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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
NÁZOV
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska.

ÚČEL
Z rozličných historických dôvodov sa vo svete vyvíjali železnice v rôznych rozchodoch. Okrem na Slovensku
používaného normálneho rozchodu (1435 mm), ktorý sa využíva na väčšine železníc sveta, sa vo svete
využívajú rôzne úzke (napr. na regionálnych tratiach) či široké rozchody (viac ako 1435 mm). Rozchod 1520
mm je využívaný najmä v krajinách východne od Slovenskej republiky. Dnes je v prevádzke takáto
širokorozchodná železnica, ktorá končí na východnej hranici Európskej únie. Niekoľko koridorov v súčasnosti
presahuje do Európskej únie, z ktorých najvýznamnejšie sú trať z Ukrajiny do Katovíc v Poľsku, trať z Užhorodu
na Ukrajine do Košíc (resp. Hanisky) na Slovensku (severná trať do oceliarne U. S. Steel) a do Čiernej nad
Tisou (južná trať) na Slovensku, kde sa nachádza prekladisko tovarov.
Predmetom predloženého zámeru je predĺženie širokorozchodnej železnice v trase od Košíc (Hanisky) cez
južné Slovensko a Bratislavu po hranicu s Rakúskom. Na hranici sa plynule napojí na simultánne projektované
pokračovanie trate do Viedne, v ktorej bude veľké prekladisko – terminál.
Hlavným motívom je vybudovanie plynulej a efektívnej dopravnej siete z Ruska, Číny a ostatných ázijských
krajín do strednej Európy. Tým vytvorenie konkurencie-schopnej alternatívy pozemného spojenia Európy a Ázie
založenej na širokorozchodnej železnici, ktoré môže ušetriť až do 30 dní v doprave z východu do strednej
Európy (vylúčením námornej dopravy), a zabezpečiť spojenie významných ekonomických regiónov jednou
z najdlhších dopravných osí budúcnosti. Z globálneho strategického hľadiska umožní napojenie na dopravu cez
Dunaj a stanoví Viedeň a Nové Zámky (plánované miesto terminálu) ako logistický uzol pre strednú a východnú
Európu pre prekladanie tovaru na železnicu so štandardným rozchodom v EÚ, na lodnú dopravu na Dunaji
a hustú sieť cestnej infraštruktúry v EÚ.
Vytvorenie plynulej a neprerušenej železničnej siete z Ruska, Číny a iných ázijských krajín do strednej Európy
ponúkne v Eurázii nový rozmer železničnej dopravy, ktorá je výhodná z hľadiska časovej úspory a zároveň
trvalo udržateľná zo hľadiska vplyvu na životné prostredie. Železničná preprava sa vníma ako jedna
z environmentálne najvhodnejších foriem dopravy najmä v kontexte mitigácie príčin zmeny klímy (nízka
emitácia odpadových plynov z dopravy do ovzdušia), ako aj predpokladaným presunom veľkého podielu
nákladu z veľkoobjemových lodí a nákladných automobilov na železnicu. Vybudovanie uvedenej dopravnej
siete bude mať výrazne pozitívne makroekonomické dopady. Širokorozchodné spojenie môže prilákať i ďalšie
investičné stimuly, na ktoré bude nadväzovať aj územný rozvoj nadregionálneho charakteru.
Zdôvodnenie širokorozchodnej trate spočíva vo viacerých aspektoch – ide o projekt a zámer vybudovať
modernú plne elektrifikovanú sofistikovanú dopravnú infraštruktúru, ktorá práve vďaka širšiemu rozchodu
umožňuje vyššiu rýchlosť súpravy, jej bezpečnosť, znížený objem prevádzkového hluku a technickej seizmicity
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a celkovú pozitívnu ekonomiku dopravy. Otázky vplyvov tohto zámeru na životné prostredie sa riešia cez proces
hodnotenia uskutočniteľnosti z hľadiska právnych a vecných aspektov životného prostredia na národnej
a medzinárodnej úrovni a procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Predkladaný zámer je len
jedným z úsekov dopravnej infraštruktúry veľkého medzinárodného dopravného projektu s nadnárodným
ekonomickým a politickým významom.
Dopravný potenciál
Predĺženie širokorozchodnej železnice z Ruska smerom na Slovensko až do Rakúska vytvorí podmienky pre
plynulú dopravu a súčasne pre významný presun veľkého množstva tovarov z nákladnej automobilovej dopravy
(kamiónov) na environmentálne prijateľnejšiu a lacnejšiu železničnú dopravu. Významný je aj časový aspekt vo
vzťahu k životnému prostrediu, keď dlhotrvajúcim presunom tovarov kontajnerovými loďami a prekladmi
v prístavoch sa produkuje viac emisií polutantov do životného prostredia (napr. emisie skleníkových plynov),
ako pri omnoho rýchlejšej a plynulej železničnej preprave navrhovanej týmto projektom. Za rok 2050 sa očakáva
na navrhovanej trase celkový objem 23 miliónov ton prevezeného tovaru. Toto množstvo bude transportované
36 kontajnerovými vlakmi denne v každom smere. Oproti dvojkoľajovej trati so štandardným rozchodom,
morskej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave sa predpokladá výrazný posun vpred, a to najmä vo forme
zrýchlenia dopravy, finančnej úspory, systému jedného multifunkčného miesta (terminálu a prekladiska),
spoľahlivosti, bezpečnosti a doplnkových služieb ponúkaných v termináloch, ako uskladňovanie či prekladanie
tovaru, ale aj z environmentálneho hľadiska na globálnej či lokálnej úrovni. Tento posun je založený na
predpoklade, že železničná infraštruktúra bude významne zdokonalená naprieč Ruskom, Ukrajinou a na
Slovensku od ukrajinskej hranice do Košíc, a umožnila by tak skrátiť celkový čas dopravy z východnej Číny do
Viedne na 15 dní. V porovnaní s 23 dňami dnešnej železničnej dopravy a 25 až 45 dňami, ktoré potrebuje
morská doprava, ide o značný rozdiel.
Oproti

možnosti

vylepšenia

súčasnej

železnice

so

štandardným

rozchodom,

ponúka

predĺženie

širokorozchodnej železnice niekoľko výhod:
o

doprava smerujúca na západ Slovenska, či do viedenského regiónu sa zaobíde bez prekládky na
východnom Slovensku, čo predstavuje úsporu času i financií. Tranzitná doprava bude profitovať
z väčšieho množstva moderného vybavenia a logistických možností, ktoré poskytne nový objekt
terminálu

o

širokorozchodná železnica, ako výlučne nákladná, môže byť v chode pri konštantnej rýchlosti bez
obmedzení osobnou dopravou,

o

je nižšie riziko meškania vlakov oproti železnici so zmiešanou osobnou a nákladnou dopravou, pretože
na takýchto železniciach sú uprednostňované osobné vlaky,

o

širokorozchodná železnica umožňuje vyššie zaťaženie nápravy a celkové zaťaženie vlaku, čo vedie
v porovnaní so železnicami so štandardným rozchodom k úspore nákladov,

o

nakoľko je navrhované vysoké percentu súbehu s jestvujúcou sieťou železničných tratí, na mnohých
vyčlenených miestach sa vybudujú nové spoločné zariadenia na zníženie vplyvu železničnej dopravy
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na dotknuté obyvateľstvo a sociálnu infraštruktúru, napr. protihlukové steny, zmena násypov,
optimalizácia trate a technického zariadenia a pod.

Makroekonomické vplyvy
Vo všeobecnosti bude mať predĺženie širokorozchodnej železnice značný makroekonomický prospech pre
všetky krajiny, ktorými vedie, t. j. Rakúsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina. Na základe informácie
z dokumentu „Pre-feasibility study for broad-gauge railway connection between Košice and Vienna“ (Štúdia
predbežnej uskutočniteľnosti širokorozchodnej železnice medzi Košicami a Viedňou) spracovanom v máji 2011
spoločnosťou BPG – Breitspur Planungsgesellschaft (Viedeň, Rakúsko) vytvorí projekt zamestnanosť v objeme
642 000 osoborokov (z toho 370 000 na Slovensku, 131 000 v Rusku, 96 000 v Rakúsku a 45 000 na Ukrajine).
Očakáva sa, že realizáciou projektu a využívaním celej širokorozchodnej železnice sa vygeneruje zisk 23,1
miliardy (počas výstavby a ďalších 30 rokov prevádzky). Hlavný podiel z tohto zisku bude vytvorený v Rakúsku
(52 %) v miestach neďaleko Bratislavy (terminál neďaleko obce Parndorf a Viedne), Slovensko (36 %)
s terminálom pri Nových Zámkoch, Rusko (10 %) a Ukrajina (2 %). Tieto vplyvy zahŕňajú vytvorenie priamych
a nepriamych pracovných miest a vytvorenie možností pre vznik nového logistického biznisu v rámci alebo
v blízkosti terminálov. Príjmy z daní vynesú 6,8 miliardy EUR, z ktorých 3,5 miliardy EUR bude platených
v Rakúsku, 2,5 miliardy EUR na Slovensku, 0,6 miliardy EUR v Rusku a 0,1 miliardy EUR na Ukrajine.
Perspektíva využívania celého dopravno-komerčného systému je znázornená na nasledujúcom obrázku (obr.
1).
Obrázok 1: Prehľadná situácia širších vzťahov

Pred vlastným spracovaním dokumentácie zámeru a zozbieraním základných environmentálnych podkladov
dotknutého územia prebehlo spracovanie troch dôležitných dokumentov – štúdia realizovateľnosti projektu,
prieskum očakávaných dopravných výkonov a ekonomický model a financovanie. Tieto sa stali podkladom pre
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politicko-odborné a ekonomicko-hospodárske rozhodnutie o ďalšom vývoji projektu, ktoré sa musí potvrdiť aj
jeho environmentálnou uskutočniteľnoťou. K dispozícii je aj ekonomická štúdia „Up-date of the traffic forecasts
for the broad gauge railway line between Košice and Vienna“ (Aktualizácia dopravných predpokladov na
širokorozchodnej trati medzi Košicami a Viedňou) spracovaná 15. 6. 2016 renomovanou firmou PROGNOS AG
so sídlom v Bazileji, Švajčiarsko. Na uvedenej prognostickej štúdii sa podieľali viacerí vedci a prognostici, ktorí
zhodnotili potenciál projektu v Európskom ale aj Euroázijskom ekonomickom a politickom kontexte, vrátane
ekonomických a sociálnych vplyvov na Slovensko.

UŽÍVATEĽ
Vo fáze predprojektovej prípravy a prípravných štúdií je budúci užívateľ stavby v tomto momente irelevantný.
Užívateľa, resp. skupinu užívateľov a prevádzkových servisných činností, bude možné pomenovať až po
presnejšom vyčíslení prevádzkových nákladov v pokročilých stupňoch projektovej dokumentácie a najmä
strategickom poslaní a cieľov uvedeného projektu. Nevylučuje sa kombinácia súkromného a štátneho sektora.
Predkladateľ – spoločnosť BPG – Breitspur Planungsgesellschaft, so sídlom vo Viedni, je účelové medzinárodné
zoskupenie expertov vrátane zástupcov zo Slovenska, ktorého úlohou je okrem iného aj pripraviť podklady pre
budúceho užívateľa.

CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Navrhovaná činnosť predstavuje v dotknutom území novú činnosť, pričom má nadviazať na existujúcu
širokorozchodnú železničnú trať na území obce Haniska. Zámer sa predkladá v dvoch variantoch popísaných
nižšie, pričom oba varianty v rôznej miere vyvolajú aj rekonštrukciu jestvujúcej železnice v trase, kde sa
navrhuje súbeh novej železnice s pôvodnou traťou. Pre analýzu a zhodnotenie vplyvov sa oba varianty
predkladajú ako referenčný koridor, teda ako potenciálna trasa budúcej širokorozchodnej železnice. Na
vybraných úsekoch je možné riešenie aj v čiastkových podvariantoch popísaných na konkrétnom mieste.

UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Referenčný

dopravný

koridor

predstavuje

ideový

zámer

využitého

priestoru

pre

vybudovanie

širokorozchodnej trate s prislúchajúcou infraštruktúrou a vyvolanými opatreniami (ďalej len „referenčný koridor“)
o šírke v maxime do 1000 m a v dĺžke cca 373,1 – 375,4 km na území Slovenska, v ktorom sa sústredí proces
hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti a tento prechádza cez kraje: Košický (KVÚC), Banskobystrický
(BBVÚC), Nitriansky (NVÚC), Trnavský (TTVÚC), Bratislavský (BVÚC) – v zátvorke zaužívané skratky vyšších
územných celkov. Okresy, do ktorých zasahuje návrh dopravného koridoru, sú uvedené v tabuľke č. 1 s plochou
okresu a počtom obyvateľov (2015).
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Tabuľka 1: Informácie o dotknutých administratívnych jednotkách

Skratka

Rozloha (km2)

Počet obyvateľov*

KE II

73,8

82 417

Košice okolie

KS

1 541,33

123 377

Rožňava

RV

1 173,34

62 877

Revúca

RA

730, 26

40 124

Rimavská Sobota

RS

1 471,08

84 752

Lučenec

LC

825,59

74 401

Veľký Krtíš

VK

848,22

44 826

Levice

LV

1 551,14

113 511

Nové Zámky

NZ

1 347,06

142 317

Šaľa

SA

355,9

52 780

Galanta

GA

641,74

93 682

Dunajská Streda

DS

1 074,59

119 306

Senec

SC

359,88

75 001

Bratislava II

BA II

92,49

112 054

Bratislava V

BA V

94,2

111 001

Kraj

Okres
Košice II

KVÚC

BBVÚC

NVÚC

TVÚC

BVÚC

* Zdroj: Štatistický úrad SR, rok 2015
Zoznam katastrálnych území s ich číselnými kódmi, cez ktoré je navrhnutý dopravný koridor, uvádza
nasledujúca tabuľka č. 2 (aktualizované 2014). Zoznam dotknutých obcí (miest a mestských častí) je uvedený
v kap. II.11 (nie je totožný s katastrálnymi územiami vzhľadom na to, že nie každá obec má rovnomenné
katastrálne územie a niektoré ich majú viac).
Tabuľka 2: Zoznam dotknutých katastrálnych území

Kraj

Okres

Katastrálne územie

KE II

Košice – Šaca
Haniska
Sokoľany
Veľká Ida
Komárovce
Cestice
Čečejovce
Hrhov
Hrušov
Krásnohorská Dlhá Lúka
Rožňava
Brzotín
Plešivec
Bohúňovo
Bretka

KS

KVÚC

RV

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Kód
katastra
827509
815691
820555
867748
826049
808113
809004
819255
819972
828700
852945
807052
846929
803464
806391

- 10 -

Katastrálne územie
Košice Železiarne
Mokrance
Moldava nad Bodvou
Drienovec
Turňa nad Bodvou
Dvorníky
Včeláre
Jablonov nad Turňou
Lipovník
Krásnohorské Podhradie
Jovice
Slavec
Gemerská Hôrka
Čoltovo
Gemerská Panica

Kód
katastra
878049
838268
838322
812935
866016
871699
871702
821721
832383
828734
822841
856177
525651
809942
814911
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Kraj

Okres
RA

RS

BBVÚC

LC

VK

Levice

NVÚC
NZ

SA
TVÚC

GA

Katastrálne územie
Gemer
Včelince
Štrkovec
Kráľ
Lenartovce,
Číž,
Rimavská Seč,
Martinová,
Dubovec
Širkovce
Gortva
Hodejov
Hajnáčka,
Lučenec,
Šávoľ,
Biskupice,
Bulhary,
Šurice
Nitra nad Ipľom
Holiša
Mikušovce
Panické Dravce
Veľká nad Ipľom
Trenč
Muľa
Veľké Zlievce
Dolná Strehová
Pôtor
Sklabiná
Záhorce
Opatovská Nová Ves
Chrastince
Veľká Čalomija
Dolinka
Veľká Ves nad Ipľom
Ipeľské Predmostie
Šahy
Vyškovce nad Ipľom
Sazdice
Trhyňa
Vozokany nad Hronom
Farná
Šalov
Jasová
Andovce
Dubník
Palárikovo
Jatov
Šaľa
Diakovce
Galanta
Matúškovo
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Kód
katastra
814865
867543
861421
828076
831336
809900
852414
836346
813389
860921
815217
816566
815411
833673
860697
802999
807427
862258
840572
816850
833797
845299
867632
864358
838756
835757
811785
848751
855839
871770
843903
820946
834963
811513
867918
821292
860158
871168
854450
855448
819735
821438
860344
822451
800198
813249
845027
822515
860182
810703
814504
836451
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Tornaľa
Lenka
Riečka
Abovce
Chanava
Zádor
Orávka
Bottovo
Šimonovce
Jesenské
Hodejovec
Blhovce
Čierny Potok
Fiľakovo
Buzitka
Belina
Čamovce,
Prša,
Fiľakovské Kováče
Trebeľovce,
Rapovce
Šíd,
Kalonda,

Kód
katastra
860123
831352
852244
800040
820644
871729
844039
803961
860832
822795
816566
803171
809811
814296
807508
802450
808733
850322
814334
864161
851655
860824
823171

Bušince,
Malé Zlievce,
Ľuboriečka,
Olováry,
Želovce,
Slovenské Ďarmoty
Lesenice
Malá Čalomija
Kosihy nad Ipľom
Balog nad Ipľom
Sečianky
Hrkovce
Kubáňovo
Lontov
Želiezovce
Nýrovce
Ipeľský Sokolec
Nové Zámky
Zemné
Dvory nad Žitavou
Tvrdošovce
Trnovec nad Váhom
Kráľová nad Váhom
Topoľnica
Košúty

807451
868833
833568
843687
874302
856592
831395
867641
826570
800635
854522
819450
829714
833096
874272
843016
821373
842320
873152
814148
866211
865427
828190
863912
827720

Katastrálne územie
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Kraj

Okres

DS

SC
BVÚC

BA II
BA V

Katastrálne územie
Sládkovičovo
Veľká Paka
Čakany
Rastice
Reca
Kráľová pri Senci
Tureň
Hrubý Šúr
Tomášov
Rovinka
Dedinka pri Dunaji
Podunajské Biskupice
Petržalka

Kód
katastra
855961
867888
808644
873390
851931
828203
865958
819867
863491
852813
841731
847755
804959

Katastrálne územie
Pusté Úľany
Dolné Janíky
Horné Janíky
Štvrtok na Ostrove
Senec
Kostolná pri Dunaji
Tomášov
Vlky
Most pri Bratislave
Miloslavov
Nový Svet
Jarovce

Kód
katastra
850730
822078
822060
861791
854964
826634
863491
819867
838527
837628
851922
822256

V zámere sa ďalej neuvádzajú podrobnosti o katastrálnych územiach, resp. čísla dotknutých parciel. Podľa
prílohy č. 9 zákona „Obsah a štruktúra zámeru časť II.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec,
katastrálne územie, parcelné číslo)“ sa požadujú v zámere uviesť aj parcelné čísla parciel, ktorých sa
navrhovaný zámer dotýka. Predkladaný zámer sa opisuje ako dopravný koridor (pozri kap. II.8.3), teda priestor
v dĺžke navrhovanej trasy širokorozchodnej trate a v jeho šírke 1000 m tak, aby sa v nasledujúcich etapách
projektovej prípravy a procesu EIA mohla v tomto koridore skonkretizovať definitívna trasa širokorozchodnej
trate. Preto by bolo veľmi náročné uviesť všetky parcely z dotknutých katastrálnych území, nakoľko by sa v takto
vyčlenenom priestore muselo uviesť veľké množstvo údajov, z ktorých by sa značná časť po definitívnom určení
trasy stala irelevantná. To sa týka o. i. aj možných tunelov, nakoľko v tejto fáze posudzovania nie je definitívne
určená lokalizácia a rozsah tunelových riešení prechodu terénnych bariér (a s ním súvisiacimi mostami) a preto
aj údaje o parcelách v oblasti tunelov a mostov by sa stali predčasnými a do značnej miery zavádzajúcimi. Do
úvahy môže prísť po podrobnom poznaní morfologických a geologických podmienok aj iné riešenie ako
tunelové, napr. hlbokým zárezom alebo hĺbeným tunelom (opis na inom mieste zámeru). Aj z tohto dôvodu je
prehľad dotknutých parciel predčasný, bude upresnený v správe o hodnotení a nasledujúcich projektových
fázach.
Zámer predstavuje v tejto fáze procesu posudzovania dva varianty referenčného koridoru, variant 1 označený
na mapovej Prílohe č. 1 ako modrý a variant 2 označený ako červený. Referenčný koridor predstavuje líniový
priestor v krajine v max. šírke do 1000 m, v ktorého osi by mal prechádzať predbežný návrh širokorozchodnej
železničnej trate, bližší opis je uvedený v kap. II.8. Modelový priestor hodnotenia takto predstavuje do 500 m na
každú stranu od osi referenčného koridoru a tento priestor je v zámere popísaný a zhodnotené sú
predpokladané vplyvy na životné prostredie. Pre potreby posudzovania a vychádzajúc z princípov predbežnej
opatrnosti sa referenčný koridor definuje a vníma ako priestor potenciálneho vplyvu výstavby a prevádzky
širokorozchodnej železničnej trate v ňom, a to na všetky identifikované a reálne jestvujúce zložky životného
prostredia krajiny v danom referenčnom koridore a na zdravie obyvateľstva trvalo žijúceho v tomto priestore,
s výnimkou prechodu referenčného koridoru cez sídelné útvary v súbehu s jestvujúcou traťou alebo v miestach,
kde to morfológia krajiny limituje. V prípade identifikácie vplyvov presahujúcich 500 m od osi referenčného
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koridoru (teda nad rámec referenčného koridoru), sa tieto vo vyššej etape posudzovania zahrnú do hodnotenia,
pričom sa už budú hodnotiť vplyvy traťového koridoru, teda presne vymedzenej líniovej stavby na zložky
životného prostredia. Konečné riešenie návrhu trasovania (trakcie vrátane sprievodnej infraštruktúry – traťový
koridor) sa bude definovať až vo vyšších štádiách projektového riešenia a na základe výsledkov posúdenia
vplyvov na zložky životného prostredia v referenčnom koridore. Traťový koridor, ktorého celková dĺžka
v súčasnosti nie je ešte jednoznačná, v generálnej šírke jednokoľajovej trate od 12 do 25 m, sa bude teda pred
jeho konečným riešením prispôsobovať miestnym požiadavkám a možnostiam determinovaných vo vyšších
štádiách procesu posudzovania vplyvov a projektovania pre potreby vysporiadania sa s nárokmi na plochu a
územného konania, ako aj optimalizácie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Referenčný
koridor takto predstavuje dostatočné priestorové rozhranie a možnosti v oboch jeho variantoch na bližšie
a detailnejšie vedenie traťového koridoru tak, aby sa minimalizovali, resp. obmedzili alebo vôbec neprejavili
nepriaznivé dôsledky výstavby a prevádzky budúcej širokorozchodnej železničnej trate na prírodné prostredie
krajiny, na jej zložky životného prostredia a na zdravie dotknutých obyvateľov v kontakte budúcej trate. Vo
vybraných úsekoch sú umožnené aj riešenia v čiastkových variantoch (podvariantoch) označených ako V1/1
(modrý), V1/2 (bledomodrý), V2/1 (červený) a V2/2 (bledočervený). Farebné rozlíšenie zodpovedá grafickému
vyjadreniu v prílohách zámeru.

PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Prehľadnú situáciu umiestnenia navrhovanej činnosti reprezentuje Príloha č. 1 – Prehľadná situácia v mierke
1 : 300 000 a Príloha č. 2 – Situácia územnej ochrany v mierke 1:300 000, ktorá je doplnená aj Prílohou č. 3 –
Hlavné variantne riešené úseky, v ktorej sa rozlíšiteľne (bez mierky) pre lepšiu predstavu a orientáciu prezentujú
vybrané úseky variantného riešenia trasovania referenčného koridoru zámeru. Mierka bola vybraná (zmenená
zo zákonom odporúčaných 1 : 50 000) s ohľadom na rozsah navrhovanej činnosti ako z praktického hľadiska
najprijateľnejšia – najprehľadnejšia, pričom vo vyšších etapách posudzovania sa zámer predstaví
v požadovanej mierke. V uvedených prílohách sú na topografickom podklade vyznačené oba varianty
referenčných koridorov – modrý a červený a v konkrétnych miestach s čiastkovými variantmi. Tunelové riešenie
pod Dunajom nie je graficky znázornené, potenciálny tunel by sa nachádzal v dopravnom koridore D4.
V súčasnosti sa už spracováva aj trasovanie traťového koridoru v podrobnej mierke, ktoré sa bude optimalizovať
podľa výberu a zhodnotenia predkladaných variantov referenčného koridoru v zámere.

TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ
ČINNOSTI
Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti a komplexný multidisciplinárny administratívny a medzinárodný
kontext nie je možné v súčasnom štádiu predprojektovej prípravy spoľahlivo odhadnúť termín začiatku ani
ukončenia výstavby, a teda ani termín začiatku prevádzky činnosti.
Podľa predbežných predpokladov a plánov by k samotnej výstavbe mohlo dôjsť medzi rokmi 2024 – 2025.
K spusteniu prevádzky navrhovanej činnosti by tak mohlo dôjsť najskôr v čase medzi rokmi 2033 – 2034.
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OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA
II.8.1 Stručný opis predprojektovej prípravy
Výskumný a vývojový ústav železníc, Železníc Slovenskej republiky (VVÚŽ ŽSR) vypracoval v roku 2007
„Predbežnú štúdiu uskutočniteľnosti ŠRT Haniska pri Košiciach – Bratislava – Viedeň“. Z nej vychádza aj
dokument „Pre-feasibility study for broad-gauge railway connection between Košice and Vienna“ (Štúdia
predbežnej uskutočniteľnosti širokorozchodnej železnice medzi Košicami a Viedňou) spracovaný v máji 2011
spoločnosťou BPG – Breitspur Planungsgesellschaft (Viedeň, Rakúsko) s medzinárodným zastúpením expertov
vrátane zástupcov zo Slovenska (ŽSR a VVÚŽ). Táto štúdia sa venovala najmä ekonomickým a sociálnym
aspektom projektu. Štúdia VVÚŽ ŽSR sa stala podkladom spracovania materiálu Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácii SR pre rokovanie vlády SR vo februári 2009 (číslo materiálu 4809/2009). Vláda SR na svojom
rokovaní tento dokument schválila a prijala uznesenie č. 153/2009.
Okrem uvedených štúdií sa v posledných rokoch (2012 – 2014) spracovalo veľké množstvo ďalších
podkladových dokumentov, analýz a štúdií, ktoré všetky smerujú k spracovaniu a prezentovaniu štúdie
uskutočniteľnosti a realizovateľnosti celého projektu zo všetkých hľadísk, vrátane hľadiska environmentálnej
uskutočniteľnosti, teda z hľadiska posúdenia miery dopadov na životné prostredie a environmentálnej efektivity.
Týmito následnými podkladmi sa zaoberá ad hoc vytvorené konzorcium BVO so sídlom vo Viedni, ktoré
zastupuje na Slovensku spoločnosť Valbek, s. r. o., Bratislava. Predkladaný zámer v rámci procesu
posudzovania dopĺňa všetky doteraz spracované štúdie a začína tým proces posudzovania podľa zákona,
ktorého výsledok bude prezentovaný ako súčasť environmentálnej uskutočniteľnosti projektu na území
Slovenska a po ukončení obdobného procesu na území Rakúska sa výsledky procesov stanú výrokom možnej
alebo nemožnej realizovateľnosti projektu z hľadiska životného prostredia (štúdia environmentálnej
realizovateľnosti podľa časti F bodu 1 a 5 predloženého a vládou schváleného cit. materiálu). Všeobecná
predstava o trase je znázornená v Prílohe č. 1 – Prehľadná situácia v mierke 1 : 300 000 (vysvetlenie nižšie).

II.8.2 Opis technického a technologického riešenia – základné údaje
Rozchod širokorozchodnej trate používaný v Rusku (zavedený pred cca 180 rokmi) a na Ukrajine je 1520 mm.
Európska norma železničného rozchodu používaná aj na Slovensku je 1435 mm. Predmetom zámeru je
vybudovanie novej železničnej trate s rozchodom 1520 mm.
Celá trať bude elektrifikovaná. Napájanie je navrhované zo striedavej napájacej sústavy 25 kV po celej dĺžke
trate. Trať bude vybavená najmodernejším signalizačným systémom ERTMS Level 2.
Zámerom je vybudovanie jednokoľajovej trate s údržbovým depom (Haniska) a prekladiskom tovarov –
terminálom (Nové Zámky). Celková odhadovaná dĺžka trate v oboch variantoch bude na území Slovenska od
373,1 do 375,4 km. Na zabezpečenie vyhýbania protiidúcich vlakov podľa možností bez zastavenia, resp. s čo
najmenším zdržaním, budú na trati rozmiestnené dvoj a viackoľajové úseky, tzv. výhybne a prechodové stanice
(schéma v Prílohe č. 4) v šírke telesa v priemere od 18 do 25 m. Poloha týchto prvkov bude definovaná vo
vyšších etapách predprojektovej prípravy a posudzovania vplyvov.
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Na celom navrhovanom úseku by malo výškové vedenie trate (niveleta) udržať stúpanie alebo klesanie trate
max. do 12 ‰ z dôvodu spomalenia alebo zrýchlenia vlakových súprav, čo neúmerne zvyšuje náklady na
prepravu a ekonomiku prevádzky (energetická náročnosť, čas), ako aj hlučnosť. Takáto generálna niveleta
s minimálnym sklonom sa zabezpečí veľkým počtom tunelov, zárezov v teréne a mostov vrátane dlhých
nadúrovňových estakád. Lokalizácia tunelov a premostení vychádza z morfológie terénu navrhovaného
referenčného koridoru. V etape zámeru nie je ešte presne definovaná lokalizácia a presná celková dĺžka tunelov
a mostov (odhad cca 42 km tunelov podľa opisu nižšie), toto bude upresnené v preferovanom traťovom koridore
v nasledujúcej etape hodnotenia. Tunely a mosty sa budú realizovať aj z dôvodu stlmenia niektorých vplyvov
prevádzky železnice (emitácie hluku, biokoridory, vodohospodárske záujmy a pod.).
Normálne kontajnerové vlaky na prepravu tovarov by mali mať maximálnu dĺžku do 1050 m a budú ťahané
dvomi robustnými 2x3 nápravovými elektrickými lokomotívami (Co-Co). Priemerná celková hmotnosť
kontajnerového vlaku sa odhaduje na cca 3500 ton (bez lokomotív). Ťažké kontajnerové vlaky na prepravu
sypkých a tekutých materiálov by mali byť ťahané dvomi, resp. tromi elektrickými lokomotívami pri celkovej
hmotnosti do 4800 ton (bez lokomotív). Predpokladá sa frekvencia prechodu vlakových súprav 4 vlaky za
hodinu, 2 z jednej a 2 z druhej strany. Prevádzka sa očakáva 16 hodín denne (16 h + 4 h pre 8 voľných trás
v každom smere podľa nariadenia UIC 406 + 4 h pre údržbu trate a kompenzáciu meškaní = 24 h).
V súčasnosti sa vyvíjajú tzv. tiché vlaky (silent rolling stock), ktoré majú úplne inú štruktúru brzdenia náprav, pri
ktorých sa nevyvoláva charakteristický hluk brzdenej súpravy. Kolesové nápravy vozňov sú zakryté a je tu aj
iný spôsob pérovania a tlmenia, koľajnice sú bezšvové. Elektrické lokomotívy budú spĺňať aktuálne hlukové
normy platné pre EÚ. Moderné a technicky vyspelé riešenie koľajiska zabezpečí bezpečnú a tichú dopravu,
v miestach potreby sa doplní trať o bezpečnostné prvky a protihlukové steny. Trať je navrhnutá na maximálnu
rýchlosť 140 km/h. Rýchlosť súpravy by sa mala udržať ako konštantná po celej trati aj v miestach stretávania
sa súprav v rýchlosti 120 km/hod. Vo vybraných úsekoch a z presne vymedzených dôvodov sa rýchlosť zníži
(napr. z dôvodu krajinnej morfológie, priblíženia sa k sídlam, križovania s inou infraštruktúrou a pod.).
Prekladiská tovarov (terminál) budú predstavovať hlavné zariadenia na prekladanie tovarov z vlakov na iné
dopravné zariadenia. Hlavný terminál na prekladanie tovarov bude na území Rakúska. Na území Slovenska
bude zriadené nové prekladisko na rovnom a plochom úseku trate v okrese Nové Zámky v smere na Palárikovo.
Toto prekladisko je pre potreby zámeru riešené vo variantnej lokalizácii a bude novou stavbou zaberajúcou cca
50 ha plochy (Príloha č. 5). Okrem neho bude pri obci Haniska zriadené depo údržby (Príloha č. 6), v mieste
ktorého je i transformačná stanica na zmenu trakcie (z jednosmernej na striedavú).
Priečny profil traťového koridoru (obr. 2) predpokladá záber prevažne v priemere 12 m šírky telesa (násyp,
sprievodná infraštruktúra a pod.) pre jednokoľajovú trakciu.
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Obrázok 2: Základný rez širokorozchodnou traťou – násyp (náčrt)

Záber telesom komunikácie je však značne variabilný, závislý od výšky násypu či hĺbky zárezu (obr. 3).
Obrázok 3: Základný rez širokorozchodnou traťou – zárez (náčrt)

V súčasnosti odhadom 68 % vo variante 1 a 62 % vo variante 2 referenčného koridoru by sa mal viesť v súbehu
so súčasnou železničnou traťou (obr. 4), pričom tieto spoločné úseky by sa podľa špecifikácie požiadaviek
a vzájomnej dohody upravili a zmodernizovali ako súčasť realizácie projektu.
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Obrázok 4: Rez širokorozchodnou traťou v mieste súbehu so štandardnou železnicou (náčrt)

Po celom úseku referenčného koridoru sa zatiaľ navrhuje 12 úsekov trate na výhybne a 3 prechodové stanice,
miesta, kde sa budú obchádzať protiidúce vlaky. Viackoľajnosť na vyhýbanie vlakov bude na výhybniach na
úseku dlhom 7 km vrátane obslužných zariadení, prechodová stanica je na dĺžke 1,5 km. Schematické pôdorysy
výhybne i prechodovej stanice prehľadne znázorňuje Príloha č. 4. Náčrty rezov obomi prvkami na obchádzanie
vlakových súprav sú uvedené nižšie (obr. č. 5 a 6).
Obrázok 5: Rez v mieste výhybňou (náčrt)
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Obrázok 6: Rez v mieste prechodovej stanice (náčrt)

Nakoľko sa doprava bude riadiť sofistikovaným spôsobom na vysokej technickej a automatizovanej úrovni,
výhybne musia byť lokalizované na miestach optimálnej možnosti vyhnutia sa oprotiidúcim vlakovým súpravám
s minimalizáciou potreby spomalenia. Presná lokalizácia bude spresnená vo vyšších etapách posudzovania
a projektovej prípravy a v štádiu zámeru je len indikovaná (obr. 7) na základe prepočtov v aktuálnej fáze
projektovej prípravy. Možné je viacvariantné riešenie lokalizácie, sa odvíja od riešenia optimalizácie
stretávacieho miesta vlakových súprav vrátane geomorfologických podmienok krajiny. Pre lokalizáciu
prechodovej stanice sa v maximálnej miere využijú jestvujúce staničné zariadenia a plochy.
Obrázok 7: Pozdĺžny profil trate so znázornenými miestami prvkov na obchádzanie

Vysvetlivky:
V – Výhybňa, PS – Prechodová stanica,
D-HA – Depo Haniska, T-NZ – Terminál Nové Zámky
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Všetky križovania a priecestia so súčasnými dopravnými stavbami, cestami, rýchlostnými cestami, účelovými
koridormi a štruktúrami a premostenia vodných tokov budú mimoúrovňové.
Tunelové riešenia preklenú všetky elevačné morfologické štruktúry krajiny a podľa možností sa využijú aj
v oblastiach nevyhnutnej ochrany krajiny, osobitne pri minimalizácii vplyvov na prírodné zdroje a záujmy štátu
a Európskej únie pre územnú ochranu prírody, vrátane území Natura 2000 (obr. 8). V niektorých oblastiach
s ohľadom na geologickú stavbu a geotechnické podmienky a predpoklady tunelového riešenia prichádzajú do
úvahy aj iné riešenia, napr. vnorený tunel, hlboký spevnený zárez a pod., o týchto komplikovaných technických
riešeniach sa však v tomto štádiu poznania nebudeme bližšie zmieňovať.
Obrázok 8: Rez tunelom (náčrt). Zľava: bez spodnej klenby, so spodnou klenbou a razený metódou TBM

Križovanie s líniovými štruktúrami osobitného významu (ropovod, plynovod, VVN, VN, špeciálne zariadenia
a pod.) budú predmetom osobitných riešení podľa požiadaviek správcu alebo vlastníka takýchto štruktúr alebo
štátnych orgánov. Na vybraných miestach bude trať ohradená špeciálnym oplotením za účelom bezpečnosti
ľudí (v blízkosti obytných celkov sídiel alebo iných objektov) ako aj na ochranu majetku a zariadení trate, alebo
ako navádzacie oplotenie pre ochranu migrujúcej zveri v biokoridoroch do osobitných prechodov cez trať. Vo
vyčlenených miestach budú vybudované protihlukové steny slúžiace aj ako fyzická zábrana.
Celá trať bude permanentne monitorovaná a strážená aj z hľadiska bezpečnosti miestnych obyvateľov, ako aj
proti neželaným zásahom a prípadným poškodeniam.

II.8.3 Opis variantov trasovania zámeru
V tejto časti predkladáme podrobnejší popis trasy oboch variantov referenčného koridoru z východu na západ
podľa jednotlivých krajov a okresov. Zámer sa predkladá v dvoch variantoch referenčného koridoru pričom
variant 1 (modrý) predstavuje v zásade súbeh so súčasnou traťou vyjadrenou v približnej hodnote cca 62 %
súbehu (percento spoločnej trasy a využitia infraštruktúry a morfológie krajiny) a variant 2 (červený) súbeh
v hodnote cca 68 %. Rozdiel medzi variantmi je v ich lokalizácii (trasovaní), nie v technickom riešení
a zabezpečení. Rozdiel lokalizácie sa netýka celého úseku navrhovaného zámeru, tento rozdiel je vo
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vyčlenených úsekoch krajiny, kde sa umožňuje variantné lokalizačné riešenie vzhľadom na očakávané vplyvy
na životné a krajinné prostredie a technické požiadavky budúcej trate (polomer oblúkov, stúpania, klesania,
obchádzania problémových miest a osobitne chránených území a lokalít, plynulosť dopravy, bezpečnostné
parametre a pod.). Trasovanie je v dostupnej mierke graficky znázornené v Prílohe č. 1. Rozdiely vo variantoch
sú bližšie popísané len na miestach ich výraznejšieho rozdielu a očakávaných vplyvov. Detailizácia vybraných
úsekov variantov referenčných koridorov, v miestach kde sa ich trasovanie výrazne odlišuje, je graficky
znázornené v Prílohe č. 3. Tabuľka 3 znázorňuje mieru (dĺžku) zásahu jednotlivých variantov do území
dotknutých okresov a príslušné dotknuté obce.
Tabuľka 3: Miera zásahu referenčného koridoru do dotknutých okresov a dotknuté obce

Okres
KE II

Obce
Košice, Košice – Šaca

Var. 1
(km)
4,8

Var. 2
(km)
4,8

KS

Haniska, Mokrance, Sokoľany, Moldava nad Bodvou, Veľká Ida, Drienovec,
Komárovce, Turňa nad Bodvou, Cestice, Dvorníky-Včeláre, Čečejovce

29,2

29,4

RV

Hrhov, Jablonov nad Turňou, Hrušov, Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka,
Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Jovice, Brzotín, Slavec, Plešivec,
Gemerská Hôrka, Bohúňovo, Čoltovo, Bretka, Gemerská Panica

47,7

47,1

7,2

7,3

42,2

43,0

RA
RS

Gemer, Tornaľa
Včelince, Lenka, Štrkovec, Riečka, Kráľ, Abovce, Lenartovce, Chanava, Číž,
Zádor, Rimavská Seč, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce,
Širkovce, Jesenské, Gortva, Hodejovec, Hodejov, Blhovce, Hajnáčka, Čierny
Potok

LC

Lučenec, Fiľakovo, Šávoľ, Buzitka, Biskupice, Belina, Bulhary, Čamovce,
Šurice, Prša, Nitra nad Ipľom, Fiľakovské Kováče, Holiša, Trebeľovce,
Mikušovce, Rapovce, Panické Dravce, Šíd, Veľká nad Ipľom, Kalonda, Trenč

29,7

35,1

VK

Muľa, Bušince, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Dolná Strehová, Ľuboriečka, Pôtor,
Olováry, Sklabiná, Želovce, Záhorce, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová
Ves, Lesenice, Chrastince, Malá Čalomija, Veľká Čalomija, Kosihy nad Ipľom,
Dolinka, Balog nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Ipeľské Predmostie

48,2

45,5

44,5

43,2

45,4

45,5

11,7

12,5

SA

Šahy, Hrkovce, Vyškovce nad Ipľom, Kubáňovo, Sazdice, Lontov, Sikenica,
Želiezovce, Hronovce, Nýrovce, Farná, Ipeľský Sokolec, Šalov
Jasová, Nové Zámky, Andovce, Zemné, Dubník, Dvory nad Žitavou, Palárikovo,
Tvrdošovce, Jatov
Šaľa, Trnovec nad Váhom, Diakovce, Kráľová nad Váhom

GA
DS

Galanta, Topoľnica, Matúškovo, Košúty, Sládkovičovo, Pusté Úľany
Veľká Paka, Janíky, Čakany, Štvrtok na Ostrove, Zlaté Klasy

24,6
9,6

23,8
4,2

SC

Reca, Senec, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Tureň, Tomášov, Hrubý
Šúr, Vlky, Most pri Bratislave, Rovinka, Miloslavov, Nová Dedinka, Nový Svet

13,3

20,3

BA II

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice,

8,8

7,8

BA V

Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Petržalka, Mestská časť
Bratislava – Jarovce.

5,9

5,9

373,2

375,4

LV
NZ

Predpokladaná dĺžka variantov referenčného koridoru uvedených v zámere

Poznámka: predpokladaná dĺžka variantov je len indikovaná, bude spresnená vo vyšších štádiách
projektovej prípravy na základe definitívneho výberu traťového koridoru v ďalšej etape hodnotenia.
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Kraj Košický – okresy Košice-okolie, Rožňava a Revúca
Referenčný koridor začína na km 0,1 súčasnej širokorozchodnej trate pri obci Haniska (obr. 9). Zámer tu
predpokladá vybudovanie nového údržbového depa a transformačnej stanice (prechod z jednosmerného prúdu
na striedavý) – Príloha č. 6, len indikatívna lokalizácia. Od obce Haniska referenčný koridor len s malými
odchýlkami a technickými úpravami sleduje súčasnú železničnú trať č. 160 Košice – Lučenec. Tu v súčasnom
železničnom koridore prechádza pri obci Veľká Ida v kontakte cez CHVÚ009 Košická kotlina a pri obci
Drieňovec sa dostáva do blízkosti CHVÚ027 Slovenský kras. Pri obchádzaní železničnej stanici v Moldave nad
Bodvou až po Dvorníky je menší rozdiel medzi trasovaním variantu 1 a 2 .
Obrázok 9: Začiatok širokorozchodnej železnice v SR pri obci Haniska

Pred obcou Hrhov sa variantné riešenia trasovania výrazne líšia a osobitne sú popísané nasledovne:
Variant 1 (modrý): V k. ú. Dvorníky pod kótou Hradisko sa modrý variant viaže na jestvujúcu jednokoľajovú trať
v smere na Hrhov – Jabloňov nad Turňov až po Jabloňovský tunel nad obcou Hrušov, ktorý ústi pri obci Lipovník.
Po technickej úprave starej trate a morfologických úprav svahov sa dosiahne ich spoločný súbeh, požadovaná
výška optimalizáciou stúpania po južných svahoch Horného vrchu Slovenského krasu na hranici Národného
parku Slovenský kras (popis osobitne chránených území v ďalšom texte zámeru). Nad obcou Hrušov sa
referenčný koridor pri akceptovanom stúpaní (max. 12 ‰) v súčasnej trase železnice dostáva do miesta južného
portálu existujúceho Jabloňovského tunela (cca km 46) medzi obcami Hrušov a Lipovník, ktorý bol v dĺžke 3148
m vybudovaný v roku 1955. Tento tunel je v súčasnosti jednokoľajný a jeho oba portály sa nachádzajú mimo
osobitne chránených území (boli vyhlásené až neskôr). Modrý variant počíta s dobudovaním tunelového
riešenia novým paralelným tunelom s parametrami pre širokorozchodnú železnicu (obr. 8) s východným
portálom v približne tej istej výške (cca 348 m n. m.) ako je súčasný portál a vo vzdialenosti cca 20 m od seba
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(nový a starý), v zásade mimo chráneného územia národného parku (km 46,0). Nový západný portál by bol
umiestnený výškovo o niečo nižšie ako je súčasný západný portál tunela nakoľko nie je potrebné v celej jeho
novej dĺžke traťou stúpať (km 49,6). Starý tunel by bol s novým prepojený priečnymi chodbami a využívaný aj
ako únikový bezpečnostný koridor. Ďalej by referenčný koridor pokračoval v trase súčasnej trate.
Variant 2 (červený): Od obce Dvorníky sa variant 2 referenčného koridoru vedie paralelne so súčasnou št.
cestou I/16 - E58 s rezervou pre plánovanú rýchlostnú cestu R2. Pri obci Hrhov by prechádzal priestorom medzi
Hrhovskými rybníkmi, cestou I/16 – E58 a obcou. Následne by tu cca od km 40,5 bol vybudovaný dlhý tunel
s portálom západne od obce Hrhov na svahoch Horného vrchu až po obec Hrušov, kde by bol na úseku cca
300 m prerušený (v km 45,0) aby mostom preklenul morfologickú úžľabinu v južnom svahu sedla Soroška a vo
výške cca 282 m n. m. novým dlhým tunelom (od km 45,3) preklenul masív Slovenského krasu pod
Jablonovským sedlom (sedlo Soroška) Silickej planiny s pokračujúcim miernym stúpaním na západ. Tunel by
vyústil západne od obce Lipovník vo výške cca 330 m n. m s celkovým prevýšením cca 91 m od portálu pri
Hrhove (km 49,3). Celý tento tunelový systém by mal dĺžku cca 9,8 – 10,1 km pričom by sa museli vybudovať
aj súvisiace nevyhnutné ventilačné a bezpečnostné zariadenia. Tento variant by sa však úplne vyhol chráneným
územiam vyhláseným na povrchu Slovenského krasu. V súčasnosti sa ale nevie odhadnúť vplyv tohto variantu
na Hrušovskú jaskyňu, ktorej vchod by sa nachádzal nad tunelom, resp. pri upresnení presnej lokalizácie tunela,
v jeho tesnej blízkosti (porovnaj Prílohy č. 1 a 3.1).
Referenčný koridor ďalej v súbehu oboch variantov obchádza Rožňavu a pokračuje údolím Slanej medzi
Silickou a Plešiveckou planinou Slovenského krasu. Pod Brzotínom sa zdvíha na dlhú mostnú estakádu, ktorou
sa preklenuje hydrický biokoridor rieky a územie N2k SKUEV0398 Slaná, súčasnú železnicu a cestu I/16,
okrajovú časť dobývacieho priestoru Gombasek a časť zastavaného územia obce Slavec. Menší rozdiel medzi
variantmi je len v blízkosti obce Slavec, kde je navrhovaný aj kratší úsek v kontakte s riekou Slaná (Príloha č.
3.2). Ďalej pokračuje po úpätí Plešiveckej planiny na hranici chráneného územia Národného parku Slovenský
kras a územia N2k SKUEV0343 Plešivské stráne a vchádza do stanice Plešivec. Ďalej pokračuje popri súčasnej
železničnej trati, opúšťa chránené územia Slovenského krasu (Národný park Slovenský kras, CHVÚ Slovenský
kras, Biosférická rezervácia Slovenský kras a Aggtelek) v smere na Tornaľu.

Kraj Banskobystrický – okresy Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš
V smere na juh sleduje referenčný koridor jestvujúcu trať. Variantným riešením je navrhovaný prechod cez
mesto Tornaľa, pričom variant 1 sleduje jestvujúcu trať cez súčasnú železničnú stanicu Tornaľa s jej úpravou
na dané požiadavky. Variant 2 obchádza z východnej časti mesto Tornaľa pričom obchádza jeho infraštruktúru
(Príloha č. 3.3). Ďalej pokračujú oba varianty v smere na Abovce a Lenartovce, kde sa točí na západ v smere
na Jesenské s malými rozdielmi s ohľadom na technické požiadavky oblúkov trate. Prechádza cez železničnú
stanicu Jesenské v súčasnej trati na Hodejov. Pri obci Blhovce, na začiatku údolia potoka Gortva, sa významne
rozdeľujú dva referenčné koridory (porovnaj Prílohu č. 3.4) nasledovne:
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Variant 1 (modrý): V km 127,5 sa referenčný koridor vzďaľuje od údolia Gortva nad obcou Blhovce v smere na
západ. Systémom mostov a tunelom cez masív Blh prechádza do blízkosti severne od obce Šíd a novým
tunelom popod masív kopca Bukovina/Remeta a míňajúc kameňolom Bulhary (dobývací priestor ťažby čadiča)
sa dostáva nad mesto Fiľakovo (cca km 137,0), kde sa pripája k jestvujúcej trati. Tento variant referenčného
koridoru je vedený systémom tunelov a mostov cez pomerne členité územie vulkanitov severnej časti Cerovej
vrchoviny mimo povrchového kontaktu s chránenými územiami.
Variant 2 (červený): Tento variant referenčného koridoru je navrhnutý odklonom od údolia Gortvy ponad obec
Blhovce a pod masív kopca Galaš v bazaltických sedimentoch a vulkanitoch severnej časti Cerovej vrchoviny.
Následne v doline Čamovského potoka povrchovo smeruje na obec Čamovce, kde sa neskôr napojí na
jestvujúcu trať vedúcu do železničnej stanice Fiľakovo a cez mesto popri súčasnej trati. Tento variant má aj
podvariant 2/2 (bledočervený), ktorý sleduje súčasnú trať cez údolie Gortvy úpravou jestvujúcej trate a
s vybudovaním dvoch tunelov pri obci Blhovce, sa v doline Čamovského potoka spája sa variantom 2/1
(červeným). Rozdiel je najmä v technickom riešení počtu a dĺžky tunelov a limitov krajinného priestoru pričom
bledočervený variant 2/2 sa vedie hranicou CHKO Cerová vrchovina a CHVÚ Celová vrchovina, tento
podvariant sa však javí ako komplikovaný z hľadiska zabezpečenia parametrov trate. Bol vyhodnotený ako
možné riešenie využitia jestvujúceho dopravného koridoru a miery potrieb jeho prípadnej rekonštrukcie pre
potreby zámeru. Na jednej strane je výhodný z hľadiska ekonomiky projektu či technického riešenia (menej
tunelov) i z hľadiska prevádzkovej údržby, ukazuje sa však ako mimoriadne komplikovaný nakoľko morfológia
a urbanizácia údolia Gortvy limituje riešenie rekonštrukcie a prispôsobenie jestvujúcej infraštruktúry zámeru.
Od Fiľakova referenčný koridor pokračuje v smere na Lučenec, medzi obcami Prša a Holiša prechádza cez
CHVÚ021 Poiplie. Následne sa člení na dva zásadne odlišné varianty trasovania (porovnaj Prílohu č. 3.5):
Variant 1 (modrý): Tento variant pokračuje popri jestvujúcej trati až za obec Holiša a približne v km 147,0 sa
od nej odkláňa na západ mimo územie CHVÚ021 Poiplie. V smere na Panické Dravce. Južne od referenčného
koridoru sa nachádza významné územie N2k - CHVÚ021 Poiplie, hraničná rieka Ipeľ ale aj trasa plynovodu. Pri
obci Veľká nad Ipľom sa odkláňa od nivy Poiplia v smere na obce Dolná Strehová a Ľuboriečka a cez systém
tunelov a mostov v južnej časti ich katastrálnych území preklenuje významné toky Tisovník a Stará rieka do
údolia Stračínskeho potoka nad obcami Malé a Veľké Zlievce. Pri obci Olováry sa variant 1 referenčného
koridoru spája s červeným variantom 2 v km 176,0. V takomto riešení nedochádza ku stretu záujmov s ochranou
prírody ako aj ostatnými územnými nárokmi, v dostatočnej vzdialenosti míňa uvedené obce, ako aj dobývací
priestor podzemnej ťažby uhlia Baňa Dolina.
Variant 2 (červený): V tomto úseku je variant 1 vedený cez menej komplikovanú morfológiu krajiny údolnej nivy
rieky Ipeľ. Na druhej strane celá plocha údolnej nivy je súčasťou CHVÚ021 Poiplie, v ktorom sa nachádzajú aj
iné chránené územia. Referenčný koridor v tomto variante sa za obcou Holiša odkláňa od pôvodnej trate a
križuje územie južne od obce Mikušovce v smere na obec Veľká nad Ipľom. Po celom tomto úseku ide síce po
rovinatej krajine, tá je však súčasťou územia N2k. Pri Veľkej nad Ipľom križuje cestu II/585 aby sa vyhol územiu
SKUEV0365 Dálovský močiar a pokračuje v smere na Trenč. V oblasti Rároš/Muľa (s lokálnym názvom Hámor)
sa približuje k hranici s Maďarskom a tu sa rieši prechod cez územie dvomi podvariantnými riešeniami, ktoré
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však obe vedú cez územia N2k. Jednou z možností je podvariant 2/1 (červený) ako tunelové riešenie pod kótou
Končitý vrch v kontakte s územím N2k SKUEV0261 Dedinská hora – na jeho južnej hranici prerazením tunela
s minimálnym zásahom do plochy a predmetu ochrany územia N2k. Následne pokračuje tunelom pod vrchom
Bukovec v smere na Bušince (Príloha č. 3.6). Presná lokalizácia oboch tunelových portálov sa upresní vo vyšší
štádiách projektového riešenia v prípade preferencie tohto variantu. Druhým podvariantom 2/2 (bledočerveným
- Príloha č. 3.6) je riešenie prechodu referenčného koridoru mimo územia N2k Dedinská hora cez rozsiahlu
meandrovitú inundáciu Ipľa v blízkosti hranice s Maďarskom. Toto územie je súčasťou CHVÚ Poiplie na hranici
s Maďarskom. Časť tohto územia, kde dominujú trvalé trávnaté porasty nivných lúk a nelesnej vegetácie, sa
preklenie mostom ponad mokré lúky a toky (Tisovník, Stará rieka a iné) v smere na Muľu (pozri kap. IV.5).
Referenčný koridor vo variante 2 ďalej obchádza špecializované zariadenie Eustream pri Veľkých Zlievcach
v smere na Želovce a pri obci Olováry sa spája s modrým variantom 1.
Referenčný koridor pod Veľkým Krtíšom následne dlhým tunelom prekonáva vŕšky Pôtorskej pahorkatiny
(Olovársky vrch). Pri obci Slovenské Ďarmoty tunelom v červenom variante 2 preklenuje andezitové prúdy
Čebovskej pahorkatiny, modrý variant 1 tento priestor obchádza bližšie k obci a následne referenčný koridor
smeruje na obec Balog nad Ipľom a Veľká Ves nad Ipľom v smere na Šahy.

Kraj Nitriansky – okresy Levice, Nové Zámky a Šaľa
Referenčný koridor obchádza mesto Šahy zo severu tunelovým riešením a v smere na Vyškovce nad Ipľom
v riečnej nive pokračuje na Želiezovce. Pri obci Kubáňovo z dôvodu územia N2k SKUEV0129 Cerovina sa južne
od obce Sikenica-Trhyňa na potokoch Kompa a Perec navrhuje variantné riešenie referenčných koridorov
(porovnaj Prílohu č. 3.7).
Variant 1 (modrý): Modrý variant sa za obcou Vyškovce nad Ipľom v km 222,0 stáča na juh a pokračuje medzi
obcami Lontov a Ipeľský Sokolec južne od uvedeného územia N2k. Dvomi tunelmi preklenuje pahorkatinu
Ceroviny a južne od Želiezoviec preklenuje rieku Hron (km 236,5). Z hľadiska geologického podkladu sa javí
možnosť namiesto tunelov morfologické prekážky preklenúť hlbokým zárezom zabezpečeným proti svahovým
deformáciám alebo tzv. vnoreným tunelom. Bližšie informácie (aj na iných lokalitách obdobného charakteru) sa
spracujú v následných štádiách predprojektovej prípravy.
Variant 2 (červený): Je vedený priamejšou a menej náročnou trasou v smere na Kubáňovo, kde krátkymi
tunelmi preklenuje plytkú morfológiu Ceroviny. Pri obci Sikenica mostom medzi km 235,0 – 236,0 prechádza
cez toky Perec a Kompa, ktoré sú súčasťou SKUEV0129 Cerovina. Most preklenuje najužšie miesto
chráneného územia nad občasným tokom Kompa ako súčasť rozsiahlejšieho územia N2k (obr. 10). Referenčný
koridor sa následne približuje k mestu Želiezovce a južne od mesta premosťuje rieku Hron (km 239,0).
Podrobnejšie je problém opísaný a vyhodnotený v kap IV.5, tab. 122, 125 a 126.
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Obrázok 10: ÚEV Cerovina a tok Kompa v mieste referenčného koridoru s vyznačenou predpokladanou trasou

Referenčný koridor následne spoločne v oboch variantoch prechádza územím západne od obce Farná, a tu
preklenuje eleváciu Bešianskej pahorkatiny tunelom, čím podchádza územie N2k SKUEV0180 Ludínsky háj na
temene tohto morfologického chrbta (km 253,0 – 256,0). Rozdielnosť variantov je v tomto mieste minimálna s
vylúčením zásahu do chráneného územia. Od obce Jasová pokračuje cez Dunajsko-Hronskú pahorkatinu
v smere na Nové Zámky. Pred mestom Dvory nad Žitavou vstupuje do CHVÚ005 Dolné Považie. Mesto Nové
Zámky sa ale javí ako problémové miesto a preto je tu navrhnuté variantné riešenie vedenia referenčných
koridorov. Za mestom Nové Zámky sa plánuje vybudovanie jediného prekládkového terminálu, ktorý sa vo
všeobecnosti lokalizuje západne od mesta na poliach medzi Novými Zámkami a Palárikovom (schéma
v Prílohách č. 3.8, 3.9 a Prílohy 1 a 5, toto platí pre každý tu popísaný variant riešenia).
Variant 1 (modrý): Variant 1 sa pod Dvormi nad Žitavou odkláňa na sever a severne aj obchádza mesto Nové
Zámky. Tu aj premosťuje rieky Nitra spolu so Žitavou v rámci CHVÚ005 Dolné Považie. Severne od mesta sa
tento variant člení na dva podvarianty. Modrý variant 1/1 pokračuje po plochej poľnohospodárskej krajine
v smere na severozápad až pod Tvrdošovce, kde sa oblúkom pripája na jestvujúcu hlavnú dvojkoľajovú
železničnú trať. Týmto variantom sa bezkontaktne obchádza územie N2k SKUEV0097 Palárikovské lúky.
Bledomodrý variant 1/2 sa spája s uvedeným jestvujúcim želeničným koridorom už za mestom Nové Zámky
(cca km 280,0) a pokračuje v tomto smere jestvujúceho dopravného koridoru. Riešenie obchvatu územia
SKUEV0097 Palárikovské lúky je popísané pri variante 2 (porovnaj Prílohu 3.8 a 3.9).
Variant 2 (červený): Variant 2 sa južne od mesta Dvory nad Žitavou oblúkom pripája k jestvujúcemu
železničnému koridoru vedúcemu z Komárna do Bratislavy (trať č.130) a pokračujúc severozápadne prechádza
cez priestor železničnej stanice Nové Zámky. Súbežne so súčasnou železničnou traťou preklenuje tento
referenčný koridor následne územie N2k SKUEV0097 Palárikovské lúky, (km 292,0, obr. 11), kde sa uvažuje v
dvoch podvariantoch jeho preklenutia. Červený variant 2/1 (ako podvariant) uvažuje s riešením, že budúci
traťový koridor je v tomto mieste prechodu cez chránené územie zúžený na maximálne možnú mieru v šírke
budúcej trate tak, aby bol vedený tesne a paralelne s jestvujúcou traťou juhozápadne od nej. Medzi súčasnou
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traťou a vlastným územím N2k je vytvorený umelý vodný kanál, ktorý umožňuje riešenie (prijateľné
z technického i environmentálneho hľadiska) a priestor pre vedenie trate na tejto ploche. Prípadné zabratie
kanála a priľahlého územia EV sa bude kompenzovať novými plochami a reštitúciou predmetu ochrany ÚEV
mimo súčasného územia N2k, kde je dostatok depresných plôch vhodných na plne funkčné kompenzačné
opatrenia. Kompenzačné riešenie vrátane náhrady vodného biotopu chráneného druhu by bolo predmetom
primeraného posúdenia vplyvov na predmet ochrany N2k a návrhu primeraných záväzných kompenzačných
opatrení. Bledočervený podvariant 2/2 uvažuje s obídením v tej istej schéme, ktorá je navrhovaná aj pre
bledomodrý podvariant (teda podvariant 2/2, ktorý sleduje jestvujúcu železnicu od mesta). Budúci traťový koridor
sa bude viesť mimo ÚEV odklonením v smere na juhozápad od súčasnej trate tak, aby sa veľkým oblúkom vyhol
ploche chráneného územia. Bude potrebné územne a vecne doriešiť priemyselný areál južne od tejto lokality,
severne od mesta Palárikovo pri trati (Čiky). Uvedenému problému sa podrobne venujeme aj v kap. IV.5.1.
Obrázok 11: ÚEV Palárikovské lúky z miesta referenčného koridoru – riešenie variantu 2 (červeného)

Referenčný koridor ďalej v oboch variantoch pokračuje okrajom územia SKUEV005 Dolné Považie pri obci
Tvrdošovce. Západne od obce sa nachádza územie N2k SKUEV0095 Panské lúky (cca 69 ha), juhozápadným
okrajom, mimo uvedeného chráneného územia, prechádza súčasná dvojkoľajná železnica. Referenčný koridor
prechádza ako súčasť jestvujúcej železnice, po jej južnej strane, mimo kontaktu s chráneným územím, ale stále
sa nachádza v CHVÚ Dolné Považie (km 293,0). Ďalej pokračuje v smere na Šaľu.
Z dôvodu veľmi zahustenej infraštruktúry medzi Trnovcom nad Váhom a Šaľou sa tu uvažuje o nasledujúcom
variantnom riešení (Príloha č. 3.10):
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Variant 1 (modrý): Variant 1 sa odkláňa od súčasnej železnice pri obci Jatov (časť Malý Jatov) pri premostení
Dlhého kanála (km 296,0). Referenčný koridor takto obchádza Trnovec nad Váhom a v km 303,0 prechádza
cez Váh. Ďalej pokračuje v smere na Diakovce a obchádza mesto Šaľa z južnej strany. Západne od neho sa
referenčný koridor spája s jestvujúcou železnicou (km 309,0).
Variant 2 (červený): Variant 2 pokračuje v dopravnom koridore súčasnej železnice č. 130 cez priestor
železničnej stanice Trnovec nad Váhom. Medzi ním a mestom preklenuje paralelne so súčasnou traťou
nadregionálny biokoridor rieky Váh a pokračuje cez železničnú stanicu mesta Šaľa.

Kraj Trnavský, okresy Galanta a Dunajská Streda.
Krajina týchto okresov je veľmi husto osídlená a sídla sú pospájané technickou infraštruktúrou. Referenčný
koridor sleduje jestvujúcu železničnú trať v smere na Sládkovičovo južne od CHVÚ023 Úľanská mokraď, ktoré
míňa v bezkontaktnej vzdialenosti (1 km široký referenčný koridor však zasahuje do územia). Variant 1 uvažuje
s obchvatom miest Galanta a Sládkovičovo, čím by sa vyhlo zásahu do štruktúry železničných staníc (hranica
CHVÚ Úľanská mokraď sa nachádza na opačnej strane súčasnej železnice), zatiaľ čo Variant 2 ide v súbehu
s jestvujúcou traťou i cez tieto mestá.

