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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. Názov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2. Identifikačné číslo
35 919 001

3. Sídlo
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu obstarávateľa
Meno:
Funkcia:
Adresa:
Telefón:
E-mail:

Ing. Miloš Vicena
Investičný riaditeľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
02/583 11 111
milos.vicena@ndsas.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej
osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a
miesto na konzultácie
Meno:
Funkcia:
Adresa:
Telefón:
E-mail:

Ing. Jozef Kulla
Investičný odbor Žilina
Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
041/510 40 43
jozef.kulla@ndsas.sk

Meno:
Funkcia:
Adresa:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Ivan Gabauer
Vedúci odboru enviromentálnych činností
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
+421 258 311 536
ivan.gabauer@ndsas.sk
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Názov
Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1

2. Účel
Posudzovaný úsek Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 je súčasťou rýchlostnej cesty R3. Tá
tvorí komunikačné prepojenie koridoru sever – juh cez stredné Slovensko. Tento koridor má uspokojiť
požiadavky na prepravu medzi dvoma významnými oblasťami Katowice - Budapešť. Dobudovanie
rýchlostnej cesty R3 na území SR, ktorej súčasťou je aj posudzovaný úsek patrí dlhodobo medzi priority
rozvoja cestnej siete na území Slovenskej republiky.
Cieľom zámeru je návrh trasy novej kapacitnej rýchlostnej cesty vyhovujúcej súčasným aj výhľadovým
nárokom na dopravu v danom území, predovšetkým zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a rýchlosti dopravy
a zlepšenie životného prostredia.

3. Užívateľ
Užívateľom rýchlostnej cesty bude široká dopravná verejnosť.

4. Charakter navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť je novou činnosťou.
Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“):
Rezortný orgán
Tabuľka č. 13
Pol.
číslo
1.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Doprava a telekomunikácie
Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné hodnotenie)
(zisťovacie konanie)

Činnosť, objekty a zariadenia
Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov

bez limitu
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5. Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj:

Žilinský

Okres:
Katastrálne územie:

Dolný Kubín, Ružomberok
Oravský Podzámok, Medzibrodie nad Oravou, Bziny, Mokraď – časť
mesta Dolný Kubín (len v zelenom mestskom variante), Dolný Kubín,
Medzihradné – časť mesta Dolný Kubín (len v modrom tunelovom
variante), Vyšný Kubín, Jasenová, Valaská Dubová, Likavka
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na pozemkoch vyššie
spomenutých katastrálnych území.

Parcelné čísla:

Prehľad dotknutých parciel v modrom variante V1 :
Katastrálne územie Bziny, Register: C, parc. čísla: 331, 337, 382, 383, 384, 385, 398, 403, 411, 336/1,
336/3, 338/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/1, 355/1, 389/1, 399/1, 401/1, 402/1, 410/1, 410/2, 410/3,
Katastrálne územie Dolný Kubín, Register: C, parc. čísla:1285, 1312, 1379, 1592, 1324/1, 1356/1,
1356/10, 1356/19, 1356/36, 1356/37, 1390/1, 1600/2, 1601/1, 1601/3, 1882/7, 1882/8, 1896/1, 1915/5
Katastrálne územie Jasenová, Register: C, parc. čísla: 32, 419, 428, 440, 445, 446, 447, 448, 481, 731,
31/1, 31/2, 31/3, 421/10, 421/11, 421/2, 421/8, 421/9, 422/1, 422/2, 423/2, 438/1, 439/1, 439/2, 439/3,
439/4, 439/5, 444/1, 480/1, 582/1, 592/1, 592/3, 592/4, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 604/1, 604/10, 604/2,
604/4, 604/5, 604/6, 604/8, 608/11, 608/13, 608/14, 608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 613/8, 614/3, 614/4,
615/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 617/5, 617/6, 617/7, 617/8, 618/15, 618/16, 618/17, 618/2, 618/26,
618/48, 618/49, 618/50, 618/7, 621/2, 621/3, 688/3, 688/4, 688/5, 690/3, 690/4, 690/5, 694/1, 694/10,
694/100, 694/101, 694/102, 694/103, 694/104, 694/105, 694/106, 694/107, 694/108, 694/109, 694/11,
694/110, 694/111, 694/112, 694/113, 694/115, 694/116, 694/117, 694/118, 694/119, 694/12, 694/120,
694/121, 694/123, 694/126, 694/13, 694/132, 694/133, 694/134, 694/135, 694/136, 694/137, 694/138,
694/139, 694/14, 694/140, 694/141, 694/142, 694/143, 694/144, 694/145, 694/146, 694/147, 694/148,
694/149, 694/15, 694/150, 694/151, 694/152, 694/153, 694/154, 694/155, 694/156, 694/157, 694/158,
694/159, 694/16, 694/160, 694/161, 694/162, 694/163, 694/164, 694/165, 694/166, 694/167, 694/168,
694/169, 694/17, 694/170, 694/171, 694/172, 694/173, 694/174, 694/175, 694/176, 694/177, 694/178,
694/179, 694/18, 694/180, 694/181, 694/182, 694/183, 694/184, 694/186, 694/187, 694/188, 694/189,
694/19, 694/190, 694/191, 694/196, 694/197, 694/198, 694/199, 694/20, 694/200, 694/201, 694/202,
694/205, 694/206, 694/207, 694/208, 694/21, 694/211, 694/212, 694/213, 694/214, 694/215, 694/216,
694/22, 694/23, 694/24, 694/25, 694/26, 694/27, 694/28, 694/29, 694/3, 694/30, 694/31, 694/39, 694/4,
694/40, 694/41, 694/42, 694/43, 694/44, 694/45, 694/46, 694/47, 694/48, 694/49, 694/5, 694/50, 694/51,
694/52, 694/56, 694/57, 694/58, 694/59, 694/6, 694/67, 694/68, 694/69, 694/7, 694/70, 694/71, 694/72,
694/73, 694/75, 694/76, 694/77, 694/78, 694/79, 694/8, 694/80, 694/82, 694/83, 694/84, 694/85, 694/86,
694/87, 694/88, 694/89, 694/9, 694/90, 694/91, 694/92, 694/93, 694/94, 694/95, 694/96, 694/97, 694/98,
694/99, 695/1, 695/2, 695/3, 695/4, 695/6, 721/1
Katastrálne územie Kňažia, Register: C, parc. čísla: 458, 459, 460, 462, 455/12, 455/2
Katastrálne územie Likavka, Register: C, parc. čísla: 2555, 2563, 2602, 2603, 2604, 2605, 2634, 2712,
2713, 2717, 2724, 2423/1, 2529/16, 2529/17, 2529/18, 2529/19, 2529/20, 2529/21, 2529/22, 2529/23,
2529/24, 2532/6, 2533/14, 2551/2, 2552/1, 2556/1, 2556/4, 2559/1, 2559/3, 2559/4, 2559/5, 2559/6,
2559/8, 2560/3, 2560/4, 2560/5, 2560/6, 2560/7, 2561/1, 2561/10, 2561/11, 2561/12, 2561/13, 2561/14,
2561/15, 2561/2, 2561/20, 2561/21, 2561/24, 2561/25, 2561/32, 2561/33, 2561/37, 2561/38, 2561/39,
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2561/40, 2561/41, 2561/7, 2562/1, 2562/2, 2562/26, 2562/27, 2562/28, 2562/29, 2562/30, 2562/31,
2562/32, 2562/33, 2562/34, 2562/35, 2562/36, 2562/37, 2562/38, 2562/39, 2562/40, 2562/42, 2562/43,
2562/48, 2562/49, 2562/51, 2562/52, 2562/53, 2562/55, 2562/56, 2562/57, 2564/1, 2564/2, 2637/2,
2643/10, 2643/12, 2643/14, 2643/2, 2643/20, 2643/21, 2643/22, 2643/23, 2643/24, 2643/25, 2643/26,
2643/27, 2643/28, 2643/29, 2643/30, 2643/31, 2643/6, 2643/7, 2643/8, 2645/3, 2645/6, 2645/7, 2645/8,
2660/1, 2660/10, 2660/11, 2660/12, 2660/13, 2660/14, 2660/147, 2660/148, 2660/149, 2660/15,
2660/150, 2660/151, 2660/152, 2660/153, 2660/154, 2660/155, 2660/156, 2660/157, 2660/158,
2660/159, 2660/160, 2660/161, 2660/176, 2660/177, 2660/178, 2660/179, 2660/18, 2660/180, 2660/181,
2660/182, 2660/183, 2660/184, 2660/185, 2660/186, 2660/187, 2660/188, 2660/189, 2660/19, 2660/190,
2660/191, 2660/192, 2660/193, 2660/194, 2660/195, 2660/20, 2660/21, 2660/297, 2660/298, 2660/299,
2660/300, 2660/301, 2660/302, 2660/303, 2660/304, 2660/305, 2660/32, 2660/33, 2660/34, 2660/35,
2660/37, 2660/38, 2670/137, 2670/138, 2670/140, 2670/141, 2670/142, 2670/171, 2670/172, 2670/173,
2670/180, 2670/181, 2670/189, 2670/190, 2670/191, 2670/192, 2670/193, 2670/194, 2670/195,
2670/216, 2670/221, 2670/222, 2670/223, 2670/224, 2670/225, 2670/226, 2670/227, 2670/3, 2670/4,
2670/80, 2670/81, 2670/82, 2670/83, 2684/4, 2684/5, 2687/2, 2735/1, 2735/2, 2735/39, 2735/40, 2735/41
Katastrálne územie Medzibrodie nad Oravou, Register: C, parc. čísla: 300, 753, 760, 762, 764, 768, 771,
772, 806, 807, 808, 809, 855, 856, 867, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890,
891, 892, 893, 820/1
Katastrálne územie Medzihradné, Register: C, parc. čísla: 194, 201, 229, 230, 233, 255, 276, 278,
196/1,196/13, 196/2, 196/5, 199/18, 199/2, 199/3, 199/9, 200/2, 214/12, 214/14, 215/2, 272/1, 277/1
287/13
Katastrálne územie Oravský Podzámok, Register: C, parc. čísla: 587, 588, 591, 789, 849, 852, 853, 1028,
1029, 788/1, 788/6, 790/5, 790/6, 790/7, 791/1, 791/11, 791/6, 791/7, 833/3, 833/4, 848/1, 848/2, 848/5,
850/2, 851/1, 851/2, 851/3, 865/4
Katastrálne územie Valaská Dubová, Register: C, parc. čísla: 269, 955, 966, 967, 973, 1065, 1066, 1067,
1070, 1071, 1130, 1132, 1162, 1025/2, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1056/1, 1056/2, 1058/15, 1062/1, 1064/5,
1128/1, 1129/1, 1129/17, 1129/18, 1129/2, 1129/22, 1129/23, 1129/24, 1129/25, 1129/26, 1129/27,
1129/28, 1129/3, 1131/1, 1150/1, 1151/1, 267/2, 268/1, 957/1, 958/1, 960/2, 962/1, 962/2, 972/3, 972/4,
972/5, 972/6, 972/7, 972/8
Katastrálne územie Vyšný Kubín, Register: C, parc. čísla: 575, 578, 619, 620, 815, 820, 568/1, 615/1
Prehľad dotknutých parciel v zelenom variante V2:
Katastrálne územie Bziny, Register: C, parc. čísla: 288, 295, 313/3
Katastrálne územie Dolný Kubín, Register: C, parc. čísla: 114, 119, 155, 157, 1132, 1134, 1156, 1191,
1285, 1286, 1299, 1313, 1314, 1876, 1908, 1916, 102/2, 105/1, 105/2, 1057/11, 106/3, 106/4, 1061/1,
1136/1, 1136/3, 1187/2, 1188/9, 1192/1, 1192/2, 1193/2, 125/10, 125/3, 1426/1, 1426/2, 1426/23, 1426/3,
1428/1, 1428/10, 1428/2, 1428/5, 1428/6, 1428/7, 1428/8, 1428/9, 1431/1, 1431/3, 1431/4, 1431/6,
1431/7, 147/1, 147/2, 1518/10, 1518/100, 1518/101, 1518/102, 1518/106 1518/108, 1518/116, 1518/117,
1518/118, 1518/119, 1518/120, 1518/121, 1518/122, 1518/123, 1518/13, 1518/15, 1518/18, 1518/20,
1518/39, 1518/40, 1518/42, 1518/44, 1518/45, 1518/46, 1518/47, 1518/5, 1518/50, 1518/51, 1518/52,
1518/53, 1518/54, 1518/56, 1518/57, 1518/58, 1518/59, 1518/6, 1518/63, 1518/64, 1518/68, 1518/7,
1518/75, 1518/81, 1518/87, 1518/9, 1518/94, 1518/95, 1518/96, 1518/97, 1518/98, 1518/99, 154/1,
154/2, 1559/1, 156/1, 1560/12, 1560/2, 1560/9, 1573/6, 185/24, 185/9, 1881/11, 1881/13, 1881/22,
1882/1, 1882/2, 1882/3, 1893/2, 1893/39, 1893/4, 1894/1, 1894/4, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1915/1,
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663/10, 663/152, 663/204, 663/49, 664/3, 670/18, 670/357, 670/358, 744/3, 746/1, 749/2, 750/1, 750/145,
750/146, 803/1, 803/14, 803/15, 803/2, 805/10, 805/2, 805/3, 805/4, 805/6, 836/4, 836/8, 844/1, 844/37,
844/6, 97/2
Katastrálne územie Jasenová, Register: C, parc. čísla: 104, 428, 440, 445, 446, 447, 448, 563, 575, 705,
731, 386/3, 386/4, 421/11, 421/12, 421/13, 421/14, 439/1, 439/2, 439/5, 444/1, 574/2, 582/1, 592/1, 592/2,
592/3, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 604/1, 604/10, 604/2, 604/4, 604/5, 604/6, 608/11, 608/12, 608/13,
608/2, 608/3, 608/7, 613/8, 614/3, 618/14, 618/15, 618/16, 618/17, 618/2, 618/3, 618/46, 618/48, 618/49,
618/50, 620/4, 621/2, 621/3, 621/7, 621/8, 621/9, 688/3, 688/4, 688/5, 690/10, 690/11, 690/5, 690/6,
690/7, 690/8, 690/9, 694/1, 694/10, 694/100, 694/101, 694/102, 694/103, 694/104, 694/105, 694/106,
694/107, 694/108, 694/109, 694/11, 694/110, 694/111, 694/112, 694/113, 694/114, 694/115, 694/116,
694/117, 694/118, 694/119, 694/12, 694/120, 694/121, 694/123, 694/124, 694/126, 694/13, 694/132,
694/134, 694/135, 694/136, 694/137, 694/138, 694/139, 694/14, 694/140, 694/141, 694/142, 694/143,
694/144, 694/145, 694/146, 694/147, 694/148, 694/149, 694/15, 694/150, 694/151, 694/152, 694/153,
694/154, 694/155, 694/156, 694/157, 694/158, 694/159, 694/16, 694/160, 694/161, 694/162, 694/163,
694/164, 694/165, 694/166, 694/167, 694/168, 694/169, 694/17, 694/170, 694/171, 694/172, 694/173,
694/174, 694/175, 694/176, 694/177, 694/178, 694/179, 694/18, 694/180, 694/181, 694/182, 694/183,
694/184, 694/185, 694/186, 694/187, 694/188, 694/189, 694/19, 694/190, 694/191, 694/195, 694/196,
694/197, 694/198, 694/199, 694/20, 694/200, 694/201, 694/202, 694/205, 694/206, 694/207, 694/208,
694/21, 694/211, 694/212, 694/213, 694/214, 694/215, 694/216, 694/217, 694/22, 694/23, 694/24,
694/25, 694/26, 694/27, 694/28, 694/29, 694/3, 694/30, 694/31, 694/39, 694/4, 694/40, 694/41, 694/42,
694/43, 694/50, 694/51, 694/52, 694/53, 694/54, 694/55, 694/56, 694/59, 694/60, 694/61, 694/62, 694/63,
694/64, 694/65, 694/66, 694/67, 694/68, 694/69, 694/7, 694/70, 694/71, 694/72, 694/73, 694/74, 694/75,
694/76, 694/77, 694/78, 694/79, 694/8, 694/80, 694/81, 694/82, 694/83, 694/84, 694/85, 694/86, 694/87,
694/88, 694/89, 694/9, 694/90, 694/91, 694/92, 694/93, 694/94, 694/95, 694/96, 694/97, 694/98, 694/99,
695/1, 695/2, 695/3, 695/4, 695/6, 709/1, 721/1, 730/3
Katastrálne územie Kňažia, Register: C, parc. čísla: 39, 352, 357, 458, 459, 460, 462, 468, 469, 332/1,
350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 351/1, 351/3, 455/12, 455/2, 467/1
Katastrálne územie Likavka, Register: C, parc. čísla: 2563, 2602, 2603, 2604, 2605, 2634, 2712, 2713,
2717, 2724, 2423/1, 2529/16, 2529/17, 2529/18, 2529/19, 2529/20, 2529/21, 2529/22, 2529/23, 2529/24,
2529/75, 2529/82, 2529/83, 2532/6, 2533/14, 2533/2, 2551/2, 2552/1, 2556/1, 2556/4, 2559/1, 2559/3,
2559/4, 2559/5, 2559/8, 2560/3, 2560/4, 2560/5, 2560/6, 2560/7, 2561/10, 2561/11, 2561/12, 2561/13,
2561/14, 2561/2, 2561/20, 2561/21, 2561/24, 2561/25, 2561/32, 2561/33, 2561/34, 2561/37, 2561/38,
2561/39, 2561/40, 2561/41, 2561/42, 2561/48, 2562/1, 2562/2, 2562/21, 2562/26, 2562/27, 2562/28,
2562/29, 2562/30, 2562/31, 2562/32, 2562/33, 2562/34, 2562/35, 2562/36, 2562/37, 2562/38, 2562/39,
2562/40, 2562/42, 2562/43, 2562/46, 2562/48, 2562/49, 2562/51, 2562/52, 2562/53, 2562/55, 2562/56,
2562/57, 2564/1, 2564/2, 2637/2, 2643/10, 2643/12, 2643/14, 2643/2, 2643/20, 2643/21, 2643/22,
2643/23, 2643/24, 2643/25, 2643/26, 2643/27, 2643/28, 2643/29, 2643/30, 2643/31, 2643/6, 2643/7,
2643/8, 2645/3, 2645/5, 2645/6, 2645/7, 2645/8, 2660/1, 2660/10, 2660/11, 2660/12, 2660/13, 2660/14,
2660/147, 2660/148, 2660/149, 2660/150, 2660/151, 2660/152, 2660/153, 2660/154, 2660/155,
2660/157, 2660/158, 2660/159, 2660/160, 2660/161, 2660/162, 2660/163, 2660/175, 2660/176,
2660/177, 2660/178, 2660/179, 2660/18, 2660/180, 2660/181, 2660/182, 2660/183, 2660/184, 2660/185,
2660/186, 2660/187, 2660/188, 2660/189, 2660/19, 2660/190, 2660/191, 2660/192, 2660/193, 2660/194,
2660/195, 2660/196, 2660/20, 2660/305, 2660/32, 2660/33, 2660/34, 2660/35, 2670/137, 2670/140,
2670/141, 2670/142, 2670/171, 2670/172, 2670/173, 2670/180, 2670/181, 2670/191, 2670/192,
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2670/193, 2670/194, 2670/195, 2670/216, 2670/221, 2670/222, 2670/223, 2670/224, 2670/225,
2670/226, 2670/227 2670/3, 2670/4, 2670/80, 2670/81, 2670/82, 2670/83, 2684/3, 2684/4, 2684/5,
2684/6, 2685/3, 2705/3, 2735/1, 2735/2, 2735/36, 2735/39, 2735/40, 2735/41
Katastrálne územie Medzibrodie nad Oravou, Register: C, parc. čísla: 289, 300, 760, 762, 764, 766, 767,
768, 770, 771, 772, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 855,
856, 873, 874, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 783/1, 783/2, 820/1, 820/3,
866/1, 866/2
Katastrálne územie Mokraď, Register: C, parc. čísla: 224, 209/3, 209/7, 211/11, 211/12, 211/2, 211/3,
211/8, 220/12, 220/19, 220/5, 220/6, 220/66, 220/67, 220/68, 220/69, 220/70, 220/71, 220/72, 220/73,
220/81, 220/82, 220/89, 220/90, 220/91, 220/92, 220/93, 220/98, 220/99, 234/1, 234/2, 245/1, 260/1,
260/14, 260/2, 260/5
Katastrálne územie Oravský Podzámok, Register: C, parc. čísla: 587,588, 591, 849, 852, 853, 1029,
788/1, 788/6, 790/5, 790/6, 790/7, 791/1, 791/11, 791/6, 791/7, 833/3, 833/4, 848/1, 848/2, 850/2, 851/1,
851/2, 851/3, 865/4
Katastrálne územie Valaská Dubová, Register: C, parc. čísla: 269, 955, 966, 967, 973, 1022, 1024, 1028,
1065, 1066, 1067, 1070, 1071, 1130, 1162, 1025/2, 1033/1, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1056/1, 1056/2,
1058/15, 1062/1, 1064/5, 1128/1, 1129/18, 1129/2, 1129/22, 1129/23, 1129/24, 1129/25, 1129/26,
1129/27, 1129/28, 1129/3, 1131/1, 1150/1, 1151/1, 267/1, 267/2, 268/1, 957/1, 960/2, 962/1, 962/2,
972/3, 972/4, 972/5, 972/6, 972/7, 972/8
Katastrálne územie Vyšný Kubín, Register: C, parc. čísla: 815, 820, 565/1, 568/1

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti
Prehľadnú situáciu umiestnenia navrhovanej činnosti prikladáme v Prílohe č. 1.

7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Podľa predloženej technickej štúdie je navrhnutá etapizácia výstavby. Na základe kapacitných posúdení
a prognózovania dopravy je navrhnutá pre jednotlivé varianty nasledovne:
Termíny začatia výstavby pre jednotlivé etapy:
Modrý variant V1 (tunelový)
1. etapa v rokoch 2025 – 2030 (z kapacitného posúdenia cesty I/59)
2. etapa r. 2031
3. etapa po roku 2050 (z kapacitného posúdenia cesty I/59)
Zelený variant V2 (mestský)
1. etapa v rokoch 2025 – 2030 (z kapacitného posúdenia cesty I/59)
2. etapa r. 2031
3. etapa r. 2031
4. etapa po roku 2050 (z kapacitného posúdenia cesty I/59)
Úseky jednotlivých etáp sú spracované v nasledujúcej kapitole.
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8. Opis technického a technologického riešenia
Na pracovnom rokovaní, ktoré sa konalo 1.10.2019 sa pre podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej
činnosti určili nasledujúce varianty v zmysle Komplexnej štúdie koordinácie technického riešenia R3:
• Variant 1 modrý – tunelový
• Variant 2 zelený – mestský
• Subvariant 2A (pri variante 2)
• Nulový stav (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila).
Opis technického riešenia je čerpaný z už vypracovanej dokumentácie, z Komplexnej štúdie koordinácie
technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom
šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, 2019, ktorá nám bola poskytnutá objednávateľom.
Podľa predloženej technickej štúdie je navrhnutá etapizácia výstavby.
Úseky jednotlivých etáp:
Modrý variant V1 (tunelový)
1.etapa – úsek od začiatku úseku (MUK Široká) po km cca 2,0 pracovného staničenia (Vtáčnik)
s dočasným napojením na cestu I/59.
2.etapa – úsek od konca 1. etapy (Vtáčnik) po MUK Jasenová.
3.etapa – úsek od konca 2. etapy (MUK Jasenová) po koniec úseku (MUK Likavka).
Zelený variant V2 (mestský)
1.etapa – úsek od začiatku úseku (MUK Široká) po km cca 2,0 pracovného staničenia (Vtáčnik)
s dočasným napojením na cestu I/59.
2.etapa – úsek od MUK Dolný Kubín – stred po MUK Jasenová.
3.etapa – úsek od konca 1. etapy (Vtáčnik) po začiatok 2. etapy (MUK Dolný Kubín – stred).
4.etapa – úsek od konca 2. etapy (MUK Jasenová) po koniec úseku (MUK Likavka).
❖ NULOVÝ VARIANT
Nulový variant predstavuje stav bez realizácie rýchlostnej cesty R3. Celá doprava i vo výhľadovom období
by sa realizovala po jestvujúcej cestnej sieti -to znamená po ceste I/59 a priľahlých cestách III. triedy.
Cesta I/59 prechádza v úseku plánovanej rýchlostnej cesty R3 od závodu OFZ v Širokej až po obec
Likavka, na konci úseku R3. Na svojej trase prechádza zväčša mimo zastavaného územia obcí. Jej
najväčší zásah do zastavaného územia obce predstavuje jej vedenie južnou časťou mestskej časti Kňažia
a predovšetkým prieťah mestom Dolným Kubín, ktorý je v prvej časti riešený ako obchvat mesta
s mimoúrovňovými križovatkami a kríženiami. V južnej časti mesta však prechádza priamo v blízkosti
zástavby Jánoškovej ulice, kde sa prejavuje konflikt medzi tranzitnou dopravou na ceste I/59 so zdrojovou
a cieľovou dopravou mesta, a s pešou a cyklistickou dopravou. V ďalšom úseku cesta I/59 prechádza
okrajovou časťou zastavaného územia obce Vyšný Kubín a následne až do križovatky Likavka prechádza
mimo zastavaného územia obcí.
Existujúca cesta I/59 má v predmetnom úseku nehomogénne parametre predovšetkým čo sa týka
šírkového usporiadania a návrhovej rýchlosti. V trase sa vyskytuje niekoľko úsekov s nevyhovujúcim
smerovým vedením. Základná šírka spevnenia je premenná od cca 8,0 m po 10,5 m. Vo viacerých
úsekoch chýbajú záchytné bezpečnostné zariadenia resp. sú v nevyhovujúcom stave. Vegetácia v okolí
cesty zasahuje do rozhľadových polí pre predbiehanie, čím je znížená možnosť predchádzania a tým
kapacita komunikácie.
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Zo spracovaného kapacitného posúdenia nulového stavu, ktoré nám bolo poskytnuté objednávateľom,
vyplýva, že na viacerých úsekoch existujúcej cesty I/59 je už dnes prekročená kapacita komunikácie
s výhľadom ďalšieho zhoršovania stavu. Ide o zastavané územia obcí Oravský Podzámok (časť Široká)
a v meste Dolný Kubín v úseku ulice Jánoškova. V roku 2025 nebude kapacitne vyhovovať ani úsek
v časti Široká – Kňažia. Prehľadnú situáciu nulového variantu prikladáme v Prílohe č. 2.
❖ NAVRHOVANÉ VARIANTY
Variant 1 modrý – tunelový
Začiatok modrého variantu je situovaný pri závode OFZ v Širokej napojením sa na existujúcu RC R3, kde
je navrhnutá aj križovatka „Široká“ s cestou I/59. V smere na Dolný Kubín sa trasa R3 odkloní od cesty
I/59 vpravo v pokračovaní existujúcej RC R3, vystúpi do sedla medzi bývalou skládkou TKO a skládkou
OFZ a pokračuje pomedzi obe skládky na mostnom objekte. Ďalej pokračuje od skládky TKO po teréne
juhozápadným smerom, prekrižuje rieku Orava, obíde z východnej strany obec Bziny prelukou medzi
obcou a poľnohospodárskym družstvom a ďalej pokračuje terénnym údolím. V ďalšom pokračovaní trasa
prechádza popod miestnu vyvýšeninu tunelom z ktorého vychádza nad mestskou časťou Medzihradné,
dolinu Medzihradného prekonáva mostom a pokračuje ďalším tunelom z ktorého vychádza medzi Dolným
a Vyšným Kubínom v blízkosti ČS Slovnaft, predajne vozidiel IMPA a veterinárnou klinikou. Mostným
objektom prekrižuje cestu I/59 a dostáva sa na protiľahlé svahy miestnej vyvýšeniny. Od tohto bodu trasa
severozápadne obchádza Vyšný Kubín a napája sa na existujúcu cestu I/59 východne od obce Jasenová
v mieste, kde bol v nedávnej dobe v rámci investície SSC dobudovaný prídavný pruh pre pomalé vozidlá.
V tomto úseku je navrhnutá aj neúplná križovatka „Jasenová“ pre napojenie Dolného Kubína o obcí
Jasenová a Vyšný Kubín na RC R3 smerom na Ružomberok. V polohe cesty I/59 je trasa ďalej vedená
až do sedla Brestová, čo je najvyšší bod trasy. V tomto úseku sú navrhnuté aj dve odpočívadlá typu „D“
– ľavostranné v km 11,730 a pravostranné v km 12,450. V úseku od sedla Brestová po opätovné
napojenie na cestu I/59 je navrhnuté aj napojenie obcí Komjatná a Valaská Dubová na RC R3 v smere
na Dolný Kubín v križovatke „Valaská Dubová“. Trasa R3 ďalej klesá smerom do Ružomberka v polohe
cesty I/59, od ktorej sa odkláňa doprava južne od obce Valaská Dubová v mieste, kde sa na cestu I/59
napája cesta III/2225 vedúca obcou Valaská Dubová. V celom ďalšom úseku až do križovatky Likavka s
diaľnicou D1 je navrhovaná trasa RC R3 vedená v súbehu s existujúcou cestou I/59 po jej pravej strane
tak, aby nebolo potrebné zasahovať do cesty I/59. Napojenie RC R3 na diaľnicu D1 a cestu I/59 je
navrhnuté v križovatke „Likavka“ jej minimálnou úpravou oproti navrhovanému stavu podľa PD D1 Hubová
– Ivachnová.
Základné technické parametre
- kategória R 11,5/80 (60)
- dĺžka trasy 18,692 km
- minimálny polomer smerového oblúka 190 m (existujúci úsek c I/59)
- maximálny pozdĺžny sklon 7,50 % (existujúci úsek c I/59)
- minimálny pozdĺžny sklon 0,95 %
- minimálny polomer vypuklého výškového oblúka 2 500 m
- minimálny polomer vydutého výškového oblúka 2 100 m
- šírka jazdného pruhu 3,50 m
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- šírka vodiaceho pruhu 0,25 m
- šírka núdzového pruhu 1,50 m
- základná voľná šírka komunikácie 11,50 m
Vzhľadom na obojsmernú kategóriu R 11,5 je výsledkom fakt, že sú obmedzené dĺžky úsekov so
zabezpečeným rozhľadom na predbiehanie. Z toho dôvodu sú na trase navrhnuté prídavné pruhy pre
pomalé vozidlá nie len v úsekoch, kde klesne rýchlosť pomalého vozidla pod 50 km/hod. (požiadavka
STN 73 6101), ale aj v úsekoch, ktorým predchádza dlhší úsek bez možnosti predchádzania a kde nie je
zriadenie prídavného pruhu technicky a finančne náročné.
Prídavné pruhy sú navrhnuté v nasledovných úsekoch:
0,280 – 1,450 vpravo
1,200 – 2,850 vľavo
4,590 – 7,760 vľavo
4,025 – 7,600 vpravo
8,450 – 9,490 vpravo
8,450 – 10,540 vľavo
10,100 – 13,510 vpravo (existujúci)
13,140 – 16,740 vľavo
Mimoúrovňové križovatky
1. Križovatka Jasenová je situovaná v blízkosti rovnomennej obce a zabezpečuje prepojenie
rýchlostnej cesty s cestami I/59 a III/2255. Jedná sa o neúplnú križovatku zabezpečujúcu
prepojenie ciest I/59 a III/2255 na RC R3 len v smere na Ružomberok. Križovatka pozostáva
z troch jednosmerných vetiev, dvoch obojsmerných vetiev a jednej okružnej križovatky.
2. Križovatka Valaská Dubová je situovaná severne od obce Valaská Dubová a zabezpečuje
prepojenie rýchlostnej cesty s cestami I/59 a III/2225. Jedná sa o neúplnú križovatku
zabezpečujúcu prepojenie ciest I/59 a III/2225 s RC R3 len v smere na Dolný Kubín. Križovatka
pozostáva z dvoch jednosmerných vetiev.
3. Križovatka Likavka je situovaná severne od obce Likavka a zabezpečuje úplné prepojenie
diaľnice D1, rýchlostnej cesty R3 a cesty I/59. Jedná sa o trubkovitú križovatku doplnenú
o okružnú križovatku zabezpečujúcu napojenie cesty I/59. Križovatka využíva časť vetiev dnes
budovanej križovatky D1 Likavka, ktorá sa bude musieť čiastočne upraviť v rámci budovania R3,
pričom pozostáva z jednej obojsmernej vetvy a ôsmich jednosmerných vetiev.
Mostné objekty
Návrh mostných objektov vychádza zo smerového a výškového vedenia navrhovanej rýchlostnej cesty
kategórie R3 a morfológie terénu. Mostné objekty prekonávajú hlavne prírodné prekážky ako veľké údolia
a vodný tok rieky Orava, ako i miestne potoky. Z umelých prekážok sú to komunikácie I. a III. triedy, ako
i miestne komunikácie a poľné cesty a taktiež trať ŽSR Kraľovany – Trstená. Vzhľadom na zložitú
morfológiu terénu je množstvo mostných objektov situovaných v strmých svahoch. Trasy využívajú aj
existujúce mosty, ktoré budú musieť byť rekonštruované.
15
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staničenie
(cest.km)

Názov objektu

Zámer

dĺžka (m)

plocha
(m2)

Typ nosnej konštrukcie mosta
Tyčové prefabrikáty so spriahajúcou monolitickou žel.bet.
doskou
Monolitická spojitá dosková konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži
Monolitická spojitá trámová konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži
Monolitická spojitá trámová konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži
Monolitická spojitá konštrukcia komorového prierezu
z predpätého betónu, betonáž na skruži
Tyčové prefabrikáty so spriahujúcou monolitickou žel.bet.
doskou
Monolitická spojitá konštrukcia komorového prierezu
z predpätého betónu, letmá betonáž
Monolitická spojitá konštrukcia komorového prierezu
z predpätého betónu, letmá betonáž
Monolitická spojitá trámová konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži
Monolitická spojitá konštrukcia komorového prierezu
z predpätého betónu, betonáž na výsuvnej skruži
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk, doplnenie PHS na pravej rímse
a rozšírenie o prídavný pruh.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel.

1

Most nad R3 nad vetvou MÚK Široká

0,302

38,7

291,1

2

Most na PC nad R3

1,376

59

410,3

3

Most na R3 nad údolím medzi skládkami PO a TKO

1,552

183

2693,3

4

Most na súbežnej komunikácii nad R3

2,61

52

483,4

5

Most na R3 nad riekou Orava, železnicou, cestou III. triedy a PC

2,99

163

2094,4

6

Most na R3 nad údolím, PC a potokom

3,86

172

2290,4

7

Most na R3 nad údolím a MK

6,15

206

3581,6

8

Most na R3 nad údolím a MK

8,19

526

7190,4

9

Most na R3 nad údolím a potokom

9,13

139

2030,8

10

Most na R3 nad údolím, kruhovým objazdom a potokom

9,739

332

5226

11

Existujúci most na R3 nad PC a potokom

10,34

12

Existujúci most na R3 nad PC

11,038

6

82,5

13

Existujúci most na R3 nad údolím a potokom

11,734

213

2928,75

14

Most na súbežnej komunikácii nad R3

13,83

49

366,4

15
16

Existujúci most na R3 nad PC
Most na R3 nad PC

15,23
15,99

5
17

68,75
215,1

17

Most na R3 nad PC a potokom

16,466

17

252,5

Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk.
Monolitická spojitá dosková konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, doplnenie PHS na
ľavej rímse a rozšírenie o prídavný pruh.
Monolitický rámový most zo železobetónu.
Monolitický rámový most zo železobetónu.

18

Most na R3 nad vetvou MÚK Likavka

18,063

42

378

Tyčové prefabrikáty so spriahujúcou monolitickou žel.bet.
doskou

16
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číslo
19

staničenie
(cest.km)

Názov objektu

plocha
(m2)
1450,4

Most na vetve MÚK Likavka nad PC

16
14,4

256
187,2

22

Most na vetve MÚK Likavka nad potokom Likavka

13,65

450,5

23

Most na vetve MÚK Likavka nad cestou I/59

16,78

218,2

Existujúci most na vetve MÚK Likavka nad PC

17

18,291

dĺžka (m)
111

20
21

Most na R3 nad súbežnou cestou, potokom, a vetvou MÚK Likavka

Zámer
Typ nosnej konštrukcie mosta
Monolitická spojitá trámová konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel a rozšírenie
o prídavný pruh.
Prefabrikovaný presypaný rámový most
Prefabrikovaný presypaný oblúkový most
Prefabrikovaný presypaný oblúkový most
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Súbežná komunikácia
Rýchlostná cesta R3 bude patriť do nadradenej cestnej siete s obmedzeným prístupom, t. j. bude
využiteľná len pre vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou min. 80 km/hod. a pre vozidlá s uhradeným
poplatkom za využívanie diaľnic. Ostatné vozidlá nebudú mať povolenie využívať RC R3 a budú musieť
využiť iné súbežné komunikácie. Úlohu súbežnej komunikácie bude plniť predovšetkým cesta I/59.
Vzhľadom na fakt, že v úseku od km 10,0 – 13,5 a 14,3 – 15,4 je R3 trasovaná v polohe existujúcej cesty
I/59 súbežnú komunikáciu budú zabezpečovať cesty nižších tried.
Od začiatku úseku po križovatku Jasenová bude súbežnou komunikáciou cesta I/59, ktorá spĺňa
parametre súbežnej komunikácie. Odtiaľ bude pokračovať v trase cesty III/2255 vedúcej obcou Jasenová
v dĺžke cca 920 m. V tomto úseku bude potrebná rekonštrukcia existujúcej cesty s cieľom dosiahnutia
minimálnych šírkových parametrov pre návrhovú kategóriu C 7,5 a požadovaných parametrov pre
únosnosť vozovky. Za obcou Jasenová až po sedlo Brestová je uvažované s novovybudovaním resp.
obnovou 2700 m cesty III. triedy v návrhovej kategórii C 7,5 v trase opustenej pôvodnej cesty I/59 s jej
smerovým a výškovým vyhladením na požadovanú návrhovú rýchlosť. Predpokladaná úprava bude
vyžadovať úplné vybúranie pôvodnej vozovky a vybudovanie novej vrátane kompletného odvodnenia.
Od sedla Brestová bude využitá existujúca cesta I/59 dĺžky cca 200 m a následne cca 430 m
novovybudovanej cesty kategórie C 7,5 s mostom ponad R3, ktorá sa napojí na existujúcu miestnu
komunikáciu v obci Valaská Dubová a následne na cestu III triedy III/2225. Celý tento úsek v dĺžke cca
1500 m bude obdobne zrekonštruovaný ako v prípade cesty III/2255 cez obec Jasenová. Odtiaľto až po
koniec úseku bude súbeh zabezpečovať existujúca cesta I/59.
Tunely
Vzhľadom na horské prostredie, v ktorom je trasa R3 navrhovaná a z minimálnych návrhových
parametrov vzišla požiadavka dvoch tunelových objektov:
- tunel Dolný Kubín 1
staničenie severného portálu 4,650
staničenie južného portálu 5,530
dĺžka tunela 880 m
maximálny pozdĺžny sklon 4,2 %
maximálna výška nadložia 110 m
- tunel Dolný Kubín 2
staničenie severného portálu 6,370
staničenie južného portálu 7,540
dĺžka tunela 1 170 m
maximálny pozdĺžny sklon 4,2 %
maximálna výška nadložia 152 m
Tunely budú tvorené dvoma dvojpruhovými, jednosmernými tunelovými rúrami kategórie T 7,5. Ich
výstavbu predpokladáme novou rakúskou tunelovacou metódou. Doba potrebná na vyrazenie tunelov
bude závisieť od geologických podmienok v trase tunelov. Tunely budú vybavené požadovanými
stavebnými bezpečnostnými úpravami a technologickým vybavením podľa Nariadenia vlády SR
č. 344/2006 Z. z., ktoré umožnia zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku tunelov s minimálnymi
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prevádzkovými nákladmi a bezpečnosť užívateľov tunelov v prípade mimoriadnych udalostí (požiar,
dopravné nehody, ...).Pri razení tunelov bude vyťažená hornina v množstve 389 500 m 3. Len časť
vyťaženej horniny bude možné vzhľadom na kubatúru násypov využiť pre stavbu. Pre prebytok rúbaniny
sa uvažuje s jeho uložením na skládku.
Tunelom Dolný Kubín 1 o dĺžke 880 m sa v uvedenom úseku prekonáva morfologický hrebeň západne
od kóty „Predný Krnáč“. Maximálna výška nadložia tunela je 110 m. Podľa geologickej mapy (Gros, 1993)
bude tunel razený v masíve tvorenom rôznorodými horninami tvoriacimi súvrstvia označené ako:
- borovské súvrstvie: karbonátové brekcie, zlepence, pieskovce, organické vápence;
- hutnianske súvrstvie: ílovce v absolútnej prevahe nad pieskovcami a zlepencami;
- zuberecké súvrstvie: flyš s prevahou ílovcov nad pieskovcami.
Masív je tektonicky porušený a s ohľadom na prevahu ílovcov a zvetranie má horninové prostredie
charakter poloskalných hornín až zemín – trieda R4 až R6. Podzemné vody sú viazané prevažne
na tektonicky porušené prostredie a na vrstvy vápencov a pieskovcov. Väčšie zvodnenie sa s ohľadom
na prevahu ílovcov neočakáva. Z hľadiska razenia tunela ide vo všeobecnosti o menej vhodné horninové
prostredie, problémy razenia možno predpokladať v miestach tektonických porúch.
Trasa tunela Dolný Kubín 2 v uvedenom úseku prekonáva morfologický hrebeň západne od kóty „Tupá
skala“ tunelom o dĺžke 1 170 m. Maximálna výška nadložia je 152 m.
Podľa geologickej mapy (Gross, 1993) bude tunel realizovaný v tektonicky silne exponovanom území,
pretože trasa tunela je vedená približne v smere výrazného zlomu S-J smeru. Pozdĺž uvedeného zlomu
bola vertikálne vytlačená hrásť krížňanského príkrovu. Na uvedený zlom sú viazané vývery podzemných
vôd. Krížňanský príkrov, v ktorom bude razený tunel, je zastúpený porubským súvrstvím. Dominujúcim
litologickým typom sú tu ílovce. Sú vápnité, lístočkovitého rozpadu a laminovanej odlučnosti. Menej sa
v ílovcoch vyskytujú polohy pieskovcov, prípadne vápencov. Prítomnosť tektonického zlomu podmieňuje
silné porušenie a zvetranie horninového prostredia, ktoré má potom charakter poloskalných hornín až
zemín (STN 73 1001 – trieda R5 a R6). Na tektonickú líniu sú viazané vývery podzemnej vody. Tunel sa
odporúča raziť od južného portálu vo vzostupnom smere, čím bude zabezpečené plynulé gravitačné
odvádzanie horninovej vody zachytenej tunelom.
Pre tunely Dolný Kubín 1 a Dolný Kubín 2 v rámci modrého variantu V1 bude nutné v ďalších stupňoch
projektovej dokumentácie doriešiť zásobovanie požiarnou vodou. Možnosti sú z puklinovej vody,
z verejného vodovodu, prípadne z jestvujúcich tokov pomocou odberných objektov.
Variant 2 zelený – mestský
Začiatok je situovaný pri závode OFZ v Širokej napojením sa na existujúcu RC R3, kde je navrhnutá aj
križovatka „Široká“ s cestou I/59. V smere na Dolný Kubín sa trasa R3 odkloní od cesty I/59 vpravo
v pokračovaní existujúcej RC R3, vystúpi do sedla medzi bývalou skládkou TKO a skládkou OFZ a
pokračuje pomedzi obe skládky na mostnom objekte. Potiaľto je trasa vedená v spoločnom koridore s
modrým variantom V1 a tu dochádza k ich smerovému rozdeleniu. Zelený variant sa odpája od modrého
pravostranným oblúkom, pričom prekrižuje existujúcu cestu I/59 a smeruje k rieke Orava. V mieste, kde
sa rieka Orava dostáva do súbehu s cestou I/59, sa R3 napojí na túto cestu a ďalej pokračuje v jej trase
až do km cca 7,500, pričom preberá jej priestorové parametre. V tomto mieste sa pred mostom ponad
ulicu Medzihradskú odpája z existujúcej cesty I/59 vpravo a novonavrhovaným mostom križuje ulicu
Matúškovu a zastavanú časť mesta. Pri uvedenom návrhu je predpoklad kolízie s jedným existujúcim
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objektom individuálnej zástavby a plechovou halou slúžiacou ako sklad nábytku. Výška mostného objektu
je navrhnutá vo výške cca 10 m nad terénom (cca vo výške existujúceho mosta). Cieľom návrhu bolo
trasu maximálne oddialiť od zástavby na ul. Matúškovej, viesť ju v minimálnej výške nad terénom
a s obmedzením asanácii existujúcej zástavby na minimum. Tento úsek sa javí ako jeden
z najkomplikovanejších práve z dôvodu jeho vedenia zastavanou časťou mesta. Po jeho prekonaní je
trasa vedená na teréne východne od mesta, pričom obchádza Jánoškovu ulicu a smeruje južným smerom
k obci Vyšný Kubín. Tu sa v km cca 9,600 napojí na trasu modrého variantu a pokračuje v spoločnej trase
až do križovatky Likavka. Od tohto bodu trasa severozápadne obchádza Vyšný Kubín a napája sa
na existujúcu cestu I/59 východne od obce Jasenová v mieste, kde bol v nedávnej dobe v rámci investície
SSC dobudovaný prídavný pruh pre pomalé vozidlá. V tomto úseku je navrhnutá aj neúplná križovatka
„Jasenová“ pre napojenie Dolného Kubína o obcí Jasenová a Vyšný Kubín na RC R3 smerom
na Ružomberok. V polohe cesty I/59 je trasa ďalej vedená až do sedla Brestová, čo je najvyšší bod trasy.
V tomto úseku sú navrhnuté aj dve odpočívadlá typu „D“ – ľavostranné v km 11,730 a pravostranné v km
12,450. Na vrchole Brestovej sa trasa odkláňa vľavo od cesty I/59, na ktorú sa opäť napája v mieste
skalného odkopu západne od obce Valaská Dubová. V úseku od sedla Brestová po opätovné napojenie
na cestu I/59 je navrhnuté aj napojenie obcí Komjatná a Valaská Dubová na RC R3 v smere na Dolný
Kubín v križovatke „Valaská Dubová“. Trasa R3 ďalej klesá smerom do Ružomberka v polohe cesty I/59,
od ktorej sa odkláňa doprava južne od obce Valaská Dubová v mieste, kde sa na cestu I/59 napája cesta
III/2225 vedúca obcou Valaská Dubová. V celom ďalšom úseku až do križovatky Likavka s diaľnicou D1
je navrhovaná trasa RC R3 vedená v súbehu s existujúcou cestou I/59 po jej pravej strane tak, aby nebolo
potrebné zasahovať do cesty I/59. Napojenie RC R3 na diaľnicu D1 a cestu I/59 je navrhnuté v križovatke
„Likavka“ jej minimálnou úpravou oproti navrhovanému stavu podľa PD D1 Hubová – Ivachnová.
Základné technické parametre
- kategória R 11,5/80 (60)
- dĺžka trasy 19,500 km
- minimálny polomer smerového oblúka 190 m (existujúci úsek c I/59)
- maximálny pozdĺžny sklon 7,50 % (existujúci úsek c I/59)
- minimálny pozdĺžny sklon 0,95 %
- minimálny polomer vypuklého výškového oblúka 1 500 m (existujúci úsek c I/59)
- minimálny polomer vydutého výškového oblúka 1 500 m (existujúci úsek c I/59)
- šírka jazdného pruhu 3,50 m
- šírka vodiaceho pruhu 0,25 m
- šírka núdzového pruhu 1,50 m
- základná voľná šírka komunikácie 11,50 m
Prídavné pruhy pre pomalé vozidlá sú navrhnuté v nasledovných úsekoch:
0,280 – 1,450 vpravo
4,100 – 5,000 vľavo
5,000 – 5,900 vpravo
9,130 – 10,450 vpravo
10,200 – 11,500 vľavo
11,060 – 14,470 vpravo (existujúci)
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14,100 – 17,700 vľavo
Mimoúrovňové križovatky
1. Križovatka Široká je situovaná na začiatku navrhovanej rýchlostnej cesty a zabezpečí jej
prepojenie s existujúcou cestou I/59. Jedná sa o úplnú trubkovitú križovatku so vzájomným
prepojením všetkých smerov. Križovatka pozostáva zo štyroch jednosmerných vetiev a jednej
obojsmernej vetvy.
2. Križovatka Kocmál je situovaná v blízkosti priemyselného parku mesta Dolný Kubín v mestskej
časti Mokraď a zabezpečí jeho sprístupnenie pre všetky druhy dopravy z rýchlostnej cesty R3.
Jedná sa o úplnú trubkovitú križovatku so vzájomným prepojením všetkých smerov. Križovatka
pozostáva zo štyroch jednosmerných vetiev a jednej obojsmernej vetvy.
3. Križovatka Dolný Kubín - stred je existujúca križovatka ciest I/59 a I/70. Je situovaná v centre
mesta Dolný Kubín a zabezpečí prepojenie R3 (dnešná cesta I/59) s existujúcou cestou I/70.
Jedná sa o úplnú trubkovitú križovatku so vzájomným prepojením všetkých smerov. Križovatka
pozostáva zo štyroch jednosmerných vetiev a jednej obojsmernej vetvy. V rámci zeleného
variantu R3 sa uvažuje s jej rekonštrukciou v podobe predĺženia pripájacích a odbočovacích
pruhov na normou požadované dĺžky. Najproblematickejšie bude predĺženie pripájacieho pruhu
v smere Dolný Kubín – Ružomberok, nakoľko tento dnes nemá dostatočnú dĺžku a končí pred
existujúcim mostom na ceste I/59 ponad ulicu Jána Hollého. Nakoľko by prípadné rozšírenie
existujúceho mosta bolo technicky, technologicky aj finančne veľmi náročné, navrhuje sa upraviť
výškové vedenie celej pripájacej vetvy už od okružnej križovatky pri Lidli tak, aby sa táto pripojila
na cestu I/59 čím skôr, čo by umožnilo zriadiť pripájací pruh pred mostom aj za cenu jeho redukcie
na minimálnu, normou požadovanú dĺžku (možno aj za cenu súhlasu s odlišným technickým
riešením (výnimka z normy)). Uvedené bude potrebné preveriť v ďalšom stupni PD na základe
podrobného geodetického zamerania existujúceho stavu.
4. Križovatka Jasenová je situovaná v blízkosti rovnomennej obce a zabezpečuje prepojenie
rýchlostnej cesty s cestami I/59 a III/2255. Jedná sa o neúplnú križovatku zabezpečujúcu
prepojenie ciest I/59 a III/2255 na RC R3 len v smere na Ružomberok. Križovatka pozostáva
z troch jednosmerných vetiev, dvoch obojsmerných vetiev a jednej okružnej križovatky.
5. Križovatka Valaská Dubová je situovaná severne od obce Valaská Dubová a zabezpečuje
prepojenie rýchlostnej cesty s cestami I/59 a III/2225. Jedná sa o neúplnú križovatku
zabezpečujúcu prepojenie ciest I/59 a III/2225 s RC R3 len v smere na Dolný Kubín. Križovatka
pozostáva z dvoch jednosmerných vetiev.
6. Križovatka Likavka je situovaná severne od obce Likavka a zabezpečuje úplné prepojenie
diaľnice D1, rýchlostnej cesty R3 a cesty I/59. Jedná sa o trubkovitú križovatku doplnenú
o okružnú križovatku zabezpečujúcu napojenie cesty I/59. Križovatka využíva časť vetiev dnes
budovanej križovatky D1 Likavka, ktorá sa bude musieť čiastočne upraviť v rámci budovania R3
pričom pozostáva z jednej obojsmernej vetvy a ôsmich jednosmerných vetiev.
Mostné objekty
Návrh mostných objektov vychádza zo smerového a výškového vedenia navrhovanej rýchlostnej cesty
kategórie R3 a morfológie terénu. Mostné objekty prekonávajú hlavne prírodné prekážky ako veľké údolia
a vodný tok rieky Orava , ako i miestne potoky. Z umelých prekážok sú to komunikácie I. a III. triedy, ako
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i miestne komunikácie a poľné cesty. Vzhľadom na zložitú morfológiu terénu je množstvo mostných
objektov situovaných v strmých svahoch. Trasy využívajú aj existujúce mosty, ktoré budú musieť byť
rekonštruované.
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číslo

Názov objektu

staničenie
(cest. km)

dĺžka
(m)

plocha
(m2)

1

Most nad R3 nad vetvou MÚK Široká

0,302

38,7

291,1

2

Most na PC nad R3

1,376

59

410,3

3

Most na R3 nad údolím medzi skládkami PO a TKO

1,552

183

2693,3

4

Most na R3 nad PC

2,858

6,7

177,6

5

Most na súbežnej komunikácii ponad rieku Orava

2,85

145

1336

6

Existujúci most na R3 nad riekou Orava

3,957

206

2369

7

Most na R3 nad vetvou MÚK Kocmál

4,422

34,6

334,8

8

Existujúci most na R3 nad údolím a MK

6,03

106

1219

9

Existujúci most na R3 nad údolím a MK

6,377

70

805

10

Existujúci most na R3 nad vetvou MÚK DK – Stred

6,877

34

391

11

Existujúci most na R3 nad údolím a MK

7,351

106

1219

12

Most na R3 nad zástavbou a MK

7,885

260

3455,2

13

Existujúci most na subvariante R3 nad MK a potokom

0,05

130

1495

14

Most na R3 nad PC a potokom

8,754

37,2

378

15

Most na R3 nad údolím a potokom

10,088

139

2030,8

23

Typ nosnej konštrukcie mosta
Tyčové prefabrikáty so spriahujúcou monolitickou žel. bet.
doskou
Monolitická spojitá dosková konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži
Monolitická spojitá trámová konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži
Prefabrikovaný presypaný rámový most
Monolitická spojitá konštrukcia komorového prierezu
z predpätého betónu, betonáž na skruži
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk a doplnenie PHS.
Tyčové prefabrikáty so spriahujúcou monolitickou žel. bet.
doskou
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk a doplnenie PHS.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk a doplnenie PHS na ľavej rímse.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk a doplnenie PHS na pravej
rímse.
Monolitická spojitá trámová konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, mostných záverov,
ložísk a doplnenie PHS.
Tyčové prefabrikáty so spriahujúcou monolitickou žel. bet.
doskou.
Monolitická spojitá trámová konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži.
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číslo

Názov objektu

staničenie
(cest. km)

dĺžka
(m)

plocha
(m2)

16

Most na R3 nad údolím, kruhovým objazdom a potokom

10,697

332

5226

17

Existujúci most na R3 nad PC a potokom

11,298

15

240

18

Existujúci most na R3 nad PC

11,996

6

82,5

19

Existujúci most na R3 nad údolím a potokom

12,692

213

2928,75

20

Most na súbežnej komunikácii nad R3

14,785

49

366,4

21
22

Existujúci most na R3 nad PC
Most na R3 nad PC

16,188
16,95

5
17

68,75
215,1

23

Most na R3 nad PC a potokom

17,424

17

252,5

24

Most na R3 nad vetvou MÚK Likavka

19,021

42

378

25

Most na R3 nad súbežnou cestou, potokom, a vetvou MÚK Likavka

19,249

111

1450,4

Most na vetve MÚK Likavka nad PC
Most na vetve MÚK Likavka nad potokom Likavka

16
14,4
13,65

256
187,2
450,5

Most na vetve MÚK Likavka nad cestou I/59

16,78

218,2

26
27
28
29

Existujúci most na vetve MÚK Likavka nad PC

24

Typ nosnej konštrukcie mosta
Monolitická spojitá konštrukcia komorového prierezu
z predpätého betónu, betonáž na výsuvnej skruži.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk, doplnenie PHS na pravej rímse
a rozšírenie o prídavný pruh.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, zábradlia,
mostných záverov, ložísk.
Monolitická spojitá dosková konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel, doplnenie PHS na
ľavej rímse a rozšírenie o prídavný pruh.
Monolitický rámový most zo železobetónu.
Monolitický rámový most zo železobetónu
Tyčové prefabrikáty so spriahujúcou monolitickou žel. bet.
doskou
Monolitická spojitá trámová konštrukcia z predpätého
betónu, betonáž na skruži.
Popis úpravy: Výmena ríms, zvodidiel a rozšírenie
o prídavný pruh.
Prefabrikovaný presypaný rámový most.
Prefabrikovaný presypaný oblúkový most.
Prefabrikovaný presypaný oblúkový most.

RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 ORAVSKÝ PODZÁMOK – DOLNÝ KUBÍN – DIAĽNICA D1

Zámer

Súbežná komunikácia
Rýchlostná cesta R3 bude patriť do nadradenej cestnej siete s obmedzeným prístupom, t. j. bude
využiteľná len pre vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou min. 80 km/hod. a pre vozidlá s uhradeným
poplatkom za využívanie diaľnic. Ostatné vozidlá nebudú mať povolenie využívať RC R3 a budú musieť
využiť iné súbežné komunikácie. Úlohu súbežnej komunikácie bude plniť cesta I/59 a v úsekoch, kde je
R3 trasovaná v jej polohe, to budú cesty nižších tried.
Od začiatku úseku po km cca 2,700 R3 bude súbežnou komunikáciou cesta I/59, ktorá spĺňa parametre
súbežnej komunikácie. Ďalej bude súbežnou komunikáciou novonavrhovaná komunikácia dĺžky cca
500 m križujúca rieku Oravu s jej napojením na existujúcu cestu III/2250 vedúcu ľavostranným súbehom
s riekou Orava okolo obce Bziny a ďalej pokračujúcou mestskou časťou Mokraď až do križovatky s cestou
III/2246. Tento úsek cesty si vyžiada nevyhnutné smerové aj šírkové úpravy pre dosiahnutie parametrov
cesty C 7,5 v celom úseku. Cestou III/2246 pokračuje po nábreží Oravy do križovatky s cestou I/70
v Dolnom Kubíne, ktorou pokračuje do okružnej križovatky pri OC LIDL. Odtiaľto budú úlohu súbežnej
komunikácie plniť mestské komunikácie Aleja Slobody, Matúškova, Madzihradská a Jánoškova
s nevyhnutnými úpravami predovšetkým v križovatke ulíc Matúškova, Medzihradská a Jánoškova.
V ďalšom úseku až po križovatku Jasenová bude súbežnou cestou existujúca cesta I/59. Od križovatky
Jasenová je trasa súbežnej komunikácie zeleného variantu zhodná s trasou súbežnej komunikácie
modrého variantu až do napojenia na diaľnicu D1. Trasu sme popísali vyššie.
Zelený variant – subvariant 2A
Subvariant 2A rieši alternatívne vedenie trasy rýchlostnej cesty R3 zastavanou časťou mesta Dolný Kubín
v blízkosti ulice Jánoškova. Od trasy zeleného variantu V2 sa odpája v km cca 7,4 a pokračuje existujúcou
cestou I/59 až za most nad ulicou Medzihradská. Za mostom sa odpája od cesty I/59 vpravo a po teréne
prechádza zastavanou časťou mesta, pričom sa predpokladá asanácia štyroch rodinných domov. Na
zelený variant V2 sa opäť napája v km cca 8,5. Dĺžka subvariantu 2A predstavuje 1114 m. Výhodou
subvariantu 2A v porovnaní so základným zeleným variantom V2 je predovšetkým zachovanie
existujúceho mostného objektu nad ulicou Medzihradská a nebudovanie nového mosta.
Naopak nevýhodou je väčší zásah do existujúcej zástavby a väčší rozsah asanácií v porovnaní
so zeleným variantom.
Základné technické parametre:
- kategória R 11,5/60
- dĺžka trasy vlastného subvariantu 1,114 km
- minimálny polomer smerového oblúka 170 m
- maximálny pozdĺžny sklon 6,02 %
- minimálny pozdĺžny sklon 1,47 %
- minimálny polomer vypuklého výškového oblúka 2 500 m
- minimálny polomer vydutého výškového oblúka 1 500 m
- šírka jazdného pruhu 3,50 m
- šírka vodiaceho pruhu 0,25 m
- šírka spevnenej krajnice 1,50 m
- voľná šírka komunikácie 11,50 m
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V trase subvariantu 2A nie je navrhnutá žiadna križovatka ani mostný objekt. Tiež sa nepredpokladá
potreba preložiek iných ciest. Trasa križuje Jasenovský potok, ktorý sa predpokladá prekrižovať pomocou
priepustu. Súbežnú komunikáciu v tomto prípade zabezpečia mestské komunikácie Matúškova,
Medzihradská a Jánoškova a existujúca cesta I/59 vedená Jánoškovou ulicou.

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite
Dobudovaním R3 sa na celoštátnej aj regionálnej úrovni zlepší dopravná mobilita a dôjde k zlepšeniu
kvalitatívnych parametrov medzinárodného tranzitného cestného ťahu rýchlostnej cesty R3.
Nevyhnutnosť výstavby rýchlostnej cesty R3 vyplýva z prieskumu dopravnej situácie, prognózy dopravy
ako aj súčasnej nevyhovujúcej dopravnej situácie na existujúcej ceste I. triedy I/59 v posudzovanom
území. Navrhovaná činnosť bude mať významný spoločenský a verejnoprospešný význam. Z hľadiska
dlhodobých účinkov sa očakáva aj socioekonomický rozvoj v regióne Oravy a Žilinského samosprávneho
kraja, podpora nových investícií v podnikateľskej sfére, zamestnanosti s ohľadom na lepšiu dopravnú
situáciu. Realizácia navrhovanej činnosti v regióne Oravy je potrebná aj z hľadiska rozvoja rekreačného
potenciálu územia.

10. Celkové náklady
Na základe súčasného stupňa spracovanej dokumentácie uvádzame orientačné náklady na jednotlivé
varianty stavby:
Variant

Stavebný náklad

V1 modrý (tunelový)

334 209 810 €

V2 zelený (mestský)

189 292 070 €

Subvariant V2a

175 144 400 €

11. Dotknuté obce
Výstavbou rýchlostnej cesty R3 na úseku Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 budú dotknuté
tieto obce:
Obec Oravský Podzámok, č. 61, 027 41 Oravský Podzámok
Obec Medzibrodie nad Oravou, č. 122, 026 01 Medzibrodie nad Oravou
Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01 Dolný Kubín
Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín
Obec Jasenová, Jasenová 137, 026 01 Jasenová
Obec Valaská Dubová, č. 39, 034 96 Valaská Dubová
Obec Likavka, Jánovčíkova 815, 034 95 Likavka

12. Dotknutý samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj, Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
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13. Dotknuté orgány
Dotknutým orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je
orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie, vydávané podľa
osobitných predpisov, podmieňujú povolenie činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje
pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu.
V tejto súvislosti sú to:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Pamiatkový úrad SR
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žilina
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
Okresný úrad Dolný Kubín : Odbor krízového riadenia, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, Pozemkový a lesný odbor, Odbor všeobecnej vnútornej správy
Okresný úrad Ružomberok : Odbor krízového riadenia Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, Pozemkový a lesný odbor, Katastrálny odbor, Odbor všeobecnej
vnútornej správy
Mesto Dolný Kubín
Mesto Ružomberok

14. Povoľujúci orgán
Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je
obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní. Povoľujúcim orgánom
je Mesto Dolný Kubín a Mesto Ružomberok.

15. Rezortný orgán
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O.
BOX č.100

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných
predpisov
Stavba bude realizovaná na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia podľa zákona
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č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich
štátne hranice
Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice sa neočakávajú.
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
Dotknuté územie je z administratívneho hľadiska situované v najmä v okrese Dolný Kubín. Južná časť
dotknutého územia zasahuje do okresu Ružomberok. Územie dotknuté navrhovanou činnosťou je
vymedzené jej priestorovým usporiadaním. Za bezprostredne dotknuté územie môžeme považovať
plochu staveniska vymedzenú trasou navrhovanej činnosti v jednotlivých variantoch. Z hľadiska
charakteristiky životného prostredia sa budeme zaoberať nielen územím vymedzeným pre navrhovanú
činnosť, ale aj širšími vzťahmi s okolím.

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území
1.1 Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia Slovenska prechádza dotknuté územie Oravskou vrchovinou na
severe a smerom na juh vstupuje do pomedzia medzi Chočskými vrchmi na východe a Veľkou Fatrou na
západe.
Oravská Vrchovina je geomorfologický celok patriaci do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty,
provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty a oblasti Stredné Beskydy.
Rozprestiera sa po oboch stranách rieky Orava a zaberá plochu približne 220 km². Z juhu ohraničujú
Oravskú vrchovinu Chočské vrchy a Veľká Fatra, na juhozápade Malá Fatra, na západe Kysucká
vrchovina a Oravská Magura, na severe Oravská kotlina a na východe Skorušinské vrchy a krátkym
úsekom Podtatranská brázda. Tvoria ho dve geologicky a morfologicky odlišné jednotky: bradlové a
flyšové pásmo. Bradlové pásmo je budované vápencami, slieňmi, pieskovcami a zlepencami. Má veľmi
pestrý, silne rozčlenený povrch s veľkým počtom bralnatých vápencových tvrdošov – bradiel. Vrchovina
budovaná flyšom sa vyznačuje monotónnym, stredne až hlboko rezaným reliéfom na pieskovcových a
ílovcových súvrstviach. V miestach s väčším zastúpením ílovcov prebiehajú intenzívne
erózne procesy, časté sú tu zosuvy. Oravská vrchovina je husto osídlená a poľnohospodársky využívaná,
najhustejšie osídlenie je však v doline Oravy.
Chočské vrchy patria do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty,
subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a fatransko – tatranskej oblasti. Sú jediné jadrové pohorie
Slovenska, v ktorých kryštalické jadro nevystupuje na povrch. Sú budované druhohornými vápencami a
dolomitmi prevažne chočského príkrovu, miestami vystupuje i flyš. Pohorie má mimoriadne pestrý reliéf s
mnohými bralami a krasovými formami. Charakteristickým znakom pohoria je jeho asymetrická stavba.
Nesúvislý hrebeň Chočských vrchov je rozdelený hlbokými dolinami. Typické pre ne je, že nemajú
súvislejší hlavný hrebeň a sú charakteristické samostatnými masívmi. Podcelok Choča kulminuje Veľkým
Chočom (1 611,0 m n. m.), čo je najvyšší bod celého pohoria. V rámci Chočských vrchov trasa R3
prechádza len ich najzápadnejšou časťou na rozhraní s Veľkou Fatrou od sedla Brestová po Likavku
dolinou potoka Likavka. Toto územie sa vyznačuje strmými svahmi s početnými dolinami.
Veľká Fatra je geomorfologický celok patriaci do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty,
provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a fatransko – tatranskej oblasti.
Patrí medzi najrozsiahlejšie jadrové pohoria Slovenska, kde sa zachovalo mnohotvárne a málo narušené
prírodné prostredie. Žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Ľubochnianskej doliny.
29

RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 ORAVSKÝ PODZÁMOK – DOLNÝ KUBÍN – DIAĽNICA D1

Zámer

Ostatnú časť územia budujú najmä usadené horniny druhohôr. Zo severu ohraničujú Veľkú Fatru Oravská
vrchovina a Malá Fatra, na západe rozsiahla Turčianska kotlina a južným smerom plynulo nadväzujú
Kremnické a Starohorské vrchy. Na celom južnom úseku je skutočná hranica vedená trochu
komplikovane a prihliada na geologickú stavbu; preto je vymedzenie údoliami len orientačné. Východným
smerom sú Revúckou a Korytnickou dolinou oddelené Nízke Tatry a Podtatranská kotlina (podcelok
Liptovská kotlina), údolie Likavky oddeľuje Chočské vrchy. Trasa R3 prechádza len úplným okrajom
severovýchodnej časti Veľkej Fatry na rozhraní s Chočskými vrchmi. Územie sa vyznačuje strmými
svahmi rozbrázdenými početnými dolinami.

