nie sú v súčasnosti
vysoké, avšak snehové kalamity sa vyskytujú takmer každoročne. Do budúcnosti
sa nepredpokladá nárast expozície rýchlostnej cesty a jednotlivých objektov voči
snehovým javom .
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru.
Nie sú.
SÚČASNOSŤ
Frekvencie vzniku extrémnych
prejavov snehových javov nie sú
v súčasnosti vysoké, ale ak
nastanú, sú často krátkodobo
intenzívne.

2

BUDÚCNOSŤ
Vzhľadom na očakávaný
pokles snehovej pokrývky
vplyvom otepľovania,
nepredpokladá sa nárast
expozície rýchlostnej cesty
a jednotlivých objektov voči
snehovým javom.

1

Tabuľka 3.6: Posúdenie expozície a vývoja rizikových klimatických javov – námrazové javy
Rizikový klimatický jav
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu

Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný
klimatický jav spôsobuje

Očakávaný vývoj frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu

Námrazové javy
Námrazy a poľadovice, vznikajú v zimnom období po daždi, alebo mrholení.
Vytvorí sa homogénna, priesvitná ľadová vrstva, ktorá obaľuje predmety a môže
tak spôsobiť ich poškodenie, lesné polomy a iné škody na majetku alebo aj zdraví
človeka. Najčastejší výskyt týchto javov je na cestných komunikáciách, ktoré nie
sú chránené prírodnými alebo umelými prekážkami alebo vegetáciou (tzv.
otvorené úseky).
Extrémne nízke teploty sa vyskytujú rozdielne v rámci sledovaných období.
Mrazové dni sú najčastejšie evidované počas januára, v poslednom 10 ročnom
období s frekvenciou v intervale 14-32 dní (viď tab. 3.2).
Na cestnej infraštruktúre dochádza k vzniku poľadovice (aj v kombinácii s
dažďom), k zníženiu bezpečnosti premávky. Najviac ohrozenými objektamisú
cestné a mostné objekty. Výkyvy a náhle poklesy teplôt spôsobujú rýchlejšie
opotrebovanie vrchnej vrstvy vozovky.
Dopady: Sneh a ľad na ceste, dopravné nehody, znížená kvalita vozoviek,
zvýšené nároky na zimnú údržbu.
Na mostoch nad tokmi, najmä nad Váhom možno očakávať vznik poľadovice.
Scenáre vývoja predpokladajú výraznejšie zmeny v ročnom chode teploty
vzduchu. V jesenných a zimných mesiacoch by mal byť pokles teploty menší ako
vo zvyšnej časti roka. Trochu rýchlejšie by mali rásť denné minimá ako denné
maximá teploty vzduchu, čo spôsobí pokles priemernej dennej amplitúdy teploty
vzduchu. Priemerné teploty (ročné a zároveň aj sezónne) vzduchu by sa mali
postupne zvyšovať o 2 až 4 °C v porovnaní s priemermi obdobia 1951 – 1980,
pričom sa zachová doterajšia medziročná a medzi sezónna časová premenlivosť.
Napriek odhadu zvyšovania sa priemerných denných teplôt sa očakáva zvýšené
riziko vzniku poľadovice a námrazových javov, dôvodom je predpokladaný slabý
až mierny nárast úhrnov zrážok (aj kvapalných) v zimnom období, čo v spojení s
pravidelnejšími a opakujúcimi sa obdobiami odmäku môže spôsobovať častejší
výskyt námrazových javov.
Očakávaný vývoj klimatických ukazovateľov:
Priemerná ročná teplota: bude stúpať
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Priemerná zimná teplota: bude klesať
Minimálna dosiahnutá teplota: napriek nárastu teplôt sa môžu vyskytnúť extrémne
prípady, ktoré budú z dlhodobého hľadiska atakovať a presahovať historické
najnižšie teploty
Priemerný počet ľadových dní: menej
Priemerný počet mrazových dní: menej
Neistota pri stanovení výskytu rizikového klimatického javu na základe dostupných
klimatických údajov. Frekvencie vzniku extrémnych teplôt (mínusových) nie sú v
súčasnosti vysoké. Vzhľadom na predpokladaný vývoj hodnôt zimných teplôt
vzduchu bude mať expozícia rýchlostnej cesty a jednotlivých objektov voči
mrazom klesajúcu tendenciu, avšak napriek tomu je pre určitý počet dní v roku
možné očakávať zvýšené riziko vzniku poľadovice.
Exponovaný je najmä úsek R7 v blízkosti vodného toku Váh. Z hľadiska výskytu
námrazových javov sú v tomto území úseky s mostnými objektami (v nočných
a ranných hodinách), kedy dochádza k podchladzovaniu konštrukcií mostov
a tvorbe rôznych druhov námraz. Vzhľadom na vedenie trasy cesty a morfológiu
terénu je možné konštatovať, že predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia
na celú infraštruktúru exponovanú vonkajším poveternostným podmienkam.
Nie sú.

SÚČASNOSŤ
Frekvencie výskytu extrémne
nízkych teplôt sú v súčasnosti
priemerné.
Stanovenie miery expozície
navrhovaného zámeru

2

BUDÚCNOSŤ
Vzhľadom na predpokladaný
nárast hodnôt zimných teplôt
bude mať expozícia
rýchlostnej cesty voči mrazom
klesajúcu tendenciu. Ale
riziko bude pretrvávať, a to aj
vďaka zvyšovaniu počtu
prejavov extrémnych
klimatických javov, vrátane
mrazivých dní.

2

Tabuľka 3.7: Posúdenie expozície navrhovaného zámeru na riziká spojené so zmenou klímy – vysoké
teploty
Rizikový klimatický jav
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu
Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný
klimatický jav spôsobuje
Očakávaný vývoj frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu

Hlavné neistoty
a odporúčania pre
koncipovanie navrhovaného
zámeru

Vysoké teploty
Zvýšený počet dní s teplotou vzduchu nad 35 °C. Výskyt vĺn horúčav, zvýšený
počet tropických dní a nocí (teplota nad 30 °C).
V ostatných rokoch častejší výskyt nadpriemerných teplôt v letných mesiacoch,
sprevádzaný suchom. Vysoký počet dní s teplotou nad 35 °C sa vyskytuje
v mesiacoch jún až september.
Prehrievanie povrchu, deformácia vozoviek, ohrozenie bezpečnosti dopravy a
obmedzenie dopravy. Najviac ohrozenými objektami sú cestné objekty.
Podľa Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR,
2018) na Slovensku do roku 2100 sa predpokladá:
Scenáre nepredpokladajú výraznejšie zmeny v ročnom chode teploty
vzduchu, v jesenných mesiacoch by mal byť rast teploty menší ako v
zvyšnej časti roka.
Rýchlejšie by mali rásť denné minimá ako denné maximá teploty
vzduchu, čo spôsobí pokles priemernej dennej amplitúdy teploty
vzduchu.
Priemerné teploty (ročné a zároveň aj sezónne) vzduchu by sa mali
postupne zvyšovať o 2 až 4 °C v porovnaní s priemermi obdobia 1951 –
1980, pričom sa zachová doterajšia medziročná a medzisezónna časová
premenlivosť
Očakávaný vývoj klimatických ukazovateľov:
Priemerný počet tropických dní a nocí: bude narastať
Priemerný počet letných dní: bude narastať
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru
exponovanú voči vonkajším poveternostným podmienkam.
Vysokým teplotám sú vystavené najmä asfaltové vozovky, ktoré sa vplyvom
vysokej teploty deformujú a vznikajú na nich vyjazdené koľaje.
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Územie patrí do teplej klimatickej oblasti. Môžeme očakávať nárast počtu dní s
vyššími teplotami vzduchu. Pri očakávanom raste priemerných ročných či
sezónnych teplôt vzduchu sa predpokladá výskyt teplôt, ktoré by mohli priamo či
nepriamo (požiare) ohroziť rýchlostnú cestu z technického či prevádzkového
hľadiska. Riziko vzniku požiarov vegetačných prvkov je pomerne veľké hlavne
v letných mesiacoch, kedy sú často zaznamenané tropické teploty a deficit zrážok
je veľký. Prítomnosť vegetačných prvkov je však v rámci celého úseku rýchlostnej
cesty nízka. Frekvencia výskytu extrémnych teplôt a vĺn horúčav je už
v súčasnosti v niektorých rokoch vysoká. Vzhľadom na predpokladané celkové
otepľovanie je potrebné s výskytom extrémne vysokých teplôt vzduchu počítať
častejšie.
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru
exponovanú vonkajším poveternostným podmienkam.
Nie sú.
SÚČASNOSŤ
Frekvencie a intenzity vzniku
extrémnych priemerných
mesačných teplôt majú za
obdobie rokov 2012-2018
stúpajúcu tendenciu. Napriek
tomu je však stále na základe
dlhodobých pozorovaní za
obdobie 1960 – 2010 počet
tropických dní v území za rok
relatívne nízky.

2

BUDÚCNOSŤ
Vzhľadom na predpokladaný
nárast teplôt ako aj počtu
tropických dní a nocí bude
expozícia rýchlostnej cesty
a jej jednotlivých objektov
voči vysokým teplotám
narastať.

3

Tabuľka 3.8: Posúdenie expozície navrhovaného zámeru na riziká spojené so zmenou klímy – búrkové
javy
Rizikový klimatický jav
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu

Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný
klimatický jav spôsobuje

Búrkové javy
Búrkový jav kombinuje kritéria pre dážď a nárazy vetra, teda aj riziká a
nebezpečné prejavy z týchto 2 javov (zvyčajne pôsobí lokálne). Významné je
riziko škôd z výskytu krúp. Predpovedanie elektrickej aktivity nie je možné
vzhľadom na neznáme rozloženie elektrického poľa a elektrických vlastností
objektov v čase a priestore, kde sa búrkový jav formuje. Zásah bleskom
predstavuje riziko vzniku požiaru, poškodenia až zničenia zasiahnutého objektu,
prerušenie dodávky elektrickej energie, prenosu údajov, znefunkčnenia prístrojov,
ale aj poškodenie zdravia prípadne smrť zasiahnutých osôb a zvierat.
Búrkový jav je teda spravidla sprevádzaný niekoľkými prejavmi (prívalový dážď,
krupobitie, nárazový vietor, elektrické výboje). Tieto nebezpečné prejavy sa pri
silnejších búrkach nevyskytujú samostatne, ale spoločne alebo v určitom slede za
sebou. Typická silná búrka začína postupným alebo prudkým zosilnením vetra
(nárazy vetra, výnimočne tornádo), krátko potom (v rádoch jednotiek až desiatok
sekúnd) spravidla príde prívalový dážď, sprevádzaný výrazným zosilnením
bleskovej aktivity, a po zoslabení vetra a zrážok sa v závere dostaví krupobitie. V
iných prípadoch sa všetko môže odohrať bez úvodného zosilnenia vetra, alebo
krupobitia môže prísť takmer súčasne s prvotným nárazom vetra a nástupom
zrážok. Vždy záleží na type búrky a na polohe zasiahnutého miesta voči jej stredu
a na smere postupu búrky.
V skúmanom území sa v priebehu roka, od septembra do apríla vyskytujú búrkové
javy častejšie v porovnaní s ostatnou časťou roka. Počet výstrah kvôli búrkovým
javovm sa v období september, resp. začiatok otóbra do apríla pohybuje za
hodnotené obdobie rokov 2012-2018 v intervale 25-45 (viď ta. 3.2).
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru (cestné,
mostné objekty, oplotenie, protihlukové steny, úpravy tokov) exponovanú voči
vonkajším poveternostným podmienkam. Predmetný rizikový klimatický jav
spôsobuje poškodenie infraštruktúry, majetku, narušenie stability násypov, možné
poškodenie mostov, podmytie mostných pilierov, ohrozenie bezpečnosti dopravy a
obmedzenie dopravy.
Všeobecné dopady: zaplavené cestné komunikácie a súvisiace objekty, nadmerná
záťaž a opotrebenie odtokových systémov; v dôsledku sekundárnych rizík
(povodne) narušenie statiky mostných pilierov, resp. ich zrútenie.
V čase intenzívnych a dlhotrvajúcich búrok je možné očakávať vybreženie tokov
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a kanálov.
Zvýšenie hladiny vodných tokov z dôvodu vysokej intenzity resp. dlhotrvajúceho
dažďa možno očakávať na všetkých dotknutých vodných tokoch, najmä na Váhu.
Na Slovensku možno očakávať do roku 2100 nasledovné prejavy zmien
klimatického javu a sekundárnych rizík podľa Stratégie adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR, 2018):
- predpokladá sa mierny nárast zrážok (okolo 10 %) predovšetkým na severe
Slovenska;
- väčšie zmeny by mali nastať v ročnom chode a časovom režime zrážok – v
lete sa všeobecne očakáva slabý pokles úhrnov zrážok (predovšetkým na
juhu Slovenska) a v zvyšnej časti roka slabý až mierny rast úhrnov zrážok
(predovšetkým v zime a na severe Slovenska), v teplej časti roka sa očakáva
zvýšenie premenlivosti úhrnov zrážok, častejšie sa vyskytnú málo zrážkové
(suché) obdobia na strane jednej a budú zrážkovo výdatnejšie krátke daždivé
obdobia na strane druhej;
- v súvislosti s nárastom intenzity zrážok bude častejšie dochádzať k prívalovým
povodniam a vyliatiu miestnych potokov, ktoré dodnes ešte nezaznamenali
významnú povodňovú aktivitu
Očakávaný vývoj klimatických ukazovateľov:
Intenzita prívalového dažďa: nárast
Frekvencia búrok: nárast
Neistota pri stanovení výskytu rizikového klimatického javu.
Predmetné sekundárne klimatické riziko a jeho prejavy pôsobia na celú
infraštruktúru exponovanú voči vonkajším poveternostným podmienkam najmä na
cestné a mostné objekty.
Je možné očakávať zvýšenie hladiny vodných tokov a kanálov v dôsledku vysokej
intenzity dažďov, sekundárne je zvýšené riziko zanesenia priespustov.
Zakladanie mostných objektov je navrhnuté prevažne ako hĺbkové, na
veľkopriemerových pilótach. Vyliate vodné toky nemôžu ohroziť prevádzku na
rýchlostnej ceste vzhľadom na jej výškové vedenie. Vplyvom nárastu denných
zrážok a ich intenzity vrátane búrkovej činnosti bude narastať aj riziko vzniku
povodní v danom území.
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru
exponovanú voči vonkajším poveternostným podmienkam.
Riziko pádu stromov v dôsledku silného vetra je minimalizované trasovaním
hodnoteného úseku R7 a absenciou lesných porastov ako aj stromovej nelesnej
vegetácie.
Zvýšenie hladiny vodných tokov z dôvodu vysokej intenzity resp. dlhotrvajúceho
dažďa možno očakávať na Váhu.
Nie sú.
SÚČASNOSŤ
Frekvencia a intenzita búrkových
javov v predmetnom území je
mierna, avšak už v súčasnosti
búrkové javy spôsobujú
významné škody na
infraštruktúre a majetku.

2

BUDÚCNOSŤ
V budúcnosti sa očakáva
nárast frekvencie búrkových
javov s vyššími intenzitami
nárazov vetra a zrážkovej
činnosti ako aj rozmerom
krúp.

3

Tabuľka 3.9: Posúdenie expozície navrhovaného zámeru na riziká spojené so zmenou klímy – hmly
Rizikový klimatický jav
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu

Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný
klimatický jav spôsobuje

Hmly
Hmly vznikajú často v podmienkach, kde sa vyskytujú teplotné inverzie, väčšie
amplitúdy teploty vzduchu, výskytujú sa nízke inverzné oblačnosti. Prítomnosťou
vodných tokov a kanálov je v predmetnom území častý výskyt hmiel
s dohľadnosťou menej než 100 metrov. Inverzné a hmlisté počasie môže
pretrvávať nepretržite aj niekoľko dní, čo v kombinácii so zápornou teplotou
vzduchu vytvára predpoklady výskytu námrazových javov.
V hodnotenom období 7 rokov sa v dotknutom území opakovane vyskytovali
výstrahy súvisiace s hmlou, a to v počte 17-40 výstrah za rok (viď tab. 3.2).
Hmla ovplyvňuje predovšetkým prevádzku dopravy. Jej výskyt spôsobuje
zníženú viditeľnosť a s tým súvisiacu zníženú bezpečnosť cestnej premávky a jej
plynulosť. Z hľadiska vplyvu na dané územie majú hmly za následok zhoršené
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rozptylové podmienky pre emisie z dopravy a zapríčiňujú ich hromadenie sa
v mieste vzniku.
Pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu a silnej hmle môže dôjsť k ovlhnutiu
vozoviek a hmla môže byť sprevádzaná i mrholením, v zime aj mrznúcim
mrholením s následnou tvorbou poľadovice.
Podľa Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR,
2018) na Slovensku do roku 2100 sa predpokladá:
Rýchlejšie by mali rásť denné minimá ako denné maximá teploty
vzduchu, čo spôsobí pokles priemernej dennej amplitúdy teploty
vzduchu. So zväčšovaním teplotných rozdielov v noci a cez deň sa
zvyšuje predpoklad vzniku hmiel.
Očakávaný vývoj klimatických ukazovateľov:
Priemerná rýchlosť vetra: mierny nárast.
Počet veterných dní: mierny nárast.
Priemerný počet dní s hmlou: približne rovnaký.
Predmetný klimatický jav a jeho prejavy pôsobia na infraštruktúru sekundárne.
Neohrozujú samotnú infraštruktúru, ale je predpoklad zvýšeného rizika
dopravných nehôd v dôsledku zhorčenej viditeľnosť a následne môže pri
dopravných nehodách prísť k poškodeniu infraštruktúry.
Výskyt hmiel je z hľadiska predikcie ťažko predpovedateľný klimatický jav.
V prípade zníženej viditeľnosti v dôsledku výskytu hmly je exponovaná celá trasa
rýchlostnej cesty. Zvýšená riziko je v úsekoch, kde sa R7 stretáva s vodnými
tokmi.
Nie sú.
SÚČASNOSŤ
Frekvencia vzniku hmiel je
v území priemerná.

Stanovenie miery expozície
navrhovaného zámeru

2

BUDÚCNOSŤ
Do budúcnosti sa
nepredpokladá nárast výskytu
tohto klimatického javu,
vzhľadom na nezmenené
prúdenie smeru vetra, mierny
nárast jeho rýchlosti a
zníženie dennej amplitúdy
teplôt.

2

Tabuľka 3.10: Posúdenie expozície navrhovaného zámeru na prírodné riziká spojené so zmenou klímy –
povodne
Prírodné riziko
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu

Povodne
Povodeň vzniká, ak: a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a
bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta
vodného toku už vylieva, b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo
zrážok alebo topenia snehu do recipienta a dochádza k zaplaveniu územia
vnútornými vodami; c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z
koryta vodného toku vylieva v dôsledku prekážok v koryte vodného toku, na
mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území, d) sa zaplavuje územie
následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu,
e) sa zaplavuje územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad
povrch terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; f)
hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku
vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe.
Povodne škodia svojou kinetickou silou a deštrukciou unášaným materiálom,
alebo podmáčaním pri dlhodobom zaplavení pozemkov pri rozlievaní v údolných
nivách. V záujmovom území sa vyskytujú tieto druhy povodní:
- letné povodne z trvalých dažďov,
- prívalové (bleskové) povodne.
Najväčšie problémy pri týchto druhoch povodní spôsobuje veľká dynamická sila
vody a jej unášaného materiálu. Situáciu potom nezriedka komplikujú
nedostatočné kapacitné alebo zanesené priepusty a mostíky, za ktorými sa voda
vzdúva.
Povodeň môže vzniknúť aj poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo na
hydroenergetickej stavbe na vodnom toku.
Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň
už vznikla. Výstraha SHMU sa vydáva na stupeň povodňovej aktivity.
Mieru nebezpečenstva charakterizujú stupne povodňovej aktivity (SPA).
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Povodne sú v predmetnom území v nedávnej minulosti evidované v r. 2010 a
v 2013 (viď tab. 3.1).
Predmetný rizikový klimatický jav spôsobuje poškodenie infraštruktúry, majetku,
narušenie stability násypov, možné poškodenie mostov, podmytie mostných
pilierov, ohrozenie bezpečnosti dopravy a obmedzenie dopravy.
V čase intenzívnych a dlhotrvajúcich dažďov je možné očakávať vybreženie
prekleňovaných tokov a kanálov.
Na Slovensku možno očakávať častejší výskyt zrážkovo výdatnejších daždivých
období, ktoré budú spojené so silnými prívalovými dažďami a búrkami. Vzhľadom
na to, že záujmové územie predstavuje intenzívne poľnohospodársky využívané
územie, veľké hony polí vytvárajú podmienky pre rozliatie prípadného zvýšeného
objemu zrážkovej vody. Tiež prítomnosť mnohých kanálov a tokov v území
predstavuje početné recipienty. Riziko povodní je stredné.
Klimatické riziko a jeho prejavy pôsobia na celú infraštruktúru exponovanú voči
vonkajším poveternostným podmienkam, ide najmä o stavebné objekty a ich
súčasti, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodných tokov. Zvýšenie hladiny vodných
tokov v dôsledku vysokej intenzity dažďov a potenciálnej prívalovej povodne
možno očakávať na menších potokoch a kanáloch. Nasiaknutím podložia pri
silných a dlho trvajúcich dažďoch sa v území prejavujú aj záplavy v dôsledku
zvýšenia hladiny podzemnej vody.
Zakladanie mostných objektov je navrhnuté prevažne ako hĺbkové, na
veľkopriemerových pilótach. Vyliate vodné toky by nemali ohroziť prevádzku na
rýchlostnej ceste vzhľadom na jej výškové vedenie. Nepredpokladá sa
ovplyvnenie spodných častí stavieb mostných objektov.
Čiastočne exponované sú úseky, kde prichádza trasa rýchlostnej cesty do
kontaktu s vodnými tokmi a vodnými kanálmi.
Nie sú.
SÚČASNOSŤ
Frekvencia a intenzita vzniku
povodní je v danom území
stredná. Vzhľadom na výšku
nivelety rýchlostnej cesty
a početé mostné objekty sa
predpokladá stredná expozícia
rýchlostnej cesty voči
povodniam.

2

BUDÚCNOSŤ
Vplyvom nárastu denných
zrážok a ich intenzity je
predpoklad zvýšenej búrkovej
činnosti, v dôsledku ktorej
môže byť (nárazovo) zvýšený
objem zrážkovej vody
v území a lokálne sa budú
prejavovať aj povodne.
Vzhľadom na
geomorfologické podmienky
a možnosti priestorovej
distribúcie vody budú
povodne predstavovať
stredné riziko.

2

Tabuľka 3.11: Posúdenie expozície navrhovaného zámeru na prírodné riziká spojené so zmenou klímy –
zosuvy
Prírodné riziko
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu

Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu
Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný jav
spôsobuje
Očakávaný vývoj frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu

Zosuvy (svahové deformácie)
Svahová deformácia (zosuv) je výsledná forma svahového pohybu vyvolaná
pôsobením gravitácie, pri ktorom sa vytvorilo teleso odlišujúce sa od okolitého
horninového prostredia zmenou vonkajšieho tvaru, polohy alebo objemu, resp.
vnútornej štruktúry. Svahové deformácie predstavujú na časti územia Slovenska
(cca 5,25 % z celkovej rozlohy územia SR) nebezpečný geohazard.
Zosuvy (historické a aktuálne) neboli doposiaľ evidované, a to ani prírodného
a ani antropogéneho pôvodu.
Pírodný jav/riziko sa v území neprejavuje.
Prírodný jav/riziko sa v území nepredpokladá.
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Neistoty súsvisiace so stanovením výskytu rizikového príroného javu nie sú
stanovené vzhľadom na fakt, že sa zosuvy v území nevyskytujú a ani nie je
predpoklad, že by sa vyskytli, a to vzhľadom na fakt, že ide z hľadiska zosuvov
a svahových deformácií o stabilný región.
Nie sú.
Nie sú.