Kraj Bratislavský (a Trnavský) – okresy Senec, Dunajská Streda, Bratislava II, Bratislava V (a Dunajská Streda)
Veľmi komplikované územie z hľadiska začlenenia nového líniového prvku. Územie je veľmi husto osídlené na
druhej strane však so zachovanými významnými krajinnými a historickými prvkami, chránenými územiami
a dôležitou infraštruktúrou verejného záujmu. Aj z tohto dôvodu sa návrh referenčného koridoru v tejto oblasti
predkladá vo variantom riešení, pričom si uvedomujeme, že ani tieto varianty nie sú konečné a ich presné
vyčlenenie a nájdenie dostatočného priestoru pre optimálne riešenie bude predmetom dokonalého poznania
parametrov územia a možností krajiny ako aj dohody s dotknutými obcami (porovnaj Prílohy 1 a 3.12).
Variant 1 (modrý): Referenčný koridor sa odkláňa od jestvujúcej železnice na juh približne v km 335,5 pred
obcou Nový Svet. Vedie po poľnohospodárskej krajine južne od obce Kráľová pri Senci a v katastrálnom území
Hurbanova Ves prechádza cez Malý Dunaj čím opäť vchádza do Trnavského kraja. Pokračuje priamo medzi
obce Janíky a Čakany a ďalej opäť do Bratislavského kraja do priestoru medzi obce Rovinka a mestskú časť
Bratislavy – Podunajské Biskupice.
Variant 2 (červený): Červený variant sa približuje k mestu Senec a míňa Senecké jazerá odklonením sa od
železničného koridoru za obcou Nový Svet. Referenčný koridor pokračuje severne od Kráľovej pri Senci a tok
Malého Dunaja preklenuje v katastri Horné Janíky čím na krátkom úseku prechádza cez Trnavský kraj. Z Južnej
strany obchádza Tomášov a smeruje do priestoru medzi obce Rovinka a mestskú časť Bratislavy – Podunajské
Biskupice.
Medzi obcami Most pri Bratislave a Rovinka sa oba varianty referenčného koridoru spoja do spoločného riešenia
a ten sa následne rieši dlhou mostovou estakádou, ktorá preklenuje jestvujúcu infraštruktúru ciest a železníc
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ale aj navrhované riešenie diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a ich križovania pri Slovnafte (Topoľové hony).
Vysokou mostovou estakádou sa následne preklenuje ľavostranné územie N2k SKUEV0295 Biskupické luhy
a SKCHVÚ007 Dunajské luhy a nadregionálny biokoridor rieky Dunaj vrátane chránených území, ktoré sú
opísané na inom mieste zámeru. Toto mostové riešenie by sa technicky naviazalo tesne na diaľničný most D4
s minimálnym, len nevyhnutným zásahom do priľahlých chránených a ekologicky významných území osobitne
na ľavom brehu Dunaja. Na pravej strane Dunaja povedie estakáda nad rekreačnou oblasťou dunajských
ramien pri Jarovciach, výškovo preklenie infraštruktúru diaľnice D1, priľahlých komunikácii a železnice a bez
kontaktu minie SKCHVÚ029 Sysľovské polia. Estakáda referenčného koridoru sa spojí s terénom až v priestore
hranice s Rakúskom neďaleko bývalej colnice Jarovce a bude pokračovať riešením na území Rakúska.
Navrhovateľ v tomto úseku nevylučuje aj osobitný variant tunelového prechodu popod tok Dunaja a jeho
priľahlých štruktúr krajiny (vrátane chránených území) a vybudovanej sociálnej a technickej infraštruktúry.
V takomto variante by sa traťový koridor vnáral do terénu v zatiaľ bližšie nedefinovanom priestore južne od
Slovnaftu a vyšiel na povrch severne od obce Jarovce. Nakoľko však nebolo dosiaľ analyzované technické
riešenie takéhoto variantu, v zámere je len indikovaná aj takáto možnosť prechodu cez rieku Dunaj, priľahlú
infraštruktúru a chránené územia v okolí.
Vybrané úseky variantného riešenia uvedené v tomto texte sú znázornené aj v Prílohe č. 2 – Situácia územnej
ochrany.
Nasledujúca tabuľka 4 všeobecne sumarizuje potenciálne križovanie referenčného koridoru (i v závislosti od
zvoleného variantného riešenia) s existujúcou verejnou infraštruktúrou ciest a železnice.
Tabuľka 4: Sumarizácia križovania traťového koridoru s jestvujúcou základnou verejnou infraštruktúrou

Okres

Diaľnice,
rýchlostné
cesty

Cesty
I. triedy

Cesty
II. triedy

KEII
KS

R4

RV
RA

17
16 (2x)

R2

587

67

571 (4x)

LC

71

571 (2x), 594,
585 (2x)

VK

527

LV

66, 76

564, 588

NZ

64, 75 (2x)

589, 511
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Železnice

3401, 3315, 3400,
3311, 3310, 3307,
3302, 3299, 3297
3416, 3317
3020, 3024, 3017,
3012 (2x), 3003,
3001

16

RS

SA

Cesty
III. triedy

573
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2765, 2764, 2763,
2805, 2798, 2795,
2790, 2788
2699, 2668, 2676,
2678
2587, 2602, 2611,
2605, 2608, 2599,
2596, 2593, 2592
1556, 1557, 1567,
1566, 1514, 1563
(2x), 1522
1506, 1503, 1495,
1497, 1500
1497, 1366

160
160
161

153, 152
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Okres

Diaľnice,
rýchlostné
cesty

Cesty
I. triedy

Cesty
II. triedy

GA

75 (2x), 62

561, 507

SC

62

503, 510

DS
BA II
BA V

Cesty
III. triedy

Železnice

1333, 1344, 1342,
1335
1052, 1049, 1061,
1065, 1062, 1053

572 (503, 510)
D4 (2x),
R7(výhľad)
D2

63
2

1020 (2x)

132

V zámere tu predkladáme aj základnú informáciu o križovaní referenčného koridoru s vedeniami veľmi
vysokého napätia (VVN), ktoré bude treba riešiť osobitnými konaniami. Ostatné križovanie energetických sietí
v referenčnom koridore sa budú riešiť podrobne vo vyšších etapách procesu.
Tabuľka 5: Sumarizácia stretov traťového koridoru s vedením veľmi vysokého napätia

Okres
KS
RV
RA
RS
LC
VK
LV
NZ
SA
GA
SC
DS
BA II
BA V

Vedenie VVN
427 (2x), 428
427
427
427 (2x)
449
479/480
439
439 (2x)
429

Referenčný koridor je navrhnutý v súbehu s viacerými súčasnými železničnými traťami v dĺžke cca 235 km.
V prípade realizácie zámeru sa konkrétne úseky jestvujúcich tratí v súbehu so stavbou širokorozchodnej trate
zrekonštruujú a technicky zosúladia, čo bude predmetom osobitného projekčného riešenia.
Celková dĺžka referenčného koridoru v jeho osi predstavuje od 373,1 (variant 1) do 375,4 km (variant 2). To
súčasne predstavuje aj značné množstvo riešenia ostatných stretov záujmov, ktoré sa identifikujú
v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravy. V prípade, že tieto strety záujmov budú mať vplyv aj na stav
životného prostredia a zdravie obyvateľstva, na základe vznesenej požiadavky sa bude ich riešenie predbežne
navrhovať aj v správe o hodnotení. Je to nevyhnutné aj ako podklad pre komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti
uvedeného projektu na území SR.
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ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE
Predstavou predĺženia jestvujúcej širokorozchodnej trate z východného Slovenska na západ až za hranice
Slovenska sa vládne orgány SR a zodpovedné inštitúcie zaoberali už v 90. rokoch. Boli spracované viaceré
najmä ekonomické ale aj politické podklady o efektivite a dopadoch takého projektu. Uvedeným zámerom sa
začal zaoberať Výskumný a vývojový ústav železníc, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktorý vypracoval na
základe objednávky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rokoch 2006 – 2007 „Predbežnú štúdiu
uskutočniteľnosti širokorozchodnej trate Haniska pri Košiciach – Bratislava – Viedeň“. V roku 2007 bolo 4. 5.
2007 podpísané memorandum o porozumení medzi MDPT SR a Ruskými železnicami a bola zriadená
pracovná skupina na prípravu podkladov s cieľom posúdenia možností predĺženia širokorozchodnej trate až do
Viedne. Ďalšie spoločné aktivity vyvrcholili podpisom Memoranda o spolupráci medzi Ruskými železnicami
(RŽD Giprotranstei) a MDPT SR 25. 9. 2008 na základe ktorého železničné podniky SR (najmä ŽSR, ZSSK
Cargo, ŽPSV a Tatravagónka) uzavreli dohody o spolupráci na jednotlivých častiach zámeru. Dňa 25. 11. 2008
bola podpísaná predbežná zmluva o spolupráci pri príprave výstavby ŠRT a v oblasti nákladnej dopravy, ako
aj nájomná zmluva TKD Dobrá medzi ZSSK CARGO a TransContainer RŽD s cieľom zvýšenia objemu
nákladných prepráv medzi Slovenskom, Ukrajinou a Ruskom.
Nakoľko bolo potrebné prikročiť k prípravnej a realizačnej fáze projektu širokorozchodnej trate podľa
predbežných dohôd a zabezpečiť jeho financovanie, MDPT SR predložilo na rokovanie vlády SR dokument
„Návrh postupu Slovenskej republiky ohľadne prípravy a realizácie projektu širokorozchodnej železničnej trate“.
Na rokovaní vlády SR 18. 2. 2009 vláda SR prijala uznesenie č. 153/2009, kde v bode B1 schvaľuje
spolupodieľanie sa SR na príprave projektu predĺženia širokorozchodnej trate Košice – Bratislava – Viedeň
a vybudovanie logistického centra na dohodnutom území a v bode B2 postup SR na príprave projektu ŠRT
podľa časti F predloženého materiálu. Tým sa otvorila cesta aj na definitívne zhodnotenie priestorových
možností variantného trasovania širokorozchodnej železničnej trate naprieč Slovenskom a výber generálneho
optimálneho koridoru, ktorý sa tu predkladá v zámere ako referenčný koridor. V neskorších nasledujúcich
obdobiach vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie informácie o priebehu napĺňania úloh z uznesenia vlády
SR č. 153/2009 a schválila ďalšie uznesenia ekonomického a manažérskeho charakteru týkajúce sa predmetnej
úlohy.
ŽSR sa v súčasnosti nepodieľajú na spracovaní zámeru. Technické parametre širokorozchodnej trate,
predložené trasovanie a riešenie celkovej uskutočniteľnosti projektu však bolo prerokované so ŽSR na
pracovných stretnutiach projektu. V ďalších etapách procesu EIA budú ŽSR priamo zapojené do riešenia
spoločných cieľov projektu hlavne v úsekoch spoločných tratí, infraštruktúry ŽSR ako aj stretov záujmov. ŽSR
budú musieť nadväzne riešiť aj rekonštrukciu jestvujúcej širokorozchodnej trate Košice – Haniska po hranicu
s Ukrajinou.

CELKOVÉ NÁKLADY
Celkové stavebné náklady boli v predbežnom hrubom odhade kalkulované na 6 miliárd €.
Prevádzkové a údržbové náklady sa predbežným odhadom pohybujú na úrovni 200 miliónov € ročne.
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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DOTKNUTÉ OBCE
Zoznam dotknutých obcí bude spresnený a doplnený v nasledujúcich krokoch procesu posudzovania vplyvov
na životné prostredie. Predbežne sa zámer dotýka 153 obcí, miest a mestských častí (v abecednom poradí):
Abovce, Andovce, Balog nad Ipľom, Belina, Biskupice, Blhovce, Bohúňovo, Bottovo, Bratislava, BratislavaJarovce (mestská časť), Bratislava-Petržalka (mestská časť), Bratislava-Podunajské Biskupice (mestská časť),
Bretka, Brzotín, Bulhary, Bušince, Buzitka, Cestice, Čakany, Čamovce, Čečejovce, Čierny Potok, Číž, Čoltovo,
Diakovce, Dolinka, Dolná Strehová, Drienovec, Dubník, Dubovec, Dvorníky-Včeláre, Dvory nad Žitavou, Farná,
Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Hajnáčka, Haniska, Hodejov, Hodejovec, Holiša, Hrhov, Hrkovce, Hronovce,
Hrubý Šúr, Hrušov, Galanta, Gemer, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Gortva, Hronovce, Chanava,
Chrastince, Ipeľské Predmostie, Ipeľský Sokolec, Jablonov nad Turňou, Janíky, Jasová, Jatov, Jesenské,
Jovice, Kalonda, Komárovce, Kostolná pri Dunaji, Košice, Košice-Šaca (mestská časť), Košúty, Kráľ, Kráľová
nad Váhom, Kráľová pri Senci, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kubáňovo, Lenartovce,
Lenka, Lesenice, Lipovník, Lontov, Lučenec, Ľuboriečka, Malá Čalomija, Malé Zlievce, Martinová, Matúškovo,
Mikušovce, Miloslavov, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Most pri Bratislave, Muľa, Nitra nad Ipľom, Nová
Dedinka, Nové Zámky, Nový Svet, Nýrovce, Olováry, Opatovská Nová Ves, Orávka, Palárikovo, Panické
Dravce, Plešivec, Pôtor, Pusté Úľany, Prša, Rapovce, Reca, Riečka, Rimavská Seč, Rovinka, Rožňava,
Sazdice, Sečianky, Senec, Sikenica, Sklabiná, Slavec, Sládkovičovo, Slovenské Ďarmoty, Sokoľany, Šahy,
Šalov, Šaľa, Šávoľ, Šimonovce, Širkovce, Šíd, Štrkovec, Štvrtok na Ostrove, Šurice, Tomášov, Topoľnica,
Tornaľa, Trebeľovce, Trenč, Trnovec nad Váhom, Tureň, Turňa nad Bodvou, Tvrdošovce, Veľká Čalomija,
Veľká Ida, Veľká Paka, Veľká Ves nad Ipľom, Veľká nad Ipľom, Veľké Zlievce, Včelince, Vlky, Vyškovce nad
Ipľom, Zádor, Záhorce, Zemné, Zlaté Klasy, Želiezovce, Želovce.

DOTKNUTÉ SAMOSPRÁVNE KRAJE
Predkladaný zámer sa dotýka nasledujúcich samosprávnych krajov (vyšších územných celkov): Košický
samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny
kraj, Bratislavský kraj.

DOTKNUTÉ ORGÁNY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IKŽ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (SV, SOPK a SGPZ)
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Hlavný banský úrad
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice - okolie
Okresný úrad Rožňava
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Lučenec
Okresný úrad Revúca
Okresný úrad Rimavská Sobota
Okresný úrad Veľký Krtíš
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Levice
Okresný úrad Nové Zámky
Okresný úrad Šaľa
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Dunajská Streda
Okresný úrad Galanta
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Senec
dotknuté úrady samosprávnych krajov, ktoré sú uvedené v kap. II.12
dotknuté úrady miest a obcí, ktoré sú uvedené v kap. II.11

POVOĽUJÚCE ORGÁNY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ako špecializovaný stavebný úrad)
Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach
okresné úrady vo vyčlenených kompetenciách
územne príslušné stavebné úrady a spoločné stavebné úrady dotknutých obcí
štátna banská správa (územne príslušné banské úrady)

REZORTNÝ ORGÁN
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
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DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
Povolenia činností podľa osobitných predpisov ako napr. podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 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) v znení neskorších predpisov a zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva
(banský zákon).

VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Navrhovaná činnosť má líniový charakter, pričom referenčný koridor pokračuje z územia Slovenskej republiky
do Rakúskej republiky. Uvedený úsek na rakúskej strane má byť riešený inou organizáciou v tesnej spolupráci
s navrhovateľom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Rakúskej republiky a EÚ,
resp. medzinárodných právnych predpisov, ku ktorým Rakúska republika pristúpila v oblasti posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
Na základe uvedeného sú spracované relevantné informácie (pre štádium zámeru navrhovanej činnosti v rámci
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie) pre potreby posudzovania vplyvov presahujúcich štátne
hranice a to podľa príslušných ustanovení zákona, Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne
hranice, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné
prostredie, presahujúceho štátne hranice (Dohovor z Espoo v znení jeho 1. a 2. doplnku).
Zároveň je referenčný koridor vo svojom navrhovanom trasovaní na území Slovenskej republiky v určitých
úsekoch trasovaný v blízkosti hraníc s Maďarskou republikou. Nakoľko sa v tomto úseku prechádza aj cez
spoločné prihraničné chránené územia, pri spracovaní dokumentácie pre posudzovanie možných vplyvov
presahujúcich hranice (spoločné cezhraničné posudzovanie) sa kládol dôraz na spoločné predmety ochrany
prírody v týchto miestach. Dokumentácia pre cezhraničné posudzovanie je spracovaná v slovenskom,
maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA
CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH
ÚZEMÍ
Zámer je predkladaný v dvoch základných variantoch trasovania referenčných koridorov. Toto variantné
riešenie vyplynulo z hľadania optimálneho priestoru v krajine na umiestnenie novej železničnej trate ako
významného krajinného prvku so svojimi environmentálnymi a sociálno-zdravotnými vplyvmi. Optimalizácia
trasovania bude výsledkom ďalšieho podrobného poznania krajiny a identifikácie vplyvov zámeru. V tejto
kapitole sú uvedené všetky požadované základné informácie o súčasnom stave krajiny a životného prostredia
bez ohľadu na to, ktorý z variantov referenčného koridoru bude predmetom ďalšieho podrobnejšieho
hodnotenia. Aj z tohto dôvodu je tento popis viazaný hlavne na geomorfologické členenie Slovenska (kap.
III.1.1) a na jednotlivé morfologické celky a podcelky dotknutého územia. Prípadné malé odchýlky v jednotlivých
charakteristických vlastnostiach dotknutého územia budú spresnené v nasledujúcej etape procesu
posudzovania.

III.1.1 Geomorfologické členenie a charakter morfológie dotknutej krajiny
Podľa aktualizovaného geomorfologického členenia podľa Kočický, Ivanič, 2011 (Mazúr, Lukniš, 1986) návrh
referenčného koridoru je vedený cez nasledovné oblasti Západných Karpát (uvedené členenie sa bude využívať
aj popise iných prvkov krajiny):
Tabuľka 6: Geomorfologické jednotky dotknuté referenčným koridorom

Provincia

Subprovincia

Oblasť
Lučenecko-košická
zníženina

Západné Karpaty

Vnútorné
Západné
Karpaty

Fatranskotatranská oblasť
Matransko-slanská
oblasť
Slovenské
stredohorie

Celky od východu na západ *
Košická kotlina
1,2,
Bodvianska pahorkatina
1,
Juhoslovenská kotlina
1, 2,3,
Slovenský kras
2,3,4,5,9,
Rožňavská kotlina
Cerová vrchovina

1,2,4,5,

Krupinská planina

1,4,

Malá
Podunajská pahorkatina
Dunajská
Podunajská nížina
Podunajská rovina
kotlina
*Čísla označujú geografický názov podcelku a ich častí – pozri cit. mapu.

Západopanónska
panva

0,3,4,7,8,10,
11,

Z hľadiska morfologických fenoménov krajiny je referenčný koridor navrhovaný najmä tam, kde už v súčasnosti
vedie železničná trať, ktorá využíva aj morfologické prvky krajiny. Sú to najmä medzihorské kotliny a údolia bez
morfologických bariér a nížiny, roviny a pahorkatiny južných oblastí Slovenska. Z hľadiska technologických
požiadaviek na traťový koridor, tento bude navrhovaný ešte z vyšším dôrazom na obchádzanie krajinných bariér
najmä minimalizáciou stúpaní a klesaní trate, pričom krajinné lokálne morfologické štruktúry sa budú riešiť ich
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preklenutím mostmi, tunelmi, alebo zárezmi a násypmi. Podobne budú musieť aj oblúky a zakrivenia trate v čo
najväčšej miere využívať vhodnú morfológiu krajiny z hľadiska optimalizácie vedenia traťového koridoru
a minimalizácie ovplyvnenia riadenia dopravy krajinnou štruktúrou.

III.1.2 Geologické pomery
III.1.2.1 Všeobecné geologické zhodnotenie a stavba územia
Návrh referenčného koridoru je vedený cez Vnútorné Západné Karpaty aj z hľadiska geologickej stavby. Podľa
aktuálneho Regionálneho geologického členenia Slovenska (Vass et al., 1988) sa Slovensko člení na tri úrovne
základných jednotiek geologickej stavby Slovenska, pre účel zámeru sa tu vymenujú od východu na západ
nasledujúce jednotky III. rádu v trase referenčného koridoru: Moldavská kotlina, Slovenský kras, Rožňavská
kotlina, Rimavská kotlina, vulkanity Krupinskej planiny, Ipeľská kotlina, Trnavsko-dubnícka panva a
Gabčíkovská panva. Detailnejšie členenie nie je relevantné pre účel zámeru. Istou výhodou takto zvolenej trasy
referenčného koridoru je aj obchádzanie zložitých geologických a tektonických štruktúr kde, až na výnimku
Slovenského krasu, je predkvartérna geologická stavba jednoduchšia aj vzhľadom na rozsiahlejšie a zložitejšie
technické riešenie (tunely, mosty, zárezy, násypy...). V zámere predkladáme zjednodušený popis geologickej
stavby referenčného koridoru, jednoznačne sa predpokladá precízne poznanie a terénny geologický prieskum
vo vyšších štádiách projektovej prípravy (napr. detailný priestorový geologický prieskum v oblastiach tunelového
riešenia traťového koridoru, premostenia, násypov a pod.). Na jeseň 2016 navrhovanú trasu referenčného
koridoru tak, ako je popísaná v zámere, si prešla medzinárodná skupina geológov a geotechnikov s cieľom
získania všeobecného prehľadu o geologických pomeroch v kľúčových oblastiach, kde sa predpokladá tunelové
riešenie preklenovania morfologických prekážok. Ako je uvedené na inom mieste, celková dĺžka tunelov
dosahuje cca 42 km. Z hľadiska lokálnych geologických a inžiniersko-geologických parametrov v budúcej trase
(referenčnom koridore) mnohé mimoúrovňové riešenia (tunely, kombinácia tunelov a mostov, hlboké spevnené
zárezy a vnorené tunely a pod.) budú ďalej predmetom detailnej analýzy, výskumu a prieskumu geologických
pomerov a stavby, tektoniky, svahovej stability a mnohých ďalších geo-parametrov. Až na základe empirického
poznania a komplexnej analýzy sa pristúpi k návrhu optimálneho riešenia a technického projektu železničnej
štruktúry na danej lokalite.
Základný geologický popis v návrhu referenčného koridoru tu predkladáme podľa vyššie uvedeného
geomorfologického členenia nasledovne:
Košická kotlina: geologická stavba Košickej roviny (1) predstavuje kvartérnu pleistocennú výplň proluviálnych
sedimentov štrkov a hlinitých pieskov v nízkych náplavových kužeľoch a holocénne fluviálne sedimenty.
Slovenský kras: z hľadiska referenčného koridoru tu geologická stavba predstavuje najzložitejší problém jednak
z hľadiska vlastnej geologickej náplne, starej alebo recentnej tektoniky, ale aj z hľadiska enormného výskytu
krasových fenoménov na povrchu alebo v podzemí, teda aj nepoznaných a len tušených. V oblasti medzi
obcami Jablonov, Hrušov a Krásnohorská Dlhá Lúka preniká referenčný koridor do mezozoických sekvencií
silicika (Silického príkrovu), pod sedlom Soroška, kde sa aj v súčasnosti nachádza železničný tunel vybudovaný
na začiatku 20. storočia (1912). Aj pre traťový koridor sa predpokladá tunelové riešenie. To sa bude týkať najmä
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spodných sedimentových formácií staršieho triasu – skýt, v podobe pieskovcov a kremitých pieskovcov a bridlíc
bodvasilašských vrstiev a sinských vrstiev slienitých vápencov, vápencov a dolomitov staršieho triasu.
Najmladšie sekvencie staršieho triasu predstavujú silickojablonické vrstvy piesčitých vápencov, piesčitých
bridlíc a pieskovcov známych aj ako werfenské vrstvy. Dominantne sa na geologickej stavbe tohto priestoru
podieľajú mocné a kompaktné pestré karbonátové sekvencie stredného triasu – tzv. wettersteinské vápence
a dolomity (mladší anis, starší karn) a mladšie strednotriasové sekvencie guttensteinských a steinalmských
vápencov. Mocnosť karbonátových súborov stredného a mladšieho triasu v tejto oblasti sa odhaduje na niekoľko
sto metrov (vrtmi overených min. 260 m) od súčasného povrchu. V tejto oblasti je pomerne jednoduchá
tektonická stavba územia, dominantná a morfologicky výrazná je násunová línia silického príkrovu a tektonické
okno Turnianskej kotliny (9).
Pokiaľ primárna masa vápencov predstavuje kompaktnú horninu, v súčasnosti je tento masív pozmenený najmä
krasovou (chemickou a hydrogeochemickou eróziou) činnosťou. V celom území Slovenského krasu sa
nachádza veľmi veľké množstvo známych povrchových a podzemných krasových javov a fenoménov, kde stále
prebieha aj odborný speleologický výskum a prieskum nielen z hľadiska objavovania nových jaskynných a iných
krasových priestorov v podzemí, ale aj z hľadiska jaskynnej bioty, hydrológie (hydrologického režimu)
a archeológie. Jaskynný systém v Slovenskom krase a jeho hydrologický režim je zaradený ako systém
špecifických vodných útvarov a chránený podľa medzinárodných princípov Ramsarského dohovoru. Časť
jaskynného systému (spolu s jaskynným systémom na maďarskej strane Slovenského krasu) je zaradený do
Svetového prírodného dedičstva UNESCO a tri jaskyne sú celoročne sprístupnené pre verejnosť. V miestach
referenčného koridoru sa nachádzajú jaskynné systémy Hrušovskej a Krásnohorskej jaskyne a je veľmi
pravdepodobné, že pri podrobnom geologickom prieskume (vrtné práce) a následnej realizácii tunelového
riešenia sa objavia nové nepoznané jaskynné priestory v podzemí Slovenského krasu.
Južne od Rožňavy (Rožňavskej kotliny) referenčný koridor je vedený erozívno-tektonickým údolím rieky Slaná.
To je vyplnené mocnými fluviálnymi sedimentami rieky a deluviálnymi rezíduami okolitých karbonátových
svahov. Nebude sa zasahovať do okolitých sekvencií Slovenského krasu po oboch stranách údolia.
Rožňavská kotlina: je vyplnená pleistocénnymi proluviálnymi sedimentami v nízkych náplavových kužeľoch,
deluviálno-polygenetickými sedimentami mladšieho pleistocénu a holocénu. Údolná niva je vyplnená fluviálnymi
sedimentami.
Bodvianska pahorkatina: sa dotýka len okrajovo v podobe pleistocénno-holocénnych sedimentov a gravitačne
resedimentovaných piesčitých a hlinitopiesčitých aluviálnych a fluviánych sedimentov.
Juhoslovenská kotlina:

predstavuje

rozsiahlu

pahorkatinno-kolínnu

štruktúru

krajiny v podstate

od

morfologického ukončenia Slovenského krasu údolím rieky Slaná, ďalej tromi rozsiahlymi kotlinami – Rimavskej,
Lučeneckej a Ipeľskej až po štruktúry Podunajskej krajiny. Referenčný koridor je vedený sledujúc súčasnú
železničnú trať najmä v údolných náplavách riek, ktoré predstavujú dominantné holocénne (kvartérne) fluviálne
sedimenty hlín, pieskov a štrkov. Medzi riekami Rimava a Blh preklenuje viac úrovňové riečne terasy stredného
pleistocénu s pokryvom spraší a nerozlíšených deluviálnych hlín a splachov.
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V Cerovej vrchovine sa nachádzajú neogénne sedimenty miocénu v podobe pieskovcov a prachovcov, ktoré
vytvárajú morfologicky pestrejšiu krajinu. Elevačné štruktúry sa budú preklenovať tunelmi (najmä medzi
Hodejovom a Fiľakovom). V tejto oblasti sa vyskytujú aj prejavy pliocén-pleistocénneho alkalického bazaltového
vulkanizmu najmä v podobe lávových prúdov bazaltov a sprievodných vulkano-sedimentárnych štruktúr tufov,
tufitov a brekcií. Pod Lučencom referenčný koridor prechádza údolím Ipľa (Ipeľská kotlina), kde, podobne ako
na iných miestach, dominujú holocénne a kvartérne fluviálne sedimenty rieky. Morfológiu kolínnej krajiny pod
Veľkým Krtíšom vytvárajú najmä mocné sedimenty eolicko-deluviálnych sedimentov spraší a sprašových hlín
mladšieho pleistocénu.
Krupinská planina: predstavuje krátky úsek v referenčnom koridore v okolí mesta Šahy. Na stavbe južnej časti
Krupinskej planiny sa podieľa najmä vulkanicko-sedimentárny komplex I. etapy štiavnickej erupčnej fázy
(vulkano-sedimetárny komplex) stredného miocénu – bádenu v podobe najmä tufitických siltovcov, tufitov
a ílovcov a pyroxenicko-amfibolických andezitov v podobe vulkanických prúdov a sedimentov. Medzi riekami
Ipeľ a Hron (Šahy a Želiezovce) vystupuje Ipeľská pahorkatina ako morforlogická hrásť budovaná komplexmi
andezitového vulkanizmu stredného miocénu (sarmat) najmä v podobe pestrých pyroxenických andezitov
a vulkanoklastík, v sprievode deluviálno-polygenetických sedimentov vulkanickej genézy a redeponovaných
hlinito-ílovitých a piesčitých svahových hlín. Mladší pleistocén je vyvinutý v podobe eolických sprašových
nánosov a výplní depresných štruktúr krajiny.
Podunajská pahorkatina: predstavuje v zámere najrozsiahlejší komplex pleistocénnych dominantne fluviálnych
sedimentov s pokryvom spraší, deluviálnych hlín a splachov. Podložie tvoria mocné komplexy riečnych nánosov
štrkov, pieskov a piesčitých hlín. Elevačná štruktúra v oblasti Kolta je vybudovaná tektonickým procesom,
a v nej sú erozívne odkryté staršie sedimenty pliocénu pieskov, pieskovcov a uhoľných ílov.
Podunajská rovina: v podstate od Nových Zámkov je trasa referenčného koridou vedená po rozsiahlej
Podunajskej rovine, ktorá je vyplnená mocným komplexom fluviálnych sedimentov. Referenčný koridor tu
kopíruje súčasnú železničnú trať. Občas sa preklenujú eolické sedimenty viatych pieskov (v podobe dún), ktoré
sa ale najmä poľnohospodárskou činnosťou stratili. Zaujímavejšie sú depresné plochy vyplnené
mineralizovanými pôdami ležiacimi na štrkoch mladšieho pleisotcénu – holocén. V hlbších depresiách sa tu
vyskytujú fluviálno-organické sedimenty v podobe humóznych hlín a rašelinísk. V oblasti Dunaja sa nachádza
viacvrstvový holocénny a kvartérny komplex fluviálnych sedimentov rieky, resedimentovaných uloženín
a náplav nivných hlín, štrkov a pieskov a sedimentov dnovej akumulácie v nízkych terasách.

III.1.2.2 Inžiniersko-geologické pomery dotknutého územia
V nasledovnej časti predkladáme všeobecný popis inžiniersko-geologických pomerov dotknutého územia,
identifikované svahové poruchy a deformácie a ďalšie známe skutočnosti kvartérnej stavby dotknutej krajiny
a reagencie zemského povrchu v krajine referenčného koridoru. Tieto skutočnosti sú však veľmi významné a vo
vyšších štádiách predprojektovej a projektovej prípravy sa týmto problémovým okruhom bude treba venovať
mimoriadne dôsledne a detailne, nakoľko ovplyvňujú ďalší vývoj celého zámeru. To predpokladá najmä
podrobný geologický a inžiniersko-geologický prieskum dotknutého územia a identifikáciu geologických rizík
a problémov najmä vo vzťahu k stabilite územia, svahových porúch jestvujúcich, alebo vyvolaných výstavbou
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alebo prevádzkou zámeru, seizmickej odozvy, tektonickej stability a ostatných recentných prejavov zemského
povrchu.
Podľa Inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska (M. Hrašna, A. Klukanová, 2002) definujeme dotknuté
územie na základe genézy a litologickej povahy hornín v podloží pôdneho horizontu. Rozlišujú sa rajóny
kvartérnych a rajóny predkvartérnych hornín. V prípade vystupovania dvoch kvartérnych litologických
komplexov nad sebou a pri hrúbke povrchového komplexu menšej ako 5 m je dominantný ten, ktorý definuje
(určuje) stabilitu a únosnosť podložia stavby, v tomto prípade stavby traťového koridoru. Na základe indikatívnej
schémy rizík svahových pohybov (obr. 12) je zrejmé, že referenčný koridor je vedený mimo území mimoriadne
náchylných na inžiniersko-geologické riziká, alebo svahové pohyby (pozri tiež Atlas máp stability svahov,
Náchylnosť územia na svahové deformácie, 2002, E. Kotrčová, T. Martinčeková, IGHP Žilina, Geofond a
mapový portál ŠGÚDŠ Bratislava).
Obrázok 12: Mapa rizikových oblasti z hľadiska svahových pohybov a prienik referenčného koridoru

Zdroj: Mapový portál www.geology.sk
Košická kotlina: v rámci regionálneho IG členenia referenčný koridor prechádza cez oblasť vnútrohorských
kotlín a oblasť jadrových stredohorí. Celé toto územie je z hľadiska stability svahov v referenčnom koridore
stabilné a nevyskytuje sa tu potenciál svahových pohybov.
Slovenský kras: Rožňavská kotlina je zaradená do oblasti vnútrohorských kotlín so stabilným IG podkladom
vzhľadom na požadované parametre. Údolím rieky Slaná prechádza referenčný koridor cez alúvia a delúvia
vznikajúce rozpadom svahov oboch okolitých planín Slovenského krasu – Plešiveckej a Silickej. V týchto
svahových sutiach, sutinách a ostatných deluviálnych štruktúrach je akákoľvek stavba veľmi problematická.
Referenčný koridor nezasahuje do týchto nestabilných štruktúr, je vedený údolnou nivou na teréne a v oblasti
Slavca po estakáde nad úrovňou terénu preklenuje rieku Slaná, cesty a sídelné a hospodárske zariadenia.

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 38 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Podľa Registra svahových deformácií (2013) v trase referenčného koridoru nie je registrovaný recentný a ani
potenciálny svahový pohyb, alebo iná forma destabilizácie svahu. Jedinou inžiniersko-geologickou štruktúrou je
hrubá deluviálna suť, skalný rozsyp s hlinitou výplňou na západnom úpätí Silickej planiny medzi obcami Brzotín
a Slavec. Referenčný koridor míňa uvedenú štruktúru.
Juhoslovenská kotlina: z hľadiska referenčného koridoru je stabilnou oblasťou rozsiahlej vnútrohorskej kotliny.
V oblasti údolia Gortvy, kde vo variante 2 je referenčný koridor vedený údolím a priľahlou pahorkatinou Cerovej
vrchoviny, neďaleko obce Radzovce a pri priblížení sa k Fiľakovu, sa nachádza prirodzene stabilizovaná
svahová porucha s potenciálom svahového pohybu pri jej narušení stavebnou činnosťou. Podobne stabilná
situácia je aj v údolí Ipeľskej kotliny, kde referenčný koridor prechádza aj oblasťou vulkanických vrchovín medzi
obcami Trenč a Muľa (tunelové riešenie v smere na Veľké Zlievce pod Veľkým Krtíšom). Svahová stabilita je
porušená v oblasti Ipeľského predmostia v okolí kóty Drienok v južnej časti Krupinskej planiny, kde sa komplex
vulkanoklastík a andezitových hornín preklenuje dlhým tunelom v smere na Šahy. Potenciál svahových pohybov
sa tu bude musieť detailne preskúmať a následne technicky eliminovať. Za mestom Šahy referenčný koridor
opúšťa oblasť vulkanických vrchovín Krupinskej planiny a prechádza do rozsiahlej Podunajskej nížiny. Na
niektorých

svahoch

Dunajskej

pahorkatiny

v oblasti

Sikenice

–

Santovská

pahorkatina

(oblasť

vnútrokarpatských nížin) prechádza cez značne nestabilné neogéne svahy pahorkatiny, aj keď výraznejšie
elevačné časti sa preklenujú tunelovým riešením. V tejto oblasti je v trase referenčného koridoru registrovaný
neogénny prirodzene stabilizovaný zosuv. Podobne aj tu sa bude musieť realizovať podrobný a detailný
inžiniersko-geologický prieskum svahovej stability a únosnosti predkvartérnych geologických útvarov.
Od údolnej nive rieky Hron pri meste Želiezovce pokračuje referenčný koridor rozsiahlou Dunajskou nížinou
sledujúc

súčasný

dopravný

koridor

a súvisiacu

infraštruktúru.

Elevačné

morfoštruktúry

oblasti

vnútrokarpatských nížin Dunajskej pahorkatiny referenčný koridor prekonáva technickými prvkami, zárezmi,
násypmi a inými technickými riešeniami. Po prechode do Dunajskej nížiny až po oblasť Dunaja je celé toto
ploché nížinné územie bez svahových rizík.

III.1.2.3 Tektonická a seizmická úroveň dotknutej krajiny
Seizmicita v zásade vzniká dvojakým spôsobom a to buď ako reakcia geologického (vulkanogénneho) pnutia
v hĺbkach Zeme, ktoré sa prejaví na povrchu ako prirodzený prírodný jav najčastejšie v podobe zemetrasenia
alebo iných pohybov zemského povrchu, alebo spôsobom vyvolaným ľudskou činnosťou, ktorá sa niekde
označuje aj technická seizmicita. Seizmicita nepatrí k bežným zaťaženiam krajiny, ktorých účinok sa zohľadňuje
výpočtom akejkoľvek stavebnej konštrukcie, a preto sa takéto zaťaženie a riziko klasifikuje aj ako vis maior.
Seizmologické preskúmanie a monitorovanie územia Slovenska je na vysokej úrovni a vykonáva sa aj v trase
referenčného koridoru. Na základe dostupných dát potrebných pre účel zámeru možno konštatovať, že
seizmické zaťaženie predstavuje strednú úroveň potenciálnej zemetrasnej aktivity. Na Slovensku môžeme
vyčleniť niekoľko epicentrálnych zón potenciálnej seizmickej aktivity. Jednou z najaktívnejších je oblasť severne
od Komárna v Dunajskej nížine, teda čiastočne aj v trase referenčného koridoru, kde je seizmická aktivita
podmieňovaná hlboko v tektonickom rozhraní medzi karpatským a panónskym blokom zemskej kôry, ktoré je
v súčasnosti prekryté niekoľko sto metrov hrubými sedimentmi neogénu a kvartéru. Dynamika tektonických

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 39 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

pohybov v hĺbkach sa však pravidelne prejavuje aj na povrchu. V súčasnosti sa pohyby povrchu vyvolané
hĺbkovými vertikálnymi pohybmi monitorujú spravidla meraním na 24 bodoch rozložených po Slovenskej
geodynamickej referenčnej siete (SLOVGERENET/SGRN), ktorá je aj súčasťou Slovenskej priestorovej
observačnej služby (SKPOS). Takto sú k dispozícii aktuálne údaje o potenciálnej seizmickej aktivite, ktoré sa
môžu preniesť aj do konečného technického riešenia traťového koridoru. V zásade, na základe pre tento účel
získaných údajov, v celej trase referenčného koridoru nehrozí vyšší stupeň seizmickej aktivity, či vertikálnych
alebo horizontálnych tektonických pohybov v geologickom prostredí.
Hodnotenie antropogénnej technickej seizmicity je otázkou technologického prístupu pri riešení zámeru a jeho
prevedení do realizačnej fázy. Bližší popis je v kap IV.2.1 Výstupy – emisie hluku a technickej seizmicity.
V niektorých oblastiach referenčného koridoru je krajina citlivá, a reaguje na nevhodné zásahy do Zeme a do
citlivých oblastí povrchu. Zámer však nepredpokladá také zásahy do zemskej kôry a povrchu, ktoré by
podmienili takéto prejavy. Najmä však pri riešení tunelov traťového koridoru sa bude musieť k tejto otázke
pristupovať veľmi citlivo a obozretne.

III.1.3 Pedologické pomery
Vývoj pôd je výrazne ovplyvňovaný všetkými prvkami fyzicko-geografického prostredia (substrátom, reliéfom,
klímou, vodou, rastlinstvom a živočíšstvom) sprevádzaný zložitými chemickými, fyzikálnymi a biologickými
procesmi, ale aj antropogénnymi zásahmi do pôdy.

III.1.3.1 Základný prehľad pôdnych typov dotknutého územia
Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej kategorizácie pôd. Zahŕňa
skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou pôdneho profilu, tzn. určitou kombináciou diagnostických
horizontov, ako výsledok kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného procesu, ktorý sa vyvíjal a vyvíja
v rovnakých hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou vegetáciou. V území referenčného koridoru,
resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí sa nachádzajú:
Iniciálne pôdy
Ide o skupinu pôd s iniciálnym pôdotvorným procesom, tlmeným či narúšaným rôznymi faktormi a podmienkami.
Ide o pôdy prevažne s ochrickým Ao-horizontom, silikátovým až karbonátovým bez ďalších diagnostických
horizontov, s výnimkou glejového horizontu, občas s umbrickým Au-horizontom a náznakmi ďalších horizontov.
V rámci tejto skupiny pôd ide o pôdne typy:
Litozem (LI), ktorá má málo vyvinutú plytkú pôdu, s ochrickým Ao-horizontom bez ďalších diagnostických
znakov, ktorá vznikla na pevných a spevnených karbonátových alebo silikátových horninách. Je bez porastu
a vyskytuje sa vo vyšších polohách prevažne na alpínskych lúkach. Typická sekvencia horizontov je
nasledovná: Ao – R, Oo – R, Om – R. Vyskytuje sa v subtypoch modálna a organogénna. Konkrétne ide
o litozeme modálne karbonátové, z vápencov, miestami s plytkými substrátmi typu terrae calcis a zo zvetralín
pevných karbonátových hornín, o litozeme z ľahších zvetralín kyslých hornín a litozeme zo zvetralín kremencov
a z terciérnych sedimentov s výrazným zastúpením kremenného skeletu.
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Regozem (RM), v starších klasifikáciách mačinové pôdy, predstavuje pôdu s ochrickým Ao-horizontom (svetlý,
plytký – hrúbky do 30 cm), bez ďalších diagnostických horizontov, z nespevnených silikátových až
karbonátových sedimentov, s výnimkou recentných alúvií. Pôdotvorný substrát je teda tvorený eolickými
a príbuznými sedimentmi (viate piesky, spraše, polygenetické hliny), neogénnymi pieskami až ílmi a podobne.
Veľmi často sú tieto pôdy na miestach, kde boli eróziou úplne odstránené pôvodné pôdy. Pôda sa využíva ako
orná pôda, sady, menej lesy. Typická sekvencia horizontov je nasledovná: Ao – C. Vyskytuje sa v subtypoch
modálna, kultizemná, podzolová, pseudoglejová a glejová. Z uvedeného pôdneho typu sa vyskytujú v území
referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
RM1 – Regozeme arenické silikátové, resp. regozeme modálne (kultizemné) silikátové, piesčité a hlinito-piesčité
so sprievodnými kambizemami arenickými nasýtenými (kambizemami modálnymi a kultizemnými nasýtenými)
a lokálnymi (v depresiách) glejmi arenickými (gleje modálne kultizemné), piesčité a hlinito-piesčité), ktorých
pôdotvorným substrátom sú nekarbonátové viate piesky, pričom ide o pôdy často s ochrickým A -horizontom,
miestami i s náznakmi kambického Bv-horizontu, hlboké, zrnitostne ľahké, s kyslou pôdnou reakciou, priepustné
pre vodu. Tvoria prevažne ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny a kukurica, resp. ide o trvalé trávne porasty
a borovicové lesy, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je vysoká priepustnosť pre vodu, nízka pôdna
reakcia, obsah prístupných živín a nedostatok vlahy a potenciálnym degradačným procesom je veterná erózia
a acidifikácia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva pri prípadnej kontaminácii a možnosti jej prieniku do
hlbších častí pôdneho profilu.
RM2 – Regozeme arenické karbonátové modálne (kultizemné) piesčité a hlinito-piesčité so sprievodnými
černozemami modálnymi (kultizemnými) karbonátovými piesčitými a hlinito-piesčitými, ktorých pôdotvorným
substrátom sú karbonátové viate piesky, pričom ide o pôdy často s plytkým A-horizontom, s neutrálnou pôdnou
reakciou, zrnitostne ľahké a hlboké. Tvoria prevažne ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, kukurica,
špeciálne plodiny a krmoviny, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je vysoká priepustnosť pre vodu,
nízka pôdna reakcia, obsah prístupných živín a nedostatok vlahy a potenciálnym degradačným procesom je
veterná erózia a acidifikácia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva pri prípadnej kontaminácii nebezpečie
posunu kontaminantov do hlbších častí pôdneho profilu. Konkrétne ide o regozeme zo stredne ťažkých až
ľahších silikátovo-karbonátových terciérnych sedimentov a z polygenetických hlín, regozeme modálne
a kultizemné silikátové ľahké, z nekarbonátových viatych a preplavených pieskov, regozeme kultizemné
a modálne karbonátové, zo spraší, regozeme kultizemné karbonátové ľahké, lokálne modálne z karbonátových
pieskov, miestami s prekryvom spraší, regozeme modálne a kultizemné karbonátové ľahké, z viatych
karbonátových pieskov, regozeme modálne a kultizemné karbonátové ľahké, z viatych karbonátových pieskov.
Fluvizem (FM) v starších klasifikáciách nivné pôdy) predstavuje pôdu s diagnostickým ochrickým Ao-horizontom
do 30 cm a možným náznakom glejového G-horizontu do 100 cm z holocénnych fluviálnych sedimentov. Ide
o pôdu, ktorá je, alebo donedávna bola, ovplyvňovaná záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej
vody. Má svetlý humusový horizont. Z klimatického hľadiska ide o azonálnu pôdu, lebo sa viaže na alúviá a
náplavové kužele všetkých riečnych tokov. Využíva sa ako orná pôda, na zeleninárstvo, lúky, prípadne porast
tvoria aj lužné lesy. Typická sekvencia horizontov je nasledovná: Ao – C. Vyskytuje sa v subtypoch modálna,
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kultizemná, glejová, slanisková a slancová. Z uvedeného pôdneho typu sa vyskytujú v území referenčného
koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
FM1 – Fluvizeme typické (modálne – kultizemné) so sprievodnými a lokálnymi fluvizemami glejovými
a arenickými, ktorých pôdotvorným substrátom sú nekarbonátové aluviálne sedimenty, pričom ide o pôdy
s ochrickým nivným Ao-horizontom, zrnitostne stredne ťažké až ťažké i ľahké (zrnitostne značne variabilné),
pôdna reakcia slabo kyslá, prevažne hlboké pôdy, ale aj stredne hlboké alebo plytké pôdy s rôznym obsahom
skeletu, vyskytujúce sa v nivách vodných tokov. Tvoria väčšinou prevažne orné pôdy, na ktorých sa pestujú
obilniny, kukurica, strukoviny a krmoviny), pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je výška hladiny
podzemnej vody a potenciálnym degradačným procesom je nepriaznivý vodný a vzdušný režim najmä na
pôdach s vyšším zastúpením ílu alebo piesku, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti možnosť
translokácie kontaminovaných látok do hlbších častí pôd profilu a do podzemných vôd.
FM2 – Fluvizeme typické modálne (kultizemné) so sprievodnými a lokálnymi fluvizemami glejovými
(kultizemnými) a arenickými a regozemami arenickými (modálnymi (kultizemnými) piesčitými a piesčitohlinitými), ktorých pôdotvorným substrátom sú nekarbonátové aluviálne sedimenty a viate piesky, pričom ide
o pôdy často s ochrickým Ao-horizontom, zrnitostne značne variabilné, pôdna reakcia slabo kyslá, prevažne
hlboké ale aj stredne hlboké, alebo plytké pôdy s rôznym obsahom skeletu, vyskytujúce sa v nivách vodných
tokov. Tvoria väčšinou ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, zelenina a krmoviny a menej trávnaté porasty,
pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je často výrazné zastúpenie frakcie piesku už v A-horizonte, ktorý
je pomerne tenký a chudobný na živiny a potenciálnym degradačným procesom je nepriaznivý vodný a vzdušný
režim a čiastočne veterná erózia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti translokácie
kontaminovaných látok do spodnej časti pôdneho profilu a do podzemných vôd.
FM3 – Fluvizeme modálne (kultizemné) karbonátové so sprievodnými a lokálnymi fluvizemami glejovými
(kultizemnými) karbonátovými, ktorých pôdotvorným substrátom sú karbonátové aluviálne sedimenty, pričom
ide o pôdy často s ochrickým Ao-horizontom, zrnitostne značne variabilné s obsahom karbonátov v celom
pôdnom profile, pôdna reakcia slabo alkalická, prevažne hlboké ale aj stredne hlboké, alebo plytké pôdy
s rôznym obsahom skeletu, vyskytujúce sa v nivách vodných tokov. Tvoria väčšinou ornú pôdu, na ktorej sa
pestujú obilniny a krmoviny a menej trvalé trávne porasty, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je často
hĺbka hladiny podzemnej vody a potenciálnym degradačným procesom je často nepriaznivý vodný a vzdušný
režim, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti čiastočnej imobilizácii kontaminovaných látok do
spodnej časti pôdneho profilu a do podzemných vôd.
FM5 – Fluvizeme glejové (kultizemné glejové) so sprievodnými a lokálnymi glejmi, ktorých pôdotvorným
substrátom sú karbonátové a nekarbonátové aluviálne sedimenty, pričom ide o pôdy často s vysokou hladinou
podzemnej vody, s výrazným zastúpením frakcie ílu v pôdnom profile, zrnitostne ťažké, resp. pestré, slabo kyslé
až kyslé s vyšším obsahom menej kvalitného humusu s ochrickým Ao-horizontom, pôdna reakcia slabo
alkalická, neutrálna až kyslá, prevažne stredne hlboké až plytké pôdy s ovplyvnením pôdneho profilu
stagnujúcou podzemnou vodou (medzi 30 – 100 cm od povrchu) vyskytujúce sa v nivách vodných tokov. Tvoria
väčšinou trvalé trávnaté porasty, hydrofyty, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je hĺbka podzemnej
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vody a potenciálnym degradačným procesom je nepriaznivý vodný a vzdušný režim a glejové procesy, pričom
náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti kontaminácie podzemných vôd. Konkrétne ide o fluvizeme
(fluvizeme glejové z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov, fluvizeme kultizemné,
sprievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizemné ľahké, z nekarbonátových aluviálnych sedimentov,
fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové, karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké,
z karbonátových aluviálnych sedimentov).
Ranker (RN) predstavuje pôdu so silikátovým A-horizontom (tmavý, plytký – hrúbky do 30 cm), sorpčne
nenasýteným, s obsahom nekvalitného humusu do 10 % a bez ďalších diagnostických horizontov alebo len
s ich náznakmi. Substrát tvoria silne skeletnaté zvetraliny pevných silikátových hornín (granity, kremité diority,
ryolity, dacity, ruly, svory, migmatity a pod.) a preto obsahuje viac ako 50 % skeletu. Vyskytuje sa na strmých
svahoch, nejde však o plošné zastúpenie týchto pôd, skôr o územia ostrovčekovitého charakteru, vo
vysokohorských oblastiach nad hranicou lesa, pod kosodrevinou až alpínskymi lúkami prípadne pod sutinovými
lesmi (lipa, javor, jaseň). Pre pôdy s vývojom pôd pod lesmi je charakteristická tiež prítomnosť organogénneho
O-horizontu nad A-horizontom. Je to horizont, resp. súbor veľmi tenkých horizontov tzv. nadložného humusu
lesných pôd, tvorený procesom akumulácie organických látok s nižším stupňom rozkladu v terestrických
podmienkach, s obsahom organickej hmoty nad 30 objemových %. Typická sekvencia horizontov je nasledovná:
A – C – R. Vyskytuje sa v subtypoch modálny, kultizemný, organogénny, kambizemný, andozemný a podzolový.
Konkrétne ide o rankre zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín a rankre
zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín. Taktiež ide o rankre z ľahších zvetralín kyslých hornín a rankre zo
zvetralín kremencov a z terciérnych sedimentov s výrazným zastúpením kremenného skeletu.
Rendzinové pôdy
Ide o skupinu pôd s mačinovým pôdotvorným procesom až po procesy akumulácie a stabilizácie humusu
s výnimkou pôd recentných alúvií. Predstavujú pôdy s molickým Am-horizontom, niekedy až ochrickým
horizontom, bez ďalších diagnostických horizontov alebo len s ich náznakmi. V rámci tejto skupiny pôd ide
o pôdne typy:
Rendzina (RA) predstavuje pôdu s molickým karbonátovým Amc-horizontom zozvetralín pevných a spevnených
karbonátových hornín (vápenec, dolomit, vápnitý zlepenec, sádrovec). Pôda je prevažne plytká, hlinitá, so
skeletnatosťou nad 30 %, v pedóne do 60 cm od povrchu. Dominantným pôdotvorným procesom je akumulácia
a stabilizácia humusu. Za prítomnosti karbonátov v pôde nedochádza k zvetrávacím a translokačným procesom.
Lokalizuje sa vzhľadom na substrát v krasových oblastiach. Pokrývajú ju lesy, pasienky, alpínske lúky
a čiastočne aj orná pôda. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Amc – Cc – Rc. Vyskytuje sa v subtypoch
modálna, kultizemná, organozemná, litozemná, kambizemná, sutinová a rubifikovaná. Z uvedeného pôdneho
typu sa vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
RA2 - Rendziny typické a rubefikované (kultizemné) so sprievodnými a lokálnymi litozemami modálnymi
karbonátovými, ktorých pôdotvorným substrátom sú vápence, miestami s plytkými pokryvmi terrae calcis,
pričom ide o pôdy prevažne veľmi plytké (do 10 cm) s neutrálnou pôdnou reakciou, silne skeletnaté, často
rubifikované. Tvoria väčšinou lesné pôdy, trvalé trávnaté porasty a škrapové polia, pričom limitujúcim faktorom
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pôdnej úrodnosti je veľmi plytký pôdny profil a značná skeletnatosť a potenciálnym degradačným procesom je
vodná erózia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva pri prípadnej kontaminácii možnosť transportu
kontaminovaných látok systémom puklín do podzemných vôd krasu.
RA3 - Rendziny a kambizeme rendzinové (kultizemné) so sprievodnými a lokálnymi litozemami karbonátovými
a rendzinami sutinovými, ktorých pôdotvorným substrátom sú zvetraliny pevných karbonátových hornín, pričom
ide o pôdy prevažne so Ac – Cc, alebo A – Bv – Cc stavbou profilu, s neutrálnou pôdnou reakciou
a karbonátovým A-horizontom, často značne skeletnaté. Tvoria prevažne lesné pôdy, trvalé trávne porasty
a menej orné pôdy, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je prevažne plytký pôdny profil a značná
skeletnatosť a potenciálnym degradačným procesom je čiastočne vodná erózia, pričom náchylnosť na
kontamináciu spočíva vo väzbe kontaminovaných látok na organickú časť pôdy. Konkrétne ide o rendziny
(rendziny modálne, kultizemné, litozemné a rubifikované, karbonátové, z vápencov, miestami s plytkými
substrátmi typu terrae calcis a rendziny sutinové zo zvetralín pevných karbonátových hornín).
Pararendzina (PR) predstavuje pôdu s molickým karbonátovým Amc – horizontom, niekedy ochrickým Aohorizontom zo zvetralín spevnených karbonátovo-silikátových hornín (vápnité pieskovce až ílovce, vápnité
bridlice, slieňovce, vápnitý flyš). Ide o tzv. nepravú rendzinu. V A-horizonte prebieha odvápnenie a obsahuje asi
2,5 % humusu. Ide skôr o lesné pôdy stredne hlboké, ktoré sa vyskytujú v nižších polohách do 900 m n. m. a
vo flyšových pohoriach. Využíva sa ako orná pôda, sady, lesy. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Amc
– Cc niekedy až Aoc – Cc. Vyskytuje sa v subtypoch modálna, kambizemná, pseudoglejová, rubifikovaná
a kultizemná. Z uvedeného pôdneho typu sa vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na území
dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
PR1 – Pararendziny a regozeme (kultizemné) karbonátové so sprievodnými a lokálnymi hnedozemami
kultizemnými (modálnymi) erodovanými, ktorých pôdotvorným substrátom sú silikátovo-karbonátové terciérne
sedimenty a polygenetické hliny, pričom ide o pôdy často s karbonátovým A-horizontom s neutrálnou pôdnou
reakciou, nižším obsahom skeletu, zrnitostne stredne ťažké, ťažké až ľahké, prevažne hlboké. Tvoria prevažne
ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny a kukurica, resp. ide o trvalé trávne porasty, v menšej miere i les, pričom
limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je hrúbka a kvalita humusového horizontu a potenciálnym degradačným
procesom je erózia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti prienikov kontaminovaných látok
do hlbších častí pôdneho profilu. Konkrétne ide o pararendziny (pararendziny zo stredne ťažkých až ľahších
silikátovo-karbonátových terciérnych sedimentov a z polygenetických hlín, pararendziny zo skeletnatých,
prevažne terciérnych sedimentov).
Molické pôdy
Ide o skupinu pôd s procesom intenzívneho hromadenia a premeny organických látok – humifikácie zvyškov
hlavne stepnej a lužnej vegetácie, podmieňujúcim vznik molického Am-horizontu, v podmienkach
nepriesakového až periodicky priesakového vodného režimu. Pôdy s dominantným molickým Am-horizontom,
ktoré okrem možnej prítomnosti glejového horizontu sú bez ďalších diagnostických horizontov alebo len s ich
náznakmi. V rámci tejto skupiny pôd ide o pôdne typy:
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Smonica (SA) predstavuje pôdu s molickým smonicovým Amn-horizontom z textúrne ťažkých napučiavajúcich
substrátov – ílov (podiel ílovej frakcie nad 30 %), ktoré sú minerálne veľmi bohaté. Ide o humóznu pôdu, ktorá
obsahuje tzv. migrujúci M-horizont prizmatickej štruktúry so šikmým ukončením podstavy. Vznikala v dôsledku
zväčšovania objemu napučiavajúcich ílov (typu montmorilonit, alofanit) pri prijímaní atmosférickej vody,
v období sucha sa rozpuká a do niekoľko metrových puklín sa akumuluje hmota. Lokalizuje sa na plochom
reliéfe. V súčasnosti sa využíva ako orná pôda. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Amn – A+C – C.
Vyskytuje sa v subtypoch modálna, kultizemná a pseudoglejová. Konkrétne ide o smonice z neogénnych ílov.
Černozem (ČM) predstavuje pôdu s molickým karbonátovým alebo silikátovým A-horizontom z nespevnených
hornín. Obsahuje tmavošedý až šedočervený, sorpčne nasýtený (nad 50 %) humusový horizont, ktorý má
hrúbku nad 30 cm a neobsahuje znaky oglejenia spôsobené podzemnou vodou. Humusový horizont má
hrudkovitú až nevýrazne polyedrickú štruktúru, je prevažne hlinitý s priemerným obsahom humusu 3,2 %, ktorý
neobsahuje karbonáty, aj keď ide o pôdu vyvinutú na karbonátových substrátoch. Černozem sa považuje za
reliktnú pôdu, ktorá vznikala v stepnej mierne kontinentálnej klíme s prevahou zrážok v letnom i zimnom období.
Vzniká vplyvom pôdotvorného režimu, ktorý je nepremyvný až slabo premyvný. Tvorila sa v oblasti mierne
zvlnenej roviny pod vysokotrávnatou stepou alebo v stepnej časti lesostepnej zóny. Vyskytuje sa na sprašiach,
na starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádza k záplavám a v niektorých územiach aj
na sprašových hlinách. V súčasnosti sa vyskytuje vo všetkých nížinách Slovenska a využíva sa ako orná pôda.
Typická sekvencia horizontov predstavuje: Am – C, resp. Am – Amc – Cc (černozeme vznikajú na sprašiach,
ktoré sú karbonatického pôvodu a odvápnený je iba horizont Am). Vyskytuje sa v subtypoch modálna,
kultizemná, hnedozemná, luvizemná, kambizemná, čiernicová a slanisková. Z uvedeného pôdneho typu sa
vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
ČM1 – Černozeme typické, karbonátové so sprievodnými a lokálnymi černozemami erodovanými a regozemami
typickými karbonátovými, ktorých pôdotvorným substrátom sú spraše, pričom ide o pôdy často s molickým
černozemným A-horizontom s výskytom karbonátov v celom pôdnom profile a s neutrálnou pôdnou reakciou,
zrnitostne stredne ťažké až ľahké, hlboké. Tvoria väčšinou ornú pôdu, na ktorej sa pestujú ozimná pšenica,
kukurica a špeciálne plodiny, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je často hrúbka humusového
horizontu na erodovaných pôdach a potenciálnym degradačným procesom je možnosť erózie, pričom
náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti väzby rizikových prvkov v A-horizonte (obsah humusu
a karbonátov).
ČM2 – Černozeme typické so sprievodnými a lokálnymi černozemami erodovanými a regozemami typickými
karbonátovými, ktorých pôdotvorným substrátom sú spraše, pričom ide o pôdy často s molickým
nekarbonátovým A-horizontom, karbonátové v prechodnom A/C-horizonte a substráte, zrnitostne stredne ťažké
až ľahké, hlboké s neutrálnou pôdnou reakciou. Tvoria väčšinou ornú pôdu, na ktorej sa pestujú ozimná pšenica,
kukurica a špeciálne plodiny, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je často hrúbka A-horizontu na
erodovaných pôdach a regozemiach a potenciálnym degradačným procesom je možnosť erózie, pričom
náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti väzby rizikových prvkov na humóznych pôdach.
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ČM3 – Černozeme typické kultizemné (modálne) karbonátové a černozeme arenické karbonátové, stredne
ťažké a ľahké so sprievodnými a lokálnymi regozemami modálnymi (kultizemnými) karbonátovými, piesčitými
a hlinito-piesčitými, ktorých pôdotvorným substrátom sú karbonátové viate piesky, miestami s prekryvom spraší,
pričom ide o pôdy často s karbonátovým molickým A-horizontom, zrnitostne stredne ťažké až ľahké, hlboké.
Tvoria väčšinou ornú pôdu, na ktorej sa pestujú ozimná pšenica, kukurica a špeciálne plodiny, pričom limitujúcim
faktorom pôdnej úrodnosti je často hrúbka A-horizontu pri zrnitostne ľahkých černozemiach a regozemiach
a potenciálnym degradačným procesom je možnosť veternej erózie, pričom náchylnosť na kontamináciu
spočíva najmä pri arenických subtypoch v možnosti translokácie kontaminovaných látok do hlbších častí
pôdneho profilu.
ČM4 – Černozeme hnedozemné (kultizemné hnedozemné) a černozeme pseudoglejové (kultizemné
pseudoglejové), ktorých pôdotvorným substrátom sú spraše a sprašové hliny, pričom ide o pôdy s molickým Ahorizontom a s náznakmi luvického Bt-horizontu, alebo mramorovaného Bm-horizontu pod A-horizontom,
zrnitostne stredne ťažké, hlboké. Tvoria väčšinou orné pôdy, na ktorých sa pestujú ozimné obilniny, kukurica,
špeciálne plodiny a krmoviny, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je náznak textúrnej diferenciácie
pôdneho profilu a zníženie priepustnosti pre vodu a potenciálnym degradačným procesom je možnosť erózie
najmä pri pôdach s plytším A-horizontom, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v čiastočnej imobilizácii
kontaminovaných látok (prítomnosť Bt-horizontu).
ČM6 – Černozeme čiernicové (kultizemné) karbonátové so sprievodnými a lokálnymi čiernicami černozemnými
(kultizemné) karbonátovými až čiernicami glejovými (kultizemnými) karbonátovými, ktorých pôdotvorným
substrátom sú staré karbonátové fluviálne sedimenty, pričom ide o pôdy prevažne s molickým A-horizontom,
zrnitostne prevažne stredne ťažké, s obsahom karbonátov v celom pôdnom profile, hlboké. Tvoria prevažne
ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, kukurica, zelenina a špeciálne plodiny, pričom limitujúcim faktorom
pôdnej úrodnosti na glejových subtypoch je limitujúca hĺbka podzemnej vody a potenciálnym degradačným
procesom na glejových subtypoch sú glejové procesy, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v imobilizácii
rizikových prvkov (značný obsah humusu a karbonátov).
ČM7 – Černozeme čiernicové (kultizemné) karbonátové so sprievodnými čiernicami modálnymi (kultizemnými)
karbonátovými a lokálnymi solončakmi a slancami, ktorých pôdotvorným substrátom sú karbonátové fluviálne
a sprašové sedimenty, pričom ide o pôdy často s molickým A-horizontom, zrnitostne prevažne stredne ťažké,
hlboké, s obsahom karbonátov v celom pôdnom profile, lokálne zasolené (s obsahom Na+ v sorpčnom komplexe
viac ako 5 %). Tvoria väčšinou ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, kukurica, krmoviny, resp. ide o trvalé
trávne porasty a slanomilné spoločenstvá, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je často vysoký obsah
Na+ a potenciálnym degradačným procesom je lokálne salinizácia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva
v imobilizácii rizikových prvkov (značný obsah humusu a karbonátov). Konkrétne ide o černozeme (černozeme
kultizemné karbonátové ľahké z viatych karbonátových pieskov, černozeme slancové až slaniskové
z karbonátových fluviálnych a sprašových sedimentov, černozeme čiernicové karbonátové zo starých
karbonátových fluviálnych sedimentov, černozeme kultizemné karbonátové, sporadicky modálne zo starých
karbonátových fluviálnych sedimentov, černozeme hnedozemné a čiernicové zo spraší a sprašových hlín,
lokálne černozeme ťažké z neogénnych ílov, černozeme kultizemné karbonátové stredné a ľahké,
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z karbonátových pieskov, miestami s prekryvom spraší, černozeme čiernicové karbonátové z karbonátových
fluviálnych a sprašových sedimentov, černozeme kultizemné, lokálne modálne a erodované karbonátové zo
spraší, černozeme kultizemné karbonátové, lokálne modálne a erodované zo spraší).
Čiernica (ČA) v starších klasifikáciách lužná pôda predstavuje pôdu s molickým čiernicovým Amč-horizontom,
tmavošedej farby, ktorého hĺbka dosahuje niečo pod 100 cm a glejovým G-horizontom. Amč-horizont má
oxidačné znaky (zhluky a škvrny Fe a Mn). Vyskytuje sa prevažne v nivách vodných tokov, menej na
pahorkatinách na miestach ovplyvnených vyššou hladinou podzemnej vody. Vznikla na nespevnenom Chorizonte prevažne fluviálnych sedimentov, lokálne v depresných polohách iných sedimentov, až na Ghorizonte. Pôda je ovplyvnená dvoma pôdotvornými procesmi. Lužným pôdotvorným procesom pôsobiacim
zhora a glejovým pôdotvorným procesom pôsobiacim zdola. Vplyv podzemnej vody sa prejavuje v hĺbke 1 –
3 m. Využíva sa ako orná pôda a pre zeleninárstvo. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Amč – CG.
Vyskytuje sa v subtypoch modálna, kultizemná, černozemná, glejová, organozemná, slancová a slanisková.
Z uvedeného pôdneho typu sa vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest
a ich mestských častí:
ČA1 – Čiernice typické modálne (kultizemné) so sprievodnými a lokálnymi čiernicami glejovými (kultizemnými),
ktorých pôdotvorným substrátom sú nekarbonátové aluviálne sedimenty, pričom ide o pôdy s molickým
čiernicovým Am-horizontom s oxidačnými znakmi glejového horizontu často už v A-horizonte (prechodný
a substrátový horizont v rôznej miere ovplyvnený oxidačno-redukčnými (glejovými) procesmi), zrnitostne
prevažne stredne ťažké, s neutrálnou pôdnou reakciou, mierne kyslou až kyslou pôdnou reakciou, hlboké, dobre
zásobené živinami. Tvoria prevažne ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, špeciálne plodiny a krmoviny,
pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je výška hladiny podzemnej vody a potenciálnym degradačným
procesom sú glejové procesy, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v imobilizácii kontaminovaných látok
vplyvom vyššieho obsahu humusu.
ČA2 – Čiernice kultizemné (modálne), piesčité a hlinito-piesčité so sprievodnými a lokálnymi čiernicami
glejovými (kultizemnými glejovými), ktorých pôdotvorným substrátom sú ľahké nekarbonátové aluviálne
sedimenty, pričom ide o pôdy s molickým čiernicovým Am-horizontom s oxidačnými znakmi glejového horizontu
a prechodný a substrátový horizont je v rôznej miere ovplyvnený oxido-redukčnými (glejovými) procesmi,
zrnitostne ide prevažne o ľahké pôdy s mierne kyslou až kyslou pôdnou reakciou a sú hlboké. Tvoria prevažne
ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, kukurica a krmoviny, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je
priepustnosť a vysychavosť pôd a tiež výška hladiny podzemnej vody v glejových subtypoch a potenciálnym
degradačným procesom sú acidifikácia a glejové procesy, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva vo väzbe
rizikových prvkov na humóznych pôdach.
ČA3 – Čiernice typické karbonátové (kultizemné modálne) so sprievodnými čiernicami černozemnými
(kultizemnými), pelickými a glejovými (kultizemnými) karbonátovými, lokálne s organozemami typickými
a glejovými nasýtenými až karbonátovými, ktorých pôdotvorným substrátom sú karbonátové aluviálne
sedimenty, pričom ide o pôdy s molickým Am-horizontom s oxidačnými znakmi glejového horizontu, prechodný
a substrátový horizont je v rôznej miere ovplyvnený oxido-redukčnými (glejovými) procesmi, zrnitostne prevažne
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stredne ťažké až ťažké s neutrálnou až mierne alkalickou pôdnou reakciou, hlboké, dobre zásobené živinami.
Tvoria väčšinou orné pôdy, na ktorých sa pestujú obilniny, repka, kukurica, špeciálne plodiny a krmoviny, pričom
limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je pri glejových subtypoch výška hladiny podzemnej vody a potenciálnym
degradačným procesom sú glejové procesy v glejových subtypoch, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva
v imobilizácii kontaminovaných látok vplyvom vyššieho obsahu humusu a karbonátov.
ČA4 – Čiernice glejové (kultizemné) so sprievodnými a lokálnymi čiernicami kultizemnými (modálnymi) a glejmi,
ktorých pôdotvorným substrátom sú karbonátové a nekarbonátové aluviálne sedimenty, pričom ide o pôdy
prevažne s molickým Am-horizontom (značne humózne: 3 – 4 % i viac humusu) s oxidačnými znakmi glejového
horizontu a s glejovým redukčným Gr-horizontom od 30 do 100 cm od povrchu, zrnitostne stredne ťažké
s variabilnými pôdnymi vlastnosťami. Tvoria prevažne trvalé trávne porasty, menej orné a lesné pôdy, pričom
limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti na glejových subtypoch je limitujúca výška hladiny podzemnej vody
a potenciálnym degradačným procesom sú glejové procesy, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva
v imobilizácii kontaminovaných látok vplyvom vyššieho obsahu humusu a z časti i karbonátov.
ČA5 – Čiernice kultizemné (modálne) karbonátové a čiernice glejové (kultizemné) karbonátové so sprievodnými
a lokálnymi čiernicami slancovými (kultizemnými), solončaky až slance, ktorých pôdotvorným substrátom sú
karbonátové, prevažne aluviálne sedimenty, pričom ide o pôdy s molickým Am-horizontom s oxidačnými znakmi
glejového horizontu, prechodný a substrátový horizont v rôznej miere ovplyvnený oxido-redukčnými (glejovými)
procesmi, často s náznakmi slancového Bn-horizontu (obsah výmenného Na+ 5 – 20 %), s neutrálnou až
alkalickou pôdnou reakciou, zrnitostne stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké, prevažne hlboké. Tvoria prevažne
orné pôdy a trvalé trávne porasty (často so zastúpením slanomilnej vegetácie), pričom limitujúcim faktorom
pôdnej úrodnosti je výška hladiny podzemnej vody a potenciálnym degradačným procesom sú čiastočne glejové
procesy a salinizácia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v imobilizácii kontaminovaných látok vplyvom
vyššieho obsahu humusu z časti i karbonátov. Konkrétne ide o čiernice (čiernice sporadicky slancové až
slaniskové z karbonátových, prevažne aluviálnych sedimentov, čiernice kultizemné karbonátové, sporadicky
čiernice slancové až slaniskové, z karbonátových fluviálnych a sprašových sedimentov, čiernice glejové
prekryté, čiernice reliktné, sprievodné čiernice glejové reliktné, zo zvetralín pieskovcovo-ílovcových hornín,
čiernice černozemné karbonátové až čiernice glejové karbonátové zo starých karbonátových fluviálnych
sedimentov, čiernice kultizemné, sprievodné čiernice glejové, lokálne modálne, prevažne z nekarbonátových
aluviálnych sedimentov, čiernice kultizemné karbonátové, sprievodné čiernice černozemné, čiernice glejové
karbonátové stredné a ťažké, lokálne čiernice modálne karbonátové, čiernice glejové, sprievodné čiernice
kultizemné z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov, čiernice kultizemné karbonátové
a čiernice glejové karbonátové z karbonátových, prevažne aluviálnych sedimentov).
Ilimerické pôdy
Ide o skupiny pôd s procesom ilimerizácie (lessivácie), t. j. translokácie a akumulácie koloidných ílovitých častíc,
niektorých voľných seskvioxidov a rôzneho podielu organických látok, v podmienkach priesakového alebo
sezónne priesakového typu vodného režimu. Ide o pôdy translokačné s dominantným luvickým Bt-horizontom.
V rámci tejto skupiny pôd ide o pôdne typy:
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Hnedozem (HM) – predstavuje pôdy s luvickým Bt-horizontom pod Ao- až Au-horizontom svetlej farby
obsahujúcim do 2 % humusu. Vznikla na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách, neogénnych
sedimentoch v podmienkach periodicky premyvného vodného režimu, v kotlinách alebo nížinách, pod listnatými
lesmi - prevažne dubo-hrabinami. Väčšinou neobsahuje skelet. Hnedozeme majú výrazne vyvinutý Bt-horizont,
t. j. horizont obohatený ílom, vytvorený akumuláciou translokovaných koloidných zložiek, najmä ílových
minerálov, v dôsledku premývania pôdy povrchovými vodami. Koloidné zložky vytvárajú na povrchu hnedých
prizmatických pôdnych agregátov tmavšej, aj voľným okom viditeľné povlaky. V prirodzených podmienkach
vývoja je jeho hrúbka minimálne dvojnásobná oproti A-horizontu. Bt-horizont prechádza postupne cez svetlejší
prechodný B/C-horizont (tiež s koloidnými povlakmi) do farebne ešte svetlejšieho pôdotvorného substrátu, do
C-horizontu. V prípade vývoja na karbonátových substrátoch, sú karbonáty vyluhované zo všetkých horizontov
a nachádzajú sa až v C-horizonte, pričom na jeho povrchu často vo forme výraznej akumulácie mäkkých zhlukov
CaCO3, alebo tvrdých konkrécií, tzv. cicvárov. Horizont takejto sekundárnej akumulácie sa nazýva Ca-kalcikový
horizont. Využíva sa ako orná pôda. Typická sekvencia horizontov predstavuje: A – Bt – C. Vyskytuje sa
v subtypoch modálna, kultizemná, luvizemná, pseudoglejová a rubifikovaná. Z uvedeného pôdneho typu sa
vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
HM1 – Hnedozeme typické modálne (kultizemné) so sprievodnými a lokálnymi hnedozemami kultizemnými
(modálnymi) a regozemami kultizemnými (modálnymi) karbonátovými, ktorých pôdotvorným substrátom sú
spraše, pričom ide o pôdy prevažne s ochrickým A-horizontom, pod ktorým sa nachádza luvický Bt-horizont,
stredne ťažké, hlboké, s neutrálnou pôdnou reakciou. Tvoria prevažne ornú pôdu, na ktorej sa pestujú kukurica,
obilniny, špeciálne plodiny, krmoviny a cukrová repa, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je textúrna
diferenciácia pôdneho profilu a hrúbka humusového horizontu a potenciálnym degradačným procesom je erózia
a utláčanie pôd,