1.2 Geologické a inžinierskogeologické pomery a geodynamické javy
Z inžinierskogeologického hľadiska územie patrí do regiónu karpatského flyšu (Matula, Pašek, 1986). Na
geologickej stavbe územia sa podieľajú horniny bradlového pásma zastúpené pestrou slieňovcovo pieskovcovo - vápencovou formáciou a predkvartérne paleogénne horniny flyšovej formácie. Bradlové
pásmo budujú horninové prostredie v trase oboch variantov v km cca 0,0 - 2,0. V km 2,0 sa predpokladá
násunová línia smeru SV-JZ, ktorá oddeľuje horniny bradlového pásma od hornín flyšového pásma
(paleogénnych hornín). Paleogénne horniny vnútrokarpatského paleogénu sú zastúpené zubereckým
ílovcovo - pieskovcovým súvrstvím, ktoré má charakteristický flyšový vývoj. Je zastúpené ílovcami a
pieskovcami a buduje predkvartérne podložie v trase modrého variantu od km cca 2,0 až po km cca 9,0
a v trase zeleného variantu od km cca 2,0 po km cca 10,0.
Povrchová vrstva ílovcov je úplne zvetraná, ílovce sú extrémne nízkej pevnosti (R6), smerom do hĺbky sú
silno zvetrané, veľmi nízkej pevnosti (R5), ojedinele nízkej pevnosti (R4), hlbšie sú horniny stredne
zvetrané. V blízkosti tektonických línií sú horniny tektonicky porušené a ich pevnostné charakteristiky sú
výrazne zhoršené.
Pieskovce sú svetlosivej až tmavosivej farby, pieskovcami. Sú jemnozrnné, lokálne kremité, prevažne
strednozrnné, tenkodoskovité až doskovité, sú rôzne zvetrané a tektonicky porušené. Kremité pieskovce
sú strednej až vysokej pevnosti (R3 - R2).
Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú úplne
zvetrané ílovce podmienečne vhodným (F4/CS1, F3/MS1), prevažne však nevhodným zeminám pre
podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným, prevažne však pre ich tvrdú konzistenciu
nevhodným do násypového telesa.
Bradlové pásmo je na území zastúpené pestrou slieňovcovo – pieskovcovo - vápencovou formáciou,
ktorá je faciálne, litologicky, tektonicky i po stránke inžinierskogeologických vlastností mimoriadne
nerovnorodá. V danom úseku je formácia zastúpená flyšoidným slienito - vápencovým komplexom,
v ktorom dominujú slieňovce, pieskovce, konglomeráty strednej až vrchnej kriedy. Slieňovce a bridlice
majú laminovú až tenkodoskovitú odlučnosť, ľahko podliehajú zvetrávaniu, pri výraznom tektonickom
porušení sa čriepkovito rozpadávajú, sú nízkej pevnosti. Pieskovce sú pevné, s rôznym stupňom
zvetrávania, tenkodoskovité a hrubodoskovité. Zlepence sú polymiktné, veľmi slabo vytriedené, ich
pevnostné charakteristiky závisia od charakteru tmeliacej hmoty. Zlepence s ílovitým alebo slieňovitým
tmelom sú nasiakavé a namŕzavé, po zvetraní rozpadavé.
Predkvartérne horniny sú v prevažnej miere prekryté kvartérnymi sedimentami. Kvartérne pokryvné
útvary sú zastúpené nasledovnými litologicko - genetickými komplexami:
- fluviálnym komplexom,
- deluviálnym komplexom,
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- antropogénnym komplexom.
Fluviálny komplex náplavov horských tokov je vyvinutý v údolí Oravy v okolí jej prítokov. Komplex
fluviálnych sedimentov je tvorený jemnozrnnými zeminami s ojedinelým výskytom zŕn. V úseku boli
overené fluviálne íly a silty s nízkou, strednou až vysokou plasticitou typu F6/CL,CI; F7/MH, F8/CH, tuhej
až mäkkej, miestami pevnej až tvrdej konzistencie, menšie zastúpenie má íl piesčitý (F4/CS) a íl štrkovitý
(F2/CG). V jemnozrnných zeminách je predpoklad výskytu organických látok premenlivého obsahu.
Hrúbka jemnozrnných zemín je 2 - 3 m. V ich podloží sa nachádzajú štrkovité a v šošovkovitej forme
lokálne aj piesčité sedimenty. Dominujúcim inžinierskogeologickým typom sú štrky ílovité (G5/GC), štrky
s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G - F). Zrná štrkovitých zemín sa vyznačujú rôznym stupňom
zvetrávania, miestami sú zrná zdravé, miestami až silno zvetrané, sú zaoblené až čiastočne zaoblené,
veľkosti do 6,0 cm až 20,0 – 30,0 cm, lokálne môžu dosahovať aj väčší priemer. Štrky sú stredno –
hrubozrnné až balvanité, prevažne stredne uľahnuté. Sedimenty náplavov sú zvodnené.
V úseku od spojenia modrého a zeleného variantu medzi obcami Vyšný Kubín a Jasenová sa ďalej na
geologickej stavbe územia podieľajú predkvartérne paleogénne horniny flyšovej formácie a horniny
pestrej slieňovcovo - pieskovcovo - vápencovej formácie krížňanského príkrovu a vápencovo dolomitickej formácie chočského príkrovu. Zaoblené, veľkosti do 6,0 cm až 20,0 - 30,0 cm, lokálne môžu
dosahovať aj väčší priemer. Štrky sú stredno - hrubozrnné až balvanité, prevažne stredne uľahnuté.
Sedimenty náplavov sú zvodnené.
Z geodynamických javov sa na území tvorenom sedimentami daného komplexu uplatňuje predovšetkým
bočná erózia.
Deluviálny komplex je rozšírený na svahoch, na ich úpätiach, je tvorený ílovito - kamenitými až kamenito
- ílovitými suťami typu (F2/CG), (G5/GC), sute sú prevažne stredne uľahnuté a miestami sú prekryté
jemnozrnnými ílmi a siltami, jemnozrnné zeminy typu F6/CL - CI, F5/ML - MI, F8/CH, F7/MH sú
premenlivej konzistencie a plasticity. Mocnosť deluviálnych zemín sa pohybuje v intervale 1,0 - 6,0 m.
Súčasťou deluviálneho komplexu je zosuvné delúvium, ktoré vyčleňujeme na svahoch postihnutých
svahovými deformáciami. Je zastúpené deluviálnymi ílmi, siltami, kamenito - ílovitými a ílovito kamenitými suťami a miestami aj paleogénnymi ílovcami a pieskovcami a horninami bradlového pásma
s rôznym stupňom zvetrávania. Mocnosť zosuvného delúvia je premenlivá.
Fluviálne sedimenty pleistocénnych riečnych terás vyčleňujeme v plochom teréne erózno - akumulačného
terasového stupňa Oravy. Hodnotíme ich rovnako ako vyššie popísané fluviálne sedimenty horských
tokov.
Antropogénny komplex v skúmanom území pozostáva z materiálov cestných násypov miestnych
komunikácií, zo skládok stavebného a komunálneho odpadu. Jeho výskyt je nesúvislý, hrúbka zemín je
premenlivá. Na území je zastúpený materiálom stavebného suťového charakteru a jemnozrnými
zeminami typu G5/GFY, G5/GCY, F6/CLY, CIY, F8/CHY, F4/CSY. Antropogénne zeminy sú pre ich
heterogenitu nevhodnou základovou pôdou.
Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú jemnozrnné
zeminy prevažne nevhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným,
prevažne však k nevhodným zeminám do násypového telesa.
Na geotechnický charakter predkvartérnych hornín má výrazný vplyv násunová línia smeru SV-JZ
oddeľujúca bradlové pásmo od podtatranskej paleogénnej skupiny. Výrazný tektonický zlom smeru SV JZ predpokladáme cca východne od Medzihradného, jeho vplyv na horninové prostredie predpokladáme
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v tuneli Dolný Kubín 1 a čiastočne aj v tuneli Dolný Kubín 2.Tektonicky predisponované je aj údolie
Jasenovského potoka.
V úseku od spojenia modrého a zeleného variantu medzi obcami Vyšný Kubín a Jasenová ďalej sa na
geologickej stavbe územia podieľajú predkvartérne paleogénne horniny flyšovej formácie a horniny
pestrej slieňovcovo - pieskovcovo - vápencovej formácie krížňanského príkrovu a vápencovo dolomitickej formácie chočského príkrovu.
Paleogénne horniny vnútrokarpatského paleogénu sú zastúpené zubereckým ílovcovo - pieskovcovým
súvrstvím, ktoré má charakteristický flyšový vývoj. Je zastúpené ílovcami a pieskovcami.
Povrchová vrstva ílovcov je úplne zvetraná, ílovce sú extrémne nízkej pevnosti (R6), smerom do hĺbky sú
silno zvetrané, veľmi nízkej pevnosti (R5), ojedinele nízkej pevnosti (R4), hlbšie sú horniny stredne
zvetrané. Pieskovce sú svetlosivej až tmavosivej farby. Sú jemnozrnné až strednozrnné, miestami
tenkodoskovité až doskovité, sú rôzne zvetrané a tektonicky porušené. Kremité pieskovce sú strednej až
vysokej pevnosti (R3 - R2). V blízkosti tektonických línií sú horniny tektonicky porušené a ich pevnostné
charakteristiky sú výrazne zhoršené.
Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú úplne
zvetrané ílovce podmienečne vhodným (F4/CS1, F3/MS1), prevažne však nevhodným zeminám pre
podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným, prevažne však pre ich tvrdú konzistenciu
nevhodným do násypového telesa.
Paleogénne horniny tvoria predkvartérne podložie v km cca 9,0 - 11,5 zeleného variantu. Ďalej
predkvartérny podklad tvoria horniny krížňanského príkrovu. Zlepence sú polymiktné, veľmi slabo
vytriedené, ich pevnostné charakteristiky závisia od charakteru tmeliacej hmoty. Zlepence s ílovitým alebo
slieňovitým tmelom sú nasiakavé a namŕzavé, po zvetraní rozpadavé. Krížňanský príkrov sa podieľa na
stavbe územia súvrstvím od stredného triasu až po strednú kriedu, je faciálne, litologicky, tektonicky i po
stránke inžinierskogeologických vlastností nerovnorodý. Trias reprezentujú plytko morské karbonátové
súvrstvia guttensteinské vápence, dolomity. Jursko - kriedové súvrstvia (jurské až spodnokriedové
vápence lokálne s polohami ílovcov) striedajúce sa s horninami, ktoré majú prevažne flyšoidný vývoj, sú
zastúpené kriedovým mráznickým, párnickým súvrstvím (škvrnité vápence, slieňovce, bridlice),
porubským súvrstvím (slieňovce, pieskovce s ojedinelými polohami vápencov).
Vápence chočského príkrovu v širšom okolí sú pozdĺž násunovej línie nasunuté na sedimenty
krížňanského príkrovu a širšom území sú zachované vo forme tektonických trosiek. Predkvartérne horniny
sú v prevažnej miere prekryté kvartérnymi sedimentami. Kvartérne pokryvné útvary sú zastúpené
nasledovnými litologicko - genetickými komplexami:
- fluviálnym komplexom
- deluviálnym komplexom
- proluviálnym komplexom
- antropogénnym komplexom
Fluviálny komplex je vyvinutý v údolí Jasenovského potoka, potoka Komjatná a Likavky a ich prítokov.
Komplex fluviálnych sedimentov je tvorený jemnozrnnými zeminami s ojedinelým výskytom zŕn. V týchto
úsekoch trasy boli overené fluviálne íly a silty s nízkou, strednou až vysokou plasticitou typu F6/CL,CI;
F7/MH, F8/CH, ílom piesčitým (F4/CS) a ílom štrkovitým (F2/CG), tuhej až mäkkej, miestami pevnej až
tvrdej konzistencie s lokálnym výskytom organických látok premenlivého obsahu. Hrúbka jemnozrnných
zemín je cca do 2 - 3 m. V ich podloží sa nachádzajú štrkovité a piesčité sedimenty. Dominujúcim
inžinierskogeologickým typom sú štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G - F), štrky ílovité (G5/GC).
Zrná štrkovitých zemín sa vyznačujú rôznym stupňom zvetrávania, miestami sú zrná úplne zvetrané, sú
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zaoblené až čiastočne zaoblené, veľkosti do 6,0 cm až 20,0 - 30,0 cm, lokálne môžu dosahovať aj väčší
priemer. Štrky sú stredno - hrubozrnné až balvanité, prevažne stredne uľahnuté. Fluviálne sedimenty sú
zvodnené. Báza fluviálnych zemín je v hĺbke 5 - 8 m p.t.
Z geodynamických javov sa na území tvorenom sedimentami daného komplexu uplatňuje predovšetkým
bočná erózia.
Deluviálny komplex je rozšírený na svahoch, na ich úpätiach, je tvorený ílovito - kamenitými až kamenito
- ílovitými suťami typu (F2/CG), (G5/GC), sute sú prevažne stredne uľahnuté a miestami sú prekryté
jemnozrnnými ílmi a siltami, jemnozrnné zeminy typu F6/CL - CI, F5/ML - MI, F8/CH, F7/MH sú
premenlivej konzistencie a plasticity. Mocnosť deluviálnych zemín 5,0 m, pri päte svahu aj nad 5,0 m.
Súčasťou deluviálneho komplexu je zosuvné delúvium, ktoré vyčleňujeme na svahoch porušených
svahovými deformáciami. Je zastúpené deluviálnymi ílmi, siltami, kamenito – ílovitými a ílovito kamenitými suťami a miestami aj paleogénnymi ílovcami a pieskovcami a horninami krížňanského
príkrovu s rôznym stupňom zvetrávania. Mocnosť zosuvného delúvia je premenlivá.
Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú jemnozrnné
zeminy prevažne nevhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným,
prevažne však k nevhodným zeminám do násypového telesa.
Antropogénny komplex v bezprostredne dotknutom území pozostáva z materiálov cestných násypov
miestnych komunikácií, zo skládok stavebného a komunálneho odpadu. Jeho výskyt je nesúvislý,
mocnosť premenlivá.
Na geotechnický charakter predkvartérnych hornín má výrazný vplyv tektonická línia smeru SZ-JV
oddeľujúca horniny podtatranskej paleogénnej skupiny od hornín krížňanského príkrovu. Predpokladá sa
výrazný vplyv tektonického zlomu smeru SV-JZ údolím potoka Likavka na geotechnické vlastnosti
horninového prostredia. Tektonický kontakt sa predpokladá aj medzi paleogénnym súvrstvím a
krížňanským príkrovom (Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský
Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, 2019).
Geologické pomery v dotknutom území znázorňuje mapová príloha č. 3. Mapovú prílohu č. 4 tvorí Mapa
stability svahov.
Ložiská nerastných surovín
V bezprostrednej blízkosti trás variantov hlavný banský úrad evidoval k 31.10.2019 nasledovné ložiská
nerastných surovín – dolomitov a stavebného kameňa pre stavbu (sypané konštrukcie, vozovky,
betónové konštrukcie):
- Kraľovany - Lom Bystrička (PK Metrostav, a.s. Žilina),
- Lom Ružomberok (MAB 04, s.r.o. Ružomberok)
- Lom Ružomberok II (BAŇA Ružomberok, s.r.o.)
- Lom Ružomberok III (PK Metrostav)
- Lom Ružomberok IV (AGRODRUŽSTVO BELAN)
(Zdroj: hbu.sk)
Seizmicita
Podľa aktualizovanej mapy seizmického ohrozenia Slovenska, publikovanej v zmene 2 národnej prílohy
STN EN 1998-1/NA Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1, je územie
situované v oblasti seizmického ohrozenia so základným seizmickým zrýchlením agR = 0,63 m.s-2.
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Hodnota agR je stanovená pre návratovú periódu (TRP) 475 rokov a môže byť s pravdepodobnosťou 10 %
prekročená počas 50 rokov.

1.3 Hydrogeologické pomery – podzemné vody
Hydrogeologické pomery v okolí navrhovaných trás sú závislé od geologicko – tektonickej stavby,
geomorfologických pomerov a hydrologického režimu.
- PQ18 - Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury, s puklinovou priepustnosťou
– horninové komplexy vnútrokarpatského paleogénu sú tvorené borovským, hutianskym a zubereckým
súvrstvím.
Borovské súvrstvie – vápence, pieskovce, zlepence sa vyznačujú dobrou puklinovou priepustnosťou
prevažne dobrým zvodnením. Podstatný hydrogeologický význam má priečna zlomová tektonika, ktorá
má významnú drenážnu funkciu.
Hutianske súvrstvie – prevažne ílovcové súvrstvie má veľmi malú puklinovú priepustnosť a ako celok sa
javí nepriepustne a má charakter hydrogeologického izolátora.
Zuberecké súvrstvie – je charakteristické striedaním ílovcov a pieskovcov. Ílovce sú v porovnaní s
pieskovcami nepriepustné a podmieňujú hydraulickú izolovanosť priepustnejších lavíc pieskovcov.
Obeh podzemných vôd je pomerne obmedzený. Výdatnosť puklinových a puklinovo – vrstevných
prameňov je veľmi malá a spravidla sa pohybuje do 0,1 l.s-1. Zvodnenie zubereckého súvrstvia ako celku
je malé až veľmi malé.
- M019 - Mezozoikum západnej časti Chočských vrchov s krasovou a krasovo puklinovou priepustnosťou
– významné zvodnené hydrogeologické kolektory tvoria triasové vápence a dolomity križňanského
príkrovu a chočského príkrovu, kým flyšoidné mezozoikum križňanského príkrovu má malý
hydrogeologický význam a jeho sedimenty tvoria nepriepustné podložie pre karbonátové kryhy.
Infiltrované zrážkové vody sú zberané puklinami, kde sa v puklinovo – krasovom prostredí akumulujú.
Obeh podzemnej vody je viazaný na krasovú a krasovo puklinovú priepustnosť. Zvodnenie horninového
komplexu je dobré až veľmi dobré. Obeh podzemnej vody v horninách križňanského príkrovu, ktorý je
reprezentovaný jurskými a kriedovými karbonátmi, je viazaný iba na zónu zvetrávania. Karbonátový
komplex križňanského príkrovu je odvodňovaný puklinovými alebo druhotne sutinovými prameňmi s
výdatnosťou do 0,5 l.s-1.
Lokálne môže v niektorých úsekoch dôjsť k zmene prirodzených podmienok infiltrácie a režimu
podzemných vôd. Zvýšené riziko ohrozenia kvality podzemných vôd existuje len v období realizácie
zemných a výkopových prác, zásahoch do zvodneného horninového prostredia (prípravné zemné práce,
budovanie zárezov, hĺbenie základových konštrukcií, výstavba mostných pilierov, prekládka, resp.
kladenie inžinierskych sietí). Správne navrhnutými a vedenými stavebnými úpravami je priamy vplyv
výstavby rýchlostnej cesty R3 možné minimalizovať.
Využívanie vôd a ochranné pásma vodárenského zdroja
V dotknutom území sa nachádza niekoľko zdrojov podzemných vôd. Trasa navrhovanej rýchlostnej
cesty v oboch variantoch priamo zasahuje v km 0 – cca 0,470 do ochranného pásma (OP)
vodárenského zdroja 1. stupňa a 2. stupňa pre OFZ, a.s. Istebné – pitná voda Široká.
Plocha OP 1. stupňa je 2,3872 ha, navrhovaná trasa RC R3 doň zasahuje plochou približne 0,5 ha. OP
1. stupňa je oplotené. Opatrenia na ochranu vôd a technické úpravy v ochranných pásmach vodárenských
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zdrojov určuje Vyhláška 29/2005 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu
vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Ochranné pásma
vodárenských zdrojov sa takisto riadia §32 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Rozhodnutie č. A/2009/00512/SIM, ktorou sa určuje OP vodárenského zdroja pre OFZ, a.s. Istebné –
pitná voda Široká tvorí textovú prílohu č. 1 k zámeru.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov a tokov sú znázornené v mapovej prílohe č. 5.

1.4 Hydrologické pomery – povrchové vody
Dotknuté územie spadá do povodia toku Váh - č. hydrologického poradia 4–21–04 Orava od priehrady
po ústie a 4-21-02 Váh od ústia Belej po Oravu. Dotknutým územím preteká rieka Orava so svojimi
prítokmi. Jej prietok sa v priebehu roka mení. Najsuchším mesiacom je priemerne január, keď je väčšina
zrážok viazaná vo forme snehu. Najvodnatejšie sú vodné toky počas jarných mesiacov marec a apríl,
v období topenia snehu. Orava vzniká sútokom dvoch zdrojníc: pravostrannej Bielej Oravy a ľavostrannej
Čiernej Oravy, ktorá priteká z Poľska. Na ich sútoku bola postavená Oravská priehrada. Pod priehradným
múrom už tečie pod spoločným názvom Orava, tečie prevažne juhozápadným smerom. Do Váhu ústi
v nadmorskej výške 430,7 m n. m. pri obci Kraľovany. Celková dĺžka toku je 60,3 km. Charakteristická je
striedaním úsekov tíšin s úsekmi s prudšie tečúcou vodou.
Dotknutými útvarmi povrchovej vody a zároveň vodohospodársky významnými tokmi v dotknutom území
sú :
kód
útvaru
Rieka Orava

vodného

SKV0020

Jasenovský
potok

SKV0107

potok Likavka

SKV0071

č.h.p.

typ
útvaru

4-21-04-001

vodného

K3V, prirodzený
vodný útvar
s nápravným
opatrením

dĺžka vodného
útvaru
60,3 km

pravostranný
prítok Váhu

8,6 km

ľavostranný
prítok Oravy

K3M, prirodzený
vodný útvar s
nápravným
opatrením

4-21-04-054

4-21-02-110

K3M, prirodzený
vodný útvar s
nápravným
opatrením

prítok

10,3 km

pravostranný
prítok Váhu

Typ vodného útvaru:
K3M - Malé toky v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
K3V - Veľké toky hornej časti povodia Váhu v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch

V prípade potoku Likavka sa uvažuje s troma úpravami. Prvá úprava s dĺžkou cca 300 m je uvažovaná v
km 13,965 – 14,215. Druhá úprava je uvažovaná v km 15,285 – 15,455 s dĺžkou cca 170 m. Posledná a
najdlhšia preložka potoka je v km 15,785 – 18,410 R3 s dĺžkou cca 2640 m. V tomto úseku je R3 vedená
úzkou dolinou potoka Likavka tesnom súbehu s existujúcou cestou I/59 a potokom. V mnohých úsekoch
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bude potrebné riešiť smerovú aj výškovú úpravu potoka pričom sa uvažuje so zemnou úpravou koryta
sospevnením dna a svahov kamennou nahádzkou. V najužších miestach sa predpokladá s umiestnením
koryta medzi oporné múry R3 a cesty I/59 resp. s jeho zatrubnením.
Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z.z., §52 ods. 1 písm. a), stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo
zriaďuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených sú vodné stavby. Povinnosti vlastníka vodnej
stavby upravuje §53 tohto zákona.
V dotknutom území sa nachádza 1 vodomerná stanica: Oravský Podzámok na toku Orava. Sú tu
sledované prietoky toku. V nasledujúcej tabuľke uvádzame priemerné, maximálne a minimálne prietoky
za roky 2014, 2015 a 2018 namerané na tejto stanici.
Priemerné, najväčšie a najmenšie prietoky rieky Orava namerané v rokoch 2014, 2015 a 2018
Sledovaný
ukazovateľ
Rok
Oravský
podzámok

Priemerný ročný prietok
(m3 . s-1)
2018
20,599

2015
24,393

2014

Najväčší kulminačný prietok
(m3 . s-1)
2018

29,012

117,90

2015
109,3

2014

Najmenší priem. denný
prietok (m3 . s-1)
2018

341,6

6,201

2015
4,87

2014
9,662
Zdroj: SHMÚ

Maximálne a minimálne dlhodobé prietoky rieky Orava
Sledovaný ukazovateľ

Najväčší kulminačný prietok

Najmenší priem. Denný prietok

(m3 .

(m3 . s-1)

s-1)

Obdobie
Oravský Podzámok

1985-2017
588,0

4,843
Zdroj: Hydrologická ročenka, povrchové vody 2018; SHMÚ; 2019

1.5 Klimatické pomery
Klimatické pomery dotknutého územia sú podmienené nadmorskou výškou okolitých pohorí a
uzatvoreným charakterom údolia Oravy a priľahlých dolín.
Podľa mapy klimatických oblastí (Lapin, M. a kol.; Atlas krajiny SR 2002) je dominantná časť navrhovanej
činnosti umiestnená v území klimatického okrsku C1, mierne chladný, veľmi vlhký. Priemerné júlové
teploty tu dosahujú v priemere 12 – 16 °C. V severnej časti dotknutého územia, v okolí obce Oravský
Podzámok a mesta Dolný Kubín zasahuje trasa rýchlostnej cesty R3 aj do okrsku C3, studený, horský
okrsok, veľmi vlhký. Priemerné júlové teploty tu dosahujú hodnoty do 10 °C. Priemerné júlové teploty boli
v tejto klasifikácii použité z klimatického normálu SHMÚ z obdobia 1961 – 1990. Za posledných desať
rokov, v období 2010 - 2019 už však priemerná júlová teplota dosiahla hodnotu 17,9 °C, nameraná
na meteorologickej stanici Oravský Podzámok.
Teplota vzduchu
Priemerná ročná teplota vzduchu je v dotknutom území za posledných 10 rokov 8 °C. Najchladnejším
mesiacom je spravidla január s priemernou mesačnou teplotou -2,8 °C. Naopak najteplejším mesiacom
v roku je zvyčajne júl, s priemernou mesačnou teplotou 17,9 °C. Obdobie s priemernou teplotou pod 0 °C
sa zvykne označovať ako zima – v dotknutom území ide o mesiace január, február a december. Letné
dni, kedy maximálna teplota vzduchu dosiahne 25 °C a viac, sa v dotknutom území vyskytujú už od apríla
a trvajú výnimočne až do septembra.
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Priemerné mesačné teploty vzduchu (°C) za roky 2010 – 2019, meteorologická stanica Oravský Podzámok
20102019

I

II

-2,8

-1,3

III
2,8

IV
8,3

V

VI

VII

VIII

IX

12,5

16,8

17,9

17,4

12,7

X
7,9

XI
4,4

XII
-0,8
Zdroj: SHMÚ

Maximálne mesačné teploty vzduchu (°C) namerané za roky 2010 - 2019, meteorologická stanica Oravský Podzámok
20102019

I

II

III

IV

V

VI

11,5

14,2

21,8

29,4

31,5

33,6

VII
35

VIII

IX

X

XI

XII

36,3

33,5

25,8

21,4

14,5
Zdroj: SHMÚ

Atmosférické zrážky
Priemerný ročný úhrn zrážok v dotknutom území je za posledných desať rokov 835 mm. Najdaždivejším
mesiacom je máj, s priemerným úhrnom zrážok 108,8 mm. Naopak, najsuchším mesiacom je február,
kedy priemerné mesačné úhrny zrážok dosahujú 43,6 mm.
Priemerné mesačné úhrny zrážok (mm) za roky 2010 - 2019, meteorologická stanica Oravský Podzámok
20102019

I

II

III

IV

59,2

43,6

44,8

54,4

V
108,8

VI

VII

VIII

IX

X

XI

83,2

91,7

85,8

83,4

65,6

60,3

XII
50,5
Zdroj: SHMÚ

V zimnom období padá veľká časť zrážok vo forme snehu. K prvému sneženiu dochádzalo v oblasti
Oravskej vrchoviny za sledované obdobie (roky 1981 - 2010) zvyčajne v dátumoch 1.11. - 10.11., na
pomedzí Veľkej Fatry a Chočských vrchov v dátumoch 16.10. – 31.10. K poslednému sneženiu dochádza
v severnej časti trasy R3 v období 11.4. - 20.4., v južnej časti zas v období 21.4. – 30.4.
Veternosť
Veterné pomery sme charakterizovali z oficiálne nameraných údajov meteorologických staníc, ktoré
patria do klimatologickej siete Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Stanica Oravský
Podzámok je umiestnená v nadm. výške 532 m n. m. a stanica Ružomberok je umiestnená v nadm.
výške 480 m n. m. Vychádzali sme z údajov nameraných v poslednom desaťročí (2010 - 2019).
Meteorologická stanica Oravský Podzámok sa nachádza na začiatku posudzovanej trasy RC R3,
a stanica Ružomberok na jej konci. V úseku medzi nimi SHMÚ neprevádzkuje inú meteorologickú stanicu,
z ktorej by sme vedeli zistiť potrebné údaje.
Na stanici Oravský Podzámok je prevládajúcim smerom vetra východný a za ním nasleduje západný
smer vetra. Najmenej tu fúka vietor zo severu, juhovýchodu a juhu. Najčastejšie fúka vietor s rýchlosťou
0 - 2 m.s-1. Na obrázkoch 1 a 2 prikladáme veternú ružicu.
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Obrázok č. 1 Veterná ružica pre Oravský Podzámok
Na meteorologickej stanici Ružomberok je prevládajúcim smerom vetra severozápad, nasleduje
juhozápad a západ. Najmenej tu fúka z východu. Najčastejšie fúka vietor s rýchlosťou 0 - 2 m.s-1.

Obrázok č. 2 Veterná ružica pre Ružomberok
Pre dotknuté územie sú pomerne často vydávané meteorologické výstrahy 1. a 2. stupňa a výnimočne aj
3. stupňa, kedy vietor dosahuje rýchlosti 12 - 16 m.s-1 (1. st.), 16 - 20 m.s-1 (2. st.) a viac ako 20 m.s-1.
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1.6 Pôdne pomery
Pôdne typy
V dotknutom území sú prevládajúcim pôdnym typom rendziny. Ich výskyt sa začína južne od Dolného
Kubína až po Likavku, kde sa posudzovaný úsek R3 napája na diaľnicu D1, vo svahovitých a lesných
polohách.
Rendziny sú dvojhorizontové A-C pôdy vyvinuté výlučne zo zvetralín pevných karbonátových hornín, t. j.
hornín bohatých na bázické katióny, s obsahom CaCO3, alebo MgCO3 nad 75 %, ale s nedostatkom
ďalších živín a malým nerozpustným minerálnym zvyškom (vápence, dolomity, vápnité zlepence,
serpentíny, sádrovce). Pôdy vyvinuté z takýchto pôdotvorných substrátov a prevažne v členitom reliéfe
sú spravidla plytké, stredne ťažké, so skeletnatosťou nad 30 %. Dominantným pôdotvorným procesom
pri ich vzniku a vývoji je mačinový proces až po procesy akumulácie a stabilizácie humusu. Humusový
horizont sa u rendzín tvorí podstatne pomalšie ako u iných pôdnych jednotiek. Príčinou je malý podiel
nerozpustných minerálov, podieľajúcich sa na jeho tvorbe. Rendziny sú pôdy s molickým (tmavý, hrúbky
nad 10 cm, s nasýtenosťou sorpčného komplexu bázickými katiónmi nad 50 %) Am-horizontom,
prechádzajúcim cez menší prechodný A/C-horizont priamo do plytšieho pôdotvorného substrátu
(zvetraliny) a ten do pevnej kompaktnej karbonátovej horniny, R-horizontu. V typickom vývoji sú uhličitany
vo všetkých pôdnych horizontoch. Ich prítomnosť brzdí iné, predovšetkým zvetrávacie a translokačné
procesy v pôde.
V poľnohospodárskych pôdach je ich výmera pomerne malá, v rámci lesných pôd sú však
po kambizemiach druhým najrozšírenejším pôdnym typom. Tvorba humusu u rendzín je v dôsledku
malého podielu nerozpustných minerálov podstatne pomalšia ako u iných pôdnych typov a navyše sú
vyvinuté často vo veľmi členitom reliéfe. Vyžadujú si preto zvýšenú pozornosť pri protieróznej
ochrane. Dôležitá je ich stabilizácia vhodným trvalým vegetačným krytom.
Od začiatku trasy navrhovaného úseku R3 po Dolný Kubín sa vyskytuje pôdny typ kambizeme. Vysoké
zastúpenie majú v dotknutom území na poľnohospodárskych a lesných pôdach.
Kambizeme sú trojhorizontové A-B-C pôdy, vyvinuté zo zvetralín vyvretých, metamorfovaných
a vulkanických hornín, prevažne nekarbonátových sedimentov paleogénu a neogénu, lokálne tiež
z nespevnených sedimentov, napr. z viatych pieskov. Ich humusový A-horizont je v nižších polohách
plytký a svetlý, s malým obsahom humusu a často aj na zvetralinách granitov sorpčne nasýtený. Ide o tzv.
ochrický Ao-horizont. Vo vyšších, klimaticky extrémnejších nadmorských výškach v ňom narastá obsah
surového kyslého humusu a narastá tiež jeho hrúbka, čím sa mení na tzv. umbrický (tmavý, hrubý,
sorpčne nenasýtený) Au-horizont. Dominantným diagnostickým horizontom kambizemí je kambický Bvhorizont. Je to metamorfický podpovrchový horizont, ktorý vznikol procesom hnednutia (brunifikácie), t. j.
oxidického zvetrávania, s fyzikálnou a chemickou premenou prvotných minerálov a tvorbou ílových
minerálov, bez ich výraznejšej translokácie. Tento proces dáva horizontu charakteristickú hnedú farbu.
Za kambický horizont sa považujú aj iné alterácie pod A-horizontom, napr. zmena farby a štruktúry
v dôsledku odvápnenia časti pedonu. Typickým morfologickým znakom kambizemí sú difúzne prechodné
horizonty A/B a B/C. Kontrastnosť a výraznosť farieb horizontov kambizeme rastie s nadmorskou výškou
v dôsledku slabšej mineralizácie a intenzívnejšieho zvetrávania v podmienkach drsnejšej klímy.
Kambizeme sú najrozšírenejším pôdnym typom na území Slovenska. Kambizeme sa produkčne
a ekologicky uplatňujú v stredných a vyšších nadmorských výškach. Z ekologického hľadiska sú to pôdy
cenné pre svoju nezastupiteľnú schopnosť zadržiavať a akumulovať zrážkové vody a tiež pre svoje
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filtračné vlastnosti. Vzhľadom na ich výskyt vo svahovitých polohách sú často erodované a tým aj
ohrozujúce povrchové vodné zdroje.
Pozdĺž vodného toku Orava, Jasenovského potoka a ďalších tokov dotknutého územia sa vyskytujú
fluvizeme.
Fluvizeme sú vyvinuté v údolných nivách s povrchovým tokom. Sú to mladé, dvojhorizontové A-C pôdy
v iniciálnom štádiu vývoja s pôdotvorným procesom slabej tvorby a akumulácie humusu. Sú stredne
hlboké až hlboké, majú stredný obsah humusu, najmä ak je na nich trvalý trávny porast. Zrnitostne sú
v území piesočnato - hlinité až hlinité (stredne ťažké). Fluvizeme sú azonálne pôdy, t. j. sú vyvinuté
z recentných fluviálnych náplavov.

1.7 Biota – flóra, fauna a ich biotopy
FYTOGEGOGRAFICKÉ ČLENENIE
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) posudzované územie
patrí do
- bukovej zóny, flyšovej oblasti, okres Kysucká a Oravská vrchovina
- bukovej zóny, kryštalicko – druhohornej oblasti, okres Malá Fatra, Veľká Fatra, podokres
Chočské vrchy, obvod Choč a obvod Šípska Fatra, Zvolen, Revúcke podolie
- ihličnatej zóny, okres Liptovská kotlina.
POTENCIÁLNA PRIRODZENÁ VEGETÁCIA
Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje prírodnú vegetáciu, t. j. takú vegetáciu, ktorá by sa vyvinula
za súčasných klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby človek do vývojového procesu
nijakým spôsobom nezasahoval. Potenciálnu vegetáciu posudzovaného územia tvoria nasledujúce
vegetačné jednotky:
- Lužné lesy podhorské a horské
- Dubovo-hrabové lesy karpatské
- Bukové a jedľové lesy kvetnaté
- Bukové kvetnaté lesy podhorské
Pôvodné vegetačné spoločenstvá posudzovaného územia tvorili lesy, bezlesím boli iba väčšie
prameniská, rašeliniská, skalné útvary a plochy vodných tokov, kde sa vzhľadom na ich charakter
bystrinných až podhorských riek nevytvárali osobitné rastlinné spoločenstvá. K výraznému odlesneniu
územia došlo v časoch valašskej kolonizácie dôsledkom čoho vznikli rozsiahle sekundárne lúky
a pasienky. Ich dlhodobým využívaním sa na nich vyformovali pestré sekundárne nelesné rastlinné
spoločenstvá. Po zanechaní pravidelného obhospodarovania týchto plôch za posledných 50 rokov,
nastupuje na nich sekundárna sukcesia a tieto plochy postupne opäť zarastajú drevinami a menia sa
na les. Drevinová skladba ani štruktúra týchto lesných spoločenstiev však nezodpovedá pôvodnému
lesnému spoločenstvu. K uvedenému stavu prispelo aj umelé zalesňovanie pasienkov a lúk nevhodnými
drevinami. Okrem získavania pôdy pre poľnohospodárstvo sa na ústupe lesov, zmene ich drevinového
zloženia a štruktúry významne podieľal aj rozvoj priemyslu. Dôsledkom bola premena listnatých
a zmiešaných lesov na lesy s dominantným zastúpením smreka. Výrazne je zastúpený aj smrekovec
opadavý, ktorý bol do týchto porastov umelo vnášaný. Z porastov výrazne ustúpila jedľa, buk, dub a bresty
(RÚSES okresu Dolný Kubín, 2015, RÚSES okresu Ružomberok, 2015).
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BIOTOPY
Lesné biotopy
Lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae) sa vyskytovali po oboch brehoch Oravy
a jej prítokov a tiež v povodí Likavky a jej prítokov. Ich existenciu podmieňuje vysoká pôdna vlhkosť vďaka
prúdiacej podzemnej vode a častých povrchových záplav.
Porasty sú tvorené jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) a jelšou sivou (Alnus incane), prímes tvorí jaseň
štíhly (Fraxinus excelsior), čremcha strapcovitá (Prunus padus), vŕba krehká (Salix fragilis), miestami je
prítomný smrek obyčajný (Picea abies), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), kalina obyčajná (Viburnum
opulus). Bylinná vrstva je tvorená hygrofilnými a nitrofilnými druhmi ako záružlie močiarne (Caltha
palustris), deväťsil lekársky (Petasites hybridus), nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides), iskerník
plazivý (Ranunculus repens), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), žerušnica horká (Cardamine amara),
netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere), kozonoha hostcova (Aegopodium podagraria), lastovičník
väčší (Chelidonium majus), krkoška chlpatá (Chaerophylum hirsutum), hluchavka žltá (Galeobdolon
luteum). Aj minulosti tvorili tieto spoločenstvá len úzke lemy pozdĺž vodných tokov. Väčšina týchto lesov
bola odstránená. V miestach, kde sa tieto lesy vyskytovali sa nachádza poľnohospodárska pôda,
osídlenie a dopravné koridory. V súčasnosti majú charakter sprievodných brehových porastov vodných
tokov, miestami líniových. Fragmenty týchto lesov sú zachované v horných častiach potokov (RÚSES
okresu Dolný Kubín, 2015, RÚSES okresu Ružomberok, 2015).
Na lužné lesy podhorské a horské výškovo nadväzovali dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosaeCarpinenion betuli) rastúce na teplejších lokalitách. Vystupujú údolím Oravy až po Dlhú nad Oravou,
výraznejšie prenikli do kotliny v okolí obce Žaškov, Jasenovským potokom, smerom na Vyšný Kubín,
údolím Chlebnického potoka. V Liptovskej kotline sa vyskytovali v jej juhovýchodnej časti (mimo
posudzovaného územia). Ide o druhovo pestré porasty s prevahou duba zimného (Quercus petraea
agg.), a hraba obyčajného (Carpinus betulus) s hojnou prímesou javora poľného (Acer campestre), lipy
malolistej (Tilia cordata), lipy veľkolistej (Tilia plytyphyllos), buka lesného (Fagus sylvatica), čerešne vtáčej
(Cerasus avium). Tieto lesy boli v území rovnako takmer úplne odstránené, premenené na
poľnohospodársku pôdu alebo boli urbanizované. Zvyšná časť porastov bola zmenená na smrekové
monokultúry (RÚSES okresu Dolný Kubín, 2015, RÚSES okresu Ružomberok, 2015).
Výskyt bukových kvetnatých lesov podhorských (Eu-Fagenion p.p.min.) bol v posudzovanom území
viazaný na údolie Oravy približne od Párnice po Dlhú nad Oravou vrátane niektorých bočných dolín.
Nadväzujú na dubovo-hrabové lesy karpatské alebo lužné lesy podhorské a horské. Charakteristická je
dominancia buka lesného (Fagus sylvatica) a slabo vyvinutá krovinná etáž. Ojedinele, kde má buk horšie
podmienky (napr. kamenité pôdy) sa v porastoch vyskytujú javory (Acer pseudoplatanus a Acer
platanoides), lipa malolistá (Tilia cordata), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), topoľ osikový (Populus
tremula). Tieto porasty boli v minulosti úplne odlesnené a využívané ako poľnohospodárska pôda.
V súčasnosti sú tieto plochy využívané najmä ako pasienky a lúky. Časť týchto plôch sa prirodzenou
sukcesiou opäť mení na les s výrazne pozmeneným drevinovým zložením v prospech smreka obyčajného
(Picea abies), liesky obyčajnej (Corylus avellana), brezy bradavičnatej (Betula pendula), vŕby rakyty (Salix
caprea), jelše sivej (Alnus incana), miestami borovice lesnej (Pinus sylvestris) (RÚSES okresu Dolný
Kubín, 2015, RÚSES okresu Ružomberok, 2015).
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Bukové a jedľové lesy kvetnaté (podzväz EU-Fagenion) v území výškovo nadväzujú na bukové
kvetnaté lesy podhorské, dubovo-hrabové lesy karpatské a na lužné lesy podhorské a horské na hlbších
a vlhkejších pôdach, kde buk a jedľa sú v blízkosti svojho ekologického optima. Dominuje v nich buk lesný
(Fagus sylvatica) a jedľa biela (Abies alba), ktorá v niektorých lokalitách môže dosahovať vyššie
zastúpenie ako buk. V nižších nadmorských výškach sa v drevinovej skladbe týchto lesov ojedinele
vyskytuje dub zimný (Quercus petraea) a hrab obyčajný (Carpinus betulus), vo vyšších nadmorských
výškach javor horský (Acer pseudoplatanus) a javor mliečny (Acer platanoides), lipa malolistá (Tilia
cordata), brest horský (Ulmus glabra), jeseň štíhly (Fraxinus excelsior), smrek obyčajný (Picea abies).
Vzhľadom na pestrosť drevinového zloženia a dobré podmienky obnovy majú tieto lesy bohatú krovitú
aj bylinnú etáž. Krovitú etáž tvoria baza čierna (Sambucus nigra), baza červená (Sambucus racemosa),
zemolez obyčajný (Lonicera xylosterum), egreš obyčajný (Grossularia uva-crispa). Z bylinných druhov sú
prítomné zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), lipkavec voňavý (Galium odoratum), hluchavka žltá
(Galeobdolon luteum), mliečka múrová (Lactuca muralis), kopytník európsky (Asarum europaeum),
bažantka trváca (Mercurialis perenis), malina obyčajná (Rubus idaeus), veternica hájna (Anemone
nemorosa), vranie oko štvorlisté (Paris quadrifolia), vo vlhkejších loklitách deväťsil biely (Petasites albus),
papraď samčia (Dryopteris filix-mas), papradka samičia (Athyrium filix-femina) a iné. Rozsiahle plochy
týchto lesov boli odlesnené a premenené na poľnohospodársku pôdy, v súčasnosti sú využívané ako lúky
a pasienky. Časť týchto plôch sa prirodzenou sukcesiou opäť mení na les. Zvyšná časť lesov, ktorá
nebola v minulosti odstránená má často výrazne pozmenenú štruktúru a drevinové zloženie v prospech
smreka a tiež smrekovca. Veľmi výrazne ustúpila jedľa. (RÚSES okresu Dolný Kubín, 2015, RÚSES
okresu Ružomberok, 2015).
Nelesné biotopy
Pôvodnou vegetáciou posudzovaného územia a jeho širšieho okolia boli lesné spoločenstvá. Bezlesie
bolo viazané na vodné plochy, skalné útvary, plochy nad hornou hranicou lesa a niektoré rašeliniská.
Rozšírenie výskytu ďalších nelesných spoločenstiev súviselo s obhospodarovaním pôdy. Z týchto
spoločenstiev sa v území vyskytujú najmä kosné lúky a pasienky. Dlhodobým tradičným využívaním
týchto plôch sa na nich vyvinula typická vegetácia. Pre tieto spoločenstvá je charakteristické bohaté
zastúpenie rastlinných druhov a tiež druhov čeľade Orchidaceae. Rekultiváciou a intenzifikáciou lúk od
50-tych rokov minulého storočia sú v súčasnosti veľmi vzácne a ich výskyt je obmedzený iba na niekoľko
lokalít. Mnohé z nich zarastajú drevinami, pretože tradičný spôsob ich obhospodarovania zanikol.
Najrozšírenejším sekundárnym nelesným spoločenstvom v území sú, resp. boli nížinné a podhorské
kosné lúky. V dôsledku spomínanej intenzifikácie došlo k ochudobneniu druhového zloženia týchto
spoločenstiev (cca 15 – 20 druhov). Zachované ostali len na ťažšie prístupných miestach.
Charakteristické druhové zloženie týchto spoločenstiev tvorili alchemilka (Alchemilla sp.), bedrovník väčší
(Pimpinella major), boľševník borščový (Heracleum sphondylium), čerkáč peniažkovitý (Lysimachia
numulária), lipnica lúčna (Poa pratensis), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina pochybná (Trifolium
dubium), ďatelina plazivá (Trifolium repens), dúška vajcovitá (Thymus pulegioides), iskerník plazivý
(Ranunculus repens), iskerník prudký (Ranunculus acris), lipkavec mäkký (Galium mollugo), horčinka
horká (Polygala amara), chrastavec roľný (Knautia arvensis), jahoda obyčajná (Fragaria vesca), klinček
kartuziánsky (Dianthus carthuzianorum), jesienka obyčajná (Colchicum autumnale), kostrava červená
(Festuca rubra), kozobrada východná (Tragopodon orientalis), krasovlas bezbyľový (Carlina acaulis),
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krížiavka jarná (Cruciata glabra), kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi), ľadenec rožkatý (Lotus
corniculatus), mrkva obyčajná (Daucus carota), nevädzovec vyvýšený (Centaurea pseudophrygia),
ovsica páperistá (Avenula pubescens), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), prvosienka jarná (Primula
veris), prvosienka vyššia (Primula elatior), psinček tenučký (Agrostis capillaris), púpava lekárska
(Taraxacum officinale), púpavovec srstnatý (Leontodon hispidus), ranostaj pestrý (Coronila varia), rasca
lúčna (Carum carvi), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata),
skoroceľ kopijovitý (Plantago lanceolata), šalvia lúčna (Salvia pratensis), timotejka lúčna (Phleum
pratense), traslica prostredná (Brisa media), veronika obyčajná (Veronica chamaedrys), vika vtáčia
(Viccia craca), zvonček klbkatý (Campanula glomerata), zvonček konáristý (Campanula patula), zvonček
pŕhľavolistý (Campanula trachelium). Zastúpené sú viaceré druhy vstavačovitých: bradáčik vajcovitý
(Listera ovata), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), vemenníček zelený (Coleoglossum viride),
päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina),
vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač mužský poznačený (Orchis mascula subsp.
signifera), vstavač obyčajný (Orchis morio) (RÚSES okresu Dolný Kubín, 2015, RÚSES okresu
Ružomberok, 2015).
Ďalším sekundárnym nelesným biotopom v minulosti značne rozšíreným v území sú Mezofilné pasienky
a spásané lúky (Lk3, biotop národného významu). Tak isto pri Lk1 aj v tomto prípade boli značné rozlohy
intenzifikované a druhovo ochudobnené, čo spôsobilo významný pokles biodiverzity. Zachované ostali
iba vo väčších či menších fragmentoch. Druhové zloženie: psinček tenučký (Agrostis capillaris),
alchemilka (Alchemilla sp.), tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum), kraslica prostredná (Briza media),
zvonček konáristý (Campanula patula), ostrica klinčeková (Carex caryophyllea), ostrica bledá (C.
pallescens), krasovlas bezbyľový (Carlina acaulis), krýžavka jarná (Cruciata glabra), vstavačovec bazový
(Dactylorhiza sambucina), očianka Rostkovova (Euphrasia rostkoviana), kostrava lúčna (Festuca
pratensis), kostrava červená (F. rubra), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), ľubovník škvrnitý
(Hypericum maculatum), púpavovec srstnatý (Leontodon hispidus), ľan siaty (Linum catharticum),
chlpaňa lúčna (Luzula campestris), vstavač obyčajný (Orchis morio),chlpánik Bauhilov (Pilosella bauhinii),
chlpánik obyčajný (P. officinarum), bedrovník lomikameňový (Pimpinella saxifraga), horčinka obyčajná
(Polygala vulgaris), prvosienka vyššia (Primula elatior), iskerník mnohokvetý (Ranunculus polyanthemos),
mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias), fialka psia (Viola canina), fialka chlpatá (V. hirta), blyskáč
jarny (Ficaria verna), psica tuhá (Nardus stricta). (RÚSES okresu Dolný Kubín, 2015, RÚSES okresu
Ružomberok, 2015).
Reálna vegetácia
➢ Zelený variant V2 (mestský)
km 0,000 – 1,900
Trasa začína pri závode OFZ v Širokej napojením sa na existujúcu rýchlostnú cestu R3. V smere na Dolný
Kubín sa navrhovaná trasa R3 odkloní od cesty I/59 vpravo a prechádza ochranným pásmom I. a II.
stupňa vodného zdroja. Vystúpi do sedla medzi bývalou skládkou TKO a skládkou OFZ a pokračuje
pomedzi obe skládky na mostnom objekte. Do trasy R3 zasahuje vedenie elektrickej energie.
Po cca km 1,900 je trasa zeleného variantu vedená v spoločnom koridore s modrým variantom V1
a od tohto kilometra dochádza k ich smerovému rozdeleniu.
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Vegetácia začiatočného úseku navrhovanej R3 je prítomnosťou spomínaných objektov infraštruktúry
výrazne ovplyvnená. V rámci oploteného areálu v okolí vodného zdroja je vysiaty udržiavaný nízky trávny
porast, ktorý je od cesty I/59 lemovaný výsadbou ovocných drevín. Následne trasa R3 prechádza
mozaikou lúčnych porastov, nelesnej stromovej a krovitej vegetácie (NSKV), sadom ovocných krov,
sprievodnej líniovej vegetácie existujúcich komunikácií.
V druhovom zložení lúčnych porastov tohto úseku dominujú druhy ako reznačka laločnatá (Dactylis
glomerata), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), timotejka lúčna (Phleum pratense), margaréta
biela (Leucanthemum vulgare). Bohatosť ich druhového zloženia je celkovo nízka a preto sme tieto
porasty nezaradili k biotopu (v mapovom výstupe sú takéto lúčne porasty označené ako lúčne porasty s
rôznou mierou intenzifikovaných lúk a pasienkov). NSKV tohto úseku R3 predstavujú dreviny a kry
vyskytujúce sa v okolí lúčnych porastov a drevinová vegetácia s charakterom lesa (križovatka „Široká“,
mostný objekt pod sedlom medzi skládkami). Druhová skladba pozostáva z vŕby rakyty (Salix caprea),
liesky obyčajnej (Corylus avellana), hloha jednosemenného (Crataegus monogyna), javora poľného (Acer
campestre), hrušky obyčajnej (Pyrus communis), čerešne vtáčej (Cerasus avium). V okolí vodojemu sa
vyskytuje hrab obyčajný (Carpinus betulus), buk lesný (Fagus sylvatica), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior),
baza čierna (Sambucus nigra), ruža šípová (Rosa canina). V trase navrhovanej križovatky je NDV tvorená
drevinami hrab obyčajný (Carpinus betulus), smrek obyčajný (Picea abies), buk lesný (Fagus sylvatica).
V trase mostného objektu je prítomný najmä smrek obyčajný, borovica lesná (Pinus sylvestris) a buk
lesný, krovitú vrstvu tvorí lieska obyčajná (Corylus avelana), baza čierna (Sambucus nigra), ruža šípová
(Rosa canina).
km 1,900 – 3,000
Zelený variant sa cca v km 1,900 odpája od modrého pravostranným oblúkom pričom prekrižuje
existujúcu cestu I/59 a smeruje k rieke Orava. V mieste, kde sa rieka Orava dostáva do súbehu s cestou
I/59 sa R3 napojí na túto cestu.
V tomto úseku trasa R3 prechádza na krátkom úseku lesným porastom, ktorý pokrýva strmé svahy
k bývalej skládke TKO. Porast je tvorený najmä smrekom obyčajným, sprievodnou drevinou je lipa
malolistá. Ojedinele je v podraste prítomné bukové zmladenie. Na časti porastu bola zrealizovaná
obnovná ťažba a plocha bola zalesnená. Ide o zvyšok lesa s výrazne pozmeneným drevinovým zložením
a štruktúrou. Prirodzenými lesmi tohto územia by tu mali byť bukové lesy alebo zmiešané lesy s prevahou
buka a prítomnosťou jedle, smreka, borovice a javorov.
Trasa R3 ďalej pokračuje nelesnou stromovou a krovinovou vegetáciou ruderalizovaným
a intenzifikovaným lúčnym porastom a prechádza úzkym pásom lesného porastu, rastúceho vo svahu
nad cestou. Svah je husto porastený drevinami a krami ako jeseň úzkolistý, javor horský, javor poľný, buk
lesný, baza čierna, lieska obyčajná (Corylus avellana), borovicou čiernou (Pinus nigra), smrekom
obyčajným a hrabom obyčajným.
Následne trasa R3 križuje cestu I/59 s jej sprievodnou vegetáciou tvorenou javorom poľný, jaseňom
štíhlym, lipou malolistou, bukom lesným. Krovitú vrstvu zastupujú druhy lieska obyčajná (Corylus
avellana), baza čierna, svíb krvavý (Swida sanguinea). Trasa R3 pokračuje obhospodarovanou
poľnohospodárskou pôdou, smeruje k toku Orava a prechádza zvyškom brehového porastu, ktorý ostal
medzi poľom a tokom. Brehový porast je tvorený javorom horským (Acer pseudoplatanus), jaseňom
štíhlym (Fraxinus excelsior), dominantnými vŕbami (Salix sp.) a bazou čiernou (Sambucus nigra) a napája
sa na cestu I/59.
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km 3,000 – 8,000
V úseku km 3,000 až km 7,500 vedie navrhovaná trasa R3 v trase existujúcej cesty I/59 a preberá jej
priestorové parametre. V km cca 3,5 prechádza medzi obcou Bziny a mestskou časťou Dolného Kubína,
Kňažia. V Kňažej je trasa vedená obytnou časťou. Od obce Bziny je oddelená riekou Orava s jej
brehovými porastmi. V km cca 6,0 vstupuje do intravilánu mesta Dolný Kubín a prechádza mestom. V km
cca 7,500 opúšťa koridor existujúcej cesty I/59 a križuje zastavané územie mesta. V tomto úseku je trasa
riešená subvariantne, pričom jeden subvariant je vedený na mostnom objekte a druhý na teréne.
K zásahu do vegetácie pri budovaní tohto úseky trasy R3 dôjde v mieste navrhovanej križovatky Kocmál
v blízkosti priemyselného parku mesta Dolný Kubín v mestskej časti Mokraď. Medzi existujúcou
komunikáciou pred priemyselným parkom a cestou I/59 sa v súčasnosti nachádza ruderalizovaný
a intenzifikovaný lúčny porast tvorený najmä mätonohom trvácim (Lolium perenne), zastúpené ďalej boli
druhy ako reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), vika vtáčia (Vicia cracca), ovsík obyčajný
(Arrhenatherum elatius), ďatelina plazivá (Trifolium repens), psiarka lúčna (Allopecurus pratensis),
púpava (Taraxacum sp.), štiav, krajom lúky sa vyskytoval najmä stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare),
palina obyčajná (Artemisia vulgaris). Trasa križovatky križuje mostným objektom cestu I/59, ktorá je tu
lemovaná drevinami a krami pozostávajúcimi zo smreka obyčajného, smreka pichľavého (Picea
pungens), topoľa čierneho (Populus nigra), vŕby bielej (Salix alba), z krovín je zastúpená najmä ruža
šípová (Rosa canina). NSKV nad cestou má bohatšie druhové zastúpenie, prítomný je topoľ osikový
(Populus tremula), jelša sivá (Alnus glutinosa), javor poľný (Acer campestre), agát biely (Robinia
pseudoacacia), vŕby (Salix sp.), vŕba rakyta (Salix caprea), z krov je zastúpená ruža šípová, svíb krvavý
(Swida sanguinea), trnka obyčajná (Prunus spinoza), kalina obyčajná (Viburnum opulus). Samotný okruh
križovatky je navrhnutý na ruderalizovanom a intenzifikovanom lúčnom poraste.
Trasa R3 ďalej pokračuje v trase cesty I/59, pred mestskou časťou Medzihradné (cca km 7,500) schádza
z tejto cesty a zasahuje do svahu nad cestou. Svah je porastený drevinovou a krovitou vegetáciou
tvorenou smrekmi, borovicou čiernou, borovicou lesnou, agátom, jaseňom štíhlym, lieskou a vŕbou
rakytou. Následne sa stáča a údolie s obytnou zástavbou prekonáva mostným objektom. V trase
navrhovaného mostného objektu sa v súčasnosti nachádza plocha parkového charakteru s jednotlivo
rastúcimi smrekmi, pajaseňom žliazkatým (Ailanthus altissima), borovicou čiernou (Pinus nigra), lipou
malolistou (Tilia cordata), jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior) a ružou šípovou.
km 8,000 – 9,600
V km 8,000 navrhovaná trasa R3 pokračuje terénom východne od mesta Dolný Kubín a smeruje južným
smerom k obci Vyšný Kubín. Tu sa v km cca 9,600 napojí na trasu modrého variantu a pokračuje
v spoločnej trase až do križovatky Likavka.
Po prekonaní údolia trasa prechádza hustou nelesnou stromovou a krovitou vegetáciou v skladbe hrab
obyčajný, lieska obyčajná, jaseň štíhly, vŕba rakyta, javor horský, javor mliečny, brest horský, smrek
obyčajný a baza čierna.
V mieste, kde sa na zelený variant napája okrový subvariant V2A je NDV tvorená najmä trnkami (Prunus
spinoza), hlohom jednosemenným (Crataegus monogina), lieskami, bazou čiernou, stromovú vrstvu
zastupujú jasene a lipy. Trasa R3 následne pokračuje územím s mozaikovitým výskytom lúčnych
porastov a NSKV. Lúčne porasty aj v tomto úseku nie sú druhovo dostatočne vyvinuté pre ich zaradenie
do biotopu. Časť týchto lúk je využívaná aj v súčasnosti na pastvu.
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NSKV v trase mostného objektu nad poľnou cestou a potokom (km 8,754) tvorí borovica lesná, smrek
obyčajný, breza bradavičnatá (Betula pendula), stromové a krovité vŕby, javor horský, jeseň štíhly a liesky.
Ďalej v trase je charakteristické vyššie zastúpenie čremchy obyčajnej (Prunus padus) a druhovo bohatšie
zastúpenie krovitej vegetácie tvorenej hlohom, kalinou, šípkami, bazou a lieskami. V rámci lúk sa
vyskytujú solitérne jedince smreka alebo jeho menšie skupiny.
V tomto úseku zeleného variantu trasy R3 je navrhnuté jej subvariantné riešenie V2a zastavanou časťou
mesta Dolný Kubín. Trasa R3 v tomto subvariante sa od cesty I/59 odpája nižšie, až za mostom za ulicou
Medzihradská a prechádza cez obytnú zástavbu, záhrady a križuje Jasenovský potok a poľnú cestu.
Následne smeruje cez polia a lúky a napája sa na trasu zeleného variantu V2.
V mieste križovania Jasenovského potoka boli zaznamenané vŕby, javor mliečny, topoľ osikový
a čremchy. Krovinové poschodie je tvorené bazou čiernou. Porast má charakter sprievodnej brehovej
vegetácie toku, ohraničeného poľnou cestou a záhradami rodinných domov.
➢ Modrý variant V1 (tunelový)
km 0,000 – 1,900
V tomto úseku je trasa R3 modrého variantu vedená v spoločnom koridore so zeleným variantom V2.
V cca km 1,900 dochádza k ich smerovému rozdeleniu.
km 1,900 – 4,650
Trasa R3 po odpojení sa od zeleného variantu pokračuje juhozápadným smerom po teréne, prekrižuje
rieku Orava, obíde z východnej strany obec Bziny prelukou medzi obcou a poľnohospodárskym
družstvom a ďalej pokračuje terénnym údolím.
V tomto úseku trasa R3 prechádza na krátkom úseku lesným porastom, ktorý pokrýva strmé svahy
smerom k bývalej skládke TKO. Porast je tvorený najmä smrekom obyčajným, sprievodnou drevinou
je lipa malolistá. Ojedinele je v podraste prítomné bukové zmladenie. Ide o zvyšok lesa s výrazne
pozmeneným drevinovým zložením a štruktúrou. Prirodzenými lesmi tohto územia by tu mali byť bukové
lesy alebo zmiešané lesy s prevahou buka a prítomnosťou jedle, smreka, borovice a javorov.
Trasa R3 ďalej pokračuje ruderalizovaným a intenzifikovaným lúčnym porastom a križuje cestu I/59,
ktorej sprievodnú vegetáciu tvorí javor horský, hrab obyčajný, javor poľný, jaseň štíhly, lipa malolistá, buk
lesný, borovica čierna (Pinus nigra), smrek obyčajný. Krovitú vrstvu zastupujú druhy lieska obyčajná, baza
čierna, svíb krvavý (Swida sanguinea). Trasa R3 pokračuje obhospodarovanou poľnohospodárskou
pôdou, smeruje k toku Oravy a mostným objektom prekonáva tok, železnicu a komunikáciu III. triedy.
Brehový porast je v mieste navrhovaného mosta tvorený vŕbami (Salix sp.), jelšou sivou (Alnus incana),
topoľom sivým (Populus × canescens), javorom horským (Acer pseudoplatanus), javorom poľným (Acer
campestre), smrekom obyčajným (Picea abies), bazou čiernou (Sambucus nigra), brestom horským
(Ulmus glabra). Bylinná synúzia pozostávala z druhov ostružina (Rubus sp.), papradka samičia (Athyrium
filix-femina) a ostrice pobrežnej (Carex riparia).
Sprievodnou vegetáciou železničnej trate je najmä pakost smradľavý (Galium robertianum), lipkavec
obyčajný (Galium aparine), cesnačka lekárska (Aliaria petiolata).
Vo svahu nad cestou III. triedy je lesný porast, ktorého drevinové zloženie pozostáva z buka lesného,
smreka obyčajného, hrabu obyčajného, javora horského, javora poľného, jaseňa štíhleho, lipy malolistej,
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liesky obyčajnej, bazy čiernej, svíba krvavého. Lesný porast v tomto strmom svahu zabezpečuje jeho
stabilitu.
Následne trasa prechádza intenzívne obhospodarovanými poľnohospodárskymi poľami a lúkami
a smeruje k poľnohospodárskemu družstvu, ktoré je v údolí. Údolie, poľnú cestu a potok prekonáva
mostným objektom a ďalej pokračuje lúčnymi porastmi a NSKV k severnému portálu tunela Dolný Kubín
1. Aj v tomto úseku sú dotknuté lúčne porasty druhovo pozmenené a nepredstavujú biotop. NSKV je
tvorená najmä krovinami ako svíb krvavý, hloh jednosemenný, bršlen európsky (Euonymus europaeus),
trnka obyčajná, lieska obyčajná, kalina obyčajná, javor poľný, borievka obyčajná (Juniperus communis),
z drevín bol zaznamenaný jaseň štíhly, smrek obyčajný, hrab obyčajný.
Pred portálom tunela trasa R3 križuje potok. Brehovú vegetáciu potoka tvoria vŕby (Salix sp.), baza čierna
a čremcha obyčajná (Prunus padus). Okolie potoka je lemované vegetáciou deväťsilou (Petasites albus,
Petasites hybridus), ďalej žihľavou dvojdomou (Urtica dioica), kozonohou hostcovou (Aegopodium
podagraria), lipkavcom obyčajným (Galium aparine), reznačkou laločnatou (Dactylis glomerata), krkoškou
chlpatou (Chaerophyllum hirsutum), pakostom hnedočerveným (Geranium phaeum), bodliakom
lopúchovitým (Carduus personata). Ide o biotop európskeho významu Brehové porasty deväťsilov
(Br6 – 6430).
km 4,650 – 8,600
V ďalšom pokračovaní trasa prechádza popod miestnu vyvýšeninu tunelom Dolný Kubín 1, z ktorého
vychádza v km 5,530 nad mestskou časťou Medzihradné, dolinu Medzihradného prekonáva mostom a
pokračuje ďalším tunelom Dolný Kubín 2 v km 6,370, z ktorého vychádza medzi Dolným a Vyšným
Kubínom v km 7,540 v blízkosti ČS Slovnaft, predajne vozidiel IMPA a veterinárnou klinikou. Mostným
objektom prekrižuje cestu I/59 a dostáva sa na protiľahlé svahy miestnej vyvýšeniny. Od tohto bodu trasa
severozápadne obchádza Vyšný Kubín. V km cca 8,6 sa napojí na trasu zeleného variantu a pokračuje v
spoločnej trase až do križovatky Likavka.
Tunel Dolný Kubín 1 má dĺžku 800 m (km 4,650 – 5,530). Jeho severný portál je navrhnutý v poraste
smreka obyčajného s ojedinelou prímesou buka lesného, ktorý prechádza do hustej smrekovej mladiny.
V presvetlených častiach boli v bylinnej synúzii ojedinele zaznamenané druhy ako pľúcnik lekársky
(Pulmonaria officinalis), kopytník európsky (Asarum europaeum), pakost smradľavý (Geranium
robertianum). Za smrekovou mladinou sa nachádza lúčny porast charakteru biotopu Lk1 Nížinné
a podhorské kosné lúky (cca km 5,000) a následne smrekovo-borovicový porast s borovicou čiernou,
lieskou obyčajnou, hlohom jednosemenným. V podraste sa vyskytuje zmladenie listnatých drevín jaseňa
štíhleho a javora horského. Smreková mladina a smrekovo-borovicový porast sa nenachádzajú na
lesných pozemkoch.
Južný portál tunela je navrhnutý v lesnom poraste (ide už o lesné pozemky). Drevinová skladba lesného
porastu je tvorená smrekom obyčajným, jedľou bielou, borovicou lesnou, ojedinele je prítomný buk lesný
a javor horský. V podraste sa vyskytuje aj zmladenie javora horského a jedle bielej. Z bylín bažantka
trváca (Mercurialis perenis), kopytník európsky (Asarum europaeum), kyslička obyčajná (Oxalis
acetosella), pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis), hniezdovka listová (Neottia nidus-avis), pakost
smradľavý (Geranium robertianum). Trasa R3 pokračuje povrchovým úsekom, ktorý prechádza aj naďalej
smrekovým lesom, sprievodnými drevinami je jedľa biela a listnaté dreviny ako buk lesný a brest horský.
V tomto území sa prirodzene vyskytovali bukové a zmiešané bukové lesy. Hospodárením došlo
k premene ich drevinového zloženia v prospech smreka obyčajného. V podraste prítomné zmladenie
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listnatých drevín a prítomnosť bučinových druhov v bylinnej vrstve naznačujú, že smrekové lesy nie sú
v území pôvodné. Lesné porasty nespĺňajú kritéria pre ich zaradenie medzi lesné biotopy európskeho
alebo národného významu.
Trasa R3 ďalej smeruje k údoliu, v ktorom sa nachádza lesný sklad a miestna komunikácia vedúca
k mestskej časti Dolného Kubína Medzihradné. Údolie prekonáva mostným objektom, prechádza
smrekovým porastom a lúčnym porastom, v ktorom je navrhnutý severný portál tunela Dolný Kubín 2.
Tunel Dolný Kubín 2 má dĺžku 1 170 m (km 6,370 – 7,540). Krajom lúky je obývaný dom a časť lúky je
oplotená. Na lúke sa dominantne vyskytuje reznačka laločnatá a kozonoha hostcova, zastúpené sú aj
ďalšie lúčne druhy, ale v menšej miere a to kozobrada východná, ovsík obyčajný, púpavovec srstnatý,
ďatelina plazivá a ďatelina lúčna, vika vtáčia, ľadenec rožkatý, kostihoj lekársky, alchemilka, traslica
prostredná. Lúčny porast nemá charakter biotopu a preto bol zaradený k lúčnym porastom s rôznou
mierou intenzifikovaných lúk a pasienkov. Nasleduje nepôvodný smrekovo – jedľový porast a mozaika
lúčnych porastov a NSKV. Väčšina z nich však predstavuje potenciálne spoločenstvo týchto lúk, ktoré sa
nachádzajú v rôznom stupni ruderalizácie a intenzifikácie. V mieste južného portálu tunela Dolný Kubín 2
sa nachádza NSKV pozostávajúca zo smreka obyčajného, javora horského, liesky obyčajnej, bazy
čiernej, trnky obyčajnej a ruže šípovej.
Trasa R3 za južným portálom pokračuje povrchovým úsekom a križuje potok. Brehová vegetácia toku
pozostáva zo stromových a krovitých drevín: jaseň štíhly, lipa malolistá, vŕby, smrek obyčajný, hloh
jednosemenný, ruža šípová, kalina obyčajná, lieska obyčajná.
Posledný úsek modrého variantu je vedený najmä po mostnom objekte, ktorým prekonáva cestu I/59,
zástavbu budov a údolie Jasenovského potoka. Brehová vegetácia potoka je tvorená vŕbami, javorom
horským, jaseňom štíhlym, kalinou obyčajnou, bazou čiernou, čremchou obyčajnou. Ďalej sa v trase
mosta nachádza obhospodarované obilné pole, intenzifikovaný lúčny porast a NSKV tvorená smrekom
obyčajným, čremchou obyčajnou, kalinou obyčajnou, vŕbami, jaseňom štíhlym, javorom poľným
a horským a lipou malolistou.
Spoločná trasa R3 zeleného variantu V2 (km 9,6 – 19,5) a modrého variantu V1 (km 8,6 – 18,69)
km 9,600 – 11,000 (zelený variant), km 8,600 – 10,000 (modrý variant)
Od km 9,600 trasy R3 v zelenom variante, resp. km 8,600 trasy R3 v modrom variante rýchlostná cesta
pokračuje severozápadne, pričom obchádza Vyšný Kubín a napája sa na existujúcu cestu I/59 východne
od obce Jasenová v mieste, kde bol dobudovaný prídavný pruh pre pomalé vozidlá. V tomto úseku je
navrhnutá aj neúplná križovatka „Jasenová“ pre napojenie Dolného Kubína, Jasenovej a Vyšného Kubína
na R3 smerom na Ružomberok.
Trasa R3 v tomto úseku pokračuje územím s výskytom lúčnych porastov a nelesnej stromovej a krovitej
vegetácie. Územím pretekajú dva väčšie potoky, ktoré budú preklenuté mostnými objektmi.
V mieste, kde sa zelený a modrý variant spájajú, trasa R3 (cca km 9,600 variantu V2, resp. cca km 8,600)
pokračuje lúčnym porastom, ktorý bol zaradený k biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky.
Druhové zloženie tejto lúky sa vyznačuje charakteristickou prítomnosťou tráv a bylín. Zaznamenané boli
lipnica lúčna (Poa pratensis), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina plazivá (Trifolium repens),
alchemilka (Alchemilla sp.), iskerník plazivý (Ranunculus repens), iskerník prudký (Ranunculus acris),
lipkavec mäkký (Galium mollugo), bedrovník väčší (Pimpinella major), chrastavec roľný (Knautia
arvensis), jahoda obyčajná (Fragaria vesca), klinček kartuziánsky (Dianthus carthuzianorum), horčinka
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horká (Polygala amara), kostrava červená (Festuca rubra), kozobrada východná (Tragopodon orientalis),
kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi), ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus), mrkva obyčajná (Daucus
carota), nevädzovec vyvýšený (Centaurea pseudophrygia), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius),
psinček tenučký (Agrostis capillaris), púpava lekárska (Taraxacum officinale), púpavovec srstnatý
(Leontodon hispidus), rasca lúčna (Carum carvi), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), reznačka
laločnatá (Dactylis glomerata), skoroceľ kopijovitý (Plantago lanceolata), šalvia lúčna (Salvia pratensis),
timotejka lúčna (Phleum pratense), traslica prostredná (Brisa media), veronika obyčajná (Veronica
chamaedrys), vika vtáčia (Viccia craca), zvonček klbkatý (Campanula glomerata), kozonoha hoscova
(Aegopodium podagraria), horčinka väčšia (Polygala major), hlaváč žltkastý (Scabiosa ochroleuka).
Trasa R3 pokračuje NSKV v skladbe trnka obyčajná, baza čierna, bršlen európsky (Euonymus
europaeus), ruža šípová, jarabina mukyňová (Sorbus aria), hloh jednosemenný, svíb krvavý, lieska
obyčajná. Zo stromovitých drevín je zastúpený smrek obyčajný a jaseň štíhly. Trasa R3 pokračuje
smerom k Murínovmu potoku, ktorý prekonáva mostným objektom. Lúčny porast, ktorým prechádza je už
druhovo pozmenený, územie je podmáčané. Dominantne sú prítomné z tráv kostrava červená, ďalej
kozobrada východná, krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi),
mäta dlholistá (Mentha longifolia), pichliač močiarny (Cirsium palustre), záružlie močiarne (Caltha
palustris), praslička močiarna (Equisetum palustre), valeriána dvojdomá (Valeriana dioica). Z krov sú
prítomné vŕby, baza čierna, kalina obyčajná a trnky.
Murínov potok v trase R3 preteká úzkou stržou, ktorej svahy sú porastené dubom zimným (Quercus
petrae), smrekom obyčajným, javorom horským, vŕbou rakytou a lieskami. Trasa R3 pokračuje opäť
intenzifikovaným lúčnym porastom, Jasenovský potok prekonáva mostným objektom a napája sa na
cestu I/59. Sprievodná vegetácia brehového porastu Jasenovského potoka je tvorená stromovými
a kríkovými druhmi vŕb, javorom horským, jaseňom štíhlym, kalinou obyčajnou, bazou čiernou, čremchou
obyčajnou. Križovatka „Jasenová“ zasahuje do polí.
km 11,000 – 14,500 (zelený variant), km 10,000 – 13,500 (modrý variant)
Od navrhovanej križovatky Jasenová je trasa R3 vedená v polohe cesty I/59 až do sedla Brestová. V
tomto úseku sú navrhnuté aj dve odpočívadlá typu „D“ – ľavostranné v km 12,690 (zelený variant), resp.
11,730 (modrý variant) a pravostranné v km 13,400 (zelený variant), resp. km 12,450 (modrý variant).
Ľavostranné odpočívadlo je navrhnuté na spevnenej ploche, zásah do vegetácie nepredpokladáme.
Pravostranné odpočívadlo je navrhnuté v mieste súčasného odstavného parkoviska, tu pravdepodobne
dôjde k zásahu do okolitej vegetácie pri jeho rozširovaní. Odstavná plocha je lemovaná ruderálnou
vegetáciou (žihľava dvojdomá, stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare), mäta sp., vŕbovka žliazkatá
(Epilobium adenocaulon). Z drevín boli prítomné smrek obyčajný a topoľ osikový, z krovín mala bohaté
zastúpenie trnka. V trase navrhovaného prídavného pruhu sa vyskytuje NSKV pozostávajúca najmä
z ruže šípovej, bazy čiernej, trnky obyčajnej, liesky obyčajnej a následne pokračuje poľnohospodársky
využívanými poľami.
km 14,500 – 16,240 (zelený variant), km 13,500 – 15,285 (modrý variant)
Na vrchole Brestovej sa trasa odkláňa vľavo od cesty I/59, na ktorú sa opäť napája v mieste skalného
odkopu západne od obce Valaská Dubová. Trasa R3 ďalej klesá smerom do Ružomberka v polohe cesty
I/59, od ktorej sa odkláňa v mieste napojenia cesty III/2225 vedúcej obcou Valaská Dubová. V úsekoch
vedúcich v polohe cesty I/59 je navrhnuté doplnenie prídavného pruhu pre pomalé vozidlá vľavo. V úseku
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km 14,920 – 15,175 zeleného variantu, resp. v km 13,965 – 14,215 modrého variantu je navrhovaná
úprava toku Likavka v dĺžke cca 300 m.
V tomto úseku navrhovaná R3 po odklonení z cesty I/59 prechádza lúčnym porastom a údolím toku
Likavka. Pre lúčny porast je charakteristická dominancia tráv ako reznačka laločnatá (Dactylis glomerata)
a kostrava, z bylín bol zaznamenaný rebríček obyčajný (Achillea millefolium), vika vtáčia (Viccia craca),
púpava lekárska (Taraxacum officinale), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina plazivá (Trifolium
repens), chrastavec roľný (Knautia arvensis), jahoda obyčajná (Fragaria vesca), lucerna ďatelinovitá
(Medicago lupulina), iskerník plazivý (Ranunculus repens), iskerník prudký (Ranunculus acris). Lúčne
porasty v tomto území sa nachádzajú v priamom kontakte s obcou Valaská Dubová a predstavujú rôznou
mierou intenzifikované lúky a pasienky. Kraj tohto porastu je lemovaný vŕbami, javorom horským, vŕbou
rakytou, ružou šípovou a trnkami. Z východnej strany lúčneho porastu popri miestnej komunikácií sa
nachádzajú ovocné dreviny (jablone a čerešne). V mieste napojenia sa miestnej komunikácie na cestu
I/59 sa nachádza NSKV tvorená krami - hlohom jednosemenným, vŕbou rakytou, zobom vtáčím
(Ligustrum vulgare), trnkou obyčajnou, ružou šípovou, hruškou obyčajnou (Pyrus communis).
Následne trasa R3 prekonáva údolie toku Likavka porastené NSKV a brehovou vegetáciou toku. Vo
svahu nad tokom Likavka sa nachádzajú kroviny z trnky obyčajnej, ruže šípovej, vŕby rakyty, liesky
obyčajnej, popri toku boli zaznamenané vŕby, jelša lepkavá a jelša sivá, javor horský, jaseň štíhly,
čremcha obyčajná. Po prekonaní potoka trasa R3 pokračuje strmým svahom porasteným opäť krovitou
vegetáciou a napája sa na cestu I/59. V trase prídavného pruhu je vegetácia ovplyvnená existujúcou
cestou a jej udržiavaním. Vyskytujú sa tu zväčša kroviny – hloh jednosemenný, vŕby, lieska obyčajná.
Ojedinele sú prítomné dreviny ako smrek obyčajný, smrek pichľavý, topoľ osikový, jelša sivá.
km 16,240 – 19,500 (zelený variant), km 15,285 – 18,692 (modrý variant)
V celom ďalšom úseku až do križovatky Likavka s diaľnicou D1 je navrhovaná trasa R3 vedená v súbehu
s existujúcou cestou I/59 po jej pravej strane tak, aby nebolo potrebné zasahovať do cesty I/59. Napojenie
R3 na diaľnicu D1 a cestu I/59 je navrhnuté v križovatke „Likavka“.
V úseku km 16,240 – 16,410 zeleného variantu, resp. v km 15,285 – 15,455 modrého variantu je
navrhovaná druhá úprava toku Likavka v dĺžke cca 170 m. Posledná a najdlhšia preložka potoka je v km
16,745 – 19,370 zeleného variantu, resp. v km 15,785 – 18,410 modrého variantu R3 s dĺžkou cca 2 640
m.
V km 16,240 až cca 17,000 zeleného variantu (resp. 15,285 – cca 16,000 modrého variantu) trasa R3
prechádza lúčnymi porastmi, NSKV a brehovou vegetáciou bezmenného toku, Škaredého potoka a
Likavky. Okrajovo zasahuje do smrekových lesov.
Vegetácia bezmenného potoka je tvorená vŕbou bielou, vŕbou krehkou, topoľom osikovým, krovitú vrstvu
tvorí trnka obyčajná, lieska obyčajná, hloh jednosemenný, baza čierna. Pri sútoku s Likavkou sa
nachádza podmáčaná plocha porastená dominantne deväťsilom bielym (Petasites albus), ďalej žihľavou
dvojdomou (Urtica dioica), kozonohou hostcovou (Aegopodium podagraria), lipkavcom obyčajným
(Galium aparine), reznačkou laločnatou (Dactylis glomerata), iskerníkom plazivým (Ranunculus repens).
Ide o ruderalizovaný pozostatok spoločenstiev vlhkých lúk (zväz Calthion).
Škaredý potok bude trasa R3 prekonávať mostným objektom. V súčasnosti sa tu nachádza lesný sklad
dreva. Lúčne porasty v tomto úseku sú tvorené druhmi margaréta biela (Leucanthemum vulgare), púpava
lekárska (Taraxacum officinale), alchemilka (Alchemilla sp.), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina
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plazivá (Trifolium repens), nevädzovec vyvýšený (Jacea pseudophrygi), ľadenec rožkatý (Lotus
corniculatus), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), skoroceľ
kopijovitý (Plantago lanceolata), šalvia lúčna (Salvia pratensis), timotejka lúčna (Phleum pratense),
nátržník husí (Argentina anserina), iskerník plazivý (Ranunculus repens), iskerník prudký (Ranunculus
acris), kozobrada východná (Tragopodon orientalis), nevädzovec lúčny (Centhaurea jacea), repík
lekársky (Agrimonia eupatoria), kostrava červená (Festuca rubra), vika vtáčia (Viccia craca), reznačka
laločnatá (Dactylis glomerata), lipnica lúčna (Poa pratensis), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius),
psinček tenučký (Agrostis capillaris). Na kontakte s brehovou vegetáciou toku Likavka je prítomný deväťsil
biely (Petasites albus), mäta (Mentha sp.). Tieto lúčne porasty si zachovali charakter biotopu Lk1 Nížinné
a podhorské kosné lúky (cca km 16,750 variantu V2, 15,800 variantu V1).
Lúčne porasty v trase R3 striedajú plochy drevinovej vegetácie zloženej najmä z javora horského, smreka
obyčajného , jaseňa štíhleho, hlohu jednosemenného, bazy čiernej, trnky obyčajnej, vtáčieho zobu, kaliny
obyčajnej a liesky obyčajnej, ktorá má miestami v krovitej vrstve dominantné zastúpenie.
Za lesným skladom trasa R3 ďalej pokračuje vo svahu nad potokom Likavka. Prechádza na kontakte
s priesekom, ktorý bol v minulosti vytvorený v lesnom poraste pokrývajúcim svah nad tokom. Priesekom
bol vedený elektrovod. Svahy sú porastené smrekovými lesmi, resp. lesmi s prevahou smreka
obyčajného. V druhovej skladbe je okrem smreka prítomná aj borovica lesná, smrekovec opadavý, jedľa
biela a buk lesný. Trasa R3 do lesných pozemkov s lesnými porastmi nezasahuje. V prieseku sa
v súčasnosti vyskytujú náletové dreviny z okolitých porastov rôzneho veku.
V priestore mimoúrovňovej križovatky Likavka trasa R3 prekonáva cestu I/59 a tok Likavka mostným
objektom a smeruje k diaľnici D1. Vo svahu na pravej strane cesty I/59 je v oblúku navrhnutý oporný múr,
ktorý prechádza lúkou zarastajúcou drevinami z okolitých lesov. Zaznamenané boli jasene a z krov – hloh
jednosemenný, svíb krvavý, trnka obyčajná a smrek obyčajný. Mnohé z týchto drevín sú poškodené
ohryzom zveri. Tieto lúky boli v minulosti vymapované ako biotop Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky.
V súčasnosti tieto lúky už nemajú charakter biotopu Lk3, lúka je v nepriaznivom stave ako dôsledok
ukončeného tradičného obhospodarovanie, ktorým bolo pasenie.
V priestore medzi mimoúrovňovou križovatkou Likavka smerom k stavbe diaľnice je zachovaný zvyšok
pôvodného podhorského lužného lesa, ktorý sa v okolí toku Likavka prirodzene vyskytoval. V drevinovom
zložení sa uplatňuje jaseň štíhly, vŕba krehká, smrek obyčajný, jelša lepkavá a jelša sivá, krovitú vrstvu
tvorí baza čierna, kalina obyčajná, hloh jednosemenný, lieska obyčajná. V bylinnej synúzii sú prítomné
charakteritické druhy lužných lesov ako žihľava dvojdomá, iskerník plazivý, prvosienka vyššia (Primula
elatior), praslička lesná (Equisetum sylvaticum), nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides), hluchavník
žltý (Galeobdolon luteum), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), záružlie močiarne (Caltha
palustris), krkoška chlpatá (Chaerophylum hirsutum), ostrica oddialená (Carex remota), kopytník
európsky (Asarum europaeum), ostružina (Rubus sp.). Napriek tomu, že drevinové zloženie je
pozmenené v prospech jaseňa štíhleho a evidované bolo aj vyššie zastúpenie smreka obyčajného, lužný
les radíme k biotopu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy.
Podhorský tok Likavka je už dlhodobo významne zasiahnutý existujúcou infraštruktúrou, predovšetkým
cestou I/59. Pôvodné lužné lesy, ktoré pokrývali jeho brehy sa v trase navrhovanej R3 už nenachádzajú
(okrem spomínanej lokality). Likavka je na mnohých miestach na kontakte s násypom cesty I/59, ktorý je
porastený vŕbami, jelšami, topoľom osikovým, brezou prípadne smrekom. Brehy po pravej strane toku
pokrývajú často dreviny a kry, ktorých druhové zloženie sa odvíja od druhového zloženia hospodárskych
lesov pestovaných vo svahu nad tokom.
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Mapa biotopov európskeho a národného významu tvorí mapovú prílohu č. 6 tohto zámeru.
Súbežné komunikácie
Úlohu súbežnej komunikácie bude plniť cesta I/59. V zelenom variante je v úseku od cca km 3,000 –
8,000 a km 11,000 – 16,240 navrhovaná R3 trasovaná v polohe existujúcej cesty I/59. V modrom variante
je v polohe cesty I/59 navrhovaná R3 trasovaná v úseku od km 10,0 – 13,5 a 14,3 – 15,4. Súbežnú
komunikáciu v týchto úsekoch budú zabezpečovať cesty nižšej kategórie. Časť úsekov v rámci
navrhovaných súbežných komunikácií bude potrebné dobudovať.
➢ Zelený variant V2
V rámci zeleného variantu ide o úsek od km 2,700, kde bude potrebné v dĺžke cca 500 m vybudovať
začiatočný úsek navrhovanej súbežnej komunikácie. Tento navrhovaný nový úsek cesty bude križovať
rieku Orava a následne sa napojí na existujúcu cestu tretej triedy. Súbežná komunikácia ďalej pokračuje
po existujúcich komunikáciách a v cca km 8,100 trasy R3 vyúsťuje na cestu I/59.
V trase navrhovaného úseku súbežnej komunikácie sa nachádzajú obhospodarované polia, brehová
vegetácia toku Orava a lúčne porasty. Na pravom brehu v smere toku je brehová vegetácia takmer
odstránená, nachádza sa tu vŕba, drieň a bazy. Na ľavom brehu je brehový porast tvorený najmä
stromovitými a krovitými vŕbami, bližšie k nadväzujúcim poliam boli prítomné lieska obyčajná, čremcha
obyčajná, baza čierna.
➢ Zelený variant V2 a Modrý variant V1
V rámci úseku sedlo Brestová – miestna komunikácia Valaská Dubová bude potrebné vybudovať úsek
v dĺžke cca 430 m s mostom ponad R3, ktorý sa napojí na existujúcu miestnu komunikáciu v obci Valaská
Dubová a následne na cestu III triedy III/2225.
V trase navrhovanej cesty sa nachádza lúčne spoločenstvo a sprievodná líniová zeleň. Popis vegetácie
dotknutého územia je uvedený pri km 11,000 – 14,500 (zelený variant), km 10,000 – 13,500 (modrý
variant).
Preložky poľných ciest
➢ Modrý variant V1
Preložka poľnej cesty v km 4,000
Ide o poľnú cestu pri močovkovom hospodárstve poľnohospodárskeho družstva, ktorá je v kolízii
s navrhovaným mostným objektom R3. Preložkou cesty dôjde k zásahu do nelesnej stromovej a krovitej
vegetácie. Popis vegetácie dotknutého územia je uvedený pri km 1,900 – 4,650.
➢ Zelený variant V2 a Modrý variant V1
Preložka poľnej cesty v km 1,200
Ide o poľnú cestu prechádzajúcu nad skládkami TKO a OFZ, ktorá je v kolízií s trasou R3. Preložkou
cesty dôjde k zásahu do nelesnej stromovej a krovitej vegetácie a lúčneho porastu. Popis vegetácie
dotknutého územia je uvedený pri km 0,000 – 1,900.
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Preložka poľnej cesty v km 19,140 (zelený variant), resp. v km 18,182 (modrý variant)
Ide o poľnú cestu vedúcu dolinou Bieleho brehu. Preložkou cesty dôjde k zásahu do vegetácie toku
Likavka. Popis vegetácie dotknutého úseku je uvedený pri km 16,240 – 19,500 (zelený variant), km
15,285 – 18,692 (modrý variant).
Zhodnotenie výskytu reálnej vegetácie v navrhovanej trase R3
Lesné porasty
Výskyt lesných porastov rastúcich na lesných pozemkoch je v trase navrhovanej rýchlostnej cesty R3
minimálny. Lesné porasty sa vyskytujú nad bývalou skládkou TKO, kde pokrývajú strmý svah zvažujúci
sa k tejto skládke (variant V1, Variant V2 (V2A). Porast je tvorený najmä smrekom obyčajným,
sprievodnou drevinou je lipa malolistá. Ojedinele je v podraste prítomné bukové zmladenie. Na časti
porastu bola zrealizovaná obnovná ťažba a plocha bola zalesnená. Ide o zvyšok lesa s výrazne
pozmeneným drevinovým zložením a štruktúrou.
Lesný porast sa vyskytuje aj vo svahu nad cestou III. triedy, kde je navrhnutý mostný objekt prekonávajúci
rieku Orava, železnicu a spomínanú cestu (variant V1). Ďalší výskyt lesných porastov je v trase variantu
V1. K zásahu príde pri budovaní južného portálu tunela Dolný Kubín 1 a pokračujúcej trasy R3 až
k mostnému objektu prekonávajúceho údolie Medzihradné. Lesný porast je tvorený smrekom obyčajným,
jedľou bielou, borovicou lesnou, ojedinele je prítomný buk lesný a javor horský. V podraste sa vyskytuje
aj zmladenie javora horského a jedle bielej. Z bylín bažantka trváca (Mercurialis perenis), kopytník
európsky (Asarum europaeum), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), pľúcnik lekársky (Pulmonaria
officinalis), hniezdovka listová (Neottia nidus-avis), pakost smradľavý (Geranium robertianum).
V tomto území sa prirodzene vyskytovali bukové a zmiešané lesy s prevahou buka a prítomnosťou jedle,
smreka, borovice a javorov. Hospodárením došlo k premene ich drevinového zloženia v prospech smreka
obyčajného. V podraste prítomné zmladenie listnatých drevín a prítomnosť bučinových druhov v bylinnej
vrstve naznačujú, že smrekové lesy nie sú v území pôvodné. Lesné porasty nespĺňajú kritéria pre ich
zaradenie medzi lesné biotopy európskeho alebo národného významu.
Zásah do lesných porastov predstavuje pri variante V1 plochu - 5,08 ha, pri variante V2 plochu 1,24
ha a pri variante V2a plochu 1,24 ha.
Nelesná stromová a krovinová vegetácia
K nelesnej stromovej a krovinovej vegetácii posudzovaného územie patria rozptýlené jedince až plošné
zárasty na svahoch a nevyužívanej poľnohospodárskej pôde, vegetácia ekotónových porastov na hranici
s lesom, líniové zárasty, aleje (sprievodná vegetácia ciest III. triedy a poľných ciest), sprievodná vegetácia
cesty I/59 a parková plocha. Z metodologického formálneho hľadiska sem radíme aj lesné porasty rastúce
mimo lesných pozemkov a spoločenstvá krovín, v ktorých je podiel stromov menej ako subdominantný.
Porasty nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie sú v posudzovanom území tvorené drevinami: baza
čierna (Sambucus nigra), trnka obyčajná (Prunus spinoza), čremcha strapcovitá (Prunus padus), javor
poľný (Acer campestre), vŕby (Salix sp.), vŕba rakyta (Salix caprea), ruža šípová (Rosa canina), svíb
krvavý (Swida sanguinea), kalina obyčajná (Viburnum opulus), lieska obyčajná (Corylus avellana), jaseň
štíhly (Fraxinus excelsior), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), topoľ
osikový (Populus tremula), breza bradavičnatá (Betula pendula). V blízkosti smrekových porastov je
prítomný aj smrek obyčajný (Picea abies) a borovica lesná (Pinus sylvestris). Na teplejších lokalitách sa
vyskytuje bršlen európsky (Eonymus europaeus) a hloh jednosemenný (Crataegus monogyna).
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Výsadba alejovej vegetácia je v území ojedinelá, zaznamenaná bola v k. ú. Jasenová a v k.ú. Valaská
Dubová. Tvorená je druhmi najmä javor horský (Acer pseudoplatanus), jarabina vtáčia (Sorbus
aucuparia), v k.ú. Valaská Dubová ovocnými drevinami.
K nelesnej stromovej a krovinovej vegetácii posudzovaného území radíme aj brehové porasty, ktoré
v súčasnosti predstavujú zvyšky lužných lesov. Vzhľadom na to, že sa tieto lesy vyskytovali v polohách
vhodných pre poľnohospodárstvo (orná pôda, lúky), osídľovanie a situovanie dopravných koridorov boli
takmer úplne odstránené. V súčasnosti majú charakter sprievodnej brehovej vegetácie vodných tokov,
miestami líniovej. Trasa R3 v posudzovanom území križuje vodný tok Orava, významne zasiahne do toku
Likavka (Likavčanka) a jej prítokov, križuje Jasenovský potok a jeho prítoky. Tie bude prekonávať
navrhovanými mostnými objektmi, prípadne budú toky zatrubnené v závislosti od terénu, priestorových
možností a veľkosti toku. Drevinová skladba brehových porastov je tvorená vŕbami (Salix sp.), jelšou sivou
(Alnus incana), topoľom sivým (Populus × canescens), javorom horským (Acer pseudoplatanus), javorom
poľným (Acer campestre), smrekom obyčajným (Picea abies), bazou čiernou (Sambucus nigra), brestom
horským (Ulmus glabra), kalinou obyčajnou (Viburnum opulus), lieskou obyčajnou (Corylus avellana),
jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), čremchou obyčajnou (Prunus padus).
Nelesná stromová a krovinová vegetácia je veľmi dôležitým typom vegetácie v krajine, pretože je
významným ekostabilizačným prvkom, predstavuje územie veľkého počtu druhov a súčasne je
významným krajinným prvkom s vysokou vodivosťou slúžiaci pre šírenie a pohyb rastlín i živočíchov.
Zásah do nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie predstavuje pri variante V1 plochu - 21,95 ha,
pri variante V2 plochu 23,00 ha a pri variante V2a plochu 22,38 ha.
Pozn: V rámci brehových porastov bol v posudzovanom území vymapovaný biotop Jaseňovo – jelšových podhorských lužných
lesov (Ls1.3 – 91E0*). Zásah do tohto biotopu nie je zahrnutý v ploche zásahu do nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie,
ale je uvedený vo vyhodnotení zásahov do biotopov.