SÚČASNOSŤ
V súčasnosti sa zosuvy v území
nenachádzajú.

1

BUDÚCNOSŤ
V budúcnosti sa prirodzené
zosuvy neočakávajú.

1

Tabuľka 3.12: Posúdenie expozície navrhovaného zámeru na prírodné riziká spojené so zmenou klímy –
sucho
Prírodné riziko
Základné charakteristiky
prejavov klimatického javu

Doterajšie frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu

Relevantné dopady, ktoré
v predmetnom území daný jav
spôsobuje

Očakávaný vývoj frekvencie
a intenzity daného
klimatického javu

Hlavné neistoty a odporúčania
pre koncipovanie
navrhovaného zámeru

Sucho
Sucho je klimatický jav, ktorý je výsledkom komplexu prirodzených javov,
prejavujúcich sa v rôznych častiach klimatického systému. Vyskytuje sa
predovšetkým v dôsledku negatívnej zrážkovej anomálie a je charakterizované
podpriemerným množstvom vody a jeho zlou dostupnosťou v rôznych častiach
hydrologického cyklu.
Priestorové rozloženie hodnôt 3 mesačného Palmerovho indexu sucha v máji
2007 na Slovensku: -0,23 (podmienky blízke normálnym podmienkam).
Hodnota Palmerovho indexu sucha sa v r. 2010 pohybola v záujmovom území
intervale 4 až 7, t.j. bolo v predmetnom území zaevidované extrémne sucho.
Veľmi suché obdobia boli podľa tohto indexu zaznamenané aj v rokoch 19941996, kedy sa hodnoty indexu pohybovali od 3,0 do 3,99.
Záujmové územie patrí do oblasti, ktorá bola v r. 2018 vyhodnotená ako oblasť
so začínajúcim suchom. V ostatných rokoch je podľa záznamov SHMÚ častejší
výskyt nadpriemerných teplôt v letných mesiacoch a tento klimatický jav je
sprevádzaný suchom.
Podľa stupňa ohrozenia požiarom patrí dotknuté územie do kategórie C - lesy
s nízkym stupňom ohrozenia požiarom (podľa Vyhlášky MPaRV SR č. 15/2015
Z.z.).
Nie sú známe informácie o vplyvoch požiarov na súčasnú cestnú infraštruktúru
v dotknutej lokalite. Všeobecne môžu požiare suchej vegetácie v okolí ciest
ohrozovať bezpečnosť dopravy a poškodzovať dopravné zariadenia a vozovku.
Avšak prítomnosť vegetačných prvkov je v záujmovom území veľmi nízka.
Vývoj opakovaných zvýšených frekvencií obodbí sucha počas roka má
vzrastajúci trend.
Podľa Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy (MŽP SR, 2018) možno na Slovensku očakávať do roku 2100 nasledovné
prejavy zmien klimatické javu:
 priemerné teploty (ročné a zároveň aj sezónne) vzduchu by sa mali postupne
zvyšovať o 2 až 4 °C
 v lete sa všeobecne očakáva slabý pokles úhrnov zrážok (predovšetkým na
juhu Slovenska), v teplej časti roka sa očakáva výskyt častejších a dlhšie
trvajúcich suchších období; avšak očakávajú sa krátkodobé výdatnejšie dažde
 kombinácia vyšších teplôt, suchšieho obdobia bez väčších úhrnov zrážok
spôsobí zvýšené riziko vzniku požiarov
Očakávaný vývoj klimatických ukazovateľov:
Meteorologické sucho: mierny nárast
Pôdne sucho: mierny nárast
Index požiarneho nebezpečenstva: mierny nárast
Frekvencia vzniku požiarov ako dôsledku sucha nie je v súčasnosti vysoká. Do
budúcnosti je predpoklad mierneho nárastu expozície rýchlostnej cesty a jej
jednotlivých objektov voči suchu a s ním súvisiacich požiarov, vrátane zvýšenia
teploty vzduchu.
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Riziko požiaru tráv a trávnatých plôch existuje pozdĺž celého hodnoteného úseku
rýchlostnej cesty R7, keďže trasa vedie vo veľkej miere bezlesnými äzemiami,
intenzívne poľnohospodársky využívanou pôdou.
Nie sú.
SÚČASNOSŤ
Frekvencia a intenzita javu je
v dotknutom území na
normálnej úrovni.

Stanovenie miery expozície
navrhovaného zámeru

4.

1

BUDÚCNOSŤ
Očakáva sa predpoklad
zvýšeného počtu období
sucha. Vzhľadom na
predpokladaný nárast teplôt,
výskyt vĺn horúčav ako aj
období sucha bude expozícia
rýchlostnej cesty
a jednotlivých objektov voči
požiarom v budúcnosti mierne
narastie.

2

POSÚDENIE ZRANITEĽNOSTI INFRAŠTRUKTÚRNEHO PROJEKTU R7
ZEMNÉ – NOVÉ ZÁMKY Z HĽADISKA RIZÍK SÚVISIACICH SO ZMENOU
KLÍMY

Zraniteľnosť projektu na zmenu klímy predstavuje mieru, do akej je systém náchylný
alebo neschopný zvládnuť určitú úroveň rizikových faktorov prírodných rizík očakávanú v
dôsledku zmeny klímy.
Zraniteľnosť je možné v zmysle metodiky VÚD a.s. Žilina (Ondrejka et al., 2018) vyjadriť
prostredníctvom vzťahu Z = C x E, kde “C“ je stupeň citlivosti projektu vyjadrený
prostredníctvom pridelenia bodov (1-3) podľa hodnotiacej stupnice pre citlivosť projektu a “E“ je
miera expozície pôsobeniu rizikových faktorov prírodných rizík danej úrovne v súčasnosti a v
budúcnosti v dôsledku zmeny klímy vyjadrená obdobne prostredníctvom pridelenia bodov (1-3)
podľa hodnotiacej stupnice pre expozíciu projektu. Hlavnými nástrojmi pre vyjadrenie
zraniteľnosti investičného projektu na prírodné riziká súvisiace so zmenou klímy sú:
 matica zraniteľnosti,
 výsledná vysvetľujúca tabuľka zraniteľnosti.
Maticu zraniteľnosti možno zostrojiť na základe výslednej miery citlivosti projektu a
výslednej miery expozície projektu vyjadrených prostredníctvom bodového hodnotenia v zmysle
príslušných hodnotiacich stupníc (Ondrejka et al., 2018) (tab. 2.3 a tab. 3.3 – 3.12).
Pre zachytenie zmeny zraniteľnosti projektu počas jeho životnosti v dôsledku zmeny
klímy sú pre rýchlostnú cesty R7 Zemné – Nové Zámnky zostavené dve matice zraniteľnosti, z
ktorých jedna uvažuje so súčasnou úrovňou expozície projektu (tab. 4.1) a druhá s budúcou
úrovňou expozície očakávanej v dôsledku zmeny klímy (tab. 4.2).
Pre účely posúdenia a vyhodnotenia celkovej zraniteľnosti projektu v ďalšom kroku
uvádzame výslednú vysvetľujúcu tabuľku zraniteľnosti (Tabuľka 4.3) s konkrétnymi údajmi
získanými z tabuľky analýzy citlivosti a analýzy expozície (miera citlivosti a popis citlivosti,
prahové hodnoty odolnosti, súčasná a budúca miera expozície a popis expozície, exponované
úseky a objekty stavby). (Ondrejka et al., 2018)
V rámci tabuľky sa opisnou formou vzájomne porovnávajú projektované, resp.
uvažované prahové hodnoty odolnosti jednotlivých stavebných objektov projektu na konkrétnu
úroveň pôsobenia rizikových faktorov prírodných rizík súvisiacich so zmenou klímy a
predpokladaná úroveň týchto rizikových faktorov v dôsledku zmeny klímy podľa uvažovaných
scenárov zmeny klímy. (Ondrejka et al., 2018)
Výsledné posúdenie zraniteľnosti a miery rizík infraštruktúrneho projektu rýchlostnej
cesty R7 Zemné – Nové Zámky je znázornené v tabuľke 4.3.
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Tabuľka 4.1: Matica zraniteľnosti infraštruktúrneho projektu Rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky
– súčasnosť
ZRANITEĽNOSŤ
(Z)

CITLIVOSŤ (C)

1

1
silné dažde (oplotenie, PHS,
PHSS, PSS)
snehové javy (oplotenie, PHS,
PHSS, PSS)
vysoké teploty (oplotenie, PHS,
PHSS, PSS)
povodne (oplotenie, PHS, PHSS,
PSS)
zosuvy (R7)
sucho (R7, oplotenie, PHS, PHSS,
PSS)
hmly (R7, oplotenie, PHS, PHSS,
PSS)

2

3

EXPOZÍCIA (E)
2

3

hmly (mostné objekty)

silný vietor (R7, oplotenie, PHS,
PHSS, PSS)
silné dažde (R7, mostné objekty)
námrazové javy (oplotenie, PHS,
PHSS, PSS)
snehové javy (R7, mostné
objekty)
vysoké teploty (R7)
búrkové javy (R7, mostné
objekty, PHS, PHSS, PSS)
povodne (R7, mostné objekty)
námrazové javy
(R7,mostné objekty)

Legenda:

nízka zraniteľnosť
stredná zraniteľnosť
vysoká zraniteľnosť
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Tabuľka 4.2: Matica zraniteľnosti infraštruktúrneho projektu Rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky
– budúcnosť
ZRANITEĽNOSŤ
(Z)

CITLIVOSŤ (C)

1

1

EXPOZÍCIA (E)
2

3

silné dažde (oplotenie, PHS,
PHSS, PSS)
vysoké teploty (oplotenie, PHS,
snehové javy (oplotenie, PHS,
PHSS, PSS)
PHSS, PSS)
povodne (PHS, PHSS, PSS)
povodne (oplotenie)
zosuvy (R7)
sucho (R7, oplotenie, PHS, PHSS,
hmly (oplotenie, PHS, PHSS, PSS)
PSS)
hmly (R7, mostné objekty)

2

3

silný vietor (R7,
oploteniePHS, PHSS, PSS)
silné dažde (R7, mostné
objekty)
námrazové javy (oplotenie, PHS, snehové javy (R7, mostné
PHSS, PSS)
objekty)
povodne (R7)
vysoké teploty (R7)
búrkové javy (R7, mostné
objekty, PHS, PHSS, PSS)
povodne (R7, mostné
objekty)

námrazové javy (R7,
mostné objekty)

Legenda:

nízka zraniteľnosť
stredná zraniteľnosť
vysoká zraniteľnosť
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Tabuľka 4.3: Posúdenie zraniteľnosti projektu rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky
Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Silný vietor

SO 101 -00
Rýchlostná
cesta R7 účinkom
silného vetra je
vystavená celá
stavba

Citlivosť projektu
B Stručný popis
Konštrukčná citlivosť: nízka
Prevádzková citlivosť:
 dynamické tlaky vetra na
pohybujúce sa vozidlá,
 možné zavalenie cesty
2 olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami,
 vznik dopravných nehôd,
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie dopravy
Konštrukčná citlivosť: nízka

Prahové hodnoty
odolnosti
 ochranné pásmo
rýchlostnej cesty je
100 m od osi vozovky
priľahlého jazdného
pásu
 informačný systém na
R7

 ochranné pásmo
cesty
Prevádzková citlivosť:
 dynamické tlaky vetra na
pohybujúce sa vozidlá,
 možné zavalenie cesty
2 olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami,
 vznik dopravných nehôd,
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie dopravy
SO 201-00 až SO 2 Konštrukčná citlivosť:
 mostné objekty sú na
212-00 – Mostné
 možné tlaky vetra na mostnú mimoriadne zaťaženie
objekty – celé
konštrukciu a narušenie statiky vetrom dimenzované
objekty
mosta
podľa požiadaviek
STN EN 1991
Prevádzková citlivosť:
 dynamické tlaky vetra na (Eurokód 1).
 informačný systém na
pohybujúce sa vozidlá
R7
SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky – celá
stavba

Bs

1

1

1

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

2

2

2

Frekvencie a intenzity
javu sú v súčasnosti
relatívne mierne.
Vzhľadom na
predpokladaný nárast
búrkovej činnosti
a s ňou spojeného
nárastu rýchlosti vetra
možno v budúcnosti
očakávať mierne
zvýšenú expozíciu
rýchlostnej cesty
a jednotlivých objektov
voči silnému vetru.

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
4
cestnej premávky
 prevádzkové
obmedzenia
možno očakávať
už pri víchrici
alebo silnom
nárazovom vetre
prislúchajúcim
hodnotám pre
výstrahy I. a II.
stupňa
4

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz
-

 zraniteľnosť je
 potreba definovania
spojená
prahových hodnôt
predovšetkým
odolnosti mostnej
s obmedzením
konštrukcie na
bezpečnosti
rýchlosť (nárazy)
4
a plynulosti
vetra
cestnej premávky
 prevádzkové
obmedzenia
možno očakávať
už pri víchrici
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej stavbe

SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

Konštrukčná citlivosť:

 dynamické tlaky vetra na
oplotenie
Prevádzková citlivosť:
 stredná, dynamické tlaky vetra
2 na oplotenie

Konštrukčná citlivosť:
 protihlukové steny sú
 možné tlaky vetra, pád alebo na mimoriadne
poškodenie PHSS
zaťaženie vetrom
dimenzované v
Prevádzková citlivosť:
 stredná, dynamické tlaky vetra zmysle STN EN 1991
2 na ochranné steny
(Eurokód 1)

Konštrukčná citlivosť:
 protihlukové steny sú
 možné tlaky vetra, pád alebo na mimoriadne
poškodenie PHS
zaťaženie vetrom
dimenzované v
Prevádzková
citlivosť:
2
 stredná, dynamické tlaky vetra zmysle STN EN 1991
(Eurokód 1)
na ochranné steny

Bs

1

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

2

1

2

1

2

Frekvencie a intenzity
javu sú v súčasnosti
relatívne mierne.
Vzhľadom na
predpokladaný nárast
búrkovej činnosti
a s ňou spojeného
nárastu rýchlosti vetra
možno v budúcnosti
očakávať mierne
zvýšenú expozíciu
ochranných stien
voči silnému vetru.

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

alebo silnom
nárazovom vetre
prislúchajúcim
hodnotám pre
výstrahy I. a II.
stupňa
 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s možnosťou
poškodenia
4
oplotenia
a následným
ohrozením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky
 zraniteľnosť je
 potreba definovania
spojená
prahových hoSdnôt
predovšetkým
odolnosti PHS na
s možnosťou
rýchlosť
(nárazy)
poškodenia
vetra
4
konštrukcie PHSS
a následným
ohrozením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky
 zraniteľnosť je
 potreba definovania
spojená
prahových hodnôt
predovšetkým
odolnosti PHS na
s možnosťou
rýchlosť
(nárazy)
4
poškodenia
vetra
konštrukcie PHS
a následným
ohrozením
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Silné dažde

SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

Konštrukčná citlivosť:
 možné tlaky vetra, pád alebo
poškodenie PSS
Prevádzková citlivosť:
 stredná, dynamické tlaky vetra
2 na ochranné steny

SO 101 -00
Konštrukčná citlivosť:
Rýchlostná
 poškodenie vozovky v
cesta R7 v dôsledku jej podmáčania
účinkom silných
Prevádzková citlivosť:
dažďov je
 vznik dopravných nehôd vystavená celá 2 akvaplaning
infraštruktúrna
 vznik kongescií
stavba
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu
SO 102-00
Konštrukčná citlivosť:
Križovatka Nové
 poškodenie vozovky v
Zámky – celá
v dôsledku jej podmáčania
stavba
Prevádzková citlivosť:
 vznik dopravných nehôd 2
akvaplaning
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
zvýšené náklady na údržbu

Bs

1

 odvodnenie R7 je
riešené priečnym a
pozdĺžnym sklonom s
vyvedením na svah
cestného telesa, resp.
do cestných
vsakovacích priekop,
do voľného terénu

 odvodnenie R7 je
riešené priečnym a
pozdĺžnym sklonom s
vyvedením na svah
cestného telesa, resp.
do cestných
vsakovacích priekop,
do voľného terénu

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

2

2

2

2

2

Výskyt intenzívnych
dažďov nie je
v súčasnosti častý,
avšak intenzita zrážok
je pomerné vysoká.
Predpokladaný mierny
nárast priemerného
zrážkového úhrnu
nebude mať zásadný
vplyv na
infraštruktúrnu stavbu.
Nárast miery expozície
rýchlostnej cesty pri
odhadovanom náraste
intenzity zrážok
nebude významný, ale
v spojení s ďalšími
klimatickými javmi sa
expozícia môže
zvyšovať.

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky
zraniteľnosť je
 potreba definovania
spojená
prahových hodnôt
predovšetkým
odolnosti PSS na
s možnosťou
rýchlosť
(nárazy)
poškodenia
vetra
4 konštrukcie PSS
a následným
ohrozením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky
 zraniteľnosť je
 preveriť úroveň
spojená
rizikových faktorov
predovšetkým
pre extrémne zrážky
s obmedzením
 preveriť
bezpečnosti
dostatočnosť
4
a plynulosti
odvodnenia pre
cestnej premávky
extrémne zrážky
 odvodnenie R7 je
riešené priečnym
a pozdĺžnym
sklonom s
vyvedením na
svah cestného
telesa, resp. do
cestných
4
vsakovacích
priekop, do
voľného terénu)
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé
objekty

Konštrukčná citlivosť:
 možné zaplavenie v dôsledku
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému
 zanesenie, znečistenie a
poškodenie priepustov

2

Prevádzková citlivosť:
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky
 odvodňovacie
systémy mostov
sú zaústené do
stokovej siete

 mostné objekty sú
odvodnené
samostatným
potrubným systémom
ktoré sú súčasťou
mostov
 v úseku CHVÚ 005
Dolné Považie budú
dažďové vody
odvádzané z vozovky
priečnym a
pozdĺžnym sklonom
do líniových žľabov
umiestnených v
nespevnenej krajnici;
následne budú tieto
vody pomocou
uličných vpustov
odvedené do
dažďovej stoky,
prečistené v
odlučovači ropných
látok a vypustené do
Palárikovského
kanála

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

2

2

4

 informačný systém na
R7
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty
SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)

Snehové javy

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a SO
352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

SO 101-00
Rýchlostná
cesta R7 účinkom
snehových
javov je
vystavená celá
infraštruktúrna
stavba

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis
Konštrukčná citlivosť: stredná
1

1

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

-

Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka
Prevádzková citlivosť: nízka

Konštrukčná citlivosť: nízka

-

-

1

2

2

-

-

1 Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka
1 Prevádzková citlivosť: nízka

-

Konštrukčná citlivosť:
 ochranné pásmo
 možné poškodenie
rýchlostnej cesty je
konštrukčných vrstiev vozovky
100 m od osi vozovky
priľahlého jazdného
 možné zaplavenie úsekov
pásu
cesty v dôsledku topenia
snehu, ďalších zrážok a
 odstraňovanie
nedostatočnosti
ujazdenej snehovej
odvodňovacieho systému
vrstvy sa na ceste
Prevádzková citlivosť:
vykonáva posypom
 možné zavalenie cesty olámanými
alebo postrekom v
2 vetvami alebo vyvrátenými
zmysle TP 9/2013
stromami
zásadne chemickými
 vznik dopravných nehôd
rozmrazovacími
 vznik kongescií
látkami, (výnimočne aj
 obmedzenie rýchlosti
inertným materiálom
 dočasné vylúčenie dopravy

informačný systém na
 zvýšené náklady na zimnú údržbu
R7
 odvodnenie R7 je
riešené priečnym a
pozdĺžnym sklonom s
vyvedením na svah

-

2

2

Frekvencie vzniku
extrémnych prejavov
snehových javov nie
sú v súčasnosti
vysoké, avšak
snehové kalamity sa
vyskytujú takmer
každoročne.
Vzhľadom na
očakávaný pokles
snehovej pokrývky
vplyvom otepľovania,
nepredpokladá sa
nárast expozície
rýchlostnej cesty
a jednotlivých objektov
voči snehovým javom.

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky

4
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

cestného telesa, resp.
do cestných
vsakovacích priekop,
do voľného terénu

Konštrukčná citlivosť:
 ochranné pásmo
 možné poškodenie
cesty
konštrukčných vrstiev vozovky  odstraňovanie
 možné zaplavenie úsekov
ujazdenej snehovej
cesty v dôsledku topenia
vrstvy sa na ceste
snehu, ďalších zrážok a
vykonáva posypom
nedostatočnosti
alebo postrekom v
odvodňovacieho systému
zmysle TP 9/2013
zásadne chemickými
Prevádzková citlivosť:
rozmrazovacími
2  možné zavalenie cesty
látkami, (výnimočne aj
olámanými vetvami alebo
inertným materiálom
vyvrátenými stromami
 odvodnenie R7 je
 vznik dopravných nehôd
riešené priečnym a
 vznik kongescií
pozdĺžnym sklonom s
 obmedzenie rýchlosti
vyvedením na svah
 dočasné vylúčenie dopravy
cestného telesa, resp.
 zvýšené náklady na zimnú
do cestných
údržbu
vsakovacích priekop,
do voľného terénu
SO 201-00 až SO
Konštrukčná citlivosť:
 odstraňovanie
212-00 – Mostné
 možné zaplavenie v dôsledku
ujazdenej snehovej
objekty – celé
topenia snehu, ďalších zrážok
vrstvy sa na ceste
objekty
a nedostatočnosti
vykonáva posypom v
2 odvodňovacieho systému
zmysle TP 9/2013
 nadmerná záťaž mostnej
 mostné objekty sú na
konštrukcie snehovou
mimoriadne zaťaženie
pokrývkou
snehom dimenzované
podľa požiadaviek
 poškodenie mostných záverov

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky

SO 102-00
Križovatka Nové
Zámky – celá
stavba

2

2

2

4

2

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
4
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky
na mostných
objektoch
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Citlivosť projektu
B Stručný popis







SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Prevádzková citlivosť:
vznik dopravných nehôd
vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
dočasné vylúčenie dopravy
zvýšené náklady na zimnú
údržbu

Konštrukčná citlivosť: nízka

Prahové hodnoty
odolnosti
STN EN 1991
(Eurokód 1) a
národných príloh
 stavebné konštrukcie
sú dimenzované na
seizmické zaťaženie v
zmysle STN 730036
 v úseku CHVÚ 005
Dolné Považie budú
zrážky odvádzané z
vozovky priečnym a
pozdĺžnym sklonom
do líniových žľabov
umiestnených v
nespevnenej krajnici;
následne budú tieto
vody pomocou
uličných vpustov
odvedené do
dažďovej stoky,
prečistené v
odlučovači ropných
látok a vypustené do
Palárikovského
kanála
 informačný systém na
R7
-

1 Prevádzková citlivosť: nízka;
tlaky snehu na oplotenie
Konštrukčná citlivosť: nízka
1

Prevádzková citlivosť: nízka;
tlaky snehu na ochranné steny

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

1

2

1

2

-

-

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

 zraniteľnosť nie je
z hľadiska
2
hodnotenia rizík
zásadná, ale je
mierne zvýšená
2  zraniteľnosť je
spojená
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Námrazové javy

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis
Konštrukčná citlivosť: nízka

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

-

1 Prevádzková citlivosť: nízka;
tlaky snehu na ochranné steny

1

SO 351-00 a
SO 352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

Konštrukčná citlivosť: nízka
Prevádzková citlivosť: nízka;
1 tlaky snehu na ochranné steny

SO 101-00
Rýchlostná
cesta R7 účinkom
snehových
javov je
vystavená celá
infraštruktúrna
stavba

 odstraňovanie
Konštrukčná citlivosť:
námrazy, poľadovice
 možné poškodenie
a ujazdenej snehovej
konštrukčných vrstiev vozovky
vrstvy sa na R7
(posyp al. postrek v
Prevádzková citlivosť:
zmysle TP 9/2013
 vznik dopravných nehôd
zásadne chemickými
rozmrazovacími
3  vznik kongescií
látkami, (výnimočne aj
 obmedzenie rýchlosti
 zvýšené náklady na zimnú inertným materiálom),
podľa stanovených
údržbu
technológií zimnej
 dočasné vylúčenie dopravy
údržby pozemných
komunikácií

SO 102-00
Križovatka
Nové Zámky –
celá stavba

 odstraňovanie
Konštrukčná citlivosť:
námrazy, poľadovice
 možné poškodenie
a ujazdenej snehovej
konštrukčných vrstiev vozovky
vrstvy sa na R7
Prevádzková citlivosť:
(posyp al. postrek v
 vznik dopravných nehôd
zmysle TP 9/2013
3
 vznik kongescií
zásadne chemickými
 obmedzenie rýchlosti
rozmrazovacími
 zvýšené náklady na zimnú látkami, (výnimočne aj
údržbu
inertným materiálom),
podľa stanovených
 dočasné vylúčenie dopravy

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov
-

B

2

2

-

Zraniteľnosť
Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky

1

2

3

3

3

3

2
Frekvencie výskytu
extrémne nízkych
teplôt nie sú
v súčasnosti vysoké.
Vzhľadom na
predpokladaný trend
teplotných extrémov,
hodnôt zimných teplôt
bude mať expozícia
rýchlostnej cesty voči
mrazom klesajúcu
tendenciu, avšak je
možné očakávať
zvýšený výskyt
poľadovice.