pričom

náchylnosť na kontamináciu spočíva

čiastočne v možnosti

akumulácie

kontaminovaných látok v povrchovom horizonte.
HM2 – Hnedozeme typické modálne (kultizemné) a modálne (kultizemné) erodované so sprievodnými
a lokálnymi regozemami kultizemnými (modálnymi) karbonátovými a pararendzinami, ktorých pôdotvorným
substrátom sú stredne ťažké až ľahké silikátovo-karbonátové terciérne sedimenty, pričom ide o pôdy prevažne
s ochrickým A-horizontom, s neutrálnou pôdnou reakciou, zrnitostne stredne ťažké až ľahké, hlboké s luvickým
Bt-horizontom (s viac alebo menej vyvinutým) bez ovplyvnenia, alebo ovplyvneným eróznymi procesmi. Tvoria
prevažne ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, kukurica a krmoviny, pričom limitujúcim faktorom pôdnej
úrodnosti je hrúbka a kvalita humusového A-horizontu a potenciálnym degradačným procesom je erózia a
utláčanie pôd, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva čiastočne vo zvýšenej priepustnosti
kontaminovaných látok cez pôdny profil.
HM4 – Hnedozeme luvizemné (kultizemné) a luvizeme, ktorých pôdotvorným substrátom sú sprašové hliny,
pričom ide o pôdy prevažne s ochrickým A-horizontom, zrnitostne stredne ťažké, hlboké, prevažne bez skeletu,
s neutrálnou až slabo kyslou pôdnou reakciou. Tvoria prevažne ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, cukrová
repa, kukurica, krmoviny a strukoviny, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je textúrna diferenciácia
pôdneho profilu a hrúbka a kvalita humusového horizontu a potenciálnym degradačným procesom je vodná

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 49 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

erózia a utláčanie pôd, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva čiastočne v možnosti akumulácie
kontaminovaných látok.
HM5 – Hnedozeme pseudoglejové (kultizemné) a pseudogleje, ktorých pôdotvorným substrátom sú sprašové
a polygenetické hliny, pričom ide o pôdy prevažne s ochrickým A-horizontom a pod ním ležiaci v rôznej miere
vyvinutý mramorovaný Bm-horizont, zrnitostne stredne ťažké, hlboké s neutrálnou až slabo kyslou pôdnou
reakciou, prevažne bez skeletu. Tvoria prevažne ornú pôdu, na ktorej sa pestujú obilniny, kukurica a krmoviny,
menej trávne porasty, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je výrazná textúrna diferenciácia pôdneho
profilu a potenciálnym degradačným procesom je vodná erózia a utláčanie pôd, pričom náchylnosť na
kontamináciu spočíva čiastočne v akumulácii kontaminovaných látok. Konkrétne ide o hnedozeme (hnedozeme
kultizemné, lokálne modálne a erodované z spraší a hnedozeme pseudoglejové zo sprašových
a polygenetických hlín, hnedozeme erodované z polygenetických hlín, hnedozeme pseudoglejové zo
sprašových a polygenetických hlín, hnedozeme kultizemné a hnedozeme kultizemné erodované, lokálne
modálne z polygenetických hlín a zo stredne ťažkých až ľahších silikátovo-karbonátových terciérnych
sedimentov, hnedozeme rubifikované z hlbokých terrae calcis s prímesou sprašového materiálu na povrchu,
hnedozeme luvizemné zo sprašových hlín).
Luvizem (LM) v starších klasifikáciách ilimerizovaná pôda predstavuje pôdu s eluviálnym luvickým El-horizontom
a luvickým Bt-horizontom, pod ochrickým Ao-horizontom. Je ovplyvnená humídnejšou klímou, čo spôsobuje
zvýšenú hĺbku tejto pôdy (140 – 160 cm). Vznikla na polygenetických sedimentoch, eluviálnych a eluviálnodeluviálnych produktoch zvetrávania rôzneho pôvodu a veku na relatívne zarovnaných reliéfoch,
v pahorkatinách a kotlinách (na úpätí svahov, poriečnej rovne a na terasách). Má veľmi dobre vyvinutý luvický
E-horizont svetlejšej farby ako horizonty ležiace nad a pod ním, nevýraznej až lístkovitej štruktúry, ktorý vznikol
ochudobnením o vylúhované minerálne a organické koloidy v dôsledku silného premývania povrchovými
vodami. Jeho prechod do B-horizontu je často jazykovitý, vlhších najmä v chladnejších klimatických oblastiach.
Translokované koloidné zložky sa ukladajú nižšie a vytvárajú tak pod E-horizontom výrazný luvický Bt-horizont,
väčšej hrúbky ako u hnedozemí. Koloidné zložky tvoria na povrchu hnedých prizmatických pôdnych agregátov
tmavšie, voľným okom viditeľné povlaky. Bežne sa vyskytujú v horizonte rozptýlené hrdzavé škvrny Fe3+
a tmavé noduly Mn4+, s plošným obsahom do 10 %. Táto pôda sa využíva ako orná pôda, vyskytujú sa na nej
tiež sady alebo dubové až dubovo-hrabové lesy. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Ao – El – Bt – C.
Vyskytuje sa v subtypoch modálna, kultizemná, podzolová, pseudoglejová a rubifikovaná. Z uvedeného
pôdneho typu sa vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich
mestských častí:
LM3 – Luvizeme typické modálne (kultizemné) so sprievodnými kambizemami modálnymi (kultizemnými)
nasýtenými a lokálnymi pararendzinami, ktorých pôdotvorným substrátom sú tenké prekryvy sprašových hlín
a skeletnaté prevažne terciérne sedimenty, pričom ide o pôdy prevažne s ochrickým A-horizontom, pod ním
ležiacim luvickým eluviálnym El-horizontom a luvickým Bt-horizontom, prevažne slabo kyslé, zrnitostne stredne
ťažké, prevažne hlboké až stredne hlboké. Tvoria prevažne orné pôdy, na ktorých sa pestujú obilniny, kukurica
a krmoviny, ale aj trvalé trávne porasty a lesy, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je textúrna
diferenciácia pôdneho profilu a potenciálnym degradačným procesom je erózia najmä na orných pôdach
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a utláčanie pôd, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva pri prípadnej kontaminácii pôd možnosť povrchovej
akumulácie kontaminujúcich látok. Konkrétne ide o luvizeme (luvizeme zo sprašových hlín, luvizeme
rubifikované z hlbokých terrae calcis s prímesou sprašového materiálu na povrchu, luvizeme modálne
a kultizemné z tenkých prekryvov sprašových hlín (dvojsubstráty), zo skeletnatých, prevažne terciérnych
sedimentov).
Hnedé pôdy
Ide o skupinu pôd s procesom brunifikácie, tzn. alterácie oxidického zvetrávania (fyzikálne a chemické premeny
prvotných minerálov, oxidov železa a ílovitých minerálov). Predstavujú pôdy s dominantným kambickým Bvhorizontom.
Kambizem (KM) v starších klasifikáciách hnedá lesná pôda predstavuje pôdu s dominantným kambickým Bvhorizontom pod ochrickým Ao-horizontom alebo Au-horizontom. Dominantným je Bv-horizont, ktorý má
výraznejšiu hnedú farbu, spôsobenú procesom hnednutia, t. j. uvoľnením Fe z prvotných silikátov a difúznym
rozptýlením Fe2O3 na povrchu častíc in situ, s maximom v hornej časti horizontu. Vzniká procesom sialitizácie
na prevažne vyvretých zvetralinách, metamorfovaných a vulkanoklastických horninách, nekarbonátových
sedimentoch paleogénu a neogénu, lokálne tiež na nespevnených sedimentoch (napr. viatych pieskoch).
Vyskytuje sa vo všetkých pohoriach Slovenska, s výnimkou častí budovaných mezozoickými obalovými sériami
(vápence, dolomity). V nižších polohách sa viaže na listnaté lesy (v Záhorskej nížine na borovicové lesy),
vinohrady, sady, ornú pôdu, vo vyšších polohách na ihličnaté lesy, lokálne pasienky. Typická sekvencia
horizontov predstavuje: Ao – Bv – C, Au – Bv – C. V tejto sekvencii však chýba diagnostický prechod Bv/C,
resp. Ao – Bv – Bv/C – C. Vyskytuje sa v subtypoch modálna, kultizemná, rendzinová, pararendzinová,
podzolová, andozemná, luvizemná, pseudoglejová, glejová a rubifikovaná. Z uvedeného pôdneho typu sa
vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
KM1 – Kambizeme typické modálne (kultizemné) nasýtené až kyslé so sprievodnými kambizemami
pseudoglejovými (kultizemnými) a rankrami, ktorých pôdotvorným substrátom sú stredne ťažké až ľahké
skeletnaté zvetraliny nekarbonátových hornín, pričom ide o pôdy s ochrickým A-horizontom a kambickým Bhorizontom, slabo kyslé až kyslé, zrnitostne stredne ťažké až ľahké, skeletnaté, stredne hlboké až hlboké. Tvoria
väčšinou orné pôdy, trvalé trávne porasty a lesné pôdy, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je
svahovitosť a skeletnatosť a potenciálnym degradačným procesom je acidifikácia a čiastočne vodná erózia,
pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti zvýšenej kontaminácie v oblastiach geochemických
anomálií.
KM5 – Kambizeme pseudoglejové (kultizemné) nasýtené so sprievodnými pseudoglejmi typickými modálnymi
(kultizemnými) a lokálnymi glejmi, ktorých pôdotvorným substrátom sú zvetraliny rôznych hornín, pričom ide
o pôdy prevažne s ochrickým A-horizontom, kambickým Bv-horizontom a s viac alebo menej výrazným
mramorovaným Bm-horizontom, zrnitostne stredne ťažké, mierne kyslé, hlboké. Tvoria prevažne orné pôdy
a čiastočne i trvalé trávne porasty i lesnú pôdu, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je na niektorých
lokalitách výška hladiny podzemnej vody a potenciálnym degradačným procesom je čiastočne erózia, prípadne
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i acidifikácia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti povrchovej akumulácie kontaminovaných
látok.
KM6 – Kambizeme dystrické podzolové (kultizemné), kambizeme typické modálne (kultizemné) a kambizeme
kyslé so sprievodnými a lokálnymi rankrami, ktorých pôdotvorným substrátom sú zvetraliny kyslých hornín,
pričom ide o pôdy prevažne s ochrickým A-horizontom, kyslé až výrazne kyslé (oligobázické), zrnitostne stredne
ťažké až ľahké, často značne skeletnaté, prevažne stredne hlboké až plytké. Tvoria prevažne lesné pôdy a pôdy
pod trvalými trávnymi porastmi, pričom limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je veľmi nízka pôdna reakcia,
skeletnatosť, hĺbka pôdneho profilu a svahovitosť a potenciálnym degradačným procesom je acidifikácia, pričom
náchylnosť na kontamináciu spočíva pri prípadnej kontaminácii pôd najmä v blízkosti zdrojov kontaminácií
a geochemických anomálií možnosť zvýšenia kontaminácie i rastlín (nízka hodnota pH). Konkrétne ide
o kambizeme (kambizeme modálne a kultizemné nasýtené ľahké z nekarbonátových viatych a preplavených
pieskov, kambizeme rendzinové zo zvetralín pevných karbonátových hornín, kambizeme nasýtené zo
skeletnatých, prevažne terciérnych sedimentov, kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé,
kambizeme pseudoglejové, zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín,
kambizeme pseudoglejové nasýtené zo zvetralín pieskovcovo-ílovcových hornín, kambizeme modálne kyslé,
sprievodné kultizemné zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín, kambizeme pseudoglejové nasýtené zo
zvetralín rôznych hornín).
Podzolové pôdy
Ide o skupinu pôd s procesom podzolizácie, vnútropôdneho zvetrávania, translokácie a akumulácie
seskvioxidov a humusových látok. Ide o pôdy alteračno-translokačné, s dominantným podzolovým Bshorizontom.
Podzol (PZ) predstavuje pôdu s eluviálnym podzolovým Ep-horizontom sivobielej (popolavej) farby pod Aoochrickým alebo Au-umbrickým humuso-eluviálnym horizontom. Je kyslý, výluhovaním silne ochudobnený
o organické látky a seskvioxidy. Tie sa akumulujú v podzolovom Bs-horizonte, kde vytvárajú dva subhorizonty
a to humusoseskvioxidový Bhs-subhorizont akumulácie nízkomolekulárnych organických látok a seskvioxidov
tmavej farby, s vysokým obsahom humusu (4 – 10 %) a seskvioxidový Bsv-subhorizont akumulácie oxidov Fe
a Al. V hornej časti tohto horizontu sa akumuluje najmä Fe2O3, ktorý má hrdzavohnedú farbu a ktorý sa difúzne
zosvetľuje v dôsledku kumulácie najmä Al 2O3. Dominantným procesom pri vývoji podzolu a jeho výrazne
farebných horizontoch je podzolizácia, t. j. vnútropôdne zvetrávanie, translokácia nízkomolekulárnych
organických látok a seskvioxidov (Fe2O3, Al2O3) a ich akumulácia. Pôda je extrémne kyslá vo všetkých
horizontoch. Pôdotvorný substrát tvoria ľahšie zvetraliny kyslých hornín (granitoidy, ryolity), v nižších polohách
iné extrémne kyslé a minerálne chudobné sedimentárne horniny (kremence, kvarcity, kremité pieskovce niekedy
aj viate piesky). Vyskytujú sa vo vrcholových častiach kryštalických pohorí, zväčša pod smrekovým lesom, ďalej
pod kosodrevinou, alpínskymi lúkami, v nížinných oblastiach pod borovicovými lesmi. Typická sekvencia
horizontov predstavuje: Aop – Ep – Bs – C. Vyskytuje sa v subtypoch modálny, kultizemný, kambizemný,
glejový, organozemný a humusovo-železitý. Z uvedeného pôdneho typu sa vyskytujú v území referenčného
koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
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PZ1 - Podzoly typické modálne (kultizemné) so sprievodnými a lokálnymi litozemami a rankrami, ktorých
pôdotvorným substrátom sú zvetraliny kremencov a terciárne sedimenty s výrazným zastúpením kremenného
skeletu, pričom ide o pôdy prevažne s eluviálnym podzolovým Ep-horizontom a podzolovým Bsv-horizontom,
alebo podzolovým Bsh-horizontom pod ochrickým A-horizontom, výrazne kyslé, skeletnaté, stredne ťažké až
ľahké, často svahovité, prevažne plytké až stredne hlboké. Tvoria prevažne lesné pôdy, pričom limitujúcim
faktorom pôdnej úrodnosti je veľmi nízka pôdna reakcia, svahovitosť, plytký pôdny profil a skeletnatosť
a potenciálnym degradačným procesom je acidifikácia a čiastočne erózia, pričom náchylnosť na kontamináciu
spočíva pri prípadnej kontaminácii pôd možnosť prieniku rizikových prvkov do rastlín. Konkrétne ide o podzoly
(podzoly kambizemné z ľahších zvetralín kyslých hornín a podzoly modálne zo zvetralín kremencov
a z terciérnych sedimentov s výrazným zastúpením kremenného skeletu).
Hydromorfné pôdy
Ide o skupinu pôd s hydromorfným pôdotvorným procesom, prebiehajúcim pod dlhodobým vplyvom zvýšenia
pôdnej vlhkosti za nedostatku kyslíka v pôdnej hmote. Ide o pôdy s dominantným mramorovaným Bghorizontom, či glejovým G-horizontom alebo tiež rašelinovým O-horizontom. V rámci tejto skupiny pôd ide
o pôdne typy:
Pseudoglej (PG) v starších klasifikáciách oglejená pôda, ktorý je charakteristický mramorovaným Bghorizontom, pod ochrickým Ao-horizontom bez alebo s eluviálnym hydromorfným En-horizontom. Pôdotvorný
substrát tvoria úpätné svahoviny (kolúviá), zvrstvené terciérne a fluvioglaciálne sedimenty. Tvorí sa na plochom
reliéfe s miernymi depresiami, pri dostatočne humídnej klíme. Pod Ao-horizontom sa môže (nie je podmienkou)
nachádzať svetlejší (svetlosivý) eluviálny pseudoglejový En-horizont, ktorý vznikol ochudobnením o vyluhované,
najmä minerálne a organické koloidy v dôsledku silného premývania povrchovými vodami. Jeho prechod do Bghorizontu je často jazykovitý. Bg-horizont sa vyvinul ako dôsledok prítomnosti textúrne ťažšej a pre vodu menej
priepustnej litologickej vrstvy. Periodicky stagnujúca voda pri striedaní redukčných a oxidačných procesov v
takomto horizonte vytvára pestrú „mramorovanú“ vzorku farieb sivej a hrdzavohnedej. Sivá farba vzniká
redukčnými procesmi, hrdzavohnedá oxidačnými procesmi. Textúrou ide o striedanie jemnejšieho a hrubšieho
materiálu. Celý profil je sezónne výrazne prevlhčený v dôsledku nízkej priepustnosti B-horizontu pre vodu.
Vyskytuje sa hlavne v kotlinách pod listnatými lesmi, s trvale trávnatými porastmi, niekedy, hlavne po procesoch
zúrodňovania, sa využíva ako orná pôda. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Ao – Bg – Cg, Ao – En –
Bg – Cg. Vyskytuje sa v subtypoch modálny, kultizemný, luvizemný, stagnoglejový, glejový, organozemný
a rubifikovaný. Z uvedeného pôdneho typu sa vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na území
dotknutých obcí a miest a ich mestských častí:
PG1 – Pseudogleje typické modálne (kultizemné) a pseudogleje luvizemné (kultizemné) nasýtené až kyslé,
ktorých pôdotvorným substrátom sú sprašové hliny a svahoviny, pričom ide o pôdy často povrchovo zamokrené
textúrne diferencované a s výskytom zvýšeného obsahu ílu už v podornici a s mramorovaným Bm horizontom
pod ochrickým A-horizontom, s prítomnosťou, alebo bez prítomnosti eluviálneho hydromorfného En-horizontu,
mierne kyslé až kyslé, hlboké, prevažne bez skeletu (mramorovaný horizont môže vznikať premenou luvického
Bt-horizontu). Tvoria väčšinou orné pôdy, na ktorých sa pestujú obilniny, kukurica, strukoviny a krmoviny, pričom
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limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je textúrna diferenciácia pôdneho profilu a nízka pôdna reakcia
a potenciálnym degradačným procesom je erózia a utláčanie pôd, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva
v schopnosti povrchovej akumulácie kontaminovaných látok.
PG2 – Pseudogleje modálne (kultizemné) typické a pseudogleje luvizemné (kultizemné) nasýtené so
sprievodnými a lokálnymi čiernicami glejovými (kultizemnými) prekrytými, ktorých pôdotvorným substrátom sú
polygenetické hliny, pričom ide o pôdy často povrchovo zamokrené textúrne diferencované pôdy s výskytom
zvýšeného obsahu ílu už v podornici s mramorovaným Bm-horizontom pod ochrickým (až molickým) Ahorizontom, s prítomnosťou, alebo bez prítomnosti eluviálneho hydromorfného En-horizontu, s obsahom
humusu v A-horizonte často nad 2 %, na niektorých lokalitách často pozorovaný vplyv starej inundačnej činnosti
priľahlých vodných tokov, mierne kyslé, hlboké, prevažne bez skeletu (mramorovaný horizont môže vznikať
premenou luvického Bt-horizontu). Tvoria väčšinou orné pôdy, na ktorých sa pestujú obilniny, kukurica,
slnečnica, špeciálne plodiny, tabak a krmoviny, menej trvalé trávne porasty a lesné pôdy, pričom limitujúcim
faktorom pôdnej úrodnosti je textúrna diferenciácia pôdneho profilu a potenciálnym degradačným procesom je
čiastočne erózia a čiastočne glejové procesy, resp. utláčanie pôd, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva
v schopnosti povrchovej akumulácie kontaminovaných látok. Konkrétne ide o pseudogleje (pseudogleje
modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé, zo sprašových hlín a svahovín, pseudogleje nasýtené
z polygenetických hlín, pseudogleje modálne a kultizemné zo zvetralín rôznych hornín, pseudogleje zo
sprašových a polygenetických hlín).
Glej (GL) v starších klasifikáciách glejová pôda predstavuje pôdu s glejovým redukčným Gr-horizontom do
50 cm od povrchu. Ide o pôdu trvale zamokrených lokalít s hladinou podzemnej vody blízko povrchu (veľká časť
týchto pôd má upravený vodný režim melioráciami). Tvorí sa glejovým pôdotvorným procesom prevažne na
fluviálnych sedimentoch a v lokálne depresných polohách iných substrátov pod vlhkomilným trvale trávnatým
porastom. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Ao – Gr. Vyskytuje sa v subtypoch modálny, kultizemný,
močiarový a organozemný. Z uvedeného pôdneho typu sa vyskytujú v území referenčného koridoru, resp. na
území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí Gleje, ktorých pôdotvorným substrátom sú karbonátové
a nekarbonátové aluviálne sedimenty, pričom ide o pôdy často s vysokou hladinou podzemnej vody, s výrazným
zastúpením frakcie ílu v pôdnom profile, zrnitostne ťažké, slabo kyslé až kyslé s vyšším obsahom menej
kvalitného humusu. Tvoria prevažne trvalé trávne porasty, hydrofyty, pričom limitujúcim faktorom pôdnej
úrodnosti je hĺbka podzemnej vody a potenciálnym degradačným procesom je nepriaznivý vodný a vzdušný
režim a glejové procesy, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v možnosti kontaminácie podzemných
vôd. Konkrétne ide o gleje z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov, gleje ľahké
z nekarbonátových viatych a preplavených pieskov a o gleje zo zvetralín rôznych hornín.
Organozem (OM) v starších klasifikáciách rašelinová pôda predstavuje pôdu s rašelinovým Ot- alebo
humolitovým Oh-horizontom s hĺbkou viac ako 0,5 m, nad glejovým G-horizontom alebo nad kompaktnou
horninou zamedzujúcou odtok vody. Pôdotvorný substrát tvoria organogénne sedimenty – rašeliny slatinné,
prechodné a vrchovištné. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Ot – G, Oh – G. Vyskytuje sa v subtypoch
modálna, slatinná, kultizemná, litozemná a glejová. Konkrétne ide o organozeme modálne a glejové nasýtené
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až karbonátové, z karbonátových aluviálnych sedimentov, organozeme zo zvetralín pieskovcovo-ílovcových
hornín a organozeme slatinné a slatinné glejové nasýtené až karbonátové zo slatinných rašelín.
Salinické pôdy
Ide o skupinu pôd so salinickými pôdotvornými procesmi (zasolenie, slancovanie, solodizácia). Ide o pôdy
s dominantným slaniskovým S-horizontom alebo tiež slancovým Bn-horizontom. Solončaky a slance majú
pôdotvorný substrát karbonátové fluviálne a sprašové sedimenty, pričom ide o pôdy prevažne zasolené
s obsahom Na+ v sorpčnom komplexe viac ako 5 %. Tvoria ich prevažne slanomilné spoločenstvá, pričom
limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je prevažne vysoký obsah Na + a potenciálnym degradačným procesom
je lokálne salinizácia, pričom náchylnosť na kontamináciu spočíva v imobilizácii rizikových prvkov (značný obsah
humusu a karbonátov). V rámci tejto skupiny pôd ide o pôdne typy:
Slanisko (solončak) (SK) predstavuje pôdu so slaniskovým S-horizontom, t.j. pôdu majúcu (prevažne) A-horizont
silne obohatený o ľahko rozpustné soli nad 1 % a CaCO 3, v dôsledku opakovaného kapilárneho zdvihu
a následného odparovania silne mineralizovaných podzemných vôd. Vývoj prebieha ostrovčekovite, najmä
v reliéfe plytkých depresií na alúviách v najteplejších oblastiach Slovenska. Je to oblasť fluvizemí a čiernic,
z ktorých často môže sekundárne vzniknúť po zvýšení hladiny podzemnej vody. Lokálne sa vyvíja na
černozemiach čiernicových karbonátových, v depresných polohách na spraši. Na povrchu sa v priaznivých
podmienkach vytvára až niekoľko mm hrubá vrstvička solí, pri popise pedónu označovaná ako S-horizont.
Takéto slaniská sú úplne bez vegetácie a svojou bielou až bieložltou farbou spolu s okolitou halofytnou
vegetáciou sú dobrým indikátorom prítomnosti solončaku. V pôdotvornom substráte C-horizonte s nastupujúcou
hĺbkou ubúda množstvo solí a narastajú znaky glejovatenia – oxidačné (hrdzavé škvrny), prípadne aj redukčné
(sivé škvrny), takže C-horizont sa môže meniť na Cgo-, Gro- až Gr- horizont, v závislosti od výšky hladiny
podzemnej vody. Pôdotvorný substrát tvoria prevažne karbonátové fluviálne sedimenty a spraše. V nížinách sa
vyskytuje pod lúčnym spoločenstvom, v prípade rekultivácie sa táto pôda využíva ako orná pôda. Typická
sekvencia horizontov predstavuje SA – C – G, resp. SA – Csa – Gsa (keďže ide o zasolenie pôdy vplyvom
vysokej hladiny podzemnej vody (teda zdola nahor), soli ktoré vystupujú na povrch nenájdeme len v nadložnom
horizonte, ale aj vo všetkých nižšie položených horizontoch). Vyskytuje sa v subtypoch modálne, kultizemné,
slancové, glejové a čiernicové.
Slanec (SC) predstavuje pôdu so slancovým Bn-horizontom pod humuso-eluviálnym Aoe-horizontom, Chorizont má znaky rôzneho stupňa glejovatenia. Substrát tvoria prevažne karbonátové fluviálne sedimenty pod
lúkami, malolesmi, v prípade rekultivácie sa pôda využíva ako orná pôda. Typická sekvencia horizontov
predstavuje Aoe – Bn – C. Vyskytuje sa v subtypoch modálny, kultizemný, soloďový, fluvizemný a čiernicový.
Konkrétne ide o slaniská a slance - S z karbonátových fluviálnych a sprašových sedimentov a z karbonátových,
prevažne aluviálnych sedimentov.

Antropické pôdy
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Ide o skupinu pôd s výrazne antropickým (kultivačným či degradačným) pôdotvorným procesom. Ide o pôdy
s dominantným kultivačným Ak-horizontom, alebo antrozemným Ad-horizontom bez ďalších diagnostických
horizontov alebo len s ich náznakmi. V rámci tejto skupiny pôd ide o pôdne typy:
Kultizem (KT) predstavuje pôdu s kultizemným melioračným Akm-horizontom hĺbky nad 35 cm, alebo aj so
zvyškom pôvodného diagnostického horizontu hĺbky nad 10 cm. Ide o pôdu výrazne pretvorenú ľudskou
činnosťou, pričom môže byť pretvorená pozitívne melioračným procesom (kultiváciou, rigolovaním,
terasovaním) a pretvorená negatívne – s prejavom degradácie solumu (imisiami, toxickými látkami). Typická
kultizem sa využíva v záhradách, sadoch, vinohradoch. Typická sekvencia horizontov predstavuje: Akm–C.
Vyskytuje sa v subtypoch modálna, černozemná, čiernicová, hnedozemná, luvizemná, kambizemná,
pseudoglejová, glejová, slanisková a slancová.
Antrozem AN predstavuje pôdu s antrozemným Ad - horizontom vzniknutým z premiestnených antropogénnych
materiálov rôzneho pôvodu, v hrúbke nad 35 cm. Ide o pôdy, kde bol Ad - horizont umele navezený alebo vzniká
prirodzeným procesom na človekom premiestnených a premiešaných prirodzených, umelých alebo zmiešaných
materiáloch. Využíva sa na stavebné a ťažobné plochy, úložiská. Po rekultivácii prichádza k zatrávneniu.
Typická sekvencia horizontov predstavuje Ad – C – D. Vyskytuje sa v subtypoch modálna, iniciálna, rekultivačná
a prekryvná.
Tabuľka č. 7 uvádza prehľad o pôdnych typoch podľa geomorfologického členenia alebo územných jednotiek
na území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest a ich mestských častí.
Tabuľka 7: Prehľad pôdnych typov podľa geomorfologických jednotiek

Geomorfologická,
územná jednotka
Košická kotlina

Turnianska kotlina
a okolie Sorošky

Rožňavská kotlina

Pôdne typy
ČM4 – černozeme hnedozemné a černozeme pseudoglejové,
PG1 – pseudogleje typické a pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé,
FM1 – fluvizeme typické,
FM5 – fluvizeme glejové.
PG1 – pseudogleje typické a pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé,
ČA3 – čiernice typické karbonátové,
FM5 – fluvizeme glejové,
RA2 – rendziny typické, litické a rubefikované,
KM1 – kambizeme typické nasýtené až kyslé.
PG1 – pseudogleje typické a pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé,
FM5 – fluvizeme glejové,
RA2 – rendziny typické, litické a rubefikované.

Údolie rieky Slaná
medzi Plešivskou
a Silickou planinou

FM5 – fluvizeme glejové,
RA2 – rendziny typické, litické a rubefikované.

Bodvianska
pahorkatina
a Rimavská kotlina

PG1 – pseudogleje typické a pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé,
PG2 – pseudogleje nasýtené,
FM1 – fluvizeme typické,
FM5 – fluvizeme glejové,
RA2 – rendziny typické, litické a rubefikované,
KM6 – kambizeme dystrické a kambizeme typické kyslé,
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Geomorfologická,
územná jednotka

Cerová vrchovina,
resp. Hajnáčska,
Bučenská a
Petrovská vrchovina

Lučenecká kotlina

Ipeľská kotlina

Ipeľská kotlina
Krupinská planina

Podunajská
pahorkatina

Pôdne typy
PZ1 – podzoly typické,
HM2 – hnedozeme typické a typické erodované,
HM5 – hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje,
ČM6 – černozeme čiernicové karbonátové,
ČA1 – čiernice typické,
ČA4 – čiernice glejové,
PR1 – pararendziny a regozeme.
PG1 – pseudogleje typické a pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé,
FM5 – fluvizeme glejové,
KM1 – kambizeme typické nasýtené až kyslé,
LM3 – luvizeme typické,
HM2 – hnedozeme typické a typické erodované,
HM5 – hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje,
ČA4 – čiernice glejové,
PR1 – pararendziny a regozeme.
GL – gleje,
PZ1 – podzoly typické,
FM5 – fluvizeme glejové,
KM1 – kambizeme typické nasýtené až kyslé,
KM5 – kambizeme pseudoglejové nasýtené,
LM3 – luvizeme typické,
HM5 – hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje,
ČA4 – čiernice glejové,
RA3 – rendziny vylúhované a kambizeme rendzinové,
PR1 – pararendziny a regozeme.
PG1 – pseudogleje typické a pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé,
GL – gleje,
FM1 – fluvizeme typické,
FM2 – fluvizeme typické,
FM5 – fluvizeme glejové,
HM1 – hnedozeme typické,
HM4 – hnedozeme luvizemné a luvizeme,
HM5 – hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje,
ČA4 – čiernice glejové,
RM1 – regozeme arenické silikátové,
RA3 – rendziny vylúhované a kambizeme rendzinové,
PR1 – pararendziny a regozeme.
PG1 – pseudogleje typické a pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé,
FM1 – fluvizeme typické,
FM2 – fluvizeme typické.
FM1 – fluvizeme typické,
FM2 – fluvizeme typické,
FM5 – fluvizeme glejové,
ČM1 – černozeme typické, karbonátové,
ČM2 – černozeme typické,
ČM3 – černozeme typické karbonátové a černozeme arenické karbonátové,
ČM4 – černozeme hnedozemné a černozeme pseudoglejové,
ČM6 – černozeme čiernicové karbonátové,
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Geomorfologická,
územná jednotka

Podunajská nížina

Pôdne typy
ČM7 – černozeme čiernicové karbonátové,
HM1 – hnedozeme typické,
HM5 – hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje,
ČA1 – čiernice typické,
ČA4 – čiernice glejové,
ČA5 – čiernice typické karbonátové a čiernice glejové karbonátové,
RM1 – regozeme arenické silikátové,
RM2 – regozeme arenické karbonátové,
SK a SC – solončaky a slance.
FM3 – fluvizeme typické karbonátové,
FM5 – fluvizeme glejové,
ČM1 – černozeme typické, karbonátové,
ČM2 – černozeme typické,
ČM3 – černozeme typické karbonátové a černozeme arenické karbonátové,
ČM4 – černozeme hnedozemné a černozeme pseudoglejové,
ČM6 – černozeme čiernicové karbonátové,
ČM7 – černozeme čiernicové karbonátové,
ČA1 – čiernice typické,
ČA2 – čiernice arenické,
ČA3 – čiernice typické karbonátové,
ČA4 – čiernice glejové,
ČA5 – čiernice typické karbonátové a čiernice glejové karbonátové,
RM2 – regozeme arenické karbonátové,
SK a SC – solončaky a slance.

III.1.3.2 Pôdne vlastnosti vo vzťahu ku geomorfologickým jednotkám
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci Košickej
kotliny z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy stredne náchylné až náchylné na
acidifikáciu, pričom ide o pôdy s nižšou pufračnou schopnosťou a na minerálne chudobných substrátoch
s výnimkou územia južne od Moldavy nad Bodvou, kde sa nachádzajú pôdy na minerálne bohatších
substrátoch. V prípade pôd Slovenského krasu ide pôdy nenáchylné na acidifikáciu (karbonátové pôdy). Podľa
percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií sa pôdy triedia na tzv. pôdne druhy. Pre vyjadrenie
zrnitosti pôd sa v Slovenskej republike najviac používa Nováková klasifikácia, ktorá triedi pôdy na 7 druhov
podľa obsahu hrubého ílu (frakcie pod 0,01 mm). V ďalšom popise zrnitosti pôd v území referenčného koridoru,
resp. na území dotknutých obcí a miest sú popísané, resp. vymenované pôdy piesočnaté s obsahom častíc
< 0,01 mm 0 – 10 % (pôdy ľahké), piesčito-hlinité s obsahom častíc < 0,01 mm 20 – 30 % (pôdy stredne ťažké),
hlinito-piesčité s obsahom častíc < 0,01 mm 10 – 20 % (pôdy ľahké), hlinité s obsahom častíc < 0,01 mm 30 –
45 % (pôdy stredne ťažké), ílovité s obsahom častíc < 0,01 mm 60 – 75 % (pôdy veľmi ťažké), ílovito-hlinité
s obsahom častíc < 0,01 mm 45 – 60 % (pôdy ťažké) a íly s obsahom častíc < 0,01 mm > 75 % (pôdy veľmi
ťažké). Zrnitostne ide v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci Košickej
kotliny o pôdy hlinité a ílovito hlinité. Retenčná schopnosť týchto pôd je stredná alebo veľká, ojedinele stredná
až veľká a priepustnosť stredná.
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Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci
Slovenského krasu, resp. Turnianskej kotliny z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy
náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy na minerálne chudobných substrátoch (územie po Turňa nad
Bodvou – Hrhov) s výnimkou územia južne od Jablonova nad Turňou, kde sa nachádzajú pôdy na minerálne
bohatších substrátoch. V prípade ostatných pôd ide pôdy nenáchylné na acidifikáciu (karbonátové pôdy).
Zrnitostne ide o pôdy hlinité a ílovito-hlinité, pričom často silno kamenitá (50 – 75 %) a v okolí Jablonova nad
Turňou aj piesčito-hlinitá. Retenčná schopnosť týchto pôd je stredná ako aj priepustnosť.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v okolí Sorošky
z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy na
minerálne bohatších substrátoch a o pôdy nenáchylné na acidifikáciu (karbonátové pôdy). Zrnitostne ide o pôdy
hlinité a ílovito-hlinité, pričom často silno kamenitá (50 – 75 %). Retenčná schopnosť týchto pôd je veľká
a priepustnosť stredná.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci Rožňavskej
kotliny z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy stredne náchylné až náchylné na
acidifikáciu, pričom ide o pôdy na minerálne chudobných ale aj bohatších substrátoch. V prípade ostatných pôd
ide pôdy nenáchylné na acidifikáciu (karbonátové pôdy). Zrnitostne ide o pôdy hlinité a piesčito-hlinité, pričom
často stredne kamenitá (štrkovitá) (20 – 50 %) a hlavne juhozápadne od mesta Rožňava. Retenčná schopnosť
týchto pôd je stredná alebo veľká a priepustnosť stredná.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci údolia rieky
Slaná medzi Plešivskou a Silickou planinou z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy
náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy na minerálne chudobných substrátoch a pôdy nenáchylné na
acidifikáciu (karbonátové pôdy). Zrnitostne ide o pôdy hlinité, pričom často stredne kamenitá (štrkovitá) (20 –
50 %) a hlavne na Plešivskej planine a silno kamenitá (50 – 75 %) a hlavne na Silickej planine. Retenčná
schopnosť týchto pôd veľká a priepustnosť stredná.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci
Bodvianskej pahorkatiny a Rimavskej kotlina z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy
stredne náchylné až náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy na minerálne chudobných ale aj bohatších
substrátoch a s nižšou a vyššou pufračnou schopnosťou, resp. o pôdy nenáchylné na acidifikáciu (karbonátové
pôdy). V okolí obcí Lenartovce, Abovce, Štrkovec a Riečka sa nachádzajú pôdy nenáchylné na acidifikáciu
(alkalické pôdy). V prípade okolia obcí Šimonovce a Širkovce sa nachádzajú pôdy slabo náchylné na
acidifikáciu, pričom ide o pôdy s vyššou pufračnou schopnosťou a v okolí obcí Martinová, Jesenské, Gortva
a Hodejov pôdy sú to zasa pôdy slabo náchylné na acidifikáciu, avšak s nižšou pufračnou schopnosťou.
Zrnitostne ide o pôdy hlinité a ílovito-hlinité, ojedinele ílovité (v okolí obcí Martinová a Orávka) a piesčito-hlinité
(južne a západne od Jesenského). Retenčná schopnosť týchto pôd je stredná alebo veľká, ojedinele stredná až
veľká a priepustnosť stredná.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci Cerovej
vrchoviny, resp. Hajnáčskej, Bučenskej a Petrovskej vrchoviny z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu
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predstavujú pôdy náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy na minerálne chudobných substrátoch, ojedinele
(severovýchodne od mesta Fiľakovo) aj na minerálne bohatších substrátoch. Pomerne často sa vyskytujú pôdy
stredne náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy s nižšou pufračnou schopnosťou. V menšej miere sa tu
vyskytujú pôdy slabo náchylné na acidifikáciu s nižšou a vyššou pufračnou schopnosťou. Zrnitostne ide o pôdy
rôznorodé (piesčito-hlinité, hlinité, ílovito-hlinité). Retenčná schopnosť týchto pôd je stredná alebo veľká
a priepustnosť stredná.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci Lučeneckej
kotliny z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy
na minerálne chudobných substrátoch, ojedinele (v okolí obce Trenč) aj na minerálne bohatších substrátoch.
Pomerne často sa vyskytujú pôdy stredne náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy s nižšou pufračnou
schopnosťou. Zrnitostne ide o pôdy rôznorodé (piesčito-hlinité, hlinité, ílovito-hlinité, ílovité). Retenčná
schopnosť týchto pôd je stredná alebo veľká, ojedinele stredná až veľká a priepustnosť stredná.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci Ipeľskej
kotliny z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy
na minerálne chudobných a bohatších substrátoch. Pomerne často sa vyskytujú pôdy stredne náchylné na
acidifikáciu, pričom ide o pôdy s nižšou pufračnou schopnosťou. V menšej miere sa tu vyskytujú pôdy slabo
náchylné na acidifikáciu s nižšou pufračnou schopnosťou. Zrnitostne ide o pôdy rôznorodé (hlinito-piesčité,
piesčito-hlinité, hlinité, ílovito-hlinité, ílovité). Retenčná schopnosť týchto pôd je stredná alebo veľká, ojedinele
stredná až veľká a priepustnosť stredná.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci Krupinskej
planiny, ktorá sa iba okrajovo dotýka referenčného koridoru, z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu
predstavujú pôdy náchylné na acidifikáciu na minerálne bohatších substrátoch. Zrnitostne ide o pôdy hlinité
a ílovito-hlinité. Retenčná schopnosť týchto pôd je stredná alebo veľká a priepustnosť stredná.
Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci
Podunajskej pahorkatiny z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú rôzne typy pôd. Ide o pôdy
náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy na minerálne chudobných a bohatších substrátoch, pôdy stredne
náchylné na acidifikáciu, pričom ide o pôdy s nižšou pufračnou schopnosťou. V menšej miere sa tu vyskytujú
pôdy veľmi náchylné na acidifikáciu (humózne pôdy). Z často vyskytujúcich pôd treba spomenúť aj pôdy slabo
náchylné na acidifikáciu s nižšou a strednou pufračnou schopnosťou, pôdy nenáchylné na acidifikáciu
(karbonátové a alkalické pôdy). Zrnitostne ide o pôdy rôznorodé (piesčito-hlinité, hlinito-piesčité, hlinité a ílovitohlinité). Retenčná schopnosť týchto pôd je stredná alebo veľká, ojedinele stredná až veľká, resp. malá až
stredná (v okolí Dvorov nad Žitavou a juhozápadne od mesta Šahy) a priepustnosť stredná, ojedinele stredná
až veľká (v okolí Dvorov nad Žitavou a juhozápadne od mesta Šahy).

Pôdy vyskytujúce sa v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest v rámci
Podunajskej nížiny z hľadiska náchylnosti pôdy na acidifikáciu predstavujú pôdy nenáchylné na acidifikáciu
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(karbonátové a alkalické pôdy). Zrnitostne ide o pôdy rôznorodé (piesčité, piesčito-hlinité, hlinito-piesčité, hlinité
a ílovito-hlinité, ílovité). Retenčná schopnosť týchto pôd je stredná alebo veľká a priepustnosť stredná.

III.1.3.3 Vlastnosti antropogénne pozmenených pôd
Dlhodobé osídlenie územia malo za následok, že najmä v urbanizovanej časti dotknutých obcí došlo k zmenám
pedologických pomerov. V zastavanom území dotknutých obcí a miest, resp. ich mestských častí dominujú
antropogénne pôdy – kultizeme a antropozeme. Antropické pôdy sú pôdy s výrazným antropickým pôdotvorným
procesom a výskytom povrchového antropického horizontu, čiastočne alebo úplne pozmenené, prípadne
vytvorené činnosťou človeka. Kultizem je pôdou na prirodzených substrátoch, ale činnosťou človeka s úplne
pozmenenými vlastnosťami, prevažne kultiváciou počas poľnohospodárskeho využívania. Patria sem prevažne
pôdy záhrad, vinohradov, ovocných sadov a pod. Antrozem je človekom vytvorenou umelou pôdou na
nepôvodných substrátoch. Zaraďované sú tu pôdy na umelých substrátoch, napr. navážky v sídlach a na
rekultivovaných plochách, násypy železníc a ciest, zastavané plochy a plochy neumožňujúce rast rastlín ako
štrkoviská, haldy, skládky odpadu.
Poľnohospodárska pôda je sčasti pokrytá závlahovými systémami. Z hľadiska produkcie fytomasy možno pôdy
v dotknutom území charakterizovať ako pôdy s veľmi vysokou a vysokou produkciou, so strednou, malou a veľmi
malou produkciou. Vlhkostný režim pôd v území referenčného koridoru, resp. na území dotknutých obcí a miest,
resp. ich mestských častí je na úrovni mierne suchý až mierne vlhký, prevažne suchý a v okolí Sorošky vlhký.
Z hľadiska typu produkčného potenciálu ide o rôzne typy. Často krát ide pôdu, ktorá je nevyhnutná pre
zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie Slovenska, ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať pre
priame poľnohospodárske využitie, t. j. pre takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá neohrozí
potravovú dostatočnosť obyvateľstva. Mechanická degradácia závisí od viacerých endogénnych a exogénnych
faktorov. Z endogénnych faktorov sú najvýznamnejšie súdržnosť, lipnavosť a konzistencia. Z exogénnych
faktorov je dôležitý vplyv reliéfu, zrážok a vetra. Pôda má zväčša primárnu a sekundárnu kompakciu, resp. je
bez kompakcie. Inaktivácia organických kontaminantov v dotknutých pôdach je rôzna, tak ako ich transport.
Chemickú degradáciu pôd môže vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň zraniteľnosti pôdy voči takejto
degradácii je však daný prirodzenou kvalitou komplexu biochemických vlastností pôdy, konkrétne kvality
humusových látok a acidity pôdneho prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených pôdnych
vlastnosti (fyzikálno-chemických, fyzikálno-biologických).

III.1.4 Hydrologické pomery a povodňové riziká
III.1.4.1 Základné hydrologické informácie o dotknutom území
Návrh referenčného koridoru prebieha cez nasledovné čiastkové povodia Slovenska:
4-32 Hornád, 4-33 Bodva, 4-31 Slaná, 4-24 Ipeľ, 4-23 Hron, 4-21 Váh, 4-21 Dunaj.
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Obrázok 13: Prechod referenčného koridoru čiastkovými povodiami SR

Zdroj: Vodný plán Slovenska 2015
Košická kotlina je odvodnená riekou Bodva (4-33), pričom koridor preklenuje len jej prítoky, najmä Turňa
a Skalný potok. V tejto oblasti sa však nachádza veľké množstvo umelých vodných útvarov, najmä rôznych
melioračných kanálov a úprav tokov, ktoré odvodňujú a upravujú vodný režim južnej časti Košickej kotliny. Pri
Hrhove (Turnianska kotlina, 9) sa koridor dotýka Hrhovských rybníkov, ktoré sú napájané vyvieračkami (krasové
pramene) spod Horného vrchu Slovenského krasu. Odvodňované sú Turnianským potokom.
Slovenský kras: koridor prechádza údolnou nivou rieky Slaná (4-31) a toto povodie sleduje až do východnej
časti Juhoslovenskej kotliny.
Juhoslovenská kotlina: referenčný koridor sleduje mikropovodie riek Blh a Rimava (Slaná) a jej prítok Gortva
v Cerovej vrchovine. Za Fiľakovom prechádza do čiastkového povodia rieky Ipeľ (4-24) s hlavnými severnými
prítokmi Krivánsky potok, Stará rieka, Komárniansky potok, rieka Krtíš, Čebovský potok, Veľký potok
a Galambia, Oldvár a Krupnica. V tejto oblasti sa nachádza aj veľké množstvo nivných mokradí v podobe
zbytkov ramennej sústavy rieky Ipeľ, depresných inundácií a zachovaného riečneho systému Ipľa.
Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina sú odvodňované systémom riek a prítokov čiastkových povodí
Hron (4-23), Váh (4-21) a Dunaj (4-21) povodia prvého rádu Dunaj. Hlavnými prítokmi týchto riek sú dominantné
rieky a povodia ako napr. Sikenica, Pereš, Žitava, Nitra, Komoča, Čierna Voda, Malý Dunaj, Klátov, Dudváh
a iné. Celá táto oblasť je intenzívne vodohospodársky upravená systémom odvodňovacích a závlahových
kanálov a melioračných štruktúr. Popri trase sa nachádzajú aj umelé vodné nádrže, rybníky a vodné útvary
vzniknuté ťažbou surovín.
Vo všeobecnosti platí pre celý úsek referenčného koridoru, že na formovanie odtoku majú veľký vplyv
geologické a geomorfologické pomery v povodí. Tvar povodia a celková stavba riečnej siete, jej hustota
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a usporiadanie, v podstatnej miere ovplyvňuje tvorbu kulminačných prietokov, pričom sklonové pomery
a transmisivita sú nezanedbateľné. V jarnom období môžu vzniknúť pre tvorbu veľkých vôd extrémne situácie,
kedy môže dôjsť k súčasnému masívnemu topeniu snehu a extrémnym zrážkam. Tieto povodňové vlny okrem
extrémnych kulminácií sa vyznačujú aj veľkými odtečenými objemami. Referenčný koridor je projektovaný cez
rozmanitú krajinnú štruktúru a jej morfológiu, ktorá ovplyvňuje odtokové pomery a spolu so súčasným stavom
krajinnej štruktúry aj vznik povodňových situácií a odtoku povrchovej vody z krajiny. Nie je možné sa v zámere
detailne zaoberať odtokovými princípmi a pomermi v jednotlivých úsekoch referenčného koridoru, tieto údaje sa
zozbierajú a syntetizujú v detailnej mierke na základe požiadaviek a potrieb vo vyšších štádiách predprojektovej
prípravy.