Lúčne porasty
V posudzovanom území ide zväčša o sekundárne, poloprirodzené spoločenstvá. Predstavujú ich kosné
lúky a pasienky. Dlhodobým tradičným obhospodarovaním týchto plôch sa tu vyvinula typická vegetácia
s veľkým bohatstvom rastlinných druhov. Na tieto biotopy je svojim výskytom viazané veľké množstvo
rastlín, významné je zastúpenie druhov čeľade Orchidaceae. Vyvinuté bohaté lúčne spoločenstvá sa
radia k biotopom Nížinné a podhorské kosné lúky (LK1 – 6510) a Mezofilné pasienky a spásané lúky
(Lk3).
V druhej polovici 20-teho storočia bola, resp. stále je, prevažná časť týchto lúk a pasienkov intenzívne
obhospodarovaná - kosenie, pastva, hnojenie, dosievanie krmovinárski cenných druhov tráv a pod.
V dôsledku toho sa tieto lúky stali druhovo veľmi chudobné, väčšinou s výraznou prevahou druhov
reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) a kostrava červená
(Festuca rubra), sedmokráska obyčajná (Bellis perennis), rasca lúčna (Carum carvi), timotejka lúčna
(Phleum pratense), iskerník prudký (Ranunculus acris), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina
plazivá (Trifolium repens). Celkový počet druhov v porastoch je iba okolo 15 - 20. Mnohé z týchto lúk
zarastajú drevinami, pretože tradičný spôsob ich obhospodarovania zanikol. Väčšinu týchto lúk
v posudzovanom území preto nebolo možné zaradiť k biotopu Lk1 a/alebo Lk3.
V trase navrhovanej rýchlostnej cesty R3 je plošný zásah lúčnych porastov s rôznou mierou
intenzifikovaných lúk a pasienkov nasledovný: variant V1 – 16,73 ha, variant V2 – 15,67 ha a variant
V2A – 15,67 ha.
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Pozn: V posudzovanom území vymapovaný biotop Nížinné a podhorské kosné lúky (LK1 – 6510). Zásah do tohto biotopu nie
je zahrnutý v ploche zásahu do lúčnych porastov, ale je uvedený vo vyhodnotení zásahov do biotopov.

Ostatná poľnohospodárska pôda
Trasa navrhovanej rýchlostnej cesty prechádza aj intenzívne obhospodarovanou poľnohospodárskou
pôdou (orná pôda). V trase navrhovanej rýchlostnej cesty R3 je plošný zásah ostatnej poľnohospodárskej
pôdy nasledovný: variant V1 – 1,77 ha, variant V2 – 2,07 ha a variant V2a – 2,26 ha.
ZOOGEGOGRAFICKÉ ČLENENIE
V rámci zoogeografického členenia patrí takmer celá oblasť dotknutého územia v terestrickom biocykle
do provincie listnatých lesov (podkarpatský úsek), okolie Choču do provincie stredoeurópskych pohorí
(podprovincia karpatských pohorí). V limnickom biocykle patrí celé dotknuté územie do severopontického
úseku pontokaspickej provincie (hornovážsky okres). V zoogeografickom členení Karpát to predstavuje
rozhranie vonkajšieho (západný beskydský okrsok) a vnútorného obvodu (fatranský centrálny okrsok)
Západných Karpát (Čepelák, 1980).
.
ŽIVOČÍŠSTVO
Poloha dotknutého územia v centrálnej časti Západných Karpát sa odráža aj na celkovej charakteristike
fauny, v ktorej dominujú „horské“ druhy bez výraznejšieho zastúpenia teplomilných, submediteránnych
elementov. Mnohé z prítomných druhov majú dáždnikový charakter (umbrella species concept)
a zabezpečenie ekologického systému, umožňujúceho prežívanie populácií, tak prispieva k priaznivému
stavu mnohých ďalších taxónov.
V okolí Chočských vrchov kde sa vyskytujú súvislejšie lesné komplexy vyšších pohorí sú
charakteristickými zástupcami herpetofauny salamandra (Salamandra salamandra), vretenica obyčajná
(Vipera berus), jašterica živorodá (Zootoca vivipara) a jašterica múrová (Podarica muralis).
Z bestavovcov sú to väčšinou vzácne motýle ako napr. jasoň červenooký, ale aj niekoľko druhov vážok.
Z vtákov vyskytujúcich sa v Chočských vrchoch sú to ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), hlucháň
hôrny (Tetrao urogallus), jariabok hôrny (Bonasa bobasia), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), orol
skalný (Aquila chrysaetos), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), sokol sťahovavý (Falco peregrinus),
strakoš veľký (Lanius excubitor), výr skalný (Bubo bubo) a žlna sivá (Picus canus). Cicavce reprezentujú
všetky druhy veľkých šeliem – medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk dravý (Canis
lupus). Vyskytuje sa tu tiež veľké množstvo párnokopytníkov ale aj vydra riečna (Lutra lutra).Z netopierov
sú to netopier veľký (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).
V ostatnom dotknutom území predstavujú nelesné plochy prevažne trvalé trávne porasty alebo
agrocenózy. V posudzovanom území ide zväčša o sekundárne, poloprirodzené trávne porasty.
Predstavujú ich kosné lúky a pasienky. Na tieto porasty sú viazané napríklad motýle modráčik
čiernoškvrnný (Maculinea arion), jasoň červenooký (Parnasius apollo) alebo pestroň vlkovcový
(Zerynthia polyxena).
Počas terénneho monitoringu bolo v trase komunikácie R3 zistených 61 druhov vtákov. Ich prehľad
znázorňuje nasledujúca tabuľka.
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Lokality a súpis druhov vtákov zistených terénnym monitoringom pozdĺž línie navrhovanej komunikácie R3 od Likavky v okrese
Ružomberok po Širokú v okrese Dolný Kubín.
Lokalita

X

Y

k.ú.

Súpis druhov

1

19,29808

49,10924

Likavka

Regulus regulus, Phoenichuros ochruros, Emberiza citrinella,
Phylloscopus collybita, Motacilla cinerea, Regulus ignicapillus,
Fringilla coelebs, Parus major, Turdus merula, Lanius collurio,
Covrux corax, Buteo buteo, Sylvia curruca, Parus ater, Falco
tinnunculus, Aquila chrysaetos

2

19,30014

49,11941

Likavka

Troglodytes troglodytes, Dendrocopos major, Sylvia atricapilla,
Fringilla coelebs, Sitta europea, Accipiter gentilis, Parus ater,
Certhia familiaris, Tetrastes bonasia, Carduelis spinus, Picus
canus

3

19,2860

49,13563

Valaská
Dubová

Lanius collurio, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla,
Phylloscopus trochilus, Emberiza citrinella, Delichon urbica,
Pernis apivorus, Prunella modularis, Cuculus canorus,
Coccothraustes coccothraustes, Falco tinnunculus, Passer
montanus

4

19,28726

49,14193

Valaská
Dubová

Turdus philomelos, Emberiza citrinella, Acrocephalus palustris,
Pica pica, Corvus cornix, Sylvia atricapilla, Sylvia communis,
Passer montanus, Falco tinnunculus, Garrulus glandarius, Turdus
pilaris, Phylloscopus collybita, Turdus merula, Phylloscopus
trochilus, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Carduelis
cannabina, Delichon urbica, Hirundo rustica, Hippolais icterina,
Sylvia nissoria, Buteo buteo, Regulus regulus, Phoenichuros
ochruros, Motacilla cinerea, Fringilla coelebs, Regulus
ignicapillus, Sylvia curruca, Phylloscopus collybita, Parus
caeurelus, Emberiza citrinella, Lanius collurio

5

19,28985

49,15526

Jasenová

Acrocephalus palustris, Emberiza citrinella, Pica pica, Corvus
cornix, Falco tinnunculus, Sylvia atricapilla, Sylvia communis,
Passer montanus, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus
viscivorus, Phylloscopus collybita, Garrulus glandarius, Turdus
merula, Phylloscopus trochilus, Sturnus vulgaris, Accipiter nisus,
Streptopelia turtur, Carduelis cannabina, Lanius collurio, Delichon
urbica, Hirundo rustica, Hippolais icterina, Sylvia nissoria

6

19,29845

49,18402

Vyšný Kubín

Sylvia atricapila, Sylvia nissoria, Emberiza citrinella, Pica pica,
Turdus pilaris, Buteo buteo, Phylloscopus trochilus, Apus apus,
Passer domesticus, Carduelis carduelis vizual,

7

19,32183

49,20016

Dolný Kubín

Sylvia atricapilla, Pyrrhula pyrrhula, Phylloscopus trochilus,
Phylloscopus collybita, Columba palumbus, Certhia familiaris,
Troglodytes troglodytes, Dendrocopos major, Sitta europea,
Garrulus glandarius

8

19,33451

49,22781

Bziny

Hippolais icterina, Sylvia borin, Lanius collurio, Turdus merula,
Sylvia atricapilla, Carduelis chloris, Motacilla cinerea, Buteo
buteto, Acrocephalus palustris, Motacilla alba, Turdus philomelos

9

19,3354

49,23245

Medzibrodie

Alauda arvensis, Lanius collurio, Ciconia nigra, Streptopelia
turtur, Hirundo rustica, Emberiza citrinella, Corvus corax, Falco
tinnunculus, Sylvia atricapilla, Phylloscopus trochilus, Larus
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Súpis druhov
cachinans

10

19,33309

49,2439

Oravský
podzámok

Sylvia communis, Falco tinnunculus, Turdus merula, Fringilla
coelebs, Sylvia atricapilla, Prunella modularis, Buteo buteo, Sylvia
curruca, Dendrocopos major, Sylvia nissoria, Turdus pilaris,
Sturnus vulgaris, Lanius collurio, Turdus philomelos, Saxicola

Významnú taxonomickú skupinu medzi cicavcami predstavujú netopiere. V okrese Dolný Kubín sa dosiaľ
zistilo 18 druhov netopierov. Významné druhy sú napríklad netopier pobrežný (Myotis dasycneme) alebo
raniak stromový (Nyctalus leisleri). Lesnými druhmi sú netopier Bechsteinov (Myotis bechsteinii), uchaňa
čierna (Barbastella barbastellus) a iné. V dotknutom území sa v synantropnom prostredí obcí Bziny, Dolný
Kubín, Jasenová a Oravský Podzámok zistil výskyt podkovára malého (Rhinolopus hipposideros),
netopiera veľkého (Myotis myotis), ucháča svetlého (Plecotus auritus), ucháča sivého (P. austriacus)
večernice pozdnej (Eptesicus serotinus) a večernice hvízdavej (Pipistrellus pipistrellus). Úkryty
reprodukčných kolónií jednotlivých druhov predstavujú významné lokality v krajine. Reprodukčná kolónia
netopiera veľkého (Myotis myotis) v podkroví Ľudovej školy umenia v Dolnom Kubíne má nadregionálny
až celoslovenský význam, početnosť samíc tu kolíše okolo 800 netopierov. Regionálny význam má
kolónia ucháča svetlého (Plecotus auritus) v podkroví kostola v Jasenovej. Vysokú druhovú diverzitu má
podkrovie Oravského hradu, zistil sa tu výskyt podkovára malého (Rhinolopus hipposideros), večernice
hvízdavej (Pipistrellus pipistrellus), netopiera veľkého (Myotis myotis), a ucháča sivého (Plecotus
austriacus).
Z ďalších skupín cicavcov sú to z tzv. drobných zemných cicavcov významné myšovka vrchovská (Sicista
betulina), ktorá je druhom horských smrečín, rôznych sukcesných štádií (napr. malinčie) a horských
mokradí (slatiny) pri hornej hranici lesa. Podobné prostredie obýva hrabošík tatranský (Microtus tatricus).
Ochranársku pozornosť si zasluhujú aj plchy, v okrese Dolný Kubín žijú v rôznych typoch lesa 3 druhy
(Dryomys nitedula, Glis Glis a Muscardinus avellanarius). V okrese Dolný Kubín sa vyskytuje v rieke
Orava aj vydra (Lutra lutra). Okrem nej je v okrese 12 druhov šeliem, vrátane všetkých na Slovensku
žijúcich veľkých šeliem – vlk (Canis lupus), medveď (Ursus arctos), rys (Lynx lynx) a mačka divá (Felis
silvestris).
Programy starostlivosti
V zmysle § 54 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú programy starostlivosti
o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov dokumenty na zabezpečenie starostlivosti
o chránené druhy rastlín a živočíchov a vybrané druhy rastlín a živočíchov, ktoré určujú opatrenia na
zachovanie alebo obnovu ich priaznivého stavu. Podľa § 65 ods. 1 písm. d) bod 1 tohto zákona program
starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov obstaráva a schvaľuje Ministerstvo
životného prostredia SR (MŽP SR). Vo vykonávacom predpise k uvedenému zákonu, vyhláške MŽP SR
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov sú v Prílohe č. 19 uvedené podrobnosti obsahu programov starostlivosti o druhy
rastlín a živočíchov.
V súčasnosti sú pre ochranu a manažment druhov v platnosti nasledovné programy starostlivosti
zasahujúce dotknuté územie:
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− Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku, schválený 26.05.2016
pre obdobie realizácie 2016 – 2025,
− Program starostlivosti o rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku, schválený 02.02.2017
pre obdobie realizácie 2017 – 2026,
− Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku, schválený 02.02.2017
pre obdobie realizácie 2017 – 2026.
Programy záchrany
V zmysle § 54 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa programy záchrany osobitne
chránených častí prírody a krajiny sa vyhotovujú v prípade ohrozenia chránených areálov, prírodných
rezervácií, prírodných pamiatok, národných prírodných rezervácií, národných prírodných pamiatok,
súkromných chránených území, chránených vtáčích území a chránených stromov a ich ochranných
pásiem, chránených druhov rastlín a živočíchov a zón a častí zón chránených krajinných oblastí
národných parkov a prírodných parkov a určujú opatrenia potrebné na zlepšenie stavu ich ochrany a
odstránenie príčin ich ohrozenia. Podľa § 65 ods. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny program starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov obstaráva
a schvaľuje MŽP SR. Vo vykonávacom predpise k uvedenému zákonu, vyhláške MŽP SR č. 24/2003
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov sú v Prílohe č. 21 uvedené podrobnosti obsahu programu záchrany.
V súčasnosti sú pre odstránenie príčin kritického ohrozenia chránených druhov živočíchov v platnosti
nasledovné programy záchrany zasahujúce dotknuté územie:
− Program záchrany jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758), schválený
30.03.2017 pre obdobie realizácie 2017 – 2021,
− Program záchrany hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758), schválený 13.04.2018
pre obdobie realizácie 2018 – 2022,

1.8 Chránené územia prírody a krajiny – územná ochrana, Natura 2000
NÁRODNÁ SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Maloplošne chránené územia
V dotknutom území sa nachádzajú nasledujúce maloplošné chránené územia národnej sústavy
chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov:
Chránený areál (CHA) Rieka Orava
- vyhlásený Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Žiline č. 1/1997 zo dňa 12.8.1997,
účinnosť od 15.12.1997 na ploche 441,7463 ha;
- územie čiastočne zasahuje do ochranného pásma NP Malá Fatra;
- predmetom ochrany je komplex zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru
nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých
chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov;
- na území chráneného areálu platí 4. stupeň ochrany, nemá vyhlásené ochranné pásmo
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Chránený areál (CHA) Ostrá a Tupá skala
-

-

vyhlásený Uznesením Rady ONV v Dolnom Kubíne č. 195/72 zo dňa 27.12.1972 na ploche 22,30
ha (ochranné pásmo 12,98 ha);
CHA má význačnú geomorfologickú, estetickú, krajinársku, prírodovednú i kultúrnu
a archeologickú hodnotu. Ochrana skalných útvarov v oblasti flyšového pásma Západných
Karpát s pestrou vápnomilnou flórou. Archeologická lokalita – praveké opevnené sídlisko
púchovskej kultúry;
na území CHA platí 4. st. ochrany. CHA má vyhlásené ochranné pásmo podľa § 17- ods. 3
zákona č. 543/2002 Z. z. v ktorom platí 3. st. ochrany.

Prírodná rezervácia (PR) Kunovo
-

-

vyhlásená rozhodnutím ONV – odboru kultúry v Liptovskom Mikuláši, č. 790/80 a Rozhodnutím
ONV – odboru kultúry v Dolnom Kubíne č. 501/81 457/1 A-30 na ploche 11,92 ha;
predmetom ochrany je zabezpečenie územia, genézou súvisiaceho s územím NPR Choč, ktorá
je geologicky a esteticky výraznou krajinnou dominantou na okraji trosky Chočského príkrovu.
Objekt vykazuje aj biologické hodnoty lesnej, trávnatej a krovinnej vegetácie a je prirodzeným
biotopom chránenej flóry a fauny;
na území PR platí 5. st. ochrany, ochranné pásmo je podľa § 17 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
územie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a platí tu 3. st. ochrany.

Národná prírodná rezervácia (NPR) Choč
- vyhlásená Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 6499/1982-32 zo dňa 30.9.1982 na ploche
1 428,05 ha;
- predmetom ochrany je zabezpečenie významnej vrcholovej skupiny Chočských vrchov
s osobitnými geologickými, geomorfologickými, botanickými, zoologickými a krajinárskymi
hodnotami na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno - výchovné ciele;
- na území NPR platí 5. st. ochrany, ochranné pásmo je podľa § 17 ods. 7 zákona č. 543/2002
Z. z. územie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a platí tu 3. st. ochrany.
V širšom okolí dotknutého územia sú vyhlásené viaceré veľkoplošné a maloplošné chránené územia:
Národný park Malá Fatra s ochranným pásmom, Národný park Veľká Fatra s ochranným pásmom,
Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo, Prírodná pamiatka Pucovské zlepence, Národná
prírodná rezervácia Minčol, Národná prírodná rezervácia Šíp.
Navrhovaná trasa RC R3 priamo zasahuje do Chráneného areálu rieky Orava, v ktorom je vyhlásený
4. stupeň ochrany. Rozsah obmedzení v 4. stupni ochrany určuje § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa §15 ods. 2 písm. c) sa v 4. stupni ochrany vyžaduje
súhlas orgánu ochrany prírody na umiestnenie stavby.
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EURÓPSKA SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Európsku sústavu chránených území tvoria:
- chránené vtáčie územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice EÚ
o vtákoch,
- územia európskeho významu (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe
smernice EÚ o biotopoch.
Chránené vtáčie územia
V dotknutom území sa nachádza chránené vtáčie územie SKCHVU050 Chočské vrchy, ktoré bolo
vyhlásené Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2011 Z. z., na účel zabezpečenia
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu sokola sťahovavého, orla skalného, výra
skalného, tetrova hlucháňa, ďatľa trojprstého, žlny sivej, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, jariabka
hôrneho a strakoša sivého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Celková výmera
územia predstavuje 16817,5 ha.
Predmetmi ochrany územia sú druhy:
ďubník trojprstý
hlucháň hôrny
jariabok hôrny
kuvičok vrabčí
orol skalný
pôtik kapcavý
sokol sťahovavý
strakoš veľký
výr skalný
žlna sivá

(Picoides tridactylus)
(Tetrao urogallus)
(Bonasa bobasia)
(Glaucidium passerinum)
(Aquila chrysaetos)
(Aegolius funereus)
(Falco peregrinus)
(Lanius excubitor)
(Bubo bubo)
(Picus canus)

Navrhovaná činnosť zasahuje do CHVU Chočské vrchy vo všetkých variantoch.
Územia európskeho významu
V dotknutom území sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0243 Orava. Nachádza sa v
Žilinskom kraji, v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, pričom zasahuje do 17 katastrálnych
území. UEV Orava sa rozprestiera v orografických celkoch Skorušinské vrchy, Oravská kotlina, Oravská
vrchovina, Malá a Veľká Fatra. Rozpätie nadmorských výšok je v intervale 460 – 565 m. Ide o relatívne
zachovalý vodný tok s brehovými štruktúrami, ovplyvnený len v miestach premostení a v úsekoch
hraničiacich so zastavanými časťami obcí formou úpravy brehov.
Predmetmi ochrany územia s výmerou 417,7 ha sú:
− biotopy:
Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
(3260)
Kyslomilné bukové lesy (9110)
Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130)
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*)
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hlaváč bieloplutvý
hlavátka podunajská
hrúz fúzatý
kolok vretenovitý
korýtko riečne
kunka žltobruchá
mlok karpatský
netopier veľký
podkovár malý
uchaňa čierna
vydra riečna

Zámer

(Cottus gobio)
(Hucho hucho)
(Romanogobio uranoscopus)
(Zingel streber)
(Unio crassus)
(Bombina variegata)
(Triturus montandoni)
(Myotis myotis)
(Rhinolophus hipposideros)
(Barbastella barbastellus)
(Lutra lutra)

Navrhovaná činnosť v modrom variante V1 priamo zasahuje do UEV Orava, a to navrhovaným
premostením (mostný objekt č.5 v km 2,990) v k.ú. Bziny a k.ú. Medzibrodie nad Oravou, okr. Dolný
Kubín. Celková dĺžka premostenia je 146 m, šírka ÚEV Orava v tomto priestore dosahuje cca 74 metrov,
no reálna šírka toku vrátane brehových porastov je cca 100 metrov.
Navrhovaná činnosť v zelenom variante V2 zasahuje do UEV Orava, a to premostením súbežnej
komunikácie (mostný objekt č. 5 v km 2,850) v k.ú. Bziny a k.ú. Medzibrodie nad Oravou, okr. Dolný
Kubín. Celková dĺžka premostenia je 130 m, šírka ÚEV Orava v tomto priestore dosahuje cca 92 metrov,
reálna šírka toku vrátane brehových porastov je približne 120 m. V mieste premostenia sa rozsiahle
brehové štruktúry nachádzajú na ľavom brehu rieky.
V širšom okolí (0,5 – 11 km) sa nachádzajú aj ďalšie územia sústavy NATURA 2000 s takými predmetmi
ochrany, u ktorých možno predpokladať vplyv rýchlostnej cesty R3. Ide o Územie európskeho
významu Choč, Územie európskeho významu Šíp a Územie európskeho významu Prosečné.
Všetky uvedené územia majú za predmet ochrany veľké šelmy (medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý),
teda druhy s veľkými priestorovými nárokmi. Zvýšená úroveň fragmentácie údolia Likavky (Likavčanky)
spôsobená trasovaním komunikácie R3 na vysokých zárubných a oporných múroch zhorší aktuálnu
priepustnosť krajiny a môže ovplyvniť pohyb šeliem medzi uvedenými ÚEV a následne aj ďalšími
nadväzujúcimi (napr. ÚEV Malá Fatra, ÚEV Tatry).
Spomínané ÚEV sú bližšie spracované v Hodnotení významnosti vplyvov projektu na územia sústavy
NATURA 2000, ktoré tvorí samostatnú prílohu k zámeru.
ÚZEMIA CHRÁNENÉ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV
Ramsarské lokality
Ramsarské lokality sú mokrade medzinárodného významu, ktorých ochrana si vyžaduje zvýšenú
pozornosť najmä z hľadiska vodného vtáctva. Zapísané sú do svetového Zoznamu mokradí
medzinárodného významu v zmysle Ramsarského dohovoru.
V dotknutom území sa nachádza Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky. Lokalita má veľkosť 865
ha a bola vyhlásená v roku 1998. Je príkladom podhorského riečneho ekosystému na severnom
Slovensku. Rieka Orava (od Tvrdošína po ústie do Váhu) a jej prítoky (Oravice, Studený potok,
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Chlebnický potok, Pribišský potok, Pucovský potok, Zázrivka) s pobrežnou vegetáciou prípotočných jelšín
a vysokobylinných nív predstavuje jeden z najzachovalejších a najvýznamnejších ekosystémov svojho
druhu v strednej Európe. Tok rieky Orava v úseku Tvrdošín–Kraľovany je vyhlásený za chránený areál.
Významná fauna: hlavátka podunajská, podustva severná, lipeň tymianový, vydra riečna a iné.
Významná flóra: vstavačovec Fuchsov, kruštík močiarny, bradáčik vajcovitolistý, žltohlav najvyšší
a iné.
Územie je v menšej miere využívané na rekreáciu, spojenú s regulovaným športovým rybolovom,
občasným člnkovaním alebo splavovaním toku.
Trasa oboch navrhovaných variantov zasahuje priamo do Ramsarskej lokality Rieka Orava a jej
prítoky.
Územia svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (UNESCO)
V blízkosti navrhovaných činností sa zhodne v oboch variantoch nevyskytujú.
Biosférické rezervácie (UNESCO)
V blízkosti navrhovaných činností sa zhodne v oboch variantoch nevyskytujú.
CHRÁNENÉ STROMY
Chránené stromy sú samostatnou kategóriou ochrany prírody a rovnako ako chránené druhy,
chránené územia, územia európskeho významu, súkromné chránené územia a ochranné pásma
patria medzi osobitne chránené časti prírody a krajiny vymedzené v zákone č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V dotknutom území sa nachádzajú tieto
chránené stromy:
Názov

Slovenský
názov
taxónu

Vedecký
názov
taxónu

Obvod
kmeňa
(cm)

Výška
stromu
(m)

Priemer
koruny
(m)

Vek
stromu
(rok)

Katastrálne
územie

Buk pri kaštieli

buk lesný

Fagus
sylvatica L.

377

21

16

110

Mokraď

Dub pri
kaštieli

dub letný

Quercus
robur L.

416

16

20

110

Mokraď

Radlinského
jaseň

jaseň štíhly

Fraxinus
excelsior L.

440

25

14

110

Dolný Kubín

Navrhovaná trasa v oboch variantoch neohrozuje chránené stromy vyskytujúce sa v dotknutom
území.
Mapa ochrany prírody a krajiny tvorí Prílohu 7 zámeru.

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria
Krajina, krajinný obraz, scenéria
V zmysle Európskeho dohovoru o krajine je krajina chápaná ako časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia,
ktorej charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a ľudských faktorov.
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Krajinný obraz je vizuálny vzhľad krajiny. Je prejavom hmotných, vizuálne identifikovateľných
priestorových vlastností krajiny. Súvisí s krajinnými typmi. Krajinný obraz je nositeľom rozhodujúcich,
vizuálne prenosných informácií o charakteristických črtách krajiny.
Krajinná scenéria je pojem, ktorý má dva významy – ako špecifický vzhľad krajiny, súvisiaci s „náladou“
a aktuálnym počasím, časťou dňa, ročnými obdobiami, charakteristickými geoklimatickými pomermi,
alebo ako krajinný priestor (scéna), ktorý vytvára krajinnú kulisu priestoru a je spájaný s konkrétnou
výhľadovou lokalitou, odkiaľ môžeme krajinu vnímať. (P. Jančura; Metodika identifikácie a hodnotenia
charakteristického vzhľadu krajiny).
Ako vyplýva z jednotlivých definícií ide o vizuálnu stránku bezprostredne dotknutého územia a jeho okolia.
Prvé čo si človek v krajine zvyčajne všimne je vzťah medzi dvomi faktormi – reliéfom a zložkami štruktúry
krajinnej pokrývky. Dá sa povedať, že reliéf je tvorený základnými geomorfologickými útvarmi (napr.
roviny, pahorkatiny...). Krajinná pokrývka je akýmsi „obrusom“ reliéfu – napr. lesy, lúky, polia, stavby,
sídla.
Kombinácia týchto dvoch faktorov vytvára v krajine jej celkový vzhľad.
Dotknuté územie je geomorfologicky veľmi bohaté. Ide predovšetkým o vrchovinový, ale miestami aj
hornatinový a vysočinový reliéf. Charakter veľvysočiny má v území Veľký Choč (1 611 m n. m.). Tieto
reliéfy sa striedajú s dolinami. Trasa navrhovanej rýchlostnej cesty R3 sa vyznačuje značným výškovým
prevýšením (500 – 726 m n. m.). Z malebne modelovaného povrchu krajiny s flyšovým podkladom
vystupujú vápencové bralá a útvary, ktoré vytvárajú ostré kontrasty s okolitým hladko modelovaným
povrchom krajiny. Územím preteká rieka Orava, ktorá tu vytvára veľké meandre a pozdĺž nej sa vytvorilo
najhustejšie osídlenie Oravy.
Krajinnú pokrývku tvorí:
- lesná krajina,
- nelesná drevinová vegetácia – brehové porasty tokov, porasty okolo komunikácií,
- poľnohospodárske plochy (hlavne TTP),
- vodné toky,
- transportné línie – cesty, mosty,
- sídla – vidieckeho aj mestského typu,
- výrobné útvary – priemyselné areály, skládky a pod.
V severnej časti trasy rýchlostnej cesty, je smerom na Oravský Podzámok dominantný pohľad na
priemyselný park OFZ, a.s. v pozadí s Oravským hradom. Smerom na Ružomberok je prírodnou
dominantou v území vrch Veľký Choč. V celej trase rýchlostnej cesty R3 sa strieda urbánna krajina spolu
s prírodnými krajinnými prvkami. V km cca 16,0 modrého variantu a v km cca 17,0 zeleného variantu
trasa rýchlostnej cesty vchádza do uzavretej doliny, čím sa diaľkové pohľady strácajú. Pri napojení
rýchlostnej cesty na diaľnicu D1 je po ľavej strane cesty výhľad na hrad Likavka.
Trasa modrého (tunelového) variantu V1 zasahuje viac do prírodných prvkov krajiny (lesnej krajiny,
poľnohospodárskych plôch) a úplne sa vyhýba mestskému typu sídla, ktoré v dotknutom území
predstavuje mesto Dolný Kubín.
Naopak trasa zeleného (mestského) variantu V2 zasahuje do mestského sídla, a tým pádom menej do
prírodných prvkov krajiny.
Územné systémy ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených
systémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine
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a vytvára predpoklady pre udržanie a zlepšenie ekologickej stability krajiny a životného prostredia
človeka. Základ tohto systému tvoria biocentrá a biokoridory rôznej hierarchickej úrovne.
Základom pre spracovanie problematiky územného systému ekologickej stability územia sú
dokumentácie ochrany prírody – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Dolný Kubín
(SAŽP, 12/2010) a Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ružomberok (ESPRIT, s.r.o.,
Banská Štiavnica, 04/2013).
Podľa uvedených materiálov sa v dotknutom území a jeho okolí nachádzajú nasledovné prvky ÚSES:
Biocentrá okres Dolný Kubín
Biocentrum provinciálneho významu Choč PBc2
k.ú.

Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny

rozloha:

cca 4510 ha

vymedzenie
územia:

Biocentrum sa nachádza z jednej pätiny v okrese Dolný Kubín, zvyšná časť je sa
rozkladá v okrese Ružomberok. Prináleží do geomorfologického celku Chočské vrchy.

popis:

Chočské vrchy budované mezozoickými komplexami chočského príkrovu sú
charakteristické zachovanými biocenózami bučín, smrečín, a skalných spoločenstiev
s výskytom endemických, chránených a vzácnych druhov vyšších rastlín a tiež
typickými roklinami na vápencovom podloží s tiesňavami, vodopádmi, vysokými
skalnými stenami, sutinami a osobitnou vegetáciou. Vápencové podložie v kombinácii
s veľkou členitosťou a výškovým rozpätím dávajú predpoklad výskytu druhovo bohatej
vegetácie a flóry. Masív Choča, ktorý vypĺňa veľkú väčšinu rozlohy biocentra,
vystupuje až do subalpínskeho vegetačného stupňa.
Na území biocentra nachádzame veľké množstvo lesných i nelesných biotopov
európskeho aj národného významu, vysoký počet chránených druhov rastlín
európskeho i národného významu, tiež veľké množstvo druhov zastúpených
v červenom zozname vyšších rastlín. Vysoká koncentrácia ochranársky dôležitých
druhov sa uplatňuje aj pri živočíchoch s vyšším zastúpením rôznych horských, či
lesných prvkov. V území sa nachádza aj zimovisko netopierov a vyskytujú sa tu aj
veľké šelmy (Ursus arctos, Lynx Lynx, Canis lupus). Jadrom biocentra je NPR Choč,
časť územia biocentra prináleží do SKUEV0305 Choč.

Biocentrum regionálneho významu Sopúšky RBc11
k.ú.

Dolný Kubín, Oravský Podzámok

rozloha:

379

popis:

Jedná sa prevažne o plochy lesných spoločenstiev v kombinácii s lúkami a plochami
v rôznom štádiu sukcesného vývoja menšieho plošného rozsahu. Z hľadiska druhového
zloženia dominuje v lesných spoločenstvách smrek, v menšej miere aj buk, ich
zastúpenie je značne premenlivé. Okrem týchto drevín sa v porastoch uplatňujú aj
smrekovec a borovica, či javor horský, jaseň a jedľa. Najcennejšou lesnou enklávou
v biocentre je 165 ročný ochranný les. Najhodnotnejšie plochy reprezentujú staré
bučiny, v ktorých nachádzajú vhodné podmienky viaceré druhy triedy vtákov (napr. orol
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skalný, orol krikľavý, bocian čierny). Jadrami biocentra sú štyri genofondové plochy.
Celé územie biocentra leží v prvom stupni územnej ochrany.
Biocentrum regionálneho významu Ostrá a Tupá skala RBc12
k.ú.

Dolný Kubín, Vyšný Kubín, Leštiny

rozloha:

cca 62 ha

vymedzenie Biocentrum sa tiahne pozdĺž východného okraja sídla Dolný Kubín, od skalných útvarov
územia:
Ostrá a Tupá skala čnejúcimi sa nad sídlom Vyšný Kubín smerom na sever naprieč
dolinou Medzihradník. Územie je súčasťou Oravskej vrchoviny.
popis:

Väčšia časť územia sa nachádza na flyši, najvyššie časti sú tvorené vápencami
a dolomitmi chočského príkrovu. Skalnato – bralnatá časť je rozdelená tektonickým
zlomom na dve časti – západnú tvorí rozsiahlejšia Tupá a východnú vyššia, Ostrá skala.
V tomto plošne relatívne malom území sa nachádza viacero lesných i nelesných
biotopov európskeho aj národného významu a viacero chránených druhov rastlín
európskeho i národného významu. Prevažná časť lesov má výrazne zmenené drevinové
zloženie (smrekové monokultúry), prirodzenejší charakter majú iba niektoré menšie
enklávy najmä na extrémnejších stanovištiach, ktoré sú zaradené do kategórie
ochranných lesov.
Osobitne je možné podčiarknuť výskyt teplomilných druhov rastlín, ktoré tu majú jednu
z mála lokalít na Orave (napr. astra spišská, veternica lesná). Územie je charakteristické
výskytom teplomilných plazov a na skalách hniezdiacich druhov vtákov (napr. sokol
sťahovavý, výr skalný).
Jadrami biocentra je CHA Ostrá a Tupá skala pozostávajúci z dvoch plôch so štvrtým
stupňom ochrany, na ktoré sa viaže ochranné pásmo s tretím stupňom ochrany.

Biocentrum regionálneho významu Hrnčárky RBc13
k.ú.

Pucov, Bziny

rozloha:

94,1 ha

popis:

Biocentrum predstavuje prevažne lesné spoločenstvá v kombinácii s lúčnymi
spoločenstvami. Vo východnej časti biocentra dominuje buk s prímesou smreka
a miestami aj iných drevín. V západnej časti sú porasty tvorené najmä smrekom, prímes
tvorí buk, pričom ostatné dreviny sa vyskytujú výnimočne. Porasty sú prevažne mladšie,
najstaršie majú cca 75 rokov. Lokalita sa vyznačuje zastúpením chránených druhov
z triedy vtákov (napr. žlna sivá, bocian čierny). Z hľadiska ÚSES predstavuje biocentrum
stabilizačný prvok. Celé územie biocentra leží v prvom stupni územnej ochrany.

Biocentrum regionálneho významu Háj – Kýčera RBc14
k.ú.

Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Horná Lehota, Pribiš

rozloha:

904,3 ha
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Biologická hodnota lesných spoločenstiev v biocentre je rôzna. Najhodnotnejšie
a najprirodzenejšie staršie lesné porasty nájdeme na strmých svahoch Kýčery a Hája,
najmä nad nivou rieky Oravy. V porastoch tu dominuje buk, hojnú prímes tvoria javor
horský, jaseň, smrek a vzácne aj jedľa a osika. Na ostatných častiach biocentra rastú
porasty s prevahou smreka, miestami až smrekové monokultútry.
Lokalita je významná zo zoologického hľadiska, najmä z hľadiska zastúpenia druhov
triedy Vtáky (napr. žlna sivá, orol krikľavý, bocian čierny, ďateľ bielochrbtý). Jadrami
biocentra sú genofondové plochy v starých bučinách, ktoré predstavujú zároveň
najkompaktnejšie lesné plochy v rámci biocentra. Celé územie biocentra leží v prvom
stupni územnej ochrany.

Biocentrá okres Ružomberok
Biocentrum nadregionálneho významu Chočské vrchy Bc1n
k.ú.

Kalameny, Komjatná, Likavka, Martinček, Liptovská Teplá, Lisková, Lúčky, Turík,
Valaská Dubová, Madočany, Bešeňová, Liptovská Teplá

rozloha:

7 283 ha

vymedzenie Východná časť biocentra zaberá celú časť Chočských vrchov ležiacich v okrese
územia:
Ružomberok a menšia západná časť zasahuje do Šípskej Fatry a jej severného
podhoria. Celú severnú a východnú hranicu biocentra tvorí hranica ružomberského
okresu, južnú tvorí úpätie pohoria. Dominantou celého biocentra je masív Choča.
popis:

Biocentrum Choč je podobne ako ďalšie pohoria centrálnych Západných Karpát
významným územím, v ktorom je sústredené veľké množstvo chránených, vzácnych
a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, viaceré tu majú jedinú lokalitu výskytu
v okrese Ružomberok (týka sa najmä vrcholových partií Veľkého Choča) a jednu z mála
na Slovensku. Vyskytujú sa tu viaceré endemity Západných Karpát, za pozornosť stojí
veľmi početná populácia ponikleca slovenského, na vrchole Choča klinčeka lesklého
a veľký počet druhov vstavačovitých. Z fauny tu okrem bezstavovcov nájdeme viaceré
vzácne druhy vtákov (dravce, sovy, kurovité), všetky druhy šeliem karpatského lesa
a početné populácie kopytníkov.
Prakticky celé územie biocentra je budované vápencami a dolomitmi, úpätie pohorí tvorí
vnútrokarpatský flyš a štvrtohorné náplavy rieky Váh. V území na viacerých miestach
vystupuje množstvo vápencových brál, skalných veží a stien, ktoré sú okrem iného aj
významným hniezdiskom viacerých druhov vtákov. Zastúpené je veľké množstvo
lesných a nelesných biotopov európskeho i národného významu, významné sú
predovšetkým biotopy skál, v menšej miere aj lúčne a mokraďové spoločenstvá.

Biocentrum regionálneho významu Čebrať Bc9r
k.ú.

Likavka, Hrboltová

rozloha:

215 ha

vymedzenie Biocentrum leží v severnej časti okresu Ružomberok, priamo v kontakte s mestom
územia:
Ružomberok. Zaberá veľkú časť masívov Predný Čebrať a Čebrať.
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Ide o plošne relatívne malé biocentrum. Na malom území tu rastie väčšie množstvo
chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Spomedzi flóry si
zasluhujú pozornosť viaceré taxóny z čeľade Orchidaceae, ale aj astra alpínska, lykovec
voňavý či poniklec slovenský. Faunu biocentra tvoria typické druhy karpatských lesov
a vápencových brál.

Biokoridory okres Dolný Kubín
Biokoridor nadregionálneho významu rieka Orava NRBk2 (hydrický)
Tok Oravy predstavuje komplex zachovalých riečnych ekosystémov s bohatým druhovým zastúpením
fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov. Tento krajinný
segment so zachovaným prírodným charakterom plní funkciu kontinentálnej migračnej trasy.
Biokoridor regionálneho významu Trsteník – Šíp RBk1
Biokoridor vedie v dĺžke 3,3 km z biocentra regionálneho významu Trsteník juhovýchodným smerom
k južnej hranici okresu Dolný Kubín a v okrese Ružomberok sa napája na jeden z výbežkov biocentra
nadregionálneho významu Šíp definovaného v GNÚSES. Je tvorený pestrou mozaikou prevažne
mladších smrekových lesov, krovinatých formácií a travinno-bylinných spoločenstiev.
Biokoridor regionálneho významu Minčol – Sopúšky – Orava – Hrnčárky RBk2
Biokoridor vedie juhovýchodným smerom od biocentra nadregionálneho významu Minčol, vo svojej
severnej časti prechádza prevažne lesnými spoločenstvami, južne od biocentra regionálneho významu
Sopúšky prechádza cez mozaiku lesov a lúk a obchádza vo vzdialenosti cca 200m sídlo Kňažia. Ďalej
vedie naprieč dolinou Oravy a pokračuje k biocentru regionálneho významu Hrnčárky. Biokoridor
zabezpečuje prepojenie najvyšších polôh okresu Dolný Kubín reprezentovaných Oravskou Magurou
s dnom kotliny. Tvorený je pestrou mozaikou starších ale aj mladších smrekových lesov, krovinatých
formácií a travinno-bylinných spoločenstiev. Iba južne od obce Medzibrodie nad Oravou sú súčasťou
biokoridoru aj cennejšie lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením rastúce na SZ orientovaných
svahoch nad nivou rieky Oravy.
Biokoridor regionálneho významu Hrnčárky – Choč RBk4
Biokoridor vedie z biocentra regionálneho významu Hrnčárky lesno-lúčnou krajinou najskôr pozdĺž
nevýrazného chrbáta severo-južného smeru a južnejšie naprieč dolinou Leštinského potoka k biocentru
provinciálneho významu Choč. Je tvorený pestrou mozaikou prevažne mladších smrekových lesov,
krovinatých formácií a travinno – bylinných spoločenstiev.
Biokoridor regionálneho významu Hrnčárky – Ostrá a Tupá skala RBk5
Biokoridor je trasovaný od biocentra regionálneho významu Ostrá a Tupá skala k biocentru regionálneho
významu Hrnčárky. Vedie najskôr lúčno-lesnou krajinou pozdĺž nevýrazného chrbáta a ďalej prechádza
lesnými spoločenstvami (prevažne mladšie smrekové, výnimočne aj bukové lesy) až do doliny
ľavostranného prítoku Pucova.
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Biokoridor regionálneho významu Ostrá a Tupá skala – Choč RBk6
Biokoridor je vymedzený od biocentra regionálneho významu Ostrá a Tupá skala, vedie zo SZ na JV
naprieč Leštinským potokom k biocentru Choč. Biokoridor tak zabezpečuje kontakt biocentier ležiacich
na karbonátovom podloží. Vedie krajinou tvorenou lúčnymi spoločenstvami s veľkým podielom nelesnej
drevinovej vegetácie, ktorá v južnej časti biokoridoru prechádza do starších smrekových porastov.
Biokoridor regionálneho významu Háj–Kýčera – Hrnčárky RBk7
Biokoridor je trasovaný z biocentra regionálneho významu Hrnčárky naprieč dolinou toku Pucov cez lesno
– lúčnu krajinu v šírke cca 600 m k biocentru regionálneho významu Háj-Kýčera. Južnú časť biokoridoru
tvorí mozaika lesnej a lúčnej krajiny, v severnej dominujú mladšie smrekové porasty.
Biokoridory okres Ružomberok
Biokoridor regionálneho významu Chočské vrchy – Čebrať Bk5r
Terestrický biokoridor spájajúci biocentrá Chočské vrchy a Čebrať. Významný je najmä pre migráciu
cicavcov.
Navrhované varianty zasahujú priamo do nasledovných prvkov ÚSES touto plochou:

Modrý variant (tunelový) V1

Zelený variant (mestský) V2

Biocentrum nadregionálneho
Ostrá a Tupá skala RBc12

významu 13,264
ha

Biokoridor regionálneho významu 0,228 ha
Minčol- Sopúšky – Orava – Hrnčárky
RBk2

Biokoridor nadregionálneho
Orava – hydrický NRBk2

významu 0,77 ha

Biokoridor
nadregionálneho 3,921 ha
významu Orava – hydrický NRBk2

Biocentrum
Choč PBc2

provincionálneho

významu 0,053
ha

Biocentrum
provincionálneho 0,053 ha
významu Choč PBc2

Biocentrum nadregionálneho
Chočské vrchy Bc1n

významu 4,092
ha

Biocentrum
nadregionálneho 4,092 ha
významu Chočské vrchy Bc1n

Ostatné ekostabilizačné prvky – genofondové lokality
Genofondová lokalita Sopúšky GL56
k.ú.

Oravský Podzámok, Kňažia

rozloha:

57,8 ha

popis:

Staré zmiešané porasty; včelár obyčajný, holub plúžik, sova dlhochvostá, žlna sivá

Genofondová lokalita GL58
k.ú.