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky
9  prevádzkové
obmedzenia
možno očakávať
pri mrznúcom
daždi
 v zmysle TP
9/2013 a TP
8/2013 je
zabezpečovaná
bežná a súvislá
údržba,
poľadovica
a ujazdený sneh
9
sú z vozovky
odstraňované
nepretržite, na R7
predovšetkým
chemickými
rozmrazovacími
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

technológií zimnej
údržby pozemných
komunikácií

SO 201-00 až
SO 212-00 –
Mostné objekty
– celé objekty

SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej
stavbe
SO 321-00

Konštrukčná citlivosť: stredná
Prevádzková citlivosť:
 zvýšené riziko na mostoch
vedúcich ponad vodné toky
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 zvýšené náklady na zimnú
3 údržbu
 dočasné vylúčenie dopravy

 zakladanie mostných
objektov je
navrhované na
základe výsledkov IG
a HG prieskumu
a vypracovanej štúdie
oporné piliere
mostných objektov nie
sú zakladané
v korytách vodných
tokov

3

3

1 Prevádzková citlivosť: nízka

1

1

1 Konštrukčná citlivosť: nízka

1

2

Konštrukčná citlivosť: nízka

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

prostriedkami
a mechanicky,
informačný systém
na R7 umožní
včas reagovať na
nepriaznivú
poveternostnú
situáciu
a realizovať
potrebné
opatrenia
 väčšia
zraniteľnosť je
mostných objektov
vedúcich ponad
vodné toky
(špecifická
mikroklíma
podporujúca
výskyt daného
klimatického javu)
9
informačný systém
na R7 ako aj
tunela umožní
včas reagovať na
nepriaznivú
poveternostnú
situáciu
a realizovať
potrebné
opatrenia
 zraniteľnosť nie je
z hľadiska
1
hodnotenia rizík
významná, vo
výnimočných
2
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)
SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a
SO 352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka
1 Prevádzková citlivosť: nízka

1

2

2

1

2

2

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

príadoch môže
prísť
k odpadávaniu
silnej námrazy
z ochranných stien

Konštrukčná citlivosť: nízka
1 Prevádzková citlivosť: nízka
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Vysoké teploty

SO 101-00
Rýchlostná
cesta R7 účinkom
vysokých teplôt
je vystavená
celá
infraštruktúrna
stavba

SO 102-00
Križovatka
Nové Zámky –
celá stavba

SO 201-00 až
SO 212-00 –

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

Konštrukčná citlivosť:
 poškodenie vozovky, strata
tuhosti, vznik trhlín a koľají
Prevádzková citlivosť:
 sálavé teplo
 zvýšené náklady na údržbu
vozovky
 ohrozenie bezpečnosti a
2
plynulosti dopravy,
 dopravné nehody
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 zvýšené náklady na údržbu a
rekonštrukciu vozoviek,
 v krajnom prípade aj
uzatvorenie cesty
Konštrukčná citlivosť:
 poškodenie vozovky, strata
tuhosti, vznik trhlín a koľají
Prevádzková citlivosť:
 sálavé teplo
 zvýšené náklady na údržbu
vozovky
 ohrozenie bezpečnosti a
plynulosti dopravy,
 dopravné nehody
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 zvýšené náklady na údržbu a
rekonštrukciu vozoviek,
 v krajnom prípade
aj
uzatvorenie cesty
2 Konštrukčná citlivosť:
 poškodenie vozovky, strata
tuhosti, vznik trhlín a koľají

Bs

2

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

2

Frekvencie a intenzity
výskytu extrémnych
priemerných
mesačných teplôt majú
e stúpajúcu tendenciu.
Vzhľadom na
predpokladaný nárast
teplôt ako aj počtu
tropických dní bude
expozícia rýchlostnej
cesty a jednotlivých
objektov voči vysokým
teplotám narastať.

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

 prevádzková
zraniteľnosť je
spojená so
zvýšeným rizikom
nákladov na
údržbu vozovky
 konštrukčná
zraniteľnosť je
4
spojená
predovšetkým so
zvýšeným
opotrebovaním
vozovky pri
dlhších vlnách
horúčav a vyššom
dopravnom
zaťažení

4

4
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Búrkové javy

Mostné objekty
– celé objekty

SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)
SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a
SO 352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)
SO 101-00
Rýchlostná
cesta R7 účinkom
búrkových
javov
vystavená celá
infraštruktúrna
stavba

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis
Prevádzková citlivosť:
 sálavé teplo
 zvýšené náklady na údržbu
vozovky
 ohrozenie bezpečnosti a
plynulosti dopravy,
 dopravné nehody
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 zvýšené náklady na údržbu a
rekonštrukciu vozovky
Konštrukčná citlivosť: nízka

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

 zraniteľnosť nie je
z hľadiska
hodnotenia rizík
významná

-

1 Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

-

1 Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka

-

1

1

1

1 Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka

-

1 Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť:
 odvodnenie R7 je
 poškodzovanie konštrukčných
riešené priečnym a
častí v dôsledku možného
pozdĺžnym sklonom s
zaplavenia úsekov cesty a v
vyvedením na svah
2 dôsledku nedostatočnej
cestného telesa, resp.
funkčnosti odvodňovacieho
do cestných
systému (podmáčanie podložia vsakovacích prieko,
vozovky)
do voľného terénu
 poškodenie priekop, priepustov  ochranné pásmo

2

2

Frekvencia a intenzita
búrkových javov
v predmetnom území
je mierna, avšak už
v súčasnosti búrkové
javy spôsobujú
významné škody na
infraštruktúre
a majetku.

 prevádzková
 preveriť úroveň
zraniteľnosť je
rizikových faktorov
spojená
pre extrémne zrážky
predovšetkým
spojené s búrkovými
4
s obmedzením
javmi
bezpečnosti
 preveriť
a plynulosti
dostatočnosť
cestnej premávky
odvodnenia pre
(silný vietor, dážď, extrémne zrážky
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

SO 102-00
Križovatka
Nové Zámky –
celá stavba

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

a kanalizačných vpustí
rýchlostnej cesty je
unášaným materiálom
100 m od osi vozovky
priľahlého jazdného
 podmytie komunikácie
pásu
Prevádzková citlivosť:
 informačný systém na
 nárazový vietor a pôsobenie
R7
dynamického tlaku na
pohybujúce sa vozidlá
 akvaplaning
 možné zavalenie cesty
olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu
Konštrukčná citlivosť:
 odvodnenie R7 je
 poškodzovanie konštrukčných
riešené priečnym a
častí v dôsledku možného
pozdĺžnym sklonom s
zaplavenia úsekov cesty a v
vyvedením na svah
dôsledku nedostatočnej
cestného telesa, resp.
funkčnosti odvodňovacieho
do cestných
systému (podmáčanie podložia vsakovacích prieko,
vozovky)
do voľného terénu
 podmytie komunikácie
 ochranné pásmo
cesty
Prevádzková citlivosť:
2
 nárazový vietor a pôsobenie
dynamického tlaku na
pohybujúce sa vozidlá
 akvaplaning
 možné zavalenie cesty
olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov
V budúcnosti sa
očakáva nárast
frekvencie búrkových
javov s vyššími
intenzitami nárazov
vetra a zrážkovej
činnosti ako aj
rozmerom krúp.

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

krupobitie, blesky)
 prevádzková
zraniteľnosť súvisí
tiež s úrovňou
odolnosti
odvodňovacieho
systému
a možným
dočasným
zaplavením časti
komunikácie
 konštrukčná
zraniteľnosť je
spojená so
zanesením,
znečistením alebo
poškodením
priepustov,
priekop
a kanalizačných
vpustí
a zaplavením
časti komunikácie

4
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

SO 201-00 až
SO 212-00 –
Mostné objekty
– celé objekty

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu
Konštrukčná citlivosť:
 odvodnenie R7 je
 možné zaplavenie v dôsledku
riešené priečnym a
nedostatočného odtoku vody v pozdĺžnym sklonom s
odvodňovacom systéme
vyvedením na svah
 možné tlaky vetra na mostnú
konštrukciu a narušenie statiky cestného telesa, resp.
do cestných
mostov
vsakovacích priekop,
 zanesenie, znečistenie a
poškodenie priepustov
do voľného terénu;
Prevádzková citlivosť:
 odvodnenie v úseku
 dynamické tlaky vetra na
CHVÚ 005 Dolné
nárazový vietor a pôsobenie
Považie – dažďové
dynamického tlaku na
vody odvádzané z
pohybujúce sa vozidlá
vozovky priečnym a
 akvaplaning
pozdĺžnym sklonom
 vznik dopravných nehôd
do líniových žľabov
umiestnených v
2  vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
nespevnenej krajnici;
 dočasné vylúčenie dopravy
následne budú tieto
vody pomocou
uličných vpustov
odvedené do
dažďovej stoky,
prečistené v
odlučovači ropných
látok a vypustené do
Palárikovského
kanála
 informačný systém R7
 odvodnenie je riešené
priečnym a
pozdĺžnym sklonom s
vyvedením na svah
cestného telesa, resp.

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

4

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

 väčšia
prevádzková
zraniteľnosť súvisí
s dynamickým
tlakom vetra na
vozidlá a na prvky
R7
 konštrukčná
zraniteľnosť je
spojená najmä
s limitovanou
kapacitou
odvodňovacieho
systému,
zanesením,
znečistením alebo
poškodením
priepustov,
priekop
a zaplavením
komunikácie,
nápormi
nárazového vetra
na konštrukciu
mostov
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F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej
stavbe

SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

do cestných
vsakovacích priekop,
do voľného terénu
 návrh zakladania
mostných objektov
zohľadňuje poznatky
získané IG a HG
prieskumom
a spracovanou
štúdiou , ich stabilita
je zabezpečená v
zmysle STN EN 1191
 mostné objekty sú na
mimoriadne zaťaženie
vetrom dimenzované
podľa požiadaviek
STN EN 1991
(Eurokód 1)
 všetky stavebné
konštrukcie sú
dimenzované na
seizmické zaťaženie v
zmysle STN 730036
Konštrukčná citlivosť: nízka, možné zaplavenie v dôsledku
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému
2
Prevádzková citlivosť:
 uzatvorenie tunela v dôsledku
výpadku elektrického prúdu
 dočasné vylúčenie dopravy
Konštrukčná citlivosť: stredná, možné tlaky vetra, pád alebo
2 poškodenie PHSS
Prevádzková citlivosť: stredná,
v prípade poškodenia PHSS

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

 prevádzková
zraniteľnosť súvisí
s dynamickým
tlakom vetra na
4
prvky R7
 konštrukčná
zraniteľnosť je
spojená najmä
s nápormi
nárazového vetra
na konštrukciu
4
PHS, PHSS a
PSS
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

hrozia dopravné
a bezpečnostné obmedzenia
Konštrukčná citlivosť: stredná, možné tlaky vetra, pád alebo
poškodenie PHS
Prevádzková citlivosť: stredná,
2 v prípade poškodenia PHS
hrozia dopravné
a bezpečnostné obmedzenia
Konštrukčná citlivosť: strednám možné tlaky vetra, pád alebo
poškodenie PSS
Prevádzková citlivosť: stredná
2
v prípade poškodenia PSS
hrozia dopravné
a bezpečnostné obmedzenia

SO 101-00
Rýchlostná
cesta R7 je celá
výstavená
riziku povodní

Konštrukčná citlivosť:
 zanesenie, znečistenie a
poškodenie priekop
a priepustov
 zvýšenie hladiny podzemnej
vody, podmáčanie podložia
vozovky
2
 narušenie stability územia
Prevádzková citlivosť:
 obmedzenie rýchlosti
 vznik kongescií
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu a
obnovu
Konštrukčná citlivosť:
 zanesenie, znečistenie a
2
poškodenie priekop
a priepustov

Povodne

SO 351-00 a
SO 352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

SO 102-00
Križovatka
Nové Zámky –
celá stavba

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

 trasa R7 prekleňuje
potoky a kanály, vedie
ponad rieku Váh
s dostatočnou voľnou
výškou nad hladinou
100 ročnej vody
 vzhľadom na výšku
nivelety cesty je riziko
zaplavenia telesa
komunikácie v
dôsledku povodní na
miestnych tokoch
a kanáloch stredné
 vzhľadom na výšku
nivelety cesty je riziko
zaplavenia telesa
komunikácie v

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

4

2

2

2

4

 prevádzková
zraniteľnosť je
vzhľadom na
vylúčenie rizika
zaplavenia
rýchlostnej cesty
v dôsledku
povodní
minimálna, drobné
4
poškodenia
stavebných
objektov si môžu
vyžiadať zvýšené
náklady na údržbu

2

Frekvencia a intenzita
vzniku povodní je
v danom území
pomerne vysoká.
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

SO 201-00 až
SO 212-00 –
Mostné objekty
– celé objekty

SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej
stavbe
SO 321-00

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

dôsledku povodní na
 zvýšenie hladiny podzemnej
miestnych tokoch
vody, podmáčanie podložia
minimálne
vozovky
 súčasťou projektu je
 narušenie stability územia
úprava tokov, ktoré
Prevádzková citlivosť:
rýchlostná cesta
 obmedzenie rýchlosti
križuje pre bezpečné
 vznik kongescií
prevedenie storočnej
 dočasné vylúčenie dopravy
vody
 zvýšené náklady na údržbu a
obnovu
Konštrukčná citlivosť:
 návrh zakladania
 podomletie
a poškodenie mostných objektov
pilierov
mostov
vedúcich zohľadňuje poznatky
ponad vodný tok vodou alebo o IG a HG pomeroch
unášaným materiálom
prostredia, stabilita
 zanesenie, znečistenie
a objektov je
zabezpečená v
poškodenie priepustov
zmysle STN EN 1191
Prevádzková citlivosť:
 všetky stavebné
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na údržbu a konštrukcie sú
2 obnovu
dimenzované na
seizmické zaťaženie v
zmysle STN 730036
 oporné piliere
mostných objektov nie
sú zakladané v
korytách vodných
tokovrýchlostná cesta
križuje pre bezpečné
prevedenie storočnej
vody
Konštrukčná citlivosť: nízka
1

Prevádzková citlivosť: nízka

1 Konštrukčná citlivosť: nízka

Bs

2

2

Frekvencia a intenzita
vzniku povodní je
v danom území
pomerne vysoká.
Vplyvom nárastu
denných zrážok a ich
intenzity vrátane
búrkovej činnosti
a rýchleho topenia
snehu bude riziko
vzniku povodní
v danom území
narastať.

1

-

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov
Vplyvom nárastu
denných zrážok a ich
intenzity vrátane
búrkovej činnosti
a rýchleho topenia
snehu bude riziko
vzniku povodní
v danom území
narastať.

1

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

 zraniteľnosť súvisí
s rizikom
poškodenia
pilierov mostov
a znížením ich
stability pri
povodňových
stavoch na
predmetných
vodných tokoch
4

 zraniteľnosť nie je
z hľadiska
1
hodnotenia rizík
významná

-
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Zosuvy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)
SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a
SO 352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)
SO 101-00
Rýchlostná
cesta R7 účinkom
zosuvom
vystavená celá
infraštr. stavba
SO 102-00
Križovatka
Nové Zámky –
celá stavba
SO 201-00 až
SO 212-00 –
Mostné objekty
– celé objekty

SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka
1

-

-

-

Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka

1

-

Prevádzková citlivosť: nízka
 zraniteľnosť sa
nepredpokladá

Konštrukčná citlivosť: nízka

1

Prevádzková citlivosť: nízka

Konštrukčná citlivosť: nízka
1

1

Prevádzková citlivosť: nízka

1 Konštrukčná citlivosť: nízka
Prevádzková citlivosť: nízka

Konštrukčná citlivosť: nízka

 územie je z hľadiska
zosuvov stabilné
 všetky stavebné
konštrukcie sú
dimenzované na
seizmické zaťaženie v
zmysle STN 730036
-

1

1

Svahové pohyby
v úseku R7 nie sú
identifikované ani
v minulosti, ani
v súčasnosti, ide
o stabilné územie.

1
Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka
1 Prevádzková citlivosť: nízka

1
-
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Sucho

stena (PHSS)
SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a
SO 352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)
SO 101-00
Rýchlostná
cesta R7 účinkom sucha
vystavená celá
infraštruktúrna
stavba

SO 102-00
Križovatka
Nové Zámky –
celá stavba

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Konštrukčná citlivosť: nízka

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

-

1 Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka

-

1
Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť:
 pokles hladiny podzemnej
vody, zmrašťovanie a vznik
trhlín v pôde
 mierne zvýšené riziko požiaru
s následným poškodením
vozovky
Prevádzková citlivosť: nízka
1
 v prípade požiaru obmedzenie
rýchlosti,
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na
ošetrovanie vegetácie
v blízkosti cesty
 v prípade požiaru zvýšené
náklady na údržbu
Konštrukčná citlivosť:
 pokles hladiny podzemnej
vody, zmrašťovanie a vznik
trhlín v pôde
 mierne zvýšené riziko požiaru
1 s následným poškodením
vozovky
Prevádzková citlivosť: nízka
 v prípade požiaru obmedzenie
rýchlosti,
 dočasné vylúčenie dopravy

1

2

1

2

Frekvencia a intenzita
javu je v dotknutom
území na normálnej
úrovni.
Vzhľadom na
predpokladaný trend
opakovaných období
sucha je predpoklad
mierneho nárastu javu
v budúcnosti.
Expozícia rýchlostnej
cesty a jednotlivých
objektov voči požiarom
v dôsledku nárastu
výskytu extrémnych
prejavov počasia vo
forme vysokých teplôt
v budúcnosti mierne
narastie.

2

 prevádzková
zraniteľnosť
je
spojená
najmä
s bezpečnostnými
a dopravnými
obmedzeniami
v prípade vzniku
požiaru

2

71

F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

SO 201-00 až
SO 212-00 –
Mostné objekty
– celé objekty

SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)
SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
B Stručný popis
 zvýšené náklady na
ošetrovanie vegetácie
v blízkosti cesty
v prípade požiaru zvýšené
náklady na údržbu
Konštrukčná citlivosť:
 pokles hladiny podzemnej
vody, zmrašťovanie a vznik
trhlín v pôde
 mierne zvýšené riziko požiaru
s následným poškodením
konštrukcie mosta

1 Prevádzková citlivosť: nízka,
v prípade požiaru obmedzenie
rýchlosti,
 dočasné vylúčenie dopravy
 zvýšené náklady na
ošetrovanie vegetácie
v blízkosti cesty
v prípade požiaru zvýšené
náklady na údržbu
Konštrukčná citlivosť: nízka

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

1

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

2

Zraniteľnosť
B

2

 prevádzková
zraniteľnosť je
spojená najmä
s bezpečnostnými
a dopravnými
obmedzeniami
v prípade vzniku
požiaru

 zraniteľnosť nie je
z hľadiska
hodnotenia rizík
významná

-

1 Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka,
v prípade požiaru je možné
poškodenie PHSS
1 Prevádzková citlivosť: nízka
 v prípade požiaru možné
poškodenie PHSS
 zvýšené nároky na údržbu
Konštrukčná citlivosť: nízka,
v prípade požiaru je možné
1
poškodenie PHS
Prevádzková citlivosť: nízka

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

-

1

2

2

-
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

SO 351-00 a
SO 352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

Citlivosť projektu
Prahové hodnoty
odolnosti

B Stručný popis
 v prípade požiaru možné
poškodenie PHS
 zvýšené nároky na údržbu
Konštrukčná citlivosť: nízka,
v prípade požiaru je možné
poškodenie PSS
1 Prevádzková citlivosť: nízka
 v prípade požiaru možné
poškodenie PSS
 zvýšené nároky na údržbu
Konštrukčná citlivosť: nízka
Prevádzková citlivosť:
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

SO 102-00
Križovatka
Nové Zámky –
celá stavba

 informačný systém
rýchlostnej cesty R7

1

SO 201-00 až
SO 212-00 –
Mostné objekty

Konštrukčná citlivosť: nízka

1

2

2

2

-

Prevádzková citlivosť:
1  vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
Konštrukčná citlivosť:
1 resp. žiadna
Prevádzková citlivosť:

Zraniteľnosť
B

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

-

Hmly

SO 101-00
Rýchlostná
cesta R7 účinkom hmiel
je vystavená
celá
infraštruktúrna
stavba

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

nízka,  informačný
systém
rýchlostnej cesty R7

Frekvencia vzniku
hmiel na území je
priemerná.
Do budúcnosti sa
nepredpokladá nárast
výskytu tohto
klimatického javu,
vzhľadom na
nezmenené prúdenie
smeru vetra, mierny
nárast jeho rýchlosti a
zníženie dennej
amplitúdy teplôt.
Predpokladá sa síce
mierne zvýšenie
vlhkosti z dôvodu
nárastu úhrnu zrážok
(hlavne v zimnom
období), ale to by
nemalo výrazne
ovplyvniť výskyt hmiel.