III.1.4.2 Popis jednotlivých čiastkových povodí
Popis čiastkových povodí v kontakte s referenčným koridorom sú pre účel zámeru predložené ako extrakt
oficiálnych údajov komplexne za celé čiastkové povodia. Priame relevantné vzťahy vodohospodárskych
záujmov a zámeru sú v intenciách referenčného koridoru vyznačené v informačných tabuľkách hrubým písmom.
Toky, ktoré boli zaradené ako významné z hľadiska vodohospodárskych záujmov (vodohospodársky významné
a vodárenské toky) podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam
vodohospodársky významných vodných tokov, sú v texte označené skratkou VVVT. Informácie uvedené
v nasledujúcich tabuľkách pochádzajú zo zdroja Hydrologická ročenka povrchové vody (SHMÚ 2010).
Povodie rieky Hornád
Rieka Hornád je najväčším prítokom Slanej (v Maďarsku), s ktorou spolu s Bodvou vytvára po Bodrogu druhú
najväčšiu riečnu sústavu na východnom Slovensku. Táto riečna sústava vytvára rozsiahly vejár s centrom na
maďarskom území. Plocha povodia Hornádu k profilu ústia do Slanej je 5 436 km 2, z toho na území Slovenska
leží 81 % na ploche 4 414 km 2, ktorá sa skladá z hornej časti povodia Hornádu a povodí jeho prítokov.
Vymedzenie čiastkového povodia Hornádu, do ktorého spadá referenčný koridor, je Hornád pod Torysou (číslo
hydrologického poradia 4-32-05). Tabuľka č. 8 uvádza vodné toky v čiastkovom povodí Hornádu s plochou
povodia P ≥ 100 km2.
Tabuľka 8: Vodné toky v čiastkovom povodí Hornád s plochou povodia P ≥ 100 km2

číslo
povodia

4-32-01
4-32-02
4-32-03
4-32-04
4-32-05

ID vodného toku

rád
toku

4-32-01-03-05-1
4-32-01-3011
4-32-01-2772
4-32-02-2009
4-32-03-1532
4-32-04-426
4-32-04-234
4-32-05-46

IV.
V.
V.
V.
V.
VI.
V.
V.
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názov toku

dĺžka
(km)

Hornád
Levočský potok
Branisko
Hnilec
Svinka
Sekčov
Torysa
Olšava

178,85
27,35
15,83
90,90
49,91
44,74
123,62
49,39
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plocha povodia
(km2)
4 340,138
153,277
111,926
654,900
344,560
355,429
1 348,981
341,294
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Základný

charakter

hydrologického

režimu

vyjadrujú

priemerné

hodnoty

odtoku

vody

a zrážok

v reprezentatívnom období 1961 – 2000, výskyt a tiež frekvencia extrémnych hodnôt a rozdelenie odtoku v roku.
Údaje o priemernom odtoku a zrážkach patria k základným informáciám o hydrologickej bilancii a vodnom
potenciáli povodia. Slovenská časť čiastkového povodia Hornádu sa výškou zrážok a odtoku len veľmi málo líši
od priemerných hodnôt celej časti územia Slovenska, ktorá leží v správnom území Dunaja a celého územia
Slovenska. Hodnoty týchto charakteristík a ich porovnanie obsahuje tabuľka č. 9.
Tabuľka 9: Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí Hornád

územie
Hornád
Správne územie povodia Dunaja
Slovensko

plocha
(km2)

zrážky
(mm)

odtok
(mm)

zrážky –
odtok (mm)

4 414
47 064
49 014

701
738
743

210
228
236

491
510
507

Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hornád križuje povrchový vodný útvar
Sokoliansky potok.
Povodňové riziká čiastkového povodia rieky Hornád
Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hornád z hľadiska typu režimu odtoku
predstavuje vrchovinno-nížinný typ režimu odtoku (dažďovo-snehový), s akumuláciou v mesiacoch december
až január, vysokou vodnatosťou v mesiacoch február až apríl a najvyšším prietokom v marci a najnižším
v septembri, pričom podružné zvýšenie vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné. Územie
referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hornád predstavuje priemerný ročný špecifický odtok
3 – 5 l/s/km2 (priemer za roky 1931 – 1980), maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz
za 100 rokov predstavuje 0,4 – 0,7 a minimálny špecifický odtok 364-denný 0,1 – 1,0. Pre povodie Hornádu je
charakteristický odtokový režim s maximálnymi priemernými mesačnými prietokmi v jarnom období, v marci,
apríli a máji a s najnižšími priemernými mesačnými prietokmi v jesennom období, väčšinou v septembri.
Tabuľka č. 10 obsahuje priemerné mesačné prietoky vo vodomerných staniciach v blízkosti ústia prítokov do
Hornádu relevantne pri obci Ždaňa na Hornáde, ktorá je neďaleko slovensko-maďarskej štátnej hranice.
Tabuľka 10: Priemerné prietoky vo vodomerných staniciach v čiastkovom povodí Hornádu

priemerný prietok vody v m3/s v mesiacoch a v roku
tok
stanica XI. XII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
Qa
Hnilec /
5,35 4,72 3,56 4,30 7,33 13,9 10,2 8,49 6,71 5,13 4,16 6,01 6,66
Jaklovce
Torysa /
Košické 4,61 4,96 4,33 6,35 14,7 15,0 10,0 8,64 7,67 5,89 4,11 5,17 7,62
Oľšany
Hornád /
21,5 19,3 16,6 21,8 43,4 53,7 40,9 34,6 27,8 22,8 17,2 20,7 28,4
Ždaňa
Vysvetlivky: Qa – priemerný prietok
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Veľkosti N-ročných maximálnych prietokov vo vybraných vodomerných staniciach v čiastkovom povodí Hornádu
obsahuje tabuľka č. 11.
Tabuľka 11: N-ročné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Hornádu

tok / stanica
Hnilec / Jaklovce
Torysa / Košické Oľšany
Hornád / Ždaňa

plocha
povodia (km2)
1
606,32
49
1 298,30
89
4 232,20
220

2
72
127
320

počet rokov (m3/s)
5
10
20
50
105 132 160 192
180 218 260 315
480 600 720 880

100
220
360
1 000

Malá vodnosť v čiastkovom povodí Hornádu je v priebehu roka sústredená do dvoch období – do letno-jesennej
prietokovej depresie s minimom od augusta do októbra a do podružnej zimnej depresie s minimom obvykle
v januári. Najužívanejšou prietokovou charakteristikou malej vodnosti je 355-denný prietok za zvolené obdobie.
Udáva hodnotu prietoku, ktorá bola v danom období zabezpečená v priemere 355 dní v roku. Tabuľka č. 12
obsahuje M-denné prietoky v rokoch 1961 – 2000. Prietok Q355d-1961-2000 dosahuje vo vybraných vodomerných
staniciach tokov čiastkového povodia Hornádu 16,4 až 21,2 % dlhodobého prietoku (Qa).
Tabuľka 12: M-denné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Hornádu

tok / stanica
Hnilec / Jaklovce
Torysa / Košické Oľšany
Hornád / Ždaňa

priemerný
prietok
(m3/s)
6,66
7,62
28,4

počet dní (m3/s)
30

90

180

270

330

355

364

15,3
18,5
64,7

7,57
8,30
32,1

4,09
4,48
17,0

2,43
2,59
10,5

1,59
1,72
7,94

1,30
1,25
6,00

0,833
0,860
4,820

Iné vodné útvary čiastkového povodia rieky Hornád
V území referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hornád sa nenachádzajú žiadne vodné
plochy, využívané termálne a ani minerálne vody, pričom sa tu nenachádza ani kúpeľné územie, územie
s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, iné zdroje geotermálnej vody a ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Hustota
povrchového tepelného toku sa v tomto území pohybuje od 80 mW/m2 do 100 mW/m2. Teplota vody s hĺbkou
stúpa, pričom v hĺbke 1 000 m p. t. sa odhaduje na 40 – 60 °C.
V území referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hornád sa nenachádzajú žiadne
významnejšie zdroje pitnej či technologickej vody, ako ani pramene alebo pramenné oblasti a toto územie sa
nenachádza v území s významnou prirodzenou akumuláciou povrchových a podzemných vôd, tzn. v území
chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd.
Povodie rieky Bodva
Povodie rieky Bodva má celkovú rozlohu 11 727 km 2, z toho je na území Slovenskej republiky 865,523 km 2.
Z celkovej dĺžky toku Bodva 113 km je na slovenskom území 46,99 km s výškovým prevýšením 680 m. Na
území Maďarska ústi do rieky Slaná. Priemerný prietok toku Bodva v mieste, kde opúšťa Slovenskú republiku,

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 65 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

je 5,2 m3/s a celkový objem odvádzaných vôd z územia Slovenska predstavuje 88 000 000 m 3/rok (údaje sú
z meracej stanice Hidvégardó na slovensko-maďarskej hranici). Medzi významné prítoky Bodvy patria Ida
s celkovou dĺžkou 52 km a Turňa 31 km, ktorých povodia tvoria 67 % z celkového povodia toku Bodvy na území
Slovenskej republiky. Samotná rieka Bodva, ktorá preteká juhozápadnou časťou Košickej kotliny, je popri
planinách Slovenského krasu najvýznamnejším krajinotvorným prvkom v tomto priestore. Prirodzene ovplyvňuje
charakter krajiny a životného prostredia celej juhozápadnej časti Košickej kotliny. Bodva je tokom IV. rádu. Je
to vrchovinovo-nížinný typ rieky. Za obcou Peder sa do Bodvy vlieva Ida A jej vody sú zachytené pri Hýľove
a Bukovci ako pitná voda pre Košice a tiež ako technická voda pre U.S. Steel. Po vyčistení sú však odvádzané
už do povodia Hornádu. Tieto zásahy spôsobujú deficit vody v oblasti. Pôvodne bažinatá časť územia medzi
Veľkou Idou a Janíkom bola koncom 19. a začiatkom 20. storočia odvodnená sústavou kanálov, aby sa mohla
použiť ako poľnohospodárska pôda. Dnes toto územie je potrebné umelo zavlažovať. Zdroje vody mimo
krasových území sa vysychaním oblasti postupne znižujú a sú znehodnocované. Deficit vody v rieke Bodva je
v letných mesiacoch taký výrazný, že v úseku od Hatín po Péder rieka v letných mesiacoch úplne vysychá.
Územie čiastkového povodia Bodvy pokrývajú lesy na ploche 417 km 2, čo predstavuje 46,8 % lesnatosť.
Vymedzenie čiastkového povodia Bodvy obsahuje tabuľka č. 13.
Tabuľka 13: Vymedzenie čiastkového povodia Bodvy

číslo hydrologického poradia
4-33
4-33-01

povodie
Čiastkové povodie Bodvy
Bodva

Tabuľka č. 14 uvádza vodné toky v čiastkovom povodí Bodvy s plochou povodia P ≥ 100 km 2.
Tabuľka 14: Vodné toky v čiastkovom povodí Bodva s plochou povodia P ≥ 100 km2

číslo
povodia

ID vodného toku

rád
toku

4-33

4-33-01-1
4-33-01-309
4-33-01-172
4-33-01-137
4-33-01-25

IV.
VI.
VI.
V.
V.

Základný

charakter

hydrologického

režimu

názov toku
Bodva
Gombošský kanál
Čečejovský potok
Ida
Turňa

vyjadrujú

priemerné

dĺžka
(km)

plocha povodia
(km2)

46,99
7,53
24,78
51,52
25,02

hodnoty

865,523
141,777
123,444
380,654
179,337

odtoku

vody

a zrážok

v reprezentatívnom období 1961 – 2000, výskyt a tiež frekvencia extrémnych hodnôt a rozdelenie odtoku v roku.
Údaje o priemernom odtoku a zrážkach patria k základným informáciám o hydrologickej bilancii a vodnom
potenciáli povodia. Slovenská časť čiastkového povodia Bodvy sa výškou zrážok a odtoku mierne líši od
priemerných hodnôt celej časti územia Slovenska, ktorá leží v správnom území Dunaja. Hodnoty týchto
charakteristík a ich porovnanie obsahuje tabuľka č. 15.
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Tabuľka 15: Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí Bodvy

územie

plocha
(km2)

zrážky
(mm)

odtok
(mm)

zrážky –
odtok (mm)

Čiastkové povodie Bodvy na Slovensku
Správne územie povodia Dunaja

858
47 064

690
738

164
228

526
510

Pre povodie Bodvy je charakteristický odtokový režim s maximálnymi priemernými mesačnými prietokmi
v jarnom období (v marci, apríli a máji) a s najnižšími priemernými mesačnými prietokmi v letno-jesennom
období (august a september). Tabuľka č. 16 obsahuje priemerné mesačné prietoky vo vodomernej stanici Bodva
– Hosťovce.
Tabuľka 16: Priemerné prietoky rieky Bodva vo vodomernej stanici Bodva – Hosťovce

Priemerný prietok vody (m3/s) v mesiacoch a v roku
XI.
XII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
3,35 3,53 2,92 4,40 6,77
9,35
7,01
5,18
3,51
2,69
2,10
Vysvetlivky:
Qa - priemerný prietok

X.
3,05

Qa
4,48

Veľkosti N-ročných maximálnych prietokov vo vybraných miestach vo vodomernej stanici Bodva – Hosťovce
obsahuje tabuľka č. 17.
Tabuľka 17: N-ročné prietoky vo vodomernej stanici Bodva – Hosťovce

plocha povodia
(km2)
863,70

1
36

2
57

počet rokov (m3/s)
5
10
20
50
87
105
125
152

100
170

Veľké vody v povodí Bodvy nedosahujú veľkých hodnôt, čo je spôsobené súborným pôsobením vyššie
vymenovaných činiteľov. Malá vodnosť v čiastkovom povodí Bodvy je v priebehu roka sústredená do dvoch
období a to do letno-jesennej prietokovej depresie s minimom od augusta do októbra a do podružnej zimnej
depresie s minimom, ktoré sa obvykle vyskytuje v januári. Tabuľka č. 18 obsahuje M-denné prietoky v období
1961 – 2000. Prietok Q355d-1961-2000 dosahuje v uvedenom profile hodnotu 15,5 % dlhodobého prietoku (Qa).
Tabuľka 18: M-denné prietoky vo vodomernej stanici Bodva – Hosťovce

priemerný
prietok (m3/s)
4,48

30
10,7

90
5,04

počet dní (m3/s)
180
270
330
2,85
1,39
0,848

355
0,695

364
0,520

Z pohľadu územia referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Bodvy je najvýznamnejší
povrchový vodný útvar samotná rieka Bodva. Rieka Bodva (VVVT) preteká v predmetnom území cez katastrálne
územia Moldava nad Bodvou, Budulov a Turňa nad Bodvou a v uvedenom úseku referenčného koridoru je s
bohatou sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého charakteru, miestami nespojitého charakteru (katastrálne
územie Turňa nad Bodvou). Priemerné mesačné prietoky za obdobie hydrologických rokov 1931 – 1980 v m3/s
a priemerný ročný prietok Q na toku Bodva uvádza tabuľka č. 19.
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Tabuľka 19: Priemerné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Bodvy

stanica

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Qa

Medzev 1,07 0,819 0,735 0,771 1,3 1,8 1,25 1,01 0,851 0,615 0,437 0,62 0,94
N. Medzev
Moldava n.
1,51 1,31 1,24 1,41 2,07 2,8 2,13 1,74 1,35 1,04 0,73 0,91 1,52
Bodvou
Vysvetlivky: Qa – priemerný prietok
V rámci referenčného koridoru budú v čiastkovom povodí Bodvy dotknuté aj významnejšie vodné toky v tomto
povodí a to tok Ida a Čečejovský potok.
Tok Ida – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Veľká Ida, ktorý v uvedenom úseku
referenčného koridoru je lemovaný prevažne sprievodnou drevinovou vegetáciou a lesnými spoločenstvami. Ide
o ľavostranný prítok Bodvy a má dĺžku 51,52 km, pričom plocha povodia predstavuje 380,654 km² a priemerný
prietok v ústí 1,82 m³/s. Čečejovský potok – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie
Čečejovce, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru je s nesúvislou sprievodnou drevinovou vegetáciou.
Z ostatných vodných tokov v čiastkovom povodí Bodvy, ktoré budú dotknuté referenčným koridorom je možno
spomenúť Veľkoidiansky náhon, Komárovský kanál, Lúčny potok, Orlovský potok, Cestický potok, Široký kanál,
Brezinský kanál, Chudý kanál, Mokranský potok, Drienovec, Hájsky potok a Blatný potok. Súčasný stav
uvedených odvodňovacích kanálov možno hodnotiť ako vyhovujúci. V dôsledku malých pozdĺžnych sklonov
kanálov však dochádza k ich intenzívnemu zanášaniu a znižovaniu prietokovej kapacity. V rámci údržby sa však
pristupuje k postupnému prečisťovaniu.
Povodňové riziká čiastkového povodia rieky Bodva
Podobne ako v rozdelení vodnosti počas roka, prevláda v povodí Bodvy najväčší odtok v jarnom období, aj
výskyt kulminačných prietokov sa sústreďuje do jarného obdobia, prevažne v mesiaci marec. Na formovanie
odtoku majú veľký vplyv geologické a geomorfologické pomery v povodí. Tvar povodia a celková stavba riečnej
siete, jej hustota a usporiadanie v podstatnej miere ovplyvňuje tvorbu kulminačných prietokov, pričom sklonové
pomery a transmisivita sú nezanedbateľné. V jarnom období môžu vzniknúť pre tvorbu veľkých vôd extrémne
situácie, kedy môže dôjsť k súčasnému masívnemu topeniu snehu a extrémnym zrážkam. Tieto povodňové vlny
okrem extrémnych kulminácií sa vyznačujú aj veľkými odtečenými objemami. Veľké vody v povodí Bodvy
nedosahujú veľkých hodnôt, čo je spôsobené súborným pôsobením vyššie vymenovaných činiteľov. Územie
referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Bodva z hľadiska typu režimu odtoku predstavuje
dažďovo-snehový typ režimu odtoku, s akumuláciou v mesiacoch december až február, vysokou vodnatosťou
v mesiacoch február až apríl a najvyšším prietokom v marci a najnižším v septembri, pričom podružné zvýšenie
vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné. Územie referenčného koridoru na území čiastkového
povodia rieky Bodva predstavuje priemerný ročný špecifický odtok 3 – 10 l/s/km2 (priemer za roky 1931 – 1980),
maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov predstavuje 1,0 – 1,4 a
minimálny špecifický odtok 364-denný 0,5 – 1,0.
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Skutočný stav odvádzania veľkých vôd v súčasnosti ovplyvňujú dve okolnosti, ktoré sa musia brať do úvahy pri
návrhu úprav tokov, a to že na základe prehodnotenia hydrologických údajov sa zvýšili hodnoty maximálnych
prietokov a úpravy vykonané pred rokom 1977 už kapacitne nezabezpečujú prevedenie prietoku Q 100
a nezabezpečujú ochranu sídiel a že prirodzene sa v dôsledku zanášania korýt splaveninami a zarastaním
medzihrádzových priestorov zmenšuje prietoková kapacita korýt a celého prietočného profilu.
Obrázok č. 14 znázorňuje mapu povodňového rizika v rámci čiastkového povodia rieky Bodva v okolí obce Ida.
V rámci mapy sú vykreslené významné zdroje znečisťovania vody hnedými bodmi a červeným šrafovaním,
počet povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov a záplavové čiary pri Q100 a Q1000.
Obrázok 14: Povodňové riziká na toku Ida v okolí obce Veľká Ida

Zdroj: http://mpomprsr.svp.sk – Mapy povodňového rizika

Obrázok č. 15 znázorňuje mapu povodňového rizika v rámci čiastkového povodia rieky Bodva v okolí mesta
Moldava nad Bodvou. V rámci mapy sú vykreslené modrým šrafovaním územia na odber vody a pre rekreáciu,
významné zdroje znečisťovania vody hnedými a červenými bodmi, resp. červeným šrafovaním, počet povodňou
potenciálne ohrozených obyvateľov a záplavové čiary pri Q100 a Q1000.
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Obrázok 15: Povodňové riziká na rieke Bodva v okolí mesta Moldava nad Bodvou

Zdroj: http://mpomprsr.svp.sk – Mapy povodňového rizika
Iné vodné útvary čiastkového povodia rieky Bodva
V čiastkovom povodí Bodvy sú v prevádzke 3 vybudované veľké nádrže, sú to Bukovec (21,4 mil. m3) a Pod
Bukovcom (0,9 mil. m3) na Ide, Hrhov (3,0 mil. m3) na Turni. Na Bodve i napriek realizovaniu úprav, dochádza
k inundáciám, hlavne v úsekoch prítokov Bodvy (Ida, Turniansky potok, koryto starej Bodvy), ktoré zapríčiňuje
spätné vzdutie Bodvy. V území referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Bodva sa nachádzajú
aj ďalšie špecifické vodné stavby napr. odkalisko 4. kategórie (Nádrže oceliarenských kalov) a vodná stavba 4.
kategórie Hrhovské rybníky.
Povodie rieky Slaná
Referenčný koridor po tunelovom prekonaní oblasti Soroška vstupuje do dolnej časti čiastkového povodia rieky
Slaná v Rožňavskej kotline a rieku sleduje vlastným údolím rieky Slaná až po hranicu s Maďarskom.
Vymedzenie čiastkového povodia Slaná obsahuje tabuľka č. 20.
Tabuľka 20: Vymedzenie čiastkového povodia Slaná

povodie
Čiastkové povodie Slanej
Slaná pod Štítnikom
Slaná od Štítnika po Rimavu
Rimava a časť povodia Slanej od Rimavy po štátnu
hranicu
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Tabuľka č. 21 uvádza vodné toky v čiastkovom povodí Slanej s plochou povodia P ≥ 100 km 2.
Tabuľka 21: Vodné toky v čiastkovom povodí Slanej s plochou povodia P ≥ 100 km2

číslo
povodia
4-31
4-31-01

4-31-02

4-31-03

ID vodného toku

rád
toku

Názov toku

dĺžka v km

plocha
povodia
(km2)

4-31-01-02-03-1
4-31-01-2103
4-31-01-1891
4-31-02-1577
4-31-02-1300
4-31-02-1270
4-31-03-821
4-31-03-561
4-31-03-320
4-31-03-24
4-31-03-2

III.
IV.
IV.
IV.
V.
IV.
V.
V.
V.
V.
IV.

Slaná
Čremošná
Štítnik
Muráň
Východný Turiec
Turiec
Klenovská Rimava
Rimavica
Gortva
Blh
Rimava

91,25
26,73
32,36
42,91
27,40
44,77
21,26
33,13
32,42
49,95
83,12

3 225,099
140,243
225,471
386,578
133,069
305,188
115,816
163,794
167,441
270,656
1 378,426

Do povodia Slanej na území Slovenska patrí aj časť povodia Tarny. Základný charakter hydrologického režimu
vyjadrujú priemerné hodnoty odtoku vody a zrážok v reprezentatívnom období 1961 – 2000, výskyt a tiež
frekvencia extrémnych hodnôt a rozdelenie odtoku v roku. Slovenská časť čiastkového povodia Slanej sa
výškou zrážok a odtoku mierne líši od priemerných hodnôt celej časti územia Slovenska, je čiastočne
ovplyvnená aj prítokom z Maďarska (Tarna). Hodnoty týchto charakteristík a ich porovnanie (obdobie 1961 –
2000) obsahuje tabuľka č. 22.
Tabuľka 22: Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí Slanej

plocha
(km2)

zrážky
(mm)

odtok
(mm)

zrážky –
odtok (mm)

3 225,1

713

189

524

49 014,0

743

236

507

územie
Čiastkové povodie Slanej na
Slovensku
Slovenská časť povodia Dunaja

Pre povodie Slanej je charakteristický odtokový režim s maximálnymi priemernými mesačnými prietokmi
v jarnom období (počas marca a apríla) a s najnižšími priemernými mesačnými prietokmi v letno-jesennom
období, v ktorom dominuje september. Tabuľka č. 23 obsahuje priemerné mesačné prietoky vo vodomerných
staniciach na Slanej (Lenartovce) a Rimave (Vlkyňa).
Tabuľka 23: Priemerné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Slanej

tok / stanica
Slaná / Lenartovce
Rimava / Vlkyňa

priemerný
prietok
(m3/s)
12,69
6,658
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Veľkosti N-ročných maximálnych prietokov vo vybraných vo vodomerných staniciach na Slanej (Lenartovce)
a Rimave (Vlkyňa) obsahuje tabuľka č. 24.
Tabuľka 24: N-ročné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Slanej

plocha
povodia
(km2)
1 829,65
1 377,41

tok / stanica
Slaná / Lenartovce
Rimava / Vlkyňa

počet rokov (m3/s)
1

2

5

10

20

50

100

86
55

130
75

190
105

235
125

280
145

340
170

400
190

Malá vodnosť v čiastkovom povodí Slanej je v priebehu roka sústredená do dvoch období a to do letno-jesennej
prietokovej depresie s minimom v mesiaci september a do podružnej zimnej depresie s minimom, ktoré sa
obvykle vyskytuje v januári. Tabuľka č. 25 obsahuje M-denné prietoky v období 1961 – 2000. Prietok
Q355d- 961– 000 dosahuje hodnoty 5 až 26 % dlhodobého prietoku (Q a). Extrémne nízke hodnoty sa vyskytujú najmä
na menších prítokoch.
Tabuľka 25: M-denné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Slanej

tok / stanica
Slaná / Lenartovce
Rimava / Vlkyňa

priemerný
prietok
(m3/s)
12,69
6,658

počet dní (m3/s)
30

90

180

270

330

355

364

29,03
16,06

15,11
7,200

7,925
3,788

4,792
2,298

3,281
1,518

2,372
0,966

1,766
0,681

Z pohľadu územia referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Slaná je najvýznamnejší
povrchový vodný útvar samotná rieka Slaná. Rieka Slaná – VVVT je významný pravostranný prítok Tisy.
Priemerná lesnatosť povodia je 40 %. Slaná je stredohorským typom rieky s dažďovo-snehovým režimom
odtoku.
V rámci referenčného koridoru budú v čiastkovom povodí Slanej dotknuté aj významnejšie vodné toky v tomto
povodí a to:
•

Čremošná – VVVT pretekajúca v predmetnom území cez katastrálne územia Lipovník, Krásnohorská Dlhá
Lúka a Rožňava, ktorá v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemovaná prevažne sprievodnou
drevinovou vegetáciou.

•

Tok Štítnik – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Plešivec, ktoré v uvedenom
úseku referenčného koridoru má súvislú sprievodnú drevinovú vegetáciu a lemujú ho lesné spoločenstvá.
Tabuľka č. 26 uvádza prietoky toku Štítnik zo stanice Plešivec a jeho priemerné mesačné a extrémne
hodnoty.
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Tabuľka 26: Prietoky toku Štítnik zo stanice Plešivec

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII. rok
stanica: Plešivec
tok: Štítnik staničenie: 1,3 km
plocha: 224,17 km 2
Qm (m3/s) 4,889 2,525 2,981 6,714 7,031 11,25 2,034 1,789 2,509 2,076 4,522 6,336 4,552
Qmax2010:
66,90
Qmin2010:
1,096
Qmax1968-2009:
50,00
Qmin1968-2009: 0,138
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Hubovský potok – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územia Lenka a Včelince, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je so súvislou sprievodnou drevinovou vegetáciou. Hubovský
potok je ľavostranný prítok Slanej, má dĺžku 9,2 km a je tokom IV. rádu.

•

Tok Blh – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Rimavská Seč, Zádor a Číž, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nemá súvislú sprievodnú drevinovú vegetáciu, je ľavostranný
prítok Rimavy. Tabuľka č. 27 uvádza prietoky toku Blh zo stanice Rimavská Seč a jeho priemerné mesačné
a extrémne hodnoty z roku 2010 (Zdroj: Hydrologická ročenka povrchové vody, SHMÚ 2010).
Tabuľka 27: Prietoky toku Blh zo stanice Rimavská Seč

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI. XII. rok
stanica: Rimavská Seč
tok: Blh staničenie: 1,4 km
plocha: 270,18 km2
3
Qm (m /s) 2,539 2,960 2,465 3,882 6,601 7,837 0,998 0,948 1,678 2,077 2,625 5,384 3,329
Qmax2010:
42,85
Qmin2010:
0,445
Qmax1931-2009:
69,00
Qmin1968-2009:
0,001
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Tok Rimava – VVVT preteká v predmetnom území cez katastrálne územia Širkovce a Jesenské, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je so súvislou sprievodnou drevinovou vegetáciou.
Priemerná lesnatosť povodia je 30 %.

•

Tok Gortva – VVVT preteká v predmetnom území cez katastrálne územia Širkovce, Jesenské, Hodejovec,
Gortva, Hodejov, Blhovce, Hajnáčka, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je so súvislou
sprievodnou drevinovou vegetáciou. Gortva je pravostranným prítokom Rimavy. Tabuľka č. 28 uvádza
prietoky toku Gortva zo stanice Jesenské a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty z roku 2010.
Tabuľka 28: Prietoky toku Gortva zo stanice Jesenské

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI. XII. rok
stanica: Jesenské
tok: Gortva staničenie: 1,7 km
plocha: 164,39 km2
3
Qm (m /s) 0,36 0,61 0,39 0,50 2,27 2,23 0,32 0,27 1,18 0,63 0,69 0,95 0,86
Qmax2010:
24,00
Qmin2010:
0,054
Qmax1970-2009:
22,95
Qmin1968-2009:
0,001
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
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Z ostatných vodných tokov v čiastkovom povodí Slanej, ktoré budú dotknuté referenčným koridorom je možno
spomenúť tok Kaplna, Krásnohorský potok, Majstrovský potok, Hasácky potok, Honský potok, Egrešský potok,
Andovský potok, tok Sograď, tok Lapša, tok Činča, Konský potok, Neporadzský potok, tok Lúčka, tok Teška,
Čížsky kanál, Tulčovský potok, Belínsky potok, Dubovský potok, Širkovský kanál, tok Potôčik, Čenízsky potok,
Ostrý potok, Čierny potok, Pásový potok a Močaristý potok.
Povodňové riziká čiastkového povodia rieky Slaná
Podobne ako v rozdelení vodnosti počas roka, v čiastkovom povodí Slanej prevláda najväčší odtok v jarnom
období a tiež výskyt maximálnych prietokov sa sústreďuje do jarného obdobia. Viac ako polovica ročných
kulminácií bola zaznamenaná práve v týchto mesiacoch. Jarné prietokové vlny vo vodných tokoch čiastkového
povodia Slanej sú väčšinou zmiešaného typu, vytvárané odtokom vody z topiaceho sa snehu a dažďa. Tieto
povodňové vlny majú spravidla väčší objem a dlhší čas trvania ako povodňové vlny vytvorené čisto kvapalnými
zrážkami. Ďalším častým obdobím výskytu povodní v čiastkovom povodí Slanej sú letné mesiace, povodne
bývajú zväčša v čase od júna do augusta. Letné povodne sú typickým následkom prívalových dažďov a sú
charakteristické maximálnymi prietokmi pomerne veľkého významu, ale menším objemom vody tvoriacej
povodňovú vlnu. Napriek obvyklému dlhodobému výskytu povodní sa najvýznamnejšie prietokové vlny, čo sa
týka kulminácie i objemu, na väčších tokoch v čiastkovom povodí Slanej vyskytli z dlhotrvajúcich dažďov.
Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Slanej z hľadiska typu režimu odtoku
predstavuje vrchovinno-nížinný typ režimu odtoku (dažďovo-snehový), s akumuláciou v mesiacoch december
až február, vysokou vodnatosťou v mesiacoch február až apríl a najvyšším prietokom v marci a najnižším
v septembri, pričom podružné zvýšenie vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné, resp. mierne
výrazné. Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Slanej predstavuje priemerný ročný
špecifický odtok do 10 l/s/km 2 (priemer za roky 1931 – 1980), maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou
opakovania raz za 100 rokov predstavuje do 0,7 a minimálny špecifický odtok 364-denný do 1,0.
Nasledujúpce obr. č. 16 – 19 znázorňujú mapy povodňového ohrozenia v rámci čiastkového povodia rieky
Slaná. V rámci máp sú vykreslené modrým šrafovaním územia na odber vody a pre rekreáciu, významné zdroje
znečisťovania vody hnedými a červenými bodmi, počet povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov
a záplavové čiary pri Q100 a Q1000.
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Obrázok 16: Povodňové riziká na rieke Slaná v úseku Rožňava – Plešivec

Zdroj: http://mpomprsr.svp.sk – Mapy povodňového rizika
Obrázok 17: Povodňové riziká na rieke Slaná v úseku Plešivec - Tornaľa

Zdroj: http://mpomprsr.svp.sk – Mapy povodňového rizika
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Obrázok 18: Povodňové riziká na rieke Slaná na území mesta Tornaľa

Zdroj: http://mpomprsr.svp.sk – Mapy povodňového rizika
Obrázok 19: Povodňové riziká na rieke Rimava v okolí obce Jesenské

Zdroj: http://mpomprsr.svp.sk – Mapy povodňového rizika

Iné vodné útvary čiastkového povodia rieky Slaná
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V území referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Slaná sa nachádzajú z vodných stavieb
napr. Krásnohorský rybník (vodná stavba 4. kategórie) na vodnom toku Krásnohorský potok na území obce
Krásnohorská Dlhá Lúka, Rybničná sústava Brzotín (vodná stavba 4. kategórie) na vodnom toku Čremošňa na
území obce Brzotín, MVE Vidová (vodná stavba 4. kategórie) na vodnom toku Slaná na území obce Slavec,
MVE Plešivec (vodná stavba 4. kategórie) na vodnom toku Slaná na území mesta Plešivec, Čoltovo – mlyn
(vodná stavba 4. kategórie) na vodnom toku Slaná na území obce Čoltovo, MVE Abovce (vodná stavba 3.
kategórie) na vodnom toku Slaná na území obce Chanava, vodná stavba Martinová (vodná stavba 4. kategórie)
na vodnom toku Belínsky potok na území obce Martinová a vodná stavba Bottovo (vodná stavba 3. kategórie)
na vodnom toku Belínsky potok na území obce Bottovo. Z ostatných vodných plôch sa v území referenčného
koridoru na území čiastkového povodia rieky Slaná nachádza vodná plocha na území obce Širkovce.
Povodie rieky Ipeľ
Z pohľadu územia referenčného koridoru v povodí rieky Ipeľ je najvýznamnejší povrchový vodný útvar samotná
rieka Ipeľ – VVVT. Rieka Ipeľ je tretia najdlhšia rieka na Slovensku a ľavostranný prítok Dunaja. V predmetnom
území preteká cez katastrálne územia Holiša, Trenč, Muľa, Hrkovce, Preseľany nad Ipľom, Balog nad Ipľom
a Vyškovce nad Ipľom, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru je zväčša lemovaný súvislou
sprievodnou drevinovou vegetáciou. Zo strany referenčného koridoru sú brehy rieky upravené a regulované do
systému laterálnych protipovodňových hrádzi. Napriek tomu sú na dlhom úseku toku zachované brehové
porasty a sprievodné mokraďové ekosystémy. Tok je zaradený v rkm 212 až 189 (dĺžka 22,6 km - pásmo
lososovitých rýb) a od rkm 179,7 po 157,5 (pásmo kaprovitých rýb) do zoznamu kmeňových tokov č. I vhodných
pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Vymedzenie čiastkového povodia Ipeľ obsahuje tabuľka č. 29.
Tabuľka 29: Vymedzenie čiastkového povodia Ipeľ

povodie
Čiastkové povodie Ipľa
Ipeľ po Babský potok a Krivánsky potok
Ipeľ od Babského potoka a Krivánskeho potoka pod Krtíš
Ipeľ od Krtíša po ústie do Dunaja

číslo hydrologického poradia
4-24
4-24-01
4-24-02
4-24-03

Tabuľka č. 30 uvádza vodné toky v čiastkovom povodí Ipeľ s plochou povodia P ≥ 100 km 2.
Tabuľka 30: Vodné toky v čiastkovom povodí Ipľa s plochou povodia P ≥ 100 km2

číslo
povodia
4-24
4-24-01

4-24-02

ID vodného toku

rád
toku

Názov toku

dĺžka (km)

plocha
povodia
(km2)

4-24-01-02-03-1
4-24-01-1409
4-24-01-1399
4-24-01-1153
4-24-02-801
4-24-02-800
4-24-02-660
4-24-02-634

II.
IV.
III.
III.
IV.
III.
IV.
III.

Ipeľ
Belina
Suchá
Krivánsky potok
Stará rieka
Tisovník
Plachtinský potok
Krtíš

199,69
19,20
34,50
40,03
22,49
40,97
32,88
35,48

5 151,044
130,730
331,517
328,516
160,425
441,143
113,356
233,921
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číslo
povodia

ID vodného toku

rád
toku

Názov toku

dĺžka (km)

plocha
povodia
(km2)

4-24-03

4-24-03-591
4-24-03-318
4-24-03-304
4-24-03-302
4-24-03-149
4-24-03-97
4-24-03-79

III.
IV.
III.
III.
IV.
IV.
III.

Čebovský potok
Litava
Krupinica
Kamenec
Belujský potok
Veperec
Štiavnica

21,26
45,40
66,46
3,62
21,16
18,68
55,21

127,091
214,888
564,385
106,116
100,518
110,314
443,404

Základný

charakter

hydrologického

režimu

vyjadrujú

priemerné

hodnoty

odtoku

vody

a zrážok

v reprezentatívnom období 1961 – 2000, výskyt a tiež frekvencia extrémnych hodnôt a rozdelenie odtoku v roku.
Čiastkové povodie Ipľa výškou zrážok a odtoku nedosahuje priemerné výšky týchto veličín na území Slovenska,
ale rozdiel medzi zrážkami a odtokom je takmer nepatrný. Hodnoty týchto charakteristík a ich porovnanie
obsahuje tabuľka č. 31.
Tabuľka 31: Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí Ipľa

územie

plocha
(km2)

zrážky
(mm)

odtok
(mm)

zrážky –
odtok (mm)

Slovenská časť čiastkového povodia Ipľa
Slovensko

3 649
49 014,0

636
743

130
236

506
507

Rozdelenie vodnosti v roku charakterizuje časová zmena priemerných mesačných prietokov. Pre čiastkové
povodie Ipľa je charakteristický odtokový režim s maximálnymi priemernými mesačnými prietokmi v marci
a s najmenšími priemernými mesačnými prietokmi v letno-jesennom období, v auguste a septembri. Tabuľka č.
32 obsahuje priemerné mesačné prietoky vo vybraných vodomerných staniciach v čiastkovom povodí.
Tabuľka 32: Priemerné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Ipľa

priemerný prietok vody (m3/s) v mesiacoch a v roku
tok
stanica
XI. XII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
Qa
Ipeľ
2,51 2,84 2,56 3,82 5,95 5,24 3,47 2,93 1,56 1,17 1,02 1,88 2,91
Holiša
Krupinica
1,37 1,57 1,29 2,29 4,06 2,94 1,59 1,34 0,75 0,45 0,52 0,96 1,59
Plášťovce
Ipeľ
13,9 20,0 16,1 26,6 41,4 34,1 19,3 16,2 7,80 6,08 5,54 9,96 18,0
Salka
Vysvetlivky: Qa - priemerný prietok
V rámci referenčného koridoru budú v čiastkovom povodí Ipľa dotknuté aj významnejšie vodné toky v tomto
povodí a to:

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 78 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

•

Tok Belina (VVVT v rkm 15,90 až 15,91 a 15,97 až 16,16) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne
územia Belina, Biskupice a Fiľakovo, ktoré v uvedenom úseku referenčného koridoru sú lemované
prevažne sprievodnou drevinovou vegetáciou.

•

Tok Suchá (VVVT) predstavuje ľavostranný prítok Ipľa a priemerná lesnatosť povodia je 30 %.
V predmetnom území preteká cez katastrálne územia Fiľakovo, Buzitka, Prša, Fiľakovské Kováče, Nitra
nad Ipľom, Holiša, Trebeľovce, pričom v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný súvislou
sprievodnou drevinovou vegetáciou. Tabuľka č. 33 uvádza prietoky toku Suchá zo stanice Prša a jeho
priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 33: Prietoky toku Suchá zo stanice Prša

mesiac

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII. rok
stanica: Prša
tok: Suchá staničenie: 3,1 km
plocha: 325,43 km2
Qm (m3/s) 2,532 3,226 1,940 1,907 6,787 6,800 1,015 1,459 3,237 1,560 2,407 3,801 3,049
Qmax 2010:
40,27
Qmin 2010:
0,395
Qmax1987-2009: 39,57
Qmin 1987-2009:
0,020
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Krivánsky potok (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územia Mikušovce a mesto
Lučenec, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou
vegetáciou spojitého charakteru. Má vejárovitú riečnu štruktúru a regulované koryto. Tabuľka č. 34 uvádza
prietoky toku Krivánsky potok zo stanice Lučenec a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 34: Prietoky toku Krivánsky potok zo stanice Lučenec

Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII. rok
stanica: Lučenec
tok: Krivánsky potok staničenie: 5,4 km
plocha: 204,20 km 2
Qm (m3/s) 3,137 2,661 1,996 1,967 4,764 8,390 1,524 1,428 2,230 1,842 3,173 4,252 3,108
Qmax 2010:
63,81
Qmin 2010:
0,701
Qmax 1931-2009:
103
Qmin 1931-2009:
0,040
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Tok Tisovník (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Muľaje je v uvedenom úseku
referenčného koridoru lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého charakteru. Tabuľka č. 35
uvádza prietoky toku Tisovník zo stanice Dolná Strehová a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 35: Prietoky toku Tisovník zo stanice Dolná Strehová

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII. rok
stanica: Dolná Strehová
tok: Tisovník staničenie: 4,5 km
plocha: 275,59 km 2
3
Qm (m /s) 3,379 3,702 2,502 3,078 6,836 11,91 0,737 0,890 2,363 1,798 4,541 6,150 3,976
Qmax 2010:
92,66
Qmin 2010:
0,093
Qmax 1962-2009:
82,50
Qmin 1962-2009:
0,026
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
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•

Tok Stará rieka (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územia Muľa a Bušince, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemované sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru a lesnými spoločenstvami. Tabuľka č. 36 uvádza prietoky toku Stará rieka zo stanice Pôtor
a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 36: Prietoky toku Stará rieka zo stanice Pôtor

Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI. XII. rok
stanica: Pôtor
tok: Stará rieka staničenie: 12,10 km
plocha: 114,80 km 2
3
Qm (m /s) 2,616 2,596 1,371 1,817 2,795 4,866 0,471 0,399 0,700 0,603 1,669 2,371 1,846
Qmax 2010:
34,81
Qmin 2010:
0,065
Qmax 1979-2009:
27,98
Qmin 1979-2009:
0,002
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Stracinský potok (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územia Malé Zlievce a Veľké
Zlievce, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru má súvislú aj nesúvislú sprievodnú drevinovú
vegetáciu. Stracinský potok je pravostranný prítok Ipľa a meria 13,01 km.

•

Glabušovský potok (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Olováry, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru má súvislú sprievodnú drevinovú vegetáciu. Glabušovský potok
je pravostranný prítok Ipľa, ktorý meria 9,5 km.

•

Tok Krtíš (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územia Želovce a Sklabiná, ktoré
v uvedenom úseku referenčného koridoru sú lemované sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru a lesnými spoločenstvami. Tabuľka č. 37 uvádza prietoky toku Krtíš zo stanice Želovce a jeho
priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 37: Prietoky toku Krtíš zo stanice Želovce

mesiac

I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
rok
stanica: Želovce
tok: Krtíš staničenie: 6,70
plocha: 205,17 km2
Qm (m3/s) 1,811 3,026 1,443 2,303 4,125 8,212 0,491 0,811 2,259 1,270 3,069 3,814 2,703
Qmax 2010:
76,94
Qmin 2010:
0,175
Qmax 1992-2009:
72,00
Qmin 1992-2009:
0,030
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Čebovský potok (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územia Opatovská Nová Ves
a Slovenské Ďarmoty, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou
vegetáciou spojitého charakteru. Je to pravostranný prítok Ipľa.

•

Veľký potok (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Kosihy nad Ipľom, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru. Je to pravostranný prítok Ipľa a má dĺžku 20,34 km a plochu povodia 65,180 km2. Tabuľka
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č. 38 uvádza prietoky toku Veľký potok zo stanice Kosihy nad Ipľom a jeho priemerné mesačné a extrémne
hodnoty.
Tabuľka 38: Prietoky toku Krtíš zo stanice Želovce

Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI. XII. rok
stanica: Kosihy nad Ipľom
tok: Veľký potok staničenie: 1,25
plocha: 65,05 km2
Qm (m3/s) 0,365 1,003 0,357 0,583 1,042 1,605 0,166 0,437 0,487 0,278 0,719 0,913 0,658
Qmax 2010:
24,45
Qmin 2010:
0,063
Qmax 2007-2009:
6,199
Qmin 2007-2009:
0,007
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Tok Krupinica (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez územie mesta Šahy, ktorý v uvedenom úseku
referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého charakteru. Je to
významný pravostranný prítok Ipľa a priemerná lesnatosť povodia je 30 %. Je zaradená v rkm 88,7 až 43,7
(dĺžka 45 km - pásmo lososovitých rýb) a od rkm 43,7 po 0 (pásmo kaprovitých rýb) do zoznamu kmeňových
tokov č. I vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

•

Semerovský potok (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez územie obce Vyškovce nad Ipľom, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru.

•

Tok Búr (VVVT) pretekajúci v predmetnom území cez územie obcí Sadzice a Kubáňovo, ktorý v uvedenom
úseku referenčného koridoru je aj nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru. Je to pravostranný prítok Ipľa, má dĺžku 23,22 km a plochu povodia 97,643 km 2. Tabuľka č. 39
uvádza prietoky toku Búr zo stanice Sadzice a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 39: Prietoky toku Búr zo stanice Sadzice

Mesiac

I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII.
rok
stanica: Sadzice
tok: Búr staničenie: 1,25
plocha: 65,05 km2
Qm (m3/s) 0,435 1,130 0,292 0,541 1,417 2,601 0,225 1,057 1,020 0,319 1,441 1,092 0,958
Qmax 2010:
31,21
Qmin 2010:
0,135
Qmax 1978-2009: 19,22
Qmin 1978-2009:
0,014
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
Z ostatných vodných tokov v čiastkovom povodí Ipľa, ktoré budú dotknuté referenčným koridorom je možno
spomenúť Čamovský potok, Vidoslavský potok, tok Dolina, Biskupický potok, Pršiansky kanál, Boľkovský kanál,
tok Lipovec, Kohársky potok, tok Mašková, Dálovský potok, Jelšový potok, Kamenný potok, Bukovec, Viničný
potok, Zlievsky potok, Koniarsky potok, Zajský potok, Záhorský potok, Lesenický potok, Trebušovský potok, tok
Galamia, Sečiansky potok, tok Olvár, Selecký potok a tok Jelšovka.
Povodňové riziká čiastkového povodia rieky Ipeľ
Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Ipeľ z hľadiska typu režimu odtoku
predstavuje dažďovo-snehový typ režimu odtoku, s akumuláciou v mesiacoch december až január, vysokou
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vodnatosťou v mesiacoch február až apríl a najvyšším prietokom v marci a najnižším v septembri, pričom
podružné zvýšenie vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné. Územie referenčného koridoru na
území čiastkového povodia rieky Slanej predstavuje priemerný ročný špecifický odtok od 1 po 5 l/s/km2 (priemer
za roky 1931 – 1980), maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov
predstavuje od 0,2 do 1 a minimálny špecifický odtok 364-denný do 0,1. Tak ako v rozdelení vodnosti v roku
prevláda v Ipli jarný odtok, tak vo výskyte povodňových situácií prevláda jarné obdobie, od februára do apríla s
najčastejším výskytom maximálnych prietokov v marci. Jarné prietokové vlny sú väčšinou zmiešaného typu,
vytvárané pri súčasnom topení sa snehu a dažďa. Jarné povodňové vlny mávajú spravidla väčší objem a dlhšie
trvanie ako povodňové vlny spôsobené len dažďami. Ďalším častým obdobím výskytu povodní v čiastkovom
povodí Ipľa sú letné mesiace, od júna do augusta. Letné povodne bývajú typickým následkom prívalových
dažďov, pričom mávajú menej významné kulminácie pri menšom objeme povodňovej vlny. Veľkosti N-ročných
maximálnych prietokov vo vybraných vo vybraných vodomerných staniciach obsahuje tabuľka č. 40.
Tabuľka 40: N-ročné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Ipľa

počet rokov (m3/s)

plocha
povodia
(km2)
685,67
302,79
5 077,69

tok / stanica
Ipeľ / Holiša
Krupinica / Plášťovce
Ipeľ / Salka

1

2

5

10

20

50

100

45
45
150

65
67
230

95
80
350

115
102
430

135
105
500

160
115
600

180
125
670

Malá vodnosť v čiastkovom povodí Ipľa je v priebehu roka sústredená do dvoch období a to do letno-jesennej
prietokovej depresie s minimom v mesiaci september a do podružnej zimnej depresie s minimom, ktoré sa
obvykle vyskytuje v januári. Tabuľka č. 41 obsahuje M-denné prietoky v období 1961 – 2000. Prietok Q355d-19612000

dosahuje hodnoty 3 až 21 % dlhodobého prietoku (Q a).
Tabuľka 41: M-denné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Ipľa

tok / stanica
Ipeľ / Holiša
Krupinica /
Plášťovce
Ipeľ / Salka

priemerný
prietok
(m3/s)
2,91

počet dní (m3/s)
30

90

180

270

330

355

364

7,09

2,89

1,55

0,88

0,49

0,29

0,13

1,59

4,32

1,28

0,51

0,28

0,16

0,09

0,03

18,0

49,7

19,8

7,91

4,28

2,49

1,59

0,80

Iné vodné útvary čiastkového povodia rieky Ipeľ
V území referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Ipeľ sa nachádzajú z vodných stavieb napr.
hať Holiša (vodná stavba 4. kategórie) na vodnom toku Ipeľ na území obce Holiša, Veľké Zlievce (vodná stavba
3. kategórie) na vodnom toku Stracínsky potok na území obce Veľké Zlievce a Hrádza biologickej nádrže (vodná
stavba 4. kategórie) na území obce Veľké Zlievce. Z ostatných väčších vodných plôch sa v území referenčného
koridoru na území čiastkového povodia rieky Ipeľ nachádzajú vodné plochy na území obce Veľká nad Ipľom
a mŕtve rameno Ipľa.
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Povodie rieky Hron
Referenčný koridor preklenuje rieku Hron a relevantnú časť južnej časti jeho veľkého povodia najmä
v juhovýchodnej časti Dunajskej nížiny. Je projektovaný naprieč dominantnému smeru odtoku – na juh sieťou
vodných útvarov povodia vtekajúcich do rieky Dunaj pri Štúrove. Vymedzenie čiastkového povodia Hron
obsahuje tabuľka č. 42.
Tabuľka 42: Vymedzenie čiastkového povodia Hrona

povodie
Čiastkové povodie Hrona
Hron pod Čierny Hron
Hron od Čierneho Hrona po Slatinu
Slatina
Hron od Slatiny po hať vo Veľkých Kozmálovciach
(odbočenie potoka Perec)
Hron od hate Veľké Kozmálovce po ústie do Dunaja

číslo hydrologického poradia
4-23
4-23-01
4-23-02
4-23-03
4-23-04
4-23-05

Tabuľka č. 43 uvádza vodné toky v čiastkovom povodí Hrona s plochou povodia P ≥ 100 km 2.
Tabuľka 43: Vodné toky v čiastkovom povodí Hrona s plochou povodia P ≥ 100 km2

číslo
povodia
4-23-01
4-23-02
4-23-03

4-23-04

4-23-05

Základný

charakter

ID vodného toku

rád
toku

názov toku

4-23-01-3177
4-23-02-2312
4-23-03-1600
4-23-03-1523
4-23-03-1520
4-23-04-1048
4-23-04-673
4-23-05-317
4-23-05-158
4-23-05-56
4-23-05-18
4-23-05-04-02-01-1

III.
III.
V.
V.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
II.

Čierny Hron
Bystrica
Zolná
Neresnica
Slatina
Lutilský potok
Kľak
Podlužianka
Sikenica
Perec
Paríž
Hron

hydrologického

režimu

vyjadrujú

priemerné

dĺžka v km
25,76
23,20
33,62
23,39
53,20
19,84
18,85
28,18
46,70
51,98
38,61
270,92

hodnoty

plocha
povodia
(km2)
291,717
169,930
200,918
139,440
792,580
145,724
132,328
135,439
293,225
113,289
232,780
5 464,564

odtoku

vody

a zrážok

v reprezentatívnom období 1961 – 2000, výskyt a tiež frekvencia extrémnych hodnôt a rozdelenie odtoku v roku.
Čiastkové povodie Hrona výškou zrážok a odtoku mierne prevyšuje priemerné výšky týchto veličín v celej časti
územia Slovenska v správnom území Dunaja, ale rozdiel medzi zrážkami a odtokom je takmer nepatrný.
Hodnoty týchto charakteristík a ich porovnanie obsahuje tabuľka č. 44.
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Tabuľka 44: Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí Hrona

územie
Čiastkové povodie Hrona
Slovensko

plocha
(km2)

zrážky (mm)

odtok (mm)

zrážky –
odtok (mm)

5 465
49 014,0

790
743

289
236

501
507

Rozdelenie vodnosti v roku charakterizuje časová zmena priemerných mesačných prietokov. Pre čiastkové
povodie Hrona je charakteristický odtokový režim s maximálnymi priemernými mesačnými prietokmi v apríli a s
najmenšími priemernými mesačnými prietokmi v septembri. Tabuľka č. 45 obsahuje priemerné mesačné
prietoky vo vybraných vodomerných staniciach v čiastkovom povodí Hrona.
Tabuľka 45: Priemerné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Hrona

priemerný prietok vody (m3/s) v mesiacoch a v roku
tok
stanica XI. XII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
Slatina /
5,25 5,66 4,02 7,03 12,7 12,0 7,31 5,96 3,59 2,62 2,85
Zvolen
Hron /
39,5 41,4 31,5 43,4 75,7 93,3 63,8 47,5 31,9 24,8 24,2
Brehy
Hron /
41,6 44,8 35,3 49,3 82,7 99,9 69,2 51,8 34,3 26,0 25,3
Kamenín
Vysvetlivky: Qa - priemerný prietok

X.

Qa

4,44

6,11

34,2

45,9

36,0

49,6

Z pohľadu územia referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hron je najvýznamnejší
povrchový vodný útvar samotná rieka Hron. Rieka Hron – VVVT je druhá najdlhšia rieka na Slovensku
a ľavostranný prítok Dunaja. V predmetnom území preteká cez mesto Želiezovce, pričom v uvedenom úseku
referenčného koridoru je lemovaná lesnými spoločenstvami. V rámci referenčného koridoru budú v čiastkovom
povodí Hrona dotknuté aj významnejšie vodné toky v tomto povodí a to:
•

Kanál Perec – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Trhyňa, ktorý v uvedenom
úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého charakteru.
Priemerná lesnatosť jeho povodia dosahuje len cca 10 %. Tabuľka č. 46 uvádza prietoky kanála Perec zo
stanice Zalaba a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 46: Prietoky toku Perec zo stanice Zalaba

•

Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI. XII. rok
stanica: Zalaba
tok: Perec staničenie: 10,80 km
plocha: 72,65 km2
3
Qm (m /s) 1,652 1,482 1,494 1,674 1,996 2,475 1,197 1,461 1,764 1,587 1,781 1,954 1,709
Qmax 2010:
12,14
Qmin 2010:
0,629
Qmax 1969-2009:
37,00
Qmin 1969-2009:
0,029
Tok Vrbovec – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez územie mesta Želiezovce, ktorý v uvedenom
úseku referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou. Vrbovec je pravostranný
prítok Hrona, meria 23,2 km a je tokom III. rádu.

•

Tok Lužianka – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie a Vozokany nad Hronom
a mesto Želiezovce, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou
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vegetáciou spojitého charakteru. Tabuľka č. 47 uvádza prietoky toku Lužianka zo stanice Hronovce a jeho
priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 47: Prietoky toku Lužianka zo stanice Hronovce

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. IX.
X.
XI.
XII. rok
stanica: Hronovce
tok: Lužianka staničenie: 2,40 km
plocha: 98,42 km 2
Qm (m3/s) 0,232 0,311 0,309 0,422 0,665 1,212 0,411 0,652 0,744 0,768 0,899 1,162 0,650
Qmax 2010:
7,475
Qmin 2010:
0,101
Qmax 1982-2009:
2,895
Qmin 1982-2009:
0,002
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Ketský potok - VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Farná, ktorý v uvedenom
úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého charakteru.

•

Tok Paríž - VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Dubník a Jasová, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru a lesnými spoločenstvami. Paríž je umelo upraveným nížinným vodným tokom s priemerným
prietokom v ústí 0,2 m³/s. s prevažne vodohospodárskou funkciou (vodné nádrže, zavlažovacie kanály),
ako aj významným krajinotvorným prvkom a biotopom vodnej flóry a fauny. Tabuľka č. 48 uvádza prietoky
toku Paríž zo stanice Rúbaň a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 48: Prietoky toku Paríž zo stanice Rúbaň

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII. rok
stanica: Rúbaň
tok: Paríž staničenie: 25,30 km
plocha: 81,90 km2
Qm (m3/s) 0,078 0,144 0,081 0,122 0,337 0,518 0,018 0,143 0,111 0,086 0,101 0,178 0,159
Qmax 2010:
4,100
Qmin 2010:
0,003
Qmax 1968-2009:
15,95
Qmin 1968-2009:
0,001
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
Z ostatných vodných tokov v čiastkovom povodí Hrona, ktoré budú dotknuté referenčným koridorom je možno
spomenúť toky Kompa, Malianka, Nýrica, Háj, Batov.
Povodňové riziká čiastkového povodia rieky Hron
Treba konštatovať, že v dotknutej časti povodia sú toky upravené významným systémom protipovodňových
opatrení. V čiastkovom povodí Hrona sa podobne ako v rozdelení vodnosti počas roka, aj výskyt maximálnych
prietokov počas povodní sústreďuje do jarného obdobia, prevažne do apríla. Ďalším častým obdobím výskytu
povodní sú letné mesiace, najmä v čase od júna do augusta. Jarné povodne sú typické väčšími objemami
povodňových vĺn, pretože väčšinou sú to povodne spôsobované odtokom vody z topiaceho sa snehu a z dažďa.
Letné povodne v čiastkovom povodí Hrona mnohokrát bývajú typickým následkom prívalových dažďov, ktoré
spôsobujú intenzívny povrchový odtok, ale mávajú krátke trvanie, pričom zvyčajne zasahujú malé územia a
vytvárajú povodňové vlny s menším objemom vody. Veľkosti N-ročných maximálnych prietokov vo vybraných
vo vybraných vodomerných staniciach obsahuje tabuľka č. 49.
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Tabuľka 49: N-ročné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Hrona

tok / stanica
Slatina/Zvolen
Hron/Brehy
Hron/Kamenín

plocha
povodia v
km2
792,58
3 821,38
5 149,80

počet rokov (m3/s)
1

2

5

10

20

50

100

100
310
310

155
410
320

215
560
520

260
680
570

290
790
670

340
960
800

375
1100
900

Malá vodnosť je v čiastkovom povodí Hrona v priebehu roka sústredená do dvoch období, do letno-jesennej
prietokovej depresie s minimom v septembri a do podružnej zimnej prietokovej depresie s minimom v januári.
Tomuto rozdeleniu vodnosti počas roka v podstate zodpovedá aj výskyt minimálnych prietokov. Tabuľka č. 50
obsahuje M-denné prietoky v období 1961 – 2000.
Tabuľka 50: M-denné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Hrona

Tok / stanica
Slatina/Zvolen
Hron/Brehy
Hron/Kamenín

priemerný
prietok v
m3/s
6,11
45,9
49,1

počet dní (m3/s)
30

90

180

270

330

355

364

15,7
107
116

7,06
53,6
58,3

3,54
29,6
31,7

2,13
18,8
20,2

1,47
14,2
14,7

1,03
11,7
12,3

0,765
9,84
10,4

Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hron z hľadiska typu režimu odtoku
predstavuje dažďovo-snehový typ režimu odtoku, s akumuláciou v mesiacoch december až január, vysokou
vodnatosťou v mesiacoch február až apríl a najvyšším prietokom v marci a najnižším v septembri, pričom
podružné zvýšenie vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné. Územie referenčného koridoru na
území čiastkového povodia rieky Hron predstavuje priemerný ročný špecifický odtok od 1 po 3 l/s/km2 (priemer
za roky 1931 – 1980), maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov
predstavuje od 0,2 do 0,7 a minimálny špecifický odtok 364-denný do 0,1.
Podľa máp povodňových rizík neboli v území referenčného koridoru v čiastkovom povodí Hrona identifikované
takéto riziká, pričom samotná rieka Hron je v tomto území ohrádzovaná.
Iné vodné útvary čiastkového povodia rieky Hron
Z väčších vodných plôch sa v území referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hron
nachádzajú mŕtve ramená Hrona.

Povodie rieky Váh
Referenčný koridor vedie čiastkovým povodím rieky Váh v rámci Podunajskej nížiny, pričom ide o jeho dolný
tok a povodia jeho hlavných prítokov v tomto území (Malý Dunaj a rieka Nitra). Vymedzenie čiastkového povodia
Váh v jeho dolnom úseku obsahuje tabuľka č. 51.
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Tabuľka 51: Vymedzenie čiastkového povodia Váhu v jeho dolnom úseku

povodie
Čiastkové povodie Váhu
Váh od zaústenia Biskupického kanála po ústie Nitry
Nitra pod Bebravu
Nitra od Bebravy po Žitavu a pod Malú Nitru
Žitava po ústie
Nitra od Žitavy a Malej Nitry po ústie do Váhu a Váh od Nitry po
Malý Dunaj
Malý Dunaj pod Čiernu vodu
Dolný Dudváh po ústie
Malý Dunaj od Čiernej vody po ústie
Váh od Malého Dunaja po ústie do Dunaja (vrátane Starej Nitry
a Starej Žitavy)

číslo hydrologického
poradia
4-21
4-21-10
4-21-11
4-21-12
4-21-13
4-21-14
4-21-15
4-21-16
4-21-17
4-21-18

Tabuľka č. 52 uvádza vodné toky v čiastkovom povodí Váhu (na jeho dolnom toku), Nitry a Malého Dunaja
s plochou povodia P ≥ 100 km2, ktoré sa týkajú trasy referenčného koridoru
Tabuľka 52: Vodné toky v čiastkovom povodí Váhu s plochou povodia P ≥ 100 km2 na jeho dolnom úseku

číslo
povodia

4-21-11

4-21-13

4-21-14

4-21-15

4-21-16

4-21-17

ID vodného toku

rád
toku

názov toku

4-21-11-12-14-1
4-21-11-1877
4-21-11-1330
4-21-11-1234
4-21-11-1003
4-21-11-924
4-21-13-387
4-21-13-278
4-21-13-256
4-21-13-183
4-21-13-182
4-21-14-18
4-21-14-2
4-21-15-17-274
4-21-15-869
4-21-15-632
4-21-15-624
4-21-16-1190
4-21-16-1186
4-21-16-1050
4-21-16-1048
4-21-16-959
4-21-16-956
4-21-17-846

III.
IV.
IV.
IV.
V.
IV.
V.
V.
V.
V.
IV.
V.
IV.
III.
V.
V.
IV.
VII.
VI.
VII.
VI.
VI.
V.
IV.

Nitra
Handlovka
Nitrica
Vyčoma
Radiša
Bebrava
Hostiansky potok
Drevenica
Širočina
Liska
Žitava
Tvrdošovský potok
Dlhý kanál
Malý Dunaj
Šúrsky kanál
Stoličný potok
Čierna voda
Krupský potok
Dolná Blava
Parná
Trnavka
Gidra
Dolný Dudváh
Malinovo – Blahová
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dĺžka
(km)

plocha
povodia
(km2)

165,86
30,54
50,08
22,55
24,43
46,68
25,19
22,66
20,29
21,00
65,64
20,95
48,01
137,33
16,90
40,82
54,97
30,71
9,77
37,88
41,33
38,57
34,20
24,39

4 501,145
176,490
319,073
102,786
111,551
630,540
119,994
120,394
102,362
101,544
906,754
127,244
428,045
2 976,612
127,433
232,263
1 257,496
130,698
143,097
153,708
324,064
200,089
751,492
233,502
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číslo
povodia

4-21-18

Základný

charakter

ID vodného toku

rád
toku

4-21-17-566
4-21-17-516

V.
IV.

4-21-17-517

V.

4-21-17-358
4-21-17-357
4-21-17-398
4-21-17-342
4-21-18-136
4-21-18-77
4-21-18-5

VI.
V.
IV.
IV.
III.
IV.
III.

hydrologického

režimu

názov toku
Klátovský kanál
Klátovské rameno
Gabčíkovo –
Topoľníky
Derňa
Salibský Dudváh
Chotárny kanál
Stará Čierna voda
Komárňanský kanál
Stará Žitava
Stará Nitra

vyjadrujú

priemerné

plocha
povodia
(km2)

dĺžka
(km)
19,22
30,25

233,502
629,398

28,76

349,366

41,00
21,68
29,13
45,29
32,69
32,69
22,84

130,885
256,638
2 466,948
332,971
284,802
342,764
461,900

hodnoty

odtoku

vody

a zrážok

v reprezentatívnom období 1961 – 2000, výskyt a tiež frekvencia extrémnych hodnôt a rozdelenie odtoku v roku.
Hodnoty týchto charakteristík a ich porovnanie obsahuje tabuľka č. 53.
Tabuľka 53: Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí Váh

územie

plocha (km2)

zrážky
(mm)

odtok
(mm)

zrážky –
odtok (mm)

Váh s Malým Dunajom
Nitra
Váh spolu s Nitrou a Malým
Dunajom
Správne územie povodia Dunaja

14 268
4 501

822
680

310
143

512
537

18 769

919

261

658

47 064

738

228

509

Tabuľka č. 54 obsahuje priemerné mesačné prietoky vo vybraných vodomerných staniciach v čiastkovom
povodí Váhu (na jeho dolnom úseku).
Tabuľka 54: Priemerné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Váhu

priemerný prietok vody (m3/s) v mesiacoch a v roku
tok
stanica
XI. XII.
I.
II. III. IV. V.
VI.
VII. VIII.
IX.
X.
Qa
Bebrava /
2,4 3,8 3,8 5,5 6,9 5,8 4,0 3,6
2,5
2,0
1,7
2,1
3,7
Nadlice
Žitava /
1,6 2,3 2,6 3,7 4,8 3,7 2,6 2,2
1,2
1,0
0,9
1,3
2,3
Vlkas
Malý Dunaj /
18,8 18,2 18,8 19,9 21,8 28,3 29,1 32,8 31,2 28,3 25,1 20,0 24,4
Nová Dedinka
Malý Dunaj /
pod preložkou 26,3 27,4 28,7 27,7 30,3 37,3 35,6 34,1 31,8 30,7 28,9 27,6 31,1
Čiernej vody
Vysvetlivky: Qa - priemerný prietok

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 88 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Veľkosti N-ročných maximálnych prietokov vo vybraných vo vybraných vodomerných staniciach v čiastkovom
povodí Váhu na jeho dolnom úseku obsahuje tabuľka č. 55.
Tabuľka 55: N-ročné prietoky vo vodomerných staniciach čiastkového povodia Váhu

tok / stanica
Handlovka/Handlová
Nitrica/Liešťany
Nitra/Nitrianska Streda
Žitava/Vieska nad Žitavou
Gidra/Píla

plocha
povodia
v km2
40,180
136,080
2 093,710
295,460
32,950

počet rokov v m3/s
1

2

5

10

20

50

100

6
17
130
16
5

10
23
157
28
6

20
35
235
54
9

27
42
269
58
12

35
55
300
68
14

46
70
340
75
17

55
80
370
80
20

Z pohľadu územia referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Váh je najvýznamnejší povrchový
vodný útvar samotná rieka Váh. Rieka Váh (VVVT) je najdlhšia rieka na Slovensku a ľavostranný prítok Dunaja.
V predmetnom území preteká cez katastrálne územia Šaľa a Trnovec nad Váhom, ktorá v uvedenom úseku
referenčného koridoru je zväčša lemovaná súvislou sprievodnou drevinovou vegetáciou a lesnými
spoločenstvami.
V rámci referenčného koridoru budú v čiastkovom povodí Váhu dotknuté aj významnejšie vodné toky v tomto
povodí a to:
•

Stará Žitava – VVVT pretekajúca v predmetnom území cez katastrálne územie Dvory nad Žitavou, ktorá
v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemovaná prevažne sprievodnou drevinovou vegetáciou.
Tabuľka č. 56 uvádza prietoky toku Stará Žitava zo stanice Dolný Oháj a jeho priemerné mesačné
a extrémne hodnoty z roku 2010.
Tabuľka 56: Prietoky toku Stará Žitava zo stanice Dolný Ohaj

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
IX. X.
XI.
XII. rok
stanica: Dolný Ohaj
tok: Stará Žitava staničenie: 32,20 km
plocha: 0,10 km2
Qm (m3/s) 0,008 0,002 0,002 0,005 0,005 0,357 0,012 0,035 0,064 0,06 0,043 0,038 0,052
Qmax 2010:
1,540
Qmin 2010:
0,001
Qmax 1992-2009:
14,30
Qmin 1992-2009:
0,001
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Rieka Nitra – VVVT pretekajúca v predmetnom území cez územie mesta Nové Zámky, ktorá je v uvedenom
úseku referenčného koridoru je lemovaná prevažne sprievodnou drevinovou vegetáciou. Tabuľka č. 57
uvádza prietoky toku Nitra zo stanice Nové Zámky a jeho priemerné mesačné a extrémne hodnoty z roku
2010.
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Tabuľka 57: Prietoky toku Nitra zo stanice Nové Zámky

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII.
rok
2
stanica: Nové Zámky
tok: Nitra staničenie: 12,30 km
plocha: 4 063,66 km
Qm (m3/s) 33,42 29,93 30,96 37,16 66,16 84,55 15,20 27,55 41,29 21,58 34,68 48,17 39,19
Qmax 2010:
319,6
Qmin 2010:
10,64
Qmax 1931-2009:
316,0
Qmin 1931-2009:
2,400
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Tvrdošovský potok – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Tvrdošovce, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru.

•

Cabajský potok – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Jatov, ktorý v uvedenom
úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého charakteru.
Jeho dĺžka je 29 km.

•

Dlhý kanál – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územia Tvrdošovce a Jatov, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru.

•

Kanál Trnovec pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územia Trnovec nad Váhom, Horný Jatov
a Jatov, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou
vegetáciou spojitého charakteru. Ide o pravostranný prítok Dlhého kanála o ploche povodia 30,530 km 2
a dĺžke toku 11,09 km, ktorý prúdi zo severozápadu, od mestskej časti Šale Veča a obce Trnovec nad
Váhom a na území obce Jatov ústi do Dlhého kanála.

•

Kolárovský kanál pretekajúci v predmetnom území cez územie mesta Šaľa, ktorý v uvedenom úseku
referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého charakteru.

•

Potok Derňa – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez katastrálne územie Topoľnica, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru.