Oravský Podzámok

rozloha:

34,2 ha
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Lokalita predstavuje smrekovo-bukové lesy a bukovo-smrekové lesy na západných
a severných svahoch kóty Kyčera nad nivou Oravy s významným výskytom
významných druhov treidy Aves a Mammalia.

Genofondová lokalita Bučník GL54
k.ú.

Záskalie pri Dolnom Kubíne

rozloha:

28,6 ha

popis:

Lokalita sa nachádza vo vrcholovej časti rázsochy Vtáčnik, ktorú pokrývajú lesné
spoločenstvá v kombinácii so zarastenými trvalými trávnymi porastami. V lesných
spoločenstvách prevládajú bučiny, menej sú zastúpené smrečiny, lokalita významná
výskytom druhov triedy Aves, orol krikľavý, muchárik malý, muchárik bielokrký, včelár
obyčajný.

Genofondová lokalita Mokraď GL47
k.ú.

Bziny

rozloha:

3,03 ha

popis:

Mokraďná plocha asi 50x40 m s hustým porastom Phragmites australis, zasypávanie
komunálnym odpadom; hniezdenie trsteniarikov, pŕhľaviarov, peníc, svrčiakov.

Genofondová lokalita Bukové GL48
k.ú.

Medzibrodie nad Oravou, Bziny

rozloha:

48,4 ha

popis:

staré sutinové bučiny, občas orol skalný, muchárik bielokrký, muchárik malý, holub
plúžik, občas bocian čierny, tesár čierny

Genofondová lokalita Hrnčárky GL49
k.ú.

Pucov, Bziny

rozloha:

35,1 ha

popis:

lokalita predstavuje staršie bučiny; žlna sivá, holub plúžik, tesár čierny, bocian čierny

Genofondová lokalita Predný Krnáč GL44
k.ú.

Dolný Kubín, Medzihradné

rozloha:

251,3 ha

popis:

Bukové a jedľovo-smrekové lesy, výr skalný, tesár čierny, kuvičok vrabčí, orol krikľavý,
holub plúžik, jastrab veľký
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Genofondová lokalita Kuzmínovo GL38
k.ú.

Oravská Poruba, Dolný Kubín, Vyšný Kubín, Jasenová

rozloha:

247 ha

popis:
Genofondová lokalita Tupá skala GL43
k.ú.

Vyšný Kubín

rozloha:

12,2 ha

popis:

Genofondová lokalita sa nachádza v CHA Ostrá a Tupá skala. Výskyt biotopov
európskeho a národného významu; výskyt rastlinných druhov európskeho významu
a ohrozených rastlinných druhov národného významu; lokalita je významná aj zo
zoologického hľadiska – najmä z hľadiska tried Reptilia (jašterica múrová) a Aves
(sporadicky sokol sťahovavý a výr skalný).

Genofondová lokalita Dolný Kubín GL37
k.ú.

Dolný Kubín

rozloha:

7,2 ha

popis:

Jedná sa o brehový porast rieky Orava v blízkosti ČOV v Dolnom Kubíne. Lokalita je
významná z hľadiska hniezdenia ďatlovcov, dudka. Plocha je ohrozená nelegálnym
výrubom drevín a zasypávaním komunálnym odpadom.

Genofondová lokalita Vyšnokubínske duby GL39
k.ú.

Vyšný Kubín, Jasenová

rozloha:

7,9 ha

popis:

Lokalita predstavuje zarastajúce pasienky s výskytom duba zimného. Výskyt biotopov
európskeho a národného významu; výskyt druhov európskeho významu a ohrozených
druhov národného významu.

Genofondová lokalita Zábradlie/Bralo GL40
k.ú.

Jasenová

rozloha:

43,5 ha

popis:

Lokalita predstavuje skalné bralá. Výskyt biotopov európskeho a národného významu.
Výskyt druhov európskeho významu a ohrozených druhov národného významu.
Významná lokalita s výskytom výra skalného.
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Genofondová lokalita Kunovo GL41
k.ú.

Jasenová

rozloha:

66,9 ha

popis:

ide o sekundárnu smrečinu s bohatým zastúpením vstavačovitých. Výskyt biotopov
európskeho a národného významu, výskyt rastlinných druhov európskeho významu
a ohrozených druhov národného významu

Genofondová lokalita Pod vrcholom Choča GL42
k.ú.

Vyšný Kubín

rozloha:

4,6 ha

popis:

Lokalita reprezentuje kosodrevinu a skalné bralá. Zasahuje do NPR Choč
a SKUEV0305 Choč. Výskyt biotopov európskeho a národného významu, výskyt
rastlinných druhov európskeho významu a ohrozených druhov národného významu.

Genofondová lokalita Leštinský potok GL45
k.ú.

Vyšný Kubín

rozloha:

15 ha

popis:

Na vŕbovo-jelšový brehový porast meandrujúceho potoka (dĺžka úseku asi 900 m)
a priľahlé lúky sa viaže výskyt rybárika riečneho, vodnára, trasochvosta horského. Na
priľahlých lúkach hniezdi prepelica poľná, chrapkáč poľný, štrakoš červenochrbtý.

Genofondová lokalita Lány GL46
k.ú.

Leštiny, Osádka

rozloha:

79,1 ha

popis:

Jedná sa o teplomilné stráne s krovitou nelesnou drevinovou vegetáciou, na ktoré sa
viaže výskyt štrakoša červenochrbtého, strnádky lúčnej, penice jarabej, pŕhľaviara
čiernohlavého.

Navrhované varianty zasahujú priamo do nasledovných genofondových lokalít:
Modrý variant (tunelový) V1

Zelený variant (mestský) V2

Vyšnokubínske duby GL39

0,081 ha

Predný Krnáč GL44

13,007 ha

Vyšnokubínske duby GL39

0,081 ha

Mapa územného systému ekologickej stability tvorí Prílohu 8 zámeru.

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia
Pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R3 sa nachádza v Žilinskom kraji, v okresoch Dolný Kubín a
Ružomberok. Okres Dolný Kubín leží v severnej časti Žilinského kraja, má rozlohu 490 km2 a tvorí južnú
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časť regiónu Orava. Okres Ružomberok s rozlohou 647 km2 sa nachádza v západnej časti Liptovskej
kotliny.
Obyvateľstvo
Informácie o stave obyvateľstva sme získali zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. Údaje o počte
obyvateľov, ich vekové zloženie uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.
Počet a hustota obyvateľov dotknutých obcí
Hustota obyv.

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov

v roku 1996

v roku 2019

Oravský Podzámok

1296

1373

38,85

Medzibrodie nad Oravou

417

559

82,8

Bziny

údaj chýba

563*

údaj chýba

Dolný Kubín

19753

18 665

340,62

Vyšný Kubín

511

787

61,33

Jasenová

391

419

35,33

Valaská Dubová

770

786

61,18

Likavka

2970

3032

165,84

Obec

* údaj z roku 2016

na km2
rok 2019

Zdroj: statistics.sk

Vekové zloženie obyvateľov dotknutých obcí
Obec

Priem. vek obyvateľa
v roku 2019

Podiel osôb
v produktívnom veku
(%)

Podiel osôb
v poproduktívnom veku
(%)

Oravský Podzámok

40,26

67,44

16,53

Medzibrodie nad Oravou

36,91

68,34

10,91

Dolný Kubín

40,93

69,3

15,6

Vyšný Kubín

38,76

68,74

13,47

Jasenová

41,73

69,21

15,51

Valaská Dubová

40,26

66,67

15,78

Likavka

41,9

66,36

18,9

Zdroj: statistics.sk

Problémom nielen dotknutého územia, ale aj celého Slovenska , je populačné starnutie, ktoré svojimi
dopadmi ovplyvňuje všetky oblasti spoločenského života – ekonomickú, sociálnu a v neposlednom rade
aj sféru zdravotnej starostlivosti. Kým v roku 2006 bol priemerný vek obyvateľa Dolného Kubína 35,57,
v roku 2012 stúpol na 38,19 a v roku 2019 dosiahol 40,26 roka.
Podľa ÚPSVaR miera evidovanej nezamestnanosti v apríli 2020 dosiahla v okrese Dolný Kubín 6,88 %.
Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie bol 1367. Ku koncu mesiaca apríl 2020 bolo evidovaných
400 voľných pracovných miest.
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Sídlo a jeho história
Navrhovaná trasa úseku rýchlostnej cesty R3 prechádza katastrálnymi územiami obcí Oravský
Podzámok, Medzibrodie nad Oravou, Bziny, Mokraď - časť obce Dolný Kubín (len v zelenom mestskom
variante), Dolný Kubín, Medzihradné - časť obce Dolný Kubín (len v modrom tunelovom variante), Vyšný
Kubín, Jasenová, Valaská Dubová, Likavka.
Dotknuté obce a ich rozloha
Obec

Rozloha (km2)

Oravský Podzámok

35,25

Medzibrodie nad Oravou

6,58

Bziny

5,84

Dolný Kubín

55,05

Vyšný Kubín

12,74

Jasenová

11,93

Valaská Dubová

12,79

Likavka

18,26

Dolný Kubín
Dolný Kubín je centrom dotknutého územia. Mesto leží na Dolnej Orave, v údolí rovnomennej rieky,
v južnej časti Oravskej vrchoviny. Pre návštevníkov je vstupnou bránou na Oravu. Cez mesto vedú
európske trasy E70 a I/59 spájajúce sever a juh Európy, aj železnica.
Dolný Kubín je okresným mestom a administratívnym centrom regiónu. Sídlo tu má viacero verejných
inštitúcií, ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy v ich pôsobnosti. Mesto je súčasťou Euroregiónu Tatry,
aktívne sa podieľa na rôznych aktivitách v rámci cezhraničnej spolupráce.
Pôvod názvu Kubín odvodzuje jazykovedec Rudolf Krajčovič od označenia priestoru, ktorý zahaľujú
kúdoly dymu v čase spaľovania koreňov a zbytočnej dreviny na klčovisku rúbaniska; v stredoveku
z historického názvu Klubín vznikol názov Kubín s orientačnými prívlastkami podľa polohy Nižný a Vyšný,
neskôr Dolný a Vyšný. Reálnosť výkladu potvrdzuje názov neďalekej obce Poruba (výrub lesa,
rúbanisko).
Na území mesta sa nachádza niekoľko významných archeologických lokalít, prevažne z mladšej doby
bronzovej (ľud lužických popolnicových polí). O pobyte slovanských obyvateľov sú známe doklady z 9.
storočia nášho letopočtu. Opevneným hradiskom boli už vo veľkomoravskom období Trniny. Kubín sa
prvýkrát spomína v roku 1325 v listine, ktorou turčiansky konvent potvrdil zmenu majetkov a získanie
osady Vyšný Kubín zemepánom z Liptovskej Revúcej.
Navrhovaná trasa R3 prechádza ďalšími piatimi obcami, ktoré patria do okresu Dolný Kubín, z nich za
najvýznamnejšiu považujeme obec Oravský Podzámok.
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Oravský Podzámok
Ako osada existoval už v časoch Krista. Dokazujú to vykopávky. V historických dokumentoch doteraz
nájdených sa však spomína až v roku 1267, kedy už hradné bralo bolo dávno osídlené. V obci sa
nachádza jedna z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska - Oravský hrad, vybudovaný na
skale nad riekou Orava ako „orlie hniezdo“. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po
tatárskom vpáde v roku 1241. Z pôvodne malej pevnosti z 13.storočia vznikol v priebehu nasledujúcich
storočí rozsiahly hradný areál, ktorý má dnes 154 miestností. V obci sa tiež nachádza Oravské múzeum
P. O. Hviezdoslava a múzeum kočiarov.
Obce Valaská Dubová a Likavka patria do okresu Ružomberok.
Likavka
Prvá písomná zmienka o osade Likava je v neznámej listine z obdobia vlády Bela IV. (1235 - 1270),
o ktorej sa zachovala zmienka z roku 1341. Osada Likava ležala pri dôležitej krajinskej obchodnej ceste,
vedúcej zo Zvolena cez Revúcku dolinu popri Ružomberku (kde bola križovatka obchodných ciest)
a smerovala cez Oravu ďalej do Poľska. Nad touto cestou dal župan Donč vybudovať v druhej polovici
30. rokov 14. storočia hrad, ktorý dostal názov podľa pôvodnej osady - Likava. Počas svojej existencie
bol hrad sídlom rovnomenného hradného panstva, ktoré spravovalo mestečká a dediny dolného a veľkej
časti stredného Liptova. Architektúra hradu je cenným svedectvom obdobia neskorej gotiky a renesancie,
palácový komplex sa radí medzi najvyššie stavby svojho druhu na Slovensku.
Aktivity a infraštruktúra
Priemyselná výroba
Podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín na roky 2014 - 2020 okres
Dolný Kubín výrazne zaostáva za celoslovenským priemerom v oblasti technológií a infraštruktúry,
približne na úrovni priemeru Slovenska je v oblasti ekonomickej aktivity, verejnej správy a legislatívy. Nad
úrovňou SR je v oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov. Za najväčšie konkurenčné výhody okresu možno
považovať dostupnosť voľnej pracovnej sily, disciplínu a pracovitosť zamestnancov, či nízku byrokraciu
a prieťahy v konaní na úradoch. Ako hlavné bariéry rozvoja podnikania boli vyhodnotené úroveň
konkurencie v priemysle, migrácia kvalifikovanej pracovnej sily a vzdelanostná úroveň uchádzačov o
zamestnanie.
V roku 2018 bolo na území okresu Dolný Kubín evidovaných 41 podnikov, čo je oproti roku 2017 nárast
o 5 podnikov. Podnik sa chápe ako organizácia (právny subjekt) s 20 a viac zamestnancami s hlavnou
činnosťou priemyselnou a organizácie s počtom zamestnancov do 19 osôb, ktoré mali v roku 2017 obrat
vyšší ako 5 mil. eur. 6 049 osôb bolo v roku 2018 zamestnaných v priemysle. (Zdroj: Ročenka priemyslu
2019, ŠÚ SR).
V meste Dolný Kubín má dlhoročnú tradíciu najmä strojárstvo a elektrotechnika ktorých predstaviteľmi
boli od päťdesiatych rokov minulého storočia štátne podniky ZVL a SEZ. Na ich činnosť nadviazali viaceré
firmy, ktoré v súčasnom období hlavne dodávajú komponenty pre automobilový priemysel: Miba Sinter
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Slovakia, Klauke Slovakia, s.r.o., Bourbon Automotive Plastics s.r.o., Nobel Automotive Slovakia, s.r.o.
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. a iné.
Rovnako má v okrese Dolný Kubín dlhodobé tradície hutnícky priemysel, ktorý priamo v meste zastrešuje
spoločnosť KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.. V obci Istebné sa nachádza aj spoločnosť OFZ, a.s. ktorá je
výrobcom ferozliatin. Stavebníctvom a stavebnou činnosťou sa popri množstve malých firiem a
živnostníkov zaoberajú spoločnosti Oraving, s.r.o., a J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.
Napriek tomu, že po zmene politického systému vzniklo v meste viacero firiem z oblasti služieb, vývoja
softvéru či výroby moderných technológií, možno konštatovať, že štruktúra zamestnávateľov je málo
diverzifikovaná. Chýbajú firmy, ktoré by využili potenciál oblasti, t. j. napr. z oblasti spracovania dreva,
potravinárskeho priemyslu či výroby stavebných hmôt. Naviazanosť na automobilový priemysel prináša
so sebou riziko možného útlmu výroby, a tým zvýšenie nezamestnanosti v meste a okolí.
Poľnohospodárska výroba
V Oravskom regióne združuje poľnohospodárske podniky Oravská poľnohospodárska a potravinárska
komora Dolný Kubín. Spolu je to 28 podnikov. V dotknutom území sa nachádzajú dve poľnohospodárske
družstvá – Poľnohospodárske družstvo Jasenová – Dolný Kubín, ktoré sa venuje poľnohospodárstvu,
zmiešanému hospodárstvu, chovu dobytka a mlieku a Poľnohospodárske podieľnícke družstvo Pucov,
ktoré sa venuje rastlinnej a živočíšnej výrobe. Orava je z pohľadu poľnohospodárskej výroby špecifická.
Aj napriek transformácii začiatkom 90. rokov minulého storočia ostali družstvá takmer v každej dedine.
Dnes zamestnávajú viac ako 800 ľudí. V tomto regióne, vzhľadom na pôdne a klimatické podmienky, sa
dá vo veľkom robiť rentabilne len chov hovädzieho dobytka a chov oviec, ktoré sa chovajú na mlieko
a mäso. Malých farmárov je veľa, ale obhospodarujú malú výmeru pôdy a tej zodpovedá aj veľmi nízka
produkcia. Väčšinou sa jedná o samozásobiteľské farmy, ktoré svoju produkciu spotrebujú v rodine. Až
90 percent poľnohospodárskych komodít je vyrobených na družstvách.
Lesné hospodárstvo
Slovenská republika sa zaraďuje medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou. Výmera lesných
pozemkov je na Slovensku pomerne stabilná a v súčasnosti predstavuje 41,2 % z celkovej výmery štátu.
Z dlhodobého hľadiska sa výmera LP mierne zvyšuje, vrátane porastovej pôdy. Od roku 1991 do roku
2013 sa zvýšila o 36,1 tis. ha (1,8%). V rámci krajov SR je Žilinský kraj najviac zalesneným, lesy tu
zaberajú 56 % územia, nasleduje susedný Banskobystrický kraj (49,1 %), najmenej zalesnené sú
Nitriansky a Trnavský kraj (cca 15%) (Zdroj: Enviroportal, 2013).
Podľa Štatistickej ročenky o pôdnom fonde v SR 2020 (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky) bola k 1.1. 2020 štruktúra pôdneho fondu (ha) v okresoch Dolný Kubín a Ružomberok
nasledovná:
Okres

Poľn. pôda

Lesné

Vodné plochy

pozemky

Zastavané

Ostatné

Celková

plochy

plochy

výmera

Dolný Kubín

21 126

22 823

768

1 765

2 701

49 184

Ružomberok

18 135

42 798

431

2 137

1 178

64680

V okrese Dolný Kubín sa k 24.6. 2020 nachádzajú nasledovné kategórie lesa:
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Kategória lesa

Výmera v ha

Percentuálne rozdelenie

Hospodársky

17 075,69

77 %

Ochranný

5 097,93

23%

Spolu

22 173,62

100%

V kategórii lesa s ochrannou funkciou prevažuje subkategória Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou
ochrany pôdy (65%).
Trasy riešených variantov prechádzajú plochami PPF, LPF aj ostatnými plochami. Z hľadiska záberu
lesných pozemkov vychádza výhodnejšie zelený (mestský) variant so záberom 3,40 ha lesných
pozemkov.
Porastová mapa tvorí mapovú prílohu č. 9 tohto zámeru.
Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra je tvorená nasledovnými zložkami:
− vodohospodárske vedenia a zariadenia, vodárenské zdroje – verejné a neverejné vodovody,
kanalizácia, pramene, vrty,
Zásobovanie pitnou vodou ako i správu väčšiny kanalizácie v meste Dolný Kubín zabezpečuje Oravská
vodárenská spoločnosť, a.s. (OVS) Dolný Kubín. Mesto nie je v rámci svojho územia sebestačné
v zásobovaní pitnou vodou. Hlavným zásobovacím systémom v katastrálnom území je oravský skupinový
vodovod, ktorého prívodné potrubie zo zdrojov v Oraviciach privádza vodu do vodojemov na území
mesta. Napojenosť obyvateľov je veľmi vysoká, niektoré zdroje uvádzajú napojenosť vyše 99%.
Na Oravský skupinový vodovod sú napojené aj obce Oravský Podzámok a Medzibrodie nad Oravou,
Jasenová. V obci Valaská Dubová je vybudovaný verejný vodovod. Kvalita vody dosahuje štandardnú
úroveň. Obec vlastní 2 rezervoáre na vlastnom území a 1 rezervoár je pre potreby mesta Dolný Kubín.
Všetky rezervoáre majú inštalované automatické upravovanie vody. Vodný zdroj, ktorý je rezervou NsP
v Dolnom Kubíne, plní funkciu náhradného zdroja. Prebytočná voda odteká voľne do prírody. Podľa
rozborov je kvalita vody veľmi dobrá. Obec Likavka je zásobovaná pitnou vodou z vodného zdroja
„Kramariská“ (9 prameňov) a z „Predného Choča“ (2 pramene). Voda je akumulovaná vo vodojeme 2 x
500 m3, umiestneného nad obcou. Väčšina domov v obci je zásobovaná gravitačne. Vodou z vodojemu
dotuje obec Likavka aj časť mesta Ružomberok – Rybárpole (v prípade potreby).
Mesto Dolný Kubín má vybudovanú jednotnú a delenú kanalizačnú sieť. Čistiareň odpadových vôd (ČOV)
je umiestnená mimo územia mesta Dolný Kubín. V ČOV sa v súčasnosti čistia odpadové vody z celého
mesta, okrem časti priemyselného areálu v Mokradi, kde je v prevádzke súkromná ČOV. Odpadové vody
v území mimo dosahu verejnej kanalizácie mesta sú akumulované, resp. zneškodňované individuálne.
Existujúce ČOV na území mesta vyhovujú súčasným nárokom. Napojenosť obyvateľov na centrálny
kanalizačný systém je na úrovni 92% (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín
na roky 2014-2020, Mesto Dolný Kubín). Obce Oravský Podzámok a Vyšný Kubín sú odkanalizované
len čiastočne. Obec Oravský Podzámok v roku 2015 vlastnilo a prevádzkovalo 2 ČOV, na ktoré bolo
napojených 46 domácností, čo bolo z celkového počtu 466 domácností obce 9,9%. Obec Bziny má
vybudovanú verejnú kanalizáciu. V obci Jasenová prevádzkuje verejnú kanalizáciu Oravská vodárenská
spoločnosť. V obci Valaská dubová chýba verejná splašková kanalizácia a napojenie na ČOV. Likvidácia
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odpadových vôd je riešená suchými WC, žumpami alebo septikmi, ktorých prepady znečisťujú potoky
pretekajúce obcou. Obec nemá v súčasnosti vyriešené komplexné centrálne odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd. Likvidácia splaškových vôd je riešená individuálne do žúmp a vývozom splaškov do
ČOV Ružomberok. Obec Likavka má vybudovanú verejnú stokovú sieť jednotnej sústavy s odľahčením
dažďových vôd do toku Váhu a prepojením odľahčených splaškových vôd zhybkou pod Váhom do
mestskej stokovej siete Ružomberok. Čistenie odpadových vôd je realizované v ČOV mesta Ružomberok
s dostatočnou kapacitou.
- rozvody elektrickej energie, el. stanice a el. zariadenia,
Všetky dotknuté obce sú komplexne elektrifikované. Zásobovanie elektrickou energiou v meste Dolný
Kubín je zabezpečované prostredníctvom spoločnosti SSE – distribúcia, a.s.. Jednotlivé objekty
občianskej a technickej vybavenosti sú v meste Dolný Kubín zásobované elektrickou energiou
z murovaných a stožiarových transformátorových staníc. Obec Vyšný Kubín je zásobovaný
z transformovne Dolný Kubín, cez hlavné zásobné linky. Z tejto linky sú vyvedené odbočky ukončené
v trafostaniciach, ktorých je v intraviláne obce 5 ks. Z distribučných trafostaníc sú vedené vzdušné
a káblové vývody na sekundárny rozvod. Obec Valaská Dubová je zásobovaná elektrickou energiou
z rozvodne v Liskovej a D. Kubíne. Domácnosti a ostatné objekty občianskej vybavenosti sú zásobované
z 5 trafostaníc VN/NN, ktoré sú umiestnené v intraviláne. V súvislosti s rozvojom IBV (prípadne i HBV) sa
plánuje rozšírenie sietí NN rozvodov v obci. Obec Likavka je zásobovaná elektrickou energiou
prostredníctvom 18 trafostaníc.
- plynárenské vedenia a zariadenia,
Zásobovanie plynom v meste Dolný Kubín je zabezpečované prostredníctvom spoločnosti SPP –
distribúcia, a.s.. Na území mesta Dolný Kubín je v prevádzke sústava plynovodov, ktoré slúžia na
tranzitnú dopravu plynu ako aj na plošnú plynofikáciu mesta Dolný Kubín a ďalších obcí – Oravský
Podzámok, Bziny. Plynofikované sú taktiež obce Medzibrodie nad Oravou, Jasenová a Likavka.
V obciach Valaská Dubová a Vyšný Kubín rozvodná sieť plynu chýba.
Dopravná infraštruktúra
Verejná osobná doprava predstavuje dôležitý sociálno – ekonomický prvok prostredia. Jej charakter
spočíva v uspokojovaní každodenných požiadaviek na prepravu (migrácia do zamestnania, škôl, úradov,
do zdravotníckych zariadení a pod.). Na tejto úlohe sa rozhodujúcou mierou podieľa osobná, autobusová,
železničná doprava a výrazný podiel má aj mestská autobusová doprava. Za ostatných 15 rokov na
Slovensku zaznamenávame medziročne pokles cestujúcich v autobusovej doprave o cca 6 %. Je to obraz
stúpajúceho podielu individuálneho motorizmu, zmien v oblasti zamestnanosti, ale aj nástupu
nízkopočetných ročníkov žiakov do škôl.
Na zabezpečenie funkčného dopravného systému je nevyhnutná rozvinutá a po technickej a kvalitatívnej
stránke vyhovujúca dopravná infraštruktúra. Dopravné siete významne ovplyvňujú rozvoj ekonomiky
regiónov, mobilitu pracovnej sily, kvalitu života obyvateľov a odstraňovanie regionálnych disparít medzi
regiónmi. Cestná sieť je rozhodujúcim faktorom tvoriacim predpoklad pre zodpovedajúcu dopravnú
obsluhu územia a jeho ekonomický rozvoj.
Základný komunikačný systém dotknutého územia tvoria 2 cesty: cesta Sever - Juh I. triedy, a to trasa
I/59 E77 z Poľskej republiky do Ružomberka a druhá I/70, spojnica Kraľovany-Trstená, ktorá je často
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využívaná pre tranzitnú dopravu, aj napriek tomu, že tranzit nákladnej dopravy po ceste I/70 je dopravným
značením vylúčený.
Cesta I/59
Cesta I/59 je cesta I. triedy na Slovensku. Jej začiatok sa nachádza v Banskej Bystrici na križovatke
s cestou I/66 a končí na hraničnom priechode Trstená, cez ktorý prechádza na územie Poľska a pokračuje
ako DK7. Jej celková dĺžka je 112 km. Cesta bola pôvodne klasifikovaná ako cesta II. triedy 523.

Obrázok č. 3 Cesta I/59

Cesta I/59 v 19,5 km dlhom úseku Oravský Podzámok – diaľnica D1 prechádza zastavaným
a nezastavaným územím obcí. Návrhové parametre trasy, jej súčasný technický stav a intenzita dopravy
prechádzajúca jej profilom sa v jednotlivých úsekoch mení. Vznikajú tak úseky s plynulou premávkou, ale
aj úseky so zníženou kvalitou dopravného prúdu pre ich nedostatočnú kapacitu. Vybudovaním rýchlostnej
cesty R3, ktorá prevezme väčšiu časť dopravy, dôjde k výraznému odľahčeniu existujúcich úsekov.
Cesta I/70
Cesta I. triedy 70 (I/70) je cesta I. triedy na Slovensku v okrese Dolný Kubín. Spája I/18 a Dolný Kubín.
Celková dĺžka I/70 je 17 km. Cesta bola pôvodne klasifikovaná ako cesta II. triedy 522. Cestná
komunikácia I/70 sa začína na križovatke s I/18, odkiaľ pokračuje do Párnice a končí v Dolnom Kubíne.
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Obrázok č. 4 Cesta I/70

Cestnú sieť I. triedy dopĺňajú cesty III. triedy a to:
Cesty III. tr.

Dĺžka (km)

Začiatok

Koniec

III/2246

4,388

cesta I/59

mesto Dolný Kubín

III/2250

15,046

mesto Dolný Kubín

križovatka Leštiny

III/2248

4,733

III/2247

10,646

III/2262

1,822

Dolný Kubín

III/2255

1,016

Jasenová

III/2256

9,566

III/2225

0,762

Dolný Kubín
cesta I/59(Vyšný Kubín)

cesta I/59

Malatiná

Komjatná
Valaská Dubová

Na základe celoštátneho sčítania dopravy a údajov získaných z automatických sčítačov dopravy, ktoré
boli získané zo štúdie realizovateľnosti R3, z Dopravného prieskumu v Dolnom Kubíne a z údajov NDS,
je najzaťaženejší úsek cesty I/70 mimo zastavaného územia obce. Najzaťaženejší úsek cesty I/59 je
medzi MÚK Kňažia a MÚK DK stred a to 10 745 voz./24 h. (r. 2018).
Občianska vybavenosť, služby a cestovný ruch
Občianska vybavenosť
Ako sme už vyššie spomínali Dolný Kubín je okresným mestom a administratívnym centrom regiónu.
Úroveň občianskej vybavenosti možno v meste hodnotiť ako nadpriemernú. Mesto má k dispozícii
relatívne dobre rozvinutú sieť kultúrnych inštitúcií: Mestské kultúrne stredisko, verejnú knižnicu, galériu.
V meste pôsobí široká sieť škôl a školských zariadení. V roku 2019 bolo v Dolnom Kubíne evidovaných
10 materských škôl (7 štátnych, 2 súkromné a 1 cirkevná). Vzdelávanie je zabezpečené v základných
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školách, Štatistický úrad SR ich eviduje v roku 2019 celkovo 5. V rámci stredného a vyššieho vzdelávania
sú v meste evidované 2 Gymnáziá, 4 štátne odborné školy a 1 súkromná odborná škola. Mesto je tiež
zriaďovateľom dvoch základných umeleckých škôl. V meste sa v roku 2019 evidovalo 8 zariadení na
voľný čas a záujmovú činnosť pre deti a mládež.
V meste je poskytovaných niekoľko typov sociálnych služieb: soc. služby krízovej intervencie, soc. služby
na podporu rodín s deťmi, sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
a podporné služby. Z hľadiska zdravotnej starostlivosti je situácia priemerná. V meste sa nachádza
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho – Jégého, 11 výdajní liekov a lekární, 11
ambulancií stomatológa, 10 ambulancií praktického lekára pre dospelých a 6 pre deti (Zdroj: statistics.sk).
Nachádza sa tu aj množstvo špecializovaných súkromných ambulancií. V meste je dobre zastúpený
bankový a finančný sektor, podobne sa to týka aj poisťovní.
V meste sa nachádzajú nasledovné inštitúcie: Daňový úrad Žilina – pobočka Dolný Kubín, Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný súd,
Okresný úrad Dolný Kubín, Okresný úrad Dolný Kubín – stavebný úrad, Sociálna poisťovňa, Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny.
Cestovný ruch
Charakteristika cestovného ruchu v dotknutom území a okolí vychádza z jeho kultúrno - historického, ale
aj prírodného potenciálu.
Top atrakciou je Oravský hrad, nachádzajúci sa v Oravskom Podzámku. Hrad je v súčasnosti sídlom
Oravského múzea. Ročne ho navštívi takmer 200 000 turistov, ktorí si môžu pozrieť expozície rozdelené
na historickú, etnografickú a prírodovednú časť. Hrad je vďačným objektom aj pre filmárov už takmer 100
rokov. Natočených tu bolo niekoľko rozprávok, dobrodružný seriál, ba aj horor.
Do top 8 atrakcií Oravy je zaradená aj Oravská galéria v Dolnom Kubíne. Zbierkovým fondom v počte
viac ako 8 300 ks umeleckých diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku.
V obci Jasenová stojí pamätný dom slovenského realistického spisovateľa, dramatika a lekára Martina
Kukučína. Orava je rodiskom veľkého množstva literárne činných osobností, čoho odrazom je aj počet
literárnych expozícií v správe Oravského múzea - 5. V regióne sa nachádza niekoľko ďalších múzeí,
kaštieľov, sakrálnych a technických pamiatok. Vo Vyšnom Kubíne zriadili archeopark, ktorý ponúka
možnosť nazrieť do obdobia lužickej kultúry, kde môžeme vidieť náradie z doby bronzovej, funkčné pece
na chlieb, vypaľovanie keramiky alebo tavenie bronzu. Archeopark je vhodným tipom na celodenné
aktivity spojené s poznávaním života pravekých ľudí.
V roku 2019 expozície múzea navštívilo 289 119 turistov, čo je nárast o 4,9 % oproti predchádzajúcemu
obdobiu. Najnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad
s návštevnosťou 196 748 osôb čo je nárast o 1,7 % oproti predchádzajúcemu roku. Výrazný nárast
návštevníkov sme zaznamenali na Oravskej lesnej železnici (Oravská Lesná), kde sa podiel návštevnosti
oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 8,8 % – 48 055 návštevníkov. Najnavštevovanejšími mesiacmi
boli letné mesiace júl a august.
Čo sa týka prírodného potenciálu, mesto Dolný Kubín je východiskom do najkrajších častí Oravskej
Magury. Jej najnavštevovanejším vrchom je Kubínska hoľa. Ďalšou obľúbenou lokalitou je vrchol Veľkého
Choča – najvyššieho vrchu Chočských vrchov, ale aj vrch Minčol. Obľúbenou je tiež krátka a nenáročná
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prechádzka okolím Vyšného Kubína na Tupú a Ostrú skalu. Dotknuté územie je ideálne na nenáročné
výlety pre rodiny s deťmi, či náročné horské a vysokohorské túry.
Medzi športovo – rekreačné aktivity, ktoré toto územie ponúka patrí jednoznačne lyžovanie – tak zjazdové
ako aj bežecké, keďže Orava je zasneženým a mrazivým regiónom. Nachádzajú sa tu 3 zimné strediská.
Najväčším a zároveň najbližším lyžiarskym strediskom je SKI PARK Kubínska Hoľa, Dolný Kubín. Je to
moderné lyžiarske stredisko so širokým spektrom lyžiarskych tratí a prepravné zariadenia majú kapacitu
9 000 pasažierov za hodinu. Toto stredisko ponúka rôzne aktivity nielen v zime, ale aj v lete – zipline
(najdlhší a najmodernejší v strednej a východnej Európe s dĺžkou 1 234m), cykloturistiku, downhill,
paragliding, terénne kolobežky a iné. Cykloturistika je obľúbenou aktivitou a región má na ňu aj vhodné
podmienky. Vyznačuje sa rôznorodosťou a pestrosťou cyklistických trás, čím priťahuje do regiónu z roka
na rok stále viac a viac turistov. Trasy sú nielen pre tých, ktorý hľadajú výzvy, ale aj pre rodiny s deťmi,
staršie osoby ako aj pre rekreačných cyklistov. Popri cyklistike môžu turisti Oravy navštíviť rôzne kultúrne
pamiatky, ktoré sa nachádzajú popri cyklotrasách. V Dolnom Kubíne je aj moderný aquapark,
AQUARELAX, Dolný Kubín.
Žilinský kraj je najnavštevovanejším krajom na Slovensku. Vyhľadáva ho až štvrtina zo všetkých turistov
pohybujúcich sa po Slovensku. Najviac zahraničných turistov prichádza z Čiech a z Poľska, ale prilákal
aj turistov napr. z Veľkej Británie či Nemecka. Oravský hrad je najnavštevovanejším hradom na
Slovensku.
Služby
V okrese Dolný Kubín Štatistický úrad SR za rok 2019 eviduje nasledovné údaje o ubytovacích
kapacitách:
Okres Dolný Kubín, rok 2019
Počet ubytovacích zariadení

45

Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach

1 718

Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach

35 935

Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach

90 754

V meste nie je k dispozícii kompletná databáza stravovacích zariadení podľa kategórie, ani ich stravovacia
kapacita. Lokalizácia pohostinských odbytových stredísk je nerovnomerná. Stravovacie zariadenia sú buď
súčasťou ubytovacích zariadení, ktoré slúžia aj pre neubytovaných hostí alebo sú samostatné ako napr.
reštaurácie, pizzérie, bufety, hostince, vinárne, kaviarne, pivárne, pohostinstvá, espressá, bary či
cukrárne.
Kultúrnohistorické hodnoty územia
Národné kultúrne pamiatky
Podľa evidencie Pamiatkového úradu SR sa v dotknutom území nachádzajú nasledovné nehnuteľné
národné kultúrne pamiatky:
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Pamiatkový objekt

Zaužívaný názov PO

Bližšie určenie PO

PAMÄTNÍK

Pamätník
posádke

SNP

Dolný Kubín

HRADISKO VÝŠINNÉ

Tŕniny

skúmané

Dolný Kubín

HROB S POMNÍKOM

1849-1921,básnik

Hviezdoslav P.O.

Dolný Kubín

HROB S POMNÍKOM

1821-1877,spisovateľ

Matúška J.

Dolný Kubín

SÝPKA

sypáreň

zrubová konštrukcia

Dolný Kubín

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

zrubová konštrukcia

Dolný Kubín

DOM ĽUDOVÝ

kópia ľudového domu z 18.st.

zrubová konštrukcia

Gäceľská cesta, 3

DOM
REMESELNÍCKY
PAMÄTNÝ

Farbiarsky dom, 1908-1973

Florin T.H.

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám.,

POMNÍK

1849-1921,básnik

Hviezdoslav P.O.

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám.

PAMÄTNÍK

pamätník sovietskej armády

sov.armáda

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám., 2

RADNICA

Mestský úrad,býv.banka

chodbová,nárožná

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám., 7

KNIŽNICA

Oravské
P.O.Hviezdoslava

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám., 11

DOM
PAMÄTNÝ

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám., 11

Dolný Kubín

Dolný Kubín

Dolný Kubín

ŽUPNÝ

povstaleckej

múz.

solitér

župný dom, Oravská galéria

SNP-mobilizácia

TABUĽA PAMÄTNÁ

SNP-mobilizácia,padlí

padlí
SNP+mobilizácia

Hviezdoslavovo
nám., 22

DOM PAMÄTNÝ

Hviezdoslavov dom

nárožný

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám., 22

TABUĽA PAMÄTNÁ

1849-1921,básnik

Hviezdoslav P.O.

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám., 32

DOM PAMÄTNÝ

rodný dom L.N.Jégého,18661940,spisovateľ

Jégé Nádaši L.

Dolný Kubín

Hviezdoslavovo
nám., 32

TABUĽA PAMÄTNÁ

1866-1940,spisovateľ

Jégé Nádaši L.

Dolný Kubín

Kohútov sad

PAMÄTNÍK

1821-1877,spisovateľ

Matúška J.

Dolný Kubín

Matúškova ul.

PAMÄTNÍK

1821-1877,básnik

Matúška J.

Oravský
podzámok

DOM ĽUDOVÝ

dvojdom
časťou

zrubová konštrukcia

Oravský
Podzámok

PILIER
PODSTAVCOM

Oravský
Podzámok

hospodárskou

pilier pod sochou sv.Jána
Nep

hranolový

SOCHA

socha sv.Jána Nepomuckého

sv.Ján
Nepomucký,anjeli

Oravský
Podzámok

POMNÍK

1849-1921,básnik

Hviezdoslav P.O.

Oravský
Podzámok

HROB S POMNÍKOM

hrob 26 padlých partizánov

padlí partizáni
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Pamiatkový objekt

Zaužívaný názov PO

Bližšie určenie PO

Oravský
Podzámok

CISTERNA

hradná cisterna

hradné jadro

Oravský
Podzámok

PRANIER

pranier

predhradie I.

Oravský
Podzámok

STAVBA OBYTNÁ II.

administratívny trakt

predhradie I.

Oravský
Podzámok

MÚR PARKANOVÝ

múr parkanový

hradné jadro

Oravský
Podzámok

BAŠTA I.

V delová bašta

hradné jadro

Oravský
Podzámok

BAŠTA II.

Z delová bašta

hradné jadro

Oravský
Podzámok

SCHODISKO
PRÍSTUPOVÉ I.

schodisko

hradné jadro

PALÁC HRADNÝ I.

citadela

hradné jadro

Oravský
Podzámok

VEŽA
SCHODISKOVÁ

schodisková veža

hradné jadro

Oravský
Podzámok

KAPLNKA HRADNÁ I.

kaplnka

hradné jadro

Oravský
Podzámok

PALÁC HRADNÝ III.

palác Jána z Dubovca

hradné jadro

Oravský
Podzámok

VEŽA OBYTNÁ

obytná veža

hradné jadro

Oravský
Podzámok

PALÁC HRADNÝ II.

Korvínovský palác

hradné jadro

Oravský
Podzámok

NÁDVORIE HRADNÉ
I.

horné nádvorie

hradné jadro

Oravský
Podzámok

STUDŇA HRADNÁ

studňa

hradné jadro

Oravský
Podzámok

VEŽA BRÁNOVÁ II.

S vstupná brána

predhradie III.

Oravský
Podzámok

NÁDVORIE HRADNÉ
V.

nádvorie predhradia III.

predhradie III.

Oravský
Podzámok

VEŽA BRÁNOVÁ I.

J brána

predhradie II.

Oravský
Podzámok

NÁDVORIE HRADNÉ
III.

nádvorie predhradia I.

predhradie I.

Oravský
Podzámok

NÁDVORIE HRADNÉ
IV.

nádvorie predhradia II.

predhradie II.

Oravský
Podzámok

BRÁNA
SCHODISKOM

brána so schodiskom

hradné jadro

Oravský
Podzámok

SCHODISKO
PRÍSTUPOVÉ II.

schodisko

predhradie I.

Oravský
Podzámok

Adresa

Zámer

č. 1

SO
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Pamiatkový objekt

Zaužívaný názov PO

Bližšie určenie PO

Oravský
Podzámok

BAŠTA III.

Archívna bašta

predhradie I.

Oravský
Podzámok

NÁDVORIE HRADNÉ
II.

nádvorie predhradia I.

predhradie I.

Oravský
Podzámok

KAPLNKA HRADNÁ
II.

kaplnka sv.Michala

predhradie I.

Oravský
Podzámok

PALÁC HRADNÝ IV.

Thurzov palác

predhradie I.

Oravský
Podzámok

PARKAN

parkan

hradné jadro

Oravský
Podzámok

BASTIÓN
KAZEMATAMI

bastión

predhradie II.

Oravský
Podzámok

STAVBA OBYTNÁ I.

fara

predhradie I.

Oravský
Podzámok

MÚR HRADBOVÝ I.

V hradbový múr

predhradie I.

Oravský
Podzámok

MÚR HRADBOVÝ II.

J hradbový múr

predhradie II.

Oravský
Podzámok

ALTÁNOK

glorieta

predhradie II.

Oravský
Podzámok

MÚR HRADBOVÝ III.

Z hradbový múr

predhradie III.

Oravský
Podzámok

KOSTOL

farský
k.
Nepomuckého

S

sv.Jána

r.k.sv.Jána
Nepomuckého

Oravský
Podzámok

Hviezdoslavovo
nám., 6

POŠTA

stará pošta

solitér

Oravský
Podzámok

Hviezdoslavovo
nám., 8

BUDOVA
ADMINISTRATÍVNA

budova "Turistu"

solitér

Oravský
Podzámok

Hviezdoslavovo
nám., 9

BUDOVA
ADMINISTRATÍVNA

administratívna budova

chodbový,nárožný

Oravský
Podzámok

Hviezdoslavovo
nám., 10

HOTEL

hotel Oravan

solitér

Oravský
Podzámok

Hviezdoslavovo
nám., 13

BUDOVA
ADMINISTRATÍVNA

Múzeum hist.lesníctva na
Orave

chodbová,solitér

Oravský
Podzámok

Hviezdoslavovo
nám., 14

BUDOVA
ADMINISTRATÍVNA

kaviareň Alžbetka

nárožná

Medzibrodie
nad Oravou

ZVONICA DREVENÁ

zvonica na cintoríne

stĺpiková konštrukcia

Bziny

KOSTOL

kostol Panny Márie

r.k.Nepoškvrneného
počatia Panny Márie

Jasenová

ŠKOLA PAMÄTNÁ

1860-1928,spisovateľ

Kukučín M.

Jasenová

DOM
ĽUDOVÝ
PAMÄTNÝ

rodný dom M.Kukučína

zrubová konštrukcia

Jasenová

TABUĽA PAMÄTNÁ

1860-1928,spisovateľ

Kukučín Martin
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Zámer

Zaužívaný názov PO

Bližšie určenie PO

Jasenová

STODOLA
MAŠTAĽOU

S

cieň,maštaľ,sypáreň,záčin

zrubová konštrukcia

Jasenová

PRÍSTREŠOK
BRÁNOU

S

prístrešok s bránou

drevená konštrukcia

Jasenová

TABUĽA PAMÄTNÁ

1894-1916,vojak

Uhrík J.

Jasenová

KÚRIA

Dobákovský kaš.,Pivkovský
kaš.

solitér

Vyšný Kubín

POHREBISKO

Za skalami

žiarové

Vyšný Kubín

HRADISKO VÝŠINNÉ

Hradisko Tupá skala

skúmané

Vyšný Kubín

HRADISKO VÝŠINNÉ

Hradisko Ostrá skala

skúmané

Vyšný Kubín

PARK

park pri dolnom kaštieli

Vyšný Kubín

MIESTO PAMÄTNÉ S
POMNÍKOM

1849-1921,básnik

Hviezdoslav P.O.

Vyšný Kubín

PAMÄTNÍK

pamätník P.O.Hviezdoslava

Priadka

Vyšný Kubín

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

zrubová konštrukcia

Vyšný Kubín

KAŠTIEĽ

obecný úrad,horný kaštieľ

solitér

Vyšný Kubín

PARK

park pri hornom kaštieli

Vyšný Kubín

KAŠTIEĽ

Kubínyiovský
kaš

kaštieľ,dolný

solitér

Vyšný Kubín

Hviezdoslavova ul.,
93

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

zrubová konštrukcia

Vyšný Kubín

Hviezdoslavova ul.,
93

MAŠTAĽ

maštaľ,dreváreň,stodola

murovaná konštrukcia

Vyšný Kubín

Hviezdoslavova ul.,
93

PIVNICA

pivnica

murovaná-kamenná
konštrukcia

Vyšný Kubín

Vyšnokubínska ul.,
4

KOSTOL

kostol sv.Trojice

r.k.sv.Trojice

Likavka

PAMÄTNÍK

Kramáriská,jan.1945

popravení antifašisti

Likavka

PALÁC
HRADNÝ
VÝCHODNÝ

Likavský hrad

hradné jadro

Likavka

CISTERNA

cisterna

hradné jadro

Likavka

BAŠTA DELOVÁ

polygonálna delová bašta

hradné jadro

Likavka

PALÁC
JUŽNÝ

hradný palác južný

hradné jadro

Likavka

BAŠTA
STUDŇOU

kruhová bašta so studňou

neskúmaná

Likavka

VEŽA ÚTOČIŠTNÁ

hlavná veža

hradné jadro

Likavka

MÚR
HRADBOVÝ
JUŽNÝ

hradbový múr južný

hradné jadro

Likavka

NÁDVORIE HRADNÉ
I.

palácové nádvorie

hradné jadro

Likavka

PALÁC
HRADNÝ
SEVERNÝ

severný palác

hradné jadro

Likavka

OPEVNENIE I.

I.opevnenie horného hradu

hradné jadro

HRADNÝ
SO
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Likavka

OPEVNENIE II.

II.opevnenie horného hradu

hradné jadro

Likavka

MÚR
SZ,JZ

hradbový múr 1.predhradia

predhradie I.

Likavka

BRÁNA HRADNÁ S
PRÍSTAVBOU

III.vstupná brána

predhradie I.

Likavka

BAŠTA

zbrojnica,polygonálna bašta

predhradie I.

Likavka

BAŠTA

pekáreň,hranolová bašta

predhradie I.

Likavka

NÁDVORIE HRADNÉ
II.

hradné nádvorie II.

predhradie I.

Likavka

MÚR
HRADBOVÝ
SEVERNÝ

hradbový múr severný

predhradie II.

Likavka

BAŠTA

prašná
bašta

predhradie II.

Likavka

BRÁNA HRADNÁ

II.vstupná brána

Likavka

PILIER OPORNÝ

oporný
paláca

Likavka

STAVBA
HOSPODÁRSKA

koniareň s jaskyňou

predhradie II.

Likavka

NÁDVORIE HRADNÉ
III.

2.nádvorie dolného hradu

predhradie II.

Likavka

MÚR HRADBOVÝ-AG

hradbový múr AG

predhradie III.

Likavka

BRÁNA HRADNÁ

I.vstupná
hradu

Likavka

NÁDVORIE HRADNÉ
IV.

1.nádvorie dolného hradu

predhradie III.

Likavka

MÚR HRADBOVÝ-AG

AG-skúmaná

predhradie IV.

Likavka

BAŠTA

kruhová bašta AG-skúmaná

predhradie IV.

Likavka

VEŽA BRÁNOVÁ

Hunyadiovská,pôvodný vstup

predhradie I.

HRADBOVÝ

bašta,polkruhová

pilier

predhradie II.
severného

brána

Likavka

Kačková ul., 5

SOĽNÝ ÚRAD SO
SKLADOM

Soľný sklad

Likavka

Mlynská ul.

MLYN VODNÝ

Likavský mlyn

dolného

predhradie II.

predhradie III.

kamenný
Zdroj: www.pamiatky.sk

Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného
kultúrneho dedičstva. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je povinnosťou nás všetkých chrániť kultúrne
dedičstvo, preto ochrana jeho vybranej súčasti - pamiatok - by mala byť samozrejmosťou. Právny rámec
pre ochranu pamiatok vytvára zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a jeho
vykonávajúca vyhláška.
V dotknutom území sa nachádza jedna pamiatková zóna:
Názov

Typ PZ

Obec

Dátum vyhlásenia

Pamiatková zóna Oravský Podzámok

mestská

Oravský Podzámok

3.7.1995
Zdroj: www.pamiatky.sk
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Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s
pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré
možno topograficky vymedziť.
Realizácia jednotlivých variantov rýchlostnej cesty R3 nevyžaduje sanáciu objektov kultúrnych
a historických pamiatok. Taktiež nezasiahnu do spomenutej pamiatkovej zóny.
Kultúrne podujatia
Hviezdoslavov Kubín – najstaršia prehliadka umeleckého slova a divadla na Slovensku. Koná sa od roku
1954. Zúčastnili sa jej mnohí neskorší slovenskí herci, politici a moderátori.
Kubínska hudobná jeseň – cyklus koncertov zameraných na klasickú a džezovú hudbu.
Kubínske divadelné dni – regionálna prehliadka detských a mládežníckych divadelných súborov.
Tanečný Kubín – festival moderného tanca, krajská a celoslovenská prehliadka.
Kubínske krpčeky – prehliadka oravských detských folklórnych súborov, ich činnosti a programov.
Folklórny deň Kubína – festival folklórnych súborov vrátane detských zo Slovenska a zahraničia.
Talenty pre Európu – medzinárodný festival v hre na sláčikové nástroje.
Festival Ivana Ballu – hudobný festival v hre na gitaru a klavír.
Vianočná pohľadnica – medzinárodná výtvarná súťaž pre deti.
Inšpirácie – predajná výstava oravských umelcov, výtvarníkov.
Bohúňová paleta – medzinárodná výtvarná súťaž.
Starcov poklad – medzinárodná prehliadka krátkych filmov.
Vidmo – medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov.
Archeologické náleziská
Priamo v trase navrhovaných variantov rýchlostnej cesty R3 sa nenachádzajú významné paleontologické
ani archeologické lokality. V prípade, že počas výkopových prác bude nájdené archeologické nálezisko
je povinný investor a dodávateľ stavby v zmysle platného zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zabezpečiť realizáciu archeologického prieskumu.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
Posudzované územie patrí v rámci environmentálnej regionalizácie (Životné prostredie Slovenskej
republiky v kocke, SAŽP, 2019) do regiónu 1. environmentálnej kvality – regióny s nenarušeným
prostredím – Oravský región a tiež do 2. environmentálnej kvality – regióny s mierne nenarušeným
prostredím – Hornopovažský región, Ružomberský.
Ovzdušie
Kvalitu ovzdušia charakterizujú koncentrácie znečisťujúcich látok v atmosfére. Vyjadrené sú napr.
hmotnosťou znečisťujúcej látky na jeden meter kubický vzduchu. Ich hodnota sa zisťuje meraním
v dýchacej zóne (monitorovacie stanice kvality ovzdušia) alebo sa vypočíta pomocou matematického
modelovania.
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Pod pojmom emisie rozumieme (každé priame alebo nepriame) vypustenie znečisťujúcej látky do
ovzdušia. Uvádza sa v hmotnostných jednotkách za určené obdobie, napr. v tonách za rok.
Vo všeobecnosti pre zdroje znečisťovania ovzdušia platí, že čím sú umiestnené vyššie nad zemským
povrchom, tým lepšie sa ich emisie rozptyľujú. Napríklad vysoké priemyselné komíny vo svojej blízkosti
zvyčajne veľmi málo prispievajú k vysokým koncentráciám tuhých znečisťujúcich látok v dýchacej zóne.
Tieto látky sú však transportované na veľké vzdialenosti, a prispievajú tak k regionálnemu a
cezhraničnému prenosu znečistenia. Naopak, vplyv nízkych komínov sa najviac prejavuje v ich blízkosti.
Efektívnym znižovaním emisií nízko umiestnených zdrojov znečistenia, ako sú lokálne vykurovanie a
doprava, možno dosiahnuť významný pokles lokálnych koncentrácií PM a benzo(a)pyrénu, a to hlavne
vo výrazne znečistených oblastiach, kde tieto zdroje dominujú.
Slovenská republika je z hľadiska kvality ovzdušia rozdelená na aglomerácie a zóny, posudzované
územie sa nachádza v zóne Žilinský kraj.
Z charakteristiky Zóny Žilinský kraj podľa Správy o kvalite ovzdušia (SHMÚ, 2018) vyberáme:
V hornatej časti kraja je vykurovanie domácností tuhým palivom významným zdrojom znečistenia
ovzdušia. Automobilová doprava ho ovplyvňuje najintenzívnejšie v okresoch Žilina, Martin a Bytča.
Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia ako sú papierne, cementárne, výroba vápna, či ferozliatín sú
v tomto kraji z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami
menej významné.
Národný Emisný Informačný Systém (NEIS) od roku 1998 zbiera, validuje a reportuje údaje obsahujúce
320 rôznych typov údajov na sústave 19 formulárov a pod-formulárov týkajúcich sa 12-tisíc stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovanými 6 300 právnickými subjektmi SR, na ktorých overovaní
a spracovaní sa podieľa 79 pracovísk Okresných úradov. Z nich vytvára zostavu sto najväčších zdrojov
znečistenia na Slovensku za jednotlivé kalendárne roky.
V dotknutom území medzi najväčšie zdroje znečistenia v SR patria:
Zdroj

Výroba ferozliatin - pr.ŠIROKÁ

Prevádzkovateľ

OFZ, akciová spoločnosť

Kataster

Oravský Podzámok

Znečisťujúca látka

Tuhé zneč. látky

SOx

NOx

CO

43.

8.

12.

10.

emisie 2018(t)

10,3943

720,617

499,13

1064,13

emisie 2017(t)

27,9471

805,85

574,334

1310,53

emisie 2016(t)

33,7155

738,416

434,1

1125,45

emisie 2015(t)

52,3051

435,655

444,626

1007,36

emisie 2014(t)

44,1279

365,543

389,358

887,948

emisie 2013(t)

37,0477

352,465

384,007

919,927

emisie 2012(t)

35,4088

203,441

720,909

1204,6

emisie 2011(t)

16,024

175,485

698,299

1142,42

emisie 2010(t)

17,2062

139,466

619,063

1311,31

Pozícia v rámci SR (rok 2018)

Zdroj: Najväčšie zdroje znečistenia v SR, NEIS, 2020
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Kotolňa NsP Dolný Kubín

Prevádzkovateľ

TEHOS, s.r.o.,

Kataster
Znečisťujúca látka

Dolný Kubín
Tuhé zneč. látky

SOx

NOx

CO

67.

-

-

-

emisie 2018(t)

6,03764

-

-

-

emisie 2017(t)

7,04768

-

-

-

emisie 2016(t)

6,1076

-

-

-

emisie 2015(t)

5,2818

-

-

-

emisie 2014(t)

6,07285

-

-

-

emisie 2013(t)

4,78148

-

-

-

emisie 2012(t)

4,57951

-

-

-

emisie 2011(t)

4,36258

-

-

-

emisie 2010(t)

4,49163

-

-

-

Pozícia v rámci SR (2018)

Zdroj: Najväčšie zdroje znečistenia v SR, NEIS, 2020

Zdroj

Kotolňa BYSTEREC

Prevádzkovateľ

TEHOS, s.r.o.

Kataster

Dolný Kubín

Znečisťujúca látka

Tuhé zneč. látky

SOx

NOx

CO

73.

-

-

-

emisie 2018(t)

5,86706

-

-

-

emisie 2017(t)

5,83171

-

-

-

emisie 2016(t)

5,70625

-

-

-

emisie 2015(t)

5,18734

-

-

-

emisie 2014(t)

5,1209

-

-

-

emisie 2013(t)

4,82973

-

-

-

emisie 2012(t)

11,2656

-

-

-

emisie 2011(t)

11,7965

-

-

-

emisie 2010(t)

12,9469

-

-

-

Pozícia v rámci SR (2018)

Zdroj: Najväčšie zdroje znečistenia v SR, NEIS, 2020
Pozn.: - znamená, že zdroj znečistenia sa nenachádza medzi najväčšími zdrojmi znečistenia SR, čo sa týka
konkrétnej znečisťujúcej látky. K vypúšťaniu znečisťujúcej látky do ovzdušia napriek tomu môže dochádzať.

V blízkosti obce Likavka sa nachádza ďalší veľký zdroj znečistenia ovzdušia:
Prevádzkovateľ

Mondi SCP, a.s.

Kataster
Znečisťujúca látka
emisie 2018(t)

Ružomberok
Tuhé zneč. látky

SOx

NOx

CO

72,75

58,1602

969,6897

268,362

Zdroj: Najväčšie zdroje znečistenia v SR, NEIS, 2020
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NEIS spracováva tiež inventarizácie emisií zo stredných a veľkých stacionárnych zdrojov pre jednotlivé
kraje a okresy. Na základe týchto údajov môžeme na nasledujúcich obrázkoch vidieť postavenie
dotknutých okresov Dolný Kubín a Ružomberok v Žilinskom kraji:

Obrázok č. 5 Emisie oxidu uhoľnatého zo stacionárnych zdrojov v roku 2018 v Žilinskom kraji
Zdroj:NEIS

Obrázok č.6 Emisie tuhých znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v roku 2018 v Žilinskom kraji
Zdroj: NEIS

Obrázok č. 7 Emisie oxidov dusíka zo stacionárnych zdrojov v roku 2018 v Žilinskom kraji
Zdroj: NEIS
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Prehľad emisií základných znečisťujúcich látok emitovaných zo stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia v okrese Dolný Kubín v rokoch 2010 - 2018:
Okres Dolný Kubín
Zneč.
látka

TZL

CO

NOx

Oxid siričitý

NH3

Mn

Org. látky

2018(t)

34,095

1122,536

533,789

721,801

35,047

6,784

34,003

2017(t)

51,38

1376,191

610,305

806,834

36,477

3,565

22,948

2016(t)

57,957

1185,542

473,084

739,188

32,422

7,911

28,878

2015(t)

75,459

1068,618

490,138

436,511

28,880

0,707

45,382

2014(t)

70,614

940,111

433,907

366,507

33,282

0,697

9,081

2013(t)

61,623

972,824

432,539

354,608

29,331

0,492

32,304

2012(t)

65,366

1244,424

766,375

205,231

38,444

0,556

28,960

2011(t)

47,800

1183,153

745,700

177,374

38,634

0,237

25,564

2010(t)

48,009

1353,452

666,432

142,931

39,678

0,348

27,467

Zdroj: NEIS

Sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ako
poverená organizácia vo všetkých aglomeráciách a zónach pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené
limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty. SHMÚ každoročne na základe monitorovania znečistenia
ovzdušia (za obdobie dlhšie ako jeden rok) navrhuje zoznam Oblastí riadenia kvality ovzdušia (ORKO).
Znečisťujúca látka je vyňatá zo zoznamu ORKO až potom, keď koncentrácie znečisťujúcej látky na stanici
tri roky za sebou nepresiahnu limitnú hodnotu.
Na základe meraní v rokoch 2015 – 2017 bola vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia
v posudzovanom úseku na území mesta Ružomberok a obce Likavka, s rozlohou 145 km2 s počtom
obyvateľov 29 734. Namerané koncentrácie PM10 (drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým
priemerom menším ako 10 µm) tu prekračujú limitné hodnoty. K znečisťovaniu ovzdušia tu prispieva
hlavne doprava a lokálne vykurovanie budov a rodinných domov tuhými palivami a nepriaznivé rozptylové
podmienky. V januári 2020 boli limitné hodnoty priemerných denných koncentrácií PM10 prekročené 13 krát.
Podzemné vody
Monitorovanie kvality podzemných vôd na Slovensku zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav
(SHMÚ) prostredníctvom sledovaných objektov v kvartérnych a predkvartérnych útvaroch podzemných
vôd. Kvalita podzemnej vody je hodnotená podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente
rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.
Navrhované trasy variantov R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín - križovatka D1 zasahujú podľa mapy
útvarov podzemných vôd:
- v kvartérnych horninách do útvaru: SK1000500 P - Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov
Váhu a jeho prítokov severnej časti oblasti povodia Váh;
- v predkvartérnych horninách do útvaru: SK200180OF – Puklinové podzemné vody západnej časti
flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh;
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- v predkvartérnych horninách do útvaru: SK200270KF Dominantné krasovo – puklinové podzemné vody
Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier oblasti povodia Váh.
Útvar podzemnej vody SK1000500P
Tento útvar podzemnej vody sa v posudzovanom území tiahne paralelne s hlavným tokom Orava
a vyskytuje sa len v jeho blízkosti.

Obrázok č. 8 Útvar podzemnej vody SK1000500P
V útvare podzemnej vody SK1000500P sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä aluviálne a terasové
štrky, piesčité štrky, piesky, glacifluviálne sedimenty, proluviálne sedimenty stratigrafického zaradenia
pleistocén - holocén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť.
Generálny smer prúdenia podzemných vôd v aluviálnej nive kvartérneho útvaru SK1000500P je viacmenej paralelný s priebehom hlavného toku. V iónovom zastúpení prevažujú v katiónovej časti Ca 2+ aj
Mg2+ a v aniónovej časti HCO3-. Podľa Palmer – Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody v útvare SK
1000500P najčastejšie základného výrazného Ca-HCO3 typu až prechodného Ca-HCO3 typu.
Najbližším pozorovacím objektom k navrhovanej činnosti je sonda Veličná:
Sonda v prevádzke

od 1.1.1998

Číslo stanice

242990

Číslo stanice v katalógu kvantity

2429

Lokalita

VELIČNÁ

Okres

Dolný Kubín

Objekt v správe strediska SHMÚ

Žilina

Úroveň útvaru

Kvartérny

Kód útvaru

SK1000500P

Nadmorská výška terénu

469,64 m n.m.
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Hĺbka vrtu

10,80 m

Dolná perforácia

9,80

Horná perforácia

4,80

Súradnica X (WGS84)

19,25847

Súradnica Y (WGS84)

49,20774

Hydrogeologický rajón

PQ 018

Typ monitoringu

Prevádzkový

Ukazovatele

ZFCHR - Základný fyzikálno chemický rozbor (Agresívny CO2, NH4, K, NO3,
NO2, Fe, Fe2+, PO4(3-), H2S, HCO3- , CO3(2-) , Mg, CL, CHSKmn, SiO2, Mn, RL,
SO4(2-) , Na, Ca)
SP - Stopové prvky (As, Al, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, Sb, Se)
TOC - Celkový organický uhlík
PrAIU - Prchavé alifatické uhľovodíky (trichlóretán, DCE 1.1, Cis DCE 1.2,
TransDCE 1.2, Dichlóretán, brómdichlormetán, bromoform, dibrómchlormetán,
dichlórmetánhexachlórbutadién, tetrachlóretán, tetrachlórmetán, trichlóretén,
vinylchlorid, chloroform)
PAU - Polyaromatické uhľovodíky (acenaftén, antracén, B(a,h)antracén,
benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén,
dibenzoantracén, fenantrén, fluorantén, fluorén, chryzén, indeno(1.2.3c.d)pyrén,naftalén, pyrén)
Pesticídy 1 - Pesticídy I (acetochlór, alachlór, alfa-endosulfán, atrazín,
desetylatrazín, desizopropylatrazín, prometryn, simazín, terbutryn, terbutylazin,
dimetachlór, dimethenamid-p, fenpropimorph, propiconazole, propisochlór, Smetolachlór, teuconazole)
Pesticídy 2 - Pesticídy II (carboxin, desmedipham, ethofumesate, chloridazon,
chlorpropham, chlortoluron, izoproturon, metamitron, pendimethalin,
phenmedipham, diuron, linuron, prochloraz)
PCB - Polychlórované bifenyly (PCB 8, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118,
PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 203)
tenzidy – Tenzidy
TU - Terénne ukazovatele (KNK 4.5, ZNK 8.3, O2, %O2, vodivosť pri 25˚C, pH,
redox potenciál), teplota vody, teplota vzduchu

Na sonde dochádza k odberu vzoriek dvakrát ročne. V roku 2016 na sonde Veličná došlo k prekročeniu
prahových hodnôt v ukazovateľoch Fe, Mn, naftalén a k prekročeniu limitných hodnôt v ukazovateľoch
Mn a naftalén.
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Ukazovateľ

Limitná hodnota µg/l

Mn

0,050

Naftalén

0,100

Zámer

Nameraná hodnota µg/l
0,477
0,120
Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2016

Útvar podzemnej vody SK200180OF

Obrázok č. 9 Útvar podzemnej vody SK200180OF
V útvare podzemnej vody SK200180OF sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä striedanie
pieskovcov a ílovcov (flyš), sliene, slieňovce, pieskovce, bridlice a zlepence stratigrafického zaradenia
paleogén až mezozoikum - krieda. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje puklinová
priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 10 - 30 m. Smer prúdenia podzemných vôd v tomto
útvare je vzhľadom na charakter horninového prostredia typu hydrogeologického masívu viac-menej
konformný so sklonom terénu. Vo všetkých pozorovacích objektoch v katiónovej časti dominuje Ca2+
a v aniónovej HCO3-. Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú puklinové podzemné vody západnej časti
flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh zaradené medzi základný výrazný CaHCO3 typ, ktorý je v predkvartérnom vrte 521190 Oravský Biely Potok menený dominujúcimi katiónmi Na +
na základný výrazný Na-HCO3 typ. (Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2016)
Útvar podzemnej vody SK200270KF
V posudzovanom území sa tento útvar podzemných vôd nachádza v južnej časti územia.
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Obrázok č. 10 Útvar podzemnej vody SK200270KF
V útvare podzemnej vody SK200270KF sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä vápence a dolomity
stratigrafického zaradenia mezozoikum - trias. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje
krasovo-puklinová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je > 100 m. Dominantné krasovopuklinové hydrogeologické štruktúry sú odvodňované prevažne prameňmi na obvode štruktúr, prípadne
na okraji pohoria, v menej priepustných súvrstviach a horninách kryštalinika je smer prúdenia konformný
so sklonom terénu. Vo všetkých objektoch dominuje v katiónovej časti Ca 2+, zastúpené sú aj Mg2+ ,
v aniónovej časti dominujú vo všetkých objektoch HCO3-. Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú
dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier
oblasti povodia Váh zaradené medzi základný výrazný až nevýrazný Ca-HCO3 typ. (Zdroj :Kvalita
podzemných vôd na Slovensku 2016; SHMÚ).
Ako vyplýva z jednotlivých obrázkov, posudzované varianty rýchlostnej cesty R3 nie sú v kolízii
s monitorovanými sondami a prameňmi štátnej hydrologickej siete podzemných vôd SR.
Povrchové vody
Kvalita povrchových vôd sa hodnotí podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. ,ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Kvalita povrchovej
vody sa sleduje najbližšie v profiloch č. V055010D na rieke Váh v Hubovej v riečnom km 308,800
a v profile V095510D na rieke Orava v Kraľovanoch v riečnom km 0,300.
Podľa NV č. 269/2010 Z. z. v roku 2018 sledované ukazovatele boli v profile na rieke Orava v Kraľovanoch
v súlade s požiadavkami na kvalitu vody a v sledovanom profile na Váhu v Hubovej bol prekročený
všeobecný ukazovateľ AOX a reakcia vody (pH).
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Významné zdroje znečistenia v dotknutom území aj s množstvami vypúšťaných odpadových vôd
uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
Ďalšie

Kód

Názov prevádzkovateľa

VÚ

Názov

rkm

toku
PLASTKOVO, s.r.o. Tvrdošín

52,6

Množstvo

ChSKCr

NL

odp.vôd

(za rok 2018

(za rok 2018

(tis. m3/rok)

v t/r)

v t/r)

0,121

0,045

8,117

oznámené
zneč. látky
prít.v odp.
vodách
Crcelk., Cu, Zn
Cd, Hg, Ni, Pb /

OFZ, a.s. Istebné

27,5

961,009

-

24,986

As, CNcelk, Crcelk,
Cu, Zn

ESI, s.r.o. Istebné

KLAUKE

SLOVAKIA,s.r.o.