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky

informačný systém
2
R7 umožní včas
reagovať na
nepriaznivú
poveternostnú
situáciu
a realizovať
potrebné
opatrenia
 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
2
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky
zraniteľnosť je
2
spojená
predovšetkým
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Klimatický
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný
úsek stavby,
exponované
objekty

Citlivosť projektu
B Stručný popis

Legenda:

Prahové hodnoty
odolnosti

Bs

Expozícia projektu
Súčasná
a predpokladaná
Bb
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť
B

 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti

– celé objekty

SO 301-00
Oplotenie R7 –
popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná
stena (PHSS)
SO 322-00, SO
323-00 –
Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a
SO 352-00 –
Protisvetelné
steny (PSS)

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Konštrukčná citlivosť: nízka

s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti
cestnej premávky
informačný systém
R7 umožní včas
reagovať na
nepriaznivú
poveternostnú
situáciu
a realizovať
potrebné
opatrenia
 zraniteľnosť nie je
z hľadiska
hodnotenia rizík
významná

-

1 Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka
1 Prevádzková citlivosť: nízka

-

Konštrukčná citlivosť: nízka

-

1

Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

1

1

1

Prevádzková citlivosť: nízka
Konštrukčná citlivosť: nízka

1

Prevádzková citlivosť: nízka

B – bodové hodnotenie citlivosti, expozície a zraniteľnosti (CxE) projektu
Bs – bodové hodnotenie súčasnej expozície projektu
Bb – bodové hodnotenie budúcej expozície projektu

nízka
stredná
vysoká
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Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

POSÚDENIE RIZÍK INFRAŠTRUKTÚRNEHO PROJEKTU R7 ZEMNÉ – NOVÉ
ZÁMKY SÚVISIACICH SO ZMENOU KLÍMY

Posudzovanie rizík nadväzuje na výsledky posudzovania zraniteľnosti projektu na
prírodné riziká súvisiace so zmenou klímy. Prioritne sa vykonaná u tých exponovaných objektov
alebo úsekov infraštruktúrnej stavby, u ktorých bola zistená vysoká alebo mierna zraniteľnosť. V
tomto význame je potrebné zaoberať sa definovanou hraničnou hodnotou rizikových faktorov
prírodných rizík, ktorej prekročenie môže viesť k vzniku rizík konštrukčného alebo
prevádzkového charakteru. (Ondrejka et al., 2018)
Analýza rizík je proces pochopenia rizika a určenie jeho úrovne alebo miery. Vyjadruje
sa prostredníctvom dvoch základných zložiek:
 pravdepodobnosti (P) výskytu udalosti danej frekvencie a intenzity presahujúcej
definovanú hraničnú úroveň rizikových faktorov prírodných rizík súvisiacich so
zmenou klímy,
 závažnosti dôsledkov (D), ktoré vznik tejto udalosti spôsobí na úrovni vlastného
projektu, poprípade iných systémov a odvetví.
Pre vyjadrenie týchto zložiek rizika sú v hodnotení použité stupnice uvedené v tabuľkách
5.1 a 5.2.
Tabuľka 5.1: Stupnica pre posúdenie pravdepodobnosti výskytu udalosti (Zdroj: DG CLIMA, 2013)
PRAVDEPODOBNOSŤ (P) VÝSKYTU JAVU
1

2

3

4

5

Vzácna

Nepravdepodobná

Mierna

Pravdepodobná

Takmer istá

Vysoko
nepravdepodobné, že k
tomu dôjde

Vzhľadom na existujúce
metódy a postupy je
táto udalosť
nepravdepodobná

Výskyt daného javu je
pravdepodobný

Je veľmi
pravdepodobné,
že sa daný jav
vyskytne, prípadne aj
niekoľkokrát

K danému javu došlo v
podobnej krajine

ALEBO
5 % pravdepodobnosť,
že sa vyskytne za rok

20 % pravdepodobnosť, 50 % pravdepodobnosť, 80 % pravdepodobnosť,
že sa vyskytne za rok
že sa vyskytne za rok
že sa vyskytne za rok

95 %
pravdepodobnosť, že
sa vyskytne za rok

Tabuľka 5.2: Hodnotiaca stupnica pre vyjadrenie závažnosti dôsledkov vzniku danej udalosti (Zdroj: DG
CLIMA, 2013)
DÔSLEDOK (D) – VEĽKOSŤ/ ZÁVAŽNOSŤ
1

2

3

4

5

Bezvýznamný

Menší

Mierny

Významný

Katastrofálny

Bez dopadu

Štandardné riešenie
v rámci technického
návrhu alebo prevádzky

Dôležitá úprava
technického riešenia
alebo krízové
riadenie prevádzky

Potreba zásadnej
zmeny technického
riešenia alebo
mimoriadne krízové
riadenie prevádzky

Trvalé uzatvorenie
prevádzky až zničenie
stavby
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Tabuľka 5.3: Hodnotiaca stupnica pre vyjadrenie závažnosti dôsledkov v rôznych záujmových oblastiach
(Zdroj: DG CLIMA, 2013)
Závažnosť dôsledkov

Poškodenie majetku
/ techniky /
prevádzky

Ochrana a zdravie

Životné prostredie

1

2

3

4

5

Zanedbateľná

Malá

Mierna

Závažná

Katastrofická

Vplyv sa
absorbuje v
rámci normálnej
aktivity

Nežiaduca udalosť,
ktorá sa dá
absorbovať
prostredníctvom
kontinuity činnosti

Závažná udalosť,
ktorá si vyžaduje
ďalšie núdzové
činnosti súvisiace s
kontinuitou
prevádzky

Kritická udalosť,
ktorá si vyžaduje
mimoriadne /
núdzové činnosti
súvisiace s
kontinuitou
prevádzky

Katastrofa s
potenciálom
viesť k
zastaveniu
činností alebo
kolapsu systému

Vážne zranenia,
dlhodobá
práceneschopnosť

Vážne /
viacnásobné
zranenia, trvalé
následky,
zdravotné
postihnutia

Jedno až
viacnásobné
úmrtia

Prvá pomoc

Žiadny vplyv.
Lokalizovaný na
zdrojový bod,
nepožaduje sa
obnova

Drobné zranenia,
práceneschopnosť

Obmedzené v rámci
hraníc. Obnova do 1
mesiaca.

Mierne poškodenie
s možným širším
dosahom.
Obnova za 1 rok

Významná škoda
Významná škoda s
so širokosiahlym
lokálnym vplyvom.
účinkom.
Obnova viac ako 1
Obnova
rok. Zlyhanie
viac ako 1 rok.
dodržiavania
Limitovaná
ekologických
možnosť úplného
predpisov.
zotavenia
Neschopnosť
chrániť slabé alebo
Strata licencie na
zraniteľné skupiny.
prevádzku.
Národné,
Protesty.
dlhodobé sociálne
vplyvy.

Spoločnosť

Žiadny vplyv

Obmedzené, dočasné
sociálne vplyvy

Obmedzené,
dlhodobé sociálne
vplyvy

Finančné (pre
jednotlivé extrémne
udalosti alebo
priemerný ročný
vplyv)

Príklady
ukazovateľov:
x % IRR
<2 %
Obrat

Príklady
ukazovateľov:
x % IRR
<2 %
Obrat

Príklady
ukazovateľov:
x % IRR
10 – 25 %
Obrat

Príklady
ukazovateľov:
x % IRR
25 – 50 %
Obrat

Príklady
ukazovateľov:
x % IRR
>50 %
Obrat

Výsledná vysvetľujúca tabuľka rizík dokumentuje všetky podrobnosti o rizikách
investičného projektu.
Spracovaním údajov z výslednej tabuľky pre posúdenie rizík projektu (tab. 5.4) získame
výslednú maticu rizika (tab. 5.5).
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Tabuľka 5.4: Výsledná tabuľka pre posúdenie rizík projektu rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky
Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

SO 101 -00
Rýchlostná cesta R7 účinkom silného vetra
je vystavená celá
stavba

Silný vietor

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

B Stručný popis
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
 dynamické tlaky vetra na
pohybujúce sa vozidlá,
 možné zavalenie cesty
2 olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami,
 vznik dopravných nehôd,
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie
dopravy
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
 dynamické tlaky vetra na
pohybujúce sa vozidlá,
 možné zavalenie cesty
2 olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami,
 vznik dopravných nehôd,
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie
dopravy
2 Konštrukčná citlivosť:
 možné tlaky vetra na
mostnú
konštrukciu
a narušenie statiky mosta
Prevádzková citlivosť:
 dynamické tlaky vetra na
pohybujúce sa vozidlá

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti
 ochranné
pásmo
rýchlostnej
cesty je 100
m od osi
vozovky
priľahlého
jazdného
pásu
 informačný
systém na
R7

Bs

1

Bb

2

 ochranné
pásmo cesty

1

 mostné
objekty sú na
mimoriadne
zaťaženie
vetrom
dimenzované
podľa
požiadaviek
STN EN
1991

1

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

2

2

Frekvencie
a intenzity javu sú
v súčasnosti
relatívne mierne.
Vzhľadom na
predpokladaný
nárast búrkovej
činnosti a s ňou
spojeného nárastu
rýchlosti vetra
možno
v budúcnosti
očakávať mierne
zvýšenú expozíciu
rýchlostnej cesty
a jednotlivých
objektov voči
silnému vetru.

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

Stručný popis

B

Stručný popis

B

-

1.

Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
silného vetra

3

Víchrice alebo silný 2
vietor sa môžu
v dôsledku búrok
vyskytovať
každoročne.

Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického
javu je
zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.

Stredné
riziko

1.

Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
silného vetra

3

Víchrice alebo silný 2
vietor sa môžu
v dôsledku búrok
vyskytovať
každoročne.

Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického
javu je
zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.

Stredné
riziko

2.

Narušenie statiky mostov
v dôsledku tlaku vetra

1

Udalosť je
vzhľadom na
navrhované
opatrenia vysoko
nepravdepodobná.

Poškodenie
mostov by
predstavovalo
miernu až
závažnú úroveň
dôsledkov, kým
poškodenie
PHS malú
závažnosť

Stredné
riziko

Zraniteľnosť

B Podrobný popis
 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
4 premávky
 prevádzkové
obmedzenia možno
očakávať už pri
víchrici alebo silnom
nárazovom vetre
prislúchajúcim
hodnotám pre
výstrahy I. a II.
stupňa

4

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
4
a plynulosti cestnej
premávky
 prevádzkové
obmedzenia možno

 potreba
definovania
prahových hodnôt
odolnosti mostnej
konštrukcie na
rýchlosť (nárazy)
vetra

3

Výsledná
miera rizík

Stručný popis
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

B Stručný popis

Bs

Bb

(Eurokód 1).
 informačný
systém na
R7

SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe

SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)

SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)

Konštrukčná citlivosť:

 dynamické tlaky vetra na
oplotenie
Prevádzková citlivosť:
2  stredná, dynamické tlaky
vetra na oplotenie

Konštrukčná citlivosť:
 protihlukové
 možné tlaky vetra, pád steny sú na
alebo poškodenie PHSS
mimoriadne
zaťaženie
Prevádzková citlivosť:
 stredná, dynamické tlaky vetrom
2 vetra na ochranné steny
dimenzované
v zmysle
STN EN
1991
(Eurokód 1)
Konštrukčná citlivosť:
 protihlukové
steny sú na
 možné tlaky vetra, pád
alebo poškodenie PHS
mimoriadne
zaťaženie
Prevádzková citlivosť:
vetrom
2  stredná, dynamické tlaky
dimenzované
vetra na ochranné steny
v zmysle
STN EN
1991
(Eurokód 1)

1

1

1

2

2

2

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

očakávať už pri
víchrici alebo silnom
nárazovom vetre
prislúchajúcim
hodnotám pre
výstrahy I. a II.
stupňa
 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s možnosťou
poškodenia oplotenia
4
a následným
ohrozením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky
Frekvencie
 zraniteľnosť je
 potreba
a intenzity javu sú
spojená
definovania
v súčasnosti
predovšetkým
prahových hoSdnôt
relatívne mierne.
s možnosťou
odolnosti PHS na
Vzhľadom na
poškodenia
rýchlosť (nárazy)
predpokladaný
4 konštrukcie PHSS
vetra
nárast búrkovej
a následným
činnosti a s ňou
ohrozením
spojeného nárastu
bezpečnosti
rýchlosti vetra
a plynulosti cestnej
možno
premávky
v budúcnosti
 zraniteľnosť je
 potreba
očakávať mierne
spojená
definovania
zvýšenú expozíciu
predovšetkým
prahových hodnôt
ochranných stien
s možnosťou
odolnosti PHS na
voči silnému vetru.
poškodenia
rýchlosť (nárazy)
4
konštrukcie PHS
vetra
a následným
ohrozením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

B

B

Stručný popis

Stručný popis

Výsledná
miera rizík

Stručný popis
dôsledkov.

3.

Poškodenie objektu
v dôsledku tlaku vetra

1

Udalosť je
pravdepodobná.

3

Poškodenie
predstavuje
mierne
dôsledky,
poškodený
majetok,
núdzová
kontinuita
prevádzky.

Stredné
riziko

4.

Narušenie statiky PHSS
v dôsledku tlaku vetra

1

Udalosť je
vzhľadom na
navrhované
opatrenia
nepravdepodobná.

3

Poškodenie
predstavuje
mierne
dôsledky,
poškodený
majetok,
núdzová
kontinuita
prevádzky.

Stredné
riziko

5.

Narušenie statiky PHS
v dôsledku tlaku vetra

1

Udalosť je
vzhľadom na
navrhované
opatrenia
nepravdepodobná.

3

Poškodenie
predstavuje
mierne
dôsledky,
poškodený
majetok,
núdzová
kontinuita
prevádzky.

Stredné
riziko
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

B Stručný popis

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

Konštrukčná citlivosť:
 možné tlaky vetra, pád
alebo poškodenie PSS
Prevádzková citlivosť:
2  stredná, dynamické tlaky
vetra na ochranné steny

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N

Bs

1

Bb

2

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

premávky
zraniteľnosť je spojená  potreba
predovšetkým
definovania
s možnosťou
prahových hodnôt
poškodenia
odolnosti PSS na
konštrukcie PSS
rýchlosť (nárazy)
4
a následným
vetra
ohrozením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky

Existujúce opatrenia na redukciu rizika

Navrhované projektové riešenie, ochranné pásmo R7, ciest
I. a II. triedy, informačný systém na R7.
Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov a
2. Narušenie statiky mostov v dôsledku tlaku vetra. – A
informačný systém na R7.
Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov a
3. Poškodenie objektu v dôsledku tlaku vetra. – A
informačný systém na R7.
Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov a
4. Narušenie statiky PHSS v dôsledku tlaku vetra. – A
informačný systém na R7.
Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov a
5. Narušenie statiky PHS v dôsledku tlaku vetra. – A
informačný systém na R7.
Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov a
6. Narušenie statiky PSS v dôsledku tlaku vetra. – A
informačný systém na R7.
SO 101 -00
Konštrukčná citlivosť:
 zraniteľnosť je
 odvodnenie
Výskyt
Rýchlostná cesta R7 spojená
 poškodenie vozovky v
R7 je riešené
intenzívnych
účinkom silných
v dôsledku jej
predovšetkým
priečnym a
dažďov nie je
dažďov je vystavená
pozdĺžnym
2 podmáčania
2
2 v súčasnosti
4 s obmedzením
celá infraštruktúrna
bezpečnosti
Prevádzková citlivosť:
sklonom s
častý, avšak
stavba
a plynulosti cestnej
 vznik dopravných nehôd - vyvedením
intenzita zrážok je
premávky
na svah
akvaplaning
pomerné vysoká.
Silné dažde

1. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku silného vetra. – A

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

Stručný popis

B

Stručný popis

B

Stručný popis

Narušenie statiky PSS
v dôsledku tlaku vetra

1

Udalosť je
vzhľadom na
navrhované
opatrenia
nepravdepodobná.

3

Poškodenie
predstavuje
mierne
dôsledky,
poškodený
majetok,
núdzová
kontinuita
prevádzky.

6.

-

 preveriť úroveň
rizikových faktorov
pre extrémne
zrážky
 preveriť
dostatočnosť
odvodnenia pre



7.

Stredné
riziko

Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
spracovanie špecifických analýz a expertíz)
Preveriť vitalitu stromov v blízkosti línie R7 – prevencia pred
lámaním konárov a kmeňov stromov.

Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika

-

Výsledná
miera rizík

Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
silného dažďa

Pre absolútne vylúčenie rizika je vhodné doplniť prahové
hodnoty odolnosti konštrukcií mostov, PHS, PHSS, PSS na
tlak vetra.

3

Vzhľadom na
prognózy mierneho
nárastu úhrnu
zrážok a búrkových
javov možno
orientačne
predpokladať 50 %

2

Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického
javu je
zabezpečené
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

B Stručný popis
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie
dopravy
 zvýšené náklady na
údržbu

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

Bs

Bb

cestného
telesa, resp.
do cestných
vsakovacích
priekop, do
voľného
terénu

Konštrukčná citlivosť:
 poškodenie vozovky v
v dôsledku jej
podmáčania

 odvodnenie
R7 je riešené
priečnym a
pozdĺžnym
sklonom s
vyvedením
Prevádzková citlivosť:
 vznik dopravných nehôd - na svah
cestného
akvaplaning
telesa, resp.
 vznik kongescií
do cestných
 obmedzenie rýchlosti
2  dočasné vylúčenie
vsakovacích
priekop, do
dopravy
voľného
zvýšené náklady na
terénu
údržbu

2

2

Zraniteľnosť

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
B Podrobný popis
rizikových
faktorov
Predpokladaný
 odvodnenie R7 je
mierny nárast
riešené priečnym a
priemerného
pozdĺžnym sklonom s
zrážkového úhrnu
vyvedením na svah
nebude mať
cestného telesa,
zásadný vplyv na
resp. do cestných
infraštruktúrnu
vsakovacích priekop,
stavbu. Nárast
do voľného terénu)
miery expozície
rýchlostnej cesty
pri odhadovanom
náraste intenzity
zrážok nebude
významný, ale
v spojení
s ďalšími
klimatickými javmi
sa expozícia môže
zvyšovať.


4

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

extrémne zrážky

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

B

B

Stručný popis

8. Lokálne zaplavenie úsekov
cestných komunikácií
v dôsledku silných dažďov

7. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
silného dažďa
9. Podmáčanie podložia
vozovky v dôsledku
silných dažďov

3

Stručný popis
pravdepodobnosť
výskytu silného
dažďa, ktorý by
spôsobil
obmedzenia.
Odvedenie vôd
z telesa cesty je
riešené
s dostatočnými
kapacitami pre
odvedenie
zrážkových vôd aj
v prípade výskytu
silných dažďov.
Vzhľadom na
prognózy mierneho
nárastu úhrnu
zrážok a búrkových
javov možno
orientačne
predpokladať 50 %
pravdepodobnosť
výskytu silného
dažďa, ktorý by
spôsobil
obmedzenia.
Odvedenie vôd
z telesa cesty je
riešené
s dostatočnými
kapacitami pre
odvedenie
zrážkových vôd aj
v prípade výskytu
silných dažďov.

Výsledná
miera rizík

Stručný popis
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.

2

Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického
javu je
zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

B Stručný popis

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

Bs

Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Konštrukčná citlivosť:
 mostné
 možné zaplavenie
objekty sú
v dôsledku
odvodnené
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému samostatným
potrubným
 zanesenie, znečistenie a
systémom
poškodenie priepustov
ktoré sú
súčasťou
mostov

Prevádzková citlivosť:
vznik dopravných nehôd
vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
dočasné vylúčenie
dopravy
 zvýšené náklady na
údržbu




2


 v úseku
CHVÚ 005
Dolné
Považie
budú
dažďové
vody
odvádzané z
vozovky
priečnym a
pozdĺžnym
sklonom do
líniových
žľabov
umiestnenýc
hv
nespevnenej
krajnici;
následne
budú tieto
vody
pomocou
uličných
vpustov

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky
 odvodňovacie
systémy mostov sú
zaústené do stokovej
siete

2

2

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

Stručný popis

B

Stručný popis

B

Stručný popis

7.

Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
silného dažďa

3

2

9.

Podmáčanie podložia
vozovky v dôsledku
silných dažďov

Vzhľadom na
prognózy
a navrhované
opatrenia v zmysle
podrobného je táto
udalosť skôr
nepravdepodobná

Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického
javu je
zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.

Výsledná
miera rizík

4
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

B Stručný popis

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

Bs

Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

Stručný popis

B

Stručný popis

B

Stručný popis

10. Podmáčanie základov
stavby

2

Udalosť
nepravdepodobná

2

10. Podmáčanie základov
stavby

2

Udalosť
nepravdepodobná

2

10. Podmáčanie základov
stavby

2

Udalosť
nepravdepodobná

2

prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického
javu je
zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.

10. Podmáčanie základov
stavby

2

Udalosť
nepravdepodobná

2

Výsledná
miera rizík

odvedené do
dažďovej
stoky,
prečistené v
odlučovači
ropných látok
a vypustené
do
Palárikovské
ho kanála
 informačný
systém na
R7

SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe

1

SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)

1

SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)

1

SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

Konštrukčná citlivosť:
stredná

-

Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka

-

-

1

1

Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka

-

-

2

2
-

-
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

B Stručný popis

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N
7. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku silného dažďa. – A
8. Lokálne zaplavenie úsekov cesty v dôsledku silných dažďov. – A

Zraniteľnosť
Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

B

B

Súčasná
a predpokladaná
Bs Bb úroveň
B Podrobný popis
Č. Stručný popis
rizikových
faktorov
Existujúce opatrenia na redukciu rizika
Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika
Navrhované projektové riešenie – dažďová kanalizácia,
informačný systém na R7.
Navrhované projektové riešenie, odvodnenie R7, návrh
dažďovej kanalizácie.

9. Podmáčanie podložia vozovky v dôsledku silných dažďov. – A

Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov.

-

10. Podmáčanie základov stavby. – A
SO 101-00 Rýchlostná
Konštrukčná citlivosť:
 ochranné
cesta R7  možné poškodenie
pásmo
účinkom snehových
konštrukčných vrstiev
rýchlostnej
javov je vystavená
vozovky
cesty je 100
celá infraštruktúrna
 možné zaplavenie úsekov m od osi
stavba
vozovky
cesty v dôsledku topenia
priľahlého
snehu, ďalších zrážok a
jazdného
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému pásu
 odstraňovani
Prevádzková citlivosť:
e ujazdenej
 možné zavalenie cesty
olámanými vetvami alebo snehovej
vrstvy sa na
vyvrátenými stromami
ceste
 vznik dopravných nehôd
2  vznik kongescií
vykonáva
posypom
 obmedzenie rýchlosti
alebo
 dočasné vylúčenie
postrekom v
dopravy
zmysle TP
 zvýšené náklady na
9/2013
zimnú údržbu
zásadne
chemickými
rozmrazovac
ími látkami,
(výnimočne
aj inertným
materiálom
 informačný
systém na

Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov.
 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
Frekvencie vzniku
bezpečnosti
extrémnych
a plynulosti cestnej
prejavov
premávky
snehových javov
nie sú
v súčasnosti
vysoké, avšak
snehové kalamity
sa vyskytujú
takmer
každoročne.
2
2
4
Vzhľadom na
očakávaný pokles
snehovej pokrývky
vplyvom
otepľovania,
nepredpokladá sa
nárast expozície
rýchlostnej cesty
a jednotlivých
objektov voči
snehovým javom.