•

Potok Šárd – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez územie mesta Galanta, ktorý v uvedenom úseku
referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého charakteru. Potok Šárd
má plochu povodia 76,495 km2 a dĺžku 25,04 km.

•

Dolný Dudváh – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez územie mesta Sládkovičovo, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru. Tabuľka č. 58 uvádza prietoky toku Dolný Dudváh zo stanice Čierny Brod a jeho priemerné
mesačné a extrémne hodnoty.
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Tabuľka 58: Prietoky toku Dolný Dudváh zo stanice Čierny Brod

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII. rok
stanica: Čierny Brod
tok: Dolný Dudváh staničenie: 2,70 km
plocha: 750,49 km2
Qm (m3/s) 2,629 2,693 2,506 3,700 7,351 6,250 1,371 1,686 3,202 3,017 2,468 5,138 3,503
Qmax 2010:
22,52
Qmin 2010:
0,660
Qmax 1968-2009:
29,20
Qmin 1968-2009:
0,000
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Stoličný potok – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez územie mesta Sládkovičovo, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru. Stoličný potok je typom nížinného vodného toku, s maximálnym odtokom vo februári a v marci.
Podunajskou nížinou preteká čiastočne upraveným a napriameným korytom, ktoré križuje niekoľko
zavlažovacích kanálov.

•

Kanál Boldog-Sládkovičovo pretekajúci v predmetnom území cez územie mesta Sládkovičovo, ktorý
v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou spojitého
charakteru.

•

Čierna voda – VVVT pretekajúca v predmetnom území cez územie obcí Kráľová pri Senci a Bernolákovo,
ktorá v uvedenom úseku referenčného koridoru nie je lemovaná sprievodnou drevinovou vegetáciou
spojitého charakteru. Tabuľka č. 59 uvádza prietoky toku Čierna voda zo stanice Bernolákovo a jeho
priemerné mesačné a extrémne hodnoty.
Tabuľka 59: Prietoky toku Čierna voda zo stanice Bernolákovo

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII.
IX.
X.
XI. XII. rok
stanica: Bernolákovo
tok: Čierna voda staničenie: 43,30 km
plocha: 72,18 km 2
Qm (m3/s) 0,437 0,464 0,462 0,626 1,047 0,873 0,282 0,297 0,414 0,254 0,191 0,528 0,489
Qmax 2010:
3,202
Qmin 2010:
0,118
Qmax 1961-2009:
9,390
Qmin 1961-2009:
0,000
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
•

Malý Dunaj – VVVT pretekajúci v predmetnom území cez územie obcí Janíky, Malinovo, Zálesie a Most pri
Bratislave, ktorý v uvedenom úseku referenčného koridoru je lemovaný sprievodnou drevinovou vegetáciou
spojitého charakteru.

•

Kanál Malinovo – Blahová.

Z ostatných vodných tokov v čiastkovom povodí Váh, ktoré budú dotknuté referenčným koridorom je možno
spomenúť tok Mikulášsky kanál, potok Čiky, Želiarsky kanál, Dalinský potok, kanál Odva, Jatovský kanál,
Selický kanál, Kráľovský kanál, Šaliansky kanál, kanál Bučanka, kanál Kyškyn a kanál Tomášov – Lehnice.

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 91 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Povodňové riziká v čiastkovom povodí rieky Váh
Podobne ako v rozdelení vodnosti počas roka, aj výskyt kulminačných prietokov sa sústreďuje do jarného
obdobia, prevažne na apríl. Ďalším častým obdobím výskytu povodní sú letné mesiace, predovšetkým jún až
august a to najmä v hornej časti čiastkového povodia. Jarné povodne sú typické väčšími objemami, pretože ich
najčastejšou príčinou býva súčasné topenie snehu pri výskyte výdatných tekutých zrážok. Letné povodne sú
typickým následkom prívalových alebo dlhotrvajúcich krajinských dažďov a spravidla majú menší objem
povodňovej vlny. Malá vodnosť je v priebehu roka v čiastkovom povodí Váhu sústredená do dvoch období a to
do letno-jesennej prietokovej depresie s výskytom minima niekedy v období od augusta do októbra a do
podružnej zimnej depresie, ktorej minimum obvykle býva v januári. Prietok Q 355d dosahuje hodnoty do 31,2 %
dlhodobého prietoku (Qa) 1961 – 2000. Extrémne nízke hodnoty sa vyskytujú najmä na menších prítokoch.
Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Váh predstavuje dažďovo-snehový typ
režimu odtoku, s akumuláciou v mesiacoch december až január, vysokou vodnatosťou v mesiacoch február
až apríl a najvyšším prietokom v marci a najnižším v septembri, pričom podružné zvýšenie vodnatosti koncom
jesene a začiatkom zimy je výrazné. Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Váh
predstavuje priemerný ročný špecifický odtok do 5 l/s/km2 (1931 – 1980), maximálny špecifický odtok
s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov predstavuje do 0,2 a minimálny špecifický odtok 364-denný
do 0,1. Treba konštatovať, že na rieke Váh, ako aj na prítokoch rieky, bol vybudovaný veľmi účinný systém
protipovodňových opatrení, počnúc kontinuitnými obojstrannými protipovodňovými hrádzami cez systém
vodných diel – vodných nádrží na tokoch často aj s hydroenergetickým využitím, alebo využívané ako závlahové
nádrže, a systémov suchých alebo čiastočne zavodnených poldrov. Tento komplexný protipovodňový systém
na dolnej (južnej) časti čiastkového povodia Váhu je mimoriadne účinný a efektívny, to však neznamená, že
najmä lokálne prívalové povodne sa nevyskytujú a nie sú podstatné. Obr. č. 20 znázorňuje územia pre odber
vody a na rekreáciu (modré šrafovanie), významné zdroje znečistenia (hnedé a červené body) a počet
povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov v okolí mesta Nové Zámky a obce Dvory nad Žitavou.
Obrázok 20: Povodňové riziká v okolí mesta Nové Zámky a obce Dvory nad Žitavou

Zdroj: http://mpomprsr.svp.sk – Mapy povodňového rizika
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Obrázok č. 21 znázorňuje mapu povodňového ohrozenia v rámci čiastkového povodia rieky Váh medzi mestami
Šaľa a Sládkovičovo. V rámci mapy sú vykreslené významné zdroje znečisťovania vody hnedými a červenými
bodmi, územia pre odber vody a na rekreáciu (modré šrafovanie) a počet povodňou potenciálne ohrozených
obyvateľov a záplavové čiary pri Q100 a Q1000.
Obrázok 21: Povodňové riziká medzi mestami Šaľa a Sládkovičovo

Zdroj: http://mpomprsr.svp.sk – Mapy povodňového rizika
Iné vodné útvary čiastkového povodia rieky Váh
V území referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Váh sa nachádzajú z vodných stavieb napr.
Rybníky Nové Zámky (vodná stavba 4. kategórie) na území mesta Nové Zámky a odkalisko Šaľa-RSTO (vodná
stavba 4. kategórie). Z ostatných väčších vodných plôch sa v území referenčného koridoru na území
čiastkového povodia rieky Váh nachádzajú vodné plochy na území obce Dvory nad Žitavou, rameno Nitry na
území mesta Nové Zámky, vodná plocha na území mesta Galanta na vodnom toku Šárd, štrkoviská na
katastrálnom území Nový Svet, Slnečné jazerá, Čiernovodské jazero a Zelené jazero na území mesta Senec,
rameno Malého Dunaja na území obce Malinovo a štrkoviská na území obce Most pri Bratislave.
Povodie Dunaja
V úseku referenčného koridoru, ktorý je odvodňovaný priamo riekou Dunaj, bude najvýznamnejšie preklenutie
práve spomínaného Dunaja na území mestských častí Bratislavy II a V. V dotknutom území referenčného
koridoru z hľadiska typu režimu odtoku ide o dažďovo-snehový typ režimu odtoku, s akumuláciou v mesiacoch
december až február, vysokou vodnatosťou v mesiacoch marec a apríl a najvyšším prietokom v marci
a najnižším v októbri, pričom podružné zvýšenie vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné.
V záujmovom území predstavuje priemerný ročný špecifický odtok 1 – 3 l/s/km2 (priemer za roky 1931 – 1980),
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maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov predstavuje 0,2 – 0,4
a minimálny špecifický odtok 364-denný 0,1 – 0,5.
Dunaj determinuje hydrologické pomery v území, jeho hydrologický charakter v tomto území je daný vodnými
pomermi mimo územia SR, najmä v Alpských oblastiach a režimom rieky Morava. Tento fenomén rozhodujúcou
mierou ovplyvňuje stav vody v dotknutom území napriek významným vodohospodárskym zásahom a úpravám
v posledných rokoch (a počas veľmi dlhého obdobia regulácie rieky). Je to alpský typ rieky, jediný svojho druhu
na území Slovenskej republiky. Dunaj predstavuje alochtónnu rieku, čo podmieňuje jeho špecifické sezónne
kolísanie hladiny. Jeho celková dĺžka je cca 2 867 km a celková plocha povodia prirodzeného toku je 817 000
km2. Slovenský úsek Dunaja patrí k hornej časti stredného toku, ale má ešte znaky vysokohorskej rieky. Dunaj
vteká do Podunajskej nížiny z Viedenskej panvy cez Devínsku bránu (prirodzenú geologickú prekážku) a po
172 km opúšťa územie Slovenska. Pod Devínskou bránou tečie pri Bratislave cez žulový prah a pokračuje po
svojom vlastnom náplavovom kuželi, rozvetvuje sa do viacerých ramien, pričom sa rozlieva do Podunajskej
nížiny a už niekoľko stoviek tisíc rokov vytvára vnútrozemskú deltu. Koryto Dunaja má charakter kanálovej
stavby, meandruje až za hranicou mesta Bratislava. Pôvodné meandre Dunaja sa na území Bratislavy už
nevyskytujú. V priebehu posledných 40 rokov rieka Dunaj menila svoj režim v závislosti od budovania
vodohospodárskych objektov (výstavba protipovodňových hrádzí a Sústavy vodných diel Gabčíkovo –
Nagymaros). Postupnou stavbou protipovodňových hrádzí a zlepšovaním plavebných podmienok sa
meandrovanie Dunaja obmedzilo a vytvoril sa hlavný tok, Dunaj sa napriamil. V posledných desaťročiach sa
značne zredukoval (asi o 80 %) prínos piesku a štrku cez Devínsku bránu do Podunajskej nížiny výstavbou
vodných diel v Rakúsku, zvýšila sa rýchlosť sústredením vody do hlavného toku a Dunaj sa začal zarezávať do
svojich vlastných náplavov. Tým došlo k prehlbovaniu koryta a postupnému poklesávaniu hladiny vody v toku
oproti terénu a strate priamej komunikácie s ramennou sústavou po väčšinu roka. Rýchlosť prúdenia vody v toku
Dunaja je v tesnej blízkosti žulového prahu vysoká, 2 až 5 m/s. Pod týmto prahom prevažovala pred uvedením
Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros do činnosti erózia dna Dunaja ako výsledok výstavby priehrad
a bagrovania Dunaja nad Bratislavou. Dlhodobý priemerný prietok rieky Dunaj na vodomernej stanici Bratislava
– Propeler je 2 045 m 3/s. Minimálny vodný stav, 11 cm, bol nameraný dňa 18. 12. 1991 a minimálny prietok dňa
06. 01. 1909, a to o hodnote 580 m 3/s. Maximálny vodný stav, 10 034 cm, bol nameraný dňa 06. 06. 2013,
pričom jeho prietok vtedy bol 10 540 m 3/s. Najväčšie prietoky sú charakteristické pre jarné – letné obdobie,
najnižšie pre zimné obdobie. Vysoké prietoky na jar a v lete sú spôsobené topiacim sa snehom v Alpách alebo
letnými búrkami. Maximálny prietok býva v júni, minimálny prietok býva v decembri. V letnom období preteká
Dunajom približne dvojnásobné množstvo vody oproti zime. V decembri a v marci vývoj priemerných mesačných
prietokov dosahuje výrazný nárast a vo februári nárast mierny. V mesiaci auguste je priebeh mesačných
prietokov poznamenaný výraznejším poklesom. Trend minimálnych ročných prietokov (najmenších priemerných
denných prietokov v jednotlivých rokoch) má pomerne mierny rastúci trend. Kým však v prvej polovici celého
obdobia je trend klesajúci, v druhej polovici obdobia je tomu naopak. V zimných mesiacoch je trend prietokov
rastúci, v letných mesiacoch, naopak, výrazne klesajúci. Za obdobie 1877 – 2012 trendy maximálnych ročných
prietokov (najväčších priemerných denných prietokov za jednotlivé roky) vykazujú mierny nárast. V jednotlivých
mesiacoch najvýznamnejší trend bol identifikovaný v decembri a v apríli, keď maximálne prietoky majú stúpajúcu
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tendenciu. Tabuľka č. 60 uvádza prietoky rieky Dunaj zo stanice Bratislava – Propeler a jeho priemerné
mesačné a extrémne hodnoty z roku 2010.
Tabuľka 60: Prietoky rieky Dunaj zo stanice Bratislava – Propelér

mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII.
rok
stanica: Bratislava
tok: Dunaj staničenie: 1868,75 km
plocha: 131 331,1 km2
Qm (m3/s) 1 384 1 355 2 123 1 802 2 481 4 023 2 384 2 871 2 318 1 471 1 417 1 891 2 130
Qmax 2010:
8 071
Qmin 2010:
1 099
Qmax 1901-2009:
10 400
Qmin 1901-2009:
580,0
Vysvetlivky:
Qm – priemerný mesačný prietok
Qmax – maximálny prietok
Qmin – minimálny prietok
Priečny profil Dunaja sa smerom od ľavého brehu k pravému postupne zvažuje nadol, najväčšiu hĺbku dosahuje
blízko pravého brehu, 270 m od ľavého brehu. V čase výskytu priemerných prietokov bývala hĺbka v najhlbšej
časti profilu približne 6 metrov, po uvedení Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky vzrástla táto hodnota kvôli
vzdutiu hladiny na cca 7 m. Tabuľka 61 uvádza zadefinované extrémne vodné stavy Dunaja.
Tabuľka 61: Extrémne vodné stavy Dunaja

obdobie, udalosť
10 – ročná voda
20 – ročná voda
50 – ročná voda
100 – ročná voda

vodný stav Dunaja H
(cm)
830
895
980
1 040

prietok Dunaja Q
(m3/s)
8 000
8 900
10 100
11 000

výška hladiny
vody (m n. m.)
136,73
137,38
138,23
138,83

Tok Dunaj – VVVT nemá v dotknutom území referenčného koridoru žiadne iné prítoky ani vodné útvary.
Povodňové riziká čiastkového povodia rieky Dunaj
Vďaka veľmi účinnému systému protipovodňových opatrení ako aj vodohospodárskej funkcii vodnej elektrárne
a sprievodných vodohospodárskych zariadení priehrady v Gabčíkove je protipovodňová ochrana priestoru pod
Bratislavou mimoriadne účinná a zabezpečená.
Iné vodné útvary čiastkového povodia rieky Dunaj
Z ostatných významných vodných útvarov sa v tomto území nachádzajú priesakové kanály pozdĺž obidvoch
hrádzí Dunaja (pravobrežný a ľavobrežný), Biskupické rameno, Veľký zemník a Jarovecké rameno.

III.1.5 Biologické pomery
III.1.5.1 Flóra a vegetácia
Potenciálna prirodzená vegetácia
Podľa fytogeografického členenia územia Slovenska (Futák, 1966) sa dotknuté územie nachádza v oblasti
panónskej flóry (Pannonicum), v obvode eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) a v obvode
pramatranskej xerotermnej flóry (Matricum).
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Potenciálna prirodzená vegetácia (Michalko a kol., 1986) je charakterizovaná podľa geomorfologických
jednotiek, cez ktoré plánovaný dopravný koridor prechádza. Potenciálna prirodzená vegetácia je definovaná
ako vegetácia, ktorá by sa v danom území vyvinula, ak by v ňom nepôsobili antropogénne vplyvy.
V Košickej kotline a Slovenskom krase v okresoch Revúca (k. ú. Gemer, Tornaľa) a Rožňava (k. ú. Hrhov,
Jablonov nad Turňou, Hrušov nad Turňou, Lipovník pri Rožňave, Krásnohorská Dlhá Lúka, Rožňava, Jovice,
Brzotín, Slavec, Plešivec, Gemerská Hôrka, Bohúňovo, Čoltovo, Gemerská Panica) referenčný koridor
prechádza územím, na ktorom plošne prevládajú dubovo-hrabové lesy karpatské podzväzu Carici pilosaeCarpinenion betuli. Ojedinele sú prítomné dubovo-cerové lesy asociácie Quercetum petraeae-cerris, dubovohrabové lesy panónske podzväzu Querco robori-Carpinenion betuli, medzi Plešivcom a Hrhovom aj menšie
plochy dubových xerotermofilných lesov submediteránnych zväzu Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932
a skalné stepi. Medzi Plešivcom a Krásnohorskou Dlhou Lúkou sa zriedkavo vyskytujú plošne malé porasty
bukových lesov vápnomilných podzväzu Cephalanthero-Fagenion R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958 a kvetnatých
bukových lesov podzväzu Eu-Fagenion Oberd. 1957 em. R. Tx. in Oberd. et R. Tx. 1958. Vodné toky sú
lemované lužnými lesmi zväzu Salicion albae a podzväzu Ulmenion, medzi Plešivcom a Krásnohorskou Dlhou
Lúkou je niva Slanej a jej prítokov porastená podhorskými lužnými lesmi podzväzu Alnenion glutinoso-incanae
Oberd. 1953 s prevahou jelše lepkavej (Alnus glutinosa). V okrese Košice-okolie (k. ú. Haniska, Veľká Ida,
Cestice, Čečejovce, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Drieňovec, Turňa nad Bodvou, Dvorníky nad Turňou)
nadobúda potenciálna vegetácia v oblasti Slovesnkého krasu opäť výrazne xerotermný charakter.
Prevládajúcim typom vegetácie v trase dopravného koridoru sú dubovo-hrabové lesy panónske podzväzu
Querco robori-Carpinenion betuli, okrem nich sú v malej miere zastúpené dubové xerotermofilné lesy
submediteránne zväzu Quercion pubescenti-petraeae a dubové nátržníkové lesy zväzu Potentillo albaeQuercion (Knapp 1948) J. Michalko 1986. Nivy vodných tokov sú pokryté nížinnými lužnými lesmi podzväzu
Ulmenion.
Charakter vegetácie sa výrazne nemení ani v južných oblastiach Rimavskej kotliny a Lučeneckej kotliny
v okresoch Lučenec (k. ú.: Fiľakovo, Bulhary, Šávoľ, Buzitka, Biskupice pri Fiľakove, Belina, Čamovce, Surice,
Prša, Fiľakovské Kováče, Holiša, Lučenec, Mikušovce, Rapovce, Panické Dravce, Veľká nad Ipľom, Trenč, Nitra
nad Ipľom) a Rimavská Sobota (k. ú.: Včelince, Štrkovec, Riečka pri Králi, Abovce, Lenartovce, Číž, Rimavská
Seč, Orávka, Martinová nad Rimavicou, Dubovec, Šimonovce, Širkovce, Jesenské, Gortva, Hodejov, Blhovce,
Hajnačka, Čierny Potok, Konrádovce). Potenciálnu vegetáciu tu tvoria dubovo-cerové lesy asociácie Quercetum
petraeae-cerris a dubovo-hrabové lesy karpatské podzväzu Carici pilosae-Carpinenion betuli. Dubovo-hrabové
lesy panónske sú prítomné len ojedinele v okolí Mikušoviec, Dubovca, Štrkovca, Včeliniec. Nivy vodných tokov
sú pokryté lužnými lesmi zväzu Salicion albae a podzväzu Ulmenion.
Oblasť Poiplia a najmä rieky Ipeľ a ostatných tokov sú lemované dominantne lužnými lesmi podzväzu Ulmenion.
Niva Ipľa a jeho prítokov je tvorená lužnými lesmi zväzu Salicion albae a podzväzu Ulmenion. Podobný ráz
potenciálnej prirodzenej vegetácie pokračuje aj v okrese Veľký Krtíš (k. ú. Muľa, Bušince, Veľké Zlievce, Malé
Zlievce, Olováry, Želovce, Záhorce, Slovenské Ďarmoty, Lesenice, Chrastince, Malá Čalomija, Veľká Čalomija,
Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Balog nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom, Ipeľské Predmostie), referenčný koridor tu
prechádza mozaikou dubovo-cerových lesov asociácie Quercetum petraeae-cerris, dubovo-hrabových lesov
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panónskych podzväzu Querco robori-Carpinenion betuli a dubovo-hrabových lesov karpatských podzväzu
Carici pilosae-Carpinenion betuli.
Pahorkatinné územie dolného úseku rieky Hron smerom na východ pokrýva mozaika dubovo-hrabových lesov
panónskych podzväzu Querco robori-Carpinenion betuli a dubovo-cerových lesov asociácie Quercetum
petraeae-cerris, ku ktorým pristupujú už aj dubovo-hrabové lesy karpatské podzväzu Carici pilosae-Carpinenion
betuli J. Michalko et M. Michalko 1986. Ide o druhovo bohaté lesy, kde v stromovej etáži dominujú dub zimný
(Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre), lipy (Tilia) a čerešňa vtáčia
(Cerasus avium). V okrese Levice (k.ú. Tešmak, Šahy, Veľké Turovce, Hrkovce, Preseľany nad Ipľom,
Vyškovce nad Ipľom, Kubáňovo, Lontov, Sikenica, Želiezovce, Hronovce, Vozokany nad Hronom, Nýrovce,
Farná) prechádza dopravný koridor mozaikou dubových xerotermofilných lesov zväzu Aceri-Quercion, dubovohrabových lesov panónskych podzväzu Querco robori-Carpinenion betuli a dubovo-cerových lesov asociácie
Quercetum petraeae-cerris, viazaných na Hronskú pahorkatinu. Potoky na pahorkatine sú lemované lužnými
lesmi podzväzu Ulmenion. Koridor ďalej pretína nivu Hrona pokrytú lužnými lesmi zväzu Salicion albae
a podzväzu Ulmenion.
V Podunajskej nížine v okresoch Nové Zámky (k. ú.: Nové Zámky, Dubník, Dvory nad Žitavou, Bánov,
Palárikovo, Tvrdošovce, Jatov, Horný Jatov, Jasová) a Levice doznieva výskyt nížinných lužných lesov
podzväzu Ulmenion viazaných na zaplavovaný rovinný reliéf a zvyšuje sa podiel zonálnych lesných
spoločenstiev typických pre pahorkatiny. V okolí Nových Zámkov a Dvorov nad Žitavou sú hojnejšie prítomné
dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske zväzu Aceri-Quercion, ďalej smerom na východ k nim pristupujú
dubovo-hrabové lesy panónske podzväzu Querco robori-Carpinenion betuli a ostrovčekovite dubovo-cerové
lesy asociácie Quercetum petraeae-cerris Soó 1957. V týchto lesoch je výraznejšie zastúpený dub cerový
(Quercus cerris) a prítomné sú aj ďalšie teplomilné duby, napr. Q. dalechampii, Q. pedunculiflora, Q. robur.
V okolí Tvrdošoviec sú tiež prítomné slaniská.
V centrálnej časti Podunajskej nížiny najmä v okresoch Galanta (k. ú.: Galanta, Topoľnica, Matúškovo, Košúty,
Sládkovičovo, Pusté Úľany) a Šaľa (k. ú.: Šaľa, Trnovec nad Váhom, Diakovce, Kráľová nad Váhom), kde
referenčný koridor prechádza územím s prevládajúcim výskytom nížinných lužných lesov podzväzu Ulmenion,
v menšej miere sú zastúpené vŕbovo-topoľové lužné lesy zväzu Salicion albae, ojedinele sa vyskytujú aj
ostrovčeky dubových xerotermofilných lesov zväzu Aceri-Quercion. V okolí Matúškova a Šale zasahujú do
koridoru aj výbežky dubovo-hrabových lesov panónskych podzväzu Querco robori-Carpinenion betuli J.
Michalko et M. Michalko 1986. Viazané sú na treťohorné a štvrtohorné terasy pokryté sprašovými hlinami alebo
na náplavové kužele. Dominantnou drevinou je dub letný (Quercus robur), vyskytujú sa v nich aj javory (Acer),
bresty (Ulmus), hrab (Carpinus betulus) a jasene (Fraxinus). Dopravný koridor ďalej pokračuje cez okresy
Bratislava II (k. ú. Podunajské Biskupice), Senec (k. ú.: Senec, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Malinovo,
Tureň, Zonc, Hrubý Šúr, Vlky, Tomášov, Most pri Bratislave, Rovinka) a Dunajská Streda (k. ú.: Horné Janíky,
Dolné Janíky, Búštelek), kde sa okrem vŕbovo-topoľových lužných lesov zväzu Salicion albae a nížinných
lužných lesov podzväzu Ulmenion formujú aj dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske zväzu AceriQuercion Zólyomi et Jakucs 1957. Tieto lesy sa vyskytujú na starých riečnych terasách, ktoré už nie sú
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ovplyvňované vodou. Pôdnym typom sú černozeme alebo čiernice karbonátové, preto sú floristicky veľmi bohaté
a ich súčasťou sú aj lesostepné submediteránne druhy. Vedúcimi lesnými drevinami sú teplomilné duby, napr.
Quercus pedunculiflora, Q. virgiliana, Q. cerris. Ich výskyt je koncentrovaný v okolí Malinova. V starých
ramenách severne od Malinova, kde došlo k nadmernému hromadeniu odumretej organickej hmoty, sa
ojedinele vyskytujú aj slatiny.
V Podunajskej nížine, v oblasti rieky Dunaj v rámci okresu Bratislava V (k. ú. Jarovce a Petržalka) dopravný
koridor zasahuje do územia, v ktorom tvoria potenciálnu vegetáciu lužné lesy. V najnižších častiach reliéfu sú
to vŕbovo-topoľové lužné lesy zväzu Salicion albae (Oberd. 1933) Th. Müller et Görs 1958, znášajúce dlhodobé
záplavy a podmáčanie; ich bylinná a krovinná vrstva je slabo vyvinutá, prevládajú v nej hygrofilné a nitrofilné
druhy rastlín. Na vyššie položených častiach sa formujú lužné lesy nížinné podzväzu Ulmenion Oberd. 1953
s dominanciou duba letného (Quercus robur), jaseňov (Fraxinus) a brestov (Ulmus). Keďže tieto lesy sú
v priebehu vegetačnej sezóny zaplavované kratšie a plytšie, ich krovinná a bylinná vrstva je vyvinutá bohatšie.
Otvorené vodné plochy osídľujú spoločenstvá vodných rastlín tried Lemnetea de Bolós et Masclans 1955
a Potametea R.Tx. et Preising 1942.

Reálna vegetácia
Základný opis reálnej vegetácie je spracovaný podľa geomorfologického členenia. Jednotlivé kategórie
vegetačných porastov charakterizujúce reálnu vegetáciu budú detailizované vo vyšších štádiách procesu EIA.
Referenčný koridor zasahuje do porastov nelesnej drevinovej vegetácie (NDV), do porastov kultúrnych plodín,
lokálne zasahuje do trávovo-bylinných a lúčnych porastov a prechádza aj cez lesné ekosystémy.
Vegetácia kultúrnej krajiny, ktorá reprezentuje posudzované územie je dlhodobo ovplyvňovaná intenzitou
a spôsobom hospodárskeho využívania. Napriek rôznym kultivačným zásahom sa v nej nachádzajú plochy, kde
prebieha prirodzený vývoj a vytvárajú sa spoločenstvá dobre adaptované na dané podmienky. V celom
záujmovom území je vzhľadom na prevládajúci poľnohospodársky spôsob využívania pôdy nelesná drevinová
vegetácia zastúpená len malým plošným podielom. Spolu s plochami pokrytými trávovo-bylinnými porastmi, na
ktorých sa NDV nachádza často v dôsledku sukcesného zarastania plôch, predstavujú malú časť z celkovej
rozlohy referenčného koridoru. Z hľadiska priestorového prejavu prvkov NDV sa v posudzovanom území
vyskytuje plošná a líniová nelesná drevinová vegetácia.
Plošné formácie NDV tvoria zvyšky porastov pôvodne väčších rozmerov, fragmenty brehových porastov pozdĺž
vodných tokov alebo plošné porasty na poľnohospodársky využívaných plochách. Patria sem aj porasty
vegetácie spontánne vzniknuté na neudržiavaných a nevyužívaných plochách. Typické líniové formácie, veľmi
často nespojité, reprezentujú porasty pri vodných tokoch, ale aj pozdĺž ciest a železníc. V záujmovom území sú
časté aj menšie líniové formácie, ktoré lemujú poľné cesty. Druhové zloženie NDV závisí od konkrétnej
lokalizácie a stupňa antropogénnej premeny okolitého územia.
V stromovom a krovinovom poschodí NDV líniového charakteru sa najčastejšie na lokalitách v okolí
poľnohospodárskej pôdy (napr. v k. ú. Moldava nad Bodvou, Drieňovec, Turňa nad Bodvou, Jabloňov nad
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Turňou, Abovce, Rimavská Seč, Orávka, Čalomija, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Balog nad Ipľom, Preseľany nad
Ipľom, Nové Zámky, Dvory nad Žitavou, Galanta, Pusté Úľany, Senec, Kráľová pri Senci, Malinovo, Rovinka)
vyskytujú: javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer
campestre), baza čierna (Sambucus nigra), baza chabzdová (Sambucus ebulus), bršlen európsky (Euonymus
europaeus), čremcha obyčajná (Padus avium), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), hloh jednosemenný (Crataegus
monogyna), svíb krvavý (Swida sanquinea), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), rešetliak prečisťujúci
(Rhamnus catharticus), slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina) a i.
Obrázok 22: Ukážka rozptýlenej NDV v k. ú. Kosihy nad Ipľom

Najčastejšími druhmi brehových porastov v celom záujmovom území sú: vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela
(Salix alba), vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba rakytová (Salix caprea), baza čierna (Sambucus nigra), ruža
šípová (Rosa canina), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus catharticus), v brehových porastoch Podunajskej roviny
a Podunajskej pahorkatiny, ale aj Juhoslovenskej kotliny sa často vyskytujú aj topoľ čierny (Populus nigra), brest
väzový (Ulmus laevis). Brehové porasty dosahujú popri vodných tokoch rôzne šírky. Úseky, ktoré sú širšie, sa
obvykle vyznačujú vyššou druhovou diverzitou.
Líniové porasty pri komunikáciách majú odlišné druhové zloženie a štruktúru v závislosti od lokality. Sú druhovo
chudobnejšie, v porastoch často dominuje len jeden druh. Najčastejšími druhmi líniových porastov sú: topoľ
kanadský (Populus x canadensis) a topoľ čierny (Populus nigra) s ruderalizovaným podrastom, topoľ sivý
(Populus canascens) a pod. Pri poľných cestách (najmä v Podunajskej nížine a Juhoslovenskej kotline, ale aj
v Slovenskom krase a Košickej kotline) je častý orech kráľovský (Juglans regia) alebo nepôvodný agát biely
(Robinia pseudoacacia) a bežné sú aj ovocné dreviny ako napr.: slivka domáca (Prunus domestica), jabloň
domáca (Malus domestica), hruška obyčajná (Pyrus communis) a pod.
Lesné oblasti a podoblasti sú vyčlenené podľa vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov
a o ochrane lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Na obrázku č. 23 je znázornená trasa
referenčného koridoru, ako prechádza cez jednotlivé lesné oblasti. Referenčný dopravný koridor prechádza
osobitnými záujmami lesného hospodárstva len okrajovo, až na malé úseky nového trasovania, kde sa odkláňa
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od súčasnej železnice. Trasa referenčného koridoru je vedená najmä po nelesných, prevažne
poľnohospodárskych pozemkoch alebo cez pozemky ostatných kategórií (urbanizované plochy, infraštruktúra
a pod.).
Obrázok 23: Lesné oblasti a podoblasti SR s vyznačením línie traťového koridoru

Zdroj: MPRV SR
V žiadnej z týchto oblastí sa referenčný koridor nevedie cez osobitne chránené záujmy ochrany a trvalo
udržateľného využívania lesov.
V Košickej kotline (KE a KE II) sa menšie lesné pozemky nachádzajú nad obcou Sokoľany a pod obcou Veľká
Ida, patria do správy LHC Bukovec a LHC Jasov. Zaradené sú pod prevádzkové súbory 31 – Dubiny –
semenného pôvodu, 37 – Dubiny s ihličnanmi, 77 – Topoliny (šľachtené), z hľadiska hospodárskych súborov
lesných typov (HSLT) je v nich zastúpený súbor 111 – Živné hrabové dúbravy a v rámci neho lesný typ
Produkčná hrabová dúbrava na spraši. Buď ide o monokultúry s topoľom bielym (Populus alba) alebo s dubom
letným (Quercus robur), prítomné sú aj zmiešané porasty s dubom zimným (Quercus petraea), borovicou lesnou
(Pinus sylvestris), brezou previsnutou (Betula pendula), javorom mliečnym (Acer campestre) a lipou malolistou
(Tilia cordata).
V oblasti Slovenského krasu a Rožňavskej kotliny vedie referenčný koridor v súbehu so súčasnou traťou mimo
zásahov do lesných porastov Turnianskej kotliny, Rožňavskej kotliny a údolím rieky Slaná. Referenčný koridor
tu podchádza lesné porasty medzi obcami Jablonov nad Turňou a Lipovník dlhým tunelom bez priameho
zásahu do lesov, lesné pozemky patria pod správu LHC Jablonov a LHC Brzotín. Ide o staré lesy prevažne
s ochrannou funkciou, zaradené k prevádzkovým súborom 30 – Boriny s listnáčmi, 37 – Dubiny s ihličnanmi, 38
– Hrabové dubiny – semenného pôvodu, 53 – Hrabiny – semenného pôvodu, 56 – Dubové hrabiny – semenného
pôvodu, 62 – Bučiny – semenného pôvodu, 91 – Hrabové bučiny – semenného pôvodu, z hľadiska
hospodárskych súborov lesných typov (HSLT) patriace k súborom 101 – Extrémne vápencové dúbravy, 316 –
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Kamenité dubové bučiny s lipou, 392 – Svieže vápencové dubové bučiny ochranného rázu. Zastúpené sú v nich
lesné typy: Drieňová dúbrava s dubom plstnatým, Silno skeletnatá vápencová dúbrava, Slabo skeletnatá
vápencová dúbrava, Kamenitá hrabová javorina, Medničkovo-bažanková dubová bučina s lipou, Buková
dúbrava s javorom na plytkých pôdach, Vápencová lipová javorina, Vápencová dubová bučina, Nitrofilná dubová
bučina. Drevinovú skladbu tvorí dub plstnatý (Quercus pubescens), dub zimný (Quercus petraea), borovica
čierna (Pinus nigra), dub letný (Quercus robur), buk lesný (Fagus sylvatica), hrab obyčajný (Carpinus betulus)
s prímesou čerešňe mahalebkovej (Cerasus mahaleb), jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), javora poľného
(Acer campestre), lipy veľkolistej (Tilia platyphyllos), smrekovca opadavého (Larix decidua), smreka obyčajného
(Picea abies).
V Cerovej vrchovine (RV) je malý lesný porast v referenčnom koridore za obcou Orávka v správe LHC
Šafárikovo. Patrí k prevádzkovému typu 78 – Agátiny, ide teda o monokultúru agáta bieleho (Robinia
pseudoacacia) vytvorenú na mieste lesného typu Mrvicová hrabová dúbrava na spraši zo súboru 108 –
Sprašové hrabové dúbravy. Viacero lesných porastov sa nachádza západne a juhozápadne od obce Blhovce
a ďalej za nivou Močaristého potoka až k hranici s okresom Lučenec v správe LHC Jesenské. Porasty okolo
Blhoviec patria k prevádzkovým súborom 30 – Boriny s listnáčmi, 47 – Hrabové ceriny – semenného pôvodu,
78 – Agátiny, 88 – Bukové hrabiny – semenného pôvodu, z hľadiska HSLT ide o súbor 208 – Sprašové bukové
dúbravy a lesné typy Lipnicová buková dúbrava s chlpaňou, Buková dúbrava sprašových hlín a spraší.
Súčasťou drevinovej skladby je okrem agáta bieleho (Robinia pseudoacacia) aj buk lesný (Fagus sylvatica)
a hrab obyčajný (Carpinus betulus), ďalej borovica lesná (Pinus sylvestris), dub cerový (Quercus cerris), dub
letný (Quercus robur), javor poľný (Acer campestre), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), lipa veľkolistá (Tilia
platyphyllos). Lesy za Močaristým potokom patria k prevádzkovým súborom 41 – Cerové dubiny – semenného
pôvodu, 71 – Bučiny s ihličnanmi, 94 – Zmes duba, buka a hraba – semenného pôvodu. Podľa HSLT sú to
súbory 208 – Sprašové bukové dúbravy, 311 – Živné dubové bučiny a lesné typy Ostricovo-marinková živná
dubová bučina, Ostricovo-chlpaňová dubová bučina, Lipnicová buková dúbrava s chlpaňou. Zastúpené sú
v nich dreviny buk lesný (Fagus sylvatica), dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), dub
cerový (Quercus cerris), dub letný (Quercus robur), borovica lesná (Pinus sylvestris), agát biely (Robinia
pseudoacacia), smrek obyčajný (Picea abies), javor horský (Acer pseudoplatanus), lipa veľkolistá (Tilia
platyphyllos).
V smere na západ v smere na Fiľakovo (údolie Gortvy) v Cerovej vrchovine sa nachádza niekoľko lesných
pozemkov v správe LHC Fiľakovo. Z hľadiska prevádzkových súborov ide o 30 – Boriny s listnáčmi, 78 –
Agátiny, z hľadiska HSLT ide o súbor 311 – Živné dubové bučiny zastúpený lesným typom Ostricovo-marinková
živná dubová bučina. V monokultúrach agáta bieleho (Robinia pseudoacacia) je primiešaný aj dub zimný
(Quercus petraea), dub cerový (Quercus cerris), borovica lesná (Pinus sylvestris), smrekovec opadavý (Larix
decidua). Navrhovaný koridor tiež prechádza lesnými porastami západne od obce Trenč v správe LHC Lučenec,
ktoré ďalej pokračujú do okresu Veľký Krtíš. Lesné porasty patria prevažne k prevádzkovému súboru 78 –
Agátiny, podľa HSLT je prítomný súbor 111 – Živné hrabové dúbravy s lesnými typmi Produkčná hrabová
dúbrava na spraši, Viková hrabová dúbrava na rôznych horninách. Ide o monokultúry agáta bieleho (Robinia
pseudoacacia), niekedy s prímesou iných drevín, napr. javora poľného (Acer campestre). Ďalej sa tu nachádzajú
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lesy z prevádzkových súborov 41 – Cerové dubiny – semenného pôvodu, 44 – Ceriny – semenného pôvodu,
taktiež patriace podľa HSLT do súboru 111 – Živné hrabové dúbravy, prípadne aj 108 – Sprašové hrabové
dúbravy a lesného typu Produkčná hrabová dúbrava na spraši, ako aj Živná ostricová buková dúbrava,
Lipnicová hrabová dúbrava na spraši, Drieňová dúbrava s dubom plstnatým. Ich drevinová skladba je pestrejšia,
rastú tu dub cerový (Quercus cerris), dub zimný (Quercus petraea), agát biely (Robinia pseudoacacia), javor
horský (Acer pseudoplatanus), hrab obyčajný (Carpinus betulus), borovica čierna (Pinus nigra), borovica lesná
(Pinus sylvestris).
V oblasti Slovenského stredohoria v celkoch Krupineksj planiny (VK) nadväzujú súvislé lesné celky na kóty
Bukovec a Holica (LHC Nová Ves). Na svahoch Bukovca aj Holice sa nachádzajú prevádzkové súbory 38 –
Hrabové dubiny – semenného pôvodu, 44 – Ceriny – semenného pôvodu, 46 – Ceriny – výmladkové, 78 Agátiny. Podľa HSLT ide o súbory 108 – Sprašové hrabové dúbravy, 109 – Suché hrabové dúbravy, 111 – Živné
hrabové dúbravy, 208 – Sprašové bukové dúbravy s lesnými typmi Ostricovo buková dúbrava s chlpaňou,
Lipnicová buková dúbrava s chlpaňou, Mrvicová hrabová dúbrava na spraši, Produkčná hrabová dúbrava na
spraši, Suchá hrabová dúbrava na rôznych horninách, Suchá hrabová dúbrava na spraši. Porasty tvorí dub
zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), dub cerový (Quercus cerris), agát biely (Robinia
pseudoacacia), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata),
prípadne ide len o agátové monokultúry. Niekoľko lesných pozemkov v trase koridoru sa tiež nachádza okolo
obce Olováry (LHC Nová Ves). Ide o prevádzkové súbory 41 – Cerové dubiny – semenného pôvodu, 44 –
Ceriny – semenného pôvodu, 52 – Dubové ceriny – výmladkové, 78 – Agátiny, 84 – Zmes duba, cera a hraba
– semenného pôvodu, podľa HSLT o súbory 108 – Sprašové hrabové dúbravy, 111 – Živné hrabové dúbravy,
208 – Sprašové bukové dúbravy a lesné typy Mrvicová hrabová dúbrava na spraši, Lipnicová buková dúbrava
s chlpaňou, Cesnačková hrabová dúbrava s javorom na spraši, Stoklasová hrabová dúbrava na spraši, Buková
dúbrava s javorom na stredne hlbokých pôdach, Suchá hrabová dúbrava na spraši. Drevinovú skladbu tvoria
dub cerový (Quercus cerris), dub zimný (Quercus petraea), ojedinele aj javor poľný (Acer campestre), hrab
obyčajný (Carpinus betulus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), buk lesný (Fagus sylvatica), resp. ide o agátové
monokultúry. Ďalšie lesy sa nachádzajú na svahoch kóty Drienok východne od mesta Šahy (LHC Šahy).
Východné svahy Drienka patria územne k okresu Veľký Krtíš. Lesy patria k prevádzkovým súborom 44 Ceriny
– semenného pôvodu, 45 – Ceriny – nepravé kmeňoviny, 78 – Agátiny, 85 – Zmes duba, cera a hraba – nepravé
kmeňoviny, z hľadiska HSLT k súborom 109 – Suché hrabové dúbravy, 217 – Sutinové javorové bukové
dúbravy a lesným typom Lipnicová hrabová dúbrava na rôznych horninách, Suchá hrabová dúbrava na rôznych
horninách, Viková hrabová dúbrava na rôznych horninách, Zádušníková hrabová javorina, Štrkovitá
hrebienková nitrofilná buková dúbrava, Presychavá lipnicová buková dúbrava. Z drevín tu rastú dub cerový
(Quercus cerris), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), dub zimný (Quercus petraea), hrab
obyčajný (Carpinus betulus).
V južnej časti Krupinskej planiny (LV) na západných svahoch Drienka sú lesné porasty patriace do LHC Šahy.
Sú porastené lesmi z prevádzkových súborov 44 – Ceriny – semenného pôvodu, 45 – Ceriny – nepravé
kmeňoviny, 47 – Hrabové ceriny – semenného pôvodu, 48 – Hrabové ceriny – nepravé kmeňoviny. Podľa HSLT
ide o súbory 209 – Suché bukové dúbravy, 216 – Kamenité bukové dúbravy s javorom a lesné typy Buková
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dúbrava s javorom na plytkých pôdach, Suchá hrabová dúbrava na rôznych horninách, Podsvahová (deluviálna)
nitrofilná buková dúbrava, Zádušníková hrabová javorina, Štrkovitá hrebienková nitrofilná buková dúbrava,
Drieňová dúbrava s dubom plstnatým, Presychavá lipnicová buková dúbrava. Súčasťou drevinovej skladby sú
dub cerový (Quercus cerris), dub zimný (Quercus petraea), agát biely (Robinia pseudoacacia), borovica čierna
(Pinus nigra), borovica lesná (Pinus sylvestris), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre),
lipa malolistá (Tilia cordata), smrekovec opadavý (Larix decidua), jaseň mannový (Fraxinus ornus). Malé lesné
porasty koridor križuje smerom na Sikenicu (LHC Levice). Ide o prevádzkový súbor 77 – Topoliny (šľachtené),
t. j. monokultúry topoľa čierneho (Populus nigra) a topoľa I 214, rastúce na miestach pôvodných porastov zo
súboru 124 – Hrabové lužné jaseniny-tvrdé luhy (lesný typ Žihľavová brestová jasenina s hrabom) alebo
o prevádzkový súbor 52 – Dubové ceriny – výmladkové, patriace podľa HSLT do súboru 111 – Živné hrabové
dúbravy a k lesným typom Produkčná hrabová dúbrava na spraši, Suchá hrabová dúbrava na spraši,
Medničková hrabová dúbrava na spraši. V tomto prípade tvoria súčasnú drevinovú skladbu dub cerový (Quercus
cerris), dub zimný (Quercus petraea), agát biely (Robinia pseudoacacia), hrab obyčajný (Carpinus betulus).
Ďalej pozdĺž rieky Hron lemujú jej brehy porasty z prevádzkových súborov 76 – Tvrdé luhy, 77 – Topoliny
(šľachtené), podľa HSLT patriace do súboru 124 – Hrabové lužné jaseniny-tvrdé luhy a k lesným typom Suchá
brestová jasenina s hrabom, Žihľavová brestová jasenina s hrabom. V týchto zvyškoch lužných lesov rastú dub
letný (Quercus robur), dub cerový (Quercus cerris), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) alebo ide o topoľové
monokultúry. Ďalšia skupina lesných porastov je situovaná západne od obce Farná (LHC Vojnice) na hranici
s okresom Nové Zámky. Sú to lesy z prevádzkových súborov 30 – Boriny s listnáčmi, 31 – Dubiny – semenného
pôvodu, 37 – Dubiny s ihličnanmi, 78 – Agátiny, 85 – Zmes duba, cera a hraba – nepravé kmeňoviny rastúce
na miestach pôvodne patriacich podľa HSLT do súboru 111 – Živné hrabové dúbravy a k lesným typom
Medničková hrabová dúbrava na spraši, Cesnačková hrabová dúbrava s javorom na spraši. Aktuálna drevinová
skladba je pomerne pestrá vrátane viacerých nepôvodných drevín, tvorí ju borovica lesná (Pinus sylvestris),
borovica čierna (Pinus nigra) dub zimný (Quercus petraea), dub červený (Quercus rubra), dub cerový (Quercus
cerris), javor horský (Acer pseudoplatanus), lipa malolistá (Tilia cordata), agát biely (Robinia pseudoacacia),
duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), hrab obyčajný (Carpinus betulus), smrek obyčajný (Picea abies),
orech čierny (Juglans nigra), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), smrekovec opadavý (Larix decidua). V niektorých
prípadoch ide len o agátové monokultúry.
V Podunajskej nížine je dominuje agrárna krajina s absenciou lesných porastov. V oblasti Nových Zámkov je
prítomnosť lesných porastov v referenčném koridore zachovaná ako lužné lesy tokov Nitra Žitava. Pod obcou
Jasová (LHC Vojnice) sa nachádzajú zvyšky lužných a teplomilných lesov. Ide o prevádzkové súbory 44 –
Ceriny – semenného pôvodu, 78 – Agátiny, podľa HSLT patriace do súborov 124 – Hrabové lužné jaseninytvrdé luhy, 208 – Sprašové bukové dúbravy a k lesným typom Buková dúbrava sprašových hlín a spraší,
Žihľavová brestová jasenina s hrabom. Z drevín tu rastú dub cerový (Quercus cerris), agát biely (Robinia
pseudoacacia), dub zimný (Quercus petraea), lipa malolistá (Tilia cordata), resp. ide o agátové monokultúry.
V smere na západ v Podunajskej nížine (Podunajská rovina okresy: SA, GA, SC DS) sa významnejšie lesné
pozemky v trase referenčného koridoru nenachádzajú. Pri kontakte s biokoridorom rieky Dunaj (BAII, BA V)
referenčný koridor prechádza cez lesné brehové porasty lužných lesov. Fragmenty prirodzených vodných
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útvarov a lužných lesov sa zachovali predovšetkým pozdĺž po jeho ľavom brehu. Lesné pozemky tu patria pod
LHC Rusovce. Zaradené sú pod prevádzkové súbory 76 – Tvrdé luhy, 77 – Topoliny (šľachtené), z hľadiska
HSLT je v nich zastúpený súbor 124 – Hrabové lužné jaseniny-tvrdé luhy a v rámci neho lesný typ Žihľavová
brestová jasenina s hrabom. Z drevín sú okrem šľachteného topoľa I 214 prítomné aj agát biely (Robinia
pseudoacacia), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), topoľ biely (Populus alba), vŕba biela (Salix alba),
javor horský (Acer pseudoplatanus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), orech čierny (Juglans nigra), jaseň
úzkolistý (Fraxinus angustifolia). Na druhej pravej strane Dunaja (BAV) sa súvislé hospodárske lesné pozemky
v trase referenčného koridoru nenachádzajú avšak tento prechádza v kontakte s CHA Jarovská bažantnica
(LHC Rusovce). Lesné porasty v tejto časti CHA patria do prevádzkových súborov 76 Tvrdé luhy, 78 – Agátiny,
podľa HSLT do súboru 124 – Hrabové lužné jaseniny-tvrdé luhy a k lesnému typu Cesnaková brestová jasenina
s hrabom. Drevinová skladba je tvorená agátom bielym (Robinia pseudoacacia), jaseňom úzkolistým (Fraxinus
angustifolia), pajaseňom žliazkatým (Ailanthus altissima), javorom horským (Acer pseudoplatanus), brestom
hrabolistým (Ulmus minor), topoľom bielym (Populus alba).

III.1.5.2 Fauna
Rozšírenie živočíchov v záujmovom území je podmienené ich nárokmi na potravové zdroje, podmienky na
reprodukciu, existenciu a tiež nároky na možnosti úkrytu. Posudzované územie reprezentuje v celej dĺžke
antropogénne zmenenú krajinu čo predstavuje, že aj podmienky pre organizmy sú adaptované v závislosti od
stupňa premeny prírodného prostredia. Dotknuté územie je intenzívne antropogénne využívané, čomu
zodpovedá i zastúpenie druhov fauny vyskytujúcej sa v danom území. Rôznorodé využitie územia, konfigurácia
terénu, ako aj poloha územia v hraničných pásmach rôznych zoogeografických provincií prispieva k vyššej
druhovej diverzite spoločenstiev.
Dopravný koridor vedie územím, ktoré zahŕňa biotopy typické pre poľnohospodársku krajinu, prechádza tiež
územiami pokrytými lesnými porastami, ktoré sú doplnené plochami nelesnej drevinovej vegetácie. Referenčný
koridor pretína na mnohých miestach hydrické prvky krajiny (potoky, rieky, kanále, prípadne zamokrené plošné
prvky). Súhrnne teda celé záujmové územie reprezentuje veľmi variabilnú mozaiku podmienok, ktoré vytvárajú
existenčnú platformu pre rôznorodé skupiny živočíchov. Poľnohospodársku krajinu charakterizuje otvorený
terén, striedanie poľných kultúr, veľké bloky intenzívne obhospodarovaných plôch, ktoré indikujú veľké zásahy
človeka do pôvodných biocenóz. Následkom uvedených aktivít sú niektoré živočíšne druhy eliminované. Pre
posudzované územie je typická fauna polí, lesov, ekotónov, ale aj fauna urbanizovaného územia.
Človekom silne zmenené prostredie umelých ekosystémov krajiny je osídľované relatívne nízkym počtom
druhov živočíchov, väčšia diverzita druhov je v lesných plochách, ekotónoch a pod. Určité úseky dopravného
koridoru vedú priamo urbánnym prostredím (napr. Veľká Ida, Fiľakovo, Nové Zámky), preto sú v nasledovnej
charakteristike fauny zahrnuté aj druhy charakteristické pre tento typ prostredia. Akceptovaná je teda aj
vzájomná väzba urbánneho prostredia s okolitými biotopmi (napr. zálety vtáctva a hmyzu a pod.).
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Biotopy poľnohospodársky využívanej pôdy
Fauna poľnohospodársky využívaného územia závisí (odhliadnuc od základných abiotických podmienok
a geografickej polohy) najmä od charakteru pestovaných kultúr a od intenzity ich obhospodarovania.
Poľnohospodársky intenzívne využívaná pôda v sledovanom území predstavuje človekom najviac pozmenený
a ovplyvňovaný ekosystém, s tlakom na podriadenie územia hlavnej funkcii – produkcii poľnohospodárskych
plodín. Toto prostredie využívajú živočíchy väčšinou na zber potravy, avšak nežijú tu trvalo. Okrem malej
diverzity porastu (väčšinou ide o veľkoplošné pestovanie monokultúrnych plodín) je výrazným negatívnym
faktorom chemizácia, ktorá ovplyvňuje živočíchy priamo alebo prostredníctvom potravného reťazca. Vplyvom
insekticídov sú zdecimované populácie niektorých druhov hmyzu, čím sa stráca významná zložka potravy pre
určité druhy živočíchov a tým sú mnohé lokality pre tieto organizmy nezaujímavé. Rušivo pôsobí tiež zber úrody
(živočíchy sú priamo zasiahnuté, alebo sú odkryté ich úkryty). Agrotechnické zásahy človeka ovplyvňujú
štruktúru biocenóz, v poľnohospodárskej krajine sa udržia väčšinou len druhy prispôsobené výkyvom životných
podmienok.
Pre faunu je priaznivejší extenzívny spôsob obhospodarovania. Na počet a početnosť živočíšnych druhov
pozitívne vplýva vyššia mozaikovitosť krajiny, ako aj prítomnosť nelesnej drevinovej vegetácie. Takéto prvky
vegetácie sa v posudzovanom území nachádzajú vo všetkých segmentoch, najčastejšie ako sprievodná
vegetácia popri lokálnych tokoch, alebo ako zvyšky fragmentovaných plošných porastov, prípadne solitéry
stromov uprostred trávnatých porastov. Nelesná drevinová vegetácia na poľnohospodárskych plochách slúži
ako refúgium živočíchov, podobným zázemím sú aj lesné biotopy zasahujúce do územia.
Výskyt mnohých druhov živočíchov na obhospodarovaných poliach úzko súvisí s druhom porastu (pestovanej
plodiny) a aktuálnym vegetačným obdobím – niektoré druhy využívajú biotop počas vegetačného pokoja, príp.
po žatve, iné vyhľadávajú vyšší porast, dozrievajúce plodiny a pod. Živočíchy sú často prostrediu prispôsobené
sfarbením tela – sivohnedo až hnedasto zafarbené, prežiť v poľnej krajine im pomáhajú aj podzemné úkryty.
Počtom druhov patrí biotop polí k chudobnejším, avšak niektoré druhy, ktorým životné podmienky vyhovujú,
dosahujú veľkú početnosť.

Bezstavovce
K charakteristickým živočíchom v pôdnej faune polí patria rôzne druhy červov, najmä dážďovky (Lumbricidae),
hlístovce (Nematoda), mnohonôžky (Iulidae), stonôžky (Chilopoda). Pôdne živočíchy pôdu prevzdušňujú.
Nadzemnými časťami rastlín sa živia slizniaky (Limacidae). Rôzne druhy pavúkov (Araneida) osídľujú povrch
pôdy a rastliny, pomáhajú udržiavať biologickú rovnováhu u hmyzu. Na poliach sa hojne vyskytujú chrobáky
(Coleoptera), napr. bystrušky (Carabidae), hrobáriky a zdochlináre (Silphidae). Z bezstavovcov spôsobujúcich
škody na úrode sú bežnými napr. háďatká (Rhabditida), liskavky (Chrysomelidae), nosániky (Curculionidae),
rôzne druhy roztočov (Acarina), vošky (Aphididae). Voškami sa živia lienky (Coccinellidae). Pre svrčky
(Gryllodea) osídľujúce okraje polí je poľnohospodárska pôda zdrojom potravy. Z hmyzu môžeme na poliach
pozorovať napr. cikády (Cicadellidae), bzdochy (Pentatomidae), blanokrídlovce – včely (Apis melifera), čmeliaky
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(Bombus sp.) a i. K faune polí patria aj motýle (Lepidoptera), polia sú zázemím pre húsenice mlynárikov
(Pieridae) a iných motýľov.

Obojživelníky a plazy
Výskyt obojživelníkov úzko súvisí s vodným prostredím, ktoré je obojživelníkmi obývané celoročne, alebo
v období rozmnožovania. K bežným druhom biotopov poľnohospodársky využívanej pôdy patria: ropucha
zelená (Bufo viridis) a ropucha obyčajná (Bufo bufo). Ropucha zelená dobre znáša aj teplé a suché prostredie,
s výnimkou obdobia rozmnožovania, kedy vyhľadáva plytké vody, prípadne trvácnejšie kaluže. V skúmanom
území predpokladáme v úsekoch referenčného koridoru prechádzajúceho cez poľnohospodársky využívanú
krajinu výskyt viacerých druhov obojživelníkov, napr. skokana hnedého (Rana temporaria), ktorý patrí medzi
tzv. suchozemské hnedé skokany, viazané na vodné prostredie len v čase rozmnožovania, mimo tohto obdobia
žijú na súši.
Plazy vzhľadom na spôsob rozmnožovania a ontogenetický vývoj nie sú v žiadnom období života viazané na
vodné prostredie, naopak, sú výborne prispôsobené životu v suchom prostredí. Najčastejším zástupcom jašteríc
v biotopoch poľnohospodárskej pôdy je jašterica obyčajná (Lacerta agilis), ktorá sa však spravidla vyhýba
intenzívne chemicky ošetrovaným agrikultúram. K bežným druhom prostredia patrí aj ďalší euryvalentný druh –
užovka obyčajná (Natrix natrix).

Vtáctvo
Oproti iným biotopom je pre poľnohospodársku pôdu typická nižšia diverzita vtáctva, pre mnohé druhy vtákov
však slúži ako potravná základňa, migračné aj hniezdne prostredie. Počet druhov úzko súvisí s diverzitou
biotopov, kľúčovým je druh pestovanej plodiny. Pre poľnohospodársky využívanú krajinu sú typickými
zástupcami: bažant obyčajný (Phasianus colchicus), jarabica poľná (Perdix perdix), prepelica poľná (Coturnix
coturnix), dážďovník obyčajný (Apus apus), drozd čvíkotavý (Turdus pilaris), drozd čierny (Turdus merula), glezg
obyčajný (Coccothraustes coccothraustes), holub domáci (Columba livia f. domestica), krkavec čierny (Corvus
corax), myšiak hôrny (Buteo buteo), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola),
sokol myšiar (Falco tinnunculus), stehlík obyčajný (Carduelis carduelis), straka obyčajná (Pica pica), sýkorka
veľká (Parus major), škovránok poľný (Alauda arvensis), vrabec poľný (Passer montanus), vrana obyčajná
(Corvus corone), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), muchár sivý (Muscicapa
striata), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), penica jarabá (Sylvia nisoria) a i. Ak sa biotopy polí nachádzajú
v kontaktnej zóne s chránenými vtáčími územiami, je potrebné počítať s tým, že na tieto biotopy zalietavajú
druhy, ktoré sú predmetom ochrany v chránených vtáčích územiach (viď. kap. IV.5.1).
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Cicavce
Pre poľnohospodársku krajinu sú typické stepné druhy drobných zemných cicavcov. Najhojnejším druhom
poľných biocenóz je hraboš poľný (Microtus arvalis), ktorý sa vie prispôsobiť rôznym druhom porastov, najviac
mu však vyhovujú porasty s viacročnými plodinami bez každoročného zaorania, čím nedochádza k poškodeniu
a zničeniu obydlí hraboša. Drobným zemným cicavcom vyhovujú aj plochy neobhospodarovanej pôdy. Cyklické
premnoženie a nárast početnosti hraboša v pravidelných intervaloch môže spôsobiť škody na agrikultúrach.
Hraboš poľný je dôležitou zložkou potravy dravcov a sov, ktoré v obdobiach premnoženia hraboša často zvýšia
početnosť znášky, nakoľko je predpoklad dostatku koristi na kŕmenie mláďat. Ďalšími bežnými druhmi biotopov
poľnohospodársky využívanej pôdy sú: myška drobná (Micromys minutus), myš domová (Mus musculus),
hryzec vodný (Arvicola terrestris), ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), ryšavka myšovitá (Apodemus
microps), piskor malý (Sorex minutus), bielozubka krpatá (Crocidura suaveolens), hrdziak lesný (Clethironomys
glareolus), škrečok poľný (Cricetus cricetus), krt zemný (Talpa europea), jež európsky (Einaceus europeus), jež
východoeurópsky (Erinaceus concolor), zajac poľný (Lepus europaeus), ale aj diviak lesný (Sus scrofa), líška
obyčajná (Vulpes vulpes), srnec hôrny (Capreolus capreolus) a i.

Fauna biotopov sprievodnej vegetácie ciest, stromoradí a biotopov nadväzujúce na zastavané územia (urbánne
plochy)
Pre tento typ biotopov je typický vysoký podiel antropogénnych prvkov. Veľká časť územia je pokrytá
ruderalizovanými porastmi, trávobylinnou vegetáciou, s prítomnosťou malých skupín stromov alebo solitérov,
prípadne sú stromy usporiadané líniovo (aleje, stromoradia). Niektoré druhy živočíchov sa vyskytujú v takýchto
biotopoch dočasne, iné natrvalo, pričom často dochádza k intenzívnemu pohybu medzi uvedenými biotopmi
a plochami reprezentujúcich zastavané územie. Migračnými koridormi pre živočíchy sú sprievodné porasty
ciest, ktoré sú stanovišťom pre vtáky, napr. dravce, spevavce, ale aj pre drobné cicavce. Z bezstavovcov tu žijú
suchozemské kôrovce, napr. žižavky (Oniscidae), ďalej pavúky (Araneida), parazity hospodárskych zvierat (vši,
blchy, ploštice, komáre, muchy

apod.). Zo škodcov sa vyskytujú vŕtavce (Ptinus fur), zrniare (Calandra

glanarius), potemníky (Tenebrionidae) a pod. Sprievodná vegetácia komunikácií poskytuje úkryt aj dutinovým
hniezdičom. Lokality v kontaktných zónach s plochami s dominantnou funkcou bývania sú bežné synantropné
druhy cicavcov, najmä myš domová (Mus musculus) a potkan hnedý (Rattus norvegicus).
Z obojživelníkov a plazov sú pre vyššie opísané lokality typické druhy: ropucha obyčajná (Bufo bufo) a jašterica
obyčajná (Lacerta agilis). Blízkosť sídiel sa prejavuje na druhovom zložení vtáctva. Najčastejšími druhmi sú:
dážďovník obyčajný (Apus apus), belorítka obyčajná (Delichon urbica), drozd čierny (Turdus merula), pinka
obyčajná (Fringilla coelebs), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), zelienka obyčajná (Carduelis chloris),
kanárik poľný (Serinus serinus), sýkorka veľká (Parus major), vrabec domový (Passer domesticus), strakoš
obyčajný (Lanius collurio), jastrab krahulec (Accipiter nisus), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros),
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita), strnádka obyčajná (Emberiza citrinella).
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Na ovocné dreviny, ktoré často lemujú cesty, sa viaže výskyt húseníc motýľov, slizniaky, blanokrídlovce a pod.,
z vtákov sú to napr. druhy: drozd čierny (Turdus merula), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), sýkorka veľká
(Parus major), vrabec domový (Passer domesticus), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), dážďovník
obyčajný (Apus apus), kukučka obyčajná (Cuculus canorus). V lokalitách so staršími drevinami sú vyhľadávané
ďatľom veľkým (Dendrocopus major). Z cicavcov sa vyskytujú napr. jež východoeurópsky (Erinaceus concolor),
hraboš poľný (Microtus arvalis).

Fauna lesných biotopov
Poľnohospodársky využívané plochy krajiny, ktorou prechádza línia dopravného koridoru sa prelínajú s lesnými
porastmi, ktoré reprezentujú biotopy pre mnohé druhy živočíchov. Druhovú diverzitu v tomto type biotopov
zvyšuje prítomnosť vodných tokov a vodných plôch (napr. lokality v okrese Bratislava II – okolie Dunaja; okres
Senec – okolie toku Malý Dunaj a pod.). Vodné biotopy sú reprezentované aj občasnými vodnými tokmi a
periodicky sa vyskytujúcimi vodnými plochami (periodické mláky). Vodné toky a plochy sú obklopené brehovými
porastmi a miestami podmáčanými lúkami.
Pôdna fauna v lesnej biocenóze je významným činiteľom v biologickom kolobehu látok, napr. dážďovky
(Lumbricidae), mnohonôžky (Iulidae), stonôžky (Chilopoda), slimáky (Heliciadae), svrčky (Gryllodea), roztoče
(Acaria), bystrušky (Carabidae), hrobáriky (Silphidae), z blanokrídlovcov sa tu vyskytujú mravce (Formica).
Výskyt obojživelníkov závisí od prítomnosti mokrade vhodnej na rozmnožovanie, pri priaznivých podmienkach
sa vyskytuje napr. ropucha obyčajná (Bufo bufo). Častý je výskyt slepúcha lámavého (Anguis fragilis).
Z vtákov sú pre lesné biotopy charakteristické druhy drozd čierny (Turdus merula), kukučka obyčajná (Cuculus
canorus), sýkorka veľká (Parus major), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), sojka obyčajná (Garrulus glandarius),
červienka obyčajná (Erithacus rubecula), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), jastrab krahulec (Accipiter nisus)
a myšiak hôrny (Buteo buteo). Z cicavcov sú v danom type biotopu zastúpené drobné zemné cicavce, líška
obyčajná (Vulpes vulpes), veverica stromová (Sciurus vulgaris), kuna skalná (Martes martes). V lesoch žije
diviak lesný (Sus scrofa), srnec hôrny (Capreolus capreolus) a jazvec lesný (Meles meles). Vo večerných
hodinách je v blízkosti vodných plôch predpokladaný prelet viacerých druhov netopierov. Na lesné biotopy sú
viazané potravovo, ale aj z hľadiska úkrytových možností. Typickými druhmi sú napr. netopier veľkouchý (Myotis
bechsteini) a rajniak hrdzavý (Nyctalus noctula), ktoré sa prioritne vyskytujú v troficky bohatých oblastiach ako
sú okolia vodných plôch a tokov.