Orava

SKV0020

Cd, Hg, Ni, Pb /
26,2

10,751

0,592

0,171

As, Crcelk, Cu, Zn

21,1

1,947

0,069

0,007

Ni / Cu, Zn

19,8

59,786

1,917

0,238

Ni, Pb / Cu

Dolný Kubín
MAHLE Engine components
Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín
Ni / CNcelk, Crcelk,
SEZ, a.s. Dolný Kubín

18,2

ChSKCr - Chemická spotreba kyslíka dichrómanom

9,835

0,351

0,021

Cu, Zn

Zdroj: Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej
vody SR v roku 2018 (SHMÚ)

Pôdy
Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa
príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej
kvalitné do 9. skupiny. V dotknutom území sa prvé 4 skupiny pôd nevyskytujú.
Zastúpenie stupňov kvality poľnohospodárskych pôd v okresoch Dolný Kubín a Ružomberok v %
Okres
Dolný Kubín
Ružomberok

Stupeň
5

6

7

8

9

4,85
2,68

1,01
6,25

16,28
18,37

6,26
13,85

71,60
58,85

Zdroj: podnemapy.sk
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Z tabuľky je zrejmé, že v dotknutých okresoch prevažujú pôdy v deviatej skupine kvality
poľnohospodárskej pôdy – sú to pôdy s nízkou kvalitou.
Podľa Nariadenia vlády Slovenskej Republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený
záber poľnohospodárskej pôdy, prílohy č. 2, navrhovaná trasa R3 prechádza v katastrálnych územiach
nasledovnými najkvalitnejšími pôdami jednotlivých katastrov, podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek:
Katastrálne územie

Modrý variant V1

Zelený variant V2

Subvariant 2A

Bziny

0811015, 0887213,
0892782,

0811015,

0811015,

Dolný Kubín

0811002, 0864213

0806042, 0811002,
0814065, 0864413,
0870413, 0882672

0806042, 0811002,
0864413, 0870413,
0882672

Jasenová

0802002, 0887512,
0892882, 0987512,
0992682, 1087443

0802002, 0887512,
0892882, 0987512,
0992682, 1087443

0802002, 0887512,
0892882, 0987512,
0992682, 1087443

Kňažia

0887422

0887422

0887422

Likavka

0887213, 0987243,
0987413

0887213, 0987243,
0987413

0887213, 0987243,
0987413

Medzibrodie nad Oravou

0806045, 0856205

0806045, 0856205

0806045, 0856205

Medzihradné

0982682

-

-

Mokraď

-

0805001, 0865212,
0869215

0805001, 0865212,
0869215

Oravský Podzámok

0863412, 0806045

0806045, 0863412

0806045, 0863412

Valaská Dubová

0987243, 0990462,
1087443

0987243, 0990462,
1087443

0987243, 0990462,
1087443

Vyšný Kubín

0802002, 0811002,
0965512

0802002, 0965512

0802002, 0965512

Vyššie uvedené pôdy podliehajú povinnosti platenia odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a
odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa §27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Orientačný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre jednotlivé varianty uvádzame v nasledujúcej
tabuľke:
Modrý variant (tunelový)

Variant

Záber PPF (ha)
62,5

Zelený variant (mestský)

63,1

Subvariant

63,1

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Počas výstavby sa v trase realizovaného variantu rýchlostnej cesty R3 vykoná skrývka ornice a uloží na
dočasné skládky/zemníky. Ornica z plôch dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy bude použitá na
rekultivácie dočasne zabratých pozemkov, zárezov, násypov alebo s nimi bude nakladané v súlade
s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.
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Erózia – odnos pôdy, je fyzikálnou degradáciou pôdy. Môže byť vodná alebo veterná. V dotknutom území
je nízky alebo žiadny potenciál veternej erózie, kde potenciálny odnos je menej ako 0,7 t/ha.
Vodná erózia je vyvolávaná hlavne mechanickou silou povrchovej tečúcej vody, a to buď len občasných
vodných prúdov spôsobených prudkými lejakmi a topením snehu alebo vodou tečúcou stále v bystrinách,
potokoch a riekach. V dotknutom území SHMÚ vydáva výstrahy pred rôznymi druhmi povodní (prívalová,
povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa, ľadová povodeň).
Spolupôsobením viacerých faktorov (klimatických, geologických, pôdnych, sklonitosti svahov)
v dotknutom území dochádza na jeho väčšine k silnej ohrozenosti potenciálnou vodnou eróziou (čo
predstavuje ročný odnos pôdy 1,51 – 5,00 mm). V okolí Likavky je ohrozenosť potenciálnou vodnou
eróziou stredná (ročný odnos pôdy 0,51 – 1,50 mm), v okolí sedla Brestová zas veľmi silná (ročný odnos
pôdy 5,01 – 15,00 mm). (Frewert, R. K., Zdražil, K., Stehlík, O, Atlas krajiny SR.; 2002).
Dotknuté územie je náchylné na geodynamické javy, najmä zosuvy. Okres Dolný Kubín je jedným
z okresov s najvyššou porušenosťou svahovými deformáciami, najmä zosuvmi. Do roku 2006 tu bolo
zaznamenaných 1 219 svahových deformácií, porušenosť územia dosiahla 30,78 % (Program prevencie
a manažmentu zosuvných rizík, Ministerstvo ŽP SR, 2013). Trasa R3 prechádza v niektorých miestach
územiami so stupňom aktivity svahových deformácií potenciálnych, príp. stabilizovaných. Tieto územia
majú stredný až vysoký stupeň náchylnosti k aktivizácii svahových deformácií. V blízkom okolí dotknutého
územia sa lokálne nachádzajú aj územia s aktívnymi prejavmi svahovej deformácie. V okrese Dolný
Kubín dochádza vplyvom dažďov k zosuvom pôdy a ohrozené sú miestne komunikácie.
Podľa mapy kontaminácie pôdy (Čurlík J., Šefčík P.; Atlas krajiny SR.; 2002) sa na prevažnej väčšine
dotknutého územia vyskytujú nekontaminované, resp. mierne kontaminované pôdy. V okolí Dolného
Kubína sa nachádzajú pôdy s obsahom rizikových prvkov (Cr, Ni) nad limit B.
Radónové riziko
Väčšina bezprostredne dotknutého územia v trase navrhovanej rýchlostnej cesty R3 v oboch variantoch
je situovaná v území s prognózou stredného stupňa radónového rizika. Vyskytujú sa tu aj plochy s nízkym
stupňom radónového rizika.
Miesta a zdroje znečistenia horninového prostredia
Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné
riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.
Informačný systém environmentálnych záťaží Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na internete:
http://envirozataze.enviroportal.sk/ eviduje v rámci okresu Dolný Kubín nasledovné environmentálne
záťaže:
Číslo

Názov EZ

Register

Obec

1.

Istebné – OFZ – haldy trosky

Register B

Istebné

2.

STKO Dolný Kubín - Široká

Register B

Medzibrodie nad Oravou

4.

Bývalé ZVL - ropné látky

Register C

Dolný Kubín

5.

ČS PHM Slovnaft

Register C

Dolný Kubín

6.

ČS PHM Slovnaft

Register C

Kraľovany

7.

ČS PHM Slovnaft

Register C

Vyšný Kubín

98

RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 ORAVSKÝ PODZÁMOK – DOLNÝ KUBÍN – DIAĽNICA D1
Číslo

Názov EZ

Register

Zámer
Obec

8.

Skládka PO - stará

Register B

Dolný Kubín

9.

Skládka PO - pod novou skládkou

Register B

Dolný Kubín

- V okrese Ružomberok sa v blízkosti navrhovanej trasy R3 v oboch variantoch evidujú nasledovné
environmentálne záťaže:
Názov EZ

Register

Obec

Kasárne

Register B

Ružomberok

Kasárna

Register C

Ružomberok

Tehelňa

Register B

Ružomberok

Terminál Slovnaft

Register C

Ružomberok

ČS PHM Černová

Register C

Ružomberok

ČS PHM Roveň

Register C

Ružomberok

Skládka TKO Biela Púť

Register C

Ružomberok

Popis registrov:
B: Environmentálna záťaž
C: Sanovaná, rekultivovaná lokalita
Potenciálnymi zdrojmi znečistenia horninového prostredia môžu byť tiež priesaky z poľnohospodárskej
výroby a úniky z kanalizácií a septikov.
Trasa navrhovanej rýchlostnej cesty R3 v oboch variantoch nie je v priamom strete s identifikovanými
environmentálnymi záťažami.
Zaťaženie prostredia hlukom
Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. Je jedným
z faktorov, ktoré negatívne pôsobia na kvalitu životného prostredia. Ochrana obyvateľstva pred
nadmerným hlukom je ošetrená zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibráciív životnom prostredí
v znení neskorších predpisov.
Podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín na roky 2014 - 2020 je v meste
Dolný Kubín najväčším zdrojom hluku intenzívna cestná doprava, hlavne na štátnej ceste I/59, ktorá
prechádza obytnou zónou, respektíve v tesnej blízkosti obytnej zóny na uliciach Matúškova, Janoškova,
Aleja slobody a taktiež intenzívna cestná doprava na štátnej ceste I/70, ktorá prechádza okolo Malého
Bysterca, v blízkosti sídliska Bysterec a časťou centra mesta. Menším podielom sa na zvýšenej hlučnosti
podieľa aj cestná doprava na ostatných štátnych cestách a miestnych komunikáciách a taktiež železničná
doprava, ktorá prechádza v blízkosti zastavaného územia mesta a cez jeho osídlené časti.
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Hluk z dopravy je zdrojom hluku v celom bezprostredne dotknutom území, v oblasti Oravského Podzámku
je zdrojom ešte hluk z priemyselnej výroby (OFZ, a.s.).
Podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z. je prípustná hodnota hluku v priestore pred oknami obytných miestností
bytových a rodinných domov v okolí diaľnic a ciest I. a II. triedy 60 dB pre deň (6,00 - 18,00 h) a večer
(18,00 – 22,00 h) a 50 dB pre noc (22,00 - 6,00 h).
Zdravotný stav lesných porastov
V roku 2019 bola spracovaná publikácia Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2018
a prognóza ich vývoja na rok 2019. Podieľali sa na nej Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný
ústav vo Zvolene a Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica. V publikácii sa hodnotí
zdravotný stav lesov v jednotlivých krajoch Slovenska.
Podľa tejto publikácie Žilinský kraj bol v roku 2018 opäť najviac atakovaným krajom škodlivými činiteľmi,
najmä podkôrnym hmyzom. Nahlásených tu bolo spolu 3 mil. m3 náhodnej ťažby vykonanej, čo je 1,4násobne viac ako v roku 2017. Tento objem je novým historickým rekordom v doterajšej evidencii v tomto
kraji. Ihličnatá náhodná ťažba tvorila 98 %. V tomto kraji sa vyskytovalo 53 % náhodných ťažieb
zaevidovaných za celé Slovensko. Situácia sa teda v roku 2018 opäť výrazne zhoršila. Náhodná ťažba
dreva je ťažba vyvolaná pôsobením škodlivých prírodných či antropogénnych činiteľov. V porastoch
zostalo množstvo nespracovaného dreva napadnutého podkôrnym hmyzom, tento významný negatívny
faktor bude vplývať na vznik kalamít podkôrneho hmyzu v nasledujúcich rokoch. V regióne Oravy došlo
vplyvom ťažkého snehu v zime 2018/2019 k vzniku snehových kalamít v porastoch do 50 rokov.
Objem náhodnej a celkovej ťažby v roku 2018 podľa okresov Žilinského kraja v m3
Náhodná ťažba

Celková ťažba

Okres

ihličnaté

listnaté

spolu

ihličnaté

listnaté

spolu

Dolný Kubín
Ružomberok

145 414
172 840

1 115
3 431

146 529
176 271

161 408
184 554

4 535
6 539

165 943
191 093

2 984 483

38 953

3 023 436

3 311 175

92 546

3 403 721

Žilinský kraj spolu

Zdroj: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2018 a prognóza ich vývoja na rok 2019, Národné lesnícke
centrum, Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene a Stredisko lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica; 2019

Prognózy vývoja zdravotného stavu lesov v Žilinskom kraji nie sú dobré. Po zohľadnení vetrových kalamít,
snehových kalamít, množstva nespracovaných lykožrútových kalamít a extrémne teplých vegetačných
sezón v Žilinskom kraji nemožno v nasledujúcich rokoch očakávať zlepšenie. V nasledujúcich rokoch
výrazne nepoklesnú kalamity podkôrneho hmyzu, objemy náhodných ťažieb sa budú pohybovať možno
na nižšej, ale podobnej úrovni, ako tomu bolo v roku 2018. Extrémne suché počasie opätovne oslabuje
porasty poškodzované podpňovkou (Kysuce, Orava, Liptov), takže je možné očakávať aj nárast kalamít
spôsobených touto agresívnou hubou.
Graf č. 1 Vývoj vykonanej náhodnej ťažby spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v Žilinskom kraji
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Trasy navrhovaných variantov prechádzajú plochami PPF, LPF, aj ostatnými plochami. Z hľadiska záberu
lesných pozemkov vychádza najlepšie zelený (mestský) variant rovnako ako jeho subvariant. Orientačne
zaberú 3,4 ha lesných pozemkov.
Dopravná nehodovosť
Prehľad nehôd v cestnej doprave v okrese Dolný Kubín v roku 2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
mesiac

I

počet nehôd
usmrtení účastníci
ťažko zranení účastníci
ľahko zranení účastníci

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Spolu

26
0
1
13

5
0
1
0

7
0
0
5

10
0
1
9

11
0
0
3

8
0
0
5

10
0
0
10

12
0
2
14

9
0
2
7

12
0
0
7

6
0
2
3

7
2
2
1

123
2
11
77

nehody na ceste I. tr.
nehody na ceste II. tr.

7
3

3
0

3
0

3
1

6
0

6
0

2
2

6
1

1
1

6
0

5
0

4
0

52
8

nehody na ceste III. tr.

3

1

0

1

1

1

1

2

2

2

0
1
15
Zdroj: www.minv.sk

V rámci dotknutého územia sa sledovala nehodovosť na ceste I/59. Nehodovosť uvádzame
v nasledujúcej tabuľke:
2016

2017

2018

DN

U

TZ

LZ

DN

U

TZ

LZ

DN

U

TZ

LZ

2009

40

175

837

2164

35

187

762

2089

30

230

771

Okres DK

68

6

8

46

119

1

8

59

85

3

16

56

Okres RK

128

5

13

43

164

5

13

72

203

4

22

52

62,0 (hr. okr. RK/DK)

3

1

0

0

3

0

1

1

62,0

69,5 (MÚK DK)

2

1

0

5

5

0

0

5

4

0

1

12

69,5

76,0

6

1

1

9

8

0

0

10

5

1

2

2

Žilinský Kraj

57,0
(Likavka)

(MÚK

Orav.

Podz.)
DN – dopravné nehody, U – usmrtená osoba, TZ – ťažké zranenia, LZ – ľahké zranenia
Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019
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Za nehodový úsek je možné považovať úsek kde je hodnota min. 4 roky po sebe nad hodnotou okresu
alebo kraja. Za nehodový úsek je možno považovať úsek 69,5 (MÚK DK) - 76,0 (MÚK Oravský
Podzámok).
V roku 2014 Slovenská správa ciest označila za kritickú nehodovú lokalitu cestu I/59 v km 71,300 –
71,750 Dolný Kubín. Úsek sa nachádza mimo zastavanú časť, cesta je vedená v tiahlom ľavotočivom
oblúku v miernom klesaní.

Obrázok č. 11 Kritická nehodová lokalita na ceste I/59
Ako príčinu dopravných nehôd uvádza nesprávne predchádzanie a nesprávny spôsob jazdy. Jedným
z navrhovaných opatrení je výstavba rýchlostnej cesty R3 (Kritické nehodové lokality na cestách I. triedy
v roku 2014; SSC IVSC Žilina - pracovisko Dolný Kubín).
V roku 2018 Slovenská správa ciest označila za kritickú nehodovú lokalitu z hľadiska následkov cestu
I/59 v km 71,120 – 71,120 Dolný Kubín. Úsek sa nachádza mimo zastavanú časť mesta Dolný Kubín.
Príčinou smrteľnej nehody bolo nesprávne predchádzanie (Kritické nehodové lokality na cestách I. triedy
v roku 2014; SSC IVSC Žilina - pracovisko Dolný Kubín).

Obrázok č. 12 Kritická nehodová lokalita na ceste I/59, rok 2018
Navrhovaným variantom V1 modrý (tunelový) by sa týmto úsekom účastníci cestnej premávky úplne vyhli,
keďže trasa je vedená odlišným územím. Zelený variant V2 (mestský) týmto úsekom prechádza, ale sú
tu navrhnuté prídavné pruhy pre pomalé vozidlá, v km 4,100 – 5,000 vľavo a v km 5,000 – 5,900 vpravo.
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Vybudovanie rýchlostnej cesty R3 bude mať pozitívny vplyv na nehodovosť v posudzovanom území.
Vybuduje sa množstvo prídavných pruhov nielen v úsekoch, kde klesne rýchlosť pomalého vozidla pod
50 km/hod., ale aj v úsekoch, ktorým predchádza dlhší úsek bez možnosti predchádzania.
Iné zdroje znečistenia
Iné zdroje znečistenia životného prostredia neboli v dotknutom území identifikované.
Súčasný zdravotný stav obyvateľstva
Zdravotný stav obyvateľstva je výslednicou zložitej súhry genetického vybavenia, ekonomickej a
psychosociálnej situácie, výživy a životného štýlu, ako aj kvality životného prostredia. Štatistické údaje o
zdravotnom stave obyvateľstva sú k dispozícii len sumárne za okres.
Zomrelí podľa príčin smrti v roku 2018 v okrese Dolný Kubín
Príčiny smrti

Okres DK
%

Infekčné a parazitárne choroby

19

5,15

Nádory

93

25,20

Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov

0

0

Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok

1

0,27

Duševné poruchy a poruchy správania

0

0

Choroby nervového systému

9

2,44

Choroby obehovej sústavy

166

44,99

Choroby dýchacej sústavy

31

8,40

Choroby tráviacej sústavy

23

6,23

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

1

0,27

Choroby močovej a pohlavnej sústavy

2

0,54

Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie

2

0,54

Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené
inde

9

2,44

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

13

3,52

SPOLU

369

100

Zdroj: http://datacube.statistics.sk

Zomrelí podľa príčin smrti v roku 2018 v okrese Ružomberok
Príčiny smrti

Okres RK
%

Infekčné a parazitárne choroby

16

2,61

Nádory

162

26,38

Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov

1

0,16

Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok

7

1,14

Duševné poruchy a poruchy správania

3

0,49

Choroby nervového systému

13

2,12

Choroby obehovej sústavy

277

45,11

Choroby dýchacej sústavy

39

6,35

Choroby tráviacej sústavy

48

7,82
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Okres RK
%

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

0

0,00

Choroby močovej a pohlavnej sústavy

7

1,14

Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

2

0,33

Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie

1

0,16

Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené
inde

5

0,81

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

33

5,37

SPOLU

614

100,00

Zdroj: http://datacube.statistics.sk

V obidvoch dotknutých okresoch dominujú v úmrtnosti ako príčina choroby obehovej sústavy (cca 45 %
v oboch okresoch), nasledujú nádorové ochorenia – viac ako štvrtina príčin úmrtí.
Ďalším ukazovateľom zdravotného stavu je stredná dĺžka života pri narodení, ktorá vyjadruje počet rokov,
ktorých sa dožije novorodenec za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období jej výpočtu.
V okrese Dolný Kubín bola stredná dĺžka života pri narodení v priemere za roky 2015 - 2019 u mužov
74,44 rokov a u žien 81,74 rokov. V okrese Ružomberok dosiahla v tomto období u mužov 72,49 rokov
a u žien 80,38 rokov. (Zdroj: http://www.infostat.sk). Na Slovensku je stredná dĺžka života v roku 2019
u mužov 74,31 rokov a pre ženy 80,84 rokov. V európskom porovnaní sa Slovensko radí medzi priemerné
krajiny, no zaostáva za najvyspelejšími krajinami.
V meste Dolný Kubín bola v roku 2018 evidovaná nasledovná štruktúra zdravotníckych zariadení:
-

Nemocnice všeobecné a špecializované – 1

-

Lekárne a výdajne liekov – 11

-

Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých – 10

-

Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti – 6

-

Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa – 11

-

Samostatné ambulancie lekára špecialistu – 73

Podľa prieskumu INEKO skončila Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín na šiestom mieste v hodnotení
Nemocnica roka 2019. Navrhované varianty nie sú v priamom strete s uvedenými zdravotníckymi
zariadeniami a rešpektujú aj ochranné pásmo heliportu nemocnice.
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE
ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE
1. Požiadavky na vstupy
1.1. Záber pôdy
Navrhovaná činnosť bude z časti predstavovať nový plošný záber na nezabratých pozemkoch (lesný
pôdny fond (LPF) a poľnohospodársky pôdny fond (PPF)). Z časti je umiestnená na už zabratých
plochách (existujúce komunikácie). Nové zábery budú trvalého aj dočasného charakteru.
Dočasný záber pôdy sa bude týkať najmä stavebných dvorov, depónií, skládok humusu a iného materiálu.
Zabraté plochy dočasných záberov sa po výstavbe uvedú do pôvodného stavu. Dĺžka trvania dočasného
záberu bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre zrealizovanie stavebných prác.
Počas výstavby komunikácií, mostov, ako i ďalších súvisiacich a vyvolaných objektov je potrebné, aby
budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii plochy pre umiestnenie sociálnych, prevádzkových
a technologických zariadení a aby mal možnosť zriadiť skládky kusových aj sypkých materiálov. Pre tieto
účely sa uvažuje v maximálnej miere s využitím plôch trvalého záberu, resp. plôch dočasných záberov
na pozemkoch dotknutých výstavbou predovšetkým v priestore navrhovaných križovatiek, kde je
zabezpečené aj napojenie na existujúcu komunikačnú sieť. Výsledné situovanie zariadení staveniska
však bude závisieť predovšetkým od konkrétneho dodávateľa stavby a jeho plánu organizácie výstavby,
od použitých technológií a schopnosti dodávateľa využiť ponúkané plochy, resp. si iné zabezpečiť
v dotknutom území v rámci prípravy stavby. Umiestnenie depónií sa určí po výbere variantu v spolupráci
s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo vyššom stupni projektovej dokumentácie.
Okrem záberu pôdy vlastným telesom rýchlostnej cesty a jej súčastí, je potrebné počítať aj so zábermi
pôdy, ktorú si vyžiadajú preložky inžinierskych sietí, poľných ciest, v prípade zeleného variantu súbežnej
cesty, v prípade modrého variantu výstavba prístupových ciest k vetracím šachtám tunelov.
Navrhovaná činnosť v modrom variante V1 bude zaberať plochu cca 70,93 ha, z čoho nový záber pôdy
bude cca 69,81 ha. Z celkovej rozlohy 67,98 ha, ktoré zhodne zaberajú zelený variant V2 aj subvariant
2A predstavuje nový záber pôdy zhodne u oboch variantov 66,5 ha.
Orientačný záber pozemkov podľa kultúr pre jednotlivé varianty je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Modrý variant V1
Zelený variant V2
Subvariant 2A

Celkom
(ha)
70,93
67,98
67,98

PPF
(ha)
62,5
63,1
63,1

LPF
(ha)
7,2
3,4
3,4

Komunikácie*
(ha)
1,12
1,48
1,48

Vodné plochy
(ha)
0,11
0
0

*Mimo úsekov, kde je R3 trasovaná v polohe cesty I/59
Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Lesné pozemky, na ktorých je navrhovaná výstavba rýchlostnej cesty, budú trvalo vyňaté z plnenia funkcií
lesov v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové
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vozidlá. Navrhovateľ stratu mimoprodukčných funkcií lesa nahradí v zmysle vyššie spomenutých
zákonov. S odlesňovaním na lesnom pozemku možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o vyňatí LPF podľa §7 a §7a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
U poľnohospodárskych pôd, ktoré sa v území výstavby vyskytujú, bude vykonané trvalé odňatie podľa
§ 17 a § 17 b) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Právoplatné rozhodnutie o trvalom
odňatí PPF je podkladom na vydanie stavebného povolenia.
Nároky na zastavané územie
Modrý variant
Rekognoskáciou dotknutého územia sme zistili stret modrého variantu s malými drevenými rekreačnými
objektami, v km modrého variantu 6,24 – 6,37. Ide o kat. územie obce Medzihradné parcelné číslo 413/17
a 413/18.
Žiadne iné strety ani potrebné asanácie nie sú známe.
Zelený variant
V trase zeleného variantu sa v úseku prechodu R3 zastavanou časťou mesta Dolný Kubín predpokladá
asanácia jedného rodinného domu a plechovej haly slúžiacej ako sklad nábytku. Rozsah bude upresnený
v ďalšom stupni PD po optimalizácii trasy na základe podrobného geodetického zamerania a stanovísk
dotknutých orgánov. V prípade zeleného variantu bude tiež potrebná asanácia existujúceho mosta na
ceste I/59 ponad ulicu Medzihradskú.
Subvariant 2A
V prípade subvariantu 2A je predpoklad nutnej asanácie štyroch obytných domov. Rozsah bude
upresnený v ďalšom stupni PD po optimalizácii trasy na základe podrobného geodetického zamerania
a stanovísk dotknutých orgánov.
Stavebné dvory
Počas výstavby komunikácií, mostov, ako i ďalších súvisiacich a vyvolaných objektov je potrebné, aby
budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii plochy pre umiestnenie sociálnych, prevádzkových, a
technologických zariadení – stavebných dvorov. Pre tieto účely sa uvažuje v maximálnej miere s využitím
plôch trvalého záberu, resp. plôch dočasných záberov na pozemkoch dotknutých výstavbou
predovšetkým v priestore navrhovaných križovatiek, kde je zabezpečené aj napojenie na existujúcu
komunikačnú sieť. Výsledné situovanie zariadení staveniska však bude závisieť predovšetkým od
konkrétneho dodávateľa stavby a jeho plánu organizácie výstavby, od použitých technológií a schopnosti
dodávateľa využiť ponúkané plochy, resp. si iné zabezpečiť v dotknutom území v rámci prípravy stavby.
Vzhľadom na to, že trasa navrhovanej RC R3 sa bude budovať po etapách, pre jednotlivé etapy boli
vytipované nasledovné plochy pre stavebné dvory:
Modrý variant V1 (tunelový)
1.etapa –od začiatku úseku (MUK Široká) po km cca 2,0 pracovného staničenia (Vtáčnik)
s dočasným napojením na cestu I/59:
Vhodnou plochou pre stavebný dvor v tejto etape bude rovinatá plocha pri plánovanej MÚK Široká, vedľa
závodu OFZ, v k.ú. Oravský Podzámok na parcele 817/1. Pozemok patrí OFZ, a.s.
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2.etapa – úsek od konca 1. etapy (Vtáčnik) po MUK Jasenová:
Väčší stavebný dvor je možné v tejto etape umiestniť ku PD Dolný Kubín, kde je navrhnutý most s dĺžkou
172 m. Je tu prístup z cesty III. tr.. K severnému portálu tunela Dolný Kubín 1 je to cca 700 m. Vzhľadom
na sklon tunela predpokladáme že k razeniu tunela dôjde zo severnej strany, a tak pri tomto portáli bude
potrebné umiestniť menší stavebný dvor.
Ďalší menší stavebný dvor bude pravdepodobne umiestnený medzi tunelmi Dolný Kubín 1 a Dolný Kubín
2, kde je navrhnutý aj most s dĺžkou 206 m. K stavebnému dvoru bude prístup z existujúcich komunikácií
III. tr..
Väčší stavebný dvor môže byť situovaný medzi Dolným a Vyšným Kubínom v blízkosti predajne vozidiel
IMPA a veterinárnou klinikou. Existuje tu napojenie na cestu I. tr. I/59. Je tu navrhnutý most s dĺžkou 526
m. K južnému portálu tunela Dolný Kubín 2, je to cca 380 m. Vzhľadom na sklon tunela dôjde k jeho
razeniu práve z tohto smeru. Tesne pri tomto portáli, navrhujeme umiestniť len malý stavebný dvor, na
nevyhnutné uskladnenie techniky.
Posledný väčší stavebný dvor v tejto etape je navrhovaný pri MÚK Jasenová, kde je napojenie na
existujúcu cestu I. tr. I/59.
3.etapa – úsek od konca 2. etapy (MÚK Jasenová) po koniec úseku (MÚK Likavka):
Väčší stavebný dvor sa predpokladá umiestniť pri MÚK Jasenová, MÚK Valaská Dubová a pri MÚK
Likavka. Všetky tri navrhované miesta majú priame napojenie na cestu I. tr. I/59. Menší stavebný dvor by
mohol byť umiestnený v km cca 11,730 kde je navrhnuté ľavostranné odpočívadlo typu D.
Zelený variant V2 (mestský)
1.etapa – rovnaká ako v modrom variante V1:
Vhodnou plochou pre stavebný dvor v tejto etape bude rovinatá plocha pri plánovanej MÚK Široká, vedľa
závodu OFZ, v k.ú. Oravský Podzámok na parcele 817/1. Pozemok patrí OFZ, a.s.
2.etapa – úsek od MUK Dolný Kubín – stred po MUK Jasenová:
Veľký stavebný dvor je navrhované umiestniť pri južnom konci navrhovaného mostu v km 7,885,v mieste
kde je navrhnutá sanácia haly, slúžiaca ako sklad nábytku.
3.etapa – úsek od konca 1. etapy (Vtáčnik) po začiatok 2. etapy (MUK Dolný Kubín – stred):
Veľký stavebný dvor je navrhované umiestniť pri MÚK Kocmál na pravej strane navrhovanej komunikácie.
4.etapa – úsek od konca 2. etapy (MUK Jasenová) po koniec úseku (MUK Likavka):
Väčší stavebný dvor je navrhované umiestniť pri MÚK Jasenová, MÚK Valaská Dubová a pri MÚK
Likavka. Všetky tri navrhované miesta majú priame napojenie na cestu I. tr. I/59. Menší stavebný dvor by
mohol byť umiestnený v km cca 11,730 kde je navrhnuté ľavostranné odpočívadlo typu D. Navrhované
stavebné dvory pri MÚK Valaská Dubová a pri odpočívadle zasahujú do CHVU 050 Chočské vrchy.
Navrhované umiestnenie stavebných dvorov v jednotlivých variantoch je zaznačené v mapovej prílohe
Mapa ochranných pásiem vodárenských zdrojov a tokov.

1.2. Potreba vody
Počas výstavby
Nároky na odber vody pri stavebných prácach a pri prácach súvisiacich s výstavbou spočívajú hlavne
v potrebe technologickej vody, napr. pri výrobe betónových zmesí, na kropenie staveniska, čistenie
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mechanizmov, ďalej v potrebe pitnej vody pre zamestnancov stavby a úžitkovej vody pre hygienické účely
v rámci stavebných dvorov.
Na základe súčasných poznatkov nie je možné vykonať kvalifikovaný odhad potreby technologickej,
úžitkovej a pitnej vody. Túto problematiku bude riešiť dodávateľ stavby, nepredpokladáme však zásadnú
zmenu v súčasnom hospodárení s vodou v širšom dotknutom území.
Počas prevádzky
Počas prevádzky bude potrebná úžitková voda v súvislosti s údržbou rýchlostnej cesty. V prípade
modrého variantu bude nutné v ďalších stupňoch PD doriešiť zásobovanie tunelov Dolný Kubín 1 a Dolný
Kubín 2 požiarnou vodou. Možnosti sú z puklinovej vody, z verejného vodovodu, prípadne z jestvujúcich
tokov pomocou odberných objektov.

1.3. Surovinové zdroje
Na výstavbu rýchlostnej cesty budú potrebné najmä suroviny: kamenivo a štrkopiesky pre konštrukciu
vozovky a pre betónové konštrukcie, asfalty pre konštrukciu vozoviek, oceľ pre zvodidlá a výstuž, cement
do betónov, násypový materiál a ďalšie suroviny. Podrobné rozdelenie surovín bude súčasťou vyššieho
stupňa projektovej dokumentácie.
V rámci stavby vznikne vo všetkých troch variantoch prebytok výkopového materiálu.
Bilancia materiálov
Variant modrý

Variant zelený

Subvariant

Výkopy

(m3)

1 747 380

1 245 720

1 120 170

Násypy

(m3)

788 460

734 820

726 430

+ 958 920

+ 510 900

+ 393 740

Bilancia

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Násypy sa budujú v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 736133. Na základe inžiniersko –
geologického prieskumu, ktorý bude potrebné vykonať vo vyššej fáze PD, sa určí, či výkopy spĺňajú
požiadavky uvedené v tejto STN. Inžiniersko – geologické zloženie však v dotknutom území z hľadiska
klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií predbežne zodpovedá podmienečne vhodným,
prevažne však k nevhodným zeminám do násypového telesa.
Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín, ktoré by boli v strete
s realizáciou projektu.
V širšom okolí regiónu Orava sa nachádzajú nasledovné ložiská nerastných surovín, ktoré by mohli slúžiť
ako možné zdroje násypového materiálu pre stavbu rýchlostnej cesty:
Názov

Organizácia

Nerast

Prístupová
komunikácia

Kraľovany - Lom Bystrička

PK Metrostav, a.s. Žilina

granodiorit

I/18, I/59

Lom Ružomberok

MAB 04, s.r.o. Ružomberok

tehliarske suroviny

I/59

Lom Ružomberok II

BAŇA Ružomberok, s.r.o.

dolomit

I/59

Lom Ružomberok III

PK Metrostav

dolomit

I/59
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Názov

Organizácia

Nerast

Zámer
Prístupová
komunikácia

Lom Ružomberok IV

AGRODRUŽSTVO BELAN

dolomit

I/59

Párnica

PD Párnica

štrkopiesky a piesky

I/70

Oravská Jasenica

Lesostav s.r.o., Lipt. Hrádok

stavebný kameň

I/78, I/59

Turany I - Drevina

STATON, s.r.o., Turany

štrkopiesky a piesky

I/18, I/59

Sučany

PREFA SUČANY a.s., Sučany

štrkopiesky a piesky

I/18, I/59

Podbiel - Za Pálenicou

Anna Krupová - KRUP

vápenec

I/59, 2300

Sedliacka Dubová

Spolok urbáru, Sedliacka Dubová

stavebný kameň

I/59

Trstená

Urbár Trstená, Trstená

stavebný kameň

I/59
(Zdroj: hb u.sk)

Presné druhy a množstvá potrebných materiálov budú špecifikované vo vyššom stupni PD. Rozhodnutie
o spôsobe získavania surovinových zdrojov je v kompetencii vybraného dodávateľa stavby. V každom
prípade však bude potrebné uprednostniť využitie existujúcich ložísk pred otváraním nových, pričom z
hľadiska vplyvov na životné prostredie je podstatná aj minimalizácia prepravných vzdialeností a výber
prepravných trás tak, aby čo najmenej obťažovali obyvateľstvo.

1.4. Energetické zdroje
Počas výstavby
Spotreba elektrickej energie pri výstavbe rýchlostnej cesty vznikne najmä pri výrobe betónov a živíc.
Sústreďovať sa bude najmä do priestorov stavebných dvorov. Podrobnejšia špecifikácia potrieb bude
súčasťou vyššieho stupňa projektovej dokumentácie.
Počas prevádzky
Modrý variant
Vzhľadom na polohu modrého variantu R3 vedeného v celom úseku extravilánom sa osvetlenie
rýchlostnej cesty ani súvisiacich križovatiek neuvažuje.
Elektrická energia bude potrebná na kompletné vybavenie tunelov podľa Nariadenia vlády
č. 344/2006 Z.z. Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej
sieti - prečerpávacie stanice vôd, osvetlenie tunelov a iné vybavenie, ktoré bude podrobnejšie
špecifikované vo vyššom štádiu PD. Pre tunely musí byť dodávka elektrickej energie zabezpečená
z dvoch vonkajších transformátorov, ktoré sú pripojené na dva nezávislé zdroje elektrickej energie
z distribučnej siete. Ak nie je možné zabezpečiť druhé napájanie z distribučnej siete, použije sa druhý
nezávislý zdroj napájania záložný zdroj.
Ďalšia spotreba energie vznikne napr. pre zabezpečenie funkčnosti dopravnej signalizácie na celom
úseku modrého variantu.
Zelený variant
V prípade zeleného variantu sa uvažuje s osvetlením R3 v intravilánovom úseku mesta Dolný Kubín resp.
s obnovou existujúceho osvetlenia. Ďalšia spotreba energie vznikne napr. pre zabezpečenie funkčnosti
dopravnej signalizácie na celom úseku zeleného variantu.
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1.5. Dopravná a iná infraštruktúra
Dopravná infraštruktúra
Počas výstavby
V čase výstavby rýchlostnej cesty R3 sa bude pre prístupy na stavenisko využívať existujúca cestná sieť –
I/70, I/59, sieť ciest III. triedy, jestvujúce miestne komunikácie, poľné cesty a účelové komunikácie.
V miestach, kde stavenisko nebude dosiahnuteľné priamo existujúcim komunikačným systémom, sa
vybudujú krátke samostatné prístupové komunikácie na stavenisko. Prioritu však bude mať prístup
a zásobovanie staveniska priamo v trase R3.
Rekognoskácii prístupových ciest na stavenisko a stavu mostných objektov na nich sa bude venovať
pozornosť vo vyššom stupni projektovej dokumentácie. Prístupové cesty budú prerokované s dotknutými
orgánmi a organizáciami.
Počas prevádzky
Intenzita dopravy a kapacita komunikácií je podrobnejšie spracovaná v kapitole IV. 3.8 Vplyvy na urbánny
komplex a využívanie zeme.
Iná infraštruktúra
Navrhovaná činnosť bude využívať existujúcu dostupnú infraštruktúru v území – vodovodnú sieť a
rozvody elektrickej energie. Ďalšie nároky na infraštruktúru v súvislosti s navrhovanými činnosťami sa
nepredpokladajú.

1.6. Nároky na pracovné sily
Počas výstavby
Vzhľadom na súčasný stupeň projektovej dokumentácie nie je momentálne možné odhadnúť nároky na
pracovné sily pre obdobie výstavby. Zdrojom pracovných síl budú vo veľkej miere dodávateľské stavebné
organizácie, najmä čo sa týka kvalifikovaných zamestnancov. Je tu tiež predpoklad, že výstavba
rýchlostnej cesty bude pracovnou príležitosťou pre miestnych obyvateľov a to najmä v nekvalifikovaných
profesiách.
V prípade modrého variantu predpokladáme zvýšené nároky na pracovné sily, vzhľadom na navrhované
dva tunely.
Počas prevádzky
Počas prevádzky budú nároky na pracovné sily spojené s údržbou rýchlostnej cesty, dopravných
zariadení a údržbou tunelov. Predpokladáme, že tieto činnosti bude zabezpečovať Národná diaľničná
spoločnosť, a.s. prostredníctvom svojich stredísk správy a údržby diaľnic.
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2. Údaje o výstupoch
2.1. Zdroje znečistenia ovzdušia
Počas výstavby
Počas výstavby navrhovanej činnosti možno očakávať ovplyvnenie kvality ovzdušia na lokálnej úrovni.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná po etapách, nie naraz. Jednotlivé etapy sú podrobnejšie opísané
v kapitole II. 8 Opis technického a technologického riešenia.
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú dopravné mechanizmy (dovoz stavebných materiálov) a stavebné
mechanizmy (realizácia výkopov, terénnych úprav). Množstvo emisií bude závislé od frekvencie dopravy,
počtu, druhu a technického stavu automobilov a mechanizmov používaných na jednotlivých stavbách.
Pre zníženie koncentrácie škodlivých látok v ovzduší je nutné používať len také mechanizmy, ktoré
spĺňajú emisné limity podľa legislatívnych predpisov.
Pri realizácii stavebných prác dochádza k znehodnocovaniu prostredia rozvážaním blata
po komunikáciách. Počas suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre narastá prašnosť.
Prevenciou na predchádzanie týchto vplyvov je realizácia prevádzkových opatrení týkajúcich sa čistenia
kolies a karosérií dopravných prostriedkov vychádzajúcich zo staveniska, zabezpečenia skrápania
komunikácií, aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc z povrchov ciest.
Modrý variant
Navrhovaná trasa modrého variantu R3 je vedená v celom úseku mimo zastavaného územia obcí. Modrý
variant sa najviac približuje k zastavanému územiu obce Medzihradné v cestnom km cca 6,000. V km
7,540, v blízkosti južného portálu tunela Dolný Kubín 2, je záhradkárska osada. Pri razení tunelov dôjde
k zvýšenej prašnosti, a v miestach ich výstavby sa bude pohybovať väčší počet mechanizmov.
Zelený variant
Zdroj znečistenia ovzdušia - trasa zeleného variantu prechádza mestom Dolný Kubín. V úseku križovatky
ulíc Medzihradská, Jánoškova a Matúškova sa najviac približuje k bytovej zástavbe.
Subvariant 2A
V trase subvariantu 2A bude okrem samotnej výstavby zdrojom prašnosti aj asanácia objektov.
Počas prevádzky
Jedným z najsledovanejších ukazovateľov kvality životného prostredia je znečistenie ovzdušia. Uvedenú
ochranu tejto zložky životného prostredia definuje a upravuje Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší a
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 244/2016 Z.z., ktorými sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší a ustanovujú limitné hodnoty.
Pre navrhované varianty RC R3 bola v auguste 2020 vypracovaná Exhalačná štúdia spracovateľom
Inžinierske služby , s.r.o. Martin.
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Limitné hodnoty, cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí (podľa Prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 244/2016 o kvalite
ovzdušia).
[g/m3]

Receptor

Interval
spriemerovania

Limitná hodnota
[µg/m3]

Medza na hodnotenie [µg/m3]
Horná*
Dolná*

SO2

Ľudské zdravie

1h

350

(4)

SO2

Ľudské zdravie

24h

125

(3)

75

(3)

50

(3)

SO2

Ochrana vegetácie 1r, zimné obdobie

20

(-)

12

(-)

8

(-)

NO2

Ľudské zdravie

1h

NO2

Ľudské zdravie

1r

40

(-)

32

NOx

Ochrana vegetácie

1r

30

(-)

PM10

Ľudské zdravie

1d

50 (35)

PM10

Ľudské zdravie

1r

40

PM2,5

Ľudské zdravie

1r

CO

Ľudské zdravie

olovo

Ľudské zdravie

benzén

Ľudské zdravie

200 (18)

140 (18)

100 (18)

(-)

26

24

(-)

19,5 (-)

35

(35)

25

(35)

28

(-)

20

(-)

20 od 2020

28

(-)

20

(-)

8h (maximálna)

10 000 (-)

7 000 (-)

5 000 (-)

1r

0,5

0,35 (-)

0,25 (-)

1r

5

3,5

2

(-)

(-)

(-)

(-)

*povolený počet prekročení je uvedený v zátvorkách

V súvislosti so vstupom SR do EÚ sú platné uvedené imisné limity pre chemické faktory NO 2, PM10, CO,
benzén a iné škodliviny. Častice PM10 sú inhalovateľné častice o aerodynamickom priemere <10 m a sú
podmnožinou polietavého prachu. Imisný limit pre častice PM10 stanovený na 50 g /m3 na 24 hod ktorý
sa nesmie prekročiť viac ako 35 krát za rok a limit 40 g/m3 pre ročné koncentrácie. Imisný limit ľudskému
zdraviu škodlivého inhalovateľných častíc frakcie PM2,5 je stanovený na 20 g/m3 pre ročnú priemernú
koncentráciu.
Kritická úroveň (KÚ) je najvyššia tolerovaná koncentrácia škodliviny, ktorá ešte nespôsobuje
poškodzovanie ekosystému životného prostredia. Kritické úrovne sa líšia pre rôzne škodliviny a rôzne
ekosystémy. Pre všetky kategórie ekosystémov je limit NOx - N 30 g /m3 za ročné priemerované
obdobie.
Z hľadiska emisií z automobilovej dopravy do životného prostredia bude ovzdušie v okolí komunikácie
posudzovaných úsekov zaťažené emisiami v odhadovaných množstvách uvedených v nasledovných
tabuľkách:
Konzervatívny odhad množstva emisií z automobilovej dopravy po realizácii R3 MODRÝ VARIANT za roky 2030-2040-2050
NOx [t/rok]
CO [t/rok]
CxHx [t/rok]
PM10 [t/rok]
výhľadový rok 2030
40,1
71,0
6,1
11,4
výhľadový rok 2040
44,6
72,7
8,7
6,1
výhľadový rok 2050
45,8
73,2
8,8
6,2
Zdroj:Exhalačná štúdia, Inžinierske služby , s.r.o. Martin, 2020
Konzervatívny odhad množstva emisií z automobilovej dopravy po realizácii R3 ZELENÝ VARIANT, a SUBVARIANT za roky
2030-2040-2050
NOx [t/rok]
CO [t/rok]
CxHx [t/rok]
PM10 [t/rok]
výhľadový rok 2030
45,4
79,5
7,1
12,6
výhľadový rok 2040
49,1
80,6
9,2
7,0
výhľadový rok 2050
50,4
80,4
9,4
7,2
Zdroj:Exhalačná štúdia, Inžinierske služby , s.r.o. Martin, 2020
112

RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 ORAVSKÝ PODZÁMOK – DOLNÝ KUBÍN – DIAĽNICA D1

Zámer

Konzervatívny odhad množstva emisií od automobilovej dopravy pre NULOVÝ VARIANT za roky 2030-2040-2050
NOx [t/rok]
CO [t/rok]
CxHx [t/rok]
PM10 [t/rok]
výhľadový rok 2030
59,2
107,0
9,1
16,7
výhľadový rok 2040
65,9
110,7
11,7
8,1
výhľadový rok 2050
66,5
114,2
11,9
8,3
Zdroj:Exhalačná štúdia, Inžinierske služby , s.r.o. Martin, 2020

V nulovom variante sa predpokladá v budúcom časovom horizonte postupné znižovanie rýchlosti
jazdného prúdu s častými kolapsami a obmedzeniami neprejazdnými úsekmi. Pri nižšej rýchlosti sa
zvyšuje produkcia množstva CO a CxHy (VOC) s obsahom benzénu. Z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo
má význam porovnanie produkcie emisií priamo v intraviláne obcí a mesta so zreteľom ich rozdielnej
miery negatívneho pôsobenia.
Z hľadiska imisií je vplyv dopravy vyjadrený chemickými faktormi:
• priemernou ročnou koncentráciou NO2 (NOx), TZL PM10, 2,5; benzén (CxHx).
• maximálnou koncentráciou škodliviny NO2 v objeme 1 m3 a vo výpočtových bodoch v priebehu
špičkovej hodiny. Pri maximálnej hodinovej koncentrácii je škodlivina v nepriaznivých
podmienkach zanášaná z komunikácie priamo na výpočtový bod (fasádu obytnej zóny v dýchacej
zóne 1,5 m).
Vypočítané maximálne hodnoty priemernej a krátkodobej koncentrácie NO2, benzénu a TZL frakcie
PM10; 2,5 z líniovej dopravy v hodnotenej zóne trvalého výskytu obyvateľstva, obytnej zóny v časovom
horizonte rokov 2030-2050 v sledovanej dýchacej zóne 1,5 m na plánovaných úsekoch rýchlostnej cesty
R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 vo variantných riešeniach a tiež pre križovatkové
vetvy sú nasledovné:
Nulový variant, maximálna vypočítaná priemerná ročná a krátkodobá koncentrácia NO2 (počítané cez NOx), TZL PM10, 2,5 a
benzén v časových horizontoch.
priemerná ročná koncentrácia
max koncentrácia
rok/chem.
NO2 [g/m3]
TZL, PM10, 2,5 [g/m3]
benzén [g/m3]
NO2 (1 hod) [g/m3]
faktor
(limit 40 g/m3)
(limit 40, 20 g/m3)
(limit 5 g/m3)
(limit 200 g/m3)
rok 2030
4,0
2 1,1
<1
16,0
rok 2040
3,0
2 1,1
<1
12,0
rok 2050
4,0
2 2,6
<1
16,0
Pozn.- Oxid uhoľnatý CO vzhľadom na očakávaný príspevok koncentrácie vo vzťahu k limitnej hodnoty nebol posudzovaný
Zdroj: Exhalačná štúdia, Inžinierske služby , s.r.o. Martin, 2020
R3 MODRÝ VARIANT priemerná ročná a krátkodobá koncentrácia NO2 (počítané cez NOx), TZL PM10, 2,5 a benzén
v úsekoch a časových horizontoch rokov.
priemerná ročná koncentrácia
max koncentrácia
3
3
chemický faktor/
TZL,
PM
NO2 (1 hod)
10, 2,5
NO2 [g/m ]
benzén [g/m ]
3
rok, miesto, lokalita obytnej zóny
(limit 40
[g/m3]
[g/m3]
(limit 5 g/m )
3
(limit
40
20
,
g/m )
(limit 200 g/m3)
g/m3)
rok 2030 Široká
4,0
3,0 1,5
<1
16
Bziny – Medzibrodie
1,0
< 1 < 0,5
<1
4
n/O
Dolný Kubín
Jasenová
Valaská Dubová
rok 2040 Široká

1,0
2,0
2,0
3,0

2,0 < 1,5
< 1 < 0,5
< 1 < 0,5
2,0 1,5
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4
4
14
12
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chemický faktor/
rok, miesto, lokalita obytnej zóny

Bziny – Medzibrodie

priemerná ročná koncentrácia
TZL, PM10, 2,5
NO2 [g/m3]
benzén [g/m3]
3
[g/m ]
(limit 40
(limit 5 g/m3)
3
(limit 40, 20
g/m )
g/m3)
<1
< 1 < 0,5
<1

Zámer

max koncentrácia
NO2 (1 hod)
[g/m3]
(limit 200 g/m3)
<4

n/O

n/O

Dolný Kubín
Jasenová
Valaská Dubová
rok 2050 Široká
Bziny – Medzibrodie

1,0
2,0
<1
2,0
<1

2,0
<1
<1
<1
<1

< 1,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

<1
<1
<1
<1
<1

4
8
<4
8
<4

Dolný Kubín
1,0
< 1 < 0,5
<1
4
Jasenová
1,0
< 1 < 0,5
<1
4
Valaská Dubová
<1
< 1 < 0,5
<1
<4
Pozn. - Oxid uhoľnatý CO vzhľadom na očakávaný príspevok koncentrácie vo vzťahu k limitnej hodnoty nebol posudzovaný
Zdroj: Exhalačná štúdia, Inžinierske služby , s.r.o. Martin, 2020
R3 ZELENÝ VARIANT V2, SUBVARIANT V2a maximálna vypočítaná priemerná ročná a krátkodobá koncentrácia NO2
(počítané cez NOx), TZL PM10, 2,5 a benzén v úsekoch a časových horizontoch rokov.
priemerná ročná koncentrácia
max koncentrácia
chemický faktor/
TZL, PM10, 2,5
NO2 (1 hod)
NO2 [g/m3]
benzén [g/m3]
rok, miesto, lokalita obytnej zóny
(limit 40
[g/m3]
[g/m3]
(limit 5 g/m3)
(limit 40, 20
g/m3)
(limit 200 g/m3)
g/m3)
rok 2030 Široká
4,0
3,0 1,5
<1
16
Bziny – Medzibrodie
1,0
< 1 < 0,5
<1
4
n/O

n/O

Dolný Kubín
Jasenová
Valaská Dubová
rok 2040 Široká
Bziny – Medzibrodie

2,0
2,0
<1
3,0
1,0

3,0 1,5
< 1 < 0,5
< 1 < 0,5
3,0 1,5
< 1 < 0,5

<1
<1
<1
<1
<1

8
8
<4
12
4

Dolný Kubín
Jasenová
Valaská Dubová
rok 2050 Široká
Bziny – Medzibrodie

2,0
2,0
<1
2,0
<1

2,0
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1

8
8
<4
8
<4

1,1
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

n/O
Dolný Kubín
2,0
2,0 1,1
<1
8
Jasenová
1,0
< 1 < 0,5
<1
4
Valaská Dubová
<1
< 1 < 0,5
<1
<4
Pozn. - Oxid uhoľnatý CO vzhľadom na očakávaný príspevok koncentrácie vo vzťahu k limitnej hodnoty nebol posudzovaný
Zdroj: Exhalačná štúdia, Inžinierske služby , s.r.o. Martin, 2020

Z hľadiska imisií sú pre posúdenie vplyvu dominantných, pre dopravu špecifických polutantov NO 2,
benzénu, a ostatných škodlivín z komunikácie smerodajné maximálne prevádzkové režimy a hodinové
intenzity vozidiel. V ich v okolí sa zisťuje možná koncentrácia (NO2) prepočítaná cez NOx v g /m3. Podľa
literatúry NOx z mobilnej dopravy obsahuje do 25 % NO2. Legislatívny limit dlhodobej ročnej koncentrácie
NO2 je 40 g /m3 a krátkodobej hodinovej koncentrácie 200 g/m3. 5 g/m3 je ročná koncentrácia platná
pre benzén podľa vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 o kvalite ovzdušia. Pre tuhé znečisťujúce látky frakcie
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PM10 je ročná limitná hranica v zmysle vyhlášky na úrovni koncentrácie 40 g /m3 u PM2,5 je limitná
hodnota 20 g /m3.
Na základe vypočítanej dlhodobej a krátkodobej koncentrácie škodlivín NO2, TZL PM10, 2,5 benzénu
a ostatných relevantných chemických faktorov vo výpočtových bodoch pozdĺž posudzovaného úseku
vo variantných riešeniach modrého, zeleného variantu a jeho subvariantu neprekročí
koncentrácia posudzovaných škodlivín pred zástavbou v prvej vzdialenostnej línii prípustné
dlhodobé a krátkodobé zákonné limity v sledovaných časových horizontoch rokov 2030, 2040 a
2050. Obyvatelia s trvalým výskytom v oblasti nebudú v žiadnom prípade ovplyvňovaní nadmernými
koncentráciami imisií z dopravy, prípustné limitné koncentrácie nie sú prekračované ani pri pomerne
nepriaznivých rozptylových podmienkach, pre ktoré bol model zostavený.

2.2. Odpadové vody
Počas výstavby
Počas výstavby rýchlostnej cesty je potrebné počítať s niekoľkými zdrojmi odpadových vôd:
• odpadové vody zo stavebných dvorov vrátane hygienických zariadení
• z čistenia prístupových ciest, mechanizmov a automobilov pred výjazdom na verejné
komunikácie
• z technologického procesu samotnej výstavby
• z drobných únikov i havarijného úniku PHM a iných znečisťujúcich látok
• zo znečistenej povrchovej vody v miestach budovania zárezov
Modrý variant
V prípade modrého variantu dôjde oproti zelenému variantu naviac ku vzniku odpadových vôd
z podzemnej vody v miestach razenia tunelov.
Počas prevádzky
V etape prevádzky rýchlostnej cesty R3 budú vznikať odpadové vody:
• z povrchového odtoku zrážkových vôd z povrchu vozovky
• odpadové vody zo zimnej údržby vozovky
Počas prevádzky R3 sa budú zrážkové vody z povrchu vozovky zachytávať do otvorených priekop bez
budovania cestnej kanalizácie s ich následným vyústením do recipientov resp. tam, kde to geologické
podmienky umožnia, riešiť odvodnenie vsakom do podložia cez vsakovacie priekopy resp. vsakovacie
zariadenia (vsakovacie jazierka, vsakovacie boxy a pod.).V prípade odpadových vôd zo zimnej údržby
vozovky je potrebné zvoliť správny výber posypového materiálu, ktorý nereaguje so zložkami životného
prostredia, a to najmä v kolíznych úsekoch trasovania rýchlostnej cesty cez vodné toky.
Modrý variant
Komunikácie v tuneloch budú odvodnené štrbinovými žľabmi, zvedenými kanalizáciou do nádrže
kontaminovaných vôd, umiestnenej v manipulačnej ploche pred portálmi. Týmto systémom odvodnenia
budú zvedené znečistené vody z umývania tunelov, prípadne nepredvídané úniky kvapalín pri havárii
vozidiel a znečistené vody pri požiarnom zásahu v tuneloch. Nádrž kontaminovaných vôd bude
bezodtoková.
115

RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 ORAVSKÝ PODZÁMOK – DOLNÝ KUBÍN – DIAĽNICA D1

Zámer

2.3. Odpady
Počas výstavby
Počas výstavby budú vznikať zhodne v oboch variantoch najmä odpady pochádzajúce zo stavebnej
činnosti a komunálny odpad produkovaný pracovníkmi stavby.
V zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 sa realizácia navrhovaných činností zhodne
v oboch variantoch spája s predpokladanou produkciou nasledovných druhov odpadov:
Katalógové
číslo

Názov druhu odpadu

Kategória

02 01 99

Odpady inak nešpecifikované - výrub vegetácie (stromy, kríkové skupiny)

O

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 07 01

vykurovací olej a motorová nafta

N

13 07 02

benzín

N

13 07 03

iné palivá (vrátane zmesí)

N

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 07

obaly zo skla

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v
150202

O

16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

16 01 07

olejové filtre

N

16 01 13

brzdové kvapaliny

N

16 01 15

nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

O

16 01 22

časti inak nešpecifikované

O

16 01 99

odpady inak nešpecifikované

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly (v prípade asanácií, zelený variant a subvariant)

O

17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika (v prípade asanácií, zelený variant a subvariant)

O

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
(v prípade asanácií, zelený variant a subvariant)

O

17 02 01

drevo

O

17 02 03

plasty

O

17 02 04

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými
látkami

N
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17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 09

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 05 03

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 05

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

O

20 01 03

sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

20 01 40

kovy

O

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

O

V modrom variante V1 bude potrebné počas výstavby diaľnice riešiť problematiku nakladania
s vybúranými hmotami pri razení tunelov. Pri tejto činnosti bude vyťažená hornina v množstve
389 500 m3. Len časť vyťaženej horniny bude možné vzhľadom na kubatúru násypov využiť pre stavbu.
Pre prebytok rúbaniny sa uvažuje s jeho trvalým uložením na skládku. Na dočasné uskladnenie rúbaniny
z tunelov sa vybudujú skládky pri portáloch.
V bilancii zemných prác pri oboch variantoch dôjde k prebytku výkopov nad potrebou násypov zemných
telies a na presypanie hĺbených častí tunela. Vzniká tak potreba trvalého uskladnenia nevyužiteľnej
zeminy environmentálne vhodným spôsobom.
Bilancia materiálov
Variant modrý

Variant zelený

Subvariant

Výkopy

(m3)

1 747 380

1 245 720

1 120 170

Násypy

(m3)

788 460

734 820

726 430

Bilancia
+ 958 920
+ 510 900
+ 393 740
Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Počas výstavby ako aj prevádzky rýchlostnej cesty bude potrebné dodržiavať hierarchiu odpadového
hospodárstva v zmysle § 6 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:
Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie
e) zneškodňovanie
117

RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 ORAVSKÝ PODZÁMOK – DOLNÝ KUBÍN – DIAĽNICA D1

Zámer

V zmysle § 77 ods. 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady
vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania,
organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14.
Zhotoviteľ stavby uzatvorí pred zahájením prác zmluvu s oprávnenou organizáciou na zneškodňovanie
odpadov.
Nebezpečné odpady sa budú do doby ďalšieho nakladania s nimi zhromažďovať v uzavretých a
v označených skladovacích priestoroch, ktoré budú zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.
V prípade, ak vznikne a bude sa zhromažďovať ročne viac ako 1 tona nebezpečného odpadu, pôvodca
odpadu bude musieť požiadať príslušný úrad štátnej správy o vydanie súhlasu na zhromažďovanie
nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu v zmysle § 97, odst.1, písm. g) zákona NR SR č. 79/2015
Z. z. o odpadoch.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú oprávnenie
na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom o odpadoch. O druhoch a množstvách vzniknutých odpadov
a nakladaní s nimi sa bude v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch viesť a uchovávať
evidencia a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušným orgánom štátnej správy odpadového
hospodárstva.
V dotknutom území sa nenachádza žiadna skládka odpadov. Podľa zoznamu skládok vedenom na
www.odpadyportal.sk sa najbližšie skládky nachádzajú v Martine a Partizánskej Ľupči.
Druhy odpadov vzniknuté počas výstavby navrhovaných činností môžeme považovať za zhodné
v oboch variantoch. Realizáciou navrhovanej činnosti v modrom variante V 1 dôjde k vyššiemu
nadbytku výkopovej zeminy oproti zelenému variantu V 2 vzhľadom na razenie dvoch tunelov.
Rovnako sa v modrom variante predpokladá dlhší čas výstavby, na ktorý je viazaný dlhší pobyt
stavebných pracovníkov a väčšie množstvo vzniknutého komunálneho odpadu.
Počas prevádzky
Počas prevádzky predpokladáme minimálnu produkciu odpadov. Odpady budú vznikať najmä z údržby
rýchlostnej cesty, z údržby zelených plôch, z odlučovačov ropných látok.
Predpokladaná je produkcia nasledovných druhov odpadov, podľa katalógu odpadov:
Katalógové
číslo

Názov druhu odpadu

Kategória

13 05 02

Kaly z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 06

Olej z odlučovačov oleja z vody

N

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

O

20 03 03

Odpad z čistenia ulíc

O

20 03 99

Komunálne odpady inak nešpecifikované

O

Prevádzkovateľ rýchlostnej cesty R3 si musí plniť všetky povinnosti vyplývajúce z platných legislatívnych
predpisov na úseku odpadového hospodárstva, okrem iného aj viesť evidenciu množstva a druhov
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produkovaných odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti. Pri prevádzke rýchlostnej cesty nie je potrebné vypracovať Program odpadového
hospodárstva.

2.4. Zdroje žiarenia a iné fyzikálne polia
Navrhovaná činnosť bude zdrojom rušenia svetlom v súvislosti:
Modrý variant
Trasa modrého variantu V1 prechádza mimo zastavaného územia obcí a osvetlenie komunikácie nie je
plánované. Potrebné je však vonkajšie osvetlenie vozovky pred portálmi tunela, ktoré slúži v noci na
adaptáciu vodiča pri vchádzaní a vychádzaní z neho. Zriadiť vonkajšie osvetlenie pred portálmi tunela
vo vzdialenosti rovnajúcej sa dvojnásobku brzdnej dráhy alebo max. 200 m pred každým portálom je
potrebné, keďže sa cestný tunel nachádza v noci na neosvetlenej komunikácii. Vonkajšie osvetlenie
vozovky pred portálmi tunela musí byť v súlade s požadovanými parametrami uvedenými v STN
EN 13201-2. Zatriedenie komunikácií do konkrétnych tried uvedených v STN EN 13201-2 musí byť
v súlade s STN 36 0410, v ktorej je uvedený návod pre orgány, ktoré sú zodpovedné za správu a
prevádzkovanie jednotlivých komunikácií.
Zelený variant
Trasa zeleného variantu ako aj jeho súbežnej cesty prechádza zastavaným územím mesta Dolný Kubín.
Uvažuje sa s osvetlením rýchlostnej cesty a súvisiacej križovatky Dolný Kubín – stred, resp. s obnovou
existujúceho osvetlenia.
V prípade modrého variantu V1 ide o nový zdroj rušenia svetlom mimo zastavaného územia obcí,
v prípade zeleného variantu V2 je využité existujúce osvetlenie, ktoré môže byť obnovené.
V obidvoch variantoch pôjde o nulový vplyv na obyvateľov a okolité životné prostredie oproti
nulovému variantu.
Počas výstavby a prevádzky cesty nie je predpoklad produkcie iného žiarenia, ani iných
fyzikálnych polí.

2.5. Zdroje tepla, zápachu a iné výstupy
Počas výstavby
Zdrojom tepla a zápachu počas výstavby budú stavebné mechanizmy.
Počas prevádzky
Zdrojom tepelného žiarenia počas prevádzky je automobilová doprava a taktiež povrch vozovky.
V prípade modrého variantu dôjde k výstavbe nového telesa cestnej komunikácie, čím sa vytvorí nový
zdroj tepla.
V prípade zeleného variantu bude rýchlostná cesta R3 na úseku, v ktorom prechádza mestom Dolný
Kubín väčšinou vedená v profile existujúcej cesty I/59. V niektorých miestach bude rozšírená o prídavné
pruhy. Napriek tomu dôjde k vytvoreniu nového zdroja tepla v menšej miere oproti modrému variantu.
Vozovka bude zdrojom tepla len v letných, príp. jarných a jesenných mesiacoch.
V prípade modrého variantu ide o mierne negatívny vplyv na zložky životného prostredia,
v prípade zeleného variantu ide o nulový vplyv oproti nulovému variantu.
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Zdrojom zápachu počas prevádzky rýchlostnej cesty R3 bude automobilová doprava, ktorá bude
prechádzať cez dotknuté územie. Realizáciou R3 sa dosiahne odklonenie vysokých intenzít dopravy
(najmä tranzitnej) z cesty I/59 prechádzajúcej cez centrálne časti dotknutých obcí. Dôjde ku skapacitneniu
komunikácie a doprava na nej bude plynulá a bez obmedzení, čo bude mať mierne pozitívny vplyv
z hľadiska automobilovej dopravy ako zdroja zápachu.

2.6. Zdroje hluku
Počas výstavby
Zdrojom hluku počas výstavby navrhovanej činnosti je predovšetkým ťažká doprava, ktorá zabezpečuje
plynulý prísun stavebných materiálov na stavbu a odvoz prebytočného materiálu. Ďalším zdrojom hluku
počas výstavby sú samotné stroje a mechanizmy v lokalite výstavby.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prípustné hladiny akustického výkonu niektorých stavebných strojov
a dopravných prostriedkov podľa nariadenia vlády SR č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných
vo vonkajšom priestore.
Typ zariadenia

Zhutňovacie stroje (vibračné valce, vibračné platne, vibračné
ubíjačky)
Pásové dozéry, pásové nakladače, pásové rýpadlá-nakladače
Kolesové dozéry, kolesové nakladače, kolesové rýpadlánakladače, dampery, gradery, zhutňovače odpadu
s nakladacím zariadením, zdvižné vozíky s protizávažím
poháňané spaľovacím motorom, pojazdné žeriavy,
zhutňovacie stroje (nevibračné valce), finišéry na vozovku,
hydraulické tlakové zdroje
Rýpadlá, stavebné výťahy na prepravu materiálu, stavebné
vrátky, motorové kultivátory
Ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá

Kompresory
Vežový žeriav

Čistý inštalovaný výkon P (kW),
elektrický výkon Pel (kW),
hmotnosť zariadenia m (kg),
šírka záberu L (cm)
P≤8

Prípustná hladina
akustického
výkonu v dB/1 pW
105

8 < P ≤ 70

106

P > 70

86+11 lg P

P ≤ 55

103

P > 55

84 + 11 lg P

P ≤ 55

101

P > 55

82 + 11 lg P

P ≤ 15

93

P > 15

80 + 11 lg P

m ≤ 15

105

15 < m < 30

92 + 11 lg m

m ≥30

94 + 11 lg m

P ≤ 15

97

P > 15

95 + 2 lg P
96 + lg P

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že hluk v okolí zo stavebných mechanizmov dosahuje pomerne vysoké
hladiny. Bežné je aj spolupôsobenie jednotlivých zdrojov hluku pri súčasnej práci niekoľkých strojov
a zariadení. Nárast hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter.
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Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu
90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy
nasadenia strojov a dá sa riadiť len dĺžka jeho pôsobenia v rámci pracovného dňa.
Základný rámec prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré nesmú byť stavebnou činnosťou
prekročené, definuje vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom
prostredí sú uvedené v prílohe, bod 1.6, tab. 1. V bode 1.7. je uvedené, že v pracovných dňoch od 7.00
do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom
prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A
zvuku v uvedených časových intervaloch. V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa
tabuľky č. 2.
Na základe tejto vyhlášky možno teda konštatovať:
- hlučné stavebné práce sa môžu vykonávať v pracovných dňoch od 7,00 do 21,00
- počas víkendu sa hlučné stavebné práce môžu vykonávať len v sobotu v čase od 8,00 do 13,00
- stavebné práce môžu prebiehať aj mimo týchto hodín, ale práce, ktoré prekračujú prípustné
hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí sa môžu vykonávať len v čase, ktorý je špecifikovaný
v predchádzajúcich bodoch.
V prípade, že sa obyvatelia budú sťažovať na nadmerný hluk, príslušný stavebný úrad v súčinnosti
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže dať hlučnosť premerať. Stavebník je povinný
zabezpečiť meranie hluku, ktoré pri stavebnej činnosti vzniká a neprekračovať prípustné hodnoty.
Sťažnosti obyvateľov rieši príslušný odbor životného prostredia, na jeho podnet sa robia merania hluku.
Navrhované činnosti budú stavané po etapách, nie naraz.
Modrý variant
V prípade navrhovanej trasy modrého variantu V1 bude najviac ohrozenou hlukom z výstavby zástavba
rodinných domov v obci Medzihradné, na ul. Na Kopanici. Rodinné domy sú tu vzdialené od telesa cesty
cca 150 m.
Zelený variant
V prípade zeleného variantu V2 bude najviac zaťaženou hlukom zástavba na Matúškovej, Medzihradskej
a Jánoškovej ulici v Dolnom Kubíne. Bytová zástavba (9 poschodový obytný dom) je od navrhovaného
mosta vzdialená cca 50 m.
Počas výstavby navrhovanej rýchlostnej cesty R3 bude z hľadiska zaťaženia obyvateľstva hlukom
výhodnejší modrý variant z dôvodu, že jeho výstavba prebieha v oblastiach s nižšou hustotou
osídlenia a s väčšou vzdialenosťou od obytnej zóny.
Počas prevádzky
V auguste 2020 bola pre navrhovanú činnosť vypracovaná Hluková štúdia, spracovateľom Inžinierske
služby, s.r.o., Martin, ktorá rieši hlukové zaťaženie vo všetkých variantoch.
Povinnosti fyzických a právnických osôb v oblasti ochrany zdravia pred hlukom ukladá zákon NR SR č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Podľa § 27 ods. 1 fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje
hluku, sú povinné zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila
prípustné hodnoty. Prípustné hodnoty hluku sú stanovené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z..
Na hodnotenie súladu posudzovaného zdroja hluku s požiadavkami zákona NR SR č.355/2007 Z. z.
a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. sa použijú stanovené posudzované hodnoty, ktoré sa porovnajú
s prípustnými hodnotami. Prípustné hodnoty sú v nižšie uvedenej tabuľke.
Posudzovaná hodnota určujúcej veličiny je nameraná hodnota alebo z nameranej hodnoty odvodená
hodnota určujúcej veličiny hluku zväčšená o hodnotu neistoty merania U a v prípade potreby upravená
korekciami K definovaných vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. a stanovená vzhľadom na referenčný
časový interval deň (6.00 - 18.00), večer (18.00 - 22.00) a noc (22.00 - 6.00). V prípade predikcie hluku
je to predpokladaná hodnota určujúcej veličiny vrátane príslušnej neistoty.
Ochrana zdravia pred hlukom je zabezpečená, ak posudzované hodnoty hluku nie sú vyššie ako
prípustné hodnoty.
Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. sa obmedzila platnosť prípustných hodnôt hluku pre diaľnice, cesty
I. a II. triedy a miestne komunikácie s hromadnou dopravou (kategória územia III) len do vzdialenosti 100
m od osi cesty. Keďže toto obmedzenie spôsobilo výraznú zmenu prípustných hodnôt hluku v okolí ciest
s intenzívnou dopravou oproti predchádzajúcim rokom a malo výrazný dopad na rozvoj cestnej siete, bolo
na jednom zo zasadnutí vlády SR v roku 2008 na návrh ministra dopravy uložené ministrovi
zdravotníctva novelizovať citovanú vyhlášku. Výsledkom uvedeného bolo zrušenie uvedeného
obmedzenia kategórie územia III. vzdialenosťou 100 m (Vyhláškou MZ SR č. 237/2009 Z.z.). Všetci
obyvatelia Slovenskej republiky sa musia riadiť právne záväznými predpismi a tie sú na základe
platného znenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. z hľadiska hluku jednoznačné.
Chránené územie úseku trasy rýchlostnej cesty R3 a cesty I/59 v predmetnom úseku je možné zaradiť
pre potreby hodnotenia hluku vo vonkajšom prostredí do kategórie územia III podľa tabuľky č.1 prílohy
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z..
Podľa § 27 odsek (2) zákona č. 355/2007 Z.z. pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii
dopravných stavieb hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť prípustné
hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaťažení.
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Príloha k vyhláške č. 549/2007 Z. z.