-

Snehové javy

Identifikácia rizík

11. Dočasné bezpečnostné a
prevádzkové obmedzenia
v dôsledku snehových
javov

12. Poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky v dôsledku
snehových javov

Stručný popis

Výsledná
miera rizík

Stručný popis

Poznámky, neistoty
Odporúčame v ďalšom stupni PD pri aktualizácii tohto
posúdenia doplniť lokálne pravdepodobnostné modely pre
návrhové intenzity dažďa s periodicitou raz za 2 až 100
rokov v intervale piatich až 10 rokov
Vzhľadom na získané údaje o intenzitách a ich periodicite
odporúčame opätovne prehodnotiť realizované opatrenia,
presne definovať kapacitu a rezervy odvodňovacieho
systému vrátane kanalizácie.
3 Snehové javy
2 Údržba cestnej
Stredné
vrátane sú v území
rziko
komunikácie je
pravdepodobné.
štandardným
riešením v rámci
jej prevádzky.

1

Poškodzovanie
a porušovanie
obrusnej vrstvy,
konštrukcie a
podložia vozovky
sa vplyvom
dopravy vyskytuje
zákonite, je malá
pravdepodobnosť,
že by vplyvom
sneženia došlo
k výraznému
poškodeniu
vozovky

2

Prípadné úpravy
a opravy
povrchových
vrstiev vozovky
sa vykonajú
v rámci
prevádzky
a údržby cesty.
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

B Stručný popis

Konštrukčná citlivosť:
 možné poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky
 možné zaplavenie úsekov
cesty v dôsledku topenia
snehu, ďalších zrážok a
nedostatočnosti
odvodňovacieho systému
Prevádzková citlivosť:
 možné zavalenie cesty
2 olámanými vetvami alebo
vyvrátenými stromami
 vznik dopravných nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie
dopravy
 zvýšené náklady na
zimnú údržbu

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti
R7
 odvodnenie
R7 je riešené
priečnym a
pozdĺžnym
sklonom s
vyvedením
na svah
cestného
telesa, resp.
do cestných
vsakovacích
priekop, do
voľného
terénu
 ochranné
pásmo cesty
 odstraňovani
e ujazdenej
snehovej
vrstvy sa na
ceste
vykonáva
posypom
alebo
postrekom v
zmysle TP
9/2013
zásadne
chemickými
rozmrazovac
ími látkami,
(výnimočne
aj inertným
materiálom
 odvodnenie
R7 je riešené
priečnym a

Bs

Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky

2

2

4

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

B

Stručný popis

B

Stručný popis

11. Dočasné bezpečnostné a
prevádzkové obmedzenia
v dôsledku snehových
javov

3

Snehové javy
vrátane sú v území
pravdepodobné.

2

Údržba cestnej
komunikácie je
štandardným
riešením v rámci
jej prevádzky.

Stredné
riziko

12. Poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky v dôsledku
snehových javov

1

Poškodzovanie
a porušovanie
obrusnej vrstvy,
konštrukcie a
podložia vozovky
sa vplyvom
dopravy vyskytuje
zákonite, je malá
pravdepodobnosť,
že by vplyvom
sneženia došlo
k výraznému
poškodeniu
vozovky

2

Prípadné úpravy
a opravy
povrchových
vrstiev vozovky
sa vykonajú
v rámci
prevádzky
a údržby cesty.

Nízke
riziko

Stručný popis

Výsledná
miera rizík
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

B Stručný popis

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

pozdĺžnym
sklonom s
vyvedením
na svah
cestného
telesa, resp.
do cestných
vsakovacích
priekop, do
voľného
terénu
Konštrukčná citlivosť:
 odstraňovani
 možné zaplavenie
e ujazdenej
v dôsledku topenia
snehovej
snehu, ďalších zrážok a
vrstvy sa na
nedostatočnosti
ceste
odvodňovacieho systému vykonáva
posypom v
 nadmerná záťaž mostnej
zmysle TP
konštrukcie snehovou
9/2013
pokrývkou
 mostné
 poškodenie mostných
objekty sú na
záverov
mimoriadne
Prevádzková citlivosť:
zaťaženie
 vznik dopravných nehôd
2  vznik kongescií
snehom
dimenzované
 obmedzenie rýchlosti
podľa
 dočasné vylúčenie
požiadaviek
dopravy
STN EN
 zvýšené náklady na
1991
zimnú údržbu
(Eurokód 1)
a národných
príloh
 stavebné
konštrukcie
sú
dimenzované
na seizmické

Bs

Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky na
mostných objektoch

2

2

4

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

B

Stručný popis

B

Stručný popis

13. Narušenie statiky mostov
v dôsledku zaťaženia
snehom

1

Udalosť je
vzhľadom na
navrhované
opatrenia
a projektové
riešenie
nepravdepodobná.

3

Poškodenie
mostov by
predstavovalo
miernu až
závažnú úroveň
dôsledkov.

Stredné
riziko

14. Narušenie stability
násypov svahov,
v dôsledku snehových
javov

2

Vzhľadom na
prognózy
a navrhované
opatrenia je
udalosť skôr
nepravdepodobná

3

Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického
javu je
zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu
(zakladania
a odvedenia
zrážkových
vôd).

Stredné
riziko

Stručný popis

Výsledná
miera rizík
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

B Stručný popis

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

Bs

Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

B

B

Stručný popis

Stručný popis

Výsledná
miera rizík

Stručný popis

zaťaženie v
zmysle STN
730036
 v úseku
CHVÚ 005
Dolné
Považie
budú zrážky
odvádzané z
vozovky
priečnym a
pozdĺžnym
sklonom do
líniových
žľabov
umiestnenýc
hv
nespevnenej
krajnici;
následne
budú tieto
vody
pomocou
uličných
vpustov
odvedené do
dažďovej
stoky,
prečistené v
odlučovači
ropných látok
a vypustené
do
Palárikovské
ho kanála
 informačný
systém na
R7
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

B Stručný popis

Bs

Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

B

Stručný popis

B

3

Výdatné zrážky by 2
mohli spôsobiť
obmedzujúce
nahromadenie
snehu. Napriek
relatívne nízkemu
počtu snehových
dní je klimatický jav
pravdepodobný
v súlade s trendom
zvyšovania sa
výskytu
extrémnych
klimatických javov.

Stručný popis

Výsledná
miera rizík

Stručný popis


SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)
SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

1

1

1

1

Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka; tlaky snehu na
oplotenie
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka; tlaky snehu na
ochranné steny
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka; tlaky snehu na
ochranné steny
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka; tlaky snehu na
ochranné steny

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

2

1

2

2

11. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku snehových javov
–A
12. Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku snehových javov. – A
13. Narušenie statiky mostov v dôsledku záťaže snehom. – A

Navrhované projektové riešenie – dažďová kanalizácia,
informačný systém na R7.
Navrhované projektové riešenie.

14. Narušenie stability násypov svahov v dôsledku snehových javov. – A

Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov,
odvedenie zrážkových vôd.
Frekvencie
 zraniteľnosť je
výskytu extrémne
spojená
3
3 nízkych teplôt nie 9 predovšetkým
sú v súčasnosti
s obmedzením

Námrazové
javy

Existujúce opatrenia na redukciu rizika

Konštrukčná citlivosť:
 možné poškodenie
3 konštrukčných vrstiev
vozovky

 odstraňovani
e námrazy,
poľadovice a
ujazdenej
snehovej

Poškodenie
oplotenia by
predstavovalo
malú závažnosť
dôsledkov.
Poškodenie
PHSS by
predstavovalo
malú závažnosť
dôsledkov.
Poškodenie
PHS by
predstavovalo
malú závažnosť
dôsledkov.

Stredné
riziko

Pravdepodobnosť
udalosi je vzácna.

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N

SO 101-00 Rýchlostná
cesta R7 účinkom snehových
javov je vystavená
celá infraštruktúrna

11. Dočasné bezpečnostné a
prevádzkové obmedzenia
v dôsledku snehových
javov

 zraniteľnosť nie je z
hľadiska hodnotenia
2 rizík zásadná, ale je
mierne zvýšená
 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
2 s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky

Navrhované projektové riešenie, zakladanie objektov.

Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika
-

Poškodenie
PSS by
predstavovalo
malú závažnosť
dôsledkov.
Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
spracovanie špecifických analýz a expertíz)
-

15. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
námrazových javov

3

Vzhľadom na
prognózy možno
orientačne
predpokladať 50 %
pravdepodobnosť,

2

Údržba cestnej
komunikácie je
štandardným
riešením v rámci
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

stavba

B Stručný popis

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

vrstvy sa na
R7 (posyp al.
postrek v
zmysle TP
9/2013
zásadne
chemickými
rozmrazovac
ími látkami,
(výnimočne
aj inertným
materiálom),
podľa
stanovených
technológií
zimnej
údržby
pozemných
komunikácií
 odstraňovani
Konštrukčná citlivosť:
e námrazy,
 možné poškodenie
poľadovice a
konštrukčných vrstiev
ujazdenej
vozovky
snehovej
Prevádzková citlivosť:
vrstvy sa na
 vznik dopravných nehôd
R7 (posyp al.
 vznik kongescií
postrek v
 obmedzenie rýchlosti
zmysle TP
3  zvýšené náklady na 9/2013
zásadne
zimnú údržbu
 dočasné
vylúčenie chemickými
rozmrazovac
dopravy
ími látkami,
(výnimočne
aj inertným
materiálom),
podľa
stanovených

Bs

Bb

Prevádzková citlivosť:
vznik dopravných nehôd
vznik kongescií
obmedzenie rýchlosti
zvýšené náklady na
zimnú údržbu
 dočasné
vylúčenie
dopravy





SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

3

3

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov
vysoké.
Vzhľadom na
predpokladaný
trend teplotných
extrémov, hodnôt
zimných teplôt
bude mať
expozícia
rýchlostnej cesty
voči mrazom
klesajúcu
tendenciu, avšak
je možné
očakávať
zvýšený výskyt
poľadovice.

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

9

bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky
 prevádzkové
obmedzenia možno
očakávať pri
mrznúcom daždi
 v zmysle TP 9/2013
a TP 8/2013 je
zabezpečovaná
bežná a súvislá
údržba, poľadovica
a ujazdený sneh sú
z vozovky
odstraňované
nepretržite, na R7
predovšetkým
chemickými
rozmrazovacími
prostriedkami
a mechanicky,
informačný systém na
R7 umožní včas
reagovať na
nepriaznivú
poveternostnú
situáciu a realizovať
potrebné opatrenia

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

B

B

Stručný popis

Stručný popis
že sa na ceste
vyskytne súvislá
vrstva ľadu alebo
zľadovateného
ujazdeného snehu,
ktorý nestihne byť
v dostatočnom
časovom intervale
odstránený

15. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
námrazových javov

3

Vzhľadom na
prognózy možno
orientačne
predpokladať 50 %
pravdepodobnosť,
že sa na ceste
vyskytne súvislá
vrstva ľadu alebo
zľadovateného
ujazdeného snehu,
ktorý nestihne byť
v dostatočnom
časovom intervale
odstránený

Výsledná
miera rizík

Stručný popis
jej prevádzky.
Prípadné úpravy
a opravy
povrchových
vrstiev vozovky
sa vykonajú
v rámci
prevádzky
a údržby cesty.

2

Údržba cestnej
komunikácie je
štandardným
riešením v rámci
jej prevádzky.
Prípadné úpravy
a opravy
povrchových
vrstiev vozovky
sa vykonajú
v rámci
prevádzky
a údržby cesty.
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)
SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

technológií
zimnej
údržby
pozemných
komunikácií
Konštrukčná
citlivosť:  zakladanie
stredná
mostných
objektov je
Prevádzková citlivosť:
navrhované
 zvýšené riziko
na základe
na mostoch vedúcich
výsledkov IG
ponad vodné toky
a HG
 vznik dopravných nehôd
prieskumu
 vznik kongescií
a vypracovan
3  obmedzenie rýchlosti
ej štúdie
 zvýšené náklady na
oporné
zimnú údržbu
piliere
 dočasné vylúčenie
mostných
objektov nie
dopravy
sú zakladané
v korytách
vodných
tokov
Konštrukčná
citlivosť:
nízka
1 Prevádzková
citlivosť:
nízka

1

Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka

1

Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

Stručný popis

B

Stručný popis

B

Stručný popis

 väčšia zraniteľnosť je
mostných objektov
vedúcich ponad
vodné toky
(špecifická
mikroklíma
podporujúca výskyt
daného klimatického
javu)
9
informačný systém na
R7 ako aj tunela
umožní včas
reagovať na
nepriaznivú
poveternostnú
situáciu a realizovať
potrebné opatrenia

16. Poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky v dôsledku
námrazových javov

2

Poškodzovanie
a porušovanie
obrusnej vrstvy,
konštrukcie a
podložia vozovky
sa vplyvom
dopravy
a klimatických
podmienok
vyskytuje zákonite,
vzhľadom na
opatrenia (údržba,
stavba vozovky) je
malá
pravdepodobnosť,
k udalosti dôjde.

2

Údržba cestnej
komunikácie je
štandardným
riešením v rámci
jej prevádzky.

Nízke
riziko

 zraniteľnosť nie je z
hľadiska hodnotenia
1 rizík významná, vo
výnimočných
príadoch môže prísť
k odpadávaniu silnej
námrazy
2 z ochranných stien

17. Poškodenie ochrannej
povrchovej úpravy
objektu.

2

Udalosť
nepravdepodobná.

2

Štandardná
údržba

Nízke
riziko

17. Poškodenie ochrannej
povrchovej úpravy
objektu.

1

Vysoko
nepravdepodobné

2

Štandardná
údržba

Nízke
riziko

17. Poškodenie ochrannej
povrchovej úpravy
objektu.

1

Vysoko
nepravdepodobné

2

Štandardná
údržba

Nízke
riziko

Expozícia projektu

Bs

3

1

1

1

Bb

3

1

2

2

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

2

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

Výsledná
miera rizík
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Citlivosť projektu
Klimat.
Exponovaný úsek
jav /
stavby, exponované
prírodné
objekty
riziko

SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

B Stručný popis

1

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka

Bs

1

Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň
rizikových
faktorov

2

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Požiadavky na
spracovanie
špecifických
analýza a expertíz

2

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N

Existujúce opatrenia na redukciu rizika

15. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku námrazových
javov. – A

Navrhované projektové riešenie, údržba komunikácie,
informačný systém na R7.

-

16. Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku námrazových javov. – A

Navrhované projektové riešenie.

-

17. Poškodenie ochrannej povrchovej úpravy objektu. – A

Navrhované projektové riešenie.

-

Identifikácia rizík

Analýza rizík

Zoznam rizík

Pravdepodobnosť

Závažnosť
dôsledkov

Č.

Stručný popis

B

Stručný popis

B

Stručný popis

17. Poškodenie ochrannej
povrchovej úpravy
objektu.

1

Vysoko
nepravdepodobné

2

Štandardná
údržba

Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika

Výsledná
miera rizík

Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
spracovanie špecifických analýz a expertíz)
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

Vysoké teploty

SO 101-00 Rýchlostná
cesta R7 účinkom vysokých
teplôt je vystavená
celá infraštruktúrna
stavba

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

SO 201-00 až SO

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

 Konštrukčná citlivosť:  poškodenie vozovky,
strata tuhosti, vznik
trhlín a koľají
 Prevádzková citlivosť:
 sálavé teplo
 zvýšené náklady na
údržbu vozovky
 ohrozenie bezpečnosti
2
a plynulosti dopravy,
 dopravné nehody
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 zvýšené náklady na
údržbu a rekonštrukciu
vozoviek,
 v krajnom prípade aj
uzatvorenie cesty
 Konštrukčná citlivosť:  poškodenie vozovky,
strata tuhosti, vznik
trhlín a koľají
 Prevádzková citlivosť:
 sálavé teplo
 zvýšené náklady na
údržbu vozovky
 ohrozenie bezpečnosti
a plynulosti dopravy,
 dopravné nehody
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 zvýšené náklady na
údržbu a rekonštrukciu
vozoviek,
 v krajnom prípade aj
uzatvorenie cesty
2 Konštrukčná citlivosť:
 poškodenie vozovky,

Expozícia projektu

Bs Bb

2

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Frekvencie a intenzity
výskytu extrémnych
priemerných
mesačných teplôt majú
e stúpajúcu tendenciu.
Vzhľadom na
2 predpokladaný nárast
teplôt ako aj počtu
tropických dní bude
expozícia rýchlostnej
cesty a jednotlivých
objektov voči vysokým
teplotám narastať.

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

prevádzko
vá zraniteľnosť je
spojená so zvýšeným
rizikom nákladov na
údržbu vozovky

konštrukčn
á zraniteľnosť je
spojená predovšetkým
so zvýšeným
4 opotrebovaním
vozovky pri dlhších
vlnách horúčav a
vyššom dopravnom
zaťažení

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

Pravdepodobnosť

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov

B Stručný popis

B Stručný popis

18.

Poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky v dôsledku
vysokých teplôt
a slnečného žiarenia

4 Poškodzovanie
a porušovanie
obrusnej vrstvy,
konštrukcie a podložia
vozovky sa vplyvom
dopravy a klimatických
podmienok vyskytuje.
Výskyt extrémnych
vysokých teplôt
v dotknutom území,
ktoré by mali za
následok uvedené
riziko je vysoko
pravdepodobné.

2 Prípadné úpravy
a opravy
povrchových
vrstiev vozovky
sa vykonajú
v rámci
prevádzky
a údržby cesty.

Vysoké
riziko

18.

Poškodenie
konštrukčných vrstiev
vozovky v dôsledku
vysokých teplôt
a slnečného žiarenia

4 Poškodzovanie
a porušovanie
obrusnej vrstvy,
konštrukcie a podložia
vozovky sa vplyvom
dopravy a klimatických
podmienok vyskytuje.
Výskyt extrémnych
vysokých teplôt
v dotknutom území,
ktoré by mali za
následok uvedené
riziko je vysoko
pravdepodobné.

2 Prípadné úpravy
a opravy
povrchových
vrstiev vozovky
sa vykonajú
v rámci
prevádzky
a údržby cesty.

Vysoké
riziko

19.

Poškodenie konštrukcie
mostov v dôsledku

Prípadné úpravy
a opravy

Stredné
riziko

4

4

Analýza rizík

2

Poškodzovanie
a porušovanie

3
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

B Stručný popis

212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

1

SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)

1

SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

strata tuhosti, vznik
trhlín a koľají
Prevádzková citlivosť:
 sálavé teplo
 zvýšené náklady na
údržbu vozovky
 ohrozenie bezpečnosti
a plynulosti dopravy,
 dopravné nehody
 vznik kongescií,
 obmedzenie rýchlosti,
 zvýšené náklady na
údržbu a rekonštrukciu
vozovky

SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe

SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

1

1

Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis

vysokých teplôt
a slnečného žiarenia

-

 zraniteľnosť nie je z
hľadiska
1
hodnotenia rizík
významná

-

1

1

1

Existujúce opatrenia na redukciu rizika

konštrukcie mostov

konštrukcie
mostov sa
vykonajú v rámci
prevádzky
a údržby.

Zmena štruktúry
a funkčnosti materiálov.

1

Vysoko
nepravdepodobné

1

Bez dopadu

Nízke
riziko

20.

Navrhované projektové
riešenie.

1

Vysoko
nepravdepodobné

1

Bez dopadu

Nízke
riziko

20.

Navrhované projektové
riešenie.

1

Vysoko
nepravdepodobné

1

Bez dopadu

Nízke
riziko

20.

Navrhované projektové
riešenie.

1

Vysoko
nepravdepodobné

1

Bez dopadu

Nízke
riziko

1
-

B Stručný popis

20.

1
-

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov

Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika

Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
spracovanie špecifických analýz a expertíz)
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

18. Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku vysokých teplôt
a slnečného žiarenia. – A
19. Poškodenie konštrukcie mostov v dôsledku vysokých teplôt a slnečného žiarenia.
–A
20. Zmena štruktúry a funkčnosti materiálov. – A

Búrkové javy

SO 101-00 Rýchlostná
cesta R7 účinkom búrkových
javov vystavená celá
infraštruktúrna stavba

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

Navrhované projektové riešenie.

-

Navrhované projektové riešenie.

-

Navrhované projektové riešenie.

-

 odvodnenie
Konštrukčná citlivosť:
R7 je riešené
 poškodzovanie
priečnym a
konštrukčných častí v
pozdĺžnym
dôsledku možného
sklonom s
zaplavenia úsekov cesty
vyvedením na
a v dôsledku
svah cestného
nedostatočnej funkčnosti telesa, resp.
odvodňovacieho systému do cestných
(podmáčanie podložia
vsakovacích
vozovky)
prieko, do
voľného
 poškodenie priekop,
terénu
priepustov a
kanalizačných vpustí
 ochranné
unášaným materiálom
pásmo
rýchlostnej
 podmytie komunikácie
cesty je 100 m
Prevádzková citlivosť:
2
2
od osi
 nárazový vietor a
vozovky
pôsobenie
priľahlého
dynamického tlaku na
jazdného pásu
pohybujúce sa vozidlá
 informačný
 akvaplaning
 možné zavalenie cesty systém na R7
olámanými vetvami
alebo vyvrátenými
stromami
 vznik dopravných
nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie
dopravy
 zvýšené náklady na

Frekvencia a intenzita
búrkových javov
v predmetnom území
je mierna, avšak už
v súčasnosti búrkové
javy spôsobujú
významné škody na
infraštruktúre
2 a majetku.
V budúcnosti sa
očakáva nárast
frekvencie búrkových
javov s vyššími
intenzitami nárazov
vetra a zrážkovej
činnosti ako aj
rozmerom krúp.

 prevádzková
 preveriť úroveň
zraniteľnosť je
rizikových faktorov
spojená
pre extrémne
predovšetkým
zrážky spojené
s obmedzením
s búrkovými javmi
bezpečnosti
 preveriť
a plynulosti cestnej
dostatočnosť
premávky (silný
odvodnenia pre
vietor, dážď,
extrémne zrážky
krupobitie, blesky)
 prevádzková
zraniteľnosť súvisí
tiež s úrovňou
odolnosti
odvodňovacieho
systému
a možným
4
dočasným
zaplavením časti
komunikácie
 konštrukčná
zraniteľnosť je
spojená so
zanesením,
znečistením alebo
poškodením
priepustov, priekop
a kanalizačných
vpustí
a zaplavením časti
komunikácie

Analýza rizík
Pravdepodobnosť

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov

B Stručný popis

B Stručný popis

Dočasné bezpečnostné
21. a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
búrky

4 Pravdepodobnosť, že
sa daný jav (búrka)
vyskytne v priebehu
roka je vysoká.

2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.

Vysoké
riziko

10. Podmáčanie základov
stavby

2 Vzhľadom na
prognózy
a navrhované
opatrenia je táto
udalosť skôr
nepravdepodobná

Nízke
riziko

8.