Fauna vodných biotopov
Z hľadiska druhovej diverzity patria k najatraktívnejším lokalitám tie, kde sa nachádzajú vodné biotopy. Tieto
zabezpečujú špecifické podmienky pre mnohé druhy živočíchov. V záujmovom území sú takéto biotopy často
s vyšším stupňom územnej ochrany, a teda s výskytom mnohých chránených druhov živočíchov.
V posudzovanom území ide o úseky, v ktorých sa referenčný koridor pretína napr. s Dunajom, Malým Dunajom,
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tokom Čierna voda (okresy: Bratislava II, Bratislava V, Senec), rovnako atraktívne sú vodné biotopy v okolí
potoka Paríž v okrese Nové Zámky a pod.
Početnosť a druhová diverzita určitých druhov vtákov sa zvyšujú obvykle v obdobiach, kedy je záujmové územie
vystavované záplavám a na poľnohospodárskej pôde a lúkach sa tvoria rozsiahle dočasné mláky. V záujmovom
území takto môžu byť pozorované nasledovné druhy vtákov ako bahniaky (Charadriiformes), cíbik chochlatý
(Vanellus vanellus), čajka smejivá (Larus ridibundus), čajka bielohlavá (Larus cachinnans), hvizdák veľký
(Numenius arquata), kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica
lyžičiarka (Anas clypeata), kalužiak tmavý (Tringa erytropus), kalužiak sivý (Tringa nebularia), kalužiak močiarny
(Tringa glareola), kulík bledý (Charadrius squatarola), kuklík riečny (Charadrius dubius), labuť hrbozobá
(Cygnus olor), šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta), šišila bocianovitá (Himantopus himantopus),
volavka popolavá (Ardea cinerea), a i.
Vodné biotopy sú vhodnými lokalitami najmä pre viaceré druhy obojživelníkov: ropucha bradavičnatá (Bufo
bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), hrabavka ostronohá (Pelobates fuscus), skokan štíhly (Rana dalmatina),
skokan zelený (Rana esculenta), skokan hnedý (Rana temporaria), kunka žltobruchá (Bombina variegata),
rosnička zelená (Hyla arborea). Mokrade a ich okolie sú pre vtáky a cicavce najmä miestom lovu potravy
(hmyzožravé druhy, druhy živiace sa obojživelníkmi a rybami), v prípade rozvinutej brehovej vegetácie
i miestom rozmnožovania a hniezdenia. Častými druhmi sú: trasochvost biely (Motacilla alba), kačica divá (Anas
platyrhynchos), na určitých lokalitách tiež bocian biely (Ciconia ciconia), ktorého hniezdenie bolo zaznamenané
o. i. aj na mnohých lokalitách v Poiplí (napr. obec Balog nad Ipľom). Potoky sú významnými biokoridormi pre
rôzne druhy živočíchov, najmä pre zástupcov ichtyofauny, pri migrácii však toky využívajú aj drobné spevavce
a hydrické líniové prvky sú tiež dôležité pre netopiere.
Tento typ biotopov obsadzujú okrem uvedených druhov aj plazy. Najrozšírenejšími sú užovka obyčajná (Natrix
natrix), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), na slnečných a suchších miestach aj jašterica zelená (Lacerta viridis).
Drobné vodné biotopy sa vytvárajú aj lokálne a nepravidelne, napr. po roztopení snehu alebo po vytrvalých
dažďoch sa na poliach a v depresiách poľných ciest nachádzajú plochy s plytkou vodou. Prežívajú v nich rôzne
druhy hmyzu a kôrovcov, ktoré sú dôležitou zložkou potravy pre niektoré druhy vtáctva. V prípade, že vodná
plocha – mláka má dostatok vody dlhší čas, stáva sa reprodukčnou lokalitou obojživelníkov, napr. kunky
červenobruchej (Bombina bombina).

Fauna biotopov nelesnej drevinovej vegetácie
Rôzne porasty nelesnej drevinovej vegetácie a medze sú významné najmä z hľadiska zachovania genofondu
rôznych druhov užitočného hmyzu. Významnú skupinu majú medzi nimi opeľovače z radu blanokrídlovcov
(Hymenoptera) ako čmeliaky (Bombus sp.), včely (Apis melifica), niektoré druhy ôs a pod. Z hmyzu sa v území
nachádza niekoľko druhov rovnokrídlovcov, dvojkrídlovcov, napr. ovadovité a rohačkovité. Blanokrídlovce sú
zastúpené prevažne teplomilnými druhmi ako sú napr. včela medonosná (Apis mellifera), čmeľ poľný (Bombus
agrorum), čmeľ zemný (Bombus terrestris), mravec obyčajný (Lasius niger), mravec žltý (Lasius flavus). Okrem
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uvedených sa v skúmanom území vyskytujú teplomilnejší zástupcovia z čeľade osovité (Vespidae): Polistes
gallicus, P. nimpha, P. foederatum, sršeň (Vespa crabro).
Z motýľov sú to napríklad bábočka pávooká (Nymphalis io), bábočka admirálska (Vanessa atalanta), bábočka
sieťkovaná (Araschnia levana), hnedáčik skorocelový (Melitaea athalia), vidlochvost feniklový (Papilio
machaon), očkáň prstovkovitý (Erebia medusa), očkáň pohánkový (Coenonympha pamphilus), ohniváčik
zlatobyľový (Lycaena virgaureae), modráčik obyčajný (Polyommatus icarus), spriadač medvedí (Arctia caja),
nočný motýľ priadkovec ďatelinový (Lasiocampa trifolii), mora zlatistá (Plusia chrysitis) a i.
Na tento typ biotopov, najmä v ich okrajových častiach, sa viažu tiež mäkkýše, napr. druhy: pásikavec
lesostepný (Cepea vindebonensis), pásikavec krovinný (Cepea hortensis), jantárovka (Succinea putris), slimák
poďobaný (Monacha rubiginosa), slizniak sieťkovaný (Deroceras reticulatum ) a slizniak poľný (D. agreste)
a mnohé iné druhy.
Typickými zástupcami zveri, ktorá vyhľadáva úkryt práve vo fragmentoch nelesnej drevinovej vegetácie (najmä,
ak sa v okolí nachádzajú veľké bloky ornej pôdy) sú: zajac poľný (Lepus europaeus), bažant poľovný (Phasianus
colchicus), srnec európsky (Capreolus capreolus), jeleň európsky (Cervus elaphus).
Z hľadiska charakteristiky fauny je vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti (líniová stavba s bariérovým
efektom) pre záujmové územie referenčného koridoru podstatná informácia o výskyte migrujúcich druhov,
najmä šeliem, ktoré potrebujú pre existenciu rozsiahle teritóriá (obr. 24). Región Slovenska má v európskom
kontexte veľký význam pre diaľkovú migráciu zveri. Veľké šelmy prichádzajú na naše územie zo severu
a z východu (najmä vlky) a od nás postupujú smerom na západ a na juh (všetky druhy), medvede aj na sever
do Poľska. Smerom na juh do Podunajskej a Potiskej nížiny migrujú aj všetky druhy našej autochtónnej raticovej
zveri (okrem kamzičej) (Sabo a kol., 1995).
Obrázok 24: Areál prirodzeného rozšírenia veľkých šeliem a mačky divej v SR

Zdroj: www.sopsr.sk
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Celé Slovensko reprezentuje škálu vhodných biotopov a prepojení s jadrovými územiami karpatskej populácie
medveďa hnedého (Ursus arctos). Jeho populácia sa v posledných rokoch rozširuje (obr. 25), odhaduje sa, že
na Slovensku sa vyskytuje cca 1200 medveďov hnedých vrátane mláďat (ŠOP SR, Rigg, Adamec, 2007).
Medveď hnedý je z medzinárodného pohľadu vzácny a ohrozený živočích, preto je v legislatíve EÚ zaradený
medzi prísne chránené druhy (smernica ES 92/43/EEC o ochrane biotopov). Medveď je zaradený medzi druhy
chránené aj Bernskou konvenciou (Slovensko uplatnilo výnimku z ochrany medveďa a vlka). Na Slovensku je
medveď zaradený medzi chránené druhy živočíchov a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2002,
vykonávacia vyhláška č. 24/2003 Z. z.) je ho zakázané chytať, zraňovať alebo usmrtiť.
Fragmentácia biotopov na menšie územné jednotky, oddelené dopravnými koridormi alebo inou infraštruktúrou
má negatívne dôsledky na populáciu šeliem, vrátane medveďa hnedého. Strata genetickej diverzity môžu viesť
k vymiznutiu voľne žijúcich druhov a to aj v územiach, kde sú k dispozícii vhodné biotopy. Európske medvede
hnedé sú špecificky citlivé na rušenie človekom a vyžadujú biotopy zabezpečené pred ľudským využívaním.
Medvede obývajú mnohé územia aj napriek ľudskej prítomnosti, ale takéto „spolužitie“ prináša obvykle iba
konflikty. V roku 2015 bola zaznamenaná migrácia medveďa hnedého práve v severno-južnej migračnej trase,
kedy bol zaznamenaný prechod medveďa hnedého cez Plešiveckú planinu až do Maďarska (Správa TANAPu,
2015), v oblasti, ktorá je súčasťou posudzovaného referenčného koridoru.
Obrázok 25: Areál rozšírenia medveďa hnedého v SR

Zdroj: www.sopsr.sk
K typickým šelmám Slovenska patrí aj vlk dravý (Canis lupus). V súčasnosti sa vyskytuje na 42 % územia
Slovenska, pričom na jeho ochranu sú vyhlasované chránené územia a to územia európskeho významu, kde je
predmetom ochrany. Vlk sa na Slovensku vyskytuje v oblastiach s nadmorskou výškou od cca 108-200 m n. m.
až do subalpínskeho pásma (obr. 26). Ako vidieť na obrázku 26, do referenčného koridoru zasahuje rozšírenie
vlka dravého v oblasti Slovenského krasu.
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Obrázok 26: Areál rozšírenia vlka dravého v SR s vyznačením územia potenciálneho stretu záujmu

Zdroj: www.forestportal.sk
Rys ostrovid (Lynx lynx) je veľmi atraktívna šelma a na Slovensku je celoročne chránený (podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny, č. 543/2002 Z. z.). Rys je chránený tiež v zmysle Smernice Rady č. 92/43/ EHS
o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – príloha II, príloha IV a aj podľa
Bernského dohovoru. Teritórium výskytu rysa ostrovida v konflikte s dopravným referenčným koridorom sa
nachádza na území Slovenského krasu (obr. 27).
Obrázok 27: Areál rozšírenia rysa ostrovida v SR s vyznačením územia potenciálneho stretu záujmu.

Zdroj: www.sopsr.sk
Rysy sú teritoriálne zvieratá, aktívne najmä v nočných hodinách. Ak sú hladné alebo sa vyskytujú v oblastiach,
kde nie sú intenzívne vyrušované, tak majú zvýšenú aktivitu aj cez deň. Na odpočinok si vyhľadávajú rôzne
skalné výklenky alebo veľmi husté porasty. Revír rysa ostrovida sa rozprestiera v závislosti od dostatku potravy,
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obvykle ide o územie s rozlohou 20 až 60 km 2. Rysy žijú zvyčajne samotársky a svoje teritóriá si značkujú
pachovými stopami prostredníctvom moču.

III.1.5.3 Prehľad základných biotopov kultúrnej krajiny
V posudzovanom území reprezentovanom referenčným dopravným koridorom je možné vyčleniť niekoľko
druhov biotopov. Podľa Katalógu biotopov (Stanová, Valachovič; 2002) patria k najčastejším biotopom
v záujmovom území nasledovné:
Vŕbovo-topoľové lužné lesy (2111100) predstavujú porasty lemujúce porasty tokov, ale aj ciest. Stromové
poschodie je uvoľnené, nezapojené. Krovinné poschodie chýba, alebo je slabo vyvinuté. V bylinnom poschodí
je nízky počet prevažne nitrofilných a hygrofilných druhov s výraznou dominanciou a synuziálnou štruktúrou.
Základnou zložkou stromového poschodia je vŕba biela (Salix alba) a vŕba krehká (Salix fragilis), topoľ biely
(Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), často pristupuje jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Bylinnú vrstvu
tvoria druhy ako chrastnica trsťovníkovitá (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert), žihľava dvojdomá (Urtica
dioica), stavikrv prieprový (Polygonum hydropiper), ostružina ožinová (Rubus caesius), ostrica pobrežná (Carex
riparia), kosatec žltý (Iris pseudacorus), vrbica vŕbolistá (Lythrum salicaria) a iné. V záujmovom území sa
zachovali fragmenty pôvodných lužných lesov, tieto sú však vo veľkej miere synantropizované v dôsledku
intenzívneho poľnohospodárskeho hospodárenia. Ak sú zachované krovinové poschodia, vyskytuje sa v nich
najmä: baza čierna (Sambucus nigra), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus catharticus), bršlen európsky (Euonymus
europaeus), čremcha obyčajná (Padus avium), prípadne vŕba sivá (Salix cinerea). V nižšej vrstve sú to:
ostružina ožinová (Rubus caesius), ktorá vytvára husté nepriechodné zárasty. Do bylinného podrastu prenikajú
rôzne synantropné druhy ako napr. láskavec ohnutý (Amarnthus retroflexus), mohár zelený (Setaria viridis),
mrlík hybridný (Chenopodium hybridum) a i. Najčastejší výskyt biotopu je v posudzovanom koridore v rámci
Podunajskej roviny, Podunajskej pahorkatiny a Košickej kotliny.
Obrázok 28: Brehové vŕbové porasty pri Ipli v k. ú. Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš (mimo trasy)
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Kultúry topoľov (2122200) reprezentujú alejové výsadby alebo porasty vysadené v radoch, v pravidelnom spone,
zo šľachtiteľsky odskúšaných rýchlorastúcich klonov euroamerických topoľov. Druhové zloženie stromovej
etáže tvoria klony krížencov topoľa čierneho (Populus nigra) a topoľa deltolistého (Populus deltoides). Do
mladých kultúr prenikajú a masovo sa šíria niektoré neofyty, najmä zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) a iné.
V starších kultúrach bylinná vrstva nadobúda postupne charakter druhového zloženia pôvodných fytocenóz.
V záujmovom území sa nachádzajú stromoradia pri cestách a vodných kanáloch, napr. v okresoch Senec,
Levice, Nové Zámky, Dunajská Streda, Veľký Krtíš a ďalšie.
Obrázok 29: Líniový porast topoľa kanadského v k. ú. Selice, okres Nové Zámky (mimo trasy).

Kultúry agáta bieleho (2122100) predstavujú čisté agátové porasty alebo porasty s prevahou agáta. Plantáže
introdukovaných drevín alebo porasty spontánne sa šíriacich nepôvodných stromov a krov. Z hľadiska
druhového zloženia je dominantou stromového poschodia introdukovaný naturalizovaný svetlomilný druh agát
biely (Robinia pseudoacacia), ktorý má mimoriadne veľkú regeneračnú schopnosť. Bylinný podrast zodpovedá
pôvodnému lesu, väčšinou však silno zmenený. Agátové porasty podľa úživnosti stanovišťa a druhového
zloženia bylinnej vrstvy sa triedia do dvoch zväzov, a to Chelidonio-robinion a Balloto nigrae-robinion.
V predmetnom území sa vyskytujú pravdepodobne spontánne rozšírené porasty agáta bieleho (Robinia
pseudoacacia), ktoré vytvárajú líniové porasty pozdĺž miestnych komunikácií, resp. v okolí poľných ciest.
Podrast je chudobný, vyskytuje sa v ňom najmä baza čierna (Sambucus nigra) a z bylín napr. balota čierna
(Ballota nigra), žihľava dvojdomá (Urtica dioica) či turanec kanadský (Conyza canadensis). V záujmovom území
sa takéto porasty vyskytujú napr. v k. ú. Veľká Čalomija, Pusté Uľany a i.
Trnkové kriačiny (2161100) sú v typickej forme nepreniknuteľné, husté 2-4 m široké pásy mezofilných kriačin,
výraznej fyziognómie, na širších miestach s prerastajúcimi stromami alebo aj s pionierskymi lesnými drevinami.
Porasty kriačin tvoria prevažne tŕnisté malolisté druhy krov, ku ktorým sa hlavne na okrajoch pripájajú ďalšie
druhy svetlomilných krov. Z hľadiska druhového zloženia hlavnú zložku týchto kriačin tvorí slivka trnková
(Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), svíb krvavý (Swida sanguinea), hloh jednosemenný (Crataegus
monogyna), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), ako sprievodné druhy bršlen európsky (Euonymus europaeus), javor
poľný (Acer campestre), lieska obyčajná (Corylus avellana), baza čierna (Sambucus nigra), čerešňa vtáčia
(Cerasus avium), hruška planá (Pyrus pyraster) a iné. Husté kriačiny sú veľmi tienisté, takže bylinný podrast
býva sporý, vyskytujú sa v ňom rôzne synantropné druhy ako: pýr plazivý (Elytrigia repens), láskavec ohnutý
(Amarnthus retroflexus), mohár zelený (Setaria viridis), mrlík hybridný (Chenopodium hybridum) a pod.
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V predmetnom území sa tento biotop vyskytuje na okrajoch drevinových porastov a obrábanej pôdy, kde vytvára
rôzne veľké skupiny, netvorí však súvislý pás.
Chabzdové kriačiny (2162300) v užšom slova zmysle nepredstavujú pravé kriačiny, pretože vedúci druh – baza
chabzdová, nie je ker, ale v krajine vytvára 1,5-2 m vysoké, veľmi husté pásy alebo skupiny, ktoré sa
fyziognomicky ponášajú na ostatné krovinné spoločenstvá. Z hľadiska druhového zloženia baza chabzdová
(Sambucus ebuls) vytvára obyčajne čisté porasty, len málokedy s vtrúsenými drevinami ako agát biely (Robinia
pseudoacacia) a baza čierna (Sambucus nigra). Z bylín sa vyskytujú v podraste žihľava dvojdomá (Urtica
dioica), lipkavec obyčajný (Galium aparine), palina obyčajná (Artemisia vulgaris), pupenec roľný (Convolvulus
arvensis), pýr plazivý (Elytrigia repens) a ďalšie nitrofilnejšie alebo hydrofilnejšie druhy podľa stanovištných
pomerov týchto zárastov. V posudzovanom území sa tento biotop vyskytuje najčastejšie v kontaktnej zóne
medzi biotopom lesa, biotopom kriačin a ornou pôdou.
Kriačiny iného druhu (2162500) sa nachádzajú v otvorenej poľnohospodárskej krajine, predovšetkým na
nížinách a pahorkatinách. Tvoria ich floristicky chudobné kriačiny na medziach, popri cestách, v úvozoch a pod.
V druhovom zložení prevláda brest hrabolistý korkový (Ulmus minor var. suberosa), a to prevažne v teplých
a suchých sprašových oblastiach na nížinách a v pahorkatinách. V podobných podmienkach bývajú roztrúsené
aj kriačiny, ktoré tvoria porasty agát biely (Robinia pseudoacacia) s viac nitrofilným a ruderalizovaným
podrastom. Iným možným typom sú kriačiny, v ktorých má vedúcu úlohu baza čierna (Sambucus nigra).
V skúmanom území sa tieto kriačiny nachádzajú v podobe línivých porastov popri poľných cestách, takmer
v každom úseku referenčného koridoru.
Skupiny stromov, remízky (2163000) – skupiny drevín s prevahou stromov na ploche menšej ako 1 ha, ide často
o zvyšky pôvodnej vegetácie alebo porasty vzniknuté prirodzeným náletom. Majú rôzne druhové zloženie podľa
podmienok stanovišťa. V záujmovom území sú zriedkavé.
Obrázok 30: Skupiny stormov na poľnohospodársej pôde v k. ú. Selice, okres Nové Zámky.

Zmiešané porasty pionierskych drevín sú z hľadiska fyziognómie rôznorodé, v závislosti od druhového
zastúpenia drevín, ktoré sa na stanovište šíria. Z hľadiska druhového zloženia v stromovom poschodí sa
nachádzajú druhy ako topoľ čierny (Populus nigra), topoľ osikový (Populus tremula), jaseň štíhly (Fraxinus
excelsior), brest hrabolistý (Ulmus minor), dub zimný (Quercus petraea), borovica lesná (Pinus sylvestris), breza
biela (Betula pendula). Z krovín sa vyskytuje slivka trnková (Prunus spinosa), baza čierna (Sambucus nigra),
vŕba rakytová (Salix caprea), hloh obyčajný (Crataegus monogyna), plamienok plotný (Clematis vitalba).
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V bylinnom poschodí sa vyskytujú druhy: smlz kroviskový (Calamagrosrostis arundinacea), bezkolenec
trsťovníkovitý (Molinia arundinacea) a ďalšie. Z hľadiska výskytu tohto biotopu v predmetnom území možno
konštatovať, že sa vyskytuje napr. v okolí toku Čierna voda.
Regulovaný tok (8160000) vzniká hydromeliračnými úpravami pôvodného toku. Takéto vodné prvky môžu mať
spevnené celé koryto (betónom, tvárnicami), alebo sú to toky so spevnenými brehmi (tvárnice, kamenný násyp).
Organizmy v oboch typoch úprav tokov sú vystavené zvýšenej svetelnej expozícii. Druhové zloženie ichtyofauny
je nestabilné a podstatne chudobnejšie ako v neregulovanej časti toku, početnosť je nízka a populačná hustota
nerovnomerná. V záujmovom území je to napr. Stoličný potok.
Biotop Mŕtve rameno (8142300) predstavuje kedysi prietočné ramená rieky, alebo jej meandre, ktorých
komunikácia s hlavným tokom bola v dôsledku prirodzeného vývoja alebo umelého zásahu na obidvoch koncoch
prerušená. Spojenie a prietok býva obnovený iba v obdobiach s vysokým prítokom v rieke. V tomto období sa
obohacuje o živiny. Počas väčšiny roka sú izolovanou nádržou so stojacou vodou. V dôsledku značného stupňa
izolácie od hlavného toku a krátkych období prietočnosti býva príbrežná zóna husto zarastená emergentnou,
submerznou aj natantnou makroflórou. Z hľadiska výskytu tohto biotopu možno predmetné mŕtve rameno
charakterizovať ako uvedený biotop (predmetný meander pôvodného toku Čiernej vody).
Polia (A110000) predstavujú biotopy s jednoročnými poľnými kultúrami, pričom každá plodina vytvára iné
podmienky pre rast burín a živočíchov, predovšetkým dĺžkou vegetačného obdobia, rýchlosťou rastu, výškou,
architektúrou porastov a pod. Obvykle sa rozširujú dve skupiny biotopov, a to biotopy s obilninami a biotopy
s okopaninami a dve skupiny burinných spoločenstiev. V predmetnom území sa tento biotop vyskytuje na ornej
pôde, pričom lemuje zastavané územie a tiež lesné porasty v k. ú. Ide o plošne najrozsiahlejší biotop
v záujmového územia.
Obrázok 31: Veľkoplošná orná pôda v k. ú. Kosihy nad Ipľom, okres Veľký Krtíš.

Stromoradia (A210000) – drevinové formácie usporiadané obvykle v línii, obklopené trávnatými alebo
poľnohospodársky obrábanými stanovišťami. Považujú sa za typ líniových koridorov v človekom manažovanej
krajine. Zaraďujeme sem tiež kombinácie takýchto prvkov s vrstvami drevín a bylín, ale tiež skupiny stromov
v blízkosti ľudských stavieb náboženského charakteru. Vždy sú to veľmi umelé, narušené a heterogénne
systémy, obsahujúce veľa vysadených a exogénnych prvkov. V hodnotenom území sa vyskytujú pozdĺž ciest
a kanálov (napr. v okresoch Nové Zámky, Galanta).
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Biotopy na opustených a nevyužívaných plochách (A400000) – biotopy na všetkých miestach, ktoré človek
pôvodne využíval na rôzne účely a ktoré sú dnes opustené a nevyužívajú sa. Jednotiacim ekologickým faktorom
týchto stanovíšť je zvyčajne dočasná absencia pôsobenia antropogénneho faktora a tým umožnenie
samovoľnej, postupnej sukcesie. Biotopy na opustených a nevyužívaných plochách sú v sídlach často jediným
typom stanovíšť pre

divo rastúce rastliny a živočíchy, žijúce mimo sídel. Výskyt v záujmovom území –

najčastejšie v kontaktnej zóne so sídlom, ale aj v blízkosti rozhraní blokov ornej pôdy a ciest.
Protipovodňové (ochranné) hrádze (A610000) sa zaraďujú k násypovým biotopom a predstavujú zemné stavby
pozdĺž vodného toku alebo vodných nádrží. Sú pokryté trávovobylinnou, pravidelne kosenou alebo spásanou
vegetáciou. V druhovom zložení prevládajú druhy ako ovsík vyvýšený (Arrehantherum elatior), reznačka
laločnatá (Dactylis glomerata), kostrava červená (Festuca rubra), šalvia lúčna (Salvia patensis), stoklas
bezosťový (Bromus inermis) a iné. Násypy a hrádze tvoria suché a výhrevné stanovištia s pôdami
štrkopiesočnatými alebo štrkovohlinitými. Dolná časť návodnej strany môže byť pri veľkých záplavách v kontakte
s vodou alebo zvlhčená pri vysokej hladine podzemnej vody. Vytvárajú dlhé a úzke plochy pozdĺž riek a vodných
nádrží. V predmetnom území tento typ biotopu nachádza napr. pri tokoch Čierna voda, Ipeľ.

III.1.6 Klimatické pomery
Územie traťového koridoru patrí z hľadiska globálnej klimatickej klasifikácie do severného mierneho
klimatického pásma s pravidelným striedaním štyroch ročných období a premenlivým počasím s relatívne
rovnomerným rozložením zrážok počas roka. Podnebie je ovplyvňované prevládajúcim západným prúdením
vzduchu v miernych šírkach medzi stálymi tlakovými útvarmi, Azorskou tlakovou výšou a Islandskou tlakovou
nížou. Západné prúdenie prináša od Atlantického oceánu vlhký oceánsky vzduch miernych šírok. Zmierňuje
teplotné amplitúdy v priebehu dňa i roka a prináša atmosférické zrážky. Pri vhodných synoptických
(poveternostných) podmienkach môže byť počasie v oblasti strednej Európy ovplyvnené aj kontinentálnymi
vzduchovými hmotami prevažne miernych šírok. Prejavujú sa väčšími dennými a ročnými amplitúdami teplôt
vzduchu a menším úhrnom atmosférických zrážok. Kontinentálny vzduch miernych šírok prináša teplé, slnečné
a menej vlhké letá a chladné zimy s nízkymi úhrnmi zrážok. Avšak okrem uvedených dvoch prevládajúcich
vzduchových hmôt sa môžu v priebehu roku vystriedať aj ďalšie, svojimi fyzikálnymi vlastnosťami špecifické
vzduchové hmoty vznikajúce v tropickom a arktickom podnebnom pásme (napr.: tropická morská
a kontinentálna vzduchová hmota, resp. arktická morská a kontinentálna vzduchová hmota). Tropické
vzduchové hmoty vo všeobecnosti prinášajú vzduch prevažne suchší a teplejší (v lete sa prejavuje suchým
a teplým až horúcim počasím) ako ten, ktorý k prúdi od juhozápadu a má spravidla vyšší obsah vodnej pary
(v lete sa prejavuje vlhkým a teplým počasím). V zime môže preniknúť z Balkánu pomerne studený a vlhký
vzduch. V zime vedie prítomnosť pôvodom tropických vzduchových hmôt k zmierneniu chladnejšieho charakteru
počasia s možnosťou výskytu častejších a niekedy aj výdatnejších zrážok. Arktické vzduchové hmoty ovplyvňujú
podnebie prevažne v zime. Kontinentálny arktický vzduch od severovýchodu je veľmi studený, stabilne
zvrstvený a suchý, morský arktický vzduch od severozápadu až severu je vlhkejší, obvykle labilne zvrstvený a v
malej nadmorskej výške menej chladný. Výsledkom striedania sa vyššie uvedených vzduchových hmôt
v priebehu roka a skutočnosti, že územie Slovenska je vertikálne značne členité, je genéza pestrej mozaiky
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regionálne veľmi odlišných klimatických regiónov na území Slovenska. Tvar územia Slovenska, pretiahnutý
v západo-východnom smere taktiež podmieňuje rozdiely teplotných a zrážkových pomeroch západného
a východného Slovenska. V porovnaní so západne ležiacou Českou republikou a Rakúskom sa klíma na
Slovensku prejavuje výraznejšími kontinentálnymi znakmi (bližšími k oblasti Ukrajiny). Vplyv Atlantického
oceánu na klimatické pomery Slovenska v priemere postupne klesá od západu na východ, čo sa prejavuje
napríklad aj tým, že zimy bývajú na východnom Slovensku v rovnakej nadmorskej výške až o 3°C chladnejšie
ako na západe územia. Vplyv Stredozemného mora je komplexnejší, pretože závisí od ročnej doby, smeru
prúdenia a expozície orografie. Všeobecne má stredomorský vplyv najvýraznejšie prejavy na území južne od
Slovenského rudohoria. Podnebie konkrétneho územia ovplyvňujú i mikroklimatické faktory, najmä tvar reliéfu
(konvexný alebo konkávny), orientácia reliéfu voči svetovým stranám a prevládajúcemu prúdeniu, relatívna
výšková členitosť, vegetácia i antropogénne vplyvy. Podľa klimaticko-geografických typov (Kočický, Ivanič,
2011) je referenčný koridor vedený od Hanisky po približne Turňu nad Bodvou v klimaticko-geografickom type
kotlinová klíma a v klimaticko-geografickom subtype teplá a od Turne nad Bodvou po Jablonov nad Turňou
v klimaticko-geografickom subtype mierne teplá. Následne v úzkom podhorskom pásme prechádza referenčný
koridor klimaticko-geografickým typom horská klíma a klimaticko-geografickým subtypom teplá, ktorý prechádza
v oblasti Sorošky do subtypu mierne teplá. Rožňavská kotlina sa nachádza v klimaticko-geografickom type
kotlinová klíma a v klimaticko-geografickom subtype mierne teplá. Údolná časť referenčným koridorom dotknutej
Plešivskej a Silickej planiny sa zasa nachádza v klimaticko-geografickom subtype mierne chladná. Následne
v krátkom úseku (cca medzi Plešivcom a cca obcou Bohúňovo) sa nachádza v klimaticko-geografickom subtype
mierne teplá a prechádza do klimaticko-geografického subtypu teplá (referenčný koridor po obec Hodejov).
Dotknutá časť Hajnáčskej a Blhovskej vrchoviny traťovým koridorom a až po Fiľakovo predstavuje klimatickogeografický subtyp mierne teplá a klimaticko-geografický typ horská klíma (klimaticko-geografický subtyp teplá),
ktorý v najvyššie položených polohách prechádza do klimaticko-geografického subtypu mierne teplá. Dotknutá
časť referenčného koridoru v rámci Lučeneckej a Ipeľskej kotliny spadá do klimaticko-geografického typu
kotlinová klíma a klimaticko-geografického subtypu teplá a to až skoro po hranicu s Nitrianskym krajom.
Dotknutá časť referenčného koridoru v rámci Krupinskej planiny spadá do klimaticko-geografického typu horská
klíma a klimaticko-geografického subtypu teplá. Dotknutá časť referenčného koridoru v rámci Ipeľskej nivy
spadá do klimaticko-geografického typu nížinná klíma a klimaticko-geografického subtypu teplá, ktorá
v dotknutej časti referenčného koridoru v rámci Ipeľskej pahorkatiny (až po obec Sikenica) prechádza do
klimaticko-geografického subtypu prevažne teplá. Následne v úseku po obec Farná dotknutá časť referenčného
koridoru sa nachádza v klimaticko-geografickom subtype teplá a v časti Bešianskej pahorkatiny po obec Dubník
prechádza do klimaticko-geografického subtypu prevažne teplá. Ostatná časť referenčného koridoru až po
hranicu s Rakúskou republikou sa nachádza v klimaticko-geografickom type nížinná klíma a v klimatickogeografickom subtype teplá. Tabuľka č. 62 uvádza základnú charakteristiku dotknutých klimatickogeografických typov a subtypov.
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Tabuľka 62: Základná charakteristika dotknutých klimaticko-geografických typov a subtypov

Klimaticko-geografický typ
klimaticko-geografický subtyp
dolný interval priemerných januárových
teplôt [°C]
horný interval priemerných januárových
teplôt [°C]
dolný interval priemerných júlových teplôt
[°C]
horný interval priemerných júlových teplôt
[°C]
dolný interval amplitúdy priemerných
mesačných teplôt [°C]
horný interval amplitúdy priemerných
mesačných teplôt [°C]
dolný interval ročného úhrnu zrážok [mm]
horný interval ročného úhrnu zrážok [mm]
Suma teplôt 10°C a viac

Nížinná klíma
Kotlinová klíma
Horská klíma
prevažne
mierne mierne
mierne
teplá
teplá
teplá
teplá
teplá chladná
teplá
-4

-4

-4

-5

-6

-5

-6

-1

-1,5

-2

-2,5

-3,5

-2

-3,5

19,5

18,5

20

18,5

17

19,5

17,5

20,5

19,5

18,5

17

16

17,5

17

22

21,5

22

20

20

21

21

24

24

24

24

24

23

23

530
650
3000
až
3200

650
700
2600
až
3000

600
700
2600
až
3000

600
800
2400
až
2600

600
850
2100
až
2400

600
800
2400
až
2900

650
850
2200
až
2400

Priemerné ročné hodnoty za roky 1961 až 1990 klimatického ukazovateľa zavlaženia sa od Haniska po Veľkú
Idu pohybujú na úrovni 0 mm až 100 mm. V úseku referenčného koridoru po Turňu nad Bodvou sa pohybujú na
úrovni 0 mm až – 100 mm a následne po Dvorníky – Včeláre na úrovni – 100 mm až – 200 mm. V okolí
Hrhovských rybníkov je tomu okolo – 200 mm a v oblasti Sorošky od – 100 mm po – 200 m. V rámci dotknutého
referenčného koridoru v oblasti Rožňavskej a Rimavskej kotliny po Gemerskú Panicu sa pohybujú na úrovni 0
mm až – 100 mm. Nasledujúci dlhší úsek referenčného koridoru až po Fiľakovské Kováče sa vyznačuje
priemernými ročnými hodnotami klimatického ukazovateľa zavlaženia na úrovni 0 mm až 100 mm. V oblasti
Lučenca a smerom na juh a západ až po obec Olováry sa nachádza územie, ktoré sa vyznačuje priemernými
ročnými hodnotami klimatického ukazovateľa zavlaženia na úrovni 100 mm až 150 mm. Nasledujúci referenčný
koridor po Dvory nad Žitavou sa vyznačuje priemernými ročnými hodnotami klimatického ukazovateľa
zavlaženia na úrovni 100 mm až 200 mm a okolie Nových Zámkov nad 200 mm. Ostatná časť referenčného
úseku v rámci Podunajskej nížiny po Senec má priemerné ročné hodnoty klimatického ukazovateľa zavlaženia
na úrovni 150 mm až 200 mm. Od Senca po rieku Dunaj referenčného koridoru sa priemerné ročné hodnoty
klimatického ukazovateľa zavlaženia pohybujú na úrovni 100 mm až 150 mm a na pravom brehu rieky Dunaja
po štátnu hranicu s Rakúskou republikou na úrovni 0 mm až 100 mm.
Priemerné ročné sumy globálneho žiarenia sú najvyššie v nížinách, 1 200 až 1 300 kWh/m 2. V kotlinách je
globálne žiarenie ovplyvňované inverziami a nízkou oblačnosťou, pričom hodnoty sa pohybujú v intervale 1 100
až 1 200 kWh/m2. Z pohľadu referenčného koridoru územie od Haniska po Veľkú Idu sa pohybuje na úrovni
1 200 kWh/m2, následne klesá a spadá do úrovne 1 150 až 1 200 kWh/m 2 v území po Turňu nad Bodvou.
V dotknutom území referenčného koridoru po Sorošku je na úrovni 1 100 až 1 150 kWh/m 2 a následne začína
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rásť v oblasti Sorošky na priemerné hodnoty 1 150 až 1 200 kWh/m 2. V oblasti Rožňavskej a Rimavskej kotliny
po cca Gemerskú Panicu naďalej rastie na priemerné hodnoty 1 200 až 1 250 kWh/m 2 a v území po Tornaľu na
priemerné hodnoty 1 250 až 1 300 kWh/m2. V úseku Tornaľa – Jesenské sa priemerné ročné sumy globálneho
žiarenia pohybujú na úrovni cez 1 300 kWh/m 2. Dotknuté územie referenčného koridoru v úseku Jesenské –
Želovce je charakteristické priemernými ročnými sumami globálneho žiarenia na úrovni 1 250 až 1 300 kWh/m2
a následne až po Dvory nad Žitavou sa pohybujú na úrovni cez 1 300 kWh/m 2. Ostatná časť dotknutého územia
referenčným koridorom až po obec Rovinka je charakteristická priemernými ročnými sumami globálneho
žiarenia na úrovni 1 250 až 1 300 kWh/m 2. Na území Bratislavy sú uvedené priemerné ročné sumy globálneho
žiarenia na úrovni 1 200 až 1 250 kWh/m2.
V priemere najslnečnejšou oblasťou je juhovýchodná polovica Podunajskej nížiny s 2 000 - 2 200 hodinami
slnečného svitu za rok (maximálne astronomicky možné trvanie slnečného svitu pre túto oblasť je 4 447 hodín
za rok). Z pohľadu referenčného koridoru v úseku Haniska – Veľká Ida sa ročná suma doby trvania slnečného
svitu pohybuje do 1 750 hodín, pričom následne narastá v úseku po Jablonov nad Turňou do výšky 1 765 hodín.
V oblasti Sorošky sa pohybuje na úrovni 1 765 až 1 780 hodín. V okolí Rožňavy počet hodín stúpa až po hranicu
1 800 hodín. V oblasti Silickej a Plešivskej planiny klesá na úrovne 1 780 až 1 790 hodín. Nasledujúci referenčný
koridor Plešivec – Jesenské je charakteristický ročnou sumou doby trvania slnečného svitu na úrovni 1 800 až
1 840 hodín. Oblasť Blhovskej vrchoviny je charakteristická ročnou sumou doby trvania slnečného svitu na
úrovni 1 810 až 1 820 hodín. Nasledujúci úsek referenčného koridoru po Želovce je charakteristický nárastom
ročnej sumy doby trvania slnečného svitu až na úroveň 1 850 hodín. V úseku po Šahy pokračuje uvedený nárast
počtu hodín na úroveň 1 900 a po Želiezovce narastie až na 1 950 hodín. V úseku Želiezovce – Palárikovo sa
pohybuje na úrovni 1 950 až 1 980 hodín, pričom v rámci Bešianskej pahorkatiny dosahuje menšie hodnoty ako
v jej okolí. Následne až po Most pri Bratislave nastáva pokles hodín a to do hodnoty 1 900 hodín, ktorý pokračuje
až po štátnu hranicu s Rakúskou republikou na úroveň 1 870 hodín.
Výskyt hmiel je viazaný najmä na teplotné inverzie a náveterné efekty. Väčšina hmiel vzniká za pokojného
počasia najmä v dolinách a kotlinách, a to prevažne na jeseň a v zime. Najmenší priemerný ročný počet dní
s hmlou na úrovni 20 až 45 dní pripadá v rámci referenčného koridoru na Podunajskú nížinu
a Východoslovenskú nížinu. V oblasti od Hrhova po Sorošku, Silickej a Plešivskej planiny (okrem úseku Slavec
– Plešivec, kde pripadá na hmly v priemere 50 až 60 dní), Blhovskej vrchoviny, Veľká nad Ipľom – Želovce sa
priemerný ročný počet dní s hmlou na úrovni 20 až 50 dní. Ostatná časť referenčného koridoru, ide o kotliny
nízkeho stupňa, je charakteristická priemerným ročným počtom dní s hmlou na úrovni 50 až 70 dní.
Oblačnosť je veľmi premenlivá, určuje ráz počasia a je veľmi citlivá na orograficky členitý reliéf. Najmenšia
oblačnosť pripadá v nižších polohách na koniec leta a začiatok jesene, najväčšia naopak na november
a december. Priemerná ročná oblačnosť sa v úseku referenčného koridoru Haniska – Lipovník pohybuje na
úrovni 60 až 61 %, pričom v ostatnom úseku traťového koridoru v rozmedzí 55 až 60 %.
Na základe dlhodobých meraní teploty vzduchu je v priemere najteplejšou oblasťou Podunajská nížina
s priemernou teplotou vzduchu v januári -1 až -2 °C, v júli 18 až 21 °C a v ročnom priemere 9 až 11 °C (pričom
k 11 °C sa približuje priemer teploty vzduchu v centre Bratislavy a na niektorých južne orientovaných svahoch).
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V oblasti Východoslovenskej nížiny je v priemere teplota vzduchu o niečo nižšia. V kotlinách a dolinách riek,
nadväzujúcich na nížiny dosahuje priemerná ročná teplota vzduchu hodnoty v intervale 6 až 8°C. S nadmorskou
výškou priemerná ročná teplota vzduchu klesá. Z hľadiska referenčného koridoru sa dlhodobá priemerná ročná
teplota vzduchu v rokoch 1960 až 2010 pohybovala na úrovni viac ako 10 °C v úseku Šahy – štátna hranica
s Rakúskou republikou, na úrovni 9 °C až 10 °C v úsekoch Haniska – Jablonov nad Turňou, Plešivec – Blhovce
a Fiľakovo - Šahy, na úrovni 8 °C až 9 °C v úsekoch Dvorníky – Včeláre – Jablonov nad Turňou, Lipovník –
Plešivec a Blhovce - Fiľakovo a na úrovni 7 °C až 8 °C v úseku Jablonov nad Turňou – Lipovník. Z hľadiska
referenčného koridoru sa dlhodobá priemerná mesačná teplota vzduchu v januári v rokoch 1960 až 2010
pohybovala na úrovni viac ako - 1 °C v úseku Tomášov – štátna hranica s Rakúskou republikou, na úrovni od 1 °C až - 2 °C v úsekoch Želovce – Tomášov, na úrovni od - 3 °C po – 2 °C v úsekoch Haniska – Hrhov
a Plešivec – Želovce a na úrovni - 3 °C až - 4 °C v úseku Hrhov – Plešivec. Z hľadiska referenčného koridoru
sa dlhodobá priemerná mesačná teplota vzduchu v júli v rokoch 1960 až 2010 pohybovala na úrovni viac ako
20 °C v úsekoch Bohúňovo – Hodejov, Fiľakovo – Trenč a Muľa – štátna hranica s Rakúskou republikou, na
úrovni od 19 °C až 20 °C v úsekoch Haniska – Jablonov nad Turňou, v okolí Rožňavy, Slavec – Bohúňovo,
Hodejov – Fiľakovo, Trenč – Muľa a okolo Olovárov a na úrovni od 18 °C až 19 °C v úsekoch Jablonov nad
Turňou – Lipovník a Brzotín – Slavec. V horských dolinách a kotlinách sa vyskytujú v zime často teplotné
inverzie, pričom sa na ich dne hromadí studený vzduch aj počas niekoľkých dní. V dobre vetraných polohách
neklesajú absolútne minimá ani na - 30 °C. Absolútne teplotné maximá v lete sú rovnomernejšie rozložené
a dosahujú v nížinách v extrémnych prípadoch 39 – 40 °C. V ročnom chode priemernej mesačnej teploty
vzduchu je najteplejším mesiacom júl. Najchladnejším mesiacom je január. Najmiernejšie zimy sú v južnej
a západnej časti Podunajskej nížiny. Vplyv kontinentality sa smerom na východ prejavuje poklesom priemernej
januárovej teploty vzduchu v nížinách. V zime sú časté teplotné inverzie, ktoré znižujú priemerné mesačné
teploty vzduchu v kotlinách na úroveň stredných horských polôh, ležiacich o niekoľko 100 metrov vyššie.
Obdobie s priemernou dennou teplotou pod 0 °C sa v oblasti Podunajskej nížiny začína po 20. decembri a končí
v polovici februára. V Košickej kotline prichádza skôr, už okolo 10. decembra, a končí neskôr, po 25. februári.
Hlavné vegetačné obdobie s priemernou dennou teplotou 10 °C a viac nastupuje na južnom a juhovýchodnom
Slovensku do 21. apríla a končí po 11. októbri, v stredných polohách začína do 5. mája a končí koncom
septembra. Počet letných dní, kedy maximálna denná teplota vzduchu dosahuje 25 °C a viac, sa vyskytuje
v južných oblastiach a v niektorých kotlinách južnej polovice Slovenska každoročne, v priemere nad 50 dní
približne do nadmorskej výšky 350 m. Napríklad Lučenec má takýchto dní v priemere 78. Výskyt mrazov,
charakterizovaný mrazovými dňami, kedy minimálna denná teplota poklesne pod 0 °C je veľmi rozdielny. V okolí
Bratislavy je takýchto dní v priemere okolo 90, v Podunajskej nížine do 100 a v Košickej nad 110. Uvedené
teplotné charakteristiky platia pre obdobia medzi rokmi 1931 - 1990, po roku 1990 došlo vplyvom všeobecného
oteplenia asi o 1 °C k posunu všetkých charakteristík.
Atmosférické zrážky najviac ovplyvňuje geografická poloha územia, nadmorská výška, náveternosť, resp.
záveternosť územia k prevládajúcemu prúdeniu, prinášajúcemu vlhké vzduchové hmoty a frontálne systémy.
Na Slovensku priemerný ročný úhrn zrážok kolíše od menej ako 500 mm (v oblasti Galanty, Senca a východnej
časti Žitného ostrova) do približne 2 000 mm. Relatívne nízke úhrny zrážok sú v tzv. dažďovom tieni pohorí.
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Množstvo zrážok na Slovensku vo všeobecnosti pribúda s nadmorskou výškou o približne 50 – 60 mm na 100
m výšky. Pri južných cyklonálnych situáciách sa môžu vysoké úhrny atmosférických zrážok vyskytovať aj na
náveterných polohách južnejšie položených pohorí. V priebehu roka pripadá na letné obdobie (jún – august)
približne 40 %, na jar 25 %, na jeseň 20 % a na zimu 15 % zrážok (zreteľná je teda prevaha zrážok v lete).
Najdaždivejší mesiac býva jún alebo júl a najmenej zrážok je v januári až marci. Z pohľadu referenčného
koridoru sa priemerný ročný úhrn zrážok v rokoch 1960 až 2010 vyskytoval pod 550 mm v úseku Dvory nad
Žitavou – Tureň, v rozmedzí 550 mm až 600 mm sa vyskytoval v úsekoch Čoltovo – Lesenice, Šahy – Dvory
nad Žitavou a Tureň – štátna hranica s Rakúskou republikou, na úrovni 600 mm až 700 mm v úsekoch Haniska
– Jablonov nad Turňou, okolo Rožňavy, Slavec – Čoltovo a Lesenice – Šahy a na úrovni 700 mm až 800 mm
v úsekoch Jablonov nad Turňou – Lipovník a Brzotín – Slavec. Veľká premenlivosť zrážok spôsobuje najmä na
nížinách časté a niekedy dlhotrvajúce obdobie sucha. Podunajská nížina patrí k najsuchším oblastiam
Slovenska a to jednak tým, že sú tu najmenšie úhrny (aj menej ako 500 mm za rok), ale najmä tým, že je málo
zrážok v lete a je to tiež najteplejšia a relatívne najveternejšia oblasť, v dôsledku čoho je tu vysoký potenciálny
výpar. Najvyšší denný úhrn zrážok bol nameraný v Salke na Ipli pri miestnej búrke, kde v priebehu
popoludňajšieho mimoriadne silného lejaku spadlo dňa 12. 7. 1957 228,5 mm (celkový denný úhrn bol ešte o
3,4 mm vyšší, teda 231,9 mm). V letnom období sa relatívne často vyskytujú búrky, pri ktorých spadne veľké
množstvo zrážok. Najväčší počet dní s búrkou je na horách, v dolinách a kotlinách, kde sa v priemere vyskytne
až 30 – 35 takýchto dní za rok. Najmenej ich býva na nížinách. Výskyt búrok v zimnom období je zriedkavý.
V zimnom období padá veľká časť zrážok, najmä v stredných a vysokých horských polohách, vo forme snehu.
Sneženie je zaznamenávané na nížinách od októbra až do apríla. Priemerný dátum prvého dňa so snehovou
pokrývkou pripadá na nížinách na začiatok decembra, v horských dolinách po 10. novembri. Priemerné trvanie
snehovej pokrývky je na južnom Slovensku menej ako 40 dní, kým v Košickej kotline, ktorá je kontinentálnejšia,
býva trvanie viac ako 50 dní za rok. V kotlinách je to v priemere 60 až 80 dní. Z pohľadu referenčného koridoru
sa priemerný sezónny počet dní so snehovou pokrývkou pohyboval v rokoch 1981 až 2010 v rozsahu 31 až 45
dní v úsekoch Haniska – Hrhov, Tornaľa – Číž, Veľká nad Ipľom – Trenč a Muľa – štátna hranica s Rakúskou
republikou, v rozsahu 46 až 60 dní v úsekoch okolo Jablonova nad Turňou, v Rožňavskej kotline, Slavec –
Tornaľa, Číž – Veľká nad Ipľom a Trenč – Muľa a v rozsahu 61 až 75 dní v okolí Sorošky a Slavca. Z hľadiska
priemeru sezónnych úhrnov výšky nového snehu za roky 1981 až 2010 možno referenčný koridor rozdeliť na
úseky s úhrnom v rozsahu menej ako 50 cm a to v úsekoch Moldava nad Bodvou - Hrhov, okolie Rožňavy,
Plešivec – Jesenské, Fiľakovo – Trenč, Muľa – Malé Zlievce a Želovce – štátna hranica s Rakúskou republikou,
50,1 cm až 100 cm v úsekoch Haniska – Moldava nad Bodvou, Hrhov – Jovice, Brzotín – Plešivec, Jesenské –
Fiľakovo, Trenč – Muľa a okolie Olovárov.
Veterné pomery sú komplikované nielen v dôsledku pestrej orografie, ale veľkú zásluhu na tom má aj značná
premenlivosť počasia v priebehu roka. Dôležitú úlohu zohráva aj homogenita aktívneho povrchu, ktorá určuje
jeho drsnosť. Na nížinách západného Slovenska sa priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške 10 metrov nad
aktívnym povrchom pohybuje v intervale od 3 do 4 m/s, na východnom Slovensku od 2 do 3 m/s. V kotlinách je
veternosť závislá od ich polohy a uzavretosti, resp. otvorenosti voči prevládajúcim prúdeniam. V otvorenejších
kotlinách, sa priemerná ročná rýchlosť vetra pohybuje v intervale 2 – 3 m/s, v uzavretejších kotlinách, kde je
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i najväčší výskyt inverzií dosahuje priemerná ročná rýchlosť vetra hodnoty v intervale od 1 – 2 m/s, v uzavretých
dolinách i menej než 1 m/s. Aj v nižších polohách sa vyskytujú exponované lokality s vyšším ročným priemerom
rýchlosti vetra ako 4 m/s (napr. Bratislava). V pohoriach, v závislosti od nadmorskej výšky, je priemerná ročná
rýchlosť vetra 4 – 8 m/s. Z pohľadu referenčného koridoru sa priemerná ročná rýchlosť vetra za roky 1961 až
2010 pohybovala na úrovni 3 – 4 m/s v úseku Vlky – štátna hranica s Rakúskou republikou, na úrovni 2 až 3
m/s v úsekoch Haniska - Gortva, Čierny Potok – Fiľakovo a Bulhary – Vlky a na úrovni menej ako 2 m/s
v úsekoch Gortva – Čierny Potok a v okolí Fiľakova. Maximálna rýchlosť vetra v nížinách presahuje 35 m/s,
v pohoriach až 60 m/s. Smer prúdenia vzduchu je najviac ovplyvňovaný všeobecnou cirkuláciou atmosféry
v strednej Európe a reliéfom. Prevláda západná a severozápadná zložka prúdenia vzduchu, ktorá v niektorých
lokalitách býva modifikovaná dôsledkom konfigurácie reliéfu, najmä v priesmykoch, dolinách a kotlinách.
V ročnom priemere v Podunajskej nížine prevláda severozápadný vietor nad juhovýchodným. Na východnom
Slovensku prevláda severné

prúdenie.

K najveternejším

regiónom

Slovenska patria

Podunajská

a Východoslovenská nížina. Bratislava a priľahlá oblasť Podunajskej nížiny patria k najveternejším oblastiam
strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a Lamačskej brány (zúžený priestor medzi Malými
Karpatmi a Hainburgskými vrchmi). V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári a v marci, ale aj
v novembri. V priemere najmenej veterným mesiacom je september.

III.1.7 Územná ochrana
III.1.7.1 Chránené územia prírody vrátane území sústavy Natura 2000
Referenčný koridor prechádza naprieč krajinou Slovenska a križuje aj značné množstvo chránených území
štátnej ochrany prírody zriadených podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
vrátane území európskeho významu (ÚEV) a chránených vtáčích území (CHVÚ) zriadených v rámci programu
Európskej únie budovania koherentnej paneurópskej siete osobitne chránených území európskeho významu
známeho pod označením Natura 2000 (N2k). V tejto kapitole sa okrem z cit. zákona a medzinárodných
predpisov zriadených chránených území (tab. č. 63 – v poradí z východu na západ) uvádzajú aj ďalšie územné
atribúty, ktoré stavajú vyčlenené časti krajiny do osobitného postavenia a územia zaradené do kultúrneho
a prírodného dedičstva, územia chránené podľa osobitných predpisov obcami a samosprávnymi krajmi v rámci
ich kompetencie.
Tabuľka 63: Zoznam potenciálne dotknutých chránených území štátnej ochrany prírody

Znak*

Názov

St. ochr. Kraj

Okres

Obec**

Územia európskeho významu (N2k)*** s určeným najvyšším st. ochrany
SKUEV0356
SKUEV0352
SKUEV0398
SKUEV0350
SKUEV0353
SKUEV0343
SKUEV0346
SKUEV0357
SKUEV0358
SKUEV0365

Horný vrch
Hrušovská lesostep
Slaná
Brzotínske skaly
Plešivská planina
Plešivské stráne
Pod Strážnym hrebeňom
Cerová vrchovina
Soví hrad
Dálovský močiar
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5
3
4
5
5
4
4
4
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KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE
BB
BB
BB

KS
KS
RV
RV
RV
RV
RV
RS
LC
LC

Hrhov
Hrušov
Slavec
Brzotín
Slavec
Plešivec
Plešivec
Hajnačka
Šurice
Veľká nad Ipľom
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Znak*
SKUEV0261
SKUEV0054
SKUEV0257
SKUEV0129
SKUEV0272
SKUEV0180
SKUEV0084
SKUEV0096
SKUEV0097
SKUEV0095
SKUEV0295

Názov
Dedinská hora
Cúdeninský močiar
Alúvium Ipľa
Cerovina
Vozokánsky luh
Ludinský háj
Zátoň
Šurianské slaniská
Palárikovské lúky
Panské lúky
Biskupické luhy

SKCHVÚ009

Košická kotlina

SKCHVÚ027

Slovenský kras

§26

KE

RV

SKCHVÚ003

Cerová vrchovina-Porimavie

§26

BB

RS

SKCHVÚ021

Poiplie

§26

BB

LC

SKCHVÚ005

Dolné Považie

§26

NT

NZ

SKCHVÚ023
SKCHVÚ007
SKCHVÚ029

Úľanská mokraď
Dunajské luhy
Sysľovské polia

§26
§26
§26

BA
BA
BA

SC
BA II
BA V

St. ochr. Kraj Okres
4
BB
VK
5
BB
VK
3
BB
VK
3
NT
LV
4
NT
LV
3
NT
LV
3
NT
NZ
4
NT
NZ
4
NT
NZ
4
NT
NZ
5
BA
BAII.
Chránené vtáčie územia (N2k)
§26
KE
KS

Obec**
Muľa
Ipeľské Predmostie
Ipeľské Predmostie
Sikenica
Vozokany n. Hronom
Farná
N. Zámky
Šurany
Palárikovo
Tvrdošovce
Podunajské Biskupice
Veľká Ida, Cestice
Hrhov, Hrušov, Krásnohorská
lúka, Brzotín, Plešivec
Číž, Dubovec, Hodejov,
Blhovce
Holiša, Muľa, Veľká nad Ipľom
Slovenské Ďarmoty
Dvory nad Žitavou Nové Zámky,
Tvrdošovce
Sládkovičovo
P. Biskupice
Jarovce

Veľkoplošné chránené územia
NP

Slovenský kras

3

KE

KS RV

CHKO

Cerová vrchovina

2

BB

RS LC

CHKO

Dunajské luhy

2

BB

BA II

Turňa nad Bodvou, Rožňava,
Plešivec
Jesenské, Číž
Bratislava, Pod. Biskupice,
Čunovo

Maloplošné chránené územia ****
NPR
NPR
NPR
NPP
NPP
PR
PP
PP
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PP
PR
PR
PP
CHA
CHA

Turnianský hradný vrch
Hrušovská lesostep
Pod Strážnym hrebeňom
Hrušovská jaskyňa
Krásnohorská jaskyňa
Zemné hradisko
Jovické rašelinisko
Prielom Muráňa
Steblová skala
Ostrá skala
Kerčík
Dálovský močiar
Ipeľské hony
Ryžovisko
Vozokanský luh
Potok Chrenovka
Gajc
Kopáčsky ostrov
Panský diel
Martinovská nádrž
Jarovská bažantnica
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N2k
N2k
N2k

N2k
N2k
N2k
N2k
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N2k
N2k
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4
4
5
§24
§24
4
4
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
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RV
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RV
RV
RS
RS
RS
LC
VK
VK
LV
NZ
BA II
BA II
BA II
RS
BA V.

Turňa nad Bodvou
Hrušov
Plešivec
Hrušov
Krásnohorská Lúka
Dvorníky
Jovice
Bretka
Gortva
Hajnačka
Fiľakovo
Veľká nad Ipľom
Ipeľské Predmostie
Ipeľské Predmostie
Hronovce
Nové Zámky
P. Biskupice
P. Biskupice
P. Biskupice
Martinová
Jarovce
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Názov

Znak*

St. ochr. Kraj

Okres

Obec**

Ostatné dotknuté územné záujmy štátnej ochrany prírody
UNESCO
Program MaB
Ramsarská
lokalita
Ramsarská
lokalita
UNESCO
Svetové
prírodné
dedičstvo
*
**
***
****
§ 26
§ 24
N2k

Poznámka

Informácia

Biosférická rezervácia
Slovenský kras

-

KE

KS RV

Brzotín, manažment

Jaskynný systém Domica

-

KE

RV

Brzotín, Správa NP SK

Dunajské luhy

-

BA

BAII

D. Streda, Správa CHKO DL

Jaskyne Slovenského krasu
a Aggtelekského krasu

-

KE

RV

ŠOP SR, SSJ

Zaužívaný identifikačný kód alebo znak kategórie CHÚ alebo jeho skratka podľa cit. zákona
Najbližšia obec, kde dochádza ku kontaktu referenčného koridoru s CHÚ, najbližšie
identifikované miesto možného vplyvu
Vrátane území, ktoré sú schválené v národnom zozname navrhovaných chránených území
európskeho významu a pripravených na legislatívne vyhlásenie podľa cit. zákona
Aj s určeným stupňom územnej ochrany podľa § 13 – 17 cit. zákona
Podmienky ochrany CHVÚ
Špeciálna ochrana jaskýň a krasových javov podľa § 24 zákona č. 543/2002 Z. z.
Chránené územie je súčasne aj územím Natura 2000 (nie vždy v hraniciach pôvodného CHÚ)
Chránené územia štátnej ochrany prírody vyhlásené podľa cit. zákona (alebo predchádzajúcimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi) označené tu ako N2k, sa stali na základe ich
ekosozologickej hodnoty predmetom ich zaradenia a určenia za chránené územia európskeho
významu v sieti Natura 2000 a tak sa právne na ne hladí. Pôvodné vyhlásenie je platné ale
vyhlásenie tohto územia za územie európskeho významu podľa § 27 a 28 cit. zákona má
prednosť pred pôvodným vyhlasovacím aktom.
Vyhlasovacie predpisy k chráneným územiam štátnej ochrany prírody, kategórie a stupne
ochrany, podmienky ochrany, plochy vrátane katastrálnych území, správa a manažment územia
a všetky ostatné informácie je možne získať na www.sopsr.sk

III.1.7.2 Priebeh referenčného koridoru z hľadiska potenciálnych stretov záujmov
Na tomto mieste predkladáme podrobnejší, ale vzhľadom na predmet zámeru stále len informatívny popis
stretov záujmov podľa jednotlivých morfologických a orografických celkov (kap. III.1). V zámere opísané varianty
referenčných koridorov predstavujú indikatívne optimálnu trasu budúceho traťového koridoru a sprievodnej
infraštruktúry (vyvolaných investícií) tak, ako je to opísané vyššie. Referenčný koridor má generálnu šírku 1000
m s výnimkou miest, kde charakter krajiny neumožňuje udržať tento rozmer (napr. údolie rieky Slaná, Gortva,
infraštruktúra obcí a pod.), a iných riešení preklenutia terénnych prekážok ako napr. tunely a mosty. Takto
zvolený priestor je najmä preto, aby sa dokázalo pri procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie (v tomto
prípade na prvky prírody a krajiny) podchytiť aj také lokality, ktoré sú v bezkontaktnej vzdialenosti od budúcej
trate. Principiálne je referenčný koridor vedený tak, aby sa vyhol citlivým oblastiam a nemal vplyv na predmety
ochrany prírody a krajiny. Na druhej strane ostáva v referenčnom koridore priestor na riešenie prípadného
ďalšieho oddialenia trate (traťového koridoru) od akejkoľvek citlivej lokality v jeho blízkosti k vzdialenejšej hranici
referenčného koridoru. Je potrebné brať do úvahy aj ekonomické hľadisko, keď pri obchádzaní iných záujmov
(najmä štátnej ochrany prírody) bude nutné brať do úvahy aj riešiteľnosť a ekonomickú stránku riešenia,
prípadne iné vyvolané vplyvy.
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V záujme eliminácie akýchkoľvek potenciálnych, alebo aj hypotetických vplyvov zámeru na predmety štátnej
ochrany prírody a krajiny, je v nasledujúcom texte opísaný priebeh referenčného koridoru a jeho prípadný vplyv
(fyzický, ekologický, etologický a pod.) na chránené územia nachádzajúce sa v jeho kontaktnej blízkosti.
Priebeh referenčného koridoru a lokalizácia týchto chránených území je súčasne znázornená v Prílohe č. 2
a Prílohe č. 3. Vo vyšších štádiách procesu a predprojektovej príprave nám takéto riešenie umožní optimalizáciu
trasovania traťového koridoru v rámci prezentovaného referenčného koridoru aj vzhľadom na úplnú elimináciu
identifikovaných rizík, resp. riešenie mitigácie vplyvov formou kompenzácie alebo ekologickej reštitúcie
predmetu ochrany tam, kde nie je iné riešenie.
Košická kotlina: v Košickej kotline prechádza referenčný koridor paralelne so súčasnou železničnou traťou cez
CHVÚ Košická kotlina, do CHVÚ vstupuje popri súčasnej železničnej trati v katastrálnom území Veľkej Idy až
po priecestie Komárovce približne v km 6,0. CHVÚ Košická kotlina má rozlohu 17 354 ha a bolo vyhlásené pre
nasledovné kritériové druhy vtákov: sokol rároh, sova dlhochvostá, ďateľ hnedkavý, bocian biely, prepelica
poľná a orol kráľovský. Južne od tejto trate sa pri uvedenom priecestí vyskytuje rozsiahla mokraď s lesným
porastom, ako vhodným ekosystémom a biotopmi pre uvedené druhy vtáctva (obr. 32). Referenčný koridor
prechádza CHVÚ v dĺžke 1950 m. Následne pri obci Čečejovce prechádza popri súčasnej trati po hranici CHVÚ
v dĺžke 1300 m.
Obrázok 32: CHVÚ Košická kotlina z miesta referenčného koridoru (modra šipka potenciálna trasa).