HLUK VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ

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

Bod 1.6 Prílohy 1
Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa
tabuľky č. 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné
obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného
narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné
hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre
kategórie územia III a IV najviac o 10 dB.
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Exponované hlukom rôzneho rozsahu pre jednotlivé navrhované varianty predmetnej stavby rýchlostnej
cesty R3 bude vonkajšie obytné prostredie obcí Dolný Kubín – Široká, Medzibrodie, Bziny, Mokraď,
Kňažia, Vyšný Kubín, Jasenová, Valašská Dubová, Medzihradné, Likavka
V tabuľke uvádzame vytipované tieto kritické výpočtové body (VB) v území pre výšku 1,5 m nad terénom
na hranici obývaného územia resp. 1,5 m nad úrovňou najexponovanejšieho nadzemného podlažia:
výpočtový

S-JTSK

bod

Výška v m
nad

popis polohy VB

terénom

X

Y
-1173041,5
-1174160,2

Pr od I/59, ubytovňa 3NP, Oravský Podzámok – Široká, č.389

8,0

VB2

-399675,8
-399591,4

Ľ od I/59, IBV Medzibrodie, parc.č. 665/5, 2NP

4,5

VB3

-400962,1

-1174730,9

Ľ od I/59, RD č.26/2, Družstevná – D. Kubín -Bziny, 2NP

4,5

VB4

-400991,2

-1174513,8

Pr od I/59, RD č.252/33 2NP, ul. Nábrežie Oravy – D. Kubín - Kňažia

5,5

VB5

-402477,6

-1177893,1

Ľ od I/59, RD č.1623/14 2NP, ul. Jánoškova, D. Kubín,

4,5

VB6

-402229,9

-1179587,5

Ľ od I/59, RD č.8/1 ul. Vyšnokubínska, Vyšný Kubín, 2NP

4,5

VB7

-403048,1

-1180356,6

Pr od I/59, RD č.163, 1NP, Jasenová

1,5

VB8

-403967,4

-1183735,1

Ľ od I/59, RD č.93, 2NP, Valasská Dubová

4,5

VB9

-403432,5

-1188075,0

Ľ od I/59, RD č.251, 2NP, Likavka

4,5

VB10

-402974,5

-1176379,1

Pr od I/59 pri I/70, BD č.1782/2 4NP, Dolný Kubín

11,0

VB11/V1

-400731,7

-1175181,2

Pr od R3/V1, RD č.78/35, 2NP, Bziny

4,5

VB12/V1

-401013,4

-1177676,7

Pr od R3/V1, RD č.2944, 2NP, Medzihradné

4,5

VB13/V2

-402633,5

-1177474,6

Ľ od R3/V2, RD č.1586/1, 1NP, ul. Jánoškova, Dolný Kubín

1,5

VB1

Zdroj: Hluková štúdia, Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1, Inžinierske služby ,
s.r.o. Martin, 2020

Pre obytné budovy sú prípustné hodnoty stanovené pre všetky referenčné intervaly dňa (denný, večerný
a nočný). Na administratívu, zdravotné strediská, školy sa vzťahujú prípustné hodnoty len pre čas
využívania objektov.
Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z predmetnej stavby
v posudzovanom území v dennom, večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich
veličín hluku vo vonkajšom prostredí.
Kritické budú pre obytné domy PH (prípustné ekvivalentné hladiny zvuku) pre nočný čas, keďže
posudzované nočné hladiny A hluku vo väčšej miere prekračujú PH než denné hladiny hluku.
Hodnoty predikciou stanovených ekvivalentných hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na okraji obytného územia
v okolí predmetnej stavby pre NULOVÝ VARIANT
Rok 2020 LAeq /dB
Rok 2030 LAeq /dB
Rok 2040 LAeq /dB
Rok 2050 LAeq /dB
Nulový
Variant

deň

večer

noc

deň

večer

noc

deň

večer

noc

deň

večer

noc

VB1

73,8

70,4

67,9

74,0

70,6

68,0

74,6

71,2

68,6

75,0

71,6

69,0

VB2

59,7

56,4

54,0

60,0

56,7

54,2

60,7

57,4

54,9

61,2

57,9

55,4

VB3

58,2

55,1

52,8

58,8

55,6

53,3

59,4

56,2

53,9

59,8

56,6

54,3

VB4

73,0

69,5

67,0

73,3

69,9

67,4

73,7

70,3

67,8

74,3

70,8

68,3

VB5

72,3

68,8

66,6

72,5

69,0

66,8

72,9

69,5

67,3

73,4

69,9

67,7

VB6

68,2

64,7

62,6

68,6

65,1

62,9

68,9

65,4

63,2

69,3

65,8

63,6
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VB7

67,1

64,0

61,7

67,8

64,7

62,4

68,3

65,2

62,8

68,7

65,6

63,3

VB8

63,1

59,8

57,4

63,5

60,2

57,7

63,9

60,6

58,1

64,3

61,0

58,5

VB9

69,7

66,4

63,7

70,1

66,7

64,1

70,2

66,8

64,2

70,9

67,5

64,9

VB10

70,6

67,2

64,7

71,0

67,6

65,1

71,3

67,9

65,4

71,8

68,4

65,9

VB11/V1

44,9

42,9

41,3

45,0

43,1

41,5

45,8

43,8

42,2

46,3

44,2

42,6

< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
VB13/V2
53,6
51,0
49,0
53,8
51,2
49,3
54,4
Hodnoty sú uvedené bez započítania neistoty predikcie U = + 2,0 dB.

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

51,7

49,8

54,6

52,0

50,0

VB12/V1

Zdroj: Hluková štúdia, Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1, Inžinierske služby ,
s.r.o. Martin, 2020

VARIANT MODRÝ V1
Hodnoty predikciou stanovených ekvivalentných hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na okraji
obytného územia v okolí predmetnej stavby pre MODRÝ VARIANT V1
Variant V1

Rok 2040 – len R3 / LAeq v dB

R3 a súbežná cesta „I/59“ a I/70 / LAeq v dB

deň

večer

noc

deň

večer

noc

VB1

43,7

41,1

39,4

69,1

65,7

63,0

VB2

56,0

52,9

50,7

58,8

55,6

53,2

VB3

34,9

32,4

30,6

54,2

51,1

48,6

VB4

42,2

39,3

37,3

68,3

65,0

62,2

VB5

40,2

38,1

36,6

67,4

63,9

61,5

VB6

39,9

37,8

36,3

63,6

60,2

57,9

VB7

64,7

61,3

59,0

64,7

61,3

59,1

VB8

65,9

62,6

60,2

66,1

62,8

60,4

VB9

42,8

40,0

37,9

62,6

59,3

56,5

VB10

< 20

< 20

< 20

70,5

67,1

64,6

VB11/V1

50,6

47,8

45,9

51,0

48,2

46,3

VB12/V1

64,2

60,8

58,4

64,2

60,8

58,4

VB13/V2
20,1
< 20
< 20
54,0
Hodnoty sú uvedené bez započítania neistoty predikcie U = + 2,0 dB.

51,1

49,1

Zdroj: Hluková štúdia, Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1, Inžinierske služby ,
s.r.o. Martin, 2020

Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy samotnej
plánovanej stavby „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 “
Variant V1 MODRÝ v kritických bodoch v posudzovanom území v dennom, vo večernom a v nočnom
čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok
2040.
Ako vyplýva z tabuľky výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z
dopravy plánovanej stavby „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica
D1“ Variant V1 MODRÝ spolu s existujúcou cestou I/59 a I/70 v kritických bodoch v posudzovanom
území v dennom, vo večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku
vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok 2040. Z porovnania výsledkov predikcie z tabuľky pre nulový
variant v roku 2040 a výsledkov z tabuľky pre modrý variant vyplýva, že už realizáciou rýchlostnej cesty
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R3 variant V1 sa znížia ekvivalentné hladiny hluku v kritických miestach v blízkosti jestvujúcej cesty I/59
a I/70 o 0,4 až 7,7 dB.
Je potrebné zohľadniť aj vplyv súbežnej/existujúcej cesty I/59 a vytvoriť rezervu do 3 dB (v závislosti od
polohy chráneného miesta voči obom cestným komunikáciám) oproti prípustným hodnotám hluku pre
noc, teda oproti 50 dB, aby sa vytvoril priestor na vytvorenie protihlukových opatrení aj pre realizáciu
protihlukových opatrení pre cestu I/59 (resp. jej prevádzkovateľa) tak, aby sa dosiahla výsledná hladina
hluku (myslí sa celková hladina – z dopravy plánovanej rýchlostnej cesty a súbežnej cesty I/59) pod
prípustnými hodnotami.
Pre stavbu „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1“ Variant V1
MODRÝ sú preto potrebné protihlukové opatrenia.
Kritická bude pre obytné domy PH pre nočný čas, keďže nočné ekv. hladiny A hluku vo väčšej miere
prekračujú 50 dB než denné hladiny hluku prekračujú 60 dB. Keď budú nočné ekv. hladiny A hluku spĺňať
prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, budú ich spĺňať aj denné a večerné hladiny hluku.
VARIANT ZELENÝ V2
Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na okraji obytného
územia v okolí predmetnej stavby pre ZELENÝ VARIANT V2
Variant V2

Rok 2040 – len R3 / LAeq v dB

R3 a súbežná cesta „I/59“ a I/70 / LAeq v dB

deň

večer

noc

deň

večer

noc

VB1

44,3

41,8

40,1

67,1

63,8

61,1

VB2

55,3

52,2

50,0

57,5

54,4

52,0

VB3

58,0

55,0

53,1

58,7

55,8

53,9

VB4

71,3

67,8

65,5

71,3

67,8

65,5

VB5

54,1

51,6

49,8

65,4

62,0

59,7

VB6

39,0

36,9

35,3

61,3

57,9

55,6

VB7

66,2

62,8

60,5

66,2

62,9

60,6

VB8

66,0

62,7

60,3

66,2

63,0

60,5

VB9

43,5

40,6

38,5

62,6

59,3

56,5

VB10

51,3

48,5

46,5

70,7

67,3

64,8

VB11/V1

45,0

43,1

41,8

45,6

43,7

42,4

VB12/V1

< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
61,3
57,8
55,3
61,5
58,0
55,4
VB13/V2
Hodnoty sú uvedené bez započítania neistoty predikcie U = + 2,0 dB.Zdroj: Hluková štúdia, Rýchlostná cesta R3 v úsekoch
Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1, Inžinierske služby , s.r.o. Martin, 2020

Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy samotnej
plánovanej stavby „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 “
Variant V2 ZELENÝ v kritických bodoch v posudzovanom území v dennom, vo večernom a v nočnom
čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok
2040.
Ako vyplýva z tejto tabuľky výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku
z dopravy plánovanej stavby „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín –
diaľnica D1“ Variant V2 ZELENÝ spolu s existujúcou cestou I/59 a I/70 v kritických bodoch
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v posudzovanom území v dennom, vo večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok 2040. Z porovnania výsledkov
predikcie v tabuľke pre nulový variant v roku 2040 a výsledkov v tabuľke pre zelený variant vyplýva, že
už realizáciou rýchlostnej cesty R3 variant V2 sa znížia ekvivalentné hladiny hluku v kritických miestach
v blízkosti jestvujúcej cesty I/59 a I/70 o 0,1 až 7,7 dB.
Je potrebné zohľadniť aj vplyv súbežnej existujúcej cesty I/59 a vytvoriť rezervu do 3 dB (v závislosti od
polohy chráneného miesta voči obom cestným komunikáciám) oproti prípustným hodnotám hluku pre
noc, teda oproti 50 dB, aby sa vytvoril priestor na vytvorenie protihlukových opatrení aj pre
prevádzkovateľa cesty I/59, aby sa dosiahla výsledná hladina hluku (myslí sa celková hladina – z dopravy
plánovanej rýchlostnej cesty a súbežnej cesty I/59) pod prípustnými hodnotami.
Pre stavbu „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1“ Variant V2
ZELENÝ sú preto potrebné protihlukové opatrenia.
Kritická bude pre obytné domy PH pre nočný čas, keďže nočné ekv. hladiny A hluku vo väčšej miere
prekračujú 50 dB než denné hladiny hluku prekračujú 60 dB. Keď budú nočné ekv. hladiny A hluku spĺňať
prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, budú ich spĺňať aj denné a večerné hladiny hluku.
SUBVARIANT V2A
Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na okraji obytného
územia v okolí predmetnej stavby pre ZELENÝ subVARIANT V2A
Variant

Rok 2040 – len R3 / LAeq v dB

R3 a súbežná cesta „I/59“ a I/70 / LAeq v dB

V2a
deň

večer

noc

deň

večer

noc

VB1

44,3

41,8

40,1

67,1

63,8

61,1

VB2

55,3

52,2

50,0

57,5

54,4

52,0

VB3

58,0

55,0

53,1

58,8

55,8

53,9

VB4

71,3

67,8

65,5

71,3

67,8

65,5

VB5

55,0

52,5

50,6

65,5

62,2

59,9

VB6

39,0

36,9

35,3

61,3

57,9

55,6

VB7

66,2

62,8

60,5

66,2

62,9

60,6

VB8

66,0

62,7

60,3

66,2

63,0

60,5

VB9

43,5

40,6

38,5

62,6

59,3

56,5

VB10

51,3

48,5

46,5

70,7

67,3

64,8

VB11/V1

45,0

43,1

41,8

45,6

43,7

42,4

VB12/V1

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

57,3
54,1
51,9
58,7
VB13/V2
Hodnoty sú uvedené bez započítania neistoty predikcie U = + 2,0 dB.

55,6

53,5

Zdroj: Hluková štúdia, Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1, Inžinierske služby ,
s.r.o. Martin, 2020

Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy samotnej
plánovanej stavby „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 “
Variant V2a ZELENÝ v kritických bodoch v posudzovanom území v dennom, vo večernom a v nočnom
čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok
2040.
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Ako vyplýva z tejto tabuľky výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku
z dopravy plánovanej stavby „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín –
diaľnica D1“ Subvariant V2A ZELENÝ spolu s existujúcou cestou I/59 a I/70 v kritických bodoch
v posudzovanom území v dennom, vo večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok 2040.
Z porovnania výsledkov predikcie z tabuľky pre nulový variant v roku 2040 a výsledkov tabuľky pre
subvariant vyplýva, že už realizáciou rýchlostnej cesty R3 subvariant V2A sa znížia ekvivalentné hladiny
hluku v kritických miestach v blízkosti jestvujúcej cesty I/59 a I/70 o 0,1 až 7,7 dB.
Je potrebné zohľadniť aj vplyv súbežnej existujúcej cesty I/59 a vytvoriť rezervu do 3 dB (v závislosti od
polohy chráneného miesta voči obom cestným komunikáciám) oproti prípustným hodnotám hluku pre
noc, teda oproti 50 dB, aby sa vytvoril priestor na vytvorenie protihlukových opatrení aj pre
prevádzkovateľa cesty I/59, aby sa dosiahla výsledná hladina hluku (myslí sa celková hladina – z dopravy
plánovanej rýchlostnej cesty a súbežnej cesty I/59) pod prípustnými hodnotami.
Pre stavbu „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1“ Subvariant
V2A ZELENÝ sú preto potrebné protihlukové opatrenia.
Kritická bude pre obytné domy PH pre nočný čas, keďže nočné ekv. hladiny A hluku vo väčšej miere
prekračujú 50 dB než denné hladiny hluku prekračujú 60 dB. Keď budú nočné ekv. hladiny A hluku spĺňať
prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, budú ich spĺňať aj denné a večerné hladiny hluku.

2.7. Zdroje vibrácií
Počas výstavby
Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí, sú vibrácie (alebo aj mechanické kmitanie) pohyb mechanickej sústavy
alebo jej časti, ktorý vyvolá u človeka vnem a pri ktorom veličina opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlosť
alebo stav uvedenej sústavy je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto
veličiny. Základnou fyzikálnou veličinou je zrýchlenie vibrácií. Zdrojom vibrácií pri výstavbe rýchlostnej
cesty R3 budú stavebné aktivity, najmä zakladanie pilierov mostov, paženie, zhutňovanie násypov
a razenie tunelov v prípade modrého variantu. Vibrácie tiež môžu vznikať počas prejazdov ťažkých
mechanizmov v blízkosti obytných zón.
Miera ovplyvnenia závisí od vzdialenosti od zdroja vibrácií. Výraznejší prejav vibrácií možno očakávať do
vzdialenosti jednotiek, respektíve desiatok metrov od ich zdroja.
Počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude vonkajším zdrojom vibrácií bežná cestná doprava, pričom
v dotknutom území je častá aj nákladná doprava, ktorá spôsobuje silnejšie vibrácie. V prípade mostných
objektov budú zdrojom vibrácií samotné telesá pilierov.
Z hľadiska pôsobenia vibráciií počas výstavby aj počas prevádzky RC R3 hodnotíme ako
najvýhodnejší modrý variant. Napriek tomu, že v jeho prípade dôjde k razeniu dvoch tunelov, tieto
sú dostatočne vzdialené od obytných zón. Za variant, ktorý bude mať mierne negatívny vplyv
hodnotíme zelený variant, v ktorom je navrhnutá výstavba mosta v blízkosti výškových obytných
domov. Je preukázané, že kmitanie vo vyšších podlažiach je vo väčšine prípadov väčšie ako
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kmitanie základov objektov. Menšiu mieru mierne negatívneho vplyvu bude mať na obytnú zónu
mesta Dolný Kubín subvariant 2A, v ktorom nie je nutné vystavať mostný objekt, ale výstavba RC
R3 bude blízkosti obytnej zóny.

2.8. Iné očakávané vplyvy
Vyvolané investície
Vo všeobecnosti je možné výkladom za vyvolanú investíciu považovať investíciu, ktorá vznikne
investorovi, ak realizovanie hlavnej investície zasahuje do práv tretích osôb najmä pri styku s inými
komunikáciami, vedeniami každého druhu, vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, v ktorom sa
dobývajú nerasty.
K vyvolaným investíciám pri výstavbe navrhovanej činnosti môžeme zaradiť:
• prekládky a rekonštrukcie súvisiacich komunikácií – najmä cesty I/59 a poľných ciest
• preložky a úpravy vodných tokov
• preložky a úpravy produktovodov (kanalizácie, vodovody, VN vedenia a pod.)
• náhrady za zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy
• výkup pozemkov
• vegetačné a terénne úpravy
Úpravy vodných tokov
Navrhovaná trasa RC R3 križuje zväčša malé potoky, ktoré pre navrhovanú komunikáciu nemajú určujúci
charakter a budú v prípade križovania R3 prevedené priepustami s nevyhnutnými zemnými úpravami
koryta pred a za priepustom v minimálnej dĺžke. Zvýšenú pozornosť treba venovať potoku Likavka,
u ktorého sa uvažuje s troma úpravami. Uvedené úpravy sú umiestnené v spoločnej trase oboch
variantov. Prvá úprava s dĺžkou cca 300 m je uvažovaná v km 14,920 – 15,175 zeleného variantu (km
13,965 – 14,215 modrého variantu). Druhá úprava je uvažovaná v km 16,240 – 16,410 zeleného variantu
(km 15,285 – 15,455 modrého variantu) s dĺžkou cca 170 m. Posledná a najdlhšia preložka potoka je
v km 16,745 – 19,370 zeleného variantu (km 15,785 – 18,410 modrého variantu) s dĺžkou cca 2640 m.
V tomto úseku je R3 vedená úzkou dolinou potoka Likavka v tesnom súbehu s existujúcou cestou I/59
a potokom. V mnohých úsekoch bude potrebné riešiť smerovú aj výškovú úpravu potoka pričom sa
uvažuje so zemnou úpravou koryta so spevnením dna a svahov kamennou nahádzkou. V najužších
miestach sa predpokladá s umiestnením koryta medzi oporné múry R3 a cesty I/59, resp. s jeho
zatrubnením. Presný rozsah však vzhľadom na súčasnú úroveň podkladov nie je možné presne stanoviť
a bude možné ho upresniť až na základe podrobného geodetického zamerania terénu v ďalšom stupni
PD.
Oba navrhnuté varianty križujú rieku Orava v km cca 3,000. V prípade modrého variantu ide o hlavné
teleso rýchlostnej cesty, v prípade zeleného variantu o most na súbežnej komunikácii. Aj tu je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť úpravám na rieke Orava, ktoré v súčasnom stupni PD zatiaľ nie sú
spracované.
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Rekonštrukcia cesty I/59
Modrý variant
V prípade modrého variantu dôjde k úpravám v križovatkách Široká, Jasenová a Likavka a k úprave
na konci I. etapy z dôvodu dočasného napojenia R3. Jedná sa o zmeny smerového, výškového
a šírkového usporiadania vychádzajúce z definitívneho návrhu križovatiek a priestorového usporiadania.
V križovatkách sa uvažuje s jej nevyhnutným rozšírením a s výmenou existujúceho krytu vozovky.
Zelený variant
U zeleného variantu sa jedná o úpravy v križovatkách Široká, Dolný Kubín – stred, Jasenová a Likavka,
úpravu na konci I. etapy z dôvodu dočasného napojenia R3. Jedná sa o zmeny smerového, výškového
a šírkového usporiadania vychádzajúce z definitívneho návrhu križovatiek a priestorového usporiadania.
V križovatkách sa uvažuje s jej nevyhnutným rozšírením a s výmenou existujúceho krytu vozovky.
Preložky a rekonštrukcie ostatných ciest
Modrý variant
Vyvolanou investíciou stavby RC R3 budú aj preložky nasledovných poľných ciest:
Preložka poľnej cesty v km 1,200
Preložka poľnej cesty v km 4,000
Preložka poľnej cesty v km 18,182
Zelený variant
V prípade zeleného variantu sú navrhnuté nasledovné preložky poľných ciest:
Preložka poľnej cesty v km 1,200
Preložka poľnej cesty v km 19,140
Preložky všetkých poľných ciest sa navrhujú riešiť v parametroch existujúcich ciest čo sa týka šírkového
usporiadania a konštrukcie vozovky. Smerové a výškové vedenie bude navrhnuté na podklade
podrobného geodetického zamerania územia v zmysle normy pre projektovanie poľných ciest.
Preložky a úpravy inžinierskych sietí
Výstavbou rýchlostnej cesty R3 budú dotknuté viaceré vedenia inžinierskych sietí. Podľa predbežného
zisťovania ide o vedenia silnoprúdu, slaboprúdu, vodovodov a kanalizácií, plynu a meliorácií. V rámci
spracovanej technickej štúdie neboli oslovení správcovia jednotlivých sietí za účelom vyjadrenia
k existencii vedení v ich správe. V ďalšom stupni PD bude potrebné vytýčiť a zamerať všetky inžinierske
siete dotknuté vybraným variantom R3 s návrhom ich preložiek, resp. ochrany.
Súbežná komunikácia
Rýchlostná cesta R3 bude patriť do nadradenej cestnej siete s obmedzeným prístupom, t. j. bude
využiteľná len pre vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou min. 80 km/hod. a pre vozidlá s uhradeným
poplatkom za využívanie diaľnic. Ostatné vozidlá nebudú mať povolenie využívať RC R3 a budú musieť
využiť iné súbežné komunikácie. Úlohu súbežnej komunikácie bude plniť cesta I/59 a v úsekoch, kde je
R3 trasovaná v jej polohe, to budú cesty nižších tried. Ich rekonštrukcia bude ďalšou vyvolanou
investíciou, ktorú si vyžiada výstavba RC R3.
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Modrý variant
Úlohu súbežnej komunikácie bude plniť predovšetkým cesta I/59. Vzhľadom na fakt, že v úseku od km
10,0 – 13,5 a 14,3 – 15,4 je R3 trasovaná v polohe existujúcej cesty I/59 súbežnú komunikáciu budú
zabezpečovať cesty nižších tried.
Od začiatku úseku po križovatku Jasenová bude súbežnou komunikáciou cesta I/59, ktorá spĺňa
parametre súbežnej komunikácie. Odtiaľ bude pokračovať v trase cesty III/2255 vedúcej obcou Jasenová
v dĺžke cca 920 m. V tomto úseku bude potrebná rekonštrukcia existujúcej cesty s cieľom dosiahnutia
minimálnych šírkových parametrov pre návrhovú kategóriu C 7,5 a požadovaných parametrov pre
únosnosť vozovky. Za obcou Jasenová až po sedlo Brestová je uvažované s novovybudovaním resp.
obnovou 2700 m cesty III. triedy v návrhovej kategórii C 7,5 v trase opustenej pôvodnej cesty I/59 s jej
smerovým a výškovým vyhladením na požadovanú návrhovú rýchlosť. Predpokladaná úprava bude
vyžadovať úplné vybúranie pôvodnej vozovky a vybudovanie novej vrátane kompletného odvodnenia. Od
sedla Brestová bude využitá existujúca cesta I/59 dĺžky cca 200 m a následne cca 430 m
novovybudovanej cesty kategórie C 7,5 s mostom ponad R3, ktorá sa napojí na existujúcu miestnu
komunikáciu v obci Valaská Dubová a následne na cestu III. triedy III/2225. Celý tento úsek v dĺžke cca
1500 m bude obdobne zrekonštruovaný ako v prípade cesty III/2255 cez obec Jasenová. Odtiaľto až
po koniec úseku bude súbeh zabezpečovať existujúca cesta I/59.
Zelený variant
Od začiatku úseku po km cca 2,700 R3 bude súbežnou komunikáciou cesta I/59, ktorá spĺňa parametre
súbežnej komunikácie. Ďalej bude súbežnou komunikáciou novonavrhovaná komunikácia dĺžky cca
500 m križujúca rieku Oravu s jej napojením na existujúcu cestu III/2250 vedúcou ľavostranným súbehom
s riekou Orava okolo obce Bziny a ďalej pokračujúcou mestskou časťou Mokraď až do križovatky s cestou
III/2246. Tento úsek cesty si vyžiada nevyhnutné smerové aj šírkové úpravy pre dosiahnutie parametrov
cesty C 7,5 v celom úseku. Cestou III/2246 pokračuje po nábreží Oravy do križovatky s cestou I/70
v Dolnom Kubíne, ktorou pokračuje do okružnej križovatky pri OC LIDL. Odtiaľto budú úlohu súbežnej
komunikácie plniť mestské komunikácie Aleja Slobody, Matúškova, Madzihradská a Jánoškova
s nevyhnutnými úpravami predovšetkým v križovatke ulíc Matúškova, Medzihradská a Jánoškova.
V ďalšom úseku až po križovatku Jasenová bude súbežnou cestou existujúca cesta I/59. Od križovatky
Jasenová je trasa súbežnej komunikácie zeleného variantu zhodná s trasou súbežnej komunikácie
modrého variantu až do napojenia na diaľnicu D1. Trasu sme popísali vyššie.

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné
prostredie
3.1. Vplyvy na obyvateľstvo
Vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo sa môžu v oboch variantoch prejaviť ako:
− sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti
− narušenie pohody a kvality života
− nároky na zastavané územie, asanácia objektov
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Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti
Počas výstavby
Je predpoklad, že výstavba rýchlostnej cesty bude pracovnou príležitosťou pre miestnych obyvateľov a to
najmä v nekvalifikovaných profesiách. Tiež je tu potenciál podpory miestnych, resp. regionálnych
stavebných a iných dodávateľských firiem (kameňolomy, betonárne, obaľovačky, stavebniny).
Negatívnym faktorom pri výstavbe RC R3 budú súvisiace obmedzenia dopravy. Tieto ešte zhoršia
súčasnú situáciu, ktorá sa v dotknutom území už vyskytuje, najmä v najzaťaženejších úsekoch cesty I/59.
V ranných a poobedných špičkách možno očakávať kolóny a kongescie. Tie budú negatívne pôsobiť
nielen na obyvateľov dotknutých obcí, ale aj na účastníkov dopravy, ktorí budú cestným ťahom len
prechádzať.
K najvýraznejším zásahom v zastavanom území obcí dôjde v prípade zeleného variantu, menej v prípade
subvariantu, v ktorom nie je nutné postaviť nový most, a najmenej v prípade modrého variantu, keďže
jeho trasa sa z väčšej miery nachádza mimo zastavaných území obce. Taktiež v prípade budovania
súbežnej komunikácie dôjde k najmenším zásahom v prípade modrého variantu. Z týchto dôvodov
hodnotíme ako najvýhodnejší modrý variant z hľadiska obmedzenia dopravy.
Počas prevádzky
Najväčšie socioekonomické účinky bude mať RC R3 až po uvedení do prevádzky. Vyššia technická
úroveň rýchlostnej cesty oproti súčasnému stavu bude mať významne pozitívny vplyv na užívateľov
rýchlostnej cesty – doprava bude rýchlejšia a plynulejšia, zvýši sa bezpečnosť premávky. Poklesne
cestovný čas cestujúcich osobných vozidiel ale aj v prostriedkoch hromadnej prepravy, dôjde k úsporám
prevádzkových nákladov vozidiel.
Odklonenie dopravy z cesty I/59 na rýchlostnú cestu R3 mimo zastavané územie sídelných osí bude mať
v dotknutých obciach významne pozitívny vplyv na ich obyvateľstvo tým, že prispeje k zníženiu
dopravného zaťaženia, k eliminácii dopravných kolízií, uľahčí pohyb obyvateľstva. Tento pozitívny vplyv
bude výraznejší v prípade modrého variantu keďže jeho navrhovaná trasa obchádza mesto Dolný
Kubín, čím z mesta odkláňa tranzitnú aj osobnú dopravu, ktorej cieľom nie je toto mesto.
Z hľadiska dlhodobých účinkov sa očakáva aj socioekonomický rozvoj v regióne Oravy a Žilinského kraja,
podpora nových investícií v podnikateľskej sfére, podpora cestovného ruchu a zamestnanosti s ohľadom
na lepšiu dopravnú situáciu.
Narušenie pohody a kvality života
Počas výstavby
Zdrojom hluku počas výstavby navrhovanej činnosti je predovšetkým ťažká doprava, ktorá zabezpečuje
plynulý prísun stavebných materiálov na stavbu a odvoz prebytočného materiálu. Ďalším zdrojom hluku
počas výstavby sú samotné stroje a mechanizmy v lokalite výstavby.
Hluk v okolí zo stavebných mechanizmov dosahuje pomerne vysoké hladiny. Bežné je aj spolupôsobenie
jednotlivých zdrojov hluku pri súčasnej práci niekoľkých strojov a zariadení. Nárast hlukovej hladiny
pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter.
Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu
90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami vzhľadom na premenlivosť polohy
nasadenia strojov a dá sa riadiť len dĺžka jeho pôsobenia v rámci pracovného dňa.
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V prípade navrhovanej trasy modrého variantu bude najviac ohrozenou hlukom z výstavby zástavba
rodinných domov v obci Medzihradné, na ul. Na Kopanici. Rodinné domy sú tu vzdialené od telesa cesty
cca 150 m.
V prípade zeleného variantu bude najviac zaťaženou hlukom zástavba na Matúškovej, Medzihradskej
a Jánoškovej ulici v Dolnom Kubíne. Bytová zástavba (9 poschodový obytný dom) je od navrhovaného
mosta vzdialená cca 50 m.
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú počas výstavby rýchlostnej cesty dopravné mechanizmy
a stavebné mechanizmy (realizácia výkopov, terénnych úprav, prevoz zemín a materiálov). Množstvo
emisií bude závislé od frekvencie dopravy, počtu, druhu a technického stavu automobilov a mechanizmov
používaných na jednotlivých stavbách.
Pri realizácii stavebných prác dochádza k znehodnocovaniu prostredia rozvážaním blata
po komunikáciách. Počas suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre narastá prašnosť.
Navrhovaná trasa modrého variantu R3 je vedená v celom úseku mimo zastavaného územia obcí. Modrý
variant sa najviac približuje k zastavanému územiu obce Medzihradné v cestnom km cca 6,000. V km
7,540, v blízkosti južného portálu tunela Dolný Kubín 2, je záhradkárska osada. Pri razení tunelov dôjde
k zvýšenej prašnosti, a v miestach ich výstavby sa bude pohybovať väčší počet mechanizmov. Vzhľadom
k umiestneniu portálov tunela pôjde o nulový vplyv na faktory pohody a kvality života obyvateľstva.
Trasa zeleného variantu prechádza mestom Dolný Kubín. V úseku križovatky ulíc Medzihradská,
Jánoškova a Matúškova sa najviac približuje k bytovej zástavbe, je tu navrhnutý most vo výške 10 metrov.
V miestach kde navrhovaná trasa R3 bude vedená v trase existujúcej cesty I/59, bude potrebné
zabezpečiť súbežnú komunikáciu. Úpravy existujúcej cesty, ktoré sme popísali v kapitole II. 8 Opis
technického a technologického riešenia budú zdrojom znečistenia ovzdušia vzhľadom na prítomnosť
mechanizmov a prašnosť pri výstavbe.
Z uvedených dôvodov hodnotíme modrý variant ako najvýhodnejší z hľadiska ovplyvnenia
pohody a kvality života obyvateľov dotknutých obcí.
Počas prevádzky
Narušenie pohody a kvality života je hodnotené na základe exhalačnej a hlukovej štúdie. Obidve štúdie
boli vypracované v auguste 2020 spracovateľom Inžinierske služby, s.r.o., Martin.
Z hľadiska emisií (látky, ktoré sa vypúšťajú zo zdroja znečistenia, v tomto prípade z dopravy) sa
v nulovom variante predpokladá v budúcom časovom horizonte postupné znižovanie rýchlosti jazdného
prúdu s častými kolapsami a obmedzeniami neprejazdnými úsekmi. Pri nižšej rýchlosti sa zvyšuje
produkcia množstva CO a CxHy s obsahom benzénu. Produkcia emisií bude najvyššia v nulovom
variante. Po realizácii úsekov bude produkcia emisií vo variantných riešeniach v prospech
modrého variantu. Je to hlavne z dôvodu nižších intenzít dopravného zaťaženia v jeho
jednotlivých úsekoch.
Z hľadiska imisií môžeme skonštatovať, že koncentrácie znečisťujúcich látok klesajú úmerne
so vzdialenosťou od líniových zdrojov znečisťovania ovzdušia. Na pohodu a kvalitu života obyvateľov
dotknutých obcí bude teda priaznivejšie z hľadiska rozptylu (imisií) pôsobiť plánovaný variant s väčšou
odstupovou vzdialenosťou od obytnej zóny. V tomto prípade vychádza z posudzovaných variantov
a aj nulového variantu priaznivejšie takisto modrý variant, ktorého trasa vedie z väčšej časti mimo
zastavané územie obcí a v oblastiach s redším osídlením. V tomto variantnom riešení budú emisné
pomery z dopravy v oblasti prerozdelené a predpokladajú sa nižšie koncentrácie polutantov NO2, CO,
benzénu a PM10;2,5 a ostatných chemických faktorov v obytných zónach s trvalým výskytom obyvateľstva.
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Zelený variant z hľadiska rozptylových podmienok bude v zastavanom území bezprostredne pôsobiť
priamo na koncentrované obyvateľstvo vyššími koncentráciami imisií v dôsledku kratších odstupových
vzdialeností v obytnej zóne a to v dlhodobom ako aj krátkodobom pobytovom režime obyvateľstva.
Subvariant oproti zelenému variantu výrazne nezlepší imisnú situáciu a má priamy dopad na zastavanú
časť, obytnú zónu s trvalým výskytom obyvateľstva.
Na základe vypočítanej dlhodobej a krátkodobej koncentrácie škodlivín NO2, TZL PM10; 2,5, benzénu
a ostatných relevantných chemických faktorov vo výpočtových bodoch rozptylovej štúdie pozdĺž
posudzovaného návrhu trasy vo všetkých troch navrhovaných variantoch neprekročí koncentrácia
posudzovaných škodlivín pred zástavbou v prvej vzdialenostnej línii prípustné dlhodobé
a krátkodobé zákonné limity v sledovaných časových horizontoch rokov 2030, 2040 a 2050.
Obyvatelia s trvalým výskytom v oblasti nebudú v žiadnom prípade ovplyvňovaní nadmernými
koncentráciami imisií z dopravy, prípustné limitné koncentrácie nie sú prekračované ani pri pomerne
nepriaznivých rozptylových podmienkach, pre ktoré bol model zostavený.
Na základe záverov hlukovej štúdie vypracovanej v auguste 2020 spracovateľom Inžinierske služby,
s.r.o., Martin, konštatujeme, že všetky uvažované varianty sú realizovateľné. Z výsledkov predikcie
očakávanej hlukovej záťaže dotknutého územia je najpriaznivejší modrý variant. Zelený variant
a subvariant sú v podstate rovnocenné aj keď zelený variant sa javí ako mierne priaznivejší vzhľadom na
menší rozsah potrebných protihlukových opatrení.
Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z predmetnej stavby
v posudzovanom území v dennom, večernom a v nočnom čase pre nulový, zelený a modrý variant
a subvariant sú podrobne spracované v kapitole IV. 2.6. Zdroje hluku.
Realizáciou plánovanej stavby sa zlepší plynulosť dopravy a tým aj hluková situácia v blízkosti obytných
častí dotknutých obcí, čo má priaznivý vplyv aj na hlukovú situáciu.
Nároky na zastavané územie, asanácia objektov
Počas prevádzky
V prípade modrého variantu sa rekognoskáciou dotknutého územia zistil stret trasy RC R3 s malými
drevenými rekreačnými objektami, v km 6,24 – 6,37. Ide o kat. územie obce Medzihradné parcelné číslo
413/17 a 413/18. Žiadne iné strety ani potrebné asanácie nám v prípade modrého variantu nie sú známe.
V trase zeleného variantu sa v úseku prechodu R3 zastavanou časťou mesta Dolný Kubín predpokladá
asanácia jedného rodinného domu a plechovej haly slúžiacej ako sklad nábytku. Rozsah bude upresnený
v ďalšom stupni PD po optimalizácii trasy na základe podrobného geodetického zamerania a stanovísk
dotknutých orgánov. V prípade zeleného variantu bude tiež potrebná asanácia existujúceho mosta
na ceste I/59 ponad ulicu Medzihradskú.
V návrhu trasy subvariantu 2A je predpoklad nutnej asanácie štyroch obytných domov. Rozsah bude
upresnený v ďalšom stupni PD po optimalizácii trasy na základe podrobného geodetického zamerania
a stanovísk dotknutých orgánov.
V spoločnej trase oboch variantov (modrý variant km cca 10,120; zelený variant km cca 11,075)
v katastrálnom území obce Jasenová sú pozemky parc. č. 618/22 a 618/23 umiestnené cca 10 m od
súčasného telesa cesty I/59. V tomto úseku je navrhovaná trasa novej RC R3 vedúca v polohe cesty I/59,
tiež je tu navrhnutý prídavný pruh so šírkou 3,5 m a protihluková stena. PHS rýchlostnej cesty R3 bude
vzdialená od spomínaných pozemkov cca 4 m.
Z hľadiska nárokov na zastavané územie hodnotíme ako najvýhodnejší modrý variant.
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3.2. Vplyvy na pôdu, horninové prostredie a reliéf
Počas výstavby
Navrhovaná činnosť bude mať vplyv na horninové prostredie a reliéf najmä počas výstavby. Vplyvy na
horninové prostredie môžeme rozdeliť na priame a nepriame, a patria sem hlavne:
• narušenie reliéfu zárezmi do terénu ako priamy vplyv
• narušenie horninového prostredia pri razení tunela ako priamy vplyv
• realizácia násypov a mostných objektov v dolinách a depresiách ako priamy vplyv na reliéf
• potreba materiálov do násypov a uskladnenie prebytku z výkopov ako nepriamy vplyv
Trasa R3 prechádza v niektorých miestach územiami so stupňom aktivity svahových deformácií
potenciálnych, príp. stabilizovaných. Tieto územia majú stredný až vysoký stupeň náchylnosti k aktivizácii
svahových deformácií. Deformácie sa tu vplyvom prírodných podmienok vyskytujú minimálne, územia sú
citlivé na antropogénne zásahy. V blízkom okolí dotknutého územia sa lokálne nachádzajú aj územia
s aktívnymi prejavmi svahovej deformácie. Mapa stability svahov tvorí mapovú prílohu č. 4 tohto zámeru.
Svahy výkopov sa zabezpečia múrmi rôznych konštrukcií, svahy výkopov a násypov sa predpokladajú
realizovať so sklonom 1:2. Svahy násypov sú pri terénnych a priestorových obmedzeniach zachytávané
opornými múrmi, prípadne sú riešené strmými svahmi vystuženými geosyntetikami. Vo vyššom stupni PD
bude potrebná realizácia podrobného inžiniersko – geologického a hydrogeologického prieskumu
so zameraním najmä na posúdenie stability zosuvných území. Ďalším potenciálne negatívnym vplyvom
môže byť urýchlenie erózie, znečistenie horninového prostredia následkom úniku znečisťujúcich látok
zo stavebných mechanizmov do otvoreného podložia.
V prípade modrého variantu dôjde k razeniu dvoch tunelov. Pri tuneli Dolný Kubín 1 ide vo všeobecnosti
o menej vhodné horninové prostredie, problémy razenia možno predpokladať v miestach tektonických
porúch. Pri tuneli Dolný Kubín 2 bude tunel realizovaný v tektonicky silne exponovanom území, pretože
trasa tunela je vedená približne v smere výrazného zlomu S-J smeru. Pozdĺž uvedeného zlomu bola
vertikálne vytlačená hrásť krížňanského príkrovu. Krížňanský príkrov, v ktorom bude razený tunel, je
zastúpený porubským súvrstvím. Dominujúcim litologickým typom sú ílovce. Sú vápnité, lístočkovitého
rozpadu a laminovanej odlučnosti. Menej sa v ílovcoch vyskytujú polohy pieskovcov, prípadne vápencov.
Prítomnosť tektonického zlomu podmieňuje silné porušenie a zvetranie horninového prostredia, ktoré má
potom charakter poloskalných hornín až zemín (STN 73 1001 – trieda R5 a R6).
Z hľadiska vplyvov na reliéf a horninové prostredie vychádzajú ako vhodnejšia alternatíva zelený
variant spolu so subvariantom. Modrý variant hodnotíme s najväčšou mierou negatívneho vplyvu
na horninové prostredie a reliéf vzhľadom na nutnosť razenia dvoch tunelov.
Počas prevádzky
Počas prevádzky RC R3 môže dôjsť v prípade dopravných nehôd úniku nebezpečných látok
do prostredia.
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3.3. Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery
Vplyvy na ovzdušie
Počas výstavby
Počas výstavby RC R3 budú zdrojmi znečisťovania ovzdušia dopravné a stavebné mechanizmy
(realizácia výkopov, terénnych úprav, prevoz zemín a materiálov). Tieto mechanizmy budú zdrojom emisií
a prašnosti. Množstvo emisií bude závislé od frekvencie dopravy, počtu, druhu a technického stavu
automobilov a mechanizmov používaných na jednotlivých stavbách. Pôjde o lokálne a dočasné
znečistenie ovzdušia, ktoré sa bude viazať na čas nevyhnutný pre výstavbu rýchlostnej cesty a okolie
dopravných trás dovozu materiálov a miesto vykonávania stavebných prác.
Počas prevádzky
Pre navrhované varianty RC R3 bola v auguste 2020 vypracovaná Exhalačná štúdia spracovateľom
Inžinierske služby , s.r.o. Martin.
Spracovateľ vo výpočte množstva emisií z automobilovej dopravy zohľadnil:
- emisné faktory pre budúci vozový park v časovom horizonte rokov 2020-2040-2050
- intenzitu dopravy a jej zloženie podľa druhov vozidiel (osobných a nákladných áut)
- rýchlosť vozidiel
- pozdĺžny sklon komunikácie podľa variantného riešenia
- mestský, mimo mestský typ dopravy (rýchlosť vozidiel, plynulosť jazdy vozidla, drsnosť
prostredia, zástavba)
- poveternostné podmienky a klimatické podmienky.
Emisné množstvá škodlivín uvoľnených do ovzdušia v trase plánovaných úsekov rýchlostnej cesty R3
Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 vo variantných riešeniach pre NOx, CO, uhľovodíky CxHy
a TZL frakcie PM10 sú uvedené tabuľkách v kapitole 2.1.
V nulovom variante sa predpokladá v budúcom časovom horizonte postupné znižovanie rýchlosti
jazdného prúdu s častými kolapsami a obmedzeniami neprejazdnými úsekmi. Pri nižšej rýchlosti sa
zvyšuje produkcia množstva CO a CxHy (VOC) s obsahom benzénu. Z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo
má význam porovnanie produkcie emisií priamo v intraviláne obcí a mesta so zreteľom na rozdielne miery
negatívneho pôsobenia.
Po realizácií úsekov bude produkcia emisií vo variantných riešeniach modrého, zeleného
a subvariantu V2A v prospech modrého variantného riešenia. Priaznivejšie vychádza z hľadiska
produkcie emisií modrý variant hlavne z dôvodu nižších intenzít dopravného zaťaženia v jeho jednotlivých
úsekoch.
Z hľadiska imisií je vplyv dopravy vyjadrený chemickými faktormi:
• priemernou ročnou koncentráciou NO2 (NOx), TZL PM10, 2,5; benzén (CxHx).
• maximálnou koncentráciou škodliviny NO2 v objeme 1 m3 a vo výpočtových bodoch v priebehu
špičkovej hodiny. Pri maximálnej hodinovej koncentrácii je škodlivina v nepriaznivých
podmienkach zanášaná z komunikácie priamo na výpočtový bod (fasádu obytnej zóny v dýchacej
zóne 1,5 m).
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Vypočítané maximálne hodnoty priemernej a krátkodobej koncentrácie NO2, benzénu a TZL frakcie
PM10; 2,5 z líniovej dopravy v hodnotenej zóne trvalého výskytu obyvateľstva, obytnej zóny v časovom
horizonte rokov 2030-2050 v sledovanej dýchacej zóne 1,5 m na plánovaných úsekoch rýchlostnej cesty
R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 vo variantných riešeniach a tiež pre križovatkové
vetvy sú uvedené v kapitole 2.1.
Z hľadiska imisií sú pre posúdenie vplyvu dominantných, pre dopravu špecifických polutantov NO 2,
benzénu, a ostatných škodlivín z komunikácie smerodajné maximálne prevádzkové režimy a hodinové
intenzity vozidiel. V ich v okolí sa zisťuje možná koncentrácia (NO2) prepočítaná cez NOx v g /m3. Podľa
literatúry NOx z mobilnej dopravy obsahuje do 25 % NO2. Legislatívny limit dlhodobej ročnej koncentrácie
NO2 je 40 g /m3 a krátkodobej hodinovej koncentrácie 200 g/m3. 5 g/m3 je ročná koncentrácia platná
pre benzén podľa vyhlášky MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia. Pre tuhé znečisťujúce látky
frakcie PM10 je ročná limitná hranica v zmysle vyhlášky na úrovni koncentrácie 40 g /m3 u PM2,5 je limitná
hodnota 20 g /m3.
Koncentrácie znečisťujúcich látok klesajú úmerne so vzdialenosťou od líniových zdrojov znečisťovania
ovzdušia mobilných zdrojov. Priaznivejšie z hľadiska rozptylu (resp. imisií) bude pôsobiť plánovaný
variant s väčšou odstupovou vzdialenosťou od obytnej zóny. V tomto prípade vychádza priaznivejšie
z posudzovaných variantných riešení modrý variant, ktorého trasa vedie mimo zastavané územie
mesta Dolný Kubín a v oblastiach s redším osídlením. V tomto variantnom riešení budú emisné
pomery z dopravy v oblasti prerozdelené a predpokladajú sa nižšie koncentrácie polutantov NO2, CO
benzénu a PM10; 2,5 a ostatných chemických faktorov v obytných zónach s trvalým výskytom obyvateľstva.
Zelený variant z hľadiska rozptylových podmienok bude v zastavanom území pôsobiť priamo
na koncentrované obyvateľstvo vyššími koncentráciami imisií v dôsledku kratších odstupových
vzdialeností v obytnej zóne a to v dlhodobom ako aj krátkodobom pobytovom režime obyvateľstva.
Subvariant 2A oproti zelenému variantu výrazne nezlepší imisnú situáciu oblasti a má priamy dopad
na zastavanú časť, obytnú zónu s trvalým výskytom obyvateľstva.
Na základe vypočítanej dlhodobej a krátkodobej koncentrácie škodlivín NO2, TZL PM10, 2,5 benzénu
a ostatných relevantných chemických faktorov vo výpočtových bodoch pozdĺž posudzovaného úseku
vo variantných riešeniach modrého, zeleného variantu a jeho subvariantu neprekročí
koncentrácia posudzovaných škodlivín pred zástavbou v prvej vzdialenostnej línii prípustné
dlhodobé a krátkodobé zákonné limity v sledovaných časových horizontoch rokov 2030, 2040 a
2050. Obyvatelia s trvalým výskytom v oblasti nebudú v žiadnom prípade ovplyvňovaní nadmernými
koncentráciami imisií z dopravy, prípustné limitné koncentrácie nie sú prekračované ani pri pomerne
nepriaznivých rozptylových podmienkach, pre ktoré bol model zostavený.
Vplyvy na klimatické pomery
V súvislosti s realizáciou RC R3 dôjde umiestnením nového antropogénneho prvku so spevneným
povrchom do krajiny lokálne k zmene mikroklímy v koridore rýchlostnej cesty a jej blízkom okolí. Zmenu
mikroklímy spôsobí najmä zmena odtokových pomerov, zrýchlenie výparu zrážkových vôd, prehrievanie
telesa komunikácie.
V súčasnom stupni PD sa uvažuje vodu z vozovky a cestných svahov zachytávať do otvorených priekop
bez budovania cestnej kanalizácie s jej následným vyústením do recipientov resp. tam, kde to geologické
podmienky umožnia, riešiť odvodnenie vsakom do podložia cez vsakovacie priekopy resp. vsakovacie
zariadenia (vsakovacie jazierka, vsakovacie boxy a pod.). Uvedené riešenie je v súčasnosti odporúčané
tak z pohľadu enviromentálneho, nakoľko zrážková voda zostáva v území, kde spadne na terén, tak aj
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z pohľadu vodohospodárskeho, nakoľko nedochádza k rýchlemu kumulovaniu vôd s ich následným
vyúsťovaním do vodných tokov, čo má za následok prekračovanie kapacity predovšetkým malých
vodných tokov.
Vplyvy na klimatické pomery hodnotíme ako mierne negatívne. Z tohto hľadiska hodnotíme ako
výhodnejší zelený variant spolu so subvariantom, v ktorých dôjde k menšiemu záberu nových
plôch.

3.4. Vplyvy na vodné pomery
3.4.1. Vplyvy na podzemné vody
Negatívne ovplyvnenie podzemných vôd závisí od priepustnosti jednotlivých hydrogeologických celkov,
druhu a hrúbky pokryvnej vrstvy, hydrogeologických vlastností, hĺbky hladiny podzemnej vody
a spôsobu / rozsahu stavebných prác.
Trasa modrého variantu prechádza v dominantnej časti cez celky s nízkou priepustnosťou, prípadne
s malou puklinovou priepustnosťou. Trasa zeleného variantu a spoločná trasa oboch variantov prechádza
naopak celkami s dobrou priepustnosťou. Dobrá priepustnosť znamená vyššie riziko ovplyvnenia
podzemných vôd.
Počas výstavby
Počas výstavby RC R3 môžu byť podzemné vody kontaminované z týchto zdrojov:
•

znečistené vody z povrchového odtoku

•

únik škodlivých látok zo skladov a techniky

•

únik splaškových vôd zo stavebných dvorov

•

havarijné úniky nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov

Kvantitatívne môžu byť podzemné vody ohrozené napríklad drénovaním pri výstavbe tunelov.
Počas prevádzky
Vplyv prevádzky rýchlostnej cesty na podzemné vody úzko súvisí so spôsobom odvodnenia cestného
telesa.
Odvodnenie vozovky je navrhnuté systémom zachytávania do otvorených priekop bez budovania cestnej
kanalizácie s jej následným vyústením do recipientov resp. tam, kde to geologické podmienky umožnia,
riešiť odvodnenie vsakom do podložia cez vsakovacie priekopy resp. vsakovacie zariadenia (vsakovacie
jazierka, vsakovacie boxy a pod.).
Pre vhodný technický návrh odvodnenia vsakom je potrebné poznať hrúbku pokryvných vrstiev
horninového prostredia, do ktorého sa vsakuje. V ďalších stupňoch PD bude potrebné vypracovať
podrobný hydrogeologický prieskum pre vsakovanie. Ten zahŕňa práce potrebné k detailnému objasneniu
hydrogeologických pomerov v záujmovej lokalite s cieľom odporučiť alebo vylúčiť možnosť využitia
vsakovania zrážkových vôd. Výstupom je záverečná správa o vsakovacích pomeroch lokality, ktorá musí
obsahovať hodnotenie možnosti vsakovania zrážkových vôd, stanovenie koeficientu vsaku na základe
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vsakovacej skúšky, posúdenie prípadného vplyvu na režim podzemných vôd, stanovenie podmienok
realizácie a odporúčania pre návrh vsakovacích zariadení.
Problematiku vsakovania, spôsoby vsakovania, spôsoby predčistenia zrážkových vôd, dimenzovania
vsakovacích zariadení, prevádzkovanie a údržbu vsakovacích zariadení riešia Technické podmienky 112
Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk.
Riziko znečistenia podzemných vôd počas prevádzky RC R3 predstavuje vo výnimočných prípadoch
havária. V tomto prípade je možná kontaminácia okolia havárie jednak uniknutými ropnými látkami a
jednak prepravovanými látkami. Na možné havarijné úniky škodlivých látok bude potrebné vypracovať
havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 100/2005 Z.z.
Pri ochrane podzemných vôd je dôležitá prevencia, ktorá musí okrem iného zahŕňať zabezpečenie miest
manipulácie s nebezpečnými látkami proti ich únikom, pravidelné kontroly mechanizmov a miest
manipulácie s nebezpečnými látkami a okamžité odstraňovanie zistených závad, použitie vhodných
dopravných a stavebných mechanizmov, havarijnú a personálnu pripravenosť a pravidelný monitoring.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov
Trasa rýchlostnej cesty R3 priamo zasahuje v km 0 – cca 0,470 v oboch variantoch do ochranného
pásma 1. a 2. stupňa vodárenského zdroja pre OFZ, a.s. Istebné – pitná voda Široká.
V Rozhodnutí č.j. A/2009/00512/SIM, ktorým sa určili ochranné pásma tohto vodného zdroja, je určený
rozsah ochranných pásiem, podmienky ochrany podľa jednotlivých stupňov ochranného pásma
a opatrenia, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať. Rozhodnutie tvorí textovú časť tohto zámeru.
Podľa rozhodnutia sa všeobecne zakazuje:
V OP 1. stupňa
• akákoľvek činnosť, okrem činnosti spojenej s kontrolou, vykonávaním údržby, opráv
vodárenských zariadení a ostatnými povinnosťami prevádzkovateľa
• vykonávať zemné práce narušujúce pôdny pokryv, s výnimkou údržby, opráv vodárenských
objektov ako aj údržby vegetačnej pokrývky a pod.,
• vykonávať právo poľovníctva,
• používať a skladovať trhaviny a toxické látky.
V OP 2. stupňa
• povoľovať akúkoľvek ďalšiu výstavbu, aj vlekov, resp. zásahy, ktorými by sa narušila hrúbka
pokryvných vrstiev pôdy
• zriaďovať odstavné plochy mechanizmov
• tankovať a meniť PHM resp. manipulácia s ropnými látkami
• ťažba štrkopieskov a kameňa
• výstavba produktovodov toxických látok
• vytvárať skládky odpadov toxických látok, s obsahom ropných látok a vodám škodlivých látok,
• budovať trafostanice s inou ako ekologickou náplňou
Výstavbou navrhovanej RC R3 s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k znehodnoteniu vodného zdroja.
V ďalších stupňoch dokumentácie je potrebné riešiť konflikt plánovanej výstavby so záujmami ochrany
vodného zdroja.
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Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov
Sú ustanovené zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V trase rýchlostnej cesty R3 zhodne v oboch variantoch sa nenachádzajú zdroje prírodných
liečivých zdrojov ani ich ochranné pásma.
Chránené vodohospodárske oblasti a zdroje podzemnej vody
Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) je podľa § 31 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. vodného
zákona definovaná ako územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú
akumuláciu vôd. Túto oblasť vyhlasuje vláda.
Oba navrhované varianty rýchlostnej cesty R3 Oravský Podzámok- Dolný Kubín – diaľnica D1 nie
sú v kolízií s chránenou vodohospodárskou oblasťou.
Najbližšie k hodnotenej rýchlostnej ceste R3 Tvrdošín – Križovatka D1 sa nachádza CHVO Veľká Fatra.
Monitorovacia sieť štátnej hydrologickej siete
Monitorovacia sieť štátnej hydrologickej siete je bližšie spracovaná v kapitole III. 4 Súčasný stav kvality
životného prostredia.
Posudzované varianty rýchlostnej cesty R3 nie sú v kolízii s monitorovanými sondami
a prameňmi štátnej hydrologickej siete podzemných vôd SR.
Realizácia rýchlostnej cesty R3 negatívne neovplyvní, ani neohrozí, vodárenské zdroje využívané
na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (okrem menšieho zdroja pre OFZ), nakoľko tieto sú viazané
na vyššie položené svahovité polohy. V období realizácie zemných a výkopových prác, pri zásahoch
do zvodneného horninového prostredia (prípravné zemné práce, budovanie zárezov, hĺbenie
základových konštrukcií, výstavba mostných pilierov, prekládka, resp. kladenie inžinierskych sietí)
existuje zvýšené riziko ohrozenia kvality podzemných vôd prípadným únikom ropných látok.
Správne navrhnutým realizovaným spôsobom výstavby je priamy vplyv výstavby rýchlostnej cesty R3
na podzemné vody možné minimalizovať.
3.4.2. Vplyvy na povrchové vody
Strety s vodohospodársky významnými vodnými tokmi:
modrý variant

zelený variant
Rieka Orava
km 2,600-2,836;

km 2,860

km 2,836 – 3,850 (v km 2,900 – 3,850 je
mostný objekt navrhnutý pozdĺž rieky Oravy vzhľadom na
trasovanie rýchlostnej cesty R3 v blízkosti rieky Oravy)
Jasenovský potok
km 8,193

km 7,901 – 8,772
Potok Likavka

km 15,285 – 15,455 úprava potoka

km 16,240 – 16,410 úprava potoka
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km 16,745 – 19,370 úprava potoka

Strety s ostatnými vodnými tokmi:
modrý variant

zelený variant
Bezmenný potok

km 3,459; km 4,124; km 4,500; km 5,500

km 5,800
Potok Medzihradník

km 6,180

km 7,677
Prítok Jasenovského potoka

km 7,500

Úprava potoka Likavka
Prvá úprava s dĺžkou cca 300 m je uvažovaná v km 13,965 – 14,215. Druhá úprava je uvažovaná v km
15,285 – 15,455 s dĺžkou cca 170 m. Posledná a najdlhšia preložka potoka je v km 15,785 – 18,410 R3
s dĺžkou cca 2640 m. V tomto úseku je R3 vedená úzkou dolinou potoka Likavka v tesnom súbehu s
existujúcou cestou I/59 a potokom. V mnohých úsekoch bude potrebné riešiť smerovú aj výškovú úpravu
potoka, pričom sa uvažuje so zemnou úpravou koryta, so spevnením dna a svahov kamennou
nahádzkou. V najužších miestach sa predpokladá s umiestnením koryta medzi oporné múry R3 a cesty
I/59 resp. s jeho zatrubnením. Rozsah vzhľadom na podklady technickej štúdie nie je možné presne
stanoviť a bude upresnený až na základe podrobného geodetického zamerania terénu v ďalšom stupni
PD.
V súvislosti s týmito preložkami a zásahmi do vodného prostredia sa neočakáva významné ovplyvnenie
kvantity a kvality povrchovej vody.

3.5. Vplyvy na faunu, flóru, biotopy
Vplyvy na faunu
Vplyvy na faunu, fóru a biotopy sa dajú rozdeliť na:
•
•

primárne pôsobiace najmä počas výstavby (zánik biotopu, výrub drevín)
sekundárne pôsobiace (usmrcovanie živočíchov, fragmentácia biotopov, obmedzenie migrácie,
znečistenie posypovými materiálmi a výfukovými plynmi, vyrušovanie hlukom, svetlom a pod.)

Výrub drevín
V súvislosti s výstavbou RC R3 sa vykoná výrub drevín, krovitých porastov a biotopov v nevyhnutnej
miere. Výrub drevín v trvalom a dočasnom zábere stavby je potrebné realizovať v mimo hniezdnom
a mimo vegetačnom období. Podľa Zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 47 ods č. 3) na
výrub stromov, ktorých obvod kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou je viac ako 40 cm a krovité
porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s
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výmerou nad 20 m2 sa vyžaduje súhlas príslušného správneho orgánu. Podľa §48 uloží orgán ochrany
prírody žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu
drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán
ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95).
V polohe trvalého záberu rýchlostnej cesty ide o trvalý vplyv na flóru, súvisiaci so zmenšením výmery
biotopov. Počas výstavby je realizátor stavby povinný rešpektovať okolité porasty a navrhované
opatrenia.
Znečistenie posypovými materiálmi a výfukovými plynmi
Počas prevádzky cestných komunikácií dochádza k imisnému ovplyvneniu vegetácie dopravou
v blízkosti cestného telesa a tiež k znečisteniu okolia cesty posypovými materiálmi. Zmeny pôdnych
podmienok môžu viesť k zjednodušovaniu druhovej skladby rastlín. Ide o dlhodobý vplyv na vegetáciu
a okrajové biotopy cestného telesa.
Rušenie svetlom
Na prirodzené cykly osvetlenia krajiny mesiacom reagujú nielen hmyz, ale aj hlodavce, vtáky a netopiere
(napr. Gannon, Willing, 1997). Viacerí autori sledovali vplyv osvetlenia ľudskou činnosťou napr. na vtáky
pri osvetlení mostov, sú k dispozícii publikácie o vnímaní UV svetla vtákmi (Wilkie a kol., 1998), o vplyve
svetla na pohlavný cyklus vtákov (napr. Bissonnette, 1993), alebo o vplyve svetla na pohyb vtákov.
Svetlo ovplyvňuje hladinu hormónov (melatonínu) a má negatívne dopady na behaviorálnu a populačnú
ekológiu (orientácia a dezorientácia, priťahovanie a odpudzovanie, rozmnožovanie, komunikácia) ako aj
ekológiu spoločenstiev (kompetícia, predácia) a následné ekosystémové efekty.
Pred portálmi tunelov je potrebné vonkajšie osvetlenie vozovky, ktoré bude zdrojom svetelného smogu.
V ďalších úsekoch navrhovanej trasy sa neuvažuje s osvetlením, ktoré vedú mimo zastavaných území
obcí vo všetkých variantných riešeniach.
Rušenie hlukom
Rušenie fauny hlukom sa predpokladá najmä v období výstavby cestnej komunikácie.
Obmedzenie migrácie živočíchov
V úseku Likavka – Jasenová sa predpokladá zhoršenie priepustnosti krajiny, obmedzí sa možnosť
migrácie všetkých 3 veľkých šeliem – medveďa, vlka aj rysa. Priestorom s vysokým migračným
potenciálom je v prípade medveďa hnedého a rysa ostrovida predovšetkým lesnatý úsek údolia
Likavčanky medzi obcami Likavka a Valaská Dubová (okres Ružomberok). V prípade vlka dravého, v
menšej miere aj medveďa to môže byť ešte aj časť úseku medzi Valaskou Dubovou a JV časťou katastra
obce Jasenová, v oblasti sedla Brestová až po existujúce parkovisko na ceste I/59. Celým týmto
koridorom vedie línia komunikácie R3 a významnou mierou ovplyvní migračnú priepustnosť tohto
v súčasnosti posledného funkčného prepojenia orografických celkov Tatry – Chočské vrchy – Veľká a
Malá Fatra.
Podrobne sa vplyvmi na migráciu živočíchovzaoberá samostatná príloha k zámeru Hodnotenie
významnosti vplyvov projektu na územia sústavy NATURA 2000.
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Vplyvy na biotopy
Z prieskumu reálnej vegetácie posudzovaného územia vyplýva, že trasa navrhovanej rýchlostnej cesty
R3 zasiahne do biotopu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, Br6 Brehové porasty deväťsilov
a sekundárneho biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky.
Biotop Jaseňovo – jelšových podhorských lužných lesov (Ls1.3 – 91E0*) je subtypom prioritného
biotopu európskeho významu 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lužné lesy. Biotop tvoria lesy
prirodzene sa vyskytujúce bezprostredne pri podhorských tokoch, pre ktoré sú charakteristické pravidelné
záplavy povrchovou vodou alebo zamokrenie podzemnou vodou. Zvyšok biotopu bol identifikovaný
v priestore mimoúrovňovej križovatky Likavka smerom k napojeniu trasy R3 na prebiehajúcu stavbu
diaľnice D1. Porasty podhorských lužných lesov sú tvorené jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) a jelšou
sivou (Alnus incane), prímes tvorí jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), čremcha strapcovitá (Prunus padus),
vŕba krehká (Salix fragilis), miestami je prítomný smrek obyčajný (Picea abies), jarabina vtáčia (Sorbus
aucuparia), kalina obyčajná (Viburnum opulus). Bylinná vrstva je tvorená hygrofilnými a nitrofilnými
druhmi. Drevinové zloženie zvyšku lužného lesa v tomto priestore je pozmenené najmä v prospech
jaseňa štíhleho, vyššie zastúpenie má aj smrek obyčajný. Plocha zásahu do biotopu je 1,92 ha. Veľkosť
zásahu je rovnaká vo všetkých posudzovaných variantoch.
Brehové porasty deväťsilov (Br6 – 6430) je biotop európskeho významu viazaný na vodné toky
podhorských a horských oblastí. Zriedkavejšie sa vyskytuje na prameniskách, zamokrených, nivných
lúkach či v úzkych pásoch v priekopách popri cestách. Biotop predstavujú príbrežné spoločenstvá
s dominanciou devaťsilov (Petasites albus, Petasites hybridus), s prítomnosťou krkošky chlpatej
(Chaerophyllum hirsutum), pakosta hnedočerveného (Geranium phaeum), bodliaka lopúchovitého
(Carduus personata), tvoriace husté, zapojené porasty. Biotop bol identifikovaný v trase variantu V1 v cca
km 4,500 pri potoku. Zásah do biotopu predstavuje 0,09 ha. V trase variantu V2 a variantu V2a biotop
Br6 nebol prieskumom zistený.
Nížinné a podhorské kosné lúky (Lk1 – 6510) je v posudzovanom území sekundárnym biotopom
európskeho významu. Rozšírenie výskytu tohto biotopu súviselo s obhospodarovaním pôdy. Dlhodobým
tradičným využívaním týchto plôch sa na nich vyvinula typická vegetácia, pre ktorú je charakteristické
bohaté zastúpenie rastlinných druhov a tiež druhov čeľade Orchidaceae. Ide o jedno až dvojkosné, často
prihnojované hospodárske lúky s dominanciou vysokosteblových, hospodársky zaujímavých druhov tráv
a širokolistých bylín. Ešte pred niekoľkými desaťročiami išlo o najrozšírenejší sekundárny nelesný biotop
európskeho významu v posudzovanom území.
V trase navrhovanej R3 boli vymapované lokality so zachovaným bohatým druhovým zložením v k. ú.
Dolný Kubín v km cca 5,000. Táto plocha sa nachádza v trase tunela a preto nie je zahrnutá ako záber
biotopu Lk1.
V k.ú. Vyšný Kubín v mieste napojenia sa variantu V1 na variant V2 (V2A) v cca km 9,600 variantu V2,
resp. cca km 8,600 variantu V1 smerom na Likavku. V k.ú. Valaská Dubová dôjde k zásahu do biotopu v
cca km 16,750 variantu V2, resp. v cca km 15,800 variantu V1.
V trase navrhovanej rýchlostnej cesty R3 dôjde k celkovému záberu biotopu na ploche 0,32 ha. Veľkosť
zásahu je rovnaká vo všetkých posudzovaných variantoch.
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3.6. Vplyvy na krajinu
Navrhovaná činnosť bude meniť štruktúru a využívanie krajiny v špecifických úsekoch jej trasy, a to najmä
v prípade modrého variantu. Pôjde o trvalý vplyv s lokálnym charakterom, ktorý súvisí s umiestnením
nového antropogénneho prvku do krajiny. Realizáciou stavby dôjde k zníženiu plochy ornej pôdy,
rozdrobeniu poľnohospodársky využívaných plôch, lúk a pasienkov. Negatívne dopady stavby budú
v maximálnej miere eliminované po ukončení stavebnej činnosti rekultivačnými prácami spolu
s vegetačnými úpravami komunikácie. Ich cieľom je začlenenie stavby do krajiny.
Z hľadiska funkčnej štruktúry krajiny dôjde realizáciou navrhovanej činnosti k posilneniu dopravného
potenciálu územia, čo môže vyvolať vznik nových aktivít v blízkosti rýchlostnej cesty a zmenu funkčného
riešenia územia v blízkosti urbanizovaných plôch (napr. budovanie areálov služieb a logistiky spojených
so vznikom nových pracovných príležitostí, nových priemyselných aktivít, napojenie priemyselných zón
na rýchlostnú cestu a pod.). Ide o pozitívny vplyv.
Z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny je možné očakávať zmenu scenérie krajiny, kedy
do krajiny bude začlenená nová líniová stavba.
Pri posudzovaní začlenenia technického diela do krajiny vyvoláva stavba okrem iného aj emocionálne
estetické reakcie, ktoré vychádzajú z porozumenia a hodnotenia priestoru. Veľkú úlohu hrajú vo vnímaní
scenérie krajiny subjektívne faktory súvisiace s individuálnymi skúsenosťami a znalosťami, sociálnym
postavením, schopnosťou estetického vnímania a pod. Inak vníma technické dielo obyvateľ dotknutého
sídla, motoristická verejnosť prechádzajúca daným územím a pod. Najzávažnejším vizuálnym zásahom
do krajiny pri výstavbe líniového telesa je vedenie trasy v záreze, na vysokých násypoch, realizácia
vysokých mostných konštrukcií a výstavba protihlukových stien.
V modrom variante je v rámci protihlukových opatrení navrhnutých spolu 3860 m protihlukových
stien, najvyššia bude mať 5,5 m. V zelenom variante je navrhnutých spolu 10 175 m PHS, najvyššie
budú mať výšku 6m.
Realizáciou navrhovanej činnosti nepredpokladáme ani v jednom variante významné znečistenie
pohľadov na kultúrne pamiatky alebo významné krajinárske miesta.