3 Odvedenie vôd
z telesa cesty je
v návrhu riešené
s dostatočnými

2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky
2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu

Lokálne zaplavenie
úsekov cestných
komunikácií v dôsledku
silných dažďov (v
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riziko
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

údržbu

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

Konštrukčná citlivosť:
 poškodzovanie
konštrukčných častí v
dôsledku možného
zaplavenia úsekov
cesty a v dôsledku
nedostatočnej
funkčnosti
odvodňovacieho
systému (podmáčanie
podložia vozovky)
 podmytie komunikácie
Prevádzková citlivosť:
 nárazový vietor a
pôsobenie
dynamického tlaku na
2
pohybujúce sa vozidlá
 akvaplaning
 možné zavalenie cesty
olámanými vetvami
alebo vyvrátenými
stromami
 vznik dopravných
nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie
dopravy
 zvýšené náklady na
údržbu

súvislosti s búrkami)


odv
odnenie R7 je
riešené
priečnym a
pozdĺžnym
sklonom s
vyvedením na
svah cestného
telesa, resp. do
cestných
vsakovacích
prieko, do
voľného terénu

och
ranné pásmo
cesty

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis
kapacitami pre
odvedenie zrážkových
vôd aj v prípade
výskytu búrok.

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky
2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.

21. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
búrky

4 Pravdepodobnosť, že
sa daný jav (búrka)
vyskytne v priebehu
roka je vysoká.

10. Podmáčanie základov
stavby

2 Vzhľadom na
prognózy
a navrhované
opatrenia je táto
udalosť skôr
nepravdepodobná

2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky

Nízke
riziko

8.

3 Odvedenie vôd
z telesa cesty je
v návrhu riešené
s dostatočnými
kapacitami pre
odvedenie zrážkových

2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené

Stredné
riziko

4

Lokálne zaplavenie
úsekov cestných
komunikácií v dôsledku
silných dažďov (v
súvislosti s búrkami)
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis
vôd aj v prípade
výskytu búrok.

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

Konštrukčná citlivosť:
 odvodnenie
 možné zaplavenie
R7 je riešené
v dôsledku
priečnym a
nedostatočného odtoku
pozdĺžnym
vody v odvodňovacom
sklonom s
systéme
vyvedením na
 možné tlaky vetra na
mostnú konštrukciu a
svah
narušenie statiky
cestného
mostov
telesa, resp.
2  zanesenie, znečistenie do cestných
a poškodenie
vsakovacích
priepustov
priekop, do
Prevádzková citlivosť:
voľného
 dynamické tlaky vetra
terénu;
na nárazový vietor a
pôsobenie
 odvodnenie v
dynamického tlaku na
úseku CHVÚ
pohybujúce sa vozidlá
005 Dolné
 akvaplaning
Považie –
 vznik dopravných
dažďové vody

4

 väčšia
prevádzková
zraniteľnosť súvisí
s dynamickým
tlakom vetra na
vozidlá a na prvky
R7
 konštrukčná
zraniteľnosť je
spojená najmä
s limitovanou
kapacitou
odvodňovacieho
systému,
zanesením,
znečistením alebo
poškodením
priepustov, priekop
a zaplavením
komunikácie,
nápormi

21. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
búrky

10.

Podmáčanie základov
stavby

4 Pravdepodobnosť, že
sa daný jav (búrka)
vyskytne v priebehu
roka je vysoká.

2

Udalosť je vzhľadom
na navrhované
opatrenia vysoko
nepravdepodobná..

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky
2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.
2 Poškodenie
mostov by
predstavovalo
miernu až
závažnú úroveň
dôsledkov.
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

B Stručný popis
nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
 dočasné vylúčenie
dopravy

Prahové
hodnoty
odolnosti
odvádzané z
vozovky
priečnym a
pozdĺžnym
sklonom do
líniových
žľabov
umiestnených
v
nespevnenej
krajnici;
následne
budú tieto
vody
pomocou
uličných
vpustov
odvedené do
dažďovej
stoky,
prečistené v
odlučovači
ropných látok
a vypustené
do
Palárikovskéh
o kanála
 informačný
systém R7
 odvodnenie je
riešené
priečnym a
pozdĺžnym
sklonom s
vyvedením na
svah
cestného
telesa, resp.
do cestných
vsakovacích
priekop, do

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis
nárazového vetra
na konštrukciu
mostov

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis
8.

Lokálne zaplavenie
úsekov cestných
komunikácií v dôsledku
silných dažďov (v
súvislosti s búrkami)

Analýza rizík
Pravdepodobnosť

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov

B Stručný popis

B Stručný popis

3 Odvedenie vôd
z telesa cesty je
v návrhu riešené
s dostatočnými
kapacitami pre
odvedenie zrážkových
vôd aj v prípade
výskytu búrok.

2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

voľného
terénu
 návrh
zakladania
mostných
objektov
zohľadňuje
poznatky
získané IG
a HG
prieskumom
 mostné
objekty sú na
mimoriadne
zaťaženie
vetrom
dimenzované
podľa
požiadaviek
STN EN 1991
(Eurokód 1)
 všetky
stavebné
konštrukcie
sú
dimenzované
na seizmické
zaťaženie v
zmysle STN
730036
Konštrukčná
citlivosť: nízka, možné zaplavenie
v dôsledku nedostatočnosti
odvodňovacieho systému
Prevádzková citlivosť:
2
 uzatvorenie tunela v
dôsledku výpadku
elektrického prúdu
 dočasné vylúčenie
dopravy

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

 prevádzková
zraniteľnosť súvisí
s dynamickým
tlakom vetra na
prvky R7
4
 konštrukčná
zraniteľnosť je
spojená najmä
s nápormi
nárazového vetra

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

22. Narušenie stability
oplotenia v dôsledku
tlaku vetra počas búrky

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis

1

Udalosť je vzhľadom
na navrhované
opatrenia vysoko
nepravdepodobná.

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis

2

Poškodenie
oplotenia
predstavuje malú
závažnosť
dôsledkov.
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)

SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)

SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

Konštrukčná citlivosť:
stredná, možné tlaky vetra,
pád alebo poškodenie
PHSS
2 Prevádzková citlivosť:
stredná, v prípade
poškodenia PHSS hrozia
dopravné a bezpečnostné
obmedzenia
Konštrukčná citlivosť:
stredná, možné tlaky vetra,
pád alebo poškodenie PHS
Prevádzková citlivosť:
2
stredná, v prípade
poškodenia PHS hrozia
dopravné a bezpečnostné
obmedzenia
Konštrukčná citlivosť:
strednám možné tlaky
vetra, pád alebo
poškodenie PSS
2 Prevádzková citlivosť:
stredná v prípade
poškodenia PSS hrozia
dopravné a bezpečnostné
obmedzenia

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

na konštrukciu
PHS, PHSS a PSS

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis
Udalosť je vzhľadom
na navrhované
opatrenia vysoko
nepravdepodobná.

3

Poškodenie
PHSS má miernu
závažnosť
dôsledkov.

Stredné
riziko

24. Narušenie stability PHS
v dôsledku tlaku vetra
počas búrky

1

Udalosť je vzhľadom
na navrhované
opatrenia vysoko
nepravdepodobná.

3

Poškodenie PHS
má miernu
závažnosť
dôsledkov.

Stredné
riziko

25. Narušenie stability PSS
v dôsledku tlaku vetra
počas búrky

1

Udalosť je vzhľadom
na navrhované
opatrenia vysoko
nepravdepodobná.

3

Poškodenie PSS
má miernu
závažnosť
dôsledkov.

Stredné
riziko

4

2

4

Existujúce opatrenia na redukciu rizika

8. Lokálne zaplavenie úsekov cestných komunikácií v dôsledku silných dažďov (v Informačný systém R7.
súvislosti s búrkami). – A
Navrhované projektové riešenie.
10. Podmáčanie základov stavby. – A
Odvodnenie R7, návrh dažďovej kanalizácie cesty v zmysle
21. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku búrky. – A
STN 75 6101 a STN EN 752 (75 6100), inform. systém R7.
Navrhované projektové riešenie.
22. Narušenie stability oplotenia v dôsledku tlaku vetra (búrka) . – A

B Stručný popis

23. Narušenie stability PHSS 1
v dôsledku tlaku vetra
počas búrky

4

2

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov

Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika

Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
spracovanie špecifických analýz a expertíz)

-

23. Narušenie stability PHSS v dôsledku tlaku vetra počas búrky. – A

Navrhované projektové riešenie.

-

24. Narušenie stability PHS v dôsledku tlaku vetra počas búrky. – A

Navrhované projektové riešenie.

-

25. Narušenie stability PSS v dôsledku tlaku vetra počas búrky. – A

Navrhované projektové riešenie.

-
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

Povodne

SO 101-00 Rýchlostná
cesta R7 je celá výstavená
riziku povodní

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

Bs Bb

Konštrukčná citlivosť:
 trasa R7
 zanesenie, znečistenie prekleňuje
a poškodenie priekop
drobné potoky
a priepustov
a kanály,
vedie ponad
 zvýšenie hladiny
rieku Váh
podzemnej vody,
s dostatočnou
podmáčanie podložia
voľnou
vozovky
výškou nad
 narušenie stability
hladinou 100
územia
ročnej vody
Prevádzková citlivosť:
2  obmedzenie rýchlosti  vzhľadom na
výšku nivelety
 vznik kongescií
cesty je riziko
 dočasné vylúčenie
zaplavenia
dopravy
telesa
 zvýšené náklady na
komunikácie v
údržbu a obnovu
dôsledku
povodní na
miestnych
2
tokoch
a kanáloch
stredné
Konštrukčná citlivosť:
 vzhľadom na
 zanesenie, znečistenie výšku nivelety
a poškodenie priekop
cesty je riziko
a priepustov
zaplavenia
telesa
 zvýšenie hladiny
komunikácie v
podzemnej vody,
dôsledku
podmáčanie podložia
povodní na
vozovky
miestnych
2  narušenie stability
tokoch
územia
minimálne
Prevádzková citlivosť:
 obmedzenie rýchlosti
 vznik kongescií
 dočasné vylúčenie
dopravy
 zvýšené náklady na
údržbu a obnovu

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis
 prevádzková
zraniteľnosť je
vzhľadom na
vylúčenie rizika
zaplavenia
rýchlostnej cesty
v dôsledku povodní
minimálna, drobné
poškodenia
stavebných
objektov si môžu
vyžiadať zvýšené
náklady na údržbu

2

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

Analýza rizík
Pravdepodobnosť

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov

B Stručný popis

B Stručný popis

26. Podmáčanie základov
stavby v dôsledku
zvýšenej hladiny
podzemnej vody.

3 Frekvencia a intenzita
vzniku povodní je
v danom území
pomerne vysoká, ale
vzhľadom na trend
zvyšovania sucha je
pravdepodobnosť javu
mierna.

2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby.

Stredné
riziko

26. Podmáčanie základov
stavby v dôsledku
zvýšenej hladiny
podzemnej vody.

3 Frekvencia a intenzita
vzniku povodní je
v danom území
pomerne vysoká, ale
vzhľadom na trend
zvyšovania sucha je
pravdepodobnosť javu
mierna.

2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby.

Stredné
riziko

4

Frekvencia a intenzita
vzniku povodní je
v danom území
pomerne vysoká.
Vplyvom nárastu
denných zrážok a ich
intenzity vrátane
búrkovej činnosti
a rýchleho topenia
snehu bude riziko
vzniku povodní
v danom území
narastať.

99

F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty
SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

Konštrukčná citlivosť:
 návrh
zakladania
 podomletie
a poškodenie pilierov
mostných
mostov vedúcich
objektov
ponad vodný tok vodou zohľadňuje IG
alebo unášaným
a HG stavbu
materiálom
prostredia,
 zanesenie, znečistenie stabilita
objektov je
a poškodenie
zabezpečená
priepustov
v zmysle STN
Prevádzková citlivosť:
EN 1191
 dočasné vylúčenie
 všetky
dopravy
stavebné
 zvýšené náklady na
konštrukcie
údržbu a obnovu
sú
dimenzované
2
na seizmické
zaťaženie v
zmysle STN
730036
 oporné piliere
mostných
objektov nie
sú zakladané
v korytách
vodných
tokovrýchlost
ná cesta
križuje pre
bezpečné
prevedenie
storočnej
vody
Konštrukčná citlivosť:
nízka
1
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
1
nízka

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Frekvencia a
intenzita vzniku
povodní je v danom
území pomerne
vysoká.
Vplyvom nárastu
denných zrážok a ich
intenzity vrátane
búrkovej činnosti
a rýchleho topenia
snehu bude riziko
vzniku povodní
v danom území
narastať.

2

2

 zraniteľnosť súvisí
s rizikom
poškodenia pilierov
mostov a znížením
ich stability pri
povodňových
stavoch na
predmetných
vodných tokoch

Analýza rizík
Pravdepodobnosť

1
1
-

1

zraniteľnosť nie je z
hľadiska hodnotenia
rizík významná

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov

B Stručný popis

B Stručný popis

27. Poškodenie pilierov
mostných objektov
vedúcich ponad vodný
tok vodou unášaným
materiálom;
zanesenie, priestorov
pod mostami
nečistotami, znečistenie
a poškodenie priepustov.

3 Frekvencia a intenzita
vzniku povodní je
v danom území
pomerne vysoká, ale
vzhľadom na výšku
nivelety rýchlostnej
cesty sa
nepredpokladá vysoká
expozícia cesty voči
povodniam.

3 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.
Výšky mostov sú
navrhované
s dostatočnou
výškou pre
zabezpečenie
priechodu
povodňových vĺn.

Vysoké
riziko

28. Narušenie stability
objektu v dôsledku
podmáčania základov
stavby
28. Narušenie stability
objektu v dôsledku

1 Udalosť je vysoko
nepravdepodobná.

2 Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
2 klimatického javu
je zabezpečené

Nízke
riziko

4

1

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

1 Udalosť je vysoko
nepravdepodobná.
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty
protisvetelná stena
(PHSS)
SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

B Stručný popis
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
1
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
1
Prevádzková citlivosť:
nízka

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

Bs Bb

-

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis
podmáčania základov
stavby
28. Narušenie stability
objektu v dôsledku
podmáčania základov
stavby
28. Narušenie stability
objektu v dôsledku
podmáčania základov
stavby

1

-

1
Existujúce opatrenia na redukciu rizika

Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika

26. Podmáčanie základov stavby v dôsledku zvýšenej hladiny podzemnej vody. – A
27. Poškodenie pilierov mostných objektov vedúcich ponad vodný tok vodou
unášaným materiálom; zanesenie, priestorov pod mostami nečistotami, znečistenie
a poškodenie priepustov. – A
28. Narušenie stability objektu v dôsledku podmáčania základov stavby. – A
SO 101-00 Rýchlostná
Konštrukčná citlivosť:
cesta R7 nízka
účinkom zosuvom
Prevádzková citlivosť:
1
vystavená celá
nízka
infraštruktúrna stavba

Navrhované projektové riešenie

-

Zosuvy

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

Navrhované projektové riešenie.

1

Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
1
nízka
1

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

1 Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka

 územie je
z hľadiska
zosuvov
stabilné
 všetky
stavebné
konštrukcie
sú
dimenzované
na seizmické

zraniteľnosť sa
nepredpokladá

Svahové pohyby
v úseku R7 nie sú
identifikované ani
1
v minulosti, ani
v súčasnosti, ide
o stabilné územie.

1

1

Pravdepodobnosť
B Stručný popis

1 Udalosť je vysoko
nepravdepodobná.
1 Udalosť je vysoko
nepravdepodobná.

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis
štandardným
riešením v rámci
2 technického
návrhu stavby
alebo návrhom
prevádzky.
2

Nízke
riziko
Nízke
riziko

Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
spracovanie špecifických analýz a expertíz)
V ďalšom stupni PD je potrebné doplniť chýbajúce údaje o
mostných objektoch súvisiace s voľnou výškou nad úrovňou
hladiny Q100, vrátane zasiahnutia pilierov vodou.
Preveriť prítomnosť mostných opier v profile 100 ročnej vody
premostených vodných tokov.
29. Lokálny zosuv pôdy
Nízke
1 Vzhľadom na stabilné 1 Prípadné
z násypov (extrémne
územia z hľadiska
odstránenie
riziko
zrážky, extrémne sucho)
zosuvov táto udalosť
zosunutej pôdy
vysoko
a rekonštrukcia
nepravdepodobná.
poškodených
častí stavby.
29. Lokálny zosuv pôdy
Nízke
1 Vzhľadom na stabilné 1 Prípadné
z násypov (extrémne
územia z hľadiska
odstránenie
riziko
zrážky, extrémne sucho)
zosuvov táto udalosť
zosunutej pôdy
vysoko
a rekonštrukcia
nepravdepodobná.
poškodených
častí stavby.
29. Lokálny zosuv pôdy
Nízke
1 Vzhľadom na stabilné 1 Prípadné
z násypov (extrémne
územia z hľadiska
odstránenie
riziko
zrážky, extrémne sucho)
zosuvov táto udalosť
zosunutej pôdy
vysoko
a rekonštrukcia
nepravdepodobná.
poškodených
častí stavby.

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N

Navrhované projektové riešenie.

Analýza rizík
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

B Stručný popis

Expozícia projektu

Prahové
hodnoty
odolnosti

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis

zaťaženie v
zmysle STN
730036
SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)
SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

Konštrukčná citlivosť:
nízka
1 Prevádzková citlivosť:
nízka

-

Konštrukčná citlivosť:
nízka
1 Prevádzková citlivosť:
nízka

-

Konštrukčná citlivosť:
nízka
1 Prevádzková citlivosť:
nízka

-

Konštrukčná citlivosť:
nízka
1 Prevádzková citlivosť:
nízka

-

1

1

1

1

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N

Existujúce opatrenia na redukciu rizika

29. Lokálny zosuv pôdy z násypov (extrémne zrážky, extrémne sucho). – A

Navrhované projektové riešenie

Sucho

SO 101-00 Rýchlostná
cesta R7 účinkom sucha
vystavená celá
infraštruktúrna stavba

Konštrukčná citlivosť:
 pokles hladiny podzemnej
vody, zmrašťovanie
a vznik trhlín v pôde
 mierne zvýšené riziko
požiaru s následným
1
poškodením vozovky
Prevádzková
citlivosť:
nízka
 v prípade požiaru
obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie

1

Frekvencia a intenzita
javu je v dotknutom
území na normálnej
úrovni.
Vzhľadom na
predpokladaný trend
2
opakovaných období
sucha je predpoklad
mierneho nárastu javu
v budúcnosti.
Expozícia rýchlostnej
cesty a jednotlivých

 prevádzková
zraniteľnosť je
spojená najmä
s bezpečnostnými
a dopravnými
obmedzeniami
2
v prípade vzniku
požiaru

29. Lokálny zosuv pôdy
1
z násypov (extrémne
zrážky, extrémne sucho)

Vzhľadom na stabilné 1 Bezvýznamný
dopad.
územia z hľadiska
zosuvov táto udalosť
vysoko
nepravdepodobná.
29. Lokálny zosuv pôdy
1 Vzhľadom na stabilné 1 Bezvýznamný
dopad.
z násypov (extrémne
územia z hľadiska
zrážky, extrémne sucho)
zosuvov táto udalosť
vysoko
nepravdepodobná.
29. Lokálny zosuv pôdy
1 Vzhľadom na stabilné 1 Bezvýznamný
dopad.
z násypov (extrémne
územia z hľadiska
zrážky, extrémne sucho)
zosuvov táto udalosť
vysoko
nepravdepodobná.
29. Lokálny zosuv pôdy
1 Vzhľadom na stabilné 1 Bezvýznamný
dopad.
z násypov (extrémne
územia z hľadiska
zrážky, extrémne sucho)
zosuvov táto udalosť
vysoko
nepravdepodobná.
Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika
spracovanie špecifických analýz a expertíz)
30. Požiar suchej vegetácie
v blízkosti cesty

1

V dotknutom území nie 2
sú prognózy pre
významnú zmenu vo
výskyte (vo frekvencii
a v intenzite) období
sucha. V rámci regiónu
je v súčasnosti výskyt
tohto klimatického javu
na normálnej úrovni.

Vznik požiarov je
minimalizovaný
navrhovaným
technickým
riešením stavby,
pravidelnou
údržbou
dotknutých plôch
v rámci
prevádzky úseku
rýchlostnej cesty.
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

B Stručný popis
dopravy
 zvýšené náklady na
ošetrovanie vegetácie
v blízkosti cesty
 v prípade požiaru
zvýšené náklady na
údržbu
Konštrukčná citlivosť:
 pokles hladiny podzemnej
vody, zmrašťovanie
a vznik trhlín v pôde
 mierne zvýšené riziko
požiaru s následným
poškodením vozovky
Prevádzková citlivosť:
nízka
1
 v prípade požiaru
obmedzenie rýchlosti,
 dočasné vylúčenie
dopravy
 zvýšené náklady na
ošetrovanie vegetácie
v blízkosti cesty
 v prípade požiaru vyššie
náklady na údržbu
Konštrukčná citlivosť:
 pokles hladiny
podzemnej vody,
zmrašťovanie a vznik
trhlín v pôde
 mierne zvýšené riziko
požiaru s následným
1
poškodením
konštrukcie mosta
Prevádzková citlivosť:
nízka, v prípade
požiaru obmedzenie
rýchlosti,
 dočasné vylúčenie
dopravy

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis

objektov voči požiarom
v dôsledku nárastu
výskytu extrémnych
prejavov počasia vo
forme vysokých teplôt
v budúcnosti mierne
narastie.

1

1

2

2

2

 prevádzková
zraniteľnosť je
spojená najmä
s bezpečnostnými
a dopravnými
obmedzeniami
v prípade vzniku
požiaru
2

30. Požiar suchej vegetácie
v blízkosti cesty,
prípadne na ceste.

1

V dotknutom území nie 2
sú prognózy pre
významnú zmenu vo
výskyte (vo frekvencii
a v intenzite) období
sucha. V rámci regiónu
je v súčasnosti výskyt
tohto klimatického javu
na normálnej úrovni.

Vznik požiarov je
minimalizovaný
navrhovaným
technickým
riešením stavby,
pravidelnou
údržbou
dotknutých plôch
v rámci
prevádzky úseku
rýchlostnej cesty.

Nízke
riziko

30. Požiar suchej vegetácie
v blízkosti cesty,
prípadne na ceste.

1

V dotknutom území nie 2
sú prognózy pre
významnú zmenu vo
výskyte (vo frekvencii
a v intenzite) období
sucha. V rámci regiónu
je v súčasnosti výskyt
tohto klimatického javu
na normálnej úrovni.

Vznik požiarov je
minimalizovaný
navrhovaným
technickým
riešením stavby,
pravidelnou
údržbou
dotknutých plôch
v okolí mostných
objektov.

Nízke
riziko

103

F14 Posúdenie rizík voči zmene klímy

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe

SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)

SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)

B Stručný popis

1

1

1

SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)
1

 zvýšené náklady na
ošetrovanie vegetácie
v blízkosti cesty
 v prípade požiaru
vyššie náklady na
údržbu
Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka, v prípade
požiaru je možné
poškodenie PHSS
Prevádzková citlivosť:
nízka
 v prípade požiaru
možné poškodenie
PHSS
 zvýšené nároky na
údržbu
Konštrukčná citlivosť:
nízka, v prípade
požiaru je možné
poškodenie PHS
Prevádzková citlivosť:
nízka
 v prípade požiaru
možné poškodenie
PHS
 zvýšené nároky na
údržbu
Konštrukčná citlivosť:
nízka, v prípade
požiaru je možné
poškodenie PSS
Prevádzková citlivosť:
nízka
 v prípade požiaru
možné poškodenie

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

-

 zraniteľnosť nie je z
hľadiska
hodnotenia rizík
významná

-

30. Požiar suchej vegetácie
v blízkosti cesty,
prípadne na ceste.
30. Požiar suchej vegetácie
v blízkosti cesty,
prípadne na ceste.