Slovenský kras: V oblasti Turnianskej kotliny a samotného Slovenského krasu a Rožňavskej kotliny až po
Plešivec prechádza referenčný koridor (aj vo variantoch) v kontakte celým radom chránených území.
Dominantným je Národný park Slovenský kras vyhlásený (resp. prevyhlásený z CHKO) v roku 2002 na ploche
11 742 ha. Je to spoločné chránené územie s Aggteleki Némzeti Park na strane Maďarskej republiky.
S Národným parkom Slovenský kras sú spojené aj viaceré ďalšie cezhraničné aktivity a záujmy najmä
v spoločnej ochrane území v sieti Natura 2000, programu UNESCO Človek a biosféra (UNESCO Man and
Biosphere Programme), UNESCO Svetové dedičstvo jaskynného systému Domica a ďalšie. Spoločným
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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cezhraničným chráneným územím je CHVÚ Slovenský kras, ktoré má na Slovensku 43 860 ha pre ochranu
kritériových druhov vtákov bociana čierneho, bučiaka trsťového, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa
prostredného, hadiara krátkoprstého, chriašteľa bodkovaného, kane močiarnej, krutihlava hnedého, lelka
lesného, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, orla krikľavého, penice jarabej, prepelice poľnej,
skaliara pestrého, sokola rároha, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, škovránka
stromového, včelára lesného, výra skalného, výrika lesného, žlny sivej a ich biotopov. Do kontaktu s CHVÚ sa
referenčný koridor dostáva najmä v oblasti Hrhovských rybníkov (v tesnej blízkosti popri ceste I/16, cca km 35,5
– 38,5) a pri obci Hrušov vo variante 2, ďalej pri okraji Rožňavskej kotliny pri obciach Lipovník a Brzotín, ale
najmä prechádzaním údolia rieky Slaná až po Plešivec. Celé údolie je súčasťou CHVÚ a predstavuje aj
významný migračný koridor pre prelietavé vtáctvo. Referenčný koridor tu sleduje jestvujúcu železničnú trať
a obchádza jestvujúcu infraštruktúru a sídla, dlhým mostom/estakádou preklenuje oblasť Slavca, rieku Slaná
(ÚEV Rieka Slaná) a pokračuje po úpätí južných svahov Plešiveckej planiny (ÚEV Plešivské stráne a Pod
Strážnym hrebeňom). CHVÚ opúšťa až pri obci Gemerská Hôrka. Okrem uvedeného CHVÚ Slovenský kras sa
v kontaktnej blízkosti nachádza sieť území európskeho významu, najmä ÚEV Horný vrch (vrátane významnej
lokality NPR Turnianský hradný vrch) a NPR Hrušovská lesostep. ÚEV Horný vrch je vyhlásené najmä na
vrcholových a svahových častiach Slovenského krasu – Horný vrch a referenčný koridor je v dostatočnej
vzdialenosti vedený po dne Turnianskej kotliny, resp. v telese dnešnej železničnej trate. Koridor je v dostatočnej
vzdialenosti aj od významnej NPR Turniansky hradný vrch (biotopy endemickej fauny). Pri obci Hrhov v smere
na Jabloňov nad Turňou sa navrhuje variantné riešenie – červeným variantom 2 sa tento referenčný koridor
„vnára“ do dlhého tunela (cca 11 km) za Hrhovom v km 41,0 a tunelovým riešením prechádza až pod sedlo
Soroška (Jablonické sedlo) a na jeho západné svahy pri obci Lipovník, kde vystupuje na povrch. Takto
bezkontaktne „podchádza“ významné územie európskeho významu Hrušovskú lesostep a časť CHVÚ a NP
Slovenský kras. Tunelové riešenie však otvára problém jaskynného systému (NPP Hrušovská jaskyňa) a dá sa
očakávať aj objavenie nových jaskynných priestorov vo vápencoch Slovenského krasu pod sedlom Soroška
a v Silickej planine. Tunelové riešenie variantu 2 však znižuje riziko negatívnych vplyvov na životné prostredie
najmä počas prevádzky, keď sa prevádzkou dlhého tunela tlmia vonkajšie prejavy dopravy vrátane priamych
vplyvov na predmety ochrany na povrchu chránených území. Modrým variantom 1 sa využíva jestvujúci
Jablonický tunel, ktorého východný portál je vo výške 348,7 m n. m. Navrhovaný referenčný koridor sa priblíži
k jestvujúcemu východnému portálu tunela a tu sa vybuduje v identickej výške nový, paralelný tunel vo
vzdialenosti max. do 20 m. Trať tu však musí naberať požadovanú výšku, aby dosiahol súčasnú výšku
východného portálu Jablonického tunela (približne v km 46,0). Úprava trasovania v jestvujúcom dopravnom
koridore železničnej trate tu preto bude vyžadovať náročné a rozsiahle terénne úpravy na južných svahoch
Horného vrchu Slovenského krasu približne od km 33,0 za obcou Dvorníky aj s prípadným zásahom do
chránených území (NP Slovenský kras) a riešením ohľaduplným k obyvateľom obcí Hrhov a Jabloňov nad
Turňou. Západný portál nového tunela pri obci Lipovník bude pravdepodobne o niečo nižšie umiestnený
vzhľadom na to, že už nebude potrebné zabezpečiť stúpanie trate tak, ako je to v súčasnosti. Paralelné riešenie
dvoch tunelov umožní aj ich prepojenie a využitie ako únikového alebo obslužného priestoru v prípade potreby.
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V údolí rieky Slaná medzi Silickou planinou a Plešiveckou planinou pod Rožňavou referenčný koridor mostovým
riešením preklenuje ÚEV Rieka Slaná (obr. 33) približne od km 61,0 po km 66,0. Ostatné vyššie uvedené územia
európskeho významu sú v bezkontaktnej vzdialenosti s referenčným koridorom, ktorý je v tejto časti zúžený
a prispôsobený jestvujúcej morfológii Slovenského krasu.
Obrázok 33: ÚEV Rieka Slaná

Juhoslovenská kotlina: V Rimavskej kotline sa referenčný koridor približuje k CHKO Cerová vrchovina a CHVÚ
Cerová vrchovina-Porimavie, a to najmä v oblasti obcí Číž a Rimavská Seč, rybníky medzi obcami Bottovo
a Martinová a v údolí rieky Gortva až po Fiľakovo. CHVÚ Cerová vrchovina-Porimavie je vyhlásené na ploche
30 187 ha pre ochranu kritériových druhov vtákov výrika lesného, včelárika zlatého, škovránka stromového,
bučiačika močiarneho, výra skalného, kane močiarnej, rybárika riečneho, včelára lesného, ďatľa prostredného,
penice jarabej, pipíšky chochlatej, krutihlava hnedého, prepelice poľnej, hrdličky poľnej, strakoša kolesára a ich
biotopov a ekosystémov.
Aj v tejto oblasti sleduje hlavne jestvujúcu trať, pri obci Rimavská Seč je vedený po severnej hranici CHVÚ.
Prechádza medzi vodnými plochami nádrží Bottovo a Martinová, ktoré predstavujú kľúčový biotop najmä pre
vodné vtáctvo (obr. 34). Martinovská nádrž je chráneným areálom v 4. st. ochrany.
Obrázok 34: CHA Martinovská nádrž a CHVÚ Cerová vrchovina, v pozadí za nádržou je aj súčasná trať.
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Od obce Hodejov sa navrhuje variantné riešenie pričom variant 1 sa nad obcou Blhovce odkláňa od údolia
Gortvy a systémom tunelov prechádza cez morfologicky pestrý masív severnej časti Cerovej vrchoviny kót
Slivník a Šindľovec. Tu prechádza severne od obce Šíd a pod masívom Bukovina – Remeta míňa chránené
ložiskové územie lomu Bulhary východne od rovnomennej obce a mesto Fiľakovo. Tento variant nemá stret
záujmov s ochranou prírody. Červený variant 2 sa vyhýba tiež chráneným územiam Cerovej vrchoviny a od
obce Blhovce prechádza tunelom cez masív kopca Galaš do doliny Čarmovského potoka v smere na Fiľakovo.
Ekonomicky a technicky najvýhodnejším variantom, no z hľadiska morfológie a jestvujúcej infraštruktúry veľmi
komplikovaný, je jeho podvariant 2/2 (bledočervený). Tento pokračuje údolím Gortva v podstate tak, ako je
v súčasnosti vedená železnica. Dostáva sa do kontaktu s CHVÚ Cerová vrchovina, kde prechádza kratšími
tunelmi morfologické hrebene bazaltov pod kótami Dobogov a Gúda. Chránené územie pre ochranu vtáctva je
v oblasti Cerovej vrchoviny spoločným cezhraničným chráneným územím Natura 2000 s Maďarskom. V CHKO
Cerová vrchovina sa v kontaktnej vzdialenosti s referenčným koridorom vo variante 2 nachádzajú aj územia
európskeho významu ÚEV Cerová vrchovina a ÚEV Soví hrad. Zasahuje aj do oblasti Ostrej skaly (ÚEV Cerová
vrchovina a PR Steblová skala) ale mimo kontaktného vplyvu zámeru.
Za Fiľakovom, pri obci Fiľakovské Kováče, vstupuje referenčný koridor popri súčasnej železničnej trati do CHVÚ
Poiplie. Uvedené územie Natura 2000 je spoločným cezhraničným územím na ochranu vtáctva s Maďarskom.
CHVÚ Poiplie bolo vyhlásené na území Slovenska na ploche 8 063 ha pre ochranu druhov vtákov bociana
bieleho, strakoša kolesára, chriašteľa malého, chriašteľa bodkovaného, rybárika riečneho, ďatľa hnedkavého,
včelárika zlatého, výrika lesného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého,
brehule hnedej, kane močiarnej, bučiačika močiarneho a ich prevažne mokraďových biotopov viazaných na
inundáciu rieky Ipeľ. Pri obci Holiša sa referenčný koridor v červenom variante 2 odkláňa od jestvujúcej trate
a sleduje nivnú rovinu rieky Ipeľ a popri SZ hranici CHVÚ Poiplie. Na tomto úseku referenčného koridoru sa
nachádzajú aj významné územia európskeho významu, najmä ÚEV Dálovský močiar (rovnomenná NPR).
Referenčný koridor uvedenú lokalitu obchádza. Aj keď referenčný koridor sa dotýka hraníc chráneného územia,
medzi budúcou traťou a samotným chráneným územím N2k je vybudovaná cesta II/585 a priestor využívaný na
hospodárske účely. Modrý variant 1 je opäť technicky náročnejší. Míňa plochu CHVÚ Poiplie severne od neho
a prechádza terénom sústavou tunelov a mostov od Panických Dravcov až po Olováry, tým obchádza
problémové územia z hľadiska vplyvov na záujmy štátnej ochrany prírody (vrátane medzinárodných záujmov)
medzi obcami Trenč a Muľa.
Medzi obcami Trenč a Muľa, v inundácii rieky Ipeľ označenej ako Hámor v tesnej blízkosti hraníc s Maďarskom,
je variant 2 riešený dvoma podvariantnými trasami. Prvým variantom 2/1 (červený) obchádza údolnú nivy rieky
a po tunelovom prekonaní vrchu Strážna hora prejde do tunela pod územím N2k Dedinská hora na jeho južnom
okraji. Východný portál tunela pod vrchom bude počas výstavby mať isté vplyvy (možno aj istou mierou zásahu)
na dotknuté územie N2k, presná lokalizácia mimo chráneného územia sa upresní až v prípade rozhodnutia
riešenia tohto podvariantu trasovania, ale v každom prípade nebude zasahovať do plochy chráneného územia
v trvalom zábere. Druhým podvariantom 2/1 (bledočerveným) je prechod cez nivnú časť lokality tesne pri štátnej
hranici a cez CHVÚ Poiplie. Nivný ekosystém územia N2k významný pre vtáctvo sa preklenie mostom. Bude
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nevyhnutné spracovať podrobné zhodnotenie dopadov na integritu území N2k oboch týchto variantov a ich
porovnaním prijať optimálny variant s kompenzačnými opatreniami.
Krupinská planina: Po prekonaní Krupinskej planiny sa referenčný koridor opätovne približuje k rieke Ipeľ
a CHVÚ Poiplie. Medzi obcami Záhorce, Balog nad Ipľom, Ipeľské predmostie až po Šahy sa referenčný koridor
približuje v kontaktnej vzdialenosti k CHVÚ Poiplie a mimo tohto chráneného územia nachádza aj rad ďalších
osobitne chránených území (národného a európskeho významu). V konečnom dôsledku sa traťový koridor
(budúca trať) nedostane do takej blízkosti aby územne ovplyvnila chránené územia. Rieka Ipeľ tu tvorí štátnu
hranicu a po oboch jej stranách sú vyhlásené spoločné chránené vtáčie územia (CHVÚ Poiplie) ako aj iné
chránené územia. To sa týka aj tu nachádzajúcich sa území európskeho významu, ktoré tu majú cezhraničný
charakter – na území Slovenska ÚEV Cúdenický močiar a Alúvium Ipľa. Obe tieto územia sú v kontaktnej
blízkosti s referenčným koridorom, ale budúca trať v presnom vymedzení povedie po úpätiach Krupinskej
pahorkatiny mimo dosahu kontaktných vplyvov na predmet ochrany chránených území N2k a PR Ipeľské hony
a Ryžovisko.
Podunajská pahorkatina: Za mestom Šahy referenčný koridor opúšťa územie Poiplia a prechádza do Dunajskej
nížiny. V oblasti Santovskej pahorkatiny sa pri obci Sikenica, časť Jabloňovce, nachádza ÚEV Cerovina, ktoré
predstavujú relikty lužného lesa tokov Kompa a Perec (v chránenom území je ich sútok). Modrý variant 1 toto
územie technicky náročnejším riešením zďaleka obchádza. Červený variant 2 využíva morfologické
charakteristiky pahorkatiny a prechádza cez ÚEV Cerovina mostom ponad oba spomenuté toky. Chránené
územie – tok a jeho priľahlé lesné porasty – preklenuje v najužšom mieste ÚEV (obr. č. 10), dlhým a vysokým
mostom tak, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy na predmet ochrany ÚEV a nevznikol bariérny efekt, ktorý
by spôsobil fragmentáciu alebo poškodenie (znefunkčnenie) koherencie prírodného prostredia uvedeného
chráneného územia. Predmetom ochrany ÚEV Cerovina sú biotopy európskeho významu 40A0* Xerotermné
kroviny, 91FO Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek, 91G0 Karpatské a panónske dubovohrabové lesy, 91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku, 91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy (druh
biotopu značený * je druhom prioritným z hľadiska európskeho významu) a dva druhy motýľov ohniváčik veľký
a modráčik bahniskový. V mieste prieniku variantu 2 referenčného koridoru cez ÚEV dominuje najmä biotop
dubovo-brestovo-jaseňové lesné porasty na brehoch potoka v šírke cca 40 m. V prípade potreby sa zásah do
uvedeného ÚEV zhodnotí na základe metodiky podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
zameranej na zhodnotenie významnosti vplyvov uvedeného zámeru na územie sústavy Natura 2000 (ŠOP SR
2014).
V trase referenčného koridoru západne od obce Farná sa na pahorkoch Farného lesa (stredná časť elevácie
Bešianskej pahorkatiny) nachádza ÚEV Ludinský háj. Územie bolo vyhlásené na ochranu biotopov 40A0*
Xerotermné kroviny, 91I0* Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku a 91M0 Panónsko-balkánske cerové
lesy. Eleváciu (zvýšeninu), ktorej najvyšší bod dosahuje 272 m n. m., preklenuje referenčný koridor v oboch
variantoch tunelom, pričom oba portály tunela sa nachádzajú mimo hraníc ÚEV a vlastné chránené územie na
hrebeni elevácie je mimo kontaktu s referenčným koridorom. Presná lokalizácia portálov bude upresnená
v ďalšej etape posudzovania predprojektovej prípravy.

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 130 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Podunajská rovina: Južne od mesta Dvory nad Žitavou sa navrhovaný referenčný koridor opätovne spája
s jestvujúcou a dôležitou železničnou traťou č. 130. Mesto Nové Zámky a jeho bezprostredné okolie je však
mimoriadne komplikovaný technický problém a preto sa tu najmä z tohto hľadiska rieši variantné trasovanie
referenčných koridorov. Pri tom súčasne sa rieši aj stret záujmov s ochranou prírody s územím N2k – CHVÚ
Dolné Považie ako aj s ÚEV Palárikovské lúky nachádzajúce sa západne od mesta. Celkovo sa ale jedná
o jeden z najkomplikovanejších úsekov z hľadiska riešenia trasovania referenčného koridoru a hľadania jeho
optimálnej trasy.
Variant 2 sa spája s traťou č. 130, vstupuje do CHVÚ Dolné Považie a prechádza ním v dĺžke cca 5000 m.
CHVÚ bolo na ploche 31 196 ha vyhlásené na ochranu kritériových druhov vtákov ďatľa hnedkavého, kane
močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara
čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého, strakoša kolesára a ich biotopov pre hniezdenie,
prežitie a rozvoj populácie druhov. Mesto Nové Zámky prechádza cez jestvujúcu železničnú stanicu
a referenčný koridor pokračuje v súčasnej trase železnice. Na preklenutie riek Žitava a Nitra sa vybudujú nové
premostenia. Pri Nových Zámkoch (popri okraji urbanizovaných plôch) sa vychádza z CHVÚ a opätovne sa doň
vstupuje súbežne so súčasnou traťou pri obci Tvrdošovce. CHVÚ sa tu prechádza v dĺžke cca 3000 m. Toto je
však vzhľadom na priestorové možnosti mimoriadne komplikované a náročné riešenie. Preto sa navrhol aj
variant 1, ktorý nejde popri jestvujúcej železnici, ale vytvára nový dopravný koridor, ktorý obchádza mesto. Do
CHVÚ Dolné Považie vstupuje pod Dvormi nad Žitavou a prechádza významnými biokoridormi riek Stará Žitava
a Nitra. Míňa PP Potok Chrenovka (ÚEV Zátoň) a celkovo prechádza CHVÚ Dolné Považie v dĺžke cca 5500
m. (pozri kap. IV.5, tab. 122, 125, 126).
Severozápadne od mesta Nové Zámky pokračuje variantné riešenie, ktoré sa tu ale aj vzhľadom na významné
ÚEV Palárikovské lúky člení na ďalšie podvarianty. Variant 2 (červený) pokračuje v trase súčasnej želenice až
po ÚEV Palárikovské lúky. Toto územie N2k je v súčasnosti jestvujúcou železničnou dvojkoľajnou traťou
rozdelené na dve časti a krížom cez územie je vedené aj VVN. ÚEV sa vyhlásilo na ploche 16,93 ha na ochranu
raritných a mimoriadne hodnotných biotopov 1340* Vnútrozemské slaniská a slané lúky a 6510 Nížinné
a podhorské kosné lúky, obklopených intenzívne obrábanými poľami. Na prechod cez toho územie je v tejto
lokalite navrhované riešenie v dvoch podvariantoch. Červený podvariant 2/1 navrhuje pokračovanie v súbehu
s jestvujúcou traťou a rozšírením priestoru v západnej časti ÚEV na plochu nevyhnutnú pre nový traťový koridor
v šírke cca 12 m. Tým sa zaberie časť umelo vytvoreného kanála a plochy ÚEV (obr. č. 11). Nevyhnutný záber
plochy ÚEV by sa následne kompenzoval citlivým a vedecky podloženým projektom ekologickej reštitúcie novej
plochy pre vznik a existenciu identických biotopov in situ na vybraných plochách v tomto mieste v depresných
plochách súčasných polí (osobným preskúmaním sa potvrdila ich existencia vo viacnásobne väčšej ploche, ako
je očakávaný záber) a zabezpečením manažmentových opatrení pre rozvoj uvedených biotopov v období min.
10 rokov. Navrhovateľ je schopný zabezpečiť primerané posúdenie vplyvu a spracovať a realizovať ekologický
projekt na kompenzáciu zásahu do územia a predmetu ochrany ÚEV. Druhý podvariant 2/2 (bledočervený)
uvažuje o obchvate ÚEV zo západnej strany a s bezkontaktným riešením s nulovým vplyvom na predmet
ochrany ÚEV. Tento variant 2/2 je však problémový najmä z hľadiska priestorových možností vedenia traťového
koridoru, nakoľko v ceste stojí hospodársky objekt Čiky severne od železničnej stanice Palárikovo, ako aj
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objekty tejto stanice. Preferenciou tohto riešenia by sa museli doriešiť komplikované majetkové a iné strety
záujmov. Toto riešenie je navrhované aj pre podvariant 1/2 bledomodrý.
Variant 1 (modrý) pokračuje západne od mesta Nové Zámky mimo jestvujúcej železnice až po obec Tvrdošovce.
Po poľnohospodársky využívanej krajine obchádza uvedené ÚEV Palárikovské lúky, míňa významné slatiny
európskeho významu v N2k Šurianské slaniská a na vybranej ploche sa spája so súčasnou železnicou.
Bledomodrým podvariantom 1/2 je napojenie sa tohto referenčného koridoru na jestvujúcu železnicu trať za
mestom Nové Zámky a pokračovanie v tomto priestore až po ÚEV Palárikovské lúky a tieto obísť buď ako to
navrhuje bledočervený variant 2/2 alebo prejsť cez územie ako to je navrhnuté červeným variantom 2/1. V tomto
prípade sa tento variant podobne ako červené varianty musí podrobiť primeranému posúdeniu vplyvov a možnej
kompenzácie za zásah do uvedeného územia N2k (pozri kap. IV.5, tab. 122, 125, 126).
Medzi Novými Zámkami a Palárikove sa na súčasnej poľnohospodárskej pôde plánuje vystavať jediný
prekládkový terminál na celej trase na území Slovenska (ako aj jedna z výhybní). Tento terminál bude osobitnou
stavbou, ktorej charakter je tu v zámere len indikovaný. Predstavuje záber cca 50 ha plochy krajiny (Príloha
č. 5) a bude sa realizovať pri oboch variantoch tak aby sa vybudoval v dosahu jestvujúcej železnice a v priestore
medzi ňou a cestou 1. triedy č. I/75.
V pokračovaní referenčného koridoru na území CHVÚ Dolné Považie sa referenčný koridor v súbehu
s jestvujúcou železničnou traťou dostáva do kontaktu s ÚEV Panské luky. Predmetom ochrany na ploche 68 ha
sú najmä biotopy 1340* Vnútrozemské slaniská a slané lúky a 1530 Panónske slané stepi a slaniská. Západná
hranica ÚEV je vedená k odvodňovaciemu kanálu vybudovanému popri železničnej trati. V tejto oblasti sa
nachádza aj veľká stála kolónia havranov čiernych a iných čiernych vtákov hniezdiacich na skupine stromov
v tesnej blízkosti železnice a domov obce. Referenčný koridor je vedený po druhej strane (západne) od súčasnej
dvojkoľajnej trate mimo kontaktu s ÚEV.
Pri meste Sládkovičovo sa referenčný koridor priblížil k CHVÚ Úľanská mokraď. Územie bolo vyhlásené na
ploche 18 174 ha na ochranu druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky
chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha, haje tmavej a ich biotopov a ekosystémov.
V južnej časti CHVÚ sa nachádza systém vodných plôch ako pozostatok po ťažbe rašeliny (na jednom mieste
sa stále ťaží). Tieto vodné plochy sú hlavným biotopom (a stanovišťom – habitatom) časti druhov, ostatné sú
viazané na poľné biotopy severne od týchto vôd. Referenčný koridor je vedený súbežne s jestvujúcou traťou po
jej západnej časti v dĺžke cca 11 000 m, a po celej tejto trase mimo kontaktu a vplyvu na CHVÚ.
Juhovýchodne od Bratislavy referenčný koridor preklenuje nadregionálny biokoridor a sústavu chránených častí
krajiny rieky Dunaj a priľahlých oblastí. K Bratislave sa referenčný koridor blíži obchvatom mesta Senec vo
variantoch z dôvodu hustoty osídlenia okolia Bratislavy a sieti súčasných alebo plánovaných súčastí prímestkej
infraštruktúry. Južne od Slovnaftu (mestská časť Podunajské Biskupice) sa približuje k významnému
nadregionálnemu biokoridoru rieky Dunaj. Na preklenutie tohto územia sa plánuje vybudovať dlhý a vysoký
most – estakáda, pričom sa využije aj dopravný koridor vyčlenený pre novobudovanú diaľnicu D4 cez túto
oblasť. Vo vyššom štádiu predprojektovej prípravy sa vstúpi do rokovania s relevantnými zástupcami budovania
D4 aby sa dosiahla možnosť kontaktného paralelného smerovania traťového koridoru s D4 a využitie daného
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 132 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

priestoru minimalizáciou nových vplyvov na okolité prírodné a krajinné prostredie. PR Kopáčšky ostrov tvorí
základ pre vyhlásenie ÚEV Biskupické luhy a ktoré sú súčasťou CHKO Dunajské luhy a CHVÚ Dunajské luhy.
Toto územie je jedno z najvýznamnejších z hľadiska ochrany vtákov aj z celoeurópskych ornitologických
záujmov. Jednak ako mimoriadne významná hniezdna oblasť a tiež ako migračný biokoridor nadregionálneho
(európskeho) významu. Na súvislej ploche 16 512 ha sa vyhlásilo CHVÚ pre ochranu kritériových druhov vtákov
bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, čajky čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej,
hrdzavky potápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, kalužiaka
červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečneho, rybárika
riečneho, volavky striebristej a ich ekosystémov. Najmä v čase jarnej migrácie a sezónneho hniezdenia sa
v tejto oblasti nachádza mimoriadne veľké množstvo vtákov veľmi vysokej diverzity druhov.
Obrázok 35: Rekreačná oblasť južne od Bratislavy pri ramenách Dunaja.

Na druhej strane je toto územie intenzívne urbanisticky a hospodársky využívané a veľký vplyv má aj blízkosť
veľkého sídelného útvaru (mesto Bratislava a priľahlé satelitné obce). Súčasne rieka Dunaj je aj významným
dopravným koridorom a vyhľadávaným rekreačným zázemím (obr. 35). CHVÚ je vyhlásené na oboch stranách
Dunaja pričom pokrýva aj urbanizované plochy medzi Petržalkou a Rusovcami využívané najmä na rekreáciu.
ÚEV Biskupické luhy je vyhlásené na ochranu biotopov 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody
s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition,
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae),
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek, 91G0* Karpatské a panónske dubovohrabové lesy a 91H0* Teplomilné panónske dubové lesy a pre ochranu viacerých druhov rastlín a živočíchov.
Referenčný koridor preklenuje toto ÚEV v jeho najužšom mieste (pozri Prílohu č. 3) súbežne s budúcou
diaľnicou D4. Nakoľko nie je možné iné technické alebo dopravné riešenie, a akékoľvek iné riešenie by
znamenalo mnohonásobnejšie významnejší vplyv a zásah do prírodného prostredia, jedinou možnosťou je
minimalizácia zásahu do predmetu ochrany ÚEV a CHVÚ (CHKO) a realizácia systému kompenzačných
opatrení, ktorými by sa nahradila vzniknutá škoda, najmä rozšírením a zabezpečením priaznivého stavu
ochrany lesných biotopov, ktoré sú predmetom ochrany. Prehliadkou miesta referenčného biokoridoru sa
doložilo, že prípadnou realizáciou traťového koridoru v tesnej paralelnej blízkosti stavby D4 (už vyznačenej trasy
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v lesnom poraste ÚEV) by došlo k zásahu najmä v lesnom biotope lužných dubovo-brestovo-jaseňové lesov
s významným podielom vysadených topoľov z predchádzajúceho obdobia lesohospodárskeho využívania
uvedenej plochy. Pre zhodnotenie vplyvu je navrhovateľ pripravený spracovať primerané posúdenie vplyvov
(v súčine s realizáciou výstavby D4) a spracovať projekt ekologickej kompenzácie a reštaurácie.
Jediný variant bez významných vplyvov na životné prostredie je pomyselný variant tunelového prechodu popod
rieku Dunaj, ktorý však v súčasnosti nie je predmetom riešenia aj keď ho navrhovateľ v zásade nevylučuje.
Na pravej strane Dunaja sa v blízkosti štátnych hraníc s Rakúskom referenčný koridor priblíži k CHVÚ
Sysľovské polia. CHVÚ bolo vyhlásené ako spoločné cezhraničné územie Natura 2000 spolu s Maďarskom
a Rakúskom. Na Slovensku má rozlohu 1773 ha a je zamerané na ochranu druhov dropa fúzatého, husi
bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a najmä ich biotopov a ekosystémov nevyhnutných na ich
populačný rozvoj a ochranu. Referenčný koridor je vedený severne od súčasnej diaľnice D4 v smere do
Rakúska v nekontaktnej vzdialenosti od CHVÚ. Obchádzaním CHVÚ, jestvujúcej dopravnej infraštruktúry
a obce MČ Bratislavy Jarovce sa referenčný koridor dostáva do kontaktu s CHA Jarovská bažantnica
chráneným v 4. st. ochrany z dôvodu jeho významnosti ako prvku ekologickej stability v poľnohospodárskej
a urbanizovanej krajine. Nakoľko nie je dostatočný priestor v tejto časti krajiny traťový koridor bude musieť byť
riešený komplikovanou mostovou estakádou ponad diaľnicu a ostatné cesty a vedený aj okrajom CHA, kde je
limitovaný priestor dostatočný na to, aby sa nezasiahlo do jeho plochy.

III.1.7.3 Ostatné osobitne chránené časti krajiny
Chránené vodohospodárske oblasti a iné významné vodohospodárske záujmy
Na území Slovenska je vyhlásených 10 chránených vodohospodárskych oblastí (CHVO), ktoré sú vymedzené
v zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, resp. podľa vtedy aktuálne
platnej legislatívy o vodách. Ich zoznam je uvedený v Nariadení vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti
prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení neskorších predpisov a v nariadení vlády SSR č. 13/1987
Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. Na nižšie uvedenom obrázku č. 36 sú
vyznačené chránené vodohospodárske oblasti Slovenska a prienik všeobecného referenčného koridoru cez
tieto územia.
Obrázok 36: Chránené vodohospodárske oblasti Slovenska a náčrt referenčného koridoru
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CHVO Slovenský kras
V geomorfologickom celku Slovenského krasu a Rožňavskej kotliny v povodí rieky Slaná sa nachádza
významná prirodzená akumulácia povrchových a podzemných a vodný režim viazaný na krasovú oblasť údolia
rieky Slanej a na geologickú stavbu planín Silickej a Plešiveckej a planiny Horný Vrch. Toto územie predstavuje
oblasť významných vodných zdrojov a ich pásiem hygienickej ochrany súborne označované ako Chránená
vodohospodárska oblasť Slovenský kras. CHVO Slovenský kras pozostáva z dvoch oblastí – Chránená
vodohospodárska oblasť Horný vrch a Chránená vodohospodárska oblasť Plešivecká planina na ploche 209
km2. Oddelené sú údoliami riek Slaná a Štítnický potok a Turnianskou kotlinou. Vyčlenenie záujmov vodného
hospodárstva údolia rieky Slanej medzi Silickou a Plešiveckou planinou podľa Územného plánu Veľkého
územného celku Košický kraj je znázornená na obr. č 37, kde je zakreslený aj návrh na rozšírenie CHVO na
oblasť Silickej planiny, ako aj pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja a významný hydrologický režim
podzemného krasu.
Obrázok 37: Výrez z ÚPD VÚC Košického samosprávneho kraja

CHVO Žitný ostrov
V oblasti Podunajskej nížiny prechádza referenčný koridor cez najvýznamnejšiu CHVO Žitný ostrov vyhlásenej
nariadením vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej vodohospodárskej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na
Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády SSR č. 51/1981 Zb. a ostatných aktualizácii podľa zákona o vodách.
CHVO Žitný ostrov má plochu 1400 km 2, referenčný koridor vchádza do oblasti v okr. Senec až po rieku Dunaj
(ľavá strana rieky). Jedná sa o jeden z najväčších prirodzených vodných zdrojov v strednej Európe intenzívne
využívaných aj ako zdroje pitných vôd pre Bratislavu a široké okolie. Zásoby podzemnej vody sa tu dopĺňajú
brehovou infiltráciou rieky Dunaj. Chemické zloženie podzemnej vody v tejto oblasti závisí najmä od chemického
zloženia vody Dunaja (iniciálna voda) a zmien hladiny s fázovým posunom, dĺžky dráhy vody a priebehu
geochemických procesov po vstupe z Dunaja do horninového prostredia a aj od miesta infiltrácie podzemnej
vody z koryta rieky a času infiltrácie, charaktere a miery vplyvu Malého Dunaja a Váhu, bodových a difúznych
zdrojov kontaminácie, zdroja železa a mangánu v horninovom prostredí, ktoré sú prírodného pôvodu
a v oblastiach ich akumulácie vytvárajú v podmienkach kolektora redukčné prostredie, pričom sa zároveň
zvyšuje ich obsah v podzemnej vode a od miery vápnitosti kvartérnych sedimentov. Vo väčších hĺbkach
(všeobecne viac ako 50 m) sa nachádzajú zdroje pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva s podzemnou vodou
veľmi vysokej kvality. Obr. č. 38 znázorňuje územie CHVO Žitný ostrov.
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Obrázok 38: Náčrt prieniku referenčého koridoru vo variantnom riešení CHVO Žitný ostrov.

Zdroj: ÚPN VÚC Bratislavského samosprávneho kraja
Referenčný koridor prechádza cez CHVO Žitný ostrov na jeho severnom a severozápadnom okraji. Variant 1
vstupuje do CHVO pri obci Nový Svet v smere na obce Janíky, Rovinka a ostrov Kopáč pri Dunaji pod
Slovnaftom. Variant 2 vchádza do územia severne od obce Kráľová pri Senci v smere na Malý Dunaj pri Horných
Janíkoch a obce Tomášov, Rovinka a na ostrov Kopáč.
Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov
Ochranné pásma prírodných minerálnych vôd sa vyhlasujú na ochranu zdrojov prírodných liečivých vôd podľa
zákona 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 kompetencii Ministerstva
zdravotníctva SR. V čiastkovom povodí rieky Slaná sa nachádza územie ochranného pásma II. stupňa
prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a to na katastrálnych územiach Tornaľa, Starňa, Vlčince, Lenka,
Riečka a Štrkovec. Hydrogeologická štruktúra prírodných minerálnych zdrojov v Tornali patrí medzi otvorené
hydrogeologické štruktúry s dvoma infiltračnými oblasťami, tranzitno-akumulačnou oblasťou a dvoma
výverovými oblasťami. Hydrogeologickým kolektorom je komplex stredno-vrchno triasových karbonátov
silického príkrovu s puklinovo-krasovou priepustnosťou, ktoré sú vo výverových oblastiach a tranzitnoakumulačnej oblasti prekryté neogénnymi sedimentmi vo funkcii regionálneho izolátora. Kolektor, prekrytý na
území Rimavskej kotliny neogénnymi sedimentmi, vychádza na povrch na maďarskom území v prihraničnej
oblasti Aggteleku a Galyaságu v podobe krasových planín, kde tvorí predpokladanú infiltračnú oblasť
hydrogeologickej štruktúry.
Ďalšia infiltračná oblasť hydrogeologickej štruktúry sa nachádza na slovenskom území v povodí potoka Činča,
kde je kolektor na viacerých miestach erózne obnažený a postihnutý skrasovatením. Výverové oblasti
hydrogeologickej štruktúry sa nachádzajú na západnom okraji zastavaného územia mesta Tornaľa a pri Králiku.
Obe sú polozakryté, kde kolektor nevystupuje na povrch a je prekrytý terciérnymi sedimentmi vo funkcii izolátora
variabilnej hrúbky v rozmedzí 30 až 300 m. Vo výverovej oblasti Tornaľa je hydrogeologická štruktúra
odvodňovaná prameňom Zoltánka a odbermi z vrtov HVŠ-1 a ŠB-12. Vo výverovej oblasti Králik pokračuje
odvodňovanie štruktúry prameňom Velikánske oko a nepravidelným odberom z vrtu HM-5. Prírodné minerálne
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vody zo zdrojov HVŠ-1 a ŠB-12 v Tornali sú studené, slabo kyslé, vysoko mineralizované kyselky,
hydrogénuhličitanové, vápenato-horečnaté, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, síranov, horčíka
a vápnika. Z genetického hľadiska ide o vody s petrogénnou mineralizáciou karbonátogenného typu, so
základným výrazným Ca-Mg-HCO3 typom chemického zloženia a celkovou mineralizáciou okolo 2 500 mg/l.
V ochrannom pásme II. stupňa v Tornali sú zakázané činnosti ako zriaďovanie skládok odpadov, spaľovanie
nebezpečných odpadov, zriaďovanie veľkokapacitných fariem zvierat, používanie leteckej aplikácie hnojív
a prostriedkov na chemickú ochranu rastlín okrem prostriedkov uvedených v Zozname registrovaných
prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, budovanie nových dopravných zariadení a komunikácií bez
podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu okrem účelových komunikácií,
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu,
vykonávanie geologických prác bez hydrogeologického prieskumu, vykonávanie lesohospodárskej činnosti
v rozpore s osobitným režimom hospodárenia, povoľovanie odberu a odber podzemných vôd bez
hydrogeologického posúdenia vplyvu na zdroje minerálnych vôd a odoberanie minerálnych vôd bez schválených
množstiev v kategórii B. Ide o prírodnú minerálnu stolovú vodu, slabo mineralizovanú, hydrogenuhličitanovú,
vápenato-horečnatú, uhličitú, studenú, hypotonickú, s celkovou mineralizáciou 2 715,5 mg/l, s teplotou vody
18,0 °C a s obsahom plynov CO2 1 865 mg/l a H2S 0,9 mg/l. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené na obr.
39. Referenčný koridor prechádza súbežne s jestvujúcou železničnou traťou východne od mesta Tornaľa krížom
cez uvedené ochranné pásmo.
Obrázok 39: Hranica ochranného pásma zdrojov minerálych vôd v oblasti Tornale.

V geomorfologickom celku Cerovej vrchoviny v čiastkovom povodí rieky Slaná sa nachádza územie ochranného
pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Číži na katastrálnom území Číž, Lenartovce a Chanava. Kúpele
Číž sú významné hlavne vďaka liečivým účinkom slanej jódobrómovej vody so značnou mineralizáciou. Prírodná
liečivá voda je stredne mineralizovaná, chloridovo-sodná, jódovo-brómová, železitá, studená, s celkovou
mineralizáciou 13 747,1 mg/l, s teplotou vody 14,8 °C a s obsahom plynu CO2 75 mg/l, Lokalizácia ochranného

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 137 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Číži je zrejmá z obr. č. 40. Referenčný koridor je v tejto oblasti
v súbehu s jestvujúcou železničnou traťou vyznačenou na obrázku (porovnaj aj Prílohu č. 1).
Obrázok 40: Hranica ochranného pásma zdrojov minerálnych vôd v oblasti kúpeľov Číž.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk
V obci Hodejov sa nachádzajú 3 pramene minerálnej vody. Hodejov RS-18 Kúpeľný prameň vyviera v obci
Hodejov pred kúpeľnou budovou. V roku 1910 bol upravený ako širokopriemerová studňa 8 m hlboká a prikrytá
betónovou doskou. Voda sa využívala v miestnych kúpeľoch, ktoré sú od roku 1996 uzavreté. Ide o prírodnú,
slabo mineralizovanú, hydrouhličitanovú, horečnato-vápenatú, uhličitú vodu so zvýšeným obsahom kyseliny
kremičitej, studenú, hypotonickú. Prameň Hodejov RS-19 Šťavica pri kúpeľoch sa nachádza na okraji kúpeľného
parku pri železničnej trati, pričom ide o 4 m hlbokú kopanú studňu vystuženú betónovými rúrami, ktorá je prikrytá
betónovou doskou, na ktorej je ručná pumpa na odber vody a má vybudovanú striešku na murovaných pilieroch.
Vodu využívajú občania na pitie. Ide o prírodnú, slabo mineralizovanú, hydrouhličitanovú, horečnato-vápenatú,
uhličitú vodu so zvýšeným obsahom kyseliny kremičitej, studenú, hypotonickú. Hodejov RS-20 Prameň na lúke
vyviera na pravom okraji údolia riečky Gortvy. Prístup poľnou cestou asi 1 km od Hodejova. Bol prehĺbený do
hĺbky 2 m, vystužený betónovými rúrami a zakrytý betónovým prístreškom. Voda sa využívala na pitie,
v súčasnosti je znečisťovaný. Výdatnosť je cca 1,5 l/min. Ide o prírodnú, slabo mineralizovanú,
hydrouhličitanovú, horečnato-vápenatú, uhličitú vodu so zvýšeným obsahom kyseliny kremičitej, studenú,
hypotonickú.

Geotermálne oblasti
Na základe Atlasu geotermálnej energie Slovenska (Franko, Remšík, Fendek eds. 1995) a mapy Zdrojov
geotermálnych a minerálnych vôd v mierke 1 : 500 000 (Fendek et al. 2002) ako súčasti Atlasu krajiny SR (2002)
je na Slovensku vymedzených 27 geotermálnych oblastí.
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Z geotermálnych vrtov sa v území referenčného koridoru nachádzajú vrty GP-3 Gombasek – Plešivec, ŠH-1
Šafárikovo, LR-10 Číž, MJČ-1 Číž a FV-1 Blhovce. Z hľadiska vymedzených geotermálnych oblastí referenčný
koridor prechádza cez vymedzenú oblasť Rimavská Sobota v úseku južne od mesta Plešivec po územie obce
Gemerská Panica a v úseku od územia mesta Tornaľa po obec Kráľ a od obce Rimavská Seč po obec
Šimonovce. Hustota povrchového tepelného toku sa v tomto území pohybuje od 60 mW/m2 do 80 mW/m2.
Teplota vody s hĺbkou stúpa, pričom v hĺbke 1 000 m p. t. sa odhaduje na 30 – 50 °C.
V okrese Lučenec, kde sa referenčný koridor odkláňa od jestvujúcej trate v smere na Poiplie, tento míňa
v bezprostrednej blízkosti pri obci Rapovce akumuláciu prírodnej termálne vody, ktorá je v súčasnosti vyvedená
na povrch geotermálnym vrtom pri obci Rapovce. Vrtom GTL-2 sú zachytené podzemné geotermálne vody
s teplotou na ústí vrtu 37,3 – 38,1 °C, s mineralizáciou 12 527 – 12 739 mg/l. Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie
je táto geotermálna voda základného, výrazného nátrium-hydrogénuhličitanového typu chemizmu. Uvedená
voda podľa vyhlášky MZ SR č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu
a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah
analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis
akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného štátnou kúpeľnou komisiou v znení vyhlášky MZ SR
č. 175/2013 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o
balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných
minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného
Štátnou kúpeľnou komisiou, spĺňa požiadavky na prírodnú liečivú vodu. Kolektorom geotermálnych vôd sú
karbonátové uloženiny v hĺbke cca 1470 m s hlbokým geotermálnym obehom. V súčasnosti sa uvažuje
o komerčnom využití zdroja geotermálnych vôd na rekreačné účely. Referenčný koridor prechádza cez
chránené ložiskové územie prírodných termálnych vôd, bezprostredne však nezasahuje do plochy, ktorá sa
plánuje využiť na rozvoj.

Ložiskové územia a dobývacie priestory
Chránené ložiskové územia predstavujú plošný priemet ochrany priestorového (hlbinného) výskytu ložiska
nerastných surovín, ktoré bolo zistené, vypočítané po jeho kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke a takto
schválené. CHLÚ sa ustanovujú podľa § 17 ods. 8 a § 27 ods. 8 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) a vyhlášky č. 79/1988 Zb. SBÚ o chránených ložiskových územiach
a dobývacích priestoroch. Plošný priemet ochrany predstavuje legislatívny nástroj, ktorý má zabrániť
znehodnoteniu ložiska, ktoré sa neťaží a nevyužíva nevhodnými spôsobmi využívania krajiny, napr. zastavaním.
V trase referenčného koridoru sa nachádza viacero CHLÚ, ktoré sa ale súčasne využívajú – teda ťažia
v priestore vyčlenenom ako dobývací priestor. Referenčný koridor nezasahuje do ochrany ložísk a ťažobných
aktivít, teda aj vrátane sprievodnej technickej infraštruktúry.
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Z najznámejších dobývacích priestorov (DP) v kontakte alebo blízkosti referenčného koridoru sú:
DP Včeláre – ťažba vápencov a výroba stavebných hmôt, okr. Košice-okolie
DP Dvorníky – sialické íly, okr. Košice okolie
DP Slanec (Gombasek) – ťažba vápencov a výroba stavebných hmôt, okr. Rožňava
DP Modrý Kameň (Veľký Krtíš – Baňa Dolina) – utlmená ťažba hnedého uhlia, okr Veľký Krtíš
Najvýznamnejšie chránené ložiskové územia (CHLÚ) v kontakte alebo blízkosti referenčného koridoru sú:
CHLÚ Bulhary – ťažba čadiča, okr. Lučenec
CHLÚ Rovinka – ložisko štrkov a štrkopieskov, okr. Bratislava
CHLÚ Šamorín – ložisko ropy a zemného plynu, okr. Bratislava
CHLÚ Šiatorská Bukovinka – andezit, okr. Lučenec
CHLÚ Močiar – tehliarske íly, okr. Rimavská Sobota a iné
V okolí referenčného koridoru sa vyskytuje aj pomerne veľké množstvo ložísk tzv. nevyhradených nerastov,
najmä prevádzkovaných alebo občasne prevádzkovaných lomov na kamenivo, piesky alebo štrky, využívané
na lokálnej úrovni ako stavebné materiály. Tieto ložiská a lomy bude možné v budúcnosti využiť aj pri
potenciálnej výstavbe zámeru.

KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA
V tejto kapitole sú vo všeobecnosti popísané charakteristické vlastnosti krajiny v priestore ovplyvnenom
referenčným koridorom bez variantov jeho riešenia. Po celej dĺžke navrhovaného zámeru nadobúda krajina
ohromnú pestrosť a variabilitu, ktorá sa nedá pre účel zámeru celá zachytiť a popísať. V detailoch sa krajine
budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcej etape procesu EIA najmä na základe špecifikovaných požiadaviek
na hĺbku a rozsah odborných dát nevyhnutných na hodnotenie krajiny a jej charakteristických vlastností, resp.
jej potenciálnym zmenám vyvolaných vplyvmi zámeru.
Referenčný koridor má všeobecnú šírku 1000 m pričom v jeho osi je fiktívna trasa budúceho traťového koridoru.
Popisujú sa charakteristiky podľa názvu kapitoly zámeru nielen v tomto koridore, ale aj v širších súvislostiach,
resp. krajina, ktorá je vnímaná vizuálne z rôznych uhľov pohľadu (vizuálny impakt) a vnímaná laickým, alebo
odborným pohľadom. Pre účely zámeru sa tu nerozlišujú varianty riešenia a ani detaily krajinného poznania.

III.2.1 Krajinná štruktúra
Z hľadiska krajinárskej typológie predstavuje krajina celého referenčného koridoru kultúrnu kultivovanú krajinu,
ktorá v zmysle dominantného funkčného využitia zahŕňa poľnohospodársku, lesnú, sídelnú a aj priemyselnú
krajinu.
Pre poľnohospodársku krajinu je charakteristická prevaha agrocenóz, t. j. spoločenstiev poľných rastlín, ktorých
hlavným poslaním je produkcia biomasy. Podľa prevládajúceho spôsobu využívania územia môžeme hovoriť o
subtypoch poľnohospodárskej krajiny, a to o krajine ornej pôdy, lokálne aj krajine vinohradníckej, trvalých
trávnych porastov a pasienkov, pričom dôležitou súčasťou všetkých uvedených subtypov krajiny sú formácie
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nelesnej drevinovej vegetácie plniace biologicko-ekologickú a krajinotvornú funkciu.
Lesná krajina je výsledkom dlhodobého vývoja lesa. V území, ktoré ju tvorí, sú lesné spoločenstvá v prevahe.
Podľa stupňa narušenia lesného prostredia rozlišujeme lesnú krajinu kultivovanú, narušenú a devastovanú.
V rámci posudzovaného referenčného koridoru je prítomná (v určitých segmentoch) extenzívne kultivovaná
lesná krajina.
Sídelná krajina poskytuje optimálne podmienky pre osídlenie. Zastúpenie prírodných a technických prvkov je
v nej vyrovnané a hospodárska aktivita je v súlade s prírodnými podmienkami. Posudzovaný referenčný koridor
zahŕňa sídelnú krajinu s rôznym stupňom urbanizácie. Najvyšší stupeň urbanizácie je v úseku Bratislavského
kraja, smerom na východ sa intenzita urbanizačných procesov znižuje.
Priemyselná krajina je typ narušenej a devastovanej krajiny. Narušenie krajiny je spôsobené dôsledkom
koncentrácie negatívnych vplyvov výroby na krajinné zložky. Najvýraznejší typ priemyselnej krajiny predstavuje
východný okraj referenčného koridoru, ktorý zahŕňa areál U.S. Steel Košice.
Územie reprezentované referenčným koridorom predstavuje v zmysle vyššie uvedenej typizácie krajinu
ovplyvnenú predovšetkým poľnohospodárskou činnosťou (obr. č. 41), ale aj činnosťami lesohospodárskymi,
čiastočne aj vodohospodárskymi (napr. časť záujmového územia v okolí Dunaja – viď obr. č. 42) a vo významnej
miere aj urbanizačnými aktivitami. Celá línia traťového koridoru predstavuje prírodno-kultúrny typ krajiny,
prevažne s vidieckymi sídlami (obr. č. 43), v ktorej dominuje agrárny spôsob využívania územia s výskytom
chránených území z hľadiska ochrany prírody a krajiny. V menšom rozsahu referenčný koridor zahŕňa aj
prírodno-rekreačný typ krajiny, napr. kúpele Číž – termálne kúpaliská; toky Dunaj, Malý Dunaj – vodná turistika;
Senecké jazerá – vodné športy a i.
Obrázok 41: Veľkoblokové plochy ornej pôdy v k. ú. Veľká Čalomija, okres Veľký Krtíš.
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Obrázok 42: Referenčný koridor v úseku s vodohospodárskymi úpravami toku Dunaja (okres BA II, BA V).

Zdroj: http://earth.google.com
Obrázok 43: Referenčný koridoru v úseku s vidieckymi sídlami (okres Košice a okolie.)

Zdroj: http://earth.google.com
Krajinnú mozaiku záujmového územia tvoria predovšetkým nasledovné prvky: orná pôda (v referenčnom
koridore prevláda veľkobloková orná pôda (obr. č. 44), v minimálnom zastúpení je malobloková orná pôda),
zastavané územie (plochy: sídiel s funkciu bývania, polyfunkčné zóny, služieb, infraštruktúry, športu a rekreácie,
dopravy, výrobného charakteru a logistiky), plochy s vegetačnou pokrývkou (lesy, nelesná drevinová vegetácia
– obr. č. 45, brehové porasty, medze, trávovo-bylinné porasty, ruderalizovné plochy, sadovnícky upravené
plochy), vodné toky a plochy.
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Obrázok 44: Referenčný koridor v úseku s dominanciou veľkoblokovej ornej pôdy (okres Senec).

Zdroj: http://earth.google.com
Obrázok 45: Ukážka krajinnej mozaiky s fragmentami lesných porastov a NDV (okres Levice).

Zdroj: http://earth.google.com
Mozaika krajiny záujmového územia tvorená uvedenými prvkami je však prirodzene determinovaná najmä
reliéfom a až následne spôsobom využívania územia. V Košickej kotline vedie referenčný koridor paralelne so
súčasnou železničnou traťou, v okolí dominujú bloky ornej pôdy, ktoré sú doplnené hydrickými prvkami,
porastmi vegetácie a antropogénnymi prvkami krajiny: cesty, železnica, priemyselný areál, zástavba s prioritnou
funkciou bývania. Časť tohto úseku posudzovaného referenčného koridoru sa vďaka prítomnosti priemyselného
areálu U.S. Steel Košice najviac približuje priemyselnej krajine (obr. č. 46).
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Obrázok 46: Priemyselný areál U. S. Steel Košice s vyznačením línie referenčného koridoru.

Zdroj: http://earth.google.com
V zóne referenčného koridoru je krajinná štruktúra iba lokálne doplnená aj o lesné porasty. V Rožňavskej kotline
sa štruktúra poľnohospodárskej krajiny rozrastá o väčšie celky lesných porastov, napr. pri obci Lipovník.
Referenčný koridor v tomto úseku sleduje jestvujúcu železničnú trať, opäť je prevládajúcim prvkom krajinnej
štruktúry poľnohospodársky obhospodarovaná plocha. Bloky ornej pôdy prerušujú línie ciest, drevinových
porastov a tiež brehová vegetácia tokov. Spolu uvedené prvky tvoria charakteristickú krajinnú mozaiku
poľnohospodárky využívanej krajiny na Slovensku.
V oblasti Turnianskej kotliny, medzi obcami Hrhov a Jabloňov nad Turňou, Rožňavskej kotliny a doliny Slanej
a Plešiveckej planiny je základným prvkom krajinnej štruktúry orná pôda, ktorú dopĺňajú ústredné línie: vodný
tok, brehová vegetácia, cesty rôznej hierarchie. V rámci referenčného koridoru tu do územia lokálne zasahujú
aj lesné porasty. Podobná štruktúra krajinnej mozaiky je aj v referenčnom koridore prechádzajúceho
Juhoslovenskou kotlinou – Rimavskou a Lučeneckou kotlinou.
V úseku referenčného koridoru po prekonaní Krupinskej planiny je krajinná štruktúra obohatená o atraktívne
prvky meandrujúceho Ipľa, čomu zodpovedajú aj brehové porasty, tvorené drevinovou vegetáciou. Inundačné
územie Ipľa reprezentujú okrem poľnohospodársky využívaných plôch aj lúky a pasienky, na mnohých úsekoch
sú to navyše aj trávovo-bylinné porasty na ochrannej hrádzi, ktorá sa nachádza v kontaktnej zóne s okrajovou
časťou referenčného koridoru (obr. č. 47). V danom úseku krajiny sú miestami zachované ešte aj zvyšky lesných
porastov (k. ú. Balog nad Ipľom, k. ú. Ipeľské predmostie) a krajinnú mozaiku spestrujú bloky extenzívnej
vinohradníckej krajiny (obr. č. 48). V okolí týchto významných ekostabilizačných prvkov sa opäť rozprestiera
orná pôda. Modrý variant 1 v tomto úseku prechádza cez morfologicky viac členitú krajinu južne od Lučenca
v smere na Dolnú Strehovú a kotlinnú krajinu v oblasti Malých a Veľkých Zlievcov. Krajina tu má iný charakter,
prevažne poľnohospodársky ale aj s väčším podielom zalesnených pahorkov (Veľká hora – Kovsinský vrch).
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Obrázok 47: Ochranná hrádza v k. ú. Balog nad Ipľom (okres Veľký Krtíš) a vybrežený tok Ipľa (r. 2011).

Obrázok 48: Extenzívne vinohrady na severných svahoch v k. ú. Balog nad Ipľom (okres Veľký Krtíš).

V časti traťového koridoru, ktorý prechádza Podunajskou pahorkatinou je štruktúra poľnohospodárskej
a sídelnej krajiny doplnená porastmi nelesnej drevinovej vegetácie a zvyškami lesných porastov. Za mestom
Šahy referenčný koridor opúšťa územie Poiplia a prechádza do Dunajskej nížiny. Atraktivitu krajinnej štruktúry
tohto úseku zvyšuje niekoľko hydrických prvkov – vodných tokov, z ktorých mnohé prirodzene meandrujú a majú
zachované brehové porasty.
Pre podunajskú rovinu je typický nie len rovinatý reliéf, ale aj charakteristická krajinná štruktúra, v ktorej rezonuje
opäť poľnohospodársky využívané územie. Ostatné prvky krajiny sú zastúpené porovnateľne s ostatnými
úsekmi traťového koridoru. Medzi Novými Zámkami a Palárikovom sa na súčasnej poľnohospodárskej pôde
plánuje v rámci posudzovanej činnosti vystavať jediný prekládkový terminál a tiež aj jedna výhybňa).
V súčasnosti je to typická poľnohospodársky využívaná krajina, v ktorej dominujú veľkoblokové polia, prerušené
poľnými cestami a zvyškami nelesnej drevinovej vegetácie.
Južne od Bratislavy preklenuje referenčný koridor silne urbanizovanú krajinu. Diverzita krajinných prvkov je
v porovnaní s ostatnými úsekmi traťového koridoru vyššia. Napriek tomu sú dominantnými krajinnými prvkami
v celom referenčnom koridore: poľnohospodársky využívaná pôda, lesné porasty, vodné toky a plochy. Tieto
prvky dopĺňajú nelesná drevinová vegetácia, brehové porasty a tiež antropogénne prvky ako: cesty rôznej
hierarchie, zastavané plochy a devastované plochy.
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III.2.2 Krajinný obraz, scenéria
Krajina je pri hodnotení krajinného obrazu a scenérie vnímaná ako objekt ohraničený siluetou vzdialených
horizontov a hraničného horizontu – obzoru. Každá krajina má individuálne vizuálne vlastnosti, ako sú: veľkosť,
rozľahlosť, dohľadnosť, otvorenosť výhľadu a pod. Krajinný obraz posudzovaného územia a jeho vizuálna
kvalita súvisia bezprostredne so stupňom antropogénnej premeny krajiny, s rozmanitosťou krajinnej mozaiky,
s rozmermi dominantných krajinných prvkov (v horizontálnom a vertikálnom smere). Na formovaní krajinného
obrazu posudzovaného územia a jeho okolia sa podieľajú tak prírodné prvky (reliéf, porasty vegetácie, vodné
toky a plochy), ako aj antropogénne prvky (zástavba). Hlavným limitom vo vizuálnom vnímaní krajiny je reliéf,
ktorý určuje mieru výhľadov a rozsah videného krajinného priestoru. V druhom rade sú hlavnými vizuálnymi
bariérami krajinné prvky. Ich viditeľnosť, resp. efekt zakrývania závisí od vzdialenosti pozorovateľa od
sledovaného prvku a samozrejme aj od rozmeru daného krajinného prvku, najmä vo vertikálnom smere. Prvky
krajinnej štruktúry teda výrazným spôsobom podmieňujú estetický potenciál pozorovaného priestoru. Keďže
dominantným krajinným prvkom v posudzovanom referenčnom koridore je orná pôda usporiadaná do veľkých
honov, na ktorých často absentujú prvky vegetačných porastov, je možné povedať, že na väčšine záujmového
územia prevláda krajinný obraz typický pre intenzívnu poľnohospodársku krajinu na rovinatom reliéfe. Vizuálny
dopad takéhoto krajinného obrazu je premenlivý, závisí od ročného obdobia a výrazným spôsobom ho
ovplyvňujú klimatické podmienky a hlavne aktuálny stav počasia (obr. č. 49).
Obrázok 49: Krajinný obraz intenzívnej poľnohospodárskej krajiny, v pozadí so siluetou pahorkatín Krupinskej
planiny (k. ú. Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš).

Ak je pri veľkých blokoch ornej pôdy situovaný fragment lesa alebo skupina stromov nelesnej drevinovej
vegetácie, prípadne sú poľnohospodárske hony rozčlenené stromoradiami či remízkami, negatívny vizuálny
dojem monotónnej krajiny je zmiernený. Efekt takýchto pozitívnych vizuálnych bariér závisí od kvality
vegetačného porastu, od druhov rastlinného materiálu a tiež od ročného obdobia.
Okrem uvedeného typu krajinného obrazu však referenčný koridor poskytuje aj iné scenérie. Krajina
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posudzovaného územia má vďaka prítomnosti prvkov vegetácie (lesy, porasty nelesnej drevinovej vegetácie,
vrátane brehových porastov pri tokoch, líniových porastov pri cestách), ale aj vďaka vodným tokom a vodným
plochám črty prírodnosti, a to aj napriek tomu, že ide o výrazne antropogénne ovplyvnené územie. Takmer celý
úsek transportného koridoru je v kontaktnej zóne so sídlami, resp. až priamo so zastavaným územím. Obraz
krajiny je napriek vysokému stupňu antropogénnej premeny krajiny vnímaný vo väčšine úsekov pozitívne,
pretože horizont nie je narušený významnými vertikálnymi dominantami. Len niekoľko lokálne pôsobiacich
objektov či areálov má negatívny vizuálny dopad (priemyselné areály, plochy statickej dopravy). Atraktivita
krajinného obrazu nie je vysoká, a to vďaka nízkej diverzite krajinnej mozaiky, v rámci ktorej sa dominantné
krajinné prvky opakujú. Iba lokálne, na miestach s vyšším stupňom krajinnej rozmanitosti, je atraktivita
krajinného obrazu zvýšená a aj v týchto prípadoch je kvalita krajinného obrazu závislá od miesta, z ktorého je
pozorovaná.
Okrem toho, že sa v záujmovom území dominantné krajinné prvky opakujú, mnohé z nich sú aj rovnako
usporiadané, čo súvisí s geomorfologickými podmienkami. Z hľadiska hodnotenia vizuálnych charakteristík
záujmového územia pôsobí takto usporiadaná krajina menej vizuálne atraktívne. Krajinný obraz územia
v blízkosti areálu U.S. Steel Košice má práve vďaka výrazne vizuálne nápadným objektov vo svojom areáli
zníženú kvalitu krajinného obrazu. Daný areál je tak rozsiahly, že je ním negatívne ovplyvnená scenéria širšieho
okolia.
Vizuálne pozitívne je možné hodnotiť tie úseky posudzovaného územia, kde sa nachádzajú chránené územia
prírody a krajiny, alebo kde je obraz krajiny vyvážený tradičným spôsobom obhospodarovania územia, napr.
extenzívne vinohradníctvo. Obvykle ide o lokality, kde je zvýšená variabilita porastov vegetácie, ktorá má
v prípade potreby dobré krycie schopnosti a často sa v takýchto častiach krajiny nachádzajú aj solitérne prvky,
ktoré obvykle pozitívnym spôsobom zvyšujú kvalitu krajinného obrazu, napr. solitérne stromy, božie muky so
sprievodom 2 – 4 stromov a pod. V prípade území, kde je skombinovaná prítomnosť chránených prvkov krajiny
s nápadným reliéfom (napr. lokalita Zádiel v susedstve referenčného koridoru pri obci Dvorníky – Včeláre)
dosahuje krajinný obraz vysoké pozitívne hodnoty. Scenéria je hodnotená pozitívne v závislosti od počasia
a podmienok viditeľnosti.

III.2.3 Ekologická stabilita
Záujmové územie je antropogénne zmenené územie s rôznymi spôsobmi funkčného využívania územia
a s rôznymi stupňami ekologickej stability. Kultúrna krajina sa o. i. vyznačuje tým, že aj napriek hospodárskej
činnosti človeka v nej nedochádza k narúšaniu biologickej rovnováhy a ekologickej stability. Hospodárske
činnosti sú rozvíjané v súlade s prírodnými podmienkami. V rámci kultúrnej krajiny patrí územie referenčného
koridoru k tzv. harmonickej krajine, v ktorej sú plochy destabilizovaných ekosystémov vhodne vyvážené
plochami stabilnými, prirodzenými a prírode blízkymi ekosystémami.
Ekologickú stabilitu územia vyjadrujeme na účely praktického hodnotenia územia prostredníctvom koeficientu
ekologickej stability (KES). Ide o pomerové číslo, ktoré svojou hodnotou vyjadruje pomer stabilných
a nestabilných krajinotvorných prvkov. Vzhľadom na to, že dominantným spôsobom využitia územia
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v posudzovaných lokalitách je poľnohospodárstvo preferujúce veľkoplošné intenzívne pestovanie monokultúr,
absentujú plochy vegetácie, líniové porasty pri cestách sú v zlom kvalitatívnom stave, často s nízkym stupňom
celkovej vitality, číslo KES nadobúda nízke hodnoty. Z hľadiska ekologickej stability reprezentuje záujmové
územie krajinu s nízkou až strednou ekologickou stabilitou. Ide teda o územie s potrebou realizácie nových
ekostabilizačných prvkov a aplikáciou ekostabilizačných manažmentových opatrení.
Priemyselná krajina na východnom okraji referenčného koridoru má veľmi nízky stupeň ekologickej stability. Ide
o krajinu labilnú bez prirodzenej rovnováhy, pretože sú v prevahe umelé krajinné prvky. Absencia prírodných
ekostabilizačných prvkov je veľmi vysoká.