3.7. Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Navrhované varianty zasahujú priamo do nasledovných prvkov ÚSES touto plochou:
Modrý variant (tunelový) V1

Zelený variant (mestský) V2

Biocentrum nadregionálneho významu Ostrá
a Tupá skala RBc12

13,264
ha

Biokoridor regionálneho významu MinčolSopúšky – Orava – Hrnčárky RBk2

0,228 ha

Biokoridor nadregionálneho významu Orava –
hydrický NRBk2

0,77 ha

Biokoridor nadregionálneho významu Orava
– hydrický NRBk2

3,921 ha

Biocentrum provincionálneho významu Choč
PBc2

0,053 ha

Biocentrum
Choč PBc2

provincionálneho

významu

0,053 ha

Biocentrum nadregionálneho významu Chočské
vrchy Bc1n

4,092 ha

Biocentrum nadregionálneho
Chočské vrchy Bc1n

významu

4,092 ha

Genofondová lokalita Vyšnokubínske duby

0,081 ha

Genofondová lokalita Vyšnokubínske duby
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Zelený variant (mestský) V2
13,007
ha

Kolízne úseky s Biokoridorom nadregionálneho významu Orava, Biocentrom nadregionálneho významu
Chočské vrchy a
Biocentrom provincionálneho významu Choč sú vyhodnotené v rámci
stretov ÚEV00243 Orava a CHVÚ Chočské Vrchy s navrhovanou činnosťou v Hodnotení významnosti
vplyvov projektu na územia sústavy NATURA 2000, ktoré tvorí samostatnú prílohu zámeru.
Genofondová lokalita Predný Krnáč je takmer celá umiestnená v Biocentre nadregionálneho významu
Ostrá a Tupá skala RBc12. Ich územie je takmer totožné, preto ich hodnotíme spoločne. V tomto území
je vedený takmer celý tunel Dolný Kubín 1 a asi 1/3 tunela Dolný Kubín 2. Jadrami biocentra je CHA Ostrá
a Tupá skala pozostávajúci z dvoch plôch, do ktorých navrhovaná trasa rýchlostnej cesty R3 nezasahuje.
Genofondová lokalita Vyšnokubínske duby bude zasiahnutá navrhovanou trasou v západnej okrajovej
časti. Z celkovej plochy genofondovej lokality 7,9 ha pôjde o zasiahnutú plochu 0,081 ha, čo je cca 1,025
%. V zasiahnutej ploche však nie je započítaný záber plochy pre prídavný pruh a priestorová rezerva pre
protihlukovú stenu.

3.8. Vplyvy na dopravu
Počas výstavby
V čase výstavby rýchlostnej cesty R3 sa bude pre prístupy na stavenisko využívať existujúca cestná sieť
– cesty I/70, I/59, sieť ciest III.triedy, jestvujúce miestne komunikácie, poľné cesty a účelové komunikácie.
V miestach, kde stavenisko nebude dosiahnuteľné priamo existujúcim komunikačným systémom,
vybudujú sa krátke samostatné prístupové komunikácie na stavenisko. Prioritou však bude mať prístup a
zásobovanie staveniska priamo v trase R3.
V prípade modrého variantu bude potrebné zriadiť stavebné dvory v blízkosti portálov tunela. Pri
severnom portály tunela Dolný Kubín 1 sa predpokladá zriadiť stavebný dvor v blízkosti PD Dolný Kubín,
ku ktorému bude prístup z existujúcej cesty, ktorá vedie cez obec Bziny po Družstevnej ulici. Súčasná
komunikácia na tejto ulici bude zaťažená vplyvom prejazdov ťažkých nákladných áut, prevážajúcich
najmä rúbaninu z tunela, ale aj stavebný materiál na mostné teleso navrhnuté pri PD Dolný Kubín. Bude
to najzaťaženejší úsek na existujúce komunikácie v prípade modrého variantu.
V zelenom variante bude situácia komplikovanejšia, keďže trasa RC R3 bude viesť mestom Dolný Kubín
po existujúcej ceste I/59, na ktorej sú na viacerých miestach navrhnuté prídavné pruhy a protihlukové
steny. Už aj tak komplikovaná dopravná situácia v meste Dolný Kubín sa zhorší a nastane spomalenie
premávky. Najzaťaženejšou časťou tohto variantu čo sa týka vplyvov na dopravu bude výstavba
navrhovaného mosta nad zástavbou v km 7,885 na Ul. Jánoškovej.
Výstavba zeleného variantu z hľadiska negatívnych vplyvov na dopravu ovplyvní väčšie množstvo
dopravnej verejnosti, ako v prípade modrého variantu.
Počas výstavby hodnotíme z hľadiska vplyvov na dopravu výhodnejšie modrý variant.
Počas prevádzky:
Základný komunikačný systém dotknutého územia tvoria 2 cesty: cesta Sever - Juh I. triedy, a to trasa
I/59 E77 z Poľskej republiky do Ružomberka a druhá I/70, spojnica Kraľovany-Dolný Kubín.
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Rekognoskáciou terénu sme zistili, že cesta I/70 je často využívaná pre tranzitnú dopravu, aj napriek
tomu, že tranzit nákladnej dopravy po ceste I/70 je dopravným značením vylúčený.
Intenzita dopravy
Intenzita dopravy je vyjadrená ako celkový počet vozidiel, ktorý prejde daným úsekom komunikácie
za daný časový interval – v tomto prípade za 24. hod.
Poznanie vývoja a súčasného stavu dopravnej situácie v území je rozhodujúcou podmienkou pre určenie
dopravnej prognózy. V nasledujúcej tabuľke uvádzame vývoj intenzity dopravy v dotknutom území. Údaje
sme získali z celoštátneho sčítania dopravy a údajov získaných z automatických sčítačov dopravy, ktoré
boli získané zo Štúdie realizovateľnosti R3 (HBH Projekt, Dopravoprojekt, a.s., 2015), z Dopravného
prieskumu v Dolnom Kubíne a z údajov NDS.
Vývoj intenzity dopravy

2005 (CSD)

2010 (CSD)

2015 (CSD)

2015,2018
(ASD)

SPOLU

SPOLU

SPOLU

SPOLU
10889

(skut. voz./24 h v obidvoch smeroch)
č. cesty

úsek od

úsek do

I/59

križ. I/59 – R3 Široká

križ. I/59 – III/2246
MÚK Kňažia

10085

14722

5586

I/59

križ. I/59 – III/2246 MÚK
Kňažia

križ. I/59 – I/70 (MÚK
DK stred)

8115

11245

10745

I/59

križ. I/59 – I/70 (MÚK
DK stred)

cesta I/59 km 68,0
(pumpa)

6628

7849

8973

I/59

cesta I/59 km 68,0
(pumpa)

križ. I/59 –
III/2247(V. Kubín)

10422

10950

9293

I/59

križ. I/59 – III/2247 (V.
Kubín)

Hranica okresu
DK - RK

6299

7723

7211

I/59

Hranica okresu
DK - RK

Likavka

6299

7723

7211

I/70

Dolný Kubín, Lidl

križ. I/70 – III/2246
(DK)

14705

19896

12510

I/70

križ. I/70 – III/2246 (DK)

križ. I/70 – III/2261
(Malý Bysterec)

12924

19215

12407

III/2246

križ. I/59 – III/2246 MÚK
Kňažia

križ. III/2246 – III/2250

2630

3414

3926

III/2249

križ. I/70 – III/2249 (DK)

križ. III/2246 – III/2250

4921

5539

10807

9348

7780

13668

8282
zdroj: ssc.sk

Najzaťaženejší úsek cesty I/59 je podľa týchto údajov úsek medzi MÚK Kňažia a MÚK DK stred a to
10 745 voz./24 h. (r. 2015). Na ceste I/70 je najzaťaženejší úsek cesty mimo zastavaného územia obce.
Dopravná prognóza
Vyššie uvedené spracované výsledky vývoja dopravy sú základným kvalitatívnym parametrom
dopravných prognóz. Dopravná prognóza v dotknutom území bola spracovaná na špičkové hodiny
a na 24 hodinovú intenzitu podľa potreby jednotlivých variantov a vplyvu na okružné križovatky v Dolnom
Kubíne. Pre výpočet dopravnej prognózy bolo použitých niekoľko vstupov ako:
• regionálny rast
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•

rozvoj dopravnej siete na území Slovenskej republiky (v budúcnosti dostavanie R1 Ružomberok
– Banská Bystrica (rok 2030), diaľnica D1 Bratislava – Košice (rok 2030) a ostatné úseky R3
Oravský Podzámok – Trstená (rok 2030)).
• vývoj komerčnej a priemyselnej oblasti v dotknutom území hlavne v území mesta Dolný Kubín
(rozvoj je prognózovaný na základe územného plánu mesta ako aj strategického rozvoja do roku
2020)
Pre prognózu sa využívala aj myšlienka zákazu tranzitu po ceste I/70. Z cesty I/70 sa v Párnici odbáča
na cestu vedúcu do Zázrivej a Terchovej, čo sú významné rekreačné oblasti Slovenska. Z tohto dôvodu
je cesta I/70 dosť vyťažená aj návštevníkmi týchto oblastí, a tranzit dopravnú situáciu len zhoršuje. Na
ceste sú vyjazdené koľaje, čo zhoršuje jej jazdné vlastnosti. Keďže cesta I/70 prechádza cez zastavané
územia obcí tranzit je takisto rušivý pre všetkých obyvateľov ako aj návštevníkov dotknutých obcí.
Odklonenie tranzitu na rýchlostnú cestu R3 bude mať významne pozitívny vplyv na cestu I/70
a obce cez ktoré cesta prechádza.
Dopravná prognóza pre stav bez projektu – nulový variant
Dopravná prognóza pre stav bez projektu dokladuje predpokladaný vývoj intenzity dopravy v situácii, kedy
by sa v úseku realizovala doprava len na existujúcej cestnej sieti, teda na ceste I/59.
Vývoj intenzity dopravy nulový stav
(skut. voz./24 h v obidvoch smeroch)

2018

2030

2040

2050

č.
cesty

úsek od

úsek do

SPOLU

SPOLU

SPOLU

SPOLU

I/59

križ. I/59 – R3 Široká

križ. I/59 – III/2246
MÚK Kňažia

11 107

12801

13904

15031

I/59

križ. I/59 – III/2246
MÚK Kňažia

križ. I/59 – I/70 (MÚK
DK stred)

10960

12511

13444

14436

I/59

križ. I/59 – I/70
(MÚK DK stred)

cesta I/59 – III/2248
(MÚK DK Jánoškova)

9428

10569

11724

12837

I/59

cesta I/59 – III/2248
(MÚK DK
Jánoškova)

križ. I/59 – III/2247
(V. Kubín)

10687

11974

13264

14522

I/59

križ. I/59 – III/2247
(V. Kubín)

Valaská Dubová

9348

10468

11576

12672

I/59

Valaská Dubová

MÚK Likavka

7935

8713

9833

10765

I/70

Dolný Kubín, Lidl

križ. I/70 – III/2246
(DK)

12510

16151

17364

18874

I/70

križ. I/70 – III/2246
(DK)

križ. I/70 – III/2261
(Malý Bysterec)

13668

15835

17270

18646

III/2246

križ. I/59 – III/2246
MÚK Kňažia

križ. III/2246 – III/2250

2850

3179

3399

3787

2272

2568

2758

3088

III/2248

DK Medzihradné

III/2249

križ. I/70 – III/2249
(DK)

križ. III/2246 – III/2250

8282

9346

10031

11226

III/2247

krž. I/59 – III/2247
(V. Kubín)

križ. III/2247 – III/2250
(Osádka)

1247

1410

1514

1695
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Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

V roku 2050 bude najzaťaženejším úsekom cesty I/59 úsek medzi križovatkou cesty I/59 a existujúcej R3,
pri závode OFZ, a.s. a MÚK Kňažia. Predpokladaná intenzita dopravy na tomto úseku dosiahne 15 031
voz./24 h. Súčasný najzaťaženejší úsek cesty I/59 medzi MÚK Kňažia a MÚK DK stred bude v roku 2050
až tretím najzaťaženejším úsekom (po úseku medzi MÚK DK Jánoškova a Vyšným Kubínom). Intenzita
dopravy stúpne z 10 745 voz./24 h. (r. 2015) na 14436 voz./24 h.
Dopravná prognóza pre stav s projektom
Dopravná prognóza pre stav s projektom dokladuje predpokladaný vývoj intenzity dopravy v situácii, kedy
by sa prerozdelila na navrhovaných dopravných napojeniach medzi rýchlostnú cestu R3 a súbežnú cestu
I/59, resp. jej náhradu.
Prerozdelenie dopravy maximálne využíva možnosti ponúkaných cestných prepojení, kde na ceste I/59
zostáva najmä doprava medzi sídlami a doprava, ktorá sa z ciest III. triedy cez úseky cesty I/59 môže
následne napojiť na rýchlostnú cestu R3.
Vývoj intenzity dopravy
Variant V2 zelený (mestský)

2030

2040

2050

(skut. voz./24 h v obidvoch smeroch)
č. cesty

úsek od

úsek do

SPOLU

SPOLU

SPOLU

R3

križ. I/59 – R3 (Široká)

križ. I/59 – R3 (Kocmáľ)

10325

11212

12122

R3

križ. I/59 – R3 (Kocmáľ)

križ. I/70 – R3 (DK stred)

9809

10652

11516

R3

križ. I/70 – R3
stred)

(DK

križ. I/59 – R3 (Jasenová)

9656

10693

11707

R3

križ. I/59 – R3 (Jasenová)

križ. I/59 – R3(V. Dubová)

8436

9327

10209

R3

križ. I/59 – R3(V. Dubová)

križ. R3 – D1(Likavka)

7050

7954

8707

I/59

križ. I/59 – R3 (Široká)

križ. I/59 – R3 (Kocmáľ)

2476

2692

2909

I/59

križ. I/59 – R3 (Kocmáľ)

križ. I/70

10722

11623

13035

I/70

križ. I/70

križ. I/70 – DK, Lidl

16174

17379

18948

-

križ. I/70 – DK, Lidl

DK, koniec intravilánu

7987

8582

9357

-

DK, koniec intravilánu

(V.

2318

2571

2815

križ. I/59 – R3 (Jasenová)

1988

2205

2414

I/59

križ. I/59 – III/2247
Kubín)

I/59

križ. I/59 – R3 (Jasenová)

križ. I/59 – R3 (Valaská
Dubová)

2032

2249

2463

I/59

križ. I/59 – R3 (Valaská
Dubová)

križ. R3 – D1 (Likavka)

1663

1879

2058

I/70

križ. I/70 – III/2246 (DK)

križ. I/70 – III/2261 (Malý
Bysterec)

13666

14908

16095

1410

1514

1695

III/2248

(V.

križ. I/59 – III/2247
Kubín)

Medzihradné
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Vývoj intenzity dopravy
Variant V1 modrý (tunelový)

2030

2040

2050

úsek do

SPOLU

SPOLU

SPOLU

križ. I/59 – R3 (Jasenová)

8600

9332

10092

križ. I/59 – R3

8436

9327

10209

7050

7954

8707

(skut. voz./24 h v obidvoch smeroch)
č.
cesty

úsek od

R3

križ. I/59 – R3
Široká)

R3

(DK

križ. I/59 – R3 (Jasenová)

(V. Dubová)
R3

križ. I/59 – R3

križ. R3 – D1

(V. Dubová)

(Likavka)

I/59

križ. I/59 – R3 (Široká)

križ. I/59 – III/2246 MÚK
Kňažia

4201

4572

4939

I/59

križ. I/59 – III/2246 MÚK Kňažia

križ. I/59 - I/70 (MÚK DK
stred)

4075

4112

4227

I/59

križ. I/59 - I/70 (MÚK DK stred)

križ. I/59 – III/2248 MÚK DK
Jánoškova

5757

6230

6583

I/59

križ. I/59 – III/2248 MÚK DK
Jánoškova

(V.

4414

4822

5170

križ. I/59 – R3 (Jasenová)

3978

4154

4590

(V.

križ. I/59 – III/2247
Kubín)

I/59

križ. I/59 – III/2247
Kubín)

I/59

križ. I/59 – R3 (Jasenová)

križ. I/59 – R3 (Valaská
Dubová)

2032

2249

2463

I/59

križ. I/59 – R3 (Valaská
Dubová)

križ. R3 – D1 (Likavka)

1663

1879

2058

I/70

križ. I/70 – III/2246 (DK)

križ. I/70 – III/2261 (Malý
Bysterec)

14157

15443

16673

I/70

Dolný Kubín, Lidl

križ. I/70 – III/2246 (DK)

14442

15527

16876

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Kapacitné posúdenie
Rozvoj osobnej i nákladnej dopravy na pozemných komunikáciách ide v čase kontinuálne, napriek tomu
boli všetky prognózy rozvoja automobilovej dopravy vysoko prekročené, čo má za následok zvýšené
požiadavky na kapacity pozemných komunikácií a ich zariadení. Neustály nárast automobilovej dopravy
vedie k preťaženiu dopravných zariadení, čo sa prejavuje ako na diaľničnej sieti s jej privádzačmi zo sídiel,
tak priamo v sídlach. V sieti komunikácií o ich kapacite rozhodujú uzly/križovatky, ktoré s minimálnou
kapacitou udávajú kapacitu trás a siete. Pojem kapacita komunikácií a ich zariadení vyjadruje maximálne
množstvo vozidiel, ktoré tieto prepustia za časovú jednotku.
Kapacita a intenzita dopravy sú jednými z množstva parametrov, na základe ktorých určujeme funkčnú
úroveň dopravy. Funkčná úroveň (FÚ) dopravy vyjadruje kvalitu pohybu dopravného prúdu.
Na určenie FÚ používame 6-úrovňovú hodnotiacu stupnicu od A do F, kde stupeň A vyjadruje
najkvalitnejšiu FÚ a stupeň F najmenej kvalitnú, nevyhovujúcu FÚ.
Úroveň A: reprezentuje voľný pohyb dopravného prúdu pri dodržaní jeho voľnej rýchlosti. Vozidlá nie sú
obmedzované v pohybe zvnútra dopravného prúdu. Účastníci dopravy sú len veľmi zriedka ovplyvňovaní
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inými účastníkmi. Stupeň vyťaženia je veľmi nízky. Rýchlosti pri zaraďovaní do priebežného jazdného
prúdu, prieplety s jazdným prúdom a vyraďovanie z jazdného prúdu sú vysoké. Dopravný prúd nie je
obmedzovaný - medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu až 26 dĺžok vozidla (cca 160 m).
Dopravný prúd
voľný
*j.p. = jazdný pruh

Hustota (voz/km/j.p.)

Cestovná rýchlosť (km/hod)

Intenzita (voz/h/j.p.)

≤12

˃ 97

700

Úroveň B: reprezentuje ešte voľný pohyb dopravného prúdu a schopnosť manévrovania je vo vnútri
dopravného prúdu len veľmi mierne obmedzená. Prúdy vozidiel nepatrne navzájom ovplyvňujú svoje
jazdné možnosti. Prekážky, ktoré pritom vznikajú - napr. potrebné prispôsobenie rýchlostí jednotlivých
vozidiel - sú sotva pozorovateľné. Stupeň vyťaženia je malý. Dopravný prúd nie je takmer vôbec
obmedzovaný - medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu 18 dĺžok vozidla (cca 100 m).
Dopravný prúd
primeraný
*j.p. = jazdný pruh

Hustota (voz/km/j.p.)

Cestovná rýchlosť (km/hod)

Intenzita (voz/h/j.p.)

≤20

80 - 90

1000-1100

Úroveň C: reprezentuje pohyb dopravného prúdu, ak je manévrovanie vozidiel výrazne obmedzené.
Prítomnosť iných účastníkov dopravy je jednoznačne pozorovateľná a zmena jazdného pruhu si vyžaduje
zvýšenú pozornosť vodiča. Možnosť pohybu už nie je neobmedzená a menšie incidenty v dopravnom
prúde sa samé upokoja pri čiastočnom lokálnom zhoršení podmienok pohybu. Stupeň vyťaženia je v
hraniciach prijateľnosti. Vodiči musia čiastočne znižovať rýchlosti. Stav dopravy je stabilný - medzera
medzi vozidlami dosahuje hodnotu 11 dĺžok vozidla (cca 67 m).
Dopravný prúd
stabilný
*j.p. = jazdný pruh

Hustota (voz/km/j.p.)

Cestovná rýchlosť (km/hod)

Intenzita (voz/h/j.p.)

≤30

70 - 85

1300-1550

Úroveň D: reprezentuje pohyb dopravného prúdu, ak začína klesať jeho voľná rýchlosť. Voľnosť
manévrovania vozidiel vo vnútri dopravného prúdu je významne obmedzená. Všetci účastníci dopravy v
pozorovaných dopravných prúdoch musia znášať obmedzenia, pretože takmer pri každej zmene
jazdného pruhu vznikajú konfliktné situácie. Stupeň vyťaženia je vysoký. Stav dopravy je ešte stabilný medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu 9 dĺžok vozidla (cca 50 m).
Dopravný prúd
hraničný
*j.p. = jazdný pruh

Hustota (voz/km/j.p.)

Cestovná rýchlosť (km/hod)

Intenzita (voz/h/j.p.)

≤42

65-75

1600 - 1850

Úroveň E: reprezentuje najnižšiu funkčnú úroveň pracujúcu na medzi kapacity. Na medzi kapacity nemá
dopravný prúd schopnosť rozptýliť čo len menšie poruchy, manévrovateľnosť vozidiel je celkom
obmedzená a ponúkané pohodlie je veľmi nízke. Vozidlá sa pohybujú nízkymi rýchlosťami prevažne v
kolónach a každé porušenie pohybujúcich sa vozidiel môže zapríčiniť poruchu, ktorá sa bude šíriť proti
pohybu vozidiel. Potrebné zmeny dopravných pruhov sú možné len tak, že vozidlo vojde do bezpečnej
medzery medzi vozidlami na susednom dopravnom pruhu. Stupeň vyťaženia je veľmi vysoký. Nepatrným
alebo krátkodobým zvýšením dopravných intenzít môže byť spôsobené vytváranie kolón alebo aj
zastavenie pohybu dopravy. Prekážky v pohybe dopravy sa už neobmedzujú len na jednotlivé prvky
križovatky. Nad (proti smeru pohybu dopravného prúdu) pozorovanou oblasťou sa vyskytujú poruchy
priebehu dopravy v priamo prechádzajúcom jazdnom páse. Stav dopravného prúdu sa mení od stabilného
k nestabilnému. Dosahuje sa kapacita komunikácie/jazdného pásu - medzera medzi vozidlami dosahuje
hodnotu 6 dĺžok vozidla (cca 33 m).
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Hustota (voz/km/j.p.)

Cestovná rýchlosť (km/hod)

Intenzita (voz/h/j.p.)

≤67

≤50

1900-2000

extrémny
*j.p. = jazdný pruh

Úroveň F: reprezentuje rozpad prúdu vozidiel. Takéto prípady nastávajú napr. pri dopravnej nehode
alebo ak sa vyskytne kongescia v dopravnom prúde a počet prichádzajúcich vozidiel je väčší, ako môže
prejsť sledovaným úsekom a v predpokladaných situáciách napr. špičkových hodinách. Počet vozidiel,
ktoré prichádzajú ku križovatke za jednotku času je počas dlhých časových intervalov väčší, Výpočet
kapacít pozemných komunikácií TP 16/2015 21 ako je kapacita. Doprava kolabuje, t.j. dochádza k jej
zastaveniu a vytváraniu zápchy a tvoria sa kolóny vozidiel v spätnom smere pohybu dopravného prúdu,
pričom sa strieda posúvanie a zastavovanie. Táto situácia sa opäť vyrieši až po podstatnom znížení
intenzity dopravného prúdu. Križovatka je preťažená - medzera medzi vozidlami dosahuje hodnotu
menšiu ako 1 dĺžka vozidla.
Dopravný prúd

Hustota (voz/km/j.p.)

Cestovná rýchlosť (km/hod)

Intenzita (voz/h/j.p.)

˃ 67

≤40

meniaca sa

zrútený
*j.p. = jazdný pruh

Posúdenie funkčnej úrovne (kapacity) bolo spracované pre
• súčasný stav
• nulový variant
• jednotlivé varianty
Súčasný stav
Súčasný stav (rok 2018) je možné rozdeliť na dve časti
• posúdenie úsekov cesty I/59 v zastavanom území obcí
• posúdenie úsekov cesty I/59 mimo zastavaného územia obcí
Funkčná úroveň jednotlivých úsekov
Úseky cesty I/59 v zastavanom území obcí
Orav. Podz., Široká

MÚK DK Stred –
MÚK Jánoškova

MÚK Jánoškova –

Vyšný Kubín

Dolný Kubín, koniec
intr.

ranná špič. hod.

E

B

D

C

poobedná špič. hod.

F

D

E

D

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Už v súčasnosti kapacitne nevyhovujú intravilánové úseky Oravský Podzámok, časť Široká a Dolný
Kubín medzi križovatkami Jánoškova a koniec intravilánu.
Úroveň kvality dopravného prúdu v jednotlivých úsekoch
Úseky cesty I/59 mimo zastavaného územia obcí
Široká – MÚK
Kňažia

MÚK Kńažia – MÚK
DK Stred
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0,5 00– 3,200

3,500 – 6,300

-

-

D

D

C

C

D

D

C

C

ranná špič. hod.
poobedná špič. hod.

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Extravilánové úseky kapacitne vyhovujú.
Nulový variant
Posúdenie je možné rozdeliť na dve časti
• posúdenie úsekov cesty I/59 v zastavanom území obcí
• posúdenie úsekov cesty I/59 mimo zastavaného územia obcí
Nulový variant V0 je variant, kedy sa nebude realizovať výstavba rýchlostnej cesty R3. Kapacitné
posúdenie takéhoto stavu uvádzame nižšie v tabuľkách.
Funkčná úroveň jednotlivých úsekov
Úseky cesty I/59 v zastavanom území obcí

2030
2040
2050

Orav.
Podz.,
Široká

MÚK stred
DK – MÚK
Jánoškova

MÚK
Jánoškova –

Vyšný
Kubín

ranná špič. hod.

F

C

E

D

poobedná špič. hod.

F

D

F

E

ranná špič. hod.

F

C

E

D

poobedná špič. hod.

F

E

F

F

ranná špič. hod.

F

C

F

F

poobedná špič. hod.

F

F

F

F

Dolný Kubín,
koniec intr.

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Z hľadiska kapacity jednotlivé úseky nebudú vyhovovať už v roku 2030, v roku 2040 v poobednej
špičke nebude vyhovovať ani jeden intravilánový úsek cesty I/59. V roku 2050 okrem jedného
úseku, nebudú vyhovovať žiadne intravilánové úseky cesty I/59 ani v rannej ani v poobednej
špičke. Ako sme už uviedli, doteraz boli všetky prognózy rozvoja automobilovej dopravy vysoko
prekročené, napriek tomu, že rozvoj osobnej i nákladnej dopravy na pozemných komunikáciách ide
v čase kontinuálne. Môže sa preto stať, že aj v úsekoch, ktoré boli vyhodnotené ako vyhovujúce, dôjde
rýchlejšie k naplneniu kapacity pozemnej komunikácie.
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Úseky cesty I/59 mimo zastavaného územia obcí
Široká – MÚK
Kňažia
požadovaná úroveň

MÚK Kńažia – MÚK
DK Stred

Jasenová – Valaská
Dubová

Valaská dubová Likavka

C/D

C

2020

2030

ranná špič. hod.

D

D

C

C

poobedná špič. hod.

D

D

C

C

2025

2040

ranná špič. hod.

E

D

C

C

poobedná špič. hod.

E

D

D

C

2030

2050

ranná špič. hod.

E

D

D

C

poobedná špič. hod.

E

E

D

D

2040

-

ranná špič. hod.

F

E

poobedná špič. hod.

F

E

-

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Úsek Oravský Podzámok, časť Široká – MÚK Kňažia prestane kapacitne vyhovovať po roku 2020.
Po roku 2025 prestane vyhovovať aj úsek MÚK Kňažia – MÚK DK Stred.
Variant V1 modrý (tunelový)
Kapacitné posúdenie uvádzame v nasledovnej tabuľke. Úsek od MÚK Jasenová (odkiaľ varianty ďalej
pokračujú v spoločnej trase) sa nachádza posúdený v zelenom variante.
Variant V1 MÚK Široká – MÚK Jasenová
požadovaná úroveň
2030
2040
2050

C/D
ranná špič. hod.

B

poobedná špič. hod.

B

ranná špič. hod.

B

poobedná špič. hod.

B

ranná špič. hod.

C

poobedná špič. hod.

B

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Modrý variant V1 kapacitne vyhovuje.
Zelený variant V2 (mestský)
Kapacitné posúdenie zeleného variantu uvádzame v nasledovnej tabuľke
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Variant V2
MÚK Široká

MÚK Kocmáľ

-

–

MÚK Kocmáľ

MÚK DK Stred

požadovaná úroveň
2030

2040

2050

MÚK DK Stred
–

MÚK Jasenová
–

MÚK Valaská
Dubová

MÚK
Jánoškova

MÚK Valaská
Dubová

–
MÚK Likavka

C/D

ranná špič.
hod.

B

C

C

B

B

poobedná
špič. hod.

B

C

C

B

B

ranná špič.
hod.

C

C

C

B

B

poobedná
špič. hod.

C

C

C

B

B

ranná špič.
hod.

C

C

C

B

B

poobedná
špič. hod.

C

C

C

B

B

Zdroj:Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1
v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt, a.s., 2019

Zelený variant kapacitne vyhovuje.
V prípade modrého variantu takmer v celom úseku (okrem jedného úseku) počas celej hodnotenej doby
(2030-2050) bude pohyb dopravného prúdu voľný a schopnosť manévrovania bude vo vnútri dopravného
prúdu len veľmi mierne obmedzená. Prúdy vozidiel budú len nepatrne navzájom ovplyvňovať svoje jazdné
možnosti. Prekážky, ktoré pritom budú vznikať - napr. potrebné prispôsobenie rýchlostí jednotlivých
vozidiel - sú sotva pozorovateľné. Stupeň vyťaženia bude malý. Dopravný prúd nebude takmer vôbec
obmedzovaný - medzera medzi vozidlami bude dosahovať hodnotu 18 dĺžok vozidla (cca 100 m).
V prípade zeleného variantu od MÚK Široká po ul. Jánoškovu bude manévrovanie vozidiel výrazne
obmedzené. Prítomnosť iných účastníkov dopravy bude jednoznačne pozorovateľná a zmena jazdného
pruhu si vyžiada zvýšenú pozornosť vodiča. Možnosť pohybu už nebude neobmedzená a menšie
incidenty v dopravnom prúde sa samé upokoja pri čiastočnom lokálnom zhoršení podmienok pohybu.
Stupeň vyťaženia bude v hraniciach prijateľnosti. Vodiči budú musieť čiastočne znižovať rýchlosti. Stav
dopravy však bude stabilný - medzera medzi vozidlami bude dosahovať hodnotu 11 dĺžok vozidla (cca
67 m).
Na základe vyššie uvedených výsledkov kapacitného posúdenia jednotlivých variantov vyhodnocujeme
vplyv navrhovanej RC R3 na cestnú sieť a na dopravnú situáciu regiónu ako významne pozitívny.
Modrý variant z hľadiska vplyvov na dopravu dotknutého územia, ale aj celého regiónu hodnotíme
výhodnejšie.
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3.9. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje zhodne v oboch variantoch ani v subvariante sanáciu
kultúrnohistorických pamiatok územia.
V blízkosti kruhového objazdu (cca 80m) v km cca 18.000 modrého variantu a km cca 19,000 zeleného
variantu, v k.ú. Likavka, sa podľa evidencie Pamiatkového úradu SR nachádza nehnuteľná národná
kultúrna pamiatka Pamätník Kramarisko. Obec Likavka požaduje toto pietne miesto zachovať.
Vzhľadom na navrhovanú trasu RC R3 považujeme túto požiadavku za realizovateľnú.

Obrázok č. 13 Pamätník Kramarisko

Obrázok č.14 Približné umiestnenie pamätníka, k.ú. Likavka

3.10. Vplyvy na archeologické náleziská
Priamo v trase oboch navrhovaných variantov rýchlostnej cesty R3 Oravský Podzámok - Dolný Kubín –
D1 sa nenachádzajú významné archeologické náleziská. V prípade, že počas výkopových prác bude
nájdené archeologické nálezisko je povinný investor a dodávateľ stavby v zmysle platného zákona
o ochrane pamiatok zabezpečiť realizáciu archeologického prieskumu.
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Týmto postupom sa minimalizujú negatívne vplyvy na archeologické náleziská a dôjde k zachovaniu
cenných nálezísk a historických predmetov.

3.11. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V trase oboch navrhovaných variantov sa nenachádzajú významné paleontologické, archeologické ani
geologické lokality.

4. Hodnotenie zdravotných rizík
Medzi kvalitou životného prostredia a zdravotným stavom existuje jednoznačná paralela. Zdravotné riziko
predstavuje pravdepodobnosť poškodenia, choroby alebo smrti človeka ako dôsledok pôsobenia
rizikových faktorov, vyskytujúcich sa v životnom prostredí. Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sú zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia fyzikálne, chemické
a biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy
zdravia a ľudský organizmus zaťažujúce faktory vyplývajúce zo životných podmienok, ktoré nepriaznivo
ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí.
Vplyv navrhovanej činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejaviť:
− pri výrazne negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda,
pôda) – vplyvy na tieto zložky sú popísané v predchádzajúcej kapitole „IV. 3. Údaje
o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie“;
− vplyvmi pôsobiacimi na obyvateľstvo prostredníctvom hluku, vibrácií, prašnosti a emisií
z dopravy;
− ako riziko úrazov, nehodovosť.
Počas výstavby
Dotknuté obyvateľstvo bude výstavbou navrhovaných činností zhodne v oboch variantoch ovplyvnené
prostredníctvom emisií, prašnosti, hluku a vibrácií produkovaného stavebnými mechanizmami,
nákladnými automobilmi a samotnou stavebnou činnosťou. Množstvo emisií bude závisieť od počtu
stavebných mechanizmov a nákladných automobilov, ich rozptyl a prašnosť od priebehu výstavby,
poveternostných podmienok, ročného obdobia a pod. Najväčší vplyv pocítia najmä obyvatelia trvalo žijúci
v bezprostrednej blízkosti výstavby komunikácie. V prípade navrhovanej trasy modrého variantu bude
najviac ohrozenou z výstavby zástavba rodinných domov v obci Medzihradné, na ul. Na Kopanici.
Rodinné domy sú tu vzdialené od telesa cesty cca 150 m. V prípade zeleného variantu bude najviac
zaťaženou zástavba na Matúškovej, Medzihradskej a Jánoškovej ulici v Dolnom Kubíne. Bytová zástavba
(9 poschodový obytný dom) je od navrhovaného mosta vzdialená cca 50 m.
So zväčšujúcou sa vzdialenosťou od stavby komunikácie bude klesať i hladina hluku a emisií.
Riziko úrazov a nehodovosť pri výstavbe môžeme určiť pre dve skupiny ľudí:
- pracovníkov - typ nebezpečenstva a stupeň rizika sa líši od práve vykonávaného druhu prác. Počas
výstavby môže dôjsť k úrazu pri manipulácii s materiálom, pri doprave, pri stavebných prácach,
pri prácach vo výškach, pri výkopových prácach, premiestňovaní bremien a pod. Všetky tieto riziká je
možné eliminovať dodržiavaním technologických a prevádzkových postupov v súlade s právnymi
predpismi a pokynmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Konkrétne povinnosti
prevádzkovateľa navrhovanej činnosti sú určené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
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zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska rizika úrazu a nehodovosti pracovníkov hodnotíme ako výhodnejší zelený variant,
v prípade modrého variantu dôjde k razeniu dvoch tunelov, čo hodnotíme ako rizikovejšie.
- obyvateľov - zvýšená intenzita dopravy, najmä nákladných automobilov a stavebných mechanizmov,
ako aj samotná stavebná činnosť v obytných zónach môže vyvolať rôzne kolízne situácie. Vznikne riziko
dopravných nehôd s účastníkmi bežnej premávky, ako aj s pešími účastníkmi premávky a cyklistami.
Počas stavebných prác musia byť prijaté také opatrenia, ktoré zabezpečia bezkolízny, bezpečný a plynulý
prejazd dopravy a chodcov (trvalo bývajúcich obyvateľov a návštevníkov) – dopravné značenia,
označenie, resp. oplotenie staveniska a pod. Potrebné je tiež zamedziť vstup obyvateľov priamo
na stavenisko.
Z hľadiska rizika úrazu a nehodovosti obyvateľov hodnotíme ako výhodnejší modrý variant,
v prípade zeleného variantu dôjde k výstavbe v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny v meste
Dolný Kubín, čo hodnotíme ako rizikovejšie.
Počas prevádzky
Hodnotenie vplyvov navrhovaných činností v oboch variantoch na kvalitu ovzdušia dotknutého územia
podrobne uvádzame v kapitole „IV. 2.1. Zdroje znečistenia ovzdušia“ , kde sme uviedli aj priemerné ročné
a krátkodobé koncentrácie znečisťujúcich látok pre jednotlivé varianty.
Pre navrhované varianty RC R3 bola v auguste 2020 vypracovaná Exhalačná štúdia spracovateľom
Inžinierske služby , s.r.o. Martin, ktorá hodnotí vplyv imisií a emisií aj z pohľadu zdravotných rizík na
dotknuté obyvateľstvo.
Pre hodnotenie sledovanej zdravotne nebezpečnej respirabilnej frakcie tuhých častíc PM2,5 je
v spomínanej štúdii počítaná hodnota koncentrácie imisií vyprodukovaná z dopravy maximálne na úrovni
0,5 µg/m3 čo je úroveň 2,5 % limitu.
Zdravotné celoživotné riziko z imisií pre dopravu špecifických karcinogénov bude pre benzén
na spoločensky akceptovateľnej úrovni pre populáciu i jednotlivca s celoživotným trvalým výskytom t.j.
< 1x10-6. Ročná priemerná hodnota nepresahuje na posudzovaných úsekoch v žiadnom prípade limitnú
hodnotu 5 µg/m3 Pre hodnotenie ďalšieho významného chemického faktora benzo(a)pyrenu (BaP)
viazaného vo frakcii PM10 je počítaná hodnota koncentrácie imisií z dopravy maximálne do úrovne
0,1 ng/m3 čo je hodnota na spoločensky akceptovateľnej úrovni (t.j. jeden prípad karcinogenézy
na 100 000 obyvateľov pri celoživotnej koncentrácii 1,2 ng/m3).
Pre prehľadnejšie kvalitatívne posúdenie bola použitá metodika hodnotenia dlhodobého indexu kvality
ovzdušia (podľa LAQx indexu ovzdušia, používané v Nemecku). Hodnotenie kvality je založené
na priemerných ročných koncentráciách piatich chemických faktorov NO2, PM10, SO2, benzén a ozón.
Na základe dlhodobého pôsobenia škodlivín v ovzduší na ľudské zdravie boli určené triedy kvality
ovzdušia.
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Podľa uvedeného bude oblasť okolia s trvalým výskytom obyvateľstva v okolí navrhovaných úsekov
variantných riešení rýchlostnej cesty R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 a ich
prislúchajúcich komunikácii zaradená do triedy s veľmi dobrým až dobrým stavom kvality ovzdušia
pochádzajúcej z dopravy bez prekračovania limitných hodnôt. V tesnej blízkosti sledovanej komunikácie
najmä pri portáloch tunelov sa nachádza oblasť s vyššou koncentráciou v pásme 31-40 µg/m3
definovanej ako dostatočná kvalita ovzdušia.
Po realizácii RC R3 bude produkcia emisií vo variantných riešeniach v prospech modrého
variantu. Je to hlavne z dôvodu nižších intenzít dopravného zaťaženia v jeho jednotlivých
úsekoch.
Z hľadiska imisií vychádza z posudzovaných variantov priaznivejšie takisto modrý variant,
ktorého trasa vedie z väčšej časti mimo zastavané územie obcí a v oblastiach s redším osídlením.
Produkcia imisií a emisií je najväčšia v nulovom variante.
Hodnotenie zaťaženia hlukom dotknutého územia a teda aj dotknutého obyvateľstva počas prevádzky
navrhovaných činností v oboch variantoch podrobne uvádzame v kapitole „IV. 2.6. Zdroje hluku“,
zaťaženie vibráciami v kapitole „IV. 2.7. Zdroje vibrácií“.
Z hľadiska pôsobenia vibrácií na obyvateľov hodnotíme ako najvýhodnejší modrý variant.
Nehodovosť dotknutého územia bola spracovaná v kapitole „III.4 Súčasný stav kvality životného
prostredia vrátane zdravia“.
Návrh trasy novej kapacitnej rýchlostnej cesty vyhovuje súčasným aj výhľadovým nárokom na dopravu
v danom území, predovšetkým zvýšeniu bezpečnosti, plynulosti a rýchlosti dopravy a zlepšeniu životného
prostredia.
Na navrhovanej trase RC R3 sú navrhnuté prídavné pruhy pre pomalé vozidlá nie len v úsekoch, kde
klesne rýchlosť pomalého vozidla pod 50 km/hod. (požiadavka STN 73 6101), ale aj v úsekoch, ktorým
predchádza dlhší úsek bez možnosti predchádzania. Cieľom je zabezpečiť dostatočnú rýchlosť
dopravného prúdu, zvýšenie kapacity komunikácie a v neposlednom rade zabezpečiť dostatočný rozhľad
na predbiehanie. Z dôvodu bezpečnosti sú v modrom variante v oboch tuneloch aj v medzitunelovom
úseku navrhnuté pruhy pre pomalé vozidlá. Tunely sú navrhnuté ako jednosmerné, ktoré sú výrazne
bezpečnejšie ako obojsmerné.
Výstavba rýchlostnej cesty R3 v prípade oboch variantov bude mať významne pozitívny vplyv
na nehodovosť v dotknutom území. Nulový variant bude mať na nehodovosť v dotknutom území
negatívny vplyv, keďže bude dochádzať k spomaleniu a zhoršeniu plynulosti premávky.

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu
a chránené územia
5.1. Vplyvy na biodiverzitu
Biodiverzita alebo tiež biologická diverzita predstavuje rôznorodosť všetkých foriem života, zahŕňa v sebe
ekosystémy, rastlinné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich génové informácie. Biodiverzita má
výrazný vplyv na fungovanie okolitých životodarných systémov. Zabezpečuje nespočetné ekologické
funkcie, prispieva k blahobytu ľudstva ako zdroj potravy, liečiv a priemyselných produktov. Svet sa preto
dohodol na nevyhnutnosti medzinárodného Dohovoru na ochranu biodiverzity. Pre Slovenskú republiku
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nadobudol platnosť dňa 23. novembra 1994. Základnými dokumentami pre implementáciu Dohovoru
v Slovenskej republike je Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku (1997), Aktualizovaná
národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014) a Akčný plán pre implementáciu opatrení
vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014).
V prípade modrého variantu dôjde výstavbou navrhovanej činnosti k novej fragmentácii územia.
V dôsledku fragmentácie a záberu nových plôch dôjde k zmenšeniu prirodzeného areálu niektorých
druhov fauny a flóry a teda aj k zníženiu biodiverzity. Môžu vzniknúť izolované populácie s menšou
genetickou variabilitou, nižšou reprodukčnou zdatnosťou a adaptačným potenciálom. Z tohto pohľadu je
dôležité zabezpečenie konektivity jednotlivých populácií druhov v území, a to vhodnými opatreniami
umožňujúcimi migráciu druhov.

5.2. Vplyvy na národnú sústavu chránených území
V dotknutom území sa nachádzajú nasledujúce chránené územia národnej sústavy chránených území
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:
•

Chránený areál (CHA) Rieka Orava
v kolízii s trasou oboch variantov

•

Chránený areál (CHA) Ostrá a Tupá skala
cca 170 – 500 m južne od navrhovanej trasy RC R3 v polohe cca km 6,500 – 7,300 modrého
variantu (v tomto úseku je navrhnutý tunel Dolný Kubín 2)

•

Prírodná rezervácia (PR) Kunovo
cca 300 – 800 m východne od navrhovanej trasy RC R3 v polohe cca km 13,000 – 14,000
modrého variantu; km 14,000 – 15,000 zeleného variantu

•

Národná prírodná rezervácia (NPR) Choč
cca 1,000 – 2,700 km východne od navrhovanej trasy RC R3 v polohe cca km 11,500 – 18,500
modrého variantu; km 12,500 – 19,500 zeleného variantu

V širšom okolí dotknutého územia sú vyhlásené viaceré veľkoplošné a maloplošné chránené územia:
Národný park Malá Fatra s ochranným pásmom, Národný park Veľká Fatra s ochranným pásmom,
Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo, Prírodná pamiatka Pucovské zlepence, Národná
prírodná rezervácia Minčol, Národná prírodná rezervácia Šíp.
Národná sústava chránených území je bližšie spracovaná v kap. „III. 1.8. Chránené územia prírody
a krajiny – územná ochrana, Natura 2000“
Navrhovaná trasa RC R3 je v kolízii s Chráneným areálom rieky Orava. Predmetom ochrany v tomto
areáli je komplex zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s
bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených
druhov organizmov.
V CHA rieky Orava je vyhlásený 4. stupeň ochrany. Rozsah obmedzení v 4. stupni ochrany určuje § 15
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Podľa §15 ods. 2
písm. c) sa v 4. stupni ochrany vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na umiestnenie stavby.
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Stavba mostných objektov v toku Oravy sa predpokladá z pomocných ostrovov a rámových príjazdov
osadených tak, aby bol zabezpečený prietok vôd. Osadenie pilierov mostov sa predpokladá bez zásahu
do dna a brehov toku Orava a jej prítokov. Dôjde tu však k nevyhnutnému výrubu brehových porastov.
V prípade oboch variantov nedôjde k trvalému plošnému záberu územia v CHA Orava, ale počas
výstavby bude tok ovplyvnený stavebnou činnosťou.
Nepriamy mierne negatívny vplyv bude spojený s novým hlukovým zaťažením, produkciou znečisťujúcich
látok z dopravy a svetelným smogom, v prípade oboch variantov môžeme hovoriť o rovnakej miere
vplyvu na chránené územia. Dotknuté budú migračné trasy veľkých šeliem v oblasti medzi obcami
Likavka, Valaská Dubová a Jasenová v oboch variantoch zhodne (keďže v tomto priestore vedú
v spoločnom koridore). Ide o migračné trasy medzi NPR Choč a NPR Šíp.
Keďže hranice NPR Choč sú zhodné s hranicami SKUEV0305 Choč, ktoré je zaradené do európskej
sústavy chránených území NATURA 2000, vplyvmi na migráciu veľkých šeliem a na migračné trasy sa
zaoberá Primerané posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na dotknuté územia sústavy NATURA 2000.
Primerané posúdenie je zhodnotené v nasledujúcej kapitole a tvorí aj samostatnú prílohu k zámeru.

5.3. Vplyvy na európsku sústavu chránených území – Natura 2000
Z identifikácie dotknutých území sústavy NATURA 2000 vyplynulo, že predmetom hodnotenia vplyvov
realizácie rýchlostnej cesty R3 budú CHVÚ Chočské vrchy (SKCHVU050), UEV Orava
(SKUEV0243)UEV Choč (SKUEV0305 Choč), UEV Šíp (SKUEV0663), UEV Prosečné (SKUEV0192).
Predmetom hodnotenia v zmysle metodiky sú len tie druhy a biotopy, ktoré boli identifikované s možným
(predpokladaným) ovplyvnením.
Identifikácia dotknutých území a predmetov ochrany
❖ SKCHVÚ050 Chočské vrchy
Realizácia trasy R3 bude mať potenciálny vplyv na jariabka hôrneho, orla skalného, strakoša veľkého,
výra skalného a žlnu sivú.
❖ SKCHVU0243 Orava
Realizácia trasy R3 by mohla mať potenciálny vplyv na hlaváča bieloplutvého, hlavátku podunajskú,
korýtko riečne, kunku žltobruchú, netopiera veľkého, podkovára malého a vydru riečnu.
❖ SKUEV0305 Choč
Realizácia trasy R3 by mohla mať potenciálny vplyv na medveďa hnedého, rysa ostrovida, vlka dravého,
vydru riečnu, netopiera veľkého, podkovára malého.
❖ SKUEV0663 Šíp
Realizácia trasy R3 by mohla mať potenciálny vplyv na medveďa hnedého, rysa ostrovida, vlka dravého
a vydru riečnu.
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❖ SKUEV0192 Prosečné
Realizácia trasy R3 by mohla mať potenciálny vplyv na medveďa hnedého, rysa ostrovida a vlka dravého.
Vyhodnotenie vplyvov na predmet ochrany
Z dôvodu eliminácie informačnej duplicity o vplyvoch rýchlostnej cesty R3 na európsku sústavu
chránených území NATURA 2000 je súčasťou zámeru len ich základná charakteristika. Podrobne je táto
problematika spracovaná v samostatnej prílohe zámeru Hodnotenie významnosti vplyvov projektu na
územia sústavy NATURA 2000.
VTÁKY (CHVÚ Chočské vrchy)
Jariabok hôrny (Bonasa bobasia)
Výstavbou komunikácie R3 dôjde priamo v CHVÚ k záberu jeho biotopov (v dĺžke cca 400 m), ohrozený
môže byť aj mortalitou spôsobenou dopravou na danej komunikácii po jej výstavbe.
Prihliadnuc na plošný záber tejto línie v konkrétnom priestore ako aj fakt, že sa jedná z hľadiska definície
biotopu druhu o suboptimálny biotop možno predpokladaný vplyv vyhodnotiť ako mierne negatívny
(-1) vo všetkých variantoch.
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
V k.ú. Valaská Dubová budú výstavbou rýchlostnej cesty R3 dotknuté časti potenciálnych loveckých
teritórií, zasahujúce do CHVÚ Chočské vrchy (v južnej časti katastra od X 19,287730556° Y
49,130052777° až X 19,288108333° Y 49,134886111°, v severnej časti katastra X 19,287127778° Y
49,147130555° až X 19,285694444° Y 49,150805556°). Celkový záber týchto loveckých teritórií
predstavuje približne 1,7 ha.
Celkový predpokladaný vplyv možno hodnotiť ako mierne negatívny (-1) vo všetkých variantoch.
Strakoš veľký (Lanius excubitor)
Vzhľadom na skutočnosť, že trasa komunikácie R3 významnou mierou zasahuje otvorenú
poľnohospodársku krajinu možno predpokladať mierne negatívny vplyv (-1) vo všetkých variantoch
na tento druh. Dôjde k priamemu záberu lovných a hniezdnych biotopov v k.ú. Valaská Dubová a
nemožno vylúčiť ani mortalitu spôsobenú dopravou.
Výr skalný (Bubo bubo)
Medzi hlavné negatívne faktory na jeho populáciu patria skalolezectvo v čase hniezdenia, elektrické
vedenia, otravy. Medzi sovami je výr skalný pomerne častou obeťou kolízií s motorovými vozidlami.
Priamo v CHVÚ Chočské vrchy dôjde pri výstavbe komunikácie R3 k záberu potenciálnych potravných
biotopov (lovísk) na ploche cca 1,4 ha v k.ú. Valaská Dubová. U výra skalného možno predpokladať
mierne negatívny vplyv (-1) vo všetkých variantoch.
Žlna sivá (Picus canus)
V úseku Likavka – Valaská Dubová sa predpokladá pomerne významná regulácia vodného toku
Likavčanka (v celkovej dĺžke 3110 m), čo povedie k redukcii brehových porastov, ktoré tvoria biotop
druhu. Eliminácia brehových porastov je tiež negatívnym faktorom. V časti úseku sa uvažuje až
so zatrubnením vodného toku. V tejto doline boli pri monitoringu bioty zistené mraveniská lesných
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mravcov, ktoré predstavujú dôležitý zdroj potravy žlny sivej. Prítomnosť mravenísk môže atrahovať vtáky
a následne viesť k priamej mortalite vplyvom premávky na komunikácii. Vzhľadom na uvedené možno
predpokladať, že výstavba a prevádzka komunikácie R3 budú mať mierny negatívny vplyv (-1)
vo všetkých variantoch.
VODNÉ ORGANIZMY
Hlaváč bieloplutvý (Cottus Gobio) a Hlavátka podunajská (Hucho hucho)
Výstavbou komunikácie R3 nebude priamo zasiahnuté do vodného toku rieky Orava v žiadnom
z variantných riešení (V1, V2). Výstavbou mostného objektu vznikne zrážkový a slnečný tieň. Tento
zásah bude trvalý, avšak na spoločenstvá živočíchov vyskytujúcich sa vo vodnom prostredí
(predmety ochrany) bude mať nulový vplyv (žiadny preukázateľný vplyv) v oboch variantoch.

OBOJŽIVELNÍKY
Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
V UEV Orava možno predpokladať nulový vplyv na populáciu kunky žltobruchej v oboch variantných
riešeniach.
NETOPIERE
Netopier veľký (Myotis myotis)
V UEV Orava v oboch variantoch sa môže rozsah vplyvu pohybovať v intervale +1 (premostením
môže vzniknúť vhodné stanovište pre netopiere) až -1 (poškodenie loveckých teritórií, záber biotopov).
V UEV Choč môže dochádzať ku kolíziám s premávkou na komunikácii. Z tohto dôvodu možno
predpokladať, že prevádzka na komunikácii R3 bude mať mierne negatívny vplyv (-1) .
Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
V UEV Orava v oboch variantoch sa môže rozsah vplyvu pohybovať v intervale +1 (premostením
môže vzniknúť vhodné stanovište pre netopiere) až -1 (poškodenie loveckých teritórií, záber biotopov).
Prevádzka na ceste môže spôsobovať kolízie s týmto druhom. Vzhľadom na vzdialenosť UEV Choč a
cestou R3 preto predpokladáme mierne negatívny vplyv (-1) vo všetkých variantoch.
ŠELMY
Vydra riečna (Lutra lutra)
V UEV Orava možno predpokladať nulový vplyv na tento druh v oboch variantoch. V modrom variante
V1 je križovanie toku riešené mostným objektom, nezasahujúcim do vodného toku a vydrou riečnou je
ľahko prekonateľné. V zelenom variante V2 vedie teleso cesty pozdĺž vodného toku Oravy v dĺžke
približne cca 700 metrov. Takéto miesta sú rizikové z pohľadu priamej mortality jedincov na cestách,
avšak v tomto priestore je migrácia naprieč vodným tokom a cestou I/59 nepravdepodobná.
V UEV Choč môže mať úprava vodného toku Likavčanka v jeho treťom úseku zásadný vplyv na distribúciu
rýb (koristi vydry) v celom povodí Likavčanky. To môže následne ovplyvniť vlastný výskyt vydry v území,
keďže dostupnosť vhodnej potravy je hlavným predpokladom prítomnosti druhu. Keďže výstavba cestnej
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komunikácie si vyžiada priamy zásah do vodných ekosystémov s ich výraznou zmenou a posilní aj
bariérový efekt medzi UEV Choč a UEV Šíp, výstavba a prevádzka bude mať pravdepodobne
významný negatívny vplyv (-2) na distribúciu vydry riečnej v predmetnom území vo všetkých
variantoch.
Medveď hnedý (Ursus arctos)
V UEV Choč výstavbou, ale najmä prevádzkou komunikácie R3 v úseku Likavka – Jasenová
pravdepodobne dôjde k zhoršeniu priepustnosti krajiny, obmedzí sa možnosť migrácie medveďa hnedého
medzi pohoriami Tatry – Chočské vrchy – Šípska Fatra – Malá Fatra. Pritom ide o významný migračný
priestor prepájajúci populácie uvedených pohorí aj s inými orografickými celkami. Vzhľadom na uvedené
predpokladáme významný negatívny vplyv (-2), ktorý bude spôsobený oboma variantnými riešeniami.
Vlk dravý (Canis lupus)
V UEV Choč v úseku Likavka – Jasenová možno reálne predpokladať zhoršenie priepustnosti krajiny,
obmedzí sa možnosť migrácie vlka dravého medzi pohoriami Tatry – Chočské vrchy – Šípska Fatra –
Malá Fatra. Ako pre medveďa hnedého, rysa ostrovida aj vlka dravého ide o významný migračný priestor
prepájajúci populácie uvedených pohorí. Vzhľadom na uvedené predpokladáme nepriamy, ale
významný negatívny vplyv (-2), ktorý bude spôsobený prevádzkou komunikácie a jej technickým
riešením v oboch variantných riešeniach.
Rys ostrovid (Lynx lynx)
V UEV Choč tak ako v prípade vlka a medveďa môžeme očakávať z toho istého dôvodu nepriamy, ale
významný negatívny vplyv (-2), ktorý bude spôsobený prevádzkou komunikácie a jej technickým
riešením v oboch variantných riešeniach.
UEV Šíp a UEV Prosečné
Vplyv výstavby a predovšetkým prevádzky tejto komunikácie v UEV Šíp a UEV Prosečné na vlka
dravého, rysa ostrovida a medveďa hnedého možno považovať za významný negatívny (-2) vo
všetkých variantoch z rovnakého dôvodu ako v UEV Choč. Línia komunikácie R3 významnou mierou
ovplyvní migračnú priepustnosť tohto v súčasnosti posledného funkčného prepojenia orografických
celkov Tatry – Chočské vrchy – Veľká a Malá Fatra.
V prípade vydry riečnej je hodnotenie oproti UEV Choč priaznivejšie, keďže vo vzťahu k UEV Šíp a ÚEV
Prosečné sa línia R3 nachádza vo väčšej vzdialenosti. Bude tu zhoršená migračná priepustnosť
v priečnom smere prevádzkou na ceste a jej oplotením, avšak úprava toku Likavčanky zrejme nebude
mať bezprostredný vplyv na distribúciu vydry v tomto odľahlejšom území tak, ako tomu bude priamo
v povodí regulovaného toku. Vplyv vstavby a prevádzky na vydru riečnu v ÚEV Šíp bude mierne
negatívny (-1). Uvedené vplyvy platia pre všetky 3 varianty, keďže v území prechádzajú totožným
koridorom.
V ÚEV Prosečné vzhľadom na väčšiu vzdialenosť od línie R3 pravdepodobne nedôjde
k ovplyvneniu populácie vydry riečnej.
Z hľadiska vplyvov výstavby a premávky na cestnej komunikácii R3 na vyššie uvedené územia
európskeho významu za potenciálne ohrozené druhy možno považovať tie, ktoré majú veľké priestorové
nároky, prípadne ich výskyt v území je závislý od zachovania špecifických biotopov v pôvodnom stave,
hoci sa tieto nemusia nevyhnutne nachádzať priamo v UEV. Do prvej kategórie prináležia všetci traja
zástupcovia veľkých šeliem (medveď, vlk, rys), nakoľko budovanie a prevádzka dopravnej či sídelnej
163

RÝCHLOSTNÁ CESTA R3 ORAVSKÝ PODZÁMOK – DOLNÝ KUBÍN – DIAĽNICA D1

Zámer

infraštruktúry do veľkej miery zhoršuje priepustnosť krajiny a s ňou spojenú migráciu/disperziu jedincov.
Do druhej triedy patrí vydra riečna, ktorej výskyt v území záleží od kvality vodných tokov a ich brehových
porastov. U vydry je situácia o to zložitejšia, že situovanie ciest v blízkosti vodných tokov vedie k mortalite
jedincov spôsobovanej prevádzkou na komunikáciách a to aj v prípadoch, kedy tieto priamo nekrižujú
recipienty. Dôležitým aspektom pre hodnotenie vplyvu súvisiaceho s vytváraním a posilňovaním
bariérového efektu, ako aj priamou mortalitou na cestách, je rastúca prognóza frekvencie dopravy a
zahusťovanie dopravných koridorov. Podľa Komplexnej štúdie koordinácie technického riešenia R3
v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní“ sa
v úseku Valaská Dubová – Likavka predpokladá nárast dopravy zo súčasných 7935 vozidiel (v roku
2018) na 10 765 vozidiel (v roku 2050) za 24 hodín. Intenzita dopravy vyššia ako 5000 vozidiel/24 hod
môže pritom úplne obmedziť pohyb medveďov cez cesty (Finďo et al. 2017), čím dochádza k izolácií a
zvyšujúcej sa miere imbrídingu. Populácie s vysokou mierou imbrídingu môžu mať zníženú reprodukčnú
schopnosť, výskyt jedincov s vrodenými chybami, čo značne zhoršuje prežívanie subpopulácií.

5.4. Vplyvy na územia chránené podľa medzinárodných dohovorov
Ramsarské lokality
Navrhované činnosti sú zhodne v oboch variantoch v kolízii s ramsarskou lokalitou Rieka Orava
a jej prítoky.
Územia svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (UNESCO)
Navrhované činnosti zhodne v oboch variantoch nebudú mať negatívny vplyv na územia svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva, keďže sa v dotknutom území ani jeho okolí nenachádzajú.
Program UNESCO človek a biosféra (MaB)
Navrhované činnosti zhodne v oboch variantoch nebudú mať negatívny vplyv na biosférické
rezervácie, keďže sa v dotknutom území ani jeho okolí nenachádzajú.