1

-

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

2

2

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis

1 V dotknutom území nie 2 Vznik požiarov je
minimalizovaný
sú prognózy pre
navrhovaným
významnú zmenu vo
technickým
výskyte (vo frekvencii
riešením stavby,
1 a v intenzite) období
pravidelnou
sucha. V rámci regiónu
údržbou
je v súčasnosti výskyt
dotknutých plôch
tohto klimatického javu
v okolí mostných
na normálnej úrovni.
objektov.

30. Požiar suchej vegetácie
v blízkosti cesty,
prípadne na ceste.

30. Požiar suchej vegetácie
v blízkosti cesty,
prípadne na ceste.
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

B Stručný popis

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis

PSS
 zvýšené nároky na
údržbu
Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N
30. Požiar suchej vegetácie v blízkosti cesty, prípadne na ceste. – A
SO 101-00 Rýchlostná
Konštrukčná citlivosť:
cesta R7 nízka
účinkom hmiel je
Prevádzková citlivosť:
vystavená celá
 vznik dopravných
infraštruktúrna stavba
nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
1

Existujúce opatrenia na redukciu rizika

SO 201-00 až SO
212-00 – Mostné
objekty – celé objekty

Hmly

Konštrukčná citlivosť:
nízka
Prevádzková citlivosť:
1  vznik dopravných
nehôd
 vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti
Konštrukčná
citlivosť:
nízka, resp. žiadna
Prevádzková citlivosť:
 vznik dopravných
nehôd
1  vznik kongescií
 obmedzenie rýchlosti

Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
spracovanie špecifických analýz a expertíz)


info
rmačný systém
rýchlostnej
cesty R7

1

SO 102-00 Križovatka
Nové Zámky – celá
stavba

Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika

-

Frekvencia vzniku
hmiel na území je
priemerná.
Do budúcnosti sa
nepredpokladá nárast
výskytu tohto
klimatického javu,
vzhľadom na
nezmenené prúdenie
smeru vetra, mierny
2 nárast jeho rýchlosti a
zníženie dennej
amplitúdy teplôt.
Predpokladá sa síce
mierne zvýšenie
vlhkosti z dôvodu
nárastu úhrnu zrážok
(hlavne v zimnom
období), ale to by
nemalo výrazne
ovplyvniť výskyt hmiel.


info
rmačný systém
rýchlostnej
cesty R7
2

2

 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky
2  informačný systém
R7 umožní včas
reagovať na
nepriaznivú
poveternostnú
situáciu
a realizovať
potrebné opatrenia
 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
2
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
premávky
 zraniteľnosť je
spojená
predovšetkým
s obmedzením
bezpečnosti
a plynulosti cestnej
2
premávky
 informačný systém
R7 umožní včas
reagovať na
nepriaznivú
poveternostnú

31. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
výskytu hmiel.

3

Výskyt hmiel v území
je vysoko
pravdepodobný.

2

Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
návrhu
prevádzky.

Stredné
riziko

31. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
výskytu hmiel.

3

Výskyt hmiel v území
je vysoko
pravdepodobný.

2

Ochrana stavby,
prípadne
odstránenie
prejavu
klimatického javu
je zabezpečené
štandardným
riešením v rámci
návrhu
prevádzky.

Stredné
riziko
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Citlivosť projektu
Klimat.
jav /
prírodné
riziko

Exponovaný úsek
stavby, exponované
objekty

SO 301-00 Oplotenie
R7 – popri celej
stavbe
SO 321-00
Protihluková a
protisvetelná stena
(PHSS)
SO 322-00, SO 32300 – Protihlukové
steny (PHS)
SO 351-00 a SO 35200 – Protisvetelné
steny (PSS)

B Stručný popis

Konštrukčná citlivosť:
nízka
1
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
1
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
1
Prevádzková citlivosť:
nízka
Konštrukčná citlivosť:
nízka
1 Prevádzková citlivosť:
nízka

Hodnotenie rizík (akceptovateľnosť rizika) A / N

Prahové
hodnoty
odolnosti

Expozícia projektu

Bs Bb

Súčasná
a predpokladaná
úroveň rizikových
faktorov

Zraniteľnosť

B Podrobný popis

Identifikácia rizík
Požiadavky na
Zoznam rizík
spracovanie
špecifických analýza
a expertíz
Č. Stručný popis

situáciu
a realizovať
potrebné opatrenia
 zraniteľnosť nie je z
hľadiska
1
hodnotenia rizík
významná

-

1
-

1

1
1

1

Existujúce opatrenia na redukciu rizika

31. Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku výskytu hmiel. – A Informačný systém R7.

Analýza rizík
Pravdepodobnosť
B Stručný popis

Výsledná
miera
rizík

Závažnosť
dôsledkov
B Stručný popis

31. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
výskytu hmiel.
31. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
výskytu hmiel.
31. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
výskytu hmiel.

1 Výskyt hmiel
nepredstavuje riziko
pre PHSS.

1

Bez dopadu.

Nízke
riziko

1 Výskyt hmiel
nepredstavuje riziko
pre PHSS.

1

Bez dopadu.

Nízke
riziko

1 Výskyt hmiel
nepredstavuje riziko
pre PHS.

1

Bez dopadu.

Nízke
riziko

31. Dočasné bezpečnostné
a prevádzkové
obmedzenia v dôsledku
výskytu hmiel.

1 Výskyt hmiel
nepredstavuje riziko
pre PSS.

1

Bez dopadu.

Nízke
riziko

Návrh dodatočných opatrení na redukciu rizika

Poznámky (neistota, definovanie požiadaviek na
spracovanie špecifických analýz a expertíz)

-

Legenda: B – bodové hodnotenie citlivosti, expozície a zraniteľnosti (CxE) projektu
Bs – bodové hodnotenie súčasnej expozície projektu
Bb – bodové hodnotenie budúcej expozície projektu
Riziko:
nízke
stredné
vysoké
extrémne
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V nasledujúcej tabuľke je znázornená výsledná matica rizík infraštruktúrneho projektu
rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky, zostrojená na základe výsledkov posudzovania
zraniteľnosti a zložiek rizika vzhľadom na navrhované opatrenia. Pre jednotlivé klimatické javy
a ich sekundárne prejavy spôsobené zmenou klímy sa výsledná miera rizika pohybuje
v intervale od nízkeho rizika po vysoké riziko.
Tabuľka 5.5: Výsledná matica rizík infraštrukturálneho projektu rýchlosná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
bezvýznamná
Pravdepodobnosť
výskytu udalosti

vzácna

20, 29

nepravdepodobná
mierna

Závažnosť (veľkosť) dôsledkov
menšia
mierna
2, 3, 4, 5, 6, 13,
12, 22, 28, 30
23, 24, 25
10, 16, 17
14, 19
1, 7, 8, 9, 11, 15, 26, 31

pravdepodobná

významná

katastrofálna

27

18, 21

takmer istá

Legenda: čísla predstavujú riziká, ktoré sú vysvetlené v tabuľke č. 5.6
nízke riziko
stredné riziko
vysoké riziko
extrémne riziko

Najväčšia zraniteľnosť projektu na posudzované riziká bola identifikovaná na úrovni
dopravno-prevádzkových funkcií rýchlostnej cesty, ktoré môžu nastať v dôsledku nepriaznivých
poveternostných podmienok alebo extrémnymi prejavmi počasia, ktorých intenzita v posledných
rokoch na Slovensku stúpa, pravdepodobne je to dôsledok zmeny klímy. Ide najmä o klimatické
javy: silné dažde, búrky, snehové javy, námrazy, silný vietor, ale aj vysoké teploty (spôsobujúce
vlny horúčav) a hmly, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky a v dôsledku ktorých môže nastať poškodenie určitých súčastí rýchlostnej cesty
a v ojedinelých prípadoch môže prísť aj k uzatvoreniu rýchlostnej cesty. S priebehom
extrémnych klimatických javov často sekundárne súvisia riziká akými sú povodne,
meteorologické sucho a zosuvy.
Tabuľka 5.6: Zoznam rizík infraštruktúrneho projektu Rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky
Č.
rizika

Popis rizika

Výsledná
miera rizika

1

Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku silného vetra.

stredné riziko

2

Narušenie statiky mostov v dôsledku tlaku vetra.

stredné riziko

3

Poškodenie objektu v dôsledku tlaku vetra.

stredné riziko

4

Narušenie statiky PHSS v dôsledku tlaku vetra.

stredné riziko

5

Narušenie statiky PHS v dôsledku tlaku vetra.

stredné riziko

6

Narušenie statiky PSS v dôsledku tlaku vetra.

stredné riziko

7

Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku silného dažďa.

stredné riziko

8

Lokálne zaplavenie úsekov cesty v dôsledku silných dažďov. / Lokálne zaplavenie
úsekov cestných komunikácií v dôsledku silných dažďov (v súvislosti s búrkami).

stredné riziko

9

Podmáčanie podložia vozovky v dôsledku silných dažďov.

stredné riziko

10

Podmáčanie základov stavby.

nízke riziko
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Popis rizika

Výsledná
miera rizika

11

Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku snehových javov.

stredné riziko

12

Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku snehových javov.

13

Narušenie statiky mostov v dôsledku záťaže snehom.

stredné riziko

14

Narušenie stability násypov svahov v dôsledku snehových javov.

stredné riziko

15

Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku námrazových javov.

stredné riziko

16

Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku námrazových javov.

nízke riziko

17

Poškodenie ochrannej povrchovej úpravy objektu.

nízke riziko

18

Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku vysokých teplôt a slnečného
žiarenia.

vysoké riziko

19

Poškodenie konštrukcie mostov v dôsledku vysokých teplôt a slnečného žiarenia.

stredné riziko

20

Zmena štruktúry a funkčnosti materiálov.

21

Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku búrky.

22

Narušenie stability oplotenia v dôsledku tlaku vetra (búrka).

23

Narušenie stability PHSS v dôsledku tlaku vetra počas búrky.

stredné riziko

24

Narušenie stability PHS v dôsledku tlaku vetra počas búrky.

stredné riziko

25

Narušenie stability PSS v dôsledku tlaku vetra počas búrky.

stredné riziko

26

Podmáčanie základov stavby v dôsledku zvýšenej hladiny podzemnej vody.

stredné riziko

Poškodenie pilierov mostných objektov vedúcich ponad vodný tok vodou unášaným
materiálom; zanesenie, priestorov pod mostami nečistotami, znečistenie a poškodenie
priepustov.

vysoké riziko

27

nízke riziko

nízke riziko
vysoké riziko
nízke riziko

28

Narušenie stability objektu v dôsledku podmáčania základov stavby.

nízke riziko

29

Lokálny zosuv pôdy z násypov (extrémne zrážky, extrémne sucho).

nízke riziko

30

Požiar suchej vegetácie v blízkosti cesty, prípadne na ceste.

nízke riziko

31

Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku výskytu hmiel.

stredné riziko

Obmedzenia, ktoré sa vzťahujú k vyššie menovaným klimatickým javom majú väčšinou
dočasný charakter. Vzhľadom na prijaté opatrenia umožňujúce včasnú identifikáciu a reakciu na
vzniknutú situáciu predstavujú nízke až stredné riziko.
Vysoké riziko bolo identifikované pre situácie, kedy bude dlhodobo vysoká teplota
vzduchu, pre obdobia tropických dní a nocí, obdobia vĺn horúčav, kedy sa počet tropických dní
a nocí vyskytuje v nadväzujúcom časovom slede. Poškodenie vozovky rýchlostnej cesty
v dôsledku pôsobenia priameho slnečného žiarenia na povrchy, ako aj v dôsledku vysokých
teplôt ovzdušia, ktoré sa trením kolies automobilov o povrch vozovky ešte zvyšujú, môže
vyžadovať krátkodobé prevádzkové obmedzenia.
V prípade povodní, veľkých povodňových vĺn môže prísť k presunu materiálov, ktoré
môžu deštruktívne pôsobiť na časti rýchlostnej cesty, najmä na piliere mostných objektov nad
vodnými tokmi (v danom úseku ide o rieku Váh). Vodou a povodňovými vlnami unášaný
materiál sa môže kumulovať pod mostami, v prípade nižších mostov môže prísť k znečisteniu,
upchatiu a poškodeniu priepustov.
Závažné poškodenie infraštruktúry rýchlostnej cesty, ktoré by vyžadovalo prijatie
mimoriadnych krízových opatrení, významnú až zásadnú zmenu technického riešenia stavby
alebo trvalé uzatvorenie prevádzky v dôsledku zničenia stavby vplyvom zmeny klímy je
vzhľadom na stavebno-technické zhotovenie stavby a jej súčastí a prijaté opatrenia
nepravdepodobné.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že opatrenia prijaté na zabezpečenie
odolnosti projektu rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky na súčasnú premenlivosť
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klímy a jej budúce prejavy sú dostatočné a nie je potrebné realizovať dodatočné adaptačné
opatrenia.
V tabuľke 5.6 je uvedený zoznam rizík infraštruktúrneho projektu Rýchlostnej cesty R7
Zemné – Nové Zámky. Na základe vykonaných krokov v zmysle metodiky VÚD a.s., Žilina sú
jednotlivým rizikám priradené výsledné miery rizika.

6.

IDENTIFIKÁCIA ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ

Cieľom identifikácie adaptačných opatrení je v nadväznosti na výsledky posudzovania
rizík projektu rýchlostnej cesty R7 v úseku Zemné – Nové Zámky súvisiacich s prejavmi zmeny
klímy identifikovať zoznam relevantných adaptačných opatrení, a to najmä pre tie časti projektu,
ktoré môžu byť v dôsledku zmeny klímy vystavené rizikám. Súbor potenciálnych navrhnutých
adaptácií má reprezentovať opatrenia umožňujúce zníženie výslednej miery rizík projektu na
akceptovateľnú úroveň. Návrh adaptačných opatrení sa teda realizuje v prípade, ak boli riziká
projektu súvisiace so zmenou klímy vyhodnotené ako neakceptovateľné z hľadiska závažnosti
dôsledkov, ktoré budú pôsobiť v priebehu životnosti, resp. počas prevádzky infraštruktúrnej
stavby.
V rámci procesu posudzovania rizík súvisiacich s očakávanými zmenami klímy pre
infraštruktúrny projekt Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky boli v kategórii „vysoké
riziko“ vyhodnotené riziká č. 18, 21 a 27 (viď tab. č. 5.6).
Riziko č. 18:

Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku vysokých teplôt a
slnečného žiarenia

Každá vozovka podlieha poškodzovaniu a poruchám účinkom klimatického prostredia,
dopravným zaťažením a teplotným zaťažením. Obrusná vrstva vozovky, konštrukcia vozovky a
podložie vykazujú podľa svojich vlastností za určitých klimatických podmienok a pri dopravnom
a teplotnom namáhaní rôznu odolnosť proti poruchám. Toto poškodzovanie a porušovanie sa
vyskytuje zákonite. Vyskytujú sa i náhodné poruchy, ktoré vzniknú kombináciou rôznych
zaťažení a podmienok. V dôsledku vysokej teploty ovzdušia, ktorá pôsobí na povrch vozovky a
ktorej teplota sa zvyšuje v dôsledku trenia kolies automobilov prichádza k deformáciám
povrchových vrstiev vozovky. Pri vyšších teplotách (podľa druhu asfaltu pri teplote 40 °C až 65
°C) a dlhodobom zaťažení vozovky sa jej povrch správa ako pružný až plastický materiál, t.z.,
že pri zaťažení nastáva nevratná, plastická deformácia asfaltu.
Podmienky, pri ktorých vzniká trvalá deformácia sú: vysoká teplota, státie alebo pomalá
doprava (dlhodobé zaťaženie), zaťaženie sústredené do jazdných stôp, veľký počet zaťažení
(opakované zaťaženie). Priečne nerovnosti sa tvoria hlavne v miestach, kde je sústredené
zaťaženie (sústredená jazda v pruhu), kde je priamy smer komunikácie, v úsekoch, kde sa
predlžuje doba zaťaženia vozovky, napr. miesta prídavných pruhov, pred križovatkami a pod. a
v miestach kde sú veľké šmykové napätia a to pri jazde do kopca a pri brzdení. Porucha je
charakterizovaná pozdĺžnymi priehlbinami v stopách kolies nákladných vozidiel. Príčinou
poruchy je nedostatočná odolnosť jednotlivých častí vozovky proti vzniku trvalých deformácií.
Na vzniku koľají sa podieľajú asfaltové vrstvy (nevhodná zmes s malou medzerovitosťou a
mäkkým asfaltom, prebytok spojiva, nedostatočne zhutnená zmes), nestmelené vrstvy (najmä
ťažené štrkopiesky) a podložie s nízkym modulom pružnosti. Príčinou poruchy môžu byť aj
nadmerné zaťaženia vozovky alebo nadmerné teploty. Porucha môže mať najprv lokálny
charakter, neskôr sa zvyčajne prejaví v dlhších úsekoch.
K ďalším rizikovým poruchám vozovky patria priečne hrbole, teda vyvýšeniny smerujúce
približne kolmo na pozdĺžnu os vozovky, s rôznou šírkou a výškou. Príčinou ich vzniku môže byť
prítomnosť nebezpečne namŕzavých zemín v podloží, kde sa často striedajú vrstvy hornín alebo
materiálu rôznej kvality (pozn. do násypov ciest sa zvyknú používať aj materiály z procesu
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recyklácie odpadu, ktorého vlastnosti nie sú homogénne). Inou príčinou môže byť pozdĺžna
dilatácia asfaltových vrstiev krytu či podkladu, ktorá vzniká pri tvrdších asfaltoch ako následok
prudkého zvýšenia teploty krytu v jarnom období, keď je teplota spodných vrstiev vozovky ešte
relatívne nízka (0 °C až 5 °C), ale teplota krytu môže vystúpiť až na 30-35°C. Zvýšenie teploty
krytu má za následok vytvorenie plochého hrboľu. Priečny hrboľ vzniká často v mieste priečnej
mrazovej trhliny. Zodvihnutý materiál sa postupne porušuje, rozpadáva a na jeho mieste môže
vzniknúť rozpad krytu, prípadne aj výtlky v kryte. Albedo asfaltu sa pohybuje v intervale 0,05 0.10, ak je povrch vozovky poškodený (narušený), hodnota albeda narastá (0,10-0,15) (Kaloush
et al., 2008).
Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií následkom vysokých teplôt je vďaka
zvyšovaniu sa počtu tropických dní počas roka v záujmovom území pomerne vysoká. Súvisí
predovšetkým so zvýšeným predpokladom vzniku poškodení vozovky, so vznikom rôznych
druhov deformácií, nerovností, hrbolov, ktoré môžu spustiť ďalšie sekundárne deštrukčné
procesy ovplyvňujúce konštrukčnú kvalitu cesty a jej súčastí.
Prevádzková zraniteľnosť s charakterom dočasných bezpečnostných a prevádzkových
obmedzení súvisí s prejavmi ako sú: spomalená rýchlosť automobilov v dôsledku vyjazdených
koľají, tlaky (najmä nákladných áut) na teplotou narušenú kvalitu vozovky, vznik dopravných
nehôd, poškodenie ochranných stien (protihlukové steny, protisvetelné steny) v dôsledku
dlhodobého pôsobenia vysokej teploty vzduchu na materiály.
Predmetné riziko sa vzťahuje na:
 SO 101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
 SO 102-00 Križovatka Nové Zámky
 Mostné objekty:
o SO 201-00 Most na R7 v km 0,063 nad cestou II/573
o SO 202-00 Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh
o SO 203-00 Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou
o SO 204-00 Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom
o SO 205-00 Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a
Komočským kanálom
o SO 206-00 Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou
o SO 207-00 Most na R7 v km 7,800 nad Palárikovským potokom a
biokoridorom
o SO 208-00 Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom
o SO 209-00 Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom
o SO 210-00 Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom
o SO 211-00 Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves –
Štúrovo v žkm 139,978
o SO 212-00 Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7.
 SO 301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7
 SO 321-00 Protihluková a protisvetelná stena v km 7,480-9,480 vľavo
 SO 322-00 Protihluková stena v km 9,480-11,350 vľavo
 SO 323-00 Protihluková stena v km 11,825-12,770 vpravo
 SO 351-00 Protisvetelná stena v km 4,710-7,480 vpravo
 SO 352-00 Protisvetelná stena v km 4,710-7,480 vľavo
V riziku vysokých teplôt bola stanovená výsledná vysoká miera rizika najmä z dôvodu
vysokej pravdepodobnosti výskytu daného klimatického javu v lokalite (pravdepodobnosť
výskytu udalosti bola vyhodnotená ako „pravdepodobná“, 80 % pravdepodobnosť, že sa
vyskytne za rok). Frekvencia a intenzita vysokých teplôt v predmetnom území je v posledných
rokoch vysoká (viď kap. 1.3.6). V budúcnosti sa očakáva rovnaký trend frekvencie tohto
klimatického javu.
V súvislosti s charakterom stavby, navrhovaným technickým riešením a zabezpečením
rýchlostnej komunikácie bola závažnosť dôsledkov tohto javu vyhodnotená ako menšia
(obmedzenia, ktoré budú riešené v rámci bežnej prevádzky a údržby rýchlostnej komunikácie,
bez zásadnej alebo dlhodobej nutnosti obnovy a rekonštrukcie stavebných objektov). Z hľadiska
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citlivosti a zraniteľnosti sa teda vplyv vysokých teplôt prejaví najmä na úrovní prevádzkových
a bezpečnostných obmedzení počas vĺn horúčav (sled tropických dní a nocí). Pôsobenie
rizikových faktorov na infraštruktúru má dočasný charakter, trvá niekoľko dní, týždňov.
Zásadnými opatreniami na minimalizáciu uvedených rizík je z hľadiska:
 konštrukčnej zraniteľnosti projektu navrhované technické riešenie so zabezpečením
vhodných materiálových zmesí odolávajúcim deformitám vznikajúcich v dôsledku
vysokých teplôt (adekvátne materiálové zloženie podložia komunikácie, adekvátne
asfaltové zmesi použité na vozovke)
 prevádzkovej zraniteľnosti projektu inštalácia informačného systému rýchlostnej
cesty R7, ktorý predstavuje štandardné vybavenie pre riadenie a dohľad nad
prevádzkou na rýchlostnej ceste. Informácie z technologických zariadení
hodnoteného úseku rýchlostnej cesty R7 budú vyhodnocované v operátorskom
pracovisku; navrhnutý informačný systém zahŕňa meteostanice, sčítače dopravy,
technologické uzly, signalizačné svietidlá, kamerový dohľad, elektrickú
zabezpečovaciu signalizáciu, premenné dopravné značky, kontrolu vjazdu do
vylúčeného úseku.
S ohľadom na opatrenia, ktoré sú v projekte rýchlostnej cesty R7 zapracované je možné
identifikované vysoké riziko klasifikovať ako akceptovateľné. V ďalšom stupni projektovej
dokumentácie je potrebné detailizovať minimálne nároky na kvalitu materiálového zloženia
asfaltových zmesí použitých na vozovke.
Riziko č. 21:

Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku búrky

Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií následkom búrkových javov je pomerne
nízka. Súvisí predovšetkým s možnosťou zaplavenia úsekov cesty v dôsledku nedostatočnosti
odvodňovacieho systému, podmáčaním podložia vozovky, zanesením a znečistením priekop,
priepustov a kanalizačných vpustí, podmytím časti komunikácie. Prevádzková zraniteľnosť
s charakterom dočasných bezpečnostných a prevádzkových obmedzení súvisí s prejavmi ako
sú: dynamické tlaky vetra na pohybujúce sa vozidlá, akvaplaning, možné zavalenie cesty
olámanými vetvami z vegetačných porastov nachádzajúcich sa v blízkosti cesty, vznik
dopravných nehôd, poškodenie ochranných stien dôsledku tlaku vetra (protihlukové steny,
protisvetelné steny) a pod. Frekvencia a intenzita búrkových javov v predmetnom území je
mierna, avšak už v súčasnosti búrkové javy spôsobujú významné škody na infraštruktúre
a majetku. V budúcnosti sa očakáva nárast frekvencie búrkových javov s vyššími intenzitami
nárazov vetra a zrážkovej činnosti ako aj rozmerom krúp.
Predmetné riziko sa vzťahuje na:
 SO 101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky
 SO 102-00 Križovatka Nové Zámky
 Mostné objekty:
o SO 201-00 Most na R7 v km 0,063 nad cestou II/573
o SO 202-00 Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh
o SO 203-00 Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou
o SO 204-00 Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom
o SO 205-00 Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a
Komočským kanálom
o SO 206-00 Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou
o SO 207-00 Most na R7 v km 7,800 nad Palárikovským potokom a
biokoridorom
o SO 208-00 Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom
o SO 209-00 Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom
o SO 210-00 Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom
o SO 211-00 Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves –
Štúrovo v žkm 139,978
o SO 212-00 Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7.
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V riziku búrkových javov bola stanovená výsledná vysoká miera rizika najmä z dôvodu
vysokej pravdepodobnosti výskytu daného klimatického javu, resp. prírodného rizika v lokalite
(pravdepodobnosť výskytu udalosti bola vyhodnotená ako „pravdepodobná“, 80 %
pravdepodobnosť, že sa vyskytne za rok). V súvislosti s charakterom stavby, navrhovaným
technickým riešením a zabezpečením rýchlostnej komunikácie bola závažnosť dôsledkov týchto
javov vyhodnotená ako menšia (obmedzenia, ktoré budú riešené v rámci bežnej prevádzky
a údržby rýchlostnej komunikácie, bez zásadnej alebo dlhodobej nutnosti obnovy
a rekonštrukcie stavebných objektov).
Z hľadiska citlivosti a zraniteľnosti sa teda vplyv búrok prejaví najmä na úrovní
prevádzkových a bezpečnostných obmedzení spojených so silným dažďom, prípadne
krupobitím počas búrkových javov. Pôsobenie rizikových faktorov na infraštruktúru má dočasný
charakter, obvykle trvá niekoľko desiatok minút, max. hodín.
Zásadnými opatreniami na minimalizáciu uvedených rizík je z hľadiska:
 konštrukčnej zraniteľnosti projektu navrhované technické riešenie so zabezpečením
dostatočných kapacít pre absorbovanie prejavov rizikových klimatických javov,
v danom prípade ide predovšetkým o odvedenie extrémneho množstva zrážkovej
vody z vozovky, ktorá sa na vozovke nahromadí v krátkom čase počas búrkového
javu; súčasťou konštrukčného riešenia je tiež vhodná úprava nevozovkových častí
komunikácií, v danej súvislosti ide o správne navrhnutie spádovania rigolov
 prevádzkovej zraniteľnosti projektu inštalácia informačného systému rýchlostnej
cesty, ktorý predstavuje štandardné vybavenie pre riadenie a dohľad nad
prevádzkou na rýchlostnej ceste. Informácie z technologických zariadení
hodnoteného úseku rýchlostnej cesty R7 budú vyhodnocované v operátorskom
pracovisku; navrhnutý informačný systém zahŕňa meteostanice, sčítače dopravy,
technologické uzly, signalizačné svietidlá, kamerový dohľad, elektrickú
zabezpečovaciu signalizáciu, premenné dopravné značky, kontrolu vjazdu do
vylúčeného úseku.
 prevádzkovej zraniteľnosti dôsledná údržba odvodňovacích zariadení (priekopy,
rigoly, priepusty, kanalizačné vpuste), udržiavanie týchto zariadení v čistom stave;
zanesenie priekop, rigolov a ostatných povrchových odvodňovacích zariadení má
za následok podmáčanie podložia vozovky, čím sa znižuje celková únosnosť
vozovky (môže viesť k sadaniu a prepadu). K zanášaniu odvodňovacích zariadení
prispieva aj zimná údržba s posypovými materiálmi a iné nečistoty na vozovke.
S ohľadom na opatrenia, ktoré sú v projekte rýchlostnej cesty R7 zapracované je možné
identifikované vysoké riziko klasifikovať ako akceptovateľné.
Riziko č. 27:

Poškodenie pilierov mostných objektov vedúcich ponad vodný tok vodou
unášaným materiálom; zanesenie, priestorov pod mostami nečistotami,
znečistenie a poškodenie priepustov

Konštrukčná zraniteľnosť mostných objektov, špeciálne pilierov je stredná. Súvisí
predovšetkým s možnosťou zvýšenej hladiny v tokoch (povodne), prívalových povodňových vĺn,
ktoré so sebou prinášajú rôznorodý materiál (napr. odrhnuté časti konštrukcií mostov, alebo
celé mosty, lávky pre peších lokalizované vo vyšších úsekoch toku, kmene stromov, objekty –
majetok ľudí z pozemkov/záhrad a pod.). Prevádzková zraniteľnosť s charakterom dočasných
bezpečnostných a prevádzkových obmedzení súvisí s prejavmi ako sú: dynamické tlaky vody
mostné piliere, vznik dopravných nehôd (šoféri nevenujú často dostatočnú pozornosť riadeniu
vozidiel, sledujú okolie a dynamické javy v okolí). Frekvencia a intenzita povodní v predmetnom
území je mierna až stredná, avšak už v súčasnosti povodne spôsobujú významné škody na
infraštruktúre a majetku. V budúcnosti sa očakáva nárast frekvencie povodní z prívalových
dažďov.
Predmetné riziko sa vzťahuje na:
 Mostné objekty:
o SO 201-00 Most na R7 v km 0,063 nad cestou II/573
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SO 202-00 Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh
SO 203-00 Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou
SO 204-00 Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom
SO 205-00 Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a
Komočským kanálom
o SO 206-00 Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou
o SO 207-00
Most na R7 v km 7,800 nad Palárikovským potokom
a biokoridorom
o SO 208-00 Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom
o SO 209-00 Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom
o SO 210-00 Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom
o SO 211-00 Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves –
Štúrovo v žkm 139,978
o SO 212-00 Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7
V riziku povodní bola stanovená výsledná vysoká miera rizika, ktoré vzniklo kombináciou
miernej pravdepodobnosti výskytu daného prírodného rizika v lokalite (pravdepodobnosť
výskytu udalosti bola vyhodnotená ako „mierna“, 50 % pravdepodobnosť, že sa vyskytne za rok)
a miernej úrovne závažnosti dôsledkov, keďže povodne sú spájané s poškodzovaním majetku
a infraštruktúry. V súvislosti s charakterom stavby, navrhovaným
technickým riešením
mostných objektov, vrátane pilierov a zabezpečením rýchlostnej komunikácie bola závažnosť
dôsledkov týchto javov vyhodnotená ako mierna.
Z hľadiska citlivosti a zraniteľnosti sa teda vplyv povodní a často súvisiacich búrok
prejaví najmä na úrovní prevádzkových a bezpečnostných obmedzení spojených so zvýšenou
hladinou vody vo vodných tokoch, so zvýšenou hladinou podzemnej vody a s nasýtenosťou
substrátu a podložia, ktoré môže byť následné podmáčané a bude predstavovať riziko
narušenia stability základov stavby, vrátane pilierov mostov. Pôsobenie rizikových faktorov na
infraštruktúru je obvykle
krátkodobé, povodne odznejú často po niekoľkých hodinách
maximálne dňoch. Následky poškodenia však môžu mať dlhodobejší charakter.
Zásadnými opatreniami na minimalizáciu uvedených rizík je z hľadiska:
 konštrukčnej zraniteľnosti projektu navrhované technické riešenie, ktoré akceptuje
hĺbkové zakladanie stavby, vrátane použitia kvalitných materiálov v násypových
častiach cestného telesa, ktorými sa zabezpečí konštrukčná odolnosť a tým aj
ochrana mostných pilierov
 prevádzkovej zraniteľnosti projektu inštalácia informačného systému rýchlostnej
cesty R7, ktorý predstavuje štandardné vybavenie pre riadenie a dohľad nad
prevádzkou na rýchlostnej ceste; informácie z technologických zariadení
hodnoteného úseku rýchlostnej cesty R7 budú vyhodnocované v operátorskom
pracovisku.
 V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné doplniť údaje o mostných
objektoch súvisiace s voľnou výškou nad úrovňou hladiny Q100, vrátane zasiahnutia
pilierov vodou pri zvýšených vodných stavoch.
S ohľadom na opatrenia, ktoré sú v projekte rýchlostnej cesty R7 zapracované je možné
identifikované vysoké riziko klasifikovať ako akceptovateľné.
o
o
o
o



V kategórii „stredné riziko“ boli vyhodnotené nasledovné riziká:
Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku silného vetra (č. 1).
Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií následkom silného vetra je nízka.
Prevádzková zraniteľnosť je spojená najmä s obmedzením bezpečnosti a plynulosti
premávky v dôsledku dynamických tlakov vetra na pohybujúce sa vozidlá, na protihlukové
a protisvetelné ochranné steny, prípadne zanesenie cesty materiálom unášaným vetrom,
zavalenie cesty olámanými vetvami/vyvrátenými stromami (najmä pri víchrici alebo silnom
nárazovom vetre prislúchajúcim hodnotám pre výstrahy I. a II. stupňa).
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Opatrenie: zabezpečenie a udržiavanie ochranného pásma rýchlostnej cesty a ciest I. a II.
triedy, informačný systém na R7.






Narušenie statiky mostov, PHS, PHSS a PSS v dôsledku tlaku vetra (riziká č.: 2, 4, 5, 6)
Konštrukčná zraniteľnosť predmetných stavebných objektov následkom silného vetra súvisí
s možnými tlakmi vetra na mostné objekty, na ich konštrukciu (narušenie statiky), na
protihlukové steny, protisvetelné steny a kombinované steny s protihlukovou
a protisvetelnou ochranou. Prevádzková zraniteľnosť je spojená najmä s obmedzením
bezpečnosti a plynulosti premávky v dôsledku dynamických tlakov vetra na pohybujúce sa
vozidlá. Pre absolútne vylúčenie rizika je vhodné doplniť prahové hodnoty odolnosti
konštrukcií mostov a ostatných zariadení (ochranné steny) na tlak vetra v zmysle statických
výpočtov.
Poškodenie objektu v dôsledku tlaku vetra. (riziko č. 3)
Konštrukčná zraniteľnosť predmetných stavebných objektov následkom silného vetra súvisí
s možnými tlakmi vetra na oplotenie, na jeho stabilitu. Prevádzková zraniteľnosť je podobne
ako v predchádzajúcom prípade spojená najmä s obmedzením bezpečnosti a plynulosti
premávky v dôsledku dynamických tlakov vetra na pohybujúce sa vozidlá. Pre absolútne
vylúčenie rizika je vhodné doplniť prahové hodnoty odolnosti konštrukcií oplotenia na tlak
vetra v zmysle statických výpočtov.
Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku silného dažďa (riziko č. 7)
Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií následkom silného dažďa je stredná. Riziká
súvisia najmä nedostatočnou kapacitou odvodňovacieho systému, so zanesením
a znečistením priekop, priepustov a kanalizačných vpustí. Prevádzková zraniteľnosť je
spojená najmä s obmedzením bezpečnosti a plynulosti premávky v dôsledku silných
dažďov (znížená viditeľnosť, prítomnosť vody na vozovke).
Opatrenie: projektové riešenie (odvodnenie vozovky, kanalizácia na R7) s dostatočnou
kapacitou objektov pre odvedenie zrážkových vôd z vozovky, informačný systém na R7.



Lokálne zaplavenie úsekov cesty v dôsledku silných dažďov, resp. lokálne zaplavenie
úsekov cestných komunikácií v dôsledku silných dažďov v súvislosti s búrkami. (riziko č. 8)
Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií následkom silného dažďa je stredná. Riziká
súvisia najmä s možným zaplavením úsekov ciest v dôsledku nedostatočnosti
odvodňovacieho systému, so zanesením
a znečistením
priekop,
priepustov
a kanalizačných vpustí. Prevádzková zraniteľnosť je spojená najmä s obmedzením
bezpečnosti a plynulosti premávky v dôsledku silných dažďov (znížená viditeľnosť – aj
vďaka krupobitiu, prítomnosť vody na vozovke, prípadne zanesenie cesty materiálom
unášaným vetrom, zavalenie cesty olámanými vetvami/vyvrátenými stromami, prítomnosť
cudzích telies na ceste zanesených vetrom).
Opatrenie: projektové riešenie (odvodnenie vozovky, kanalizácia na R7) s dostatočnou
kapacitou objektov pre odvedenie zrážkových vôd z vozovky, informačný systém na R7.



Podmáčanie podložia vozovky v dôsledku silných dažďov. (riziko č. 9)
Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií následkom silného dažďa je stredná. Riziká
súvisia najmä s možným zaplavením úsekov ciest v dôsledku nedostatočnosti
odvodňovacieho systému, so zaplavením vozovky dažďovou vodou, zanesením
a znečistením priekop, priepustov a kanalizačných vpustí a následným vylievaním vody do
okolia s postupným hydrologickým nasycovaním podložia cestného telesa. Prevádzková
zraniteľnosť je spojená najmä s obmedzením bezpečnosti a plynulosti premávky v dôsledku
silných dažďov.
Opatrenie: projektové riešenie (odvodnenie vozovky, kanalizácia na R7) s dostatočnou
kapacitou objektov pre odvedenie zrážkových vôd z vozovky, informačný systém na R7.



Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku snehových javov (riziko č.
11)
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Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií následkom snehových javov je stredná.
Súvisí predovšetkým s možnosťou poškodenia konštrukčných vrstiev vozovky, prípadne
zaplavením úsekov cesty v čase topenia sa snehu (pri nedostatočnosti odvodňovacieho
systému). Prevádzková zraniteľnosť je spojená najmä s obmedzením bezpečnosti
a plynulosti premávky v dôsledku intenzívnych snehových zrážok. S ohľadom na prehľad
mimoriadnych situácií (snehových kalamít) vyhlásených v okrese Nové Zámky v období
posledných rokov nie je pravdepodobnosť výskytu tohto javu vysoká. Závažnosť dôsledkov
je však malá (prejavy sú odstrániteľné v krátkom časovom horizonte v rámci prevádzky
a údržby rýchlostnej cesty).
Opatrenie: zabezpečenie zimnej údržby (odstraňovanie snehu a posypy chemickými alebo
inertnými látkami), informačný systém na R7.


Narušenie statiky mostov v dôsledku záťaže snehom (riziko č. 13) a narušenie stability
násypov svahov v dôsledku snehových javov (riziko č. 14).
S ohľadom na charakteristiky výskytu mimoriadnych situácií (snehových kalamít) v regióne
a prognózy vývoja daného klimatického javu do budúcnosti, exitujú určité konštrukčné
riziká. V dôsledku extrémnych snehových zrážok by mohlo dôjsť k nadmernému zaťaženie
mostov.
Opatrenie: projektové riešenie (zakladanie objektov).



Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku námrazových javov. (riziko
č. 15)
Konštrukčná zraniteľnosť predstavuje riziká v oblasti možného poškodenia konštrukčných
vrstiev vozovky. Prevádzková zraniteľnosť je spojená s obmedzeniami bezpečnosti
a plynulosti premávky v dôsledku námrazových javov. Lokalitné podmienky (prítomnosť
vodných tokov a kanálov, výskyt hmiel, nízke nočné teploty pod bodom mrazu, ...) vytvárajú
miernu (3. stupeň) pravdepodobnosť výskytu klimatického javu v území s menšími
dôsledkami.
Opatrenie: projektové riešenie (odvodnenie vozovky, kanalizácia na R7) s dostatočnou
kapacitou objektov pre odvedenie zrážkových vôd z vozovky, informačný systém na R7.



Poškodenie konštrukcie mostov v dôsledku vysokých teplôt a slnečného žiarenia. (riziko č.
19)
Konštrukčná zraniteľnosť predstavuje riziká v oblasti možného poškodenia konštrukcie
mostov. Prevádzková zraniteľnosť je spojená s obmedzeniami bezpečnosti a plynulosti
premávky v dôsledku poškodenia konštrukcie mostov. S ohľadom na charakteristiky
výskytu mimoriadnych situácií (vysoké teploty, vlny horúčav, vysoký počet tropických dní
a nocí) v regióne a prognózy vývoja daného klimatického javu do budúcnosti, exitujú určité
konštrukčné riziká.
Opatrenie: projektové riešenie, vhodné materiálové zloženie.



Narušenie stability PHSS v dôsledku tlaku vetra počas búrky. (riziko č. 23)
V prípade výskytu búrkových javov je výsledná miera rizika stanovená miernou
pravdepodobnosťou, že k danému javu dôjde aspoň raz za rok a malou závažnosťou
dôsledkov jeho prejavu. Konštrukčná zraniteľnosť predmetných stavebných objektov
následkom silného vetra počas búrky súvisí s možnými tlakmi vetra na ochranné steny
s protihlukovou a protisvetelnou funkciou (PHSS). Prevádzková zraniteľnosť je spojená
najmä s obmedzením bezpečnosti a plynulosti premávky v dôsledku dynamických tlakov
vetra na pohybujúce sa vozidlá. Pre absolútne vylúčenie rizika je vhodné doplniť prahové
hodnoty odolnosti konštrukcií PHSS na tlak vetra v zmysle statických výpočtov.
Narušenie stability PHS v dôsledku tlaku vetra počas búrky. (riziko č. 24)
V prípade výskytu búrkových javov je výsledná miera rizika stanovená miernou
pravdepodobnosťou, že k danému javu dôjde aspoň raz za rok a malou závažnosťou
dôsledkov jeho prejavu. Konštrukčná zraniteľnosť predmetných stavebných objektov
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následkom silného vetra počas búrky súvisí s možnými tlakmi vetra na protihlukové steny.
Prevádzková zraniteľnosť je spojená najmä s obmedzením bezpečnosti a plynulosti
premávky v dôsledku dynamických tlakov vetra na pohybujúce sa vozidlá. Pre absolútne
vylúčenie rizika je vhodné doplniť prahové hodnoty odolnosti konštrukcií PHS na tlak vetra
v zmysle statických výpočtov.
Narušenie stability PSS v dôsledku tlaku vetra počas búrky. (riziko č. 25)
V prípade výskytu búrkových javov je výsledná miera rizika stanovená miernou
pravdepodobnosťou, že k danému javu dôjde aspoň raz za rok a malou závažnosťou
dôsledkov jeho prejavu. Konštrukčná zraniteľnosť predmetných stavebných objektov
následkom silného vetra počas búrky súvisí s možnými tlakmi vetra na protisvetelné steny.
Prevádzková zraniteľnosť je spojená najmä s obmedzením bezpečnosti a plynulosti
premávky v dôsledku dynamických tlakov vetra na pohybujúce sa vozidlá. Pre absolútne
vylúčenie rizika je vhodné doplniť prahové hodnoty odolnosti konštrukcií PSS na tlak vetra
v zmysle statických výpočtov.
Podmáčanie základov stavby v dôsledku zvýšenej hladiny podzemnej vody. (riziko č. 26)
Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií následkom zvýšenia hladiny podzemnej
vody (buď ako dôsledok povodní, alebo silných dažďov) je stredná. Riziká súvisia najmä
s možným zaplavením úsekov ciest v dôsledku nedostatočnosti odvodňovacieho systému,
so zaplavením vozovky dažďovou vodou, zanesením a znečistením priekop, priepustov
a kanalizačných vpustí a následným vylievaním vody do okolia s postupným hydrologickým
nasycovaním podložia cestného telesa. Prevádzková zraniteľnosť je spojená najmä
s obmedzením bezpečnosti a plynulosti premávky.
Opatrenie: projektové riešenie (odvodnenie vozovky, kanalizácia na R7) s dostatočnou
kapacitou objektov pre odvedenie zrážkových vôd z vozovky, informačný systém na R7.



Dočasné bezpečnostné a prevádzkové obmedzenia v dôsledku výskytu hmiel. (riziko č. 31)
Konštrukčná zraniteľnosť cestných komunikácií, oplotenia, ochranných stien (protihlukové
steny, protisvetelné steny a kombinované steny s ochrannou protihlukovou a protisvetelnou
funkciou) následkom hmiel je nízka resp. žiadna. Prevádzková zraniteľnosť s charakterom
dočasných bezpečnostných a prevádzkových obmedzení súvisí s prejavmi ako sú: znížená
viditeľnosť, vznik dopravných nehôd, vznik kongescií a pod. Frekvencia vzniku hmiel na
území je mierna. Do budúcnosti sa nepredpokladá nárast výskytu tohto klimatického javu,
vzhľadom na nezmenené prúdenie smeru vetra, mierny nárast jeho rýchlosti a zníženie
dennej amplitúdy teplôt. Predpokladá sa síce mierne zvýšenie vlhkosti z dôvodu nárastu
úhrnu zrážok (hlavne v zimnom období), ale to by nemalo výrazne ovplyvniť výskyt hmiel
Opatrenie: projektové riešenie, informačný systém na R7.

Ostatné riziká identifikované v rámci predkladaného posúdenia boli klasifikované
v kategórii „nízke riziko“: Sú to nasledovné riziká:








Podmáčanie základov stavby. (riziko č. 10)
Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku snehových javov. (riziko č. 12)
Poškodenie konštrukčných vrstiev vozovky v dôsledku námrazových javov. (riziko č. 16)
Poškodenie ochrannej povrchovej úpravy objektu. (riziko č. 17)
Zmena štruktúry a funkčnosti materiálov. (riziko č. 20)
Narušenie stability oplotenia v dôsledku tlaku vetra (búrka). (riziko č. 22)
Narušenie stability objektu v dôsledku podmáčania základov stavby. (riziko č. 28)
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Lokálny zosuv pôdy z násypov (extrémne zrážky, extrémne sucho). (riziko č. 29)
Požiar suchej vegetácie v blízkosti cesty, prípadne na ceste. (riziko č. 30)

Na súčasnej úrovni poznania dotknutého územia z hľadiska výskytu hodnotených
klimatických javov a prognóz ich vývoja, ich prejavov a vplyvov na úsek navrhovanej rýchlostnej
komunikácie R7 Zemné – Nové Zámky nie sú navrhnuté doplňujúce adaptačné opatrenia.

7.

POSÚDENIE ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ

V rámci spracovaného posúdenia rizík súvisiacich so zmenou klímy pre Rýchlostnú
cestu R7 Zemné – Nové Zámky sa nad rámec opatrení definovaných v spracovanej
dokumentácii nenavrhujú nové adaptačné opatrenia.

8.

NÁVRH IMPLEMENTÁCIE, MONITOROVANIA A HODNOTENIA
ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ

Na základe analýzy predpokladaných klimatických javov a prírodných rizík a posúdenia
projektu rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nozé Zámky, v súlade s identifikovanými potenciálnymi
ohrozeniami projektu Rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky sa v etape
environmentálneho hodnotenia neuvažuje s návrhom doplňujúcich adaptačných opatrení.
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