5.5. Vplyvy na chránené stromy
V prípade zeleného variantu sa v Dolnom Kubíne na trávnatej ploche medzi ulicami Medzihradská
a Matúškova nachádza strom, na ktorého kmeni je umiestnená značka Chráneného stromu. V zozname
chránených stromov zverejnených na www.sopsr.sk ani v katalógu chránených stromov zverejnenom na
www.enviroportal.sk. sa však tento strom neuvádza.
Podľa informácií získaných zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v minulosti tento strom
chránený bol, no po aktualizácii chránených stromov bol zo zoznamu vyradený. Značenie podľa nich nie
je aktuálne.
Navrhované činnosti zhodne v oboch variantoch nebudú mať negatívny vplyv na osobitne
chránene stromy, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa § 49 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrany prírody a krajiny.
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6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia
Popis očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia bol podrobne
spracovaný v predchádzajúcich častiach kapitoly IV. zámeru. V nasledujúcich tabuľkách sú
zosumarizované najdôležitejšie vplyvy na abiotickú a biotickú zložku prírodného prostredia, obyvateľstvo
a krajinu z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia, pričom do úvahy sa brali
i navrhované opatrenia.
Z hľadiska významnosti môžeme očakávané vplyvy rozdeliť na negatívne, pozitívne a bez vplyvu.
Pre hodnotenie významnosti vplyvov sme zvolili nasledujúcu stupnicu hodnotenia:
číselná hodnota
-2

významnosť vplyvu
významne negatívny
vplyv

-1

mierne negatívny vplyv

0

nulový vplyv

1

mierne pozitívny vplyv

2

významne pozitívny
vplyv

krátky popis významnosti vplyvu
vplyv, ktorý má dosah na širšie okolie, nie je v súlade s príslušným
právnym predpisom, ovplyvňuje predmet ochrany v chránených
územiach;
negatívny vplyv, navrhovaná činnosť ovplyvní posudzovanú zložku ŽP,
vplyv, ktorého pôsobenie na zložku životného prostredia možno
eliminovať opatreniami
navrhovaná činnosť žiadnym spôsobom neovplyvní životné prostredie ani
obyvateľstvo
vplyv, ktorý má pozitívny dosah na jednotlivé zložky ŽP, alebo na
obyvateľstvo
vplyv, ktorý má pozitívny dosah na širšie okolie

Z hľadiska realizácie sú vplyvy rozdelené na vplyvy počas výstavby a vplyvy počas prevádzky
navrhovanej činnosti. Z časového hľadiska sú vplyvy rozdelené na vplyvy dočasné a trvalé, vratné
a nevratné.
Predpokladané vplyvy počas výstavby

Významnosť vplyvu
Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a
obyvateľstvo

Vplyvy na
kvalitu života
obyvateľstva

Variant
modrý
V1

Variant
zelený V2/
Subvariant
2A

Nulový
variant
(V0a,
V0b)

Doba trvania

Vratnosť

Sociálne a ekonomické
dôsledky a súvislosti

0

-1

0

dočasný

vratný

Vplyvy na obyvateľstvo v
dôsledku zvýšeného
znečistenia ovzdušia

0

-1

-1

dočasný

vratný

0

-1

-1

dočasný

vratný

0

-1

0

dočasný

vratný

Vplyvy na obyvateľstvo v
dôsledku zvýšeného hluku
Vplyvy na obyvateľstvo
v dôsledku vibrácií
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Významnosť vplyvu
Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a
obyvateľstvo

Vplyvy
na horninové
prostredie a
reliéf

Vplyvy na
pôdu

Vplyvy na
vodné
pomery

Vplyvy na
faunu, flóru
a biotopy,
ÚSES

Variant
modrý
V1

Variant
zelený V2/
Subvariant
2A

Nulový
variant
(V0a,
V0b)

Doba trvania

Vratnosť

Asanácie objektov

0

-1

0

trvalý

nevratný

Riziko aktivácie
geodynamických javov

-1

-1

0

dlhodobý

Riziko kontaminácie

-1

-1

-1

dlhodobý

Ovplyvnenie reliéfu,
prítomnosť rôznych druhov
násypov, háld a skládok

-1

0

0

dočasný

vratný

Záber pôdy

-1

-1

-1

trvalý

nevratný

Riziko kontaminácie

-1

-1

-1

dlhodobý

čiastočne
vratný

Ovplyvnenie
hydromorfologických
pomerov, ovplyvnenie kvality
vodných tokov

-1

-1

0

dlhodobý

čiastočne
vratný

-1

-1

-1

dlhodobý

čiastočne
vratný

-2

-2

0

trvalý

nevratný

-1

-1

-1

dlhodobý

čiastočne
vratný

Likvidácia biotopov

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Rušenie živočíchov hlukom,
ovplyvnenie kvality ovzdušia

-1

-1

0

dočasný

vratný

Fragmentácia prvkov ÚSES

-1

-1

0

trvalý

nevratný

-2

-2

0

trvalý

nevratný

0

0

0

trvalý

nevratný

Vplyv na CHA Orava

-1

-1

0

dočasný

čiastočne
vratný

Vplyv na CHÚ európskeho
významu

-2

-2

0

trvalý

nevratný

Vplyv na Ramsarskú lokalitu
Rieka Orava a jej prítoky

-1

-1

0

dočasný

čiastočne
vratný

Zmena štruktúry krajiny

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Vizuálny impakt

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Rušivý vplyv na služby,
rekreáciu a cestovný ruch

0

-1

0

dočasný

vratný

Riziko kontaminácie
povrchových vôd
Ovplyvnenie kvality
vodárenského zdroja OFZ,
a.s. Istebné
Riziko kontaminácie
podzemných vôd

Ovplyvnenie priechodnosti
migračných koridorov
Záber CHÚ národnej
sústavy
Vplyvy na
chránené
územia

Vplyvy na
krajinu
Vplyvy
na urbánny
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Významnosť vplyvu
Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a
obyvateľstvo

Variant
modrý
V1

Variant
zelený V2/
Subvariant
2A

Nulový
variant
(V0a,
V0b)

Doba trvania

Vratnosť

-1

-1

0

dlhodobý

čiastočne
vratný

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Vplyvy na dopravu

0

-1

-1

dočasný

vratný

Požiadavky na miestnu
infraštruktúru

0

-1

-1

dočasný

vratný

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

0

0

0

-

-

Vplyvy na archeologické náleziská

0

0

0

-

-

Vplyvy na paleontologické náleziská
a významné geologické lokality

0

0

0

-

-

komplex a
využívanie
zeme

Odlesnenie, narušenie
celistvosti lesa
Vplyvy na poľnohospodársku
pôdu

Predpokladané vplyvy počas prevádzky
Významnosť vplyvu
Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a
obyvateľstvo

Vplyvy na
kvalitu života
obyvateľstva

Dočasný/
trvalý

Vratný/
nevratný

-2

trvalý

nevratný

1

-1

dlhodobý

čiastočne
vratný

2

1

-1

dlhodobý

1

-1

-1

dlhodobý

Variant
modrý V1

Variant
zelený V2/
Subvariant
2A

Nulový
variant
(V0a, V0b)

Sociálne a ekonomické
dôsledky a súvislosti

2

1

Vplyvy na obyvateľstvo v
dôsledku zvýšeného
znečistenia ovzdušia

2

Vplyvy na obyvateľstvo v
dôsledku zvýšeného hluku
Vplyvy na obyvateľstvo
v dôsledku vibrácií

čiastočne
vratný
čiastočne
vratný

Vplyvy
na horninové
prostredie a
reliéf

Riziko kontaminácie

-1

-1

-1

dlhodobý

čiastočne
vratný

Vplyvy na pôdu

Riziko kontaminácie

-1

-1

-1

dlhodobý

čiastočne
vratný

Produkcia emisií

2

1

-1

dlhodobý

Množstvo imisií

2

1

-1

dlhodobý

Strety s vodohospodársky
významnými tokmi

-1

-1

0

trvalý

Vplyv ovzdušie

Vplyvy na
vodné pomery
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Významnosť vplyvu
Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a
obyvateľstvo

Dočasný/
trvalý

Vratný/
nevratný

0

trvalý

čiastočne
vratný

-2

0

trvalý

nevratný

-1

-1

-1

dlhodobý

čiastočne
vratný

-1

-1

0

trvalý

nevratný

-1

-1

0

trvalý

nevratný

-1

-1

0

trvalý

nevratný

-2

-2

0

trvalý

nevratný

Záber CHÚ národnej
sústavy

0

0

0

-

-

Vplyv na CHA Orava

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Vplyv na CHÚ
európskeho významu

-2

-2

0

trvalý

nevratný

Vplyv na Ramsarskú
lokalitu Rieka Orava a jej
prítoky

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Vizuálny impakt

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Rozvoj služieb, rekreácie a
cestovného ruchu

1

1

-1

trvalý

nevratný

Odlesnenie

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Vplyvy na
poľnohospodársku pôdu

-1

-1

0

trvalý

nevratný

Vplyvy na dopravu

2

1

-1

trvalý

nevratný

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

0

0

0

-

-

Vplyvy na archeologické náleziská

0

0

0

-

-

Vplyvy na
faunu, flóru
a biotopy,
ÚSES

Vplyvy na
chránené
územia

Vplyvy na
krajinu
Vplyvy na
urbánny
komplex a
využívanie
zeme

Variant
modrý V1

Variant
zelený V2/
Subvariant
2A

Nulový
variant
(V0a, V0b)

Úpravy vodných tokov

-1

-1

Ovplyvnenie kvality
vodárenského zdroja OFZ,
a.s. Istebné

-2

Riziko kontaminácie
povrchových
a podzemných vôd
Likvidácia biotopov
Rušenie živočíchov
hlukom, ovplyvnenie
kvality
ovzdušiaprvkov
Fragmentácia
ÚSES
Ovplyvnenie priechodnosti
migračných koridorov
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Významnosť vplyvu
Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a
obyvateľstvo

Vplyvy na paleontologické náleziská
a významné geologické lokality

Variant
modrý V1

Variant
zelený V2/
Subvariant
2A

Nulový
variant
(V0a, V0b)

0

0

0

Dočasný/
trvalý

Vratný/
nevratný

-

-

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Rýchlostná cesta R3 bude plniť významnú úlohu v medzinárodnej doprave. Tento koridor má uspokojiť
požiadavky na prepravu medzi dvoma významnými oblasťami Katowice - Budapešť. Z hľadiska
dopravného napojenia Slovenska na európsky dopravný systém je možné výstavbu rýchlostnej
cesty R3 hodnotiť ako pozitívny vplyv.
Posudzovaný úsek sa nachádza cca 37 km od hranice s Poľskom. Jeho výstavba a prevádzka nebude
mať priamy vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný
stav životného prostredia v dotknutom území
Vyvolanými súvislosťami spojenými s výstavbou rýchlostnej cesty R3 sú predovšetkým preložky a úpravy
komunikácií, inžinierskych sietí a úpravy vodných tokov, ktoré sme popísali v kapitole „IV. 2.8 Iné
očakávané vplyvy“.

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
Počas výstavby bude stavba pod trvalým dohľadom stavebného dozoru. V tejto fáze môže dôjsť
k znečisteniu podzemných vôd v lokalitách stavebných dvorov a skládok pri manipulácii s ropnými látkami
a inými chemikáliami. Pri stavebných prácach je nutné riadiť sa aj Zákonom č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje
všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných
poškodení zdravia z práce.
Počas prevádzky je ďalším možným rizikom z hľadiska vplyvu na životné prostredie potenciálny vznik
havárií vozidiel, ktoré prepravujú nebezpečné látky. Minimalizácia takéhoto rizika sa zabezpečuje
sústavou právnych noriem platných pre oblasť cestnej prepravy. Z hľadiska ochrany vôd bude potrebné
spracovať pre danú stavbu havarijný plán, v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky MŽP
SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
V prípade modrého variantu je rizikom taktiež bezpečnosť premávky v cestných tuneloch. Minimálne
bezpečnostné požiadavky na tunely s dĺžkou nad 500 metrov na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá
a cestách I. triedy, v etape prevádzky, výstavby alebo projektovania upravuje Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 344/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
Z hľadiska bezpečnostných požiadaviek a bezpečnostného vybavenia tunelov je nutné postupovať
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v zmysle Technických podmienok TP 02/2011 Analýza rizík pre slovenské cestné tunely, TP 02/2014
Bezpečnosť cestných tunelov – bezpečnostná dokumentácia, TP 049 (TP 12/2011) Vetranie cestných
tunelov, TP 04/2015 Ochrana tunelov proti vode a odvodnenie tunelov a TP 13/2015 Protipožiarna
bezpečnosť cestných tunelov. Navrhnuté tunely Dolný Kubín 1 a Dolný Kubín 2 sú navrhnuté v súlade
s platnými predpismi a normami. Budú tvorené dvoma dvojpruhovými, jednosmernými tunelovými rúrami
kategórie T 7,5. Jednosmerné tunely sú bezpečnejšie ako obojsmerné.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie
Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané
(predpokladané) negatívne vplyvy činností. Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú do rozhodovacieho
procesu a stávajú sa súčasťou ďalších konaní a povoľovacích činností.
Opatrenia pre posúdenie vplyvov navrhovaných činností
▪ Zabezpečiť podrobný inžiniersko-geologický prieskum so zameraním najmä na posúdenie
stability zosuvných území a návrh sanačných opatrení.
▪ Zabezpečiť podrobný hydrogeologický prieskum pre navrhnuté odvodnenie vozovky vsakom.
▪ Zabezpečiť intenzívny terénny monitoring migrácie veľkých šeliem s dĺžkou trvania minimálne 2
roky pred realizáciou výstavby za účelom presnej lokalizácie ekoduktu.
Technické opatrenia
Väčšina technických opatrení má charakter štandardných postupov, ktoré vyplývajú z potrieb zosúladenia
danej činnosti s platnou legislatívou a zahŕňajú postupy:
• na zníženie prašnosti
• na ochranu obyvateľstva pred hlukom
• na ochranu povrchových a podzemných vôd pred znečistením
• na ochranu bioty
Pre jednotlivé zložky životného prostredia sa navrhujú tieto opatrenia:
Ochrana ovzdušia
Počas výstavby navrhovanej činnosti možno očakávať ovplyvnenie kvality ovzdušia na lokálnej úrovni
vplyvom emisií z dopravných mechanizmov a počas suchého, teplého počasia resp. pri intenzívnom vetre
narastá prašnosť na komunikáciách. Základnými opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov
prašnosti a zvýšených koncentrácií zo stavebných mechanizmov v zastavanom území obcí sú:
• realizácia prevádzkových opatrení týkajúcich sa čistenia kolies a karosérií dopravných
prostriedkov vychádzajúcich zo staveniska, zabezpečenia skrápania komunikácií, aby
nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc z povrchov ciest.
• pre zníženie koncentrácie škodlivých látok v ovzduší je nutné používať len také mechanizmy,
ktoré spĺňajú emisné limity podľa legislatívnych predpisov.
Počas prevádzky
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S vybudovaním PHS vysokou 3,5 m – 7 m možno počítať so znížením koncentrácie NO2 a ostatných
polutantov vo vzdialenosti 10 m od steny na 60% hodnotu a 20 m vzdialenosti na 40%-30% pôvodnej
koncentračnej hodnoty. Taktiež lem husto vysadených kríkov a stromov do šírky 10 m od komunikácie
dokáže vyfiltrovať porastom vo vegetačnom období až 50% škodlivín v dýchacej zóne.
Ochrana pred hlukom a vibráciami
Počas výstavby
• hlučné stavebné práce vykonávať v pracovných dňoch od 7,00 do 21,00
• počas víkendu hlučné stavebné práce vykonávať len v sobotu v čase od 8,00 do 13,00
• stavebné práce môžu prebiehať aj mimo vyššie uvedených hodín, ale práce, ktoré prekračujú
prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí sa môžu vykonávať len v čase, ktorý je
špecifikovaný v predchádzajúcich bodoch.
• stacionárne alebo dočasné zdroje vibrácií v etape výstavby v blízkosti zastavaných obytných zón
eliminovať výberom vhodného typu mechanizácie s nízkou intenzitou účinku vibrácie a
vhodným situovaním stavebného stroja na stavenisku
Počas prevádzky
Z výsledkov Hlukovej štúdie, ktorá bola realizovaná v dotknutom území v auguste 2020 vyplynuli
nasledovné protihlukové opatrenia pre jednotlivé varianty:
VARIANT MODRÝ V1
Navrhované protihlukové steny pre stavbu „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný
Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní“ –– Variant V1 – MODRÝ pre výhľadový rok
2040
označenie

Poloha PHS

Km od - do

PHS

Akustické

Profil

PHS

vzhľadom k R3

Rýchlostnej cesty R3

Dĺžka/výška

parametre

PHS

PHS_0

Vľavo – Medzibrodie, VB2

2,000 – 2,350

350 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá*

zvislá

PHS_1

Vpravo – Medzihradné, VB12 5,980 – 6,200

220 m / 2,5 m

A3, B3 –pohltivá*

zvislá

PHS_2a

Vpravo – Jasenová, VB7

9,550 – 9,725

175 m / 2,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_2b

Vpravo – Jasenová, VB7

9,725 – 9,905

180 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_2c

Vpravo – Jasenová, VB7

9,905 – 10,800

895 m / 3,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_2d

Vpravo – Jasenová, VB7

10,800 – 11,000

200 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_3a

Vľavo – Val. Dubová, VB8

13,870 – 14,000

130 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá*

zvislá

PHS_3b

Vľavo – Val. Dubová, VB8

14,000 – 14,250

250 m / 5,5 m

A3, B3 –pohltivá*

zvislá

PHS_3c

Vľavo – Val. Dubová, VB8

14,250 – 14,340

90 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá*

zvislá

PHS_4a

Vľavo – Val. Dubová

14,600 – 15,210

610 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá*

zvislá

PHS_5

Vpravo – KÚ Likavka, pri VB9 18,440 – 18,850

410 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá*

zvislá

PHS_Chaty

Chatová oblasť

350 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá*

zvislá

5,850 – 6,200

*Obojstranne pohltivá (z dôvodu možných odrazov ďalších zdrojov hluku v blízkosti smerom k chránenému miestu od strany PHS odvrátenej od R3 )
PHS pre R3 spolu: 3 860m / 12 720 m2.

Zdroj: Hluková štúdia, Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1, Inžinierske služby ,
s.r.o. Martin, 2020

Navrhované protihlukové steny zabezpečia, že prípustné hodnoty hluku z prevádzky tejto komunikácie
v chránenom vonkajšom prostredí nebudú prekračované. Protihlukové opatrenia sú potrebné aj pre
súbežnú komunikáciu s rýchlostnou cestou R3. PHS pre modrý variant sú navrhované s rezervou –
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s ohľadom na kumulatívny vplyv súbežnej komunikácie a ponechaný priestor na „odhlučnenie“ aj tejto
komunikácie tak, aby ich kumulatívne hodnoty hluku boli pod prípustnými hodnotami v zmysle platnej
legislatívy. Pre súbežnú komunikáciu vedúcu často intravilánmi obcí však návrh PHS zrejme nebude
možný v celom jej rozsahu.
Pre plánovanú súbežnú komunikáciu s rýchlostnou cestou R3 (cestu I/59) boli identifikované miesta, kde
by PHS možno mohli byť realizovateľné a rámcový návrh v týchto miestach je nasledujúci:
Medzibrodie nad Oravou – Ľ od I/59 (VB2) – približne v km 1,300 – 1,800
D. Kubín – Bziny – Ľ (VB3) – približne v km 3,180 až 3,470
D. Kubín –– Pr (RD/BD ul. Bernolákova) – približne v km 5,450 až 5,900
D. Kubín –– Ľ (RD ul. Železničiarov) – približne v km 5,600 až 6,300
D. Kubín –– Ľ (BD ul. Nemočničná) – približne v km 6,600 až 7,150
D. Kubín –– Pr (RD/BD ul. Aleja Slobody) – približne v km 6,700 – 7,700
Vyšný Kubín – Ľ ( RD, VB6) – potrebná približne v km 9,500 až 10,100 / bola by prerušovaná v križovaní
s cestou III/2247, čím by stratila účinnosť
D. Kubín – Záskalie (súčasná ul. Nábrežie Oravy) – predpokladáme, že realizácia PHS vpravo nie je
možná vzhľadom na polohu cesty na nábreží rieky
Spolu bude potrebných približne 4 090 m PHS pre súbežnú komunikáciu.
VARIANT ZELENÝ V2
Navrhované protihlukové steny pre stavbu Navrhované protihlukové steny pre stavbu „Rýchlostná cesta
R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní“–
Variant V2 – ZELENÝ pre výhľadový rok 2040
označenie

Poloha PHS

Km od - do

PHS

Akustické

Profil

PHS

vzhľadom k R3

Rýchlostnej cesty R3

Dĺžka/výška

parametre

PHS

PHS_0

Vľavo – Medzibrodie, VB2

2,030 – 2,330

300 m / 2,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_1a

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,415 – 3,510

95,0 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1b

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,510 – 3,600

90,0 m / 5,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1c

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,600 – 3,705

105,0 m / 6,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1d

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,705 – 3,895

190,0 m / 5,5 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1e

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,895 – 4,000

105,0 m / 4,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1f

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

4,000 – 4,020

20,0 m / 2,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_2a
PHS_2b
PHS_2c
PHS_2d
PHS_2e

3,000 – 3,360
3,360 – 3,500
3,500 – 3,655
3,655 – 3,755
3,755 – 3,850

360,0 m / 3,5 m
140,0 m / 4,5 m
155,0 m / 5,5 m
100,0 m / 4,5 m
95,0 m / 3,5 m

A3, B3 –pohltivá*
A3, B3 –pohltivá*
A3, B3 –pohltivá*
A3, B3 –pohltivá*
A3, B3 –pohltivá*

zvislá
zvislá
zvislá
zvislá
zvislá

PHS_3
PHS_4
PHS_5a

Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vpravo – D. Kubín – Záskalie, RD
č. 533/4B
Vpravo – D. Kubín – Záskalie
Vpravo – D. Kubín/ ul. Bernolákova

4,850 – 5,090
5,240 – 5,600
5,700 – 5,770

240,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
360,0 m / 2,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
70,0 m / 2,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_5b

Vpravo – D. Kubín/ ul. Bernolákova 5,770 – 5,970

200,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_5c

Vpravo – D. Kubín/ ul. Bernolákova 5,970 – 6,040

70,0 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_5d

Vpravo – D. Kubín/ ul. Bernolákova 6,040 – 6,110

70,0 - / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá
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označenie

Poloha PHS

Km od - do

PHS

Akustické

Profil

PHS

Rýchlostnej cesty R3

Dĺžka/výška

parametre

PHS

5,260 – 5,360

100,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

5,360 – 5,460

100,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6c

vzhľadom k R3
Vľavo – D. Kubín, ul, Železničiarov
až ul. Nemocničná
Vľavo – D. Kubín, ul, Železničiarov
až ul. Nemocničná
Vľavo – D. Kubín, ul, Železničiarov
až ul. Nemocničná

5,460 – 5,600

140,0 / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6d

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

5,600 – 5,840

240,0 m / 6,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6e

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

5,840 – 5,910 / most

70,0 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6f

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

5,910 – 6,000

90,0 m / 5,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6g

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

6,000 – 6,075

75,0 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_7

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

6,730 – 7,100

370,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_8a

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

6,075 – 6,735

660 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8b

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

6,735 – 6, 865

130,0 m / 5,5 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8c

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

Most 6,865 – 6,900

35,0 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8d

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

6,900 – 7,295

395,0 m / 6 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8e

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

Most 7,295 – 7,410

115,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8f

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

7,410 - 7,530

120,0 m / 4,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_9a

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

7,225 – 7,295

70,0 m / 3,5 m

PHS_9b

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

Most 7,295 – 7,465

170,0 m / 4,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_9c

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

7,465 – 7,530

65,0 m / 4,5 m

PHS_9d

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

7,530 – 7,775

245,0 m / 6,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_9e

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

Most 7,775 – 7,975

200,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_9f

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

7,975 – 8,000

25,0 m / 3,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10a

Vľavo – D. Kubín, Medzihradné

7,650 – 7,715

65,0 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10b

Vľavo – D. Kubín, Medzihradné

7,715 – 7,795

80,0 m / 6,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10c

Vľavo – D. Kubín, ul. Matúškova

Most 7,795 – 7,985

190,0 m / 4,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10d

210,0 m / 3,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10e

Vľavo – D. Kubín, ul. Matúškova
7,985 – 8,195
Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova,
VB5
8,195 – 8,650

PHS_10f

Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova

8,650 – 8,770

120,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11a

Vpravo – Jasenová

10,500 – 10,900

400,0 m / 2,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11b

Vpravo – Jasenová, VB7

10,900 – 11,010

110,0 m / 4,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11c

Vpravo – Jasenová, VB7

11,010 – 11,280

270,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11d

Vpravo – Jasenová, VB7

Most 11,280 – 11,310

30,0 m / 4,0 m

PHS_11e

Vpravo – Jasenová

11,310 – 11,685

375,0 m / 3,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11f

Vpravo – Jasenová

11,685 – 11,885

200,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_12a

Vľavo – Val. Dubová, VB8

14,830 – 14,960

130 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_12b

Vľavo – Val. Dubová, VB8

14,960 – 15,210

250 m / 5,5 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_12c

Vľavo – Val. Dubová, VB8

15,210 – 15,300

90 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_13

Vľavo – Val. Dubová

15,560 – 16,170

610 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_6a
PHS_6b

A3, B3 –pohltivá* zvislá
A3, B3 –pohltivá* zvislá

455,0 m / 3,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_14
Vpravo – KÚ Likavka, pri VB9
19,400 – 19,810
410 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
*Obojstranne pohltivá (z dôvodu možných odrazov ďalších zdrojov hluku v blízkosti smerom k chránenému miestu od strany
PHS odvrátenej od R3 )
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Zdroj: Hluková štúdia, Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1, Inžinierske služby ,
s.r.o. Martin, 2020

PHS spolu: 10 175 m / 40 217,5 m2.
Variant V2 Zelený – mestský prechádza v Dolnom Kubíne v trase pôvodnej cesty I/59 intravilánom obcí.
Často sú v blízkosti trasy R3 výškové bytové domy, resp. iné chránené budovy a rýchlostná cesta R3
v ich blízkosti vedie na mostoch, kde nie je možné navrhnúť PHS vyššiu ako 4,0 a ž 4,5 m zo statických
dôvodov (nosnosť mosta a pod.).
V tomto štádiu spracovania PD je teda na základe výsledkov predikcie hlukovej záťaže možné očakávať,
že navrhované protihlukové steny nezabezpečia, že prípustné hodnoty hluku z prevádzky tejto
komunikácie v chránenom vonkajšom prostredí nebudú prekračované pre celú trasu R3 v zelenom
Variante V2. Potrebné sú protihlukové opatrenia aj pre súbežnú komunikáciu s rýchlostnou cestou R3.
Uvedené PHS sú navrhované s rezervou – s ohľadom na kumulatívny vplyv súbežnej komunikácie
a ponechaný priestor na „odhlučnenie“ aj tejto komunikácie tak, aby ich kumulatívne hodnoty hluku boli
pod prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy. Pre súbežnú komunikáciu vedúcu často
v zastavanom území obcí však návrh PHS zrejme nebude možný v celom jej rozsahu.
Pre plánovanú súbežnú komunikáciu s rýchlostnou cestou R3 boli identifikované miesta, kde by PHS
možno mohli byť realizovateľné a rámcový návrh v týchto miestach je nasledujúci:
1.
2.
3.
4.

Medzibrodie nad Oravou – Ľ od I/59 (VB2) – dĺžky približne 450 m
D. Kubín – Bziny – Ľ (VB3) – dĺžky približne 240 m
D. Kubín – Ľ - Mokraď (ul. Kocmáľ/Kubínska) – dĺžky približne 380 m
D. Kubín – Záskalie (súčasná ul. Nábrežie Oravy) – predpokladáme, že realizácia PHS vpravo
nie je možná vzhľadom na polohu cesty na brehu rieky
5. D. Kubín –– Pr (RD/BD ul. Bernolákova) – dĺžky minimálne 650 m /zrejme nebude realizovateľná
v potrebnom rozsahu z dôvodu blízkej železničnej trate
6. Vyšný Kubín – Ľ ( RD, VB6) – potrebná približne dĺžky 600 m / bola by prerušovaná v križovaní
s cestou III/2247, čím by stratila účinnosť
Spolu bude potrebných približne 2320 m PHS pre súbežnú komunikáciu.
VARIANT V2A
Navrhované protihlukové steny pre stavbu „Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný
Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní“ – Variant – zelený- subvariant V2A pre
výhľadový rok 2040
označenie

Poloha PHS

Km od - do

PHS

Akustické

Profil

PHS

vzhľadom k R3

Rýchlostnej cesty R3

Dĺžka/výška

parametre

PHS

PHS_0

Vľavo – Medzibrodie, VB2

2,030 – 2,330

300 m / 2,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_1a

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,415 – 3,510

95,0 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1b

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,510 – 3,600

90,0 m / 5,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1c

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,600 – 3,705

105,0 m / 6,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1d

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,705 – 3,895

190,0 m / 5,5 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1e

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

3,895 – 4,000

105,0 m / 4,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_1f

Vpravo – D. Kubín – Kňažia, VB4

4,000 – 4,020

20,0 m / 2,5 m

zvislá

PHS_2a
PHS_2b

Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3

3,000 – 3,360
3,360 – 3,500

360,0 m / 3,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
140,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
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označenie

Poloha PHS

Km od - do

PHS

Akustické

Profil

PHS
PHS_2c
PHS_2d
PHS_2e

Rýchlostnej cesty R3
3,500 – 3,655
3,655 – 3,755
3,755 – 3,850

Dĺžka/výška
155,0 m / 5,5 m
100,0 m / 4,5 m
95,0 m / 3,5 m

parametre
A3, B3 –pohltivá*
A3, B3 –pohltivá*
A3, B3 –pohltivá*

PHS
zvislá
zvislá
zvislá

PHS_3
PHS_4
PHS_5a

vzhľadom k R3
Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vľavo – D. Kubín – Bziny, VB3
Vpravo – D. Kubín – Záskalie, RD
č. 533/4B
Vpravo – D. Kubín – Záskalie
Vpravo – D. Kubín/ ul. Bernolákova

4,850 – 5,090
5,240 – 5,600
5,700 – 5,770

240,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
360,0 m / 2,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
70,0 m / 2,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_5b

Vpravo – D. Kubín/ ul. Bernolákova 5,770 – 5,970

200,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_5c

Vpravo – D. Kubín/ ul. Bernolákova 5,970 – 6,040

70,0 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_5d

6,040 – 6,110

70,0 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

5,260 – 5,360

100,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

5,360 – 5,460

100,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6c

Vpravo – D. Kubín/ ul. Bernolákova
Vľavo – D. Kubín, ul, Železničiarov
až ul. Nemocničná
Vľavo – D. Kubín, ul, Železničiarov
až ul. Nemocničná
Vľavo – D. Kubín, ul, Železničiarov
až ul. Nemocničná

5,460 – 5,600

140,0 / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6d

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

5,600 – 5,840

240,0 m / 6,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6e

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

5,840 – 5,910 / most

70,0 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6f

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

5,910 – 6,000

90,0 m / 5,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_6g

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

6,000 – 6,075

75,0 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_7

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

6,730 – 7,100

370,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_8a

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

6,075 – 6,735

660 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8b

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

6,735 – 6, 865

130,0 m / 5,5 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8c

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

Most 6,865 – 6,900

35,0 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8d

Vľavo – D. Kubín, ul. Nemocničná

6,900 – 7,295

395,0 m / 6 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8e

Vľavo – D. Kubín, J. Hollého 1973/2 Most 7,295 – km 0,070 V2a 110,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8f

Vľavo – D. Kubín, J. Hollého 1973/2 0,070 V2a – 0,135 V2a

65,0 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_8g

Vľavo – D. Kubín, J. Hollého 1973/2 0,135 V2a – 0,185 V2a

50,0 m / 3,5 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_9a

Vpravo – D. Kubín – A. Slobody

70,0 m / 3,5 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_9b

Vpravo –D. Kubín/A. Slobody,VB13 7,295 R3 - 0,070 V2a

110,0 m / 4,5m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_9c

Vpravo –D. Kubín/A. Slobody,VB13 0,070 V2a – 0,160 V2a

90,0 m / 5,5 m

PHS_9d

Vpravo –D. Kubín/A. Slobody,VB13 0,160 V2a – 0,445 V2a

285,0 m / 7,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_9e

Vpravo –D. Kubín/A. Slobody,VB13 Most 0,445 V2a – 0,585

140,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_9f

Vpravo –D. Kubín, ul. Matúškova

0,585 V2a – 0,795

210,0 m / 7,0 m A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_9g

Vpravo –D. Kubín, ul. Matúškova

0,795 V2a – 0,855

60,0 m / 6,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_9h

Vpravo –D. Kubín, ul. Matúškova

0,855 V2a – 0,905

50,0m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá

zvislá

PHS_10a

Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova

0,295 V2a – 0,345 V2a

50,0 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10b

100,0 m / 5,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10d

Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova
0,345 V2a – 0,445 V2a
Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova,
VB5
Most 0,445 V2a – 0,585
Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova,
VB5
0,585 V2a – 0,635 V2a

PHS_10e

Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova

0,635 V2a – 0,865 V2a

230,0 m / 6,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10f

Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova

0,865 V2a – 0,965 V2a

100,0 m / 5,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_6a
PHS_6b

PHS_10c

7,225 – 7,295
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140,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
50,0 m / 5,5 m
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označenie

Poloha PHS

Km od - do

PHS

Akustické

Profil

PHS

vzhľadom k R3

Rýchlostnej cesty R3

Dĺžka/výška

parametre

PHS

PHS_10g

Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova

0,965 V2a – 1,065 V2a

100,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10h

Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova

1,065 V2a – 8,625 R3

200,0 m / 4,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_10i

Vľavo – D. Kubín, ul. Jánoškova

8,625 R3 – 8,745 R3

120,0 m / 3,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11a

Vpravo – Jasenová

10,500 – 10,900

400,0 m / 2,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11b

Vpravo – Jasenová, VB7

10,900 – 11,010

110,0 m / 4,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11c

Vpravo – Jasenová, VB7

11,010 – 11,280

270,0 m / 4,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11d

Vpravo – Jasenová, VB7

Most 11,280 – 11,310

30,0 m / 4,0 m

PHS_11e

Vpravo – Jasenová

11,310 – 11,685

375,0 m / 3,5 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_11f

Vpravo – Jasenová

11,685 – 11,885

200,0 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_12a

Vľavo – Val. Dubová, VB8

14,830 – 14,960

130 m / 4,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_12b

Vľavo – Val. Dubová, VB8

14,960 – 15,210

250 m / 5,5 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_12c

Vľavo – Val. Dubová, VB8

15,210 – 15,300

90 m / 4,5 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_13

Vľavo – Val. Dubová

15,560 – 16,170

610 m / 3,0 m

A3, B3 –pohltivá* zvislá

A3, B3 –pohltivá* zvislá

PHS_14
Vpravo – KÚ Likavka, pri VB9
19,400 – 19,810
410 m / 3,0 m A3, B3 –pohltivá* zvislá
*Obojstranne pohltivá (z dôvodu možných odrazov ďalších zdrojov hluku v blízkosti smerom k chránenému miestu od strany
PHS odvrátenej od R3 )
Zdroj: Hluková štúdia, Rýchlostná cesta R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1, Inžinierske služby ,
s.r.o. Martin, 2020

PHS spolu: 10 375 m / 43 272,5 m2.
Variant V2A Zelený subvariant – mestský prechádza v Dolnom Kubíne v trase pôvodnej cesty I/59
intravilánom obcí. Často sú v blízkosti trasy R3 výškové bytové domy, resp. iné chránené budovy
a rýchlostná cesta R3 v ich blízkosti vedie na mostoch, kde nie je možné navrhnúť PHS vyššiu ako 4,0
až 4,5 m zo statických dôvodov (nosnosť mosta a pod.).
V tomto štádiu spracovania PD je teda na základe výsledkov predikcie hlukovej záťaže možné očakávať,
že navrhované protihlukové steny nezabezpečia, že prípustné hodnoty hluku z prevádzky tejto
komunikácie v chránenom vonkajšom prostredí nebudú prekračované pre celú trasu R3 v zelenom
Variante V2A.
Protihlukové opatrenia pre súbežnú komunikáciu v tomto subvariante sú totožné s PHS pre súbežnú
komunikáciu Zeleného variantu V2A.
V ostatných miestach v blízkosti cesty I/59 resp. plánovanej súbežnej komunikácie realizácia PHS
vo všetkých variantoch pravdepodobne nebude možná z rôznych dôvodov – najmä kvôli častým priamym
vjazdom z tejto cesty k rodinným domom, kedy by PHS musela byť často prerušovaná, a tým neúčinná.
K uvedenému bude potrebné vyjadrenie projektanta v ďalších stupňoch PD (či sú PHS v týchto miestach
realizovateľné a v akom rozsahu aj vzhľadom na potrebné rozhľadové pomery pri križovaní ciest a pod.).
Odporúčame sa konkrétnym návrhom protihlukových opatrení zaoberať podrobnejšie v ďalších stupňoch
spracovania PD po spresnení všetkých vstupných údajov (najmä po zadefinovaní plánovaných typov
obrusných vrstiev na úsekoch, kde sa bude uvažovať s výmenou povrchu vozovky, po spresnení
terénnych údajov, údajov o rozsahu terénnych úprav v okolí predmetných ciest a pod.), ktoré majú
výrazný vplyv na výsledky predikcie hluku a následný návrh protihlukových opatrení. Pri návrhu
protihlukových opatrení pre súbežnú komunikáciu pre úseky vedúce v intravilánoch obcí odporúčame
zvážiť aj možnosť uplatnenia bodu 1.6 Prílohy 1 k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z., kde je možné pre
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chránené územie v blízkosti predmetnej komunikácie uvažovať s PH pre kat. územia II nižšími o 5 dB
a pre kategóriu územia III a IV o 10 dB.
Ochrana povrchových a podzemných vôd
Pri ochrane podzemných vôd je dôležitá prevencia, ktorá musí okrem iného zahŕňať:
• Zabezpečenie miest manipulácie s nebezpečnými látkami proti ich únikom
• Pravidelné kontroly mechanizmov a miest manipulácie s nebezpečnými látkami a okamžité
odstraňovanie zistených závad, použitie vhodných dopravných a stavebných mechanizmov,
havarijnú a personálnu pripravenosť a pravidelný monitoring
• Odvodnenie komunikácie vsakom navrhnúť v súlade s TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami
odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk.
• Vypracovanie havarijného plánu na možné havarijné úniky škodlivých látok v zmysle zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 100/2005 Z.z.
• V kolíznych úsekoch trasovania RC R3 cez vodné toky je potrebné zabrániť znečisteniu
povrchových a podzemných vôd výberom posypového materiálu, ktorý nereaguje so zložkami
životného prostredia.
Z dôvodu zásahu rýchlostnej cesty R3 v km 0 – cca 0,470 v oboch variantoch do ochranného
pásma 1. a 2. stupňa vodárenského zdroja pre OFZ, a.s. Istebné – pitná voda Široká, bude
potrebné zabezpečiť návrh nového vodného zdroja pre závod OFZ, a.s.
Ochrana pôdy
Príprava územia zahŕňa okrem iného odhumusovanie, uloženie humusu na skládku a jeho následné
ošetrovanie. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy ustanovuje spôsob ochrany humusového horizontu
poľnohospodárskych pôd, s ktorým musí byť naložené tak, aby nedošlo k znehodnoteniu vlastností
a funkcií poľnohospodárskej pôdy a aby bolo zabezpečené jeho hospodárne a účelné využitie. Depónia
musia byť chránené pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením (napr. stavebným
materiálom, pohonnými hmotami), ale aj pred zaburinením a rozkrádaním. Maximálna výška depónie
nesmie prekročiť 3 m, so sklonom svahov maximálne 1:1,5.
Opatrenia na ochranu fauny
Za účelom zmiernenia vplyvu výstavby a prevádzky cestnej komunikácie R3 na veľké šelmy, ktorý je
vyhodnotený ako významný negatívny (-2) je nevyhnutné zabezpečiť/zachovať konektivitu orografických
celkov Tatry, Chočské vrchy, Veľká a Malá Fatra vrátane Oravskej vrchoviny a Oravskej Magury. Toto
možno uskutočniť vybudovaním vhodného ekoduktu, respektíve sústavou viacerých ekoduktov alebo
estakád naprieč uvažovanou líniou R3 (obrázok č. 15). Na základe čiastkových poznatkov sa ako
najoptimálnejší priestor pre ekodukt javí dolina potoka Likavčanka a to v jej lesnatej časti medzi Likavkou
a Valaskou Dubovou. Úsek je dlhý približne 2800 metrov. Keďže tu povedie komunikácia R3 v tesnom
súbehu s cestou I/59, ekodukt musí prekonať aj túto cestu. Aby bol ekodukt funkčný, musí spĺňať
nasledovné kritériá:
- umiestnenie na najvhodnejšom mieste v rámci doliny,
- vhodnú šírku,
- navádzacie oplotenie a zeleň,
- zamedzenie prístupu motorových vozidiel,
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vymedzenie ekoduktu vrátane ochranného pásma v územných plánoch dotknutých obcí.

Presnej lokalizácii ekoduktu v tomto priestore musí predchádzať intenzívny terénny monitoring s dĺžkou
trvania minimálne 2 roky pred realizáciou výstavby. Vhodnými metódami monitoringu veľkých šeliem je
stopovanie na snehu (prípadne hľadanie stôp v blate), fotomonitoring a telemetria. Pri nasadení telemetrie
je potrebné zvoliť krátky časový interval fixov, alebo nastaviť ich automatické zahustenie pri priblížení sa
jedinca/cov do blízkosti dopravného koridoru. Stredová šírka ekoduktu by mala mať min. 80 – 100 metrov.
Vzhľadom na praktické skúsenosti s oplocovaním diaľnic na Slovensku, kde sa ukázalo, že klasické
(záhradné) pletivo nie je dostačujúce na zamedzenie vstupu veľkých cicavcov na teleso cesty, je potrebné
použiť vyššie a silnejšie pletivo (ideálne typ obora). Výška oplotenia by mala dosahovať 3 m a to aj počas
zimných mesiacov (je potrebné tak prirátať priemernú výšku snehovej pokrývky). Aby bolo oplotenie
funkčné voči prelezeniu, musí byť v jeho vrchnej časti šikmý presah 80 cm smerom od komunikácie.
Oplotenie musí byť zabezpečené aj proti podhrabaniu. Toto treba realizovať 1,5 m širokým pásom pletiva
položeným a kotveným na zem, ktoré bude spojené so súvislým oplotením komunikácie. Toto pletivo
bude taktiež smerovať von od komunikácie a bude zapracované do pôdneho profilu zasypaním zeminou
a výsadbou vegetácie. Oplotenie v rizikových miestach môže byť kombinované elektrickým ohradníkom,
čo prispeje k jeho účinnosti. Z hľadiska bezpečnosti v prípade, že dôjde k poškodeniu oplotenia a
následnému vstupu veľkých cicavcov na teleso cesty je potrebné na vhodných miestach a v určitých
vzdialenostiach vybudovať tzv. únikové rampy. Zabezpečenie komunikácií formou oplotenia síce zvyšuje
mieru bezpečnosti prevádzky na komunikáciách, znižuje priamu mortalitu živočíchov vplyvom dopravy,
no zároveň výrazným spôsobom zvyšuje bariérový efekt stavby pre viaceré druhy živočíchov. V danom
prípade ide o líniu dlhú približne 18 km. V oblastiach trvalého výskytu veľkých cicavcov (jeleň + veľké
šelmy) sa pre karpatský región odporúča hustota funkčných priechodov v lesných biotopoch na jeden
objekt / 3 – 5 km, v biotopoch mimo les ich lokalizovať na migračných koridoroch (Hlaváč et al. 2019).
Objektívne treba poznamenať, že už v súčasnosti je na viacerých miestach pre veľké šelmy a kopytníky
navrhovaná línia R3 neprekonateľná (súvislá sídelná zástavba). Preto je potrebné navrhnúť viacero
možností, kde ešte môžu živočíchy bezpečne prekonať komunikáciu R3 v podobne zelených mostov,
viacúčelových nadchodov, estakád a rámových priepustov. Ku snahe preklenúť líniu R3 bude
pravdepodobne dochádzať zo strany jelenej, srnčej a diviačej zveri aj v otvorenej, bezlesej krajine.
Naznačujú to pobytové znaky objavené v blízkosti cesty I/59 medzi sedlom Brestová a horným
parkoviskom, ako aj informácie o lokálnej migrácii (disperzia za potravnými zdrojmi) od miestne
príslušného poľovníckeho združenia. V tomto priestore bude pravdepodobne potrebné vybudovať menší
ekodukt so stredovou šírkou cca 40 metrov. Funkciu prechodu pre menšie živočíchy by čiastočne mohol
spĺňať most na súbežnej komunikácii tesne pod sedlom Brestová v k.ú. Valaská Dubová. Avšak
vhodnejšou alternatívou z hľadiska priechodnosti pre rôzne skupiny živočíchov (bezstavovce, drobné a
stredne veľké cicavce, netopiere i niektoré vtáky) by bolo prekonanie cesty R3 viacúčelovým nadchodom,
namiesto mosta. Ako viacúčelové nadchody môžu slúžiť aj ostatné navrhované mostné konštrukcie, ktoré
prevádzajú rôzne lesné a poľné cesty ponad komunikáciu R3 (napr. most v km 1,376) avšak len za
predpokladu, že budú doplnené o prídavné pásy zelene v šírke cca 2 metre. K zachovaniu migračného
potenciálu naprieč líniou R3 by mohlo dôjsť vybudovaním estakády v úseku cca 2,5 – 3,0 km v prípade
variantu V1 a v úseku 2,5 – 3,0 km v prípade variantu V2 (migračný koridor rbk2). Čiastočne by bolo
možné tento efekt dosiahnuť aj výraznejším predĺžením premostenia ponad rieku Orava mostom č. 5.
Tento priestor meandra rieky Orava predstavuje zástavbou relatívne neporušenú krajinu a hoci sa
nedotýka žiadneho z hodnotených území, kde sú predmetom ochrany veľké šelmy, jeho zachovanie
významnou mierou prispeje k ekologickej konektivite.
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Obrázok č. 15: Migračné koridory veľkých šeliem a kopytníkov.
Iné opatrenia počas prevádzky navrhovaných činností
▪ Udržiavať funkčnosť vsakovacích systémov, ktorými budú do horninového prostredia vypúšťané
vody z povrchového odtoku komunikácie.
▪ Vykonávať monitoring inváznych druhov, ktoré ohrozujú autochtónnu vegetáciu, a zabezpečiť ich
odstraňovanie.
▪ Zabezpečiť súpravu pomôcok na odstraňovanie havarijných únikov znečisťujúcich látok (nafta,
oleje, nebezpečné odpady) a pravidelne kontrolovať ich stav. Miesto ich uloženia musí byť
viditeľne označené, musí byť zabezpečený prístup, určená zodpovedná osoba pre ich kontrolu
a dopĺňanie.
▪ So znečisťujúcimi látkami nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. v z. n. p.
a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní
so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd.
▪ Zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku
znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, predložiť ho orgánu
štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.
▪ Dodržiavať povinnosti vlastníka vodných stavieb a iných povinností uvedených vo vodoprávnych
povoleniach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
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Dodržiavať povinnosti pôvodcu (resp. držiteľa) odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Vykonávať pravidelné školenia zamestnancov zaradených do činnosti pre odstraňovanie
havarijných únikov nebezpečných látok (mimoriadne zhoršenie kvality vôd).

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť
nerealizovala
V súčasnosti sa celý dopravný objem cestnej premávky v predmetnom úseku realizuje po ceste I/59 a po
ceste I/70. Na základe dopravno – inžinierskeho posúdenia, ktoré je podrobne spracované v kapitole „IV.
3.8 Vplyvy na dopravu“ je zrejmé, že súčasná cesta I/59 v budúcnosti kapacitne nebude vyhovovať.
Niektoré úseky prestanú vyhovovať už v roku 2025 a situácia sa bude neustále zhoršovať. Tento stav
spôsobuje obmedzenie plynulosti dopravy a zvýšenie nehodovosti.
V dôsledku zvyšujúcej sa dopravnej nehodovosti sa zvyšuje riziko ohrozenia kvality podzemných a
povrchových vôd.
V auguste 2020 bola vypracovaná Exhalačná štúdia spracovateľom Inžinierske služby, s.r.o., Martin, pre
navrhovanú trasu RC R3 vo variantnom riešení a taktiež pre nulový variant. V nulovom variante sa
predpokladá v budúcom časovom horizonte postupné znižovanie rýchlosti jazdného prúdu s častými
kolapsami, obmedzeniami a neprejazdnými úsekmi. Pri nižšej rýchlosti sa zvyšuje produkcia CO a CxHy
(VOC) s obsahom benzénu. V budúcnosti sa preto očakáva stále vyššia produkcia znečisťujúcich látok
z dopravy oproti súčasnosti, ak sa navrhovaná činnosť nebude realizovať.
Na druhej strane, pri nulovom variante by nedošlo k zásahu do vodárenského zdroja OFZ Široká, trvalým
záberom poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, k preložkám vodných tokov a obmedzeniu
migrácie veľkých šeliem.

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi
ÚPN VÚC Žilinského kraja
Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ÚPN VÚC ŽK) bol schválený uznesením vlády
SR č. 359 zo dňa 26.05.1998, jeho záväzná časť bola odsúhlasená nariadením vlády SR č. 223/1998 dňa
26.05.1998.
Následne boli vypracované štyri zmeny a doplnky:
- Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja. Záväzná časť
Zmien a doplnkov bola schválená zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja dňa
27.04.2005 a vyhlásená všeobecne záväzným nariadením (VZN) Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK) č. 6/2005 o záväzných častiach Zmien a doplnkov ÚPN VÚC ŽK.
- Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja. Záväzná časť
bola schválená zastupiteľstvom ŽSK uznesením č. 7 zo dňa 04.09.2006 ako dodatok 1 k VZN
č. 6/2005 o záväzných častiach Zmien a doplnkov ÚPN VÚC ŽK.
- Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja. Záväzná časť
bola schválená zastupiteľstvom ŽSK dňa 17.03.2009 a vyhlásená VZN č. 17/2009 o záväzných
častiach Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC ŽK. Zmeny a doplnky č. 3, okrem iného, definujú návrhy
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rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu v okrese Liptovský Mikuláš. Medzi
významné rekreačné priestory, útvary bola zaradená tiež Demänovská Dolina.
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja. Záväzná časť
bola schválená zastupiteľstvom ŽSK dňa 27.06.2011 Uznesením č. 6/11 a vyhlásená VZN
č. 26/2011 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN VÚC ŽK.

V záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského kraja, Zmeny a doplnky č. 4, sú okrem iných, vymedzené
nasledujúce regulatívy:
5. V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
5.3 infraštruktúra cestnej siete
5.3.8 do doby ukončenia procesu EIA a vydania územného rozhodnutia pre rýchlostnú cestu R3 v úseku
Oravský Podzámok - Dolný Kubín - pripojenie na diaľnicu D1 zabezpečiť územnú rezervu pre rýchlostnú
cestu R3, cieľový stav podľa záťaže úsekov v kategórii R 24,5/120 - 80, v trase a úsekoch :
a) Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Kraľovany, koridor cesty I/70, s pripojením na diaľnicu D1, sieť
AGR č. E77,
b) Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Ružomberok, koridor cesty I/59, s pripojením na diaľnicu D1, sieť
AGR č. E77,
V Územnom pláne veľkého územného celku Žilinského kraja zmeny a doplnky č. 4, v sprievodnej správe
je v kapitole 2.13.3. Infraštruktúra cestnej dopravy uvedené:
Príprava rýchlostnej cesty R3 v úseku Oravský Podzámok – Dolný Kubín – pripojenie na diaľnicu D1 sa
nachádza v procese hľadania optimálnej trasy na úrovni prebiehajúceho procesu EIA. Investor stavby
NDS opustil trasovanie rýchlostnej cesty v alternatívach, ktoré boli uvedené v platných Zmenách a
doplnkoch ÚPN VÚC Žilinského kraja, teda v prepojení Dolný Kubín – Kraľovany v koridore cesty I/70
alebo v prepojení Dolný Kubín – Ružomberok v koridore cesty I/59. Nová, investorom študovaná a na
posudzovanie vplyvov predložená trasa rýchlostnej cesty je koncipovaná v koridore Dolný Kubín –
Komjatná – diaľničná križovatka D1 Hubová. Správa o hodnotení z októbra 2010 (EKOJET, s.r.o.
priemyselná a krajinná ekológia, Bratislava) doporučuje viesť rýchlostnú cestu R3 v úseku Dolný Kubín
diaľnica D1 v trase kombinácie novonavrhovaného modrého variantu V3 so subvariantom V3d. ZaD č. 4
ÚPN VÚC Žilinského kraja ponechávajú v platnosti definíciu trasy rýchlostnej cesty R3 v úseku Oravský
Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 v znení platných Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského kraja
z dôvodu neukončeného procesu EIA a z dôvodu neuvedenia Správou o hodnotení navrhovaného
variantu v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii KURS 2001 (rozdielnosť územných koridorov).
Žilinský samosprávny kraj má zabezpečenú územnú rezervu pre rýchlostnú cestu R3, v koridore cesty
I/59 Oravský Podzámok - Dolný Kubín – Ružomberok.
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s ÚPN VÚC Žilinského kraja.
Listom zo dňa 17.2.2020 boli oslovené dotknuté obce aby sa vyjadrili :
a) k súladu navrhovanej trasy RC R3 s ich územnoplánovacou dokumentáciou,
b) k plánovaných aktivitám v trase navrhovanej RC R3
c) podali akékoľvek informácie podstatné pre spracovanie predmetného zámeru podľa zákona
24/2006 Z.z.
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Mesto Dolný Kubín
a)
1. Navrhovaný modrý variant (tunelový) je v ÚPM znázornený v prevažnej miere v koridore variantu
modrý (tunelový) s týmito odchýlkami:
- v k.ú. Medzihradné križuje variant modrý (tunelový) znázornený v ÚPM cestu III/2248 cca 300 m
východnejšie v porovnaní so zaslaným navrhovaným modrým variantom
2. zaslaný navrhovaný zelený variant (mestský) je v ÚPM znázornený v prevažnej miere v koridore
variantu červený (mestský) s týmito odchýlkami:
- v k.ú. Mokraď križovatka MÚK Kocmál nie je v ÚPM riešená z variantu červený (mestský) ale z variantu
zelený (západný obchvat mesta – smer Kraľovany) na cestu I/59
5. zaslaný navrhovaný subvariant 2A (oranžový) na ul. Jánoškova nie je v ÚPM riešený vôbec
b)
V trase navrhovaného koridoru R3 nie sú zo strany Mesta Dolný Kubín plánované žiadne iné aktivity.
c)
V oblasti zákona č. 24/2006 Z.z. nám nie sú známe žiadne nové informácie.
Mesto Dolný Kubín navrhuje MÚK Kocmál posunúť cca 100 m západnejšie v porovnaní so zaslaným
navrhovaným zeleným (mestským) variantom.
Obec Oravský Podzámok
b)
V trase navrhovanej R3 nie sú plánované žiadne aktivity.
c)
V súčasnosti obec Oravský Podzámok obstaráva Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu.
Obec Oravský Podzámok nemá výhrady k žiadnej navrhovanej variante.
Obec Medzibrodie na Oravou
a)
Trasa navrhovanej rýchlostnej cesty R3 nie je znázornená v ÚPD obce.
Obec Medzibrodie nad Oravou preferuje zelený (mestský) variant.
Obec Bziny
a)
Trasa navrhovanej rýchlostnej cesty R3 je znázornená v ÚPN obce Bziny približne v koridore zeleného
(mestského) variantu.
b)
K plánovaným aktivitám v trase navrhovanej RC R3 sa obec nevie vyjadriť.
c)
V súčasnosti obec ukončuje práce na Zmenách a doplnkoch č. 1 – ÚPN obce Bziny.
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Obec Bziny, zastúpená starostkou obce PhDr. Miriam Mokošovou, nesúhlasí s navrhovanou trasou
modrého (tunelového) variantu, nakoľko je odlišný od pôvodného zámeru, ktorý neprechádzal cez
lokalitu D 1.6.
Podľa Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bziny lokalita D 1.6 Agroturistika pri PD Bziny
rieši rozšírenie zastavaného územia pre účely agroturistiky s možnosťou doplnenia agroturistických
aktivít, napr. chov domácich zvierat, pestovanie ovocia a zeleniny v obmedzenom množstve.
Lokalizovaná je v regulovanej ploche ÚSB B.3. Hranicu riešeného územia D 1.6 zo severozápadu lokalita
D1.2, z juhozápadu a z juhovýchodu areál PD a z juhu a zo severovýchodu poľnohospodárska pôda.
V tejto lokalite sa predpokladá s troma hospodárskymi objektami, s nulovou výstavbou bytov a
žiadnym pribudnutým počtom obyvateľov. Podľa návrhu funkčného využitia jednotlivých navrhovaných
lokalít je hlavnou odporúčanou funkciou lokality D 1.6 rekreácia a šport a poľnohospodárska výroba
živočíšna – agroturistika. Neprípustnými funkciami sú bývanie individuálne, bývanie hromadné
a priemyselná výroba a sklady. Ide o územie s rozlohou 0,9292 ha.

Obrázok č. 16 Lokalita D 1.6, Bziny
Obec Vyšný Kubín
a)
Trasa navrhovanej rýchlostnej cesty R3 je znázornená v územnoplánovacej dokumentácii Obce Vyšný
Kubín. V oboch variantoch ide navrhovaná trasa rovnakým koridorom prechádzajúcim k.ú. obce Vyšný
Kubín.
b)
Obci nie sú známe žiadne nové aktivity v trase navrhovanej rýchlostnej cesty R3.
c)
Obec Vyšný Kubín nemá žiadne informácie, ktoré by boli podstatné pre spracovanie zámeru podľa
zákona č. 24/2006 Z.z.
Obec Likavka
a)
Trasa navrhovanej RC R3 pre všetky posudzované varianty nie je znázornená v platnom územnom pláne
obce Likavka, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Likavke.
b)
Obec v trase navrhovanej RC R3 neplánuje žiadne nové aktivity
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c)
Obec Likavka požaduje zachovať pietne miesto Pamätník Kramarisko (pomník padlým 2. sv. vojny)
Vyjadrenia obcí prikladáme k zámeru ako textovú prílohu.
Obec Jasenová a obec Valaská Dubová majú menej ako 2 000 obyvateľov, nie sú preto povinné mať
spracovaný územný plán obce.
Obec Valaská Dubová
Obec Valaská Dubová má spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2020.
V analýze silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození vníma obec dobudovanie rýchlostnej cesty
ako príležitosť. Bližšie nie je trasa rýchlostnej cesty špecifikovaná.

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov
problémov
V rámci predkladaného zámeru bol zhodnotený súčasný stav dotknutého územia, boli identifikované
a popísané vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie v dvoch realizačných variantoch a jednom
subvariante . Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov boli navrhnuté opatrenia.
Ako najzávažnejšie problémy vnímame:
1. Zásah do ochranného pásma vodného zdroja 1. a 2. stupňa pre OFZ, a.s. Istebné – pitná voda Široká.
2. Významne negatívny vplyv na priepustnosť krajiny v úseku Likavka – Jasenová, čo bude mať za
následok odmedzenie možnosti migrácie medveďa, vlka a rysa medzi pohoriami Tatry – Chočské vrchy
– Šípska Fatra – Malá Fatra.
3. Významne negatívny vplyv na distribúciu vydry riečnej v povodí Likavčanky.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti táto podlieha povinnému hodnoteniu bez limitu. Ďalším
krokom procesu posudzovania vplyvov bude spracovanie správy o hodnotení.
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH
OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA VPLYVY NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu
Pre výber optimálneho variantu sa uvažovalo najmä so súčasným stavom jednotlivých zložiek životného
prostredia, pohodou a kvalitou životného prostredia pre obyvateľstvo, vývojom dopravy v širšom okolí
dotknutého územia a s vplyvom na chránené územia európskeho územia. Hodnotenie týchto vplyvov je
vykonané v kapitole IV. 6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia. Pri hodnotení optimálneho variantu je potrebné vziať do úvahy aj technicko –
ekonomické kritériá.
Vyhodnotenie technicko – ekonomických kritérií uvádzame číselne, číslo pri jednotlivých variantoch
znamená poradie odporúčaných variantov.
Kritérium
Investičné náklady
Technická náročnosť
stavby
Prevádzkové náklady

Modrý variant V1
3

Zelený variant V2
2

Nulový variant
1

3

2

1

3

1

2

Trasa jednotlivých variantov vedie v niektorých úsekoch v rovnakom koridore (km 0,000 – 2,000; km
8,500 modrého variantu – napojenie na diaľnicu D1). Pre porovnanie variantov sme zvolili výber kritérií,
ktoré sa aspoň minimálne líšili v jednotlivých variantoch.
Následne boli na základe odborného posúdenia kritériám priradené váhy.
Kritérium

Váha
v%

Technickoekonomické kritériá

20

Vplyvy na kvalitu
života obyvateľstva

30

Vplyvy na dopravu

30

Vplyv na prírodné
prostredie

20

Poradové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kritérium
Investičné náklady
Technická náročnosť stavby
Prevádzkové náklady
Zaťaženie obyvateľstva hlukom a vibráciami
Zaťaženie obyvateľstva v dôsledku zvýšeného
znečistenia ovzdušia
Potreba asanácií
Ekonómia dopravy, úspora času, PHM
Vplyv na bezpečnosť dopravy
Vplyv na dopravné zaťaženie územia
Ovplyvnenie priechodnosti migračných koridorov
Vplyvy na chránené územia
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v%
10
8
2
11
11
8
10
10
10
10
10
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2. Výber optimálneho variantu
pre posudzované varianty

alebo

stanovenie

poradia

Zámer

vhodnosti

Výber variantu sa uskutočnil z nasledujúcich variantov:
▪ Nulový variant - predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
V rámci nulového variantu sa uvažuje s úpravami existujúcej cesty 1. tr. I/59 a s úpravami troch
križovatiek v meste Dolný Kubín.
▪ Modrý variant V1 (tunelový)
▪ Zelený variant V2 (mestský)
▪ Subvariant V2A
V následnom kroku sme pri jednotlivých variantoch prideľovali bodové hodnoty jednotlivým kritériá,
pričom bola použitá škála od +10 (pozitívny vplyv) do -10 (negatívny vplyv). Krajné hodnoty možno
považovať za extrémne, mimoriadneho významu.
Body boli prideľované na základe nasledovnej škály verbálnej významnosti:
1-2
vplyv mierny, lokálny, eliminovateľný dostupnými prostriedkami, minimálny rozdiel voči
súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante
3-4
vplyv stredného významu, väčšieho rozsahu, zmierniteľný dostupnými prostriedkami, badateľný
rozdiel voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante
5-6
významný vplyv veľkého rozsahu, pomerne náročné zmierniteľný, podstatný rozdiel oproti
súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante
7-8
veľmi významný vplyv, zásah podstatnej časti územia, až regionálneho rozsahu, zmierniteľný
náročnými prostriedkami, rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom
variante je veľmi výrazný
9-10 vplyv extrémneho významu, regionálneho až nadregionálneho rozsahu, pôsobiaci v celej dĺžke
trasy, veľmi významne zhoršujúci (alebo zlepšujúci) súčasný stav územia, zmierňujúce opatrenia
sú technicky nerealizovateľné alebo mimoriadne náročné.
Por.
číslo

Bodové hodnotenie
Kritérium

Modrý variant

Zelený
variant/Subvariant

Nulový variant

1

Investičné náklady

-3

-2

-1

2

Technická náročnosť stavby

-3

-1

-1

3

Prevádzkové náklady

-1

1

1

4

Zaťaženie obyvateľstva hlukom a
vibráciami

4

1

-3

5

Zaťaženie obyvateľstva v dôsledku
zvýšeného znečistenia ovzdušia

3

2

-4

6

Potreba asanácií

0

-1

0

7

Ekonómia dopravy, úspora času,
PHM

6

4

-4

8

Vplyv na bezpečnosť dopravy

5

4

-3

9

Vplyv na dopravné zaťaženie územia

5

4

-3
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Bodové hodnotenie

Por.
číslo

Kritérium

Modrý variant

Zelený
variant/Subvariant

Nulový variant

10

Ovplyvnenie priechodnosti
migračných koridorov

-7

-7

-1

11

Vplyvy na chránené územia

-5

-5

-1

Váhové porovnanie variantov
Bodové hodnotenie

Por.
číslo
Technickoekon.
kritériá

Vplyvy na
obyvateľov

Vplyvy na
dopravu

Vplyvy na
prírodné
prostredie

Kritérium

Modrý variant

Zelený
variant/Subvariant

Nulový variant

1

Investičné náklady

-24

-16

-8

2

Technická náročnosť stavby

-24

-8

-8

3

Prevádzkové náklady

-4

4

4

4

Zaťaženie obyvateľstva hlukom
a vibráciami

44

11

-33

5

Zaťaženie obyvateľstva
v dôsledku zvýšeného
znečistenia ovzdušia

33

22

-44

6

Potreba asanácií

0

-8

0

7

Ekonómia dopravy, úspora
času, PHM

60

40

-40

8

Vplyv na bezpečnosť dopravy

50

40

-30

9

Vplyv na dopravné zaťaženie
územia

50

40

-30

10

Ovplyvnenie priechodnosti
migračných koridorov

-70

-70

-10

11

Vplyvy na chránené územia

-50

-50

-10

SPOLU

65

5

-209

Z vyššie uvedených výsledkov vyplýva, že najvýhodnejší zo všetkých posudzovaných variantov,
vrátane nulového variantu je modrý variant.
Z hľadiska vplyvov na prírodné prostredie sú na tom modrý a zelený variant zhodne, keďže najväčší
negatívny vplyv je očakávaný v ich spoločnej trase. V prípade nulového variantu sme vyhodnotili vplyv na
prírodné prostredie ako mierne negatívny keďže v budúcnosti sa očakáva zhusťovanie dopravy, čo bude
mať za následok spomalenie dopravy a tvorbu kolón, čo bude takisto spôsobovať negatívne ovplyvnenie
priechodnosti migračných koridorov.

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu
Hoci v rámci technicko – ekonomických kritérií vyšiel ako najmenej vhodný modrý variant, má výrazne
pozitívnejší vplyv na obyvateľov dotknutého územia, ako aj na dopravu celého regiónu.
Medzi jeho najväčšie pozitíva patria:
• zníženie hluku a emisií v obývaných zónach
• bez nutnosti asanácií
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•
•

bez zásahu do mesta Dolný Kubín
menšie požiadavky na existujúcu infraštruktúru počas výstavby
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VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA
Mapové prílohy
Príloha č. 1
Príloha č. 2.1
Príloha č. 2.2
Príloha č. 3.1
Príloha č. 3.2
Príloha č. 4.1
Príloha č. 4.2
Príloha č. 5.1
Príloha č. 5.1
Príloha č. 6
Príloha č. 7.1
Príloha č. 7.2
Príloha č. 8.1
Príloha č. 8.2
Príloha č. 9.1
Príloha č. 9.2
Príloha č. 10.1
Príloha č. 10.2
Príloha č. 11.1
Príloha č. 11.2

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti v mierke 1:50 000
Mapa nulového variantu v mierke 1:10 000
Mapa nulového variantu v mierke 1:5 000
Geologická mapa v mierke 1:10 000
Geologická mapa v mierke 1:5 000
Mapa stability svahov v mierke 1:10 000
Mapa stability svahov v mierke 1:5 000
Mapa ochranných pásiem vodárenských zdrojov a tokov v mierke 1:10 000
Mapa ochranných pásiem vodárenských zdrojov a tokov v mierke 1:5 000
Mapa biotopov európskeho a národného významu v mierke 1:5 000
Mapa ochrany prírody a krajiny v mierke 1:10 000
Mapa ochrany prírody a krajiny v mierke 1:5 000
Mapa územného systému ekologickej stability v mierke 1:10 000
Mapa územného systému ekologickej stability v mierke 1:5 000
Porastová mapa v mierke 1:10 000
Porastová mapa v mierke 1:5 000
Vplyvy súčasného stavu v mierke 1:10 000
Vplyvy súčasného stavu v mierke 1:5 000
Mapa vplyvov a opatrení navrhovanej činnosti v mierke 1:10 000
Mapa vplyvov a opatrení navrhovanej činnosti v mierke 1:5 000

Textové prílohy:
Príloha č. 1
Rozhodnutie č. A/2009/00512/SIM o určení ochranného pásma vodárenského zdroja pre OFZ,
a.s. Istebné – pitná voda
Príloha č. 2
Vyjadrenia dotknutých obcí k navrhovanej činnosti
Samostatné prílohy:
Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy
Primerané posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na územia sústavy Natura 2000
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VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer
a zoznam hlavných použitých materiálov
Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer
Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín –
diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, apríl 2019
Zoznam hlavných použitých materiálov
Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra
životného prostredia, 2002
Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok - Dolný Kubín diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, Dopravoprojekt Bratislava, divízia Zvolen, apríl
2019
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín na roky 2014 - 2020, Mesto Dolný
Kubín
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Dolný Kubín, Slovenská agentúra životného
prostredia, december 2010
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ružomberok, ESPRIT, s.r.o., apríl 2013
Ročenka priemyslu 2019, Štatitistický úrad Slovenskej republiky, október 2019
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - križovatka D1, Štúdia realizovateľnosti, ekojet, s.r.o. september 2015
Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja, 1998.
Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Žilinské kraja, 2005.
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného celku Žilinské kraja, 2006.
Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu veľkého územného celku Žilinské kraja, 2008.
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu veľkého územného celku Žilinské kraja, 2011.
Zmeny a doplnky č. 4a územného plánu veľkého územného celku Žilinské kraja, 2011.
Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu veľkého územného celku Žilinské kraja, 2018.
Územný plán Mesta Dolný Kubín, 2000.
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Dolný Kubín, 2007.
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Dolný Kubín, 2014
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Dolný Kubín, 2013
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu Mesta Dolný Kubín, 2018.
.
Územný plán Mesta Ružomberok, 2012
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Ružomberok, 2013
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Ružomberok, 2018
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Ružomberok, 2016
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Ružomberok, 2019
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Ružomberok, 2020
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Územný plán obce Bziny, 2007
Územný plán obce Medzibrodie nad Oravou
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Medzibrodie nad Oravou, 2019
Územný plán obce Likavka, 2012
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Likavka, 2015
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka, 2016
Územný plán obce Oravský Podzámok, 2007
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Oravský Podzámok, 2018
Územný plán obce Vyšný Kubín, 2009
Webové stránky:
http://apl.geology.sk/hydrogeol/
http://apl.geology.sk/temapy/
http://www.biomonitoring.sk/
http://www.infostat.sk/vdc/sk/
http://www.podnemapy.sk/default.aspx
http://www.shmu.sk/sk
http://www.sopsr.sk/web/
http://www.vupop.sk/
https://geo.enviroportal.sk/atlassr/
https://slovak.statistics.sk/
https://www.enviroportal.sk/
https://www.ssc.sk/sk/
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk
pred vypracovaním zámeru

vyžiadaných

k navrhovanej

činnosti

K zámeru neboli zatiaľ vydané žiadne stanoviská.

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej
činnosti a posudzovaní predpokladaných vplyvov na životné prostredie
Predmetný úsek RC R3 bol riešený v „Komplexnej štúdii koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch
Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní“. Štúdia bola
vypracovaná na základe objednávky NDS, a.s. z 5.6.2018. Predmetom bolo vypracovanie komplexnej
štúdie koordinácie technického riešenia RC R3 v uvádzaných úsekoch v súlade so stanoviskom ministra
dopravy a výstavby SR (číslo 08939/2017/SCDPK/18800-M, zo dňa 15.6.2017) v intenciách záverov
Štúdie realizovateľnosti (ŠR) stavby Tvrdošín – križovatka D1 z roku 2016.
V štúdii realizovateľnosti bola trasa R3 v úseku Oravský Podzámok – diaľnica D1 posudzovaná v dvoch
koridoroch:
- s ukončením v mimoúrovňovej križovatke Hubová,
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- s ukončením v križovatke Likavka
pričom odporúčaným variantom v úseku R3 Oravský Podzámok – MUK Dolný Kubín, juh bol povrchový
variant V1 v polovičnom profile (červený variant) a v úseku R3 Dolný Kubín, juh – diaľnica D1 povrchový
variant V3 (modrý variant do MUK Hubová) v polovičnom profile t.j. v návrhovej kategórii R 11,5/80.
V záveroch ŠR je tiež konštatované, že existujúca cesta I/59 kapacitne nevyhovie v roku 2020 v úseku
RC R3 Oravský Podzámok (pri OFZ Široká) po existujúcu križovatku Dolný Kubín – stred (križovatka ciest
I/59 a I/70) a v roku 2030 aj v úseku od MUK Dolný Kubín, stred po Vyšný Kubín. V úseku od MUK Dolný
Kubín, juh po diaľnicu D1 dlhodobo kapacitne vyhovie a v týchto úsekoch nie je potrebné v najbližšom
období realizovať RC R3.
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VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU
Zámer bol vypracovaný v Banskej Bystrici, v septembri 2020

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia zámeru
Spracovateľ:

HES - COMGEO spol. s r.o.
Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica

Koordinátor úlohy:
Riešitelia:

Ing. Klaudia Vargová
RNDr. Anton Auxt
Ing. Jana Kyseľová
Ing. Daniel Danko -grafické prílohy
Ing. Tatiana Jurecová

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru
a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa
Spracovateľ:

HES - COMGEO spol. s r.o.
Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica

Zodpovedný zástupca:

RNDr. Anton Auxt

Spracovateľ zodpovedá za údaje environmentálneho charakteru.

podpis, pečiatka
zodpovedného zástupcu spracovateľa
Navrhovateľ:
Zodpovedný zástupca:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava
Ing. Miloš Vicena

Navrhovateľ zodpovedá za údaje technicko-ekonomického charakteru.

podpis, pečiatka
zodpovedného zástupcu navrhovateľa
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