III.2.4 Územný systém ekologickej stability
Podobne ako v predchádzajúcich kapitolách o krajine, ani v tejto časti sa nevenujeme detailnejšiemu popisu
prvkov územného systému ekologickej stability dotknutej krajiny v trase jednotlivých variantov. Nasledujúci
popis je všeobecný, týkajúci sa omnoho širšieho rozsahu funkcií ÚSES v dotknutej krajine a priestorového
rozloženia jeho jednotlivých prvkov. Je nevyhnutné brať do úvahy, že ÚSES nie je stabilná veličina a jeho
funkcia a členenie sa mení v čase a priestore. Preto sú mnohé aktuálne údaje o ÚSES v dotknutej krajine pre
tento účel nedostupné, alebo aj neaktuálne. Detailnejšie sa prvkami a funkciami ÚSES na rôznej hierarchickej
úrovni budeme venovať na základe vznesených požiadaviek v nasledujúcej etape posudzovania
s konkretizáciou lokalizácie a regiónu.
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sú v dotknutom
území vyčlenené biocentrá a biokoridory ako základné prvky ekologickej siete, ktorá vytvára vzájomné väzby
a prepojenia medzi ekosystémami, ich zložkami a prvkami, čím podporuje rozmanitosť podmienok pre
existenciu rôznych foriem života širokého spektra organizmov. Dôležitá je hierarchická úroveň jednotlivých
prvkov tejto siete označovanej v slovenskej legislatíve ako tzv. územný systém ekologickej stability (ÚSES).
V nasledujúcom texte sú uvedené prvky nadregionálnej až regionálnej úrovne vyskytujúce sa v posudzovanom
území. Význam prvkov ÚSES, ako ekologickej siete, spočíva najmä:
o

v územnom zabezpečení zachovania a rozvoja druhovej rozmanitosti rastlín a živočíchov v ich
prirodzenom prostredí,

o

vo vytvorení optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch a línií,

o

v zachovaní unikátnych krajinných prírodných celkov a prvkov,

o

v udržaní a zvýšení prirodzenej produkčnej schopnosti krajiny a v ochrane prírodných zdrojov.

Košický kraj
V okrese Košice-okolie prechádza referenčný koridor cez sedem regionálnych biokoridorov (tab. č. 64). Ide
o líniové prvky terestrického a hydrického charakteru, ktoré v súčasnosti spĺňajú plošné, dĺžkové a kvalitatívne
kritéria kladené na tento typ ekostabilizačných prvkov. Takmer vo všetkých prípadoch sú nosnými krajinnými
prvkami hydrické línie (potoky a rieky), ktoré sú doplnené sprievodnou brehovou vegetáciou a lokálne aj

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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plošnými porastmi nelesnej drevinovej vegetácie. Lokálne sú vodné toky a sprievodné brehové porasty (najmä
v blízkosti sídiel) znehodnocované smetiskami, hromadením odpadu (napr. okolie tokov Bodva, Slaná).
Za obcou Dvorníky (okres Rožňava) prechádza referenčný koridor až po obec Jablonov nad Turňou územím
nadregionálneho biokoridoru (BN/9), tento biokoridor má terestrický charakter, ale zahŕňa aj menšie vodné toky.
V okrese Rožňava pretínajú referenčný koridor ešte tri nadregionálne prvky, a to nadregionálne biokoridory
BN/8, BN/9 a nadregionálne biocentrum BNV/9 (tab. č. 64). Vzhľadom na vyššiu hierarchiu ekostabilizačných
prvkov ide v prípade biokoridorov o veľkoplošné prvky, ktoré do referenčného koridoru zasahujú iba okrajovo.
Tabuľka 64: Prvky územného systému ekologickej stability v záujmovom území, časť Košický kraj

Okres

Označenie
prvku
ÚSES

Košice
okolie

RB

regionálny
biokoridor

Košice
okolie

RB

regionálny
biokoridor

Košice
okolie

RB

regionálny
biokoridor

Košice
okolie

Košice
okolie

Košice
okolie

Košice
okolie

RB

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES

regionálny
biokoridor

RB

regionálny
biokoridor

RB

regionálny
biokoridor

RB

regionálny
biokoridor
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Opis
RB napojený na biocentrum
regionálneho významu BRV/12;
terestrický biokoridor
RB prepájajúci biocentrum
regionálneho významu BRV/50
a biocentrum BNV/13; hydrický
biokoridor s brehovou
vegetáciou
RB prepájajúci biocentrum
regionálneho významu BRV/43
a biocentrum BNV/13; hydrický
biokoridor s brehovou
vegetáciou, koryto toku nie je
zregulované
RB prepájajúci biocentrum
regionálneho významu BRV/22
a biokoridor regionálneho
významu BR/37
RB prepájajúci biocentrum
regionálneho významu BRV/42
a biocentrum BRV/32; hydrický
biokoridor s nezregulovaným
korytom s brehovou vegetáciou
RB prepájajúci biocentrum
regionálneho významu BRV/20
a biocentrum BRV/32; hydrický
biokoridor s brehovou
vegetáciou
RB prepájajúci biocentrum
provincionálneho významu
BPV/1 a biocentrum BRV/31;
hydrický biokoridor s brehovou
vegetáciou
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Lokalizácia prvku
ÚSES v rámci
záujmového územia
v blízkosti sídla
Haniska a toku
Sokoliansky potok
v blízkosti sídla
Veľká Ida, pozdĺž
tokov Ida
a Veľkoidiansky
náhon
v blízkosti sídla
Cestice, pozdĺž
Ortovského potoka
v blízkosti sídla
Mokrance,
v záujmovom území
pretína Chudý kanál
a Brezinský kanál
v blízkosti sídla
Moldava nad
Bodvou, pozdĺž toku
Bodva
v blízkosti sídla
Drienovec, pozdĺž
toku Drienovec
v blízkosti sídla
Turňa nad Bodvou,
pozdĺž toku
Drienovec
a čiastočne aj rieky
Bodva
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Okres

Označenie
prvku
ÚSES

Rožňava

Rožňava

Rožňava

BN/9

BNV/9

BN/8

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES

Opis

Lokalizácia prvku
ÚSES v rámci
záujmového územia

nadregionálny
biokoridor
Gemerská
pahorkatina –
Domica –
Silická planina
– Horný vrch –
Zádielska
dolina

BN/9 prepája biocentrum
nadregionálneho významu
BNV/10, ktoré zahŕňa NP
Slovenský kras
a provincionálnym biocentrom
BPV/1, ktoré tiež zahŕňa NP
Slovenský kras; BN/9 má
terestrický charakter, ale zahŕňa
aj hydrické líniové prvky
s príslušnými porastmi
vegetácie

v okolí sídla Hrhov
a západne od sídla
Dvorníky (Zádielska
dolina – na rozhraní
okresov Košice –
okolie a Rožňava)

JV okraj BNV/9 (Plešivecká
planina)

v okolí sídiel Slavec
a Plešivec pozdĺž
rieky Slaná

BN/8 lemuje nadregionálne
biocentrum BNV/9 a smeruje
južne cez územie Národného
parku Slovenský kras mimo
územia SR

v okolí sídiel
Plešivec a Gemerská
Hôrka, zasahuje aj
do línie toku Slaná

nadregionálne
biocentrum
Slovenský kras
– Plešivecká
planina
nadregionálny
biokoridor
Hranica MRDomica –
Koniarska
planina –
Stolica –
Slovenský raj

Banskobystrický kraj
Krajinné prvky plniace ekologické funkcie prirodzene nekorešpondujú s administratívnymi hranicami, preto
prvky z Košického kraja plynule prechádzajú do Banskobystrického kraja. V rámci okresu Revúca do
posudzovaného dopravného koridoru zasahujú interakčné prvky (tab. č. 65), ktoré boli v staršej
územnoplánovacej dokumentácii (Kováčová a kol., 1995) označované ako biokoridory miestneho významu.
V súčasnosti sa v návrhoch ÚPD uvádzajú tieto prvky ako sprievodná vegetácia, ktorá zodpovedá v zmysle
klasifikácie prvkov ÚSES viac interakčným prvkom. Do pásu dopravného koridoru v blízkosti sídla Tornaľa
zasahuje ešte regionálne biocentrum, v rámci ktorého je vyčlenený aj veľkoplošný interakčný prvok. Prekryv
tohto regionálneho biocentra s dopravným koridorom je minimálny v porovnaní s celou rozlohou biocentra.
V rámci úseku dopravného koridoru, ktorý vedie cez Banskobystrický kraj je identifikovaných 16 biokoridorov
rôznej hierarchie (viď. tab. č. 65), 3 biocentrá regionálneho významu a jedno biocentrum nadregionálneho
významu (Poiplie).

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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Tabuľka 65: Prvky územného systému ekologickej stability v záujmovom území, časť Banskobystrický kraj

Okres

Označenie
prvku ÚSES

Revúca

IP

Revúca

BRV

Revúca

IP

Rimavská
Sobota

BkNV

Rimavská
Sobota

BkRV

Rimavská
Sobota

BkNV
(8/28)

Rimavská
Sobota

Lučenec

BkMV

BkMV

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES

Opis

interakčný prvok
(návrh)

plošný prvok – lesný porast

biocentrum
regionálneho
významu

plošný prvok lesný porast
a trávnaté porasty

interakčné prvky

biokoridor
nadregionálneho
významu
biokoridor
regionálneho
významu
biokoridor
nadregionálneho
významu
biokoridor
miestneho
významu –
Gortva

biokoridor
miestneho
významu

nekompaktné líniové
porasty, stromoradia,
väčšinou pozdĺž poľných
ciest smerujúcich
k biocentru regionálneho
významu; líniové
interakčné prvky kolmo
pretínajú dopravný koridor
hydrický biokoridor – tok
Slaná s brehovými
porastmi
hydrický biokoridor – tok
Rimava s brehovými
porastmi

Lokalizácia prvku
ÚSES v rámci
záujmového
územia
v blízkosti sídla
Tornaľa, do
dopravného koridoru
zasahuje západným
okrajom v lokalite
Pustý vrch
v blízkosti sídla
Tornaľa, do
dopravného koridoru
zasahuje západným
okrajom v lokalite
Pustý vrch
v blízkosti sídla
Tornaľa (východný
okraj sídla), lokality:
Poľná roľa, Veľká
pažiť, Pod vinicami

v blízkosti sídiel
Abovce, Lenartovce
v blízkosti sídiel Číž,
Rimavská Seč,
Jesenské

terestrický biokoridor

západný okraj sídla
Hodejov

hydrický biokoridor – tok
Gortva s brehovými
porastmi

v blízkosti sídiel:
Jesenské, Hodejov

hydricko-terestrický
biokoridor miestneho
významu spájajúci
biocentrum miestneho
významu (BC-JuhPohanský hrad) so
severnou časťou k. ú.
Šurice – Blatnou a
Čakanskou dolinou

severný okraj sídla
Šurice
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Okres

Označenie
prvku ÚSES

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES

Opis

Lučenec

BkRV
(6/35)

biokoridor
regionálneho
významu

Lučenec

BkNV
(6/17)

biokoridor
nadregionálneho
významu – Ipeľ

Lučenec

BkMV
(6/21)

Lučenec

G (20)

Lučenec

BkMV

Lučenec

BkNV
(6/17)

Veľký Krtíš

BkRV
(10/20)

Veľký Krtíš

BkMV

Veľký Krtíš

BRV
(10/4)

Veľký Krtíš

BkRV
(10/15)

Veľký Krtíš

BRV
(10/3)

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

biokoridor
miestneho
významu –
Krivánsky potok
Močiar pri
Veľkých
Dálovciach,
genofondová
lokalita
biokoridor
miestneho
významu
biokoridor
nadregionálneho
významu
biokoridor
regionálneho
významu
biokoridor
miestneho
významu
biocentrum
regionálneho
významu Viničný vrch –
Olovársky vrch
biokoridor
regionálneho
významu
biocentrum
regionálneho
významu – Biely
vrch

terestrický biokoridor,
prepája regionálne
biocentrá 6/11 a 6/10
hydricko-terestrický
biokoridor nadregionálneho
významu – tok Ipeľ a
priľahlé inundačné územie
s náplavovými terasami
a brehovými porastmi
hydricko-terestrický
biokoridor miestneho
významu

vodná plocha – ochrana
obojživelníkov, močiarnej
a vodnej biocenózy
hydrický biokoridor – potok
Mašková
terestrický
biokoridor nadregionálneho
významu – lesný porast
hydricko-terestrický
biokoridor – Koprovnica –
Stará rieka s brehovými
porastmi
hydrický biokoridor – tok
Stracinský potok
s brehovými porastmi

Lokalizácia prvku
ÚSES v rámci
záujmového
územia
severný okraj sídla
Fiľakovo
v blízkosti sídiel:
Holiša (južný okraj
sídla), Panické
dravce, Mikušovce

v blízkosti sídla
Mikušovce

v blízkosti sídla
Veľké Dálovce
v blízkosti sídiel:
Veľké Dálovce,
Veľká nad Ipľom
v blízkosti sídiel:
Veľké Dálovce,
Veľká nad Ipľom
nad sídlom Muľa
v blízkosti sídiel:
Malé Zlievce, Veľké
Zlievce

lesný porast

v blízkosti sídla
Olováry

hydricko-terestrický
biokoridor – tok Krtíš so
sprievodnou vegetáciou

v blízkosti sídla
Želovce

lesné porasty a lúčne
porasty

nad sídlom
Slovenské Ďarmoty
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Okres

Označenie
prvku ÚSES

Veľký Krtíš

BkRV
(10/16)

Veľký Krtíš

BkRV
(10/18)

Veľký Krtíš

BkRV
(10/21)

Veľký Krtíš

BNV
(10/3)

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES

Opis

biokoridor
regionálneho
významu
biokoridor
regionálneho
významu
biokoridor
regionálneho
významu
biocentrum
nadregionálneho
významu –
Poiplie

Lokalizácia prvku
ÚSES v rámci
záujmového
územia

hydricko-terestrický
biokoridor – Čebovský
potok so sprievodnou
vegetáciou
hydricko-terestrický
biokoridor – Veľký potok so
sprievodnou vegetáciou
hydricko-terestrický
biokoridor – potok Galomia
so sprievodnou vegetáciou

v blízkosti sídiel:
Opatovská Nová
Ves, Lesenice

bylinné a drevinové porasty
v inundačnom území Ipľa

v blízkosti sídla
Ipeľské predmostie

v blízkosti sídla
Kosihy nad Ipľom
v blízkosti sídla
Balog nad Ipľom

Nitriansky kraj
Na prvky ÚSES vymedzené v Banskobystrickom kraji nadväzujú územne prvky Nitrianskeho kraja, v ktorom sú
v prevahe vymedzené prvky ÚSES na regionálnej úrovni. V rámci tohto segmentu záujmového územia je
identifikovaných na regionálnej úrovni 10 biokoridorov, 3 biocentrá regionálneho charakteru a 2 biokoridory
nadregionálneho charakteru a (tab. č. 66).
Tabuľka 66: Prvky územného systému ekologickej stability v záujmovom území, časť Nitriansky kraj

Okres

Levice

Označenie
prvku ÚSES

BkRV

Levice

BkNV

Levice

BkRV

Levice

BRV

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES
biokoridor
regionálneho
významu – potok
Krupinica
biokoridor
nadregionálneho
významu – rieka
Ipeľ
biokoridor
regionálneho
významu – potok
Jelšovka
biocentrum
regionálneho
významu

Opis

Lokalizácia
prvku ÚSES
v rámci
záujmového
územia

hydricko-terestrický biokoridor
– potok Krupinica so
sprievodnou vegetáciou

SZ a Z od sídla
Šahy

hydricko-terestrický biokoridor
- tok s brehovou vegetáciou

v blízkosti sídiel:
Preseľany,
Vyškovce nad
Ipľom,

hydricko-terestrický biokoridor
– potok

nad sídlom
Lontov

mozaika lesných spoločenstiev

medzi sídlami
Lontov a
Želiezovce
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Okres

Označenie
prvku ÚSES

Levice

BNV

Levice

BkRV

Levice

BkRV

Levice

BkRV

Levice

BRV

Nové
Zámky

BkRV

Nové
Zámky

BkRV

Nové
Zámky

BkRV

Nové
Zámky

BkRV

Nové
Zámky

BkRV

Šaľa

BNV

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES
biocentrum
regionálneho
významu –
Vozokanský luh
biokoridor
regionálneho
významu – potok
Lužianka
biokoridor
regionálneho
významu – potok
Nýrica
biokoridor
regionálneho
významu –
Ketský potok
biocentrum
regionálneho
významu
biokoridor
regionálneho
významu – potok
Paríž
biokoridor
regionálneho
významu – potok
Batov
biokoridor
regionálneho
významu –
Tvrdošovský
potok
biokoridor
regionálneho
významu –potok
Číky
biokoridor
regionálneho
významu –Dlhý
kanál
biokoridor
nadregionálneho
významu – Váh

Opis

Lokalizácia
prvku ÚSES
v rámci
záujmového
územia

spoločenstvá popri
zachovaných ramenách rieky
Hron ako aj popri toku Hron

JV od sídla
Želiezovce

hydricko-terestrický biokoridor
– potok Lužianka

v blízkosti sídla
Hronovce,
Želiezovce

hydricko-terestrický biokoridor
– potok Nýrica

nad sídlom
Nýrovce

hydricko-terestrický biokoridor
– Ketský potok

v blízkosti sídla
Farná

lesné porasty

západne od obcí
Farná a Veľké
Ludince

hydricko-terestrický biokoridor
– potok Paríž

v blízkosti sídla
Jasová

hydricko-terestrický biokoridor
– potok Batov

v blízkosti sídla
Dubník

hydricko-terestrický biokoridor
– Tvrdošovský potok

v blízkosti sídla
Tvrdošovce

hydricko-terestrický biokoridor
– potok Číky

v blízkosti sídla
Tvrdošovce

hydricko-terestrický biokoridor
– Dlhý kanál

v blízkosti sídla
Tvrdošovce,
Jatov

hydricko-terestrický biokoridor
– Váh

v blízkosti sídla
Šaľa
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Trnavský kraj
Ekologická sieť v zmysle územného systému ekologickej stability (ÚSES) je v úseku referenčného koridoru
v rámci Trnavského kraja zastúpená na regionálnej úrovni dvoma biokoridormi regionálneho charakteru (tab.
č. 67).
Tabuľka 67: Prvky územného systému ekologickej stability v záujmovom území, časť Trnavský kraj

Okres

Označenie
prvku ÚSES

Galanta

BkRV

Galanta

BkRV

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES
biokoridor
regionálneho
významu –Dolný
Dudváh
biokoridor
regionálneho
významu –
Stoličný potok

Opis

Lokalizácia
prvku ÚSES
v rámci
záujmového
územia

hydricko-terestrický biokoridor
– Dolný Dudváh

v blízkosti sídla
Sládkovičovo

hydricko-terestrický biokoridor
– Stoličný potok

v blízkosti sídla
Sládkovičovo

Bratislavský kraj
V Bratislavskom kraji je v rámci posudzovaného územia referenčného koridoru vymedzených 8 prvkov
regionálnej úrovne (5 biokoridorov a 3 biocentrá), 2 prvky nadregionálnej úrovne a jeden provincionálny
biokoridor reprezentovaný tokom Dunaj s priľahlými porastmi (tab. č. 68).
Tabuľka 68: Prvky územného systému ekologickej stability v záujmovom území, časť Bratislavský kraj

Okres

Označenie
prvku
ÚSES

Senec

BkRV
(XXXV)

Senec

BkNV
(VIII)

Senec

BkRV
(XXXIII)

Senec

BkRV
(XII)

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES
biokoridor
regionálneho
významu –
Čierna voda
biokoridor
nadregionálneho
významu – Malý
Dunaj
biokoridor
regionálneho
významu Dunaj –
Malý Dunaj
biokoridor
regionálneho
významu

Opis

Lokalizácia
prvku ÚSES
v rámci
záujmového
územia

hydricko-terestrický biokoridor
– tok Čierna voda s brehovými
porastmi

v blízkosti sídiel:
Senec, Kráľová
pri Senci, Tureň

hydricko-terestrický biokoridor
Malý Dunaj

v blízkosti sídiel:
Hrubý Šúr Vlky,
Tomášov

hydricko-terestrický biokoridor
– Dunaj – Malý Dunaj

v blízkosti sídla
Tomášov

hydricko-terestrický biokoridor
– Topoľové hony – Rovinka –
Malý Dunaj

v blízkosti sídla
Rovinka
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Okres

Označenie
prvku
ÚSES

Názov
a hierarchia
prvku ÚSES

Opis

Lokalizácia
prvku ÚSES
v rámci
záujmového
územia

Senec

BkRV
(XV)

biokoridor
regionálneho
významu

hydricko-terestrický biokoridor
– Kopáč – Rovinka

v blízkosti sídla
Rovinka

Bratislava II

BkRV
(XV)

biokoridor
regionálneho
významu

hydricko-terestrický biokoridor
– Kopáč – Rovinka

Bratislava II, V

BkPV

biokoridor
provinciálneho
významu – Dunaj

hydricko-terestrický biokoridor
Dunaj

Bratislava II, V

BNV
(18)

biocentrum
nadregionálneho
významu –
Bratislavské luhy

pozostatky zachovaných
lužných lesov

Bratislava V

BkRV
(VII)

biocentrum
regionálneho
významu

Bratislava V

BkRV
(XVI)

biocentrum
regionálneho
významu

BRV
(28)

biocentrum
regionálneho
významu
Bažantnica

Bratislava V

terestrický biokoridor Rajka –
Čunovo – Rusovce – Jarovce
– Bažantnica – Pečenský les
napojený na biocentrum
region. významu Bažantnica
terestrický biokoridor Jarovské
rameno – bažantnica napojený
na biocentrum regionálneho
významu Bažantnica
lesný porast

v sídle Bratislava
– MČ
Podunajské
Biskupice
v sídle Bratislava
– MČ Petržalka,
MČ Podunajské
Biskupice
v sídle Bratislava
– MČ Petržalka,
MČ Podunajské
Biskupice
v sídle Bratislava
– MČ Petržalka

v sídle Bratislava
– MČ Petržalka
v blízkosti sídla
Bratislava – MČ
Petržalka,
Jarovce

Vyššie uvedené prvky ÚSES vyskytujúce sú v záujmovom území dominantne identifikované prevažne na
regionálnej a miestnej úrovni. Slovensko patrí v strednej Európe ku krajinám s najvyššou biodiverzitou a vďaka
centrálnej geografickej lokalizácii v rámci celej Európy sa na jeho území stretávajú migračné koridory v severojužnom a aj východo-západnom smere. Dokumentuje to päť hlavných transeurópskych migračných ciest vtákov,
sledované sú tiež migrácie netopierov a v posledných rokoch nastáva znovu osídľovanie východných a južných
pohorí strednej Európy veľkými šelmami ako vlk (Canis lupus), medveď (Ursus arctos) a rys (Lynx lynx), ktoré
prežili v severných a východných oblastiach Slovenska a Ukrajiny a svojim výskytom zasahujú aj do územia
referenčného koridoru.
Z pohľadu Generelu ÚSES (1992), teda ÚSES na národnej úrovni, pretína referenčný dopravný koridor
v severo-južnom smere niekoľko ekologických terestrických a hydrických koridorov. Traťový koridor pretína
migračné trasy vybranej skupiny organizmov, teda územia slúžiace na cyklický a spravidla obojsmerný presun
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živočíchov počas rôznych ročných období. Pre migračné trasy umožňujúce prechody zvierat či už za potravou,
párením, alebo jednoducho prenikanie zveri z jedného jadrového územia do druhého, predstavujú líniové stavby
(najčastejšie dopravné koridory) zásadné bariéry spôsobujúce fragmentáciu biotopov.
Najviac jadrových území paneurópskeho významu sa v rámci referenčného koridoru nachádza v úseku medzi
Moldavou nad Bodvou a Rožňavou, t.j. v Slovenskom krase a tiež v Cerovej vrchovine, v okolí Fiľakova
a Lučenca, kde sú sústredené aj územia rozvoja prírodných prvkov s hlavnou funkciou ochrany jadrového
územia.
Oblasť Podunajskej nížiny je atraktívna z hľadiska migrácie vtáctva. Podľa Generelu ÚSES referenčný dopravný
koridor pretína paneurópsku migračnú trasu vtáctva smerujúcu zo severu na juh cez Podunajskú nížinu a tiež
migračnú trasu z vonkajšej strany karpatského oblúka, zasahujúcu aj do územia Rakúska a následne kopírujúc
líniu Dunaja aj do Maďarska. Ďalšia migračná trasa paneurópskeho významu je lokalizovaná na východnom
okraji záujmového územia v Košickej kotline.

OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA,
KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA
III.3.1 Demografické charakteristiky obyvateľstva a sídla
Navrhovaný referenčný koridor prechádza cez územia 5 krajov Slovenskej republiky (Košický, Banskobystrický,
Nitriansky, Trnavský a Bratislavský), 14 okresov, 1 mestskú časť Košíc – Šacu, 3 mestské časti Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, 12 miest (okrem Košíc a Bratislavy) a 129 obcí. Celkovo v týchto mestách, ich
mestských častiach a obciach žilo v roku 2015 477 564 obyvateľov (z toho 229 542 mužov a 248 022 žien), čo
predstavuje cca 8,80 % (8,68 % mužov a 8,92 % žien) z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky (za
mesta Bratislava a Košice sa bral do úvahy iba počet obyvateľov dotknutých mestských častí). Tabuľka č. 69
uvádza počet obyvateľov v roku 2015 v Slovenskej republike, v dotknutých krajoch a okresoch a počet
obyvateľov trvale bývajúcich na území štátu, kraja a okresu v rámci území krajov, okresov, ktorými prechádza
referenčný koridor. Všetky údaje sú prebrané z oficiálnych štatistík.
Tabuľka 69: Počet obyvateľov v dotknutých administratívnych jednotkách

kraj/okres
Slovenská
republika
Košický
Košice II
Košice-okolie
Rožňava
Banskobystrický
Revúca
Rimavská Sobota
Lučenec

počet
obyvateľov

počet
mužov

5 426 252

2 646 082

796 650
82 417
124 578
62 699
653 024
40 124
84 577
74 106

389 011
39 719
61 959
30 649
316 587
19 733
41 205
35 629
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62 619
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dotknutý
počet
obyvateľov*

dotknutý
počet mužov*

dotknutý
počet žien*

362 823

174 024

188 712

67 816
5 728
28 618
33 470
89 591
8 205
16 667
51 008

33 028
2 814
14 107
16 107
42 936
3 907
8 182
24 265

34 788
2 914
14 511
17 363
46 568
4 298
8 485
26 743
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dotknutý
dotknutý
dotknutý
kraj/okres
počet
počet mužov* počet žien*
obyvateľov*
Veľký Krtíš
44 489
21 654
22 835
13 711
6 582
7 042
Nitriansky
682 527
331 795
350 732
111 895
54 079
57 816
Levice
112 874
54 576
58 298
22 038
10 628
11 410
Nové Zámky
141 574
68 553
73 021
60 492
29 101
31 391
Šaľa
52 513
25 714
26 799
29 365
14 350
15 015
Trnavský
559 697
273 806
285 891
34 449
16 653
17 796
Galanta
93 776
45 969
47 807
26 643
12 889
13 754
Dunajská Streda
119 306
58 035
61 271
7 806
3 764
4 042
Bratislavský
633 288
300614
332 674
170 967
81 407
89 560
Senec
77 888
37 820
40 068
43 377
21 027
22 350
Bratislava II
113 201
52 140
61 061
21 644
10 140
11 504
Bratislava V
110 888
52 650
58 238
105 946
50 240
55 706
* Odhad počtu potenciálne dotknutých obyvateľov na základe počtu obyvateľov dotknutých obcí
počet
obyvateľov

počet
mužov

počet
žien

Celková výmera území miest, ich mestských častí a obcí nachádzajúcich sa v území referenčného koridoru
predstavovala v roku 2015 2 420 790 973 m2, čo predstavuje hustotu obyvateľstva na úrovni cca 103 obyvateľov
na 1 km2, čo z celkovej výmery Slovenskej republiky (za mestá Bratislava a Košice sa brala do úvahy iba výmera
dotknutých mestských častí) predstavuje 4,94 % územia, pričom celková hustota obyvateľstva týchto miest, ich
mestských častí a obcí bola oproti celoslovenskému priemeru tesne podpriemerná. Tabuľka č. 70 uvádza
výmery území dotknutých krajov a okresov a hustotu obyvateľov v nich a výmery území dotknutých obcí miest
a ich mestských častí na území dotknutých krajov a okresov, ktorými prechádza referenčný koridor (údaje za
rok 2015).
Tabuľka 70: Výmery dotknutých území a hustota obyvateľstva

Slovenská republika
Bratislavský kraj
Okres Bratislava II
Okres Bratislava V

hustota
obyvateľstva
(osoba/km2)
110,61
306,55
1 217,73
1 177,67

49 034 585 925
2 052 615 649
92 490 067
94 207 079

celková rozloha
dotknutých
území (m2)
2 520 599 894
258 061 322
42 492 968
50 022 546

Okres Senec
Trnavský kraj
Okres Dunajská Streda
Okres Galanta
Nitriansky kraj
Okres Levice

212,41
134,86
110,65
146,06
107,78
72,98

359 883 925
4 146 348 815
1 074 589 421
641 715 625
6 343 733 049
1 551 107 136

165 545 808
175 892 238
65 915 347
109 976 891
724 372 920
312 030 481

Okres Nové Zámky
Okres Šaľa
Banskobystrický kraj
Okres Veľký Krtíš
Okres Lučenec
Okres Revúca

105,37
147,92
69,2
52,65
89,94
55,01

1 347 064 780
355 900 088
9 454 003 691
848 182 393
825 553 363
730 117 975

299 049 136
113 293 303
779 096 971
190 342 725
250 645 526
75 666 386

administratívna
jednotka
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Okres Rimavská Sobota
Košický kraj
Okres Košice II

hustota
obyvateľstva
(osoba/km2)
57,55
117,87
1 023,68

1 471 073 878
6 754 396 364
80 540 865

celková rozloha
dotknutých
území (m2)
262 442 334
583 176 443
47 875 993

Okres Košice - okolie
Okres Rožňava

80,79
53,51

1 534 607 277
1 173 348 104

192 678 903
342 621 547

administratívna
jednotka

rozloha (m2)

Obr. č. 50 znázorňuje rozmiestnenie obyvateľstva a hustotu zaľudnenia v okresoch Slovenskej republiky.
Obrázok 50: Rozmiestnenie obyvateľstva a hustota zaľudnenia

Zdroj: Demografický atlas Slovenskej republiky, 2014
V Košickom kraji celkovo žilo na území miest, mestskej časti (v prípade Košíc sa bral do úvahy iba počet
obyvateľov za Mestskú časť Šaca) a na území obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 67 816
obyvateľov (z toho 33 028 mužov a 34 788 žien), čo predstavuje cca 8,51 % (8,49 % mužov a 8,53 % žien)
z celkového počtu obyvateľov Košického kraja. Rozloha miest, mestskej časti (v prípade Košíc sa brala do
úvahy iba rozloha za Mestskú časť Šaca) a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v Košickom kraji v roku
2015, predstavovala územie o výmere 583 176 443 m2, čo predstavuje cca 8,63 % z celkovej rozlohy Košického
kraja.
V okrese Košice II, resp. v Mestskej časti Košice – Šaca, ktorou prechádza referenčný koridor, celkovo žilo
v roku 2015, 5 728 obyvateľov (z toho 2 814 mužov a 2 914 žien), čo predstavuje cca 6,95 % (7,09 % mužov
a 6,83 % žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Košice II. Rozloha Mestskej časti Košice – Šaca, ktorou
prechádza referenčný koridor predstavovala v roku 2015 47 875 993 m 2, čo predstavuje cca 59,44 % z celkovej
rozlohy okresu Košice II, pričom hustota obyvateľov v tejto mestskej časti dosahovala hodnoty 119,39
obyvateľov na 1 km2, teda tesne nad celoslovenský priemer a priemer v Košickom kraji, resp. hlboko pod
priemer okresu Košice II. Uvedená mestská časť má rastúci trend počtu obyvateľov. Počet obyvateľov
v dotknutej mestskej časti v predproduktívnom veku je väčší ako v poproduktívnom veku. Uvedená mestská
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časť je známa umiestnením závodu U. S. Steel Košice, ktorý je situovaný na území tejto mestskej časti a zaberá
značnú časť jej územia.
V okrese Košice – okolie celkovo žilo na území mesta Moldava nad Bodvou a obcí, ktorými prechádza
referenčný koridor, v roku 2015, 28 618 obyvateľov (z toho 14 107 mužov a 14 511 žien), čo predstavuje cca
22,97 % (22,77 % mužov a 23,17 % žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Košice - okolie. Tabuľka č. 71
uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci
okresu Košice - okolie.
Tabuľka 71: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Košice-okolie

mesto/obec

počet obyvateľov spolu

počet mužov

počet žien

Cestice
Čečejovce
Drienovec
Haniska
Komárovce
Mokrance

851
2 131
2 229
1 486
374
1 365

420
1 062
1 094
715
180
674

431
1 069
1 135
771
194
691

Moldava nad Bodvou
Veľká Ida
Turňa nad Bodvou
Sokoľany
Dvorníky-Včeláre
spolu

11 260
3 567
3 557
1 318
480
28 618

5 519
1 784
1 758
660
241
14 107

5 741
1 783
1 799
658
239
14 511

Rozloha území mesta Moldava nad Bodvou a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese
Košice – okolie predstavovala 192 678 903 m 2, čo predstavuje cca 12,56 % z celkovej rozlohy okresu Košice okolie. Tabuľka č. 72 uvádza rozlohu mesta Moldava nad Bodvou a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor
v rámci okresu Košice - okolie v roku 2015, hustotu ich obyvateľstva na 1 km 2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 72: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Košice-okolie

Cestice

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
65,22

Čečejovce
Drienovec
Haniska
Komárovce
Mokrance
Moldava nad Bodvou

86,35
78,94
85,6
44,25
58,39
568,23

24 527 473
28 070 247
17 289 408
8 496 566
23 411 289
19 765 039

↑
↑
→
↓
→
↑

Veľká Ida
Turňa nad Bodvou
Sokoľany
Dvorníky-Včeláre
spolu

113,71
152,57
339,01
34,92

31 007 493
23 211 768
3 874 465
13 660 524
192 678 903

↑
↑
↑
↓

mesto/obec
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Z hľadiska hustoty obyvateľstva obec Cestice, Drienovec, Komárovce, Mokrance a Dvorníky-Včeláre
predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom
priemere, na úrovni Košického kraja a na úrovni okresu Košice – okolie. Obec Čečejovce a Haniska z hľadiska
hustoty obyvateľstva predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu
v celoslovenskom priemere a na úrovni Košického kraja a s vyššou ako je tomu na úrovni okresu Košice –
okolie. Obec Veľká Ida z hľadiska hustoty obyvateľstva predstavuje obec z vyššou priemernou hustotou jej
obyvateľov na 1 km2, ako je tomu v celoslovenskom priemere a na úrovni okresu Košice – okolie a s nižšou ako
tomu je na úrovni Košického kraja. Mesto Moldava nad Bodvou a obce Turňa nad Bodvou a Sokoľany sú
z hľadiska hustoty obyvateľstva nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného priemeru. Z hľadiska
trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend je v obciach Čečejovce, Drienovec, Veľká Ida, Turňa nad
Bodvou, Sokoľany a v meste Moldava nad Bodvou, pričom približne vyrovnaný stav obyvateľov za posledné
obdobia je v obciach Cestice, Haniska a Mokrance a klesajúcu tendenciu majú obce Komárovce a DvorníkyVčeláre. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom veku u obcí Haniska,
Komárovce, Mokrance a Dvorníky-Včeláre, pričom u ostatných obcí a mesta Moldava nad Bodvou je tomu
naopak.
V okrese Rožňava celkovo žilo na území mesta Rožňava a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku
2015, 33 470 obyvateľov (z toho 16 107 mužov a 17 363 žien), čo predstavuje cca 53,38 % (52,55 % mužov
a 54,18 % žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Rožňava. Tabuľka č. 73 uvádza počet obyvateľov v roku
2015 na území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Rožňava.
Tabuľka 73: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Rožňava

mesto/obec
Bretka
Gemerská Panica
Rožňava

počet obyvateľov spolu
404
643
19 397

počet mužov
192
307
9 216

počet žien
212
336
10 181

Bohúňovo
Čoltovo
Gemerská Hôrka
Hrhov
Hrušov
Jablonov nad Turňou

284
476
1 302
1 102
340
774

140
234
624
552
164
371

144
242
678
550
176
403

Krásnohorská Dlhá Lúka
Krásnohorské Podhradie
Lipovník
Plešivec
Slavec
Brzotín

729
2 640
499
2 311
463
1 349

345
1 297
259
1 143
236
658

384
1 343
240
1 168
227
691

Jovice

757
33 470

369
16 107

388
17 363

spolu
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Rozloha území mesta Rožňava a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Rožňava
predstavovala 192 678 903 m 2, čo predstavuje cca 12,56 % z celkovej rozlohy okresu Rožňava. Tabuľka č. 74
uvádza rozlohu mesta Rožňava a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Rožňava v roku
2015, hustotu ich obyvateľstva na 1 km 2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 74: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Rožňava

Bretka
Gemerská Panica
Rožňava
Bohúňovo
Čoltovo

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
42,13
43,19
425,8
41,05
31,22

Gemerská Hôrka
Hrhov
Hrušov
Jablonov nad Turňou
Krásnohorská Dlhá Lúka
Krásnohorské Podhradie
Lipovník
Plešivec
Slavec
Brzotín
Jovice
spolu

mesto/obec

9 541 285
14 898 809
45 616 205
6 808 909
15 374 885

vývoj počtu
obyvateľov
→
↓
↑
↓
→

102,43
30,72
20,12
31,89
51,63
113,69

12 794 242
36 080 314
16 800 507
24 462 593
14 021 793
23 195 405

→
↓
↓
↓
→
↑

38,99
37,21
26,34
65,55
75,33

12 722 150
62 141 516
17 521 918
20 565 236
10 075 780
342 621 547

↓
→
→
↑
↑

rozloha (m2)

Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Bretka, Gemerská Panica, Bohúňovo, Čoltovo, Hrhov, Hrušov, Jablonov
nad Turňou, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Plešivec a Slavec predstavujú obce s nižšou priemernou
hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Košického kraja a na
úrovni okresu Rožňava. Obce Gemerská Hôrka, Brzotín a Jovice z hľadiska hustoty obyvateľstva predstavujú
obce s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere a na úrovni
Košického kraja a s vyššou ako je tomu na úrovni okresu Rožňava. Obec Krásnohorské Podhradie z hľadiska
hustoty obyvateľstva predstavuje obec z vyššou priemernou hustotou jej obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu
v celoslovenskom priemere a na úrovni okresu Rožňava a s nižšou ako tomu je na úrovni Košického kraja.
Mesto Rožňava je z hľadiska hustoty obyvateľstva nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného
priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend je v obciach Krásnohorské Podhradie,
Brzotín, Jovice a v meste Rožňava, pričom približne vyrovnaný stav obyvateľov za posledné obdobia je
v obciach Bretka, Čoltovo, Gemerská Hôrka, Krásnohorská Dlhá Lúka, Plešivec, Slavec a klesajúcu tendenciu
majú obce Gemerská Panica, Bohúňovo, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou a Lipovník. Počet obyvateľov
v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom veku u obcí Gemerská Panica, Bohúňovo, Hrhov,
Hrušov, Jablonov nad Turňou, Krásnohorská Dlhá Lúka a Lipovník, pričom u ostatných obcí a mesta Rožňava
je tomu naopak.
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V Banskobystrickom kraji celkovo žilo na území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015,
89 591 obyvateľov (z toho 42 936 mužov a 46 568 žien), čo predstavuje cca 13,72 % z celkového počtu
obyvateľov Banskobystrického kraja. Rozloha miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor
v Banskobystrickom kraji v roku 2015, predstavovala územie o výmere 779 096 971 m2, čo predstavuje cca 8,24
% z celkovej rozlohy Banskobystrického kraja.
V okrese Revúca celkovo žilo na území mesta Tornaľa a obce Gemer, ktorými prechádza referenčný koridor,
v roku 2015, 8 205 obyvateľov (z toho 3 907 mužov a 4 298 žien), čo predstavuje cca 20,45 % (19,80 % mužov
a 21,08 % žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Revúca. Tabuľka č. 75 uvádza počet obyvateľov v roku
2015 na území mesta Tornaľa a obce Gemer, ktorými prechádza referenčný koridor v okrese Revúca.
Tabuľka 75: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Revúca.

mesto/obec
Gemer
Tornaľa
spolu

počet obyvateľov spolu
895
7 310
8 205

počet mužov
451
3 456
3 907

počet žien
444
3 854
4 298

Rozloha území mesta Tornaľa a obce Gemer, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese
Revúca predstavovala 75 666 386 m 2, čo predstavuje cca 10,36 % z celkovej rozlohy okresu Revúca. Tabuľka
č. 76 uvádza rozlohu mesta Tornaľa a obce Gemer, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu
Revúca v roku 2015, hustotu ich obyvateľstva na 1 km 2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 76: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Revúca.

mesto/obec
Gemer
Tornaľa
spolu

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
49,79
127,16

rozloha (m2)
17 965 327
57 701 059
75 666 386

vývoj počtu
obyvateľov
↑
→

Z hľadiska hustoty obyvateľstva obec Gemer predstavuje obec s nižšou priemernou hustotou jej obyvateľov na
1 km2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Banskobystrického kraja a na úrovni okresu Revúca.
Mesto Tornaľa je z hľadiska hustoty obyvateľstva nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného
priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend je v obci Gemer, pričom približne
vyrovnaný stav obyvateľov za posledné obdobia je v meste Tornaľa. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku
je vyšší ako v poproduktívnom veku u obce Gemer a mesta Tornaľa.
V okrese Rimavská Sobota celkovo žilo na území obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015,
16 667 obyvateľov (z toho 8 182 mužov a 8 485 žien), čo predstavuje cca 19,71 % (19,86 % mužov a 19,56 %
žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Rimavská Sobota. Tabuľka č. 77 uvádza počet obyvateľov v roku
2015 na území obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Rimavská Sobota.
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Tabuľka 77: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Rimavská Sobota.

obec
Abovce
Blhovce
Bottovo
Čierny Potok
Číž
Dubovec
Gortva
Hajnáčka
Hodejov
Hodejovec
Chanava
Jesenské
Kráľ
Lenartovce
Lenka
Martinová
Orávka
Riečka
Rimavská Seč
Šimonovce
Širkovce
Štrkovec
Včelince
Zádor
spolu

počet obyvateľov spolu

počet mužov

počet žien

624
793

322
383

302
410

205
151
641
542
531
1 171

107
75
320
269
261
564

98
76
321
273
270
607

1 640
195
704
2 233
967
559

791
99
336
1 108
484
287

849
96
368
1 125
483
272

186
200
163
239
2 056
570

87
101
77
124
1 005
279

99
99
86
115
1 051
291

974
379
796
148
16 667

474
185
387
57
8 182

500
194
409
91
8 485

Rozloha území obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Rimavská Sobota
predstavovala 262 442 334 m 2, čo predstavuje cca 17,84 % z celkovej rozlohy okresu Rimavská Sobota.
Tabuľka č. 78 uvádza rozlohu obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Rimavská Sobota
v roku 2015, hustotu ich obyvateľstva na 1 km 2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 78: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Rimavská Sobota.

Abovce
Blhovce

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
76,1
42,44

Bottovo
Čierny Potok
Číž
Dubovec
Gortva
Hajnáčka

19,19
25,74
106,6
59,43
55,76
45,68

obec
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8 199 569
18 742 665

vývoj počtu
obyvateľov
→
→

10 788 919
5 905 699
6 144 297
9 196 092
9 630 359
25 668 417

→
→
→
↑
↑
→

rozloha (m2)
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Hodejov
Hodejovec
Chanava
Jesenské

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
95,01
17,31
37,01
130,37

Kráľ
Lenartovce
Lenka
Martinová
Orávka
Riečka
Rimavská Seč
Šimonovce
Širkovce
Štrkovec
Včelince
Zádor

obec

17 245 664
11 325 070
18 927 608
17 139 332

vývoj počtu
obyvateľov
↑
→
→
→

87,35
81,11
30,63
52,97
22,82
49,51

11 076 066
6 829 962
6 088 304
3 775 367
7 185 756
4 776 755

↑
↑
↓
→
↓
→

118,2
73,32
54,42
87,43
60,27
43,6

17 321 996
7 828 551
17 714 792
4 351 830
13 116 093
3 463 171

↑
↑
↑
→
↑
↑

spolu

rozloha (m2)

262 442 334

Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Blhovce, Bottovo, Čierny Potok, Gortva, Hajnáčka, Hodejovec, Chanava,
Lenka, Martinová, Orávka, Širkovce, Zádor a Riečka predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich
obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Banskobystrického kraja a na úrovni
okresu Rimavská Sobota. Obce Dubovec a Včelince z hľadiska hustoty obyvateľstva predstavujú obce s nižšou
priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere a na úrovni
Banskobystrického kraja a s vyššou ako je tomu na úrovni okresu Rimavská Sobota. Obce Číž, Hodejov, Kráľ,
Lenartovce, Šimonovce, Štrkovec a Abovce z hľadiska hustoty obyvateľstva predstavujú obce s nižšou
priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere a s vyššou ako tomu je
na úrovni Banskobystrického kraja a okresu Rimavská Sobota. Obce Jesenské a Rimavská Seč sú z hľadiska
hustoty obyvateľstva nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného priemeru. Z hľadiska trendu vývoja
počtu obyvateľov tak rastúci trend je v obciach Dubovec, Gortva, Hodejov, Kráľ, Lenartovce, Rimavská Seč,
Šimonovce, Širkovce, Včelince a Zádor, pričom približne vyrovnaný stav obyvateľov za posledné obdobia je
v obciach Blhovce, Bottovo, Číž, Hajnáčka, Hodejovec, Chanava, Jesenské, Martinová, Štrkovec, Abovce,
Riečka a klesajúcu tendenciu majú obce Lenka a Orávka. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku je nižší
ako v poproduktívnom veku u obcí Čierny Potok, Hajnáčka a Hodejov, pričom u ostatných obcí je tomu naopak.
V okrese Lučenec celkovo žilo na území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 51
008 obyvateľov (z toho 24 265 mužov a 26 743 žien), čo predstavuje cca 66,67 % z celkového počtu obyvateľov
okresu Lučenec. Tabuľka č. 79 uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území miest a obcí, ktorými prechádza
referenčný koridor v rámci okresu Lučenec.
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Tabuľka 79: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Lučenec.

mesto/obec
Lučenec

počet obyvateľov spolu
28 099

počet mužov
13 078

počet žien
15 021

Belina
Bulhary
Buzitka
Čamovce
Fiľakovo
Fiľakovské Kováče

626
318
503
619
10 687
910

285
151
261
315
5 100
452

341
167
242
304
5 587
458

Holiša
Kalonda
Nitra nad Ipľom
Panické Dravce
Prša
Rapovce

669
209
369
744
202
946

338
106
192
370
102
465

331
103
177
374
100
481

Šávoľ
Šíd
Šurice
Trebeľovce
Veľká nad Ipľom
Biskupice

556
1285
507
947
935
1 132

272
643
252
488
448
570

284
642
255
459
487
562

Trenč
Mikušovce
spolu

472
273
51 008

242
135
24 265

230
138
26 743

Rozloha území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Lučenec
predstavovala 250 645 526 m2, čo predstavuje cca 30 % z celkovej rozlohy okresu Lučenec. Tabuľka č. 80
uvádza rozlohu miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Lučenec v roku 2015, hustotu
ich obyvateľstva na 1 km 2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 80: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v rámci okresu Lučenec.

Lučenec
Belina
Bulhary
Buzitka
Čamovce

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
589,07
97,1
33,33
36,43
48,73

Fiľakovo
Fiľakovské Kováče
Holiša
Kalonda
Nitra nad Ipľom
Panické Dravce

660,88
79,87
64,82
23,99
45,33
66,77

mesto/obec
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47 789 809
6 483 223
9 540 000
13 806 380
12 610 864

vývoj počtu
obyvateľov
→
↑
↑
→
↑

16 176 914
11 424 316
10 343 660
8 817 226
8 117 883
11 150 550

↑
→
↑
↓
↑
→

rozloha (m2)
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Prša
Rapovce
Šávoľ
Šíd

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
58,32
106,96
51,43
84,38

Šurice
Trebeľovce
Veľká nad Ipľom
Biskupice
Trenč
Mikušovce

36,54
48,5
38,39
144,04
26,91
54,65

mesto/obec

spolu

3 480 861
8 867 896
10 860 322
15 240 000

vývoj počtu
obyvateľov
→
→
→
↑

13 998 770
19 546 665
24 420 201
7 879 932
17 556 910
4 986 207

↓
→
↑
→
↑
→

rozloha (m2)

250 645 526

Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Buzitka, Bulhary, Čamovce, Holiša, Kalonda, Nitra nad Ipľom, Panické
Dravce, Prša, Šávoľ, Šíd, Šurice, Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Trenč a Mikušovce predstavujú obce s nižšou
priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni
Banskobystrického kraja a na úrovni okresu Lučenec. Obec Fiľakovské Kováče z hľadiska hustoty obyvateľstva
predstavuje obec s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom
priemere a na úrovni okresu Lučenec a s vyššou ako je tomu na úrovni Banskobystrického kraja. Obce Belina
a Rapovce z hľadiska hustoty obyvateľstva predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na
1 km2, ako je tomu v celoslovenskom priemere a s vyššou ako tomu je na úrovni Banskobystrického kraja
a okresu Lučenec. Mestá Lučenec a Fiľakovo a obec Biskupice z hľadiska hustoty obyvateľstva nad úrovňou
celoslovenského, krajského a okresného priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend
je v meste Fiľakovo a v obciach Belina, Čamovce, Holiša, Nitra nad Ipľom, Veľká nad Ipľom a Trenč, pričom
približne vyrovnaný stav obyvateľov za posledné obdobia je v obciach Buzitka, Fiľakovské Kováče, Panické
Dravce, Prša, Rapovce, Šávoľ, Trebeľovce, Biskupice, Mikušovce a klesajúcu tendenciu majú mesto Lučenec,
obce Buzitka a Šurice. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom veku u mesta
Lučenec a obcí Buzitka, Kalonda, Prša a Šurice, pričom u mesta Fiľakovo a ostatných obcí je tomu naopak.
V okrese Veľký Krtíš celkovo žilo na území obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 13 711
obyvateľov (z toho 6 582 mužov a 7 042 žien), čo predstavuje cca 26 % z celkového počtu obyvateľov okresu
Veľký Krtíš. Tabuľka č. 81 uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území obcí, ktorými prechádza referenčný
koridor v rámci okresu Veľký Krtíš.
Tabuľka 81: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Veľký Krtíš.

obec

počet obyvateľov spolu

počet mužov

počet žien

Balog nad Ipľom
Bušince
Dolinka

837
1 450
481

405
691
226

432
759
255

Dolná Strehová
Chrastince

1048
239

511
119

537
120
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obec

počet obyvateľov spolu

počet mužov

počet žien

Ipeľské Predmostie
Kosihy nad Ipľom
Lesenice
Ľuboriečka

632
423
522
144

339
194
231
63

293
229
291
81

Malá Čalomija
Malé Zlievce
Muľa
Olováry
Opatovská Nová Ves
Pôtor

209
287
351
299
689
825

107
140
184
137
346
401

102
147
167
162
343
424

Sečianky
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Veľká Čalomija
Veľká Ves nad Ipľom
Veľké Zlievce

371
886
553
602
403
507

183
429
289
281
210
255

188
457
264
321
193
252

Záhorce
Želovce
spolu

674
1 279
13 711

319
609
6 582

355
670
7 042

Rozloha území obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Veľký Krtíš predstavovala
190 342 725 m2, čo predstavuje cca 22 % z celkovej rozlohy okresu Veľký Krtíš. Tabuľka č. 82 uvádza rozlohu
obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Veľký Krtíš v roku 2015, hustotu ich obyvateľstva na
1 km2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 82: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Veľký Krtíš

Balog nad Ipľom
Bušince
Dolinka
Dolná Strehová

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
99,99
116,72
65,98
49,6

8 350 666
12 500 110
7 298 002
21 130 000

vývoj počtu
obyvateľov
→
↑
↓
→

Chrastince
Ipeľské Predmostie
Kosihy nad Ipľom
Lesenice

60,29
45,72
62,34
69,91

3 997 385
13 834 179
6 825 322
7 387 844

→
↓
↓
↓

Ľuboriečka
Malá Čalomija

12,33
32,9

11 680 000
6 412 523

↑
↓

Malé Zlievce
Muľa
Olováry
Opatovská Nová Ves

31,26
28,55
16,14
75,7

9 053 570
12 275 789
18 619 191
9 154 377

↑
↑
↓
↑

Pôtor

42,89

19 280 000

↑

obce
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obce
Sečianky
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Veľká Čalomija

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
47,77
88,83
55,93
67,77

Veľká Ves nad Ipľom
Veľké Zlievce
Záhorce
Želovce
spolu

43,71
31,17
37,13
68,45

rozloha (m2)
7 849 434
9 883 901
10 039 505
8 897 440
9 209 173
16 300 068
17 976 171
18 758 282
190 342 725

vývoj počtu
obyvateľov
↓
↑
→
↓
→
→
↓
→

Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Ipeľské Predmostie, Malá Čalomija, Malé Zlievce, Muľa, Olováry,
Sečianky, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Zlievce a Záhorce predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich
obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Banskobystrického kraja a na úrovni
okresu Veľký Krtíš. Obce Dolinka, Chrastince, Kosihy nad Ipľom, Slovenské Ďarmoty, Veľká Čalomija a Želovce
z hľadiska hustoty obyvateľstva predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km2, ako
je tomu v celoslovenskom priemere a na úrovni okresu Veľký Krtíš a s vyššou ako je tomu na úrovni
Banskobystrického kraja. Obce Balog nad Ipľom, Lesenice, Opatovská Nová Ves a Sklabiná z hľadiska hustoty
obyvateľstva predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu
v celoslovenskom priemere a s vyššou ako tomu je na úrovni Banskobystrického kraja a okresu Veľký Krtíš.
Obec Bušince z hľadiska hustoty obyvateľstva je nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného
priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend je v obciach Bušince, Malé Zlievce, Muľa,
Opatovská Nová Ves a Sklabiná, pričom približne vyrovnaný stav obyvateľov za posledné obdobia je v obciach
Balog nad Ipľom, Chrastince, Slovenské Ďarmoty, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Zlievce, Želovce a klesajúcu
tendenciu majú obce Dolinka, Ipeľské Predmostie, Kosihy nad Ipľom, Lesenice, Malá Čalomija, Olováry,
Sečianky, Veľká Čalomija a Záhorce. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom
veku v obciach Balog nad Ipľom, Dolinka, Ipeľské Predmostie, Kosihy nad Ipľom, Lesenice, Malá Čalomija,
Olováry, Sečianky, Slovenské Ďarmoty, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Záhorce a Želovce, pričom
u ostatných obcí je tomu naopak.
V Nitrianskom kraji celkovo žilo na území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 111
895 obyvateľov (z toho 54 079 mužov a 57 816 žien), čo predstavuje cca 16,40 % z celkového počtu obyvateľov
Nitrianskeho kraja. Rozloha miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v Nitrianskom kraji v roku 2015,
predstavovala územie o výmere 724 372 920 m2, čo predstavuje cca 11,42 % z celkovej rozlohy Nitrianskeho
kraja.
V okrese Levice celkovo žilo na území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 22 038
obyvateľov (z toho 10 628 mužov a 11 410 žien), čo predstavuje cca 19 % z celkového počtu obyvateľov okresu
Levice. Tabuľka č. 83 uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území miest a obcí, ktorými prechádza
referenčný koridor v rámci okresu Levice.
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Tabuľka 83: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Levice.

mesto/obec
Farná

počet obyvateľov spolu
1 345

počet mužov
654

počet žien
691

Hrkovce
Hronovce
Ipeľský Sokolec
Kubáňovo
Lontov
Nýrovce

273
1 461
850
282
690
513

127
736
412
136
357
249

146
725
438
146
333
264

Sazdice
Sikenica
Šahy
Šalov
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce

482
644
7 463
376
675
6984
22 038

232
315
3 540
192
356
3322
10 628

250
329
3 923
184
319
3662
11 410

spolu

Rozloha území obcí a miest, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Levice predstavovala
312 030 481 m2, čo predstavuje cca 20 % z celkovej rozlohy okresu Levice. Tabuľka č. 84 uvádza rozlohu miest
a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Levice v roku 2015, hustotu ich obyvateľstva na 1
km2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 84:Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Levice.

Farná
Hrkovce
Hronovce
Ipeľský Sokolec
Kubáňovo
Lontov

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
41,15
34,04
47,38
46,67
23,56
46,09

Nýrovce
Sazdice
Sikenica
Šahy
Šalov
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce

38,47
26,32
25,15
175,29
19,59
34,7
124,2

mesto/obec

spolu

32 744 718
8 196 557
30 961 528
18 150 000
12 055 708
15 058 784

vývoj počtu
obyvateľov
↓
↓
→
↓
↓
→

13 491 016
18 239 196
25 549 021
42 725 813
19 040 000
19 295 326
56 522 814

↓
↑
→
↓
↓
↓
↓

rozloha (m2)

312 030 481

Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Farná, Hronovce, Kubáňovo, Lontov, Nýrovce, Sazdice, Sikenica,
Vyškovce nad Ipľom a Hrkovce predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je
tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Nitrianskeho kraja a na úrovni okresu Levice. Mestá Šahy
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a Želiezovce z hľadiska hustoty obyvateľstva sú nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného
priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend je v obci Sazdice, pričom približne
vyrovnaný stav obyvateľov za posledné obdobia je v obciach Hronovce, Lontov, Sikenica a klesajúcu tendenciu
majú obce Farná, Kubáňovo, Nýrovce, Vyškovce nad Ipľom, Hrkovce a mestá Šahy a Želiezovce. Počet
obyvateľov v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom veku v obciach Farná, Kubáňovo, Nýrovce,
Sikenica, Hrkovce a v meste Želiezovce, pričom u ostatných obcí je tomu naopak.
V okrese Nové Zámky celkovo žilo na území mesta Nové Zámky a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor,
v roku 2015, 60 492 obyvateľov (z toho 29 101 mužov a 31 391 žien), čo je cca 42,73 % (42,45 % mužov a 42,99
% žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Nové Zámky. Tabuľka č. 85 uvádza počet obyvateľov v roku 2015
na území mesta Nové Zámky a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Nové Zámky.
Tabuľka 85: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Nové Zámky.

mesto/obec
Nové Zámky
Andovce

počet obyvateľov spolu
38 721
1 418

počet mužov
18 382
690

počet žien
20 339
728

Dubník
Dvory nad Žitavou
Jasová
Jatov
Palárikovo
Tvrdošovce

1 644
5 131
1 183
779
4 278
5 153

804
2 564
553
385
2 126
2 506

840
2 567
630
394
2 152
2 647

Zemné
spolu

2 185
60 492

1 091
29 101

1 094
31 391

Rozloha území obcí a mesta Nove Zámky, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Nové
Zámky predstavovala 299 049 136 m2, čo predstavuje cca 22,20 % z celkovej rozlohy okresu Nové Zámky.
Tabuľka č. 86 uvádza rozlohu mesta Nové Zámky a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu
Nové Zámky v roku 2015, hustotu ich obyvateľstva na 1 km 2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 86: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Nové Zámky.

mesto/obec
Nové Zámky
Andovce
Dubník
Dvory nad Žitavou
Jasová
Jatov
Palárikovo
Tvrdošovce
Zemné
spolu
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Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Dubník, Dvory nad Žitavou, Jasová, Jatov, Palárikovo, Tvrdošovce
a Zemné predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu
v celoslovenskom priemere, na úrovni Nitrianskeho kraja a na úrovni okresu Nové Zámky. Mesto Nové Zámky
a obec Andovce z hľadiska hustoty obyvateľstva sú nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného
priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend je v obci Andovce, pričom približne
vyrovnaný stav obyvateľov za posledné obdobia je v obciach Dvory nad Žitavou, Jatov, Palárikovo, Tvrdošovce,
Zemné a klesajúcu tendenciu majú obce Dubník, Jasová a mesto Nové Zámky. Počet obyvateľov
v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom veku v obciach Andovce, Dubník, Jasová, Jatov,
Tvrdošovce a v meste Nové Zámky, pričom u ostatných obcí je tomu naopak.
V okrese Šaľa celkovo žilo na území mesta Šaľa a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 29
365 obyvateľov (z toho 14 350 mužov a 15 015 žien), čo predstavuje cca 55,92 % (55,81 % mužov a 56,03 %
žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Šaľa. Tabuľka č. 87 uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území
mesta Šaľa a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Šaľa.
Tabuľka 87: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Šaľa.

mesto/obec
Diakovce
Kráľová nad Váhom
Šaľa
Trnovec nad Váhom

počet obyvateľov spolu
2 255
1748
22 714
2648

počet mužov
1 104
838
11 077
1 331

počet žien
1 151
910
11 637
1 317

spolu

29 365

14 350

15 015

Rozloha území obcí a mesta Šaľa, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Šaľa
predstavovala 113 293 303 m 2, čo predstavuje cca 31,83 % z celkovej rozlohy okresu Šaľa. Tabuľka č. 88
uvádza rozlohu mesta Šaľa a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Šaľa v roku 2015,
hustotu ich obyvateľstva na 1 km 2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 88: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Šaľa.

mesto/obec
Diakovce
Kráľová nad Váhom
Šaľa
Trnovec nad Váhom
spolu

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
85,88
182,55
507,61
82

rozloha (m2)
26 279 985
9 509 471
44 967 300
32 536 547
113 293 303

vývoj počtu
obyvateľov
→
↑
↓
↑

Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Diakovce a Trnovec nad Váhom predstavujú obce s nižšou priemernou
hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Nitrianskeho kraja a na
úrovni okresu Šaľa. Mesto Šaľa a obec Kráľová nad Váhom z hľadiska hustoty obyvateľstva sú nad úrovňou
celoslovenského, krajského a okresného priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend
je v obci Kráľová nad Váhom, pričom približne vyrovnaný stav obyvateľov za posledné obdobia je v obciach
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Diakovce, Trnovec nad Váhom a klesajúcu tendenciu má mesto Šaľa. Počet obyvateľov v predproduktívnom
veku je nižší ako v poproduktívnom veku v obciach Diakovce, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom,
pričom v meste Šaľa je tomu naopak.
V Trnavskom kraji žilo na území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 34 449
obyvateľov (z toho 16 653 mužov a 17 796 žien), čo predstavuje cca 6,15 % z celkového počtu obyvateľov
Trnavského kraja. Rozloha miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v Trnavskom kraji v roku 2015,
predstavovala územie o výmere 175 892 238 m2, čo predstavuje cca 4,24 % z celkovej rozlohy Trnavského
kraja.
V okrese Galanta celkovo žilo na území miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 26 643
obyvateľov (z toho 12 889 mužov a 13 754 žien), čo predstavuje cca 28,41 % (28,04 % mužov a 28,77 % žien)
z celkového počtu obyvateľov okresu Galanta. Tabuľka č. 89 uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území
miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Galanta.
Tabuľka 89: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Galanta.

mesto/obec
Galanta
Košúty
Pusté Úľany
Sládkovičovo
Topoľnica

počet obyvateľov spolu
15 021
1 630
1 747
5 309
815

počet mužov
7 291
796
819
2 517
413

počet žien
7 730
834
928
2 792
402

Matúškovo
spolu

2 121
26 643

1 053
12 889

1 068
13 754

Rozloha území obcí a miest, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Galanta predstavovala
109 976 891 m2, čo predstavuje cca 17,14 % z celkovej rozlohy okresu Galanta. Tabuľka č. 90 uvádza rozlohu
miest a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Galanta v roku 2015, hustotu ich obyvateľstva
na 1 km2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 90: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Galanta.

mesto/obec
Galanta
Košúty
Pusté Úľany
Sládkovičovo
Topoľnica
Matúškovo
spolu
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Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Pusté Úľany, Topoľnica a Košúty predstavujú obce s nižšou priemernou
hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Trnavského kraja a na
úrovni okresu Galanta. Mestá Galanta a Sládkovičovo a obec Matúškovo z hľadiska hustoty obyvateľstva sú
nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak
rastúci trend je v obciach Košúty, Pusté Úľany a Matúškovo, pričom približne vyrovnaný stav obyvateľov za
posledné obdobia je v obci Topoľnica a klesajúcu tendenciu majú mestá Galanta a Sládkovičovo. Počet
obyvateľov v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom veku v obciach Topoľnica a Matúškovo a v
meste Galanta, pričom u ostatných obcí a mesta Sládkovičovo je tomu naopak.
V okrese Dunajská Streda celkovo žilo na území obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015, 7 806
obyvateľov (z toho 3 764 mužov a 4 042 žien), čo predstavuje cca 6,5 % z celkového počtu obyvateľov okresu
Dunajská Streda. Tabuľka č. 91 uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území obcí, ktorými prechádza
referenčný koridor v rámci okresu Dunajská Streda.
Tabuľka 91: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Dunajská Streda.

obec
Čakany
Janíky

počet obyvateľov spolu
618
905

počet mužov
288
434

počet žien
330
471

Štvrtok na Ostrove
Veľká Paka
Zlaté Klasy
spolu

1 750
942
3 591
7 806

849
454
1 739
3 764

901
488
1 852
4 042

Rozloha území obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Dunajská Streda
predstavovala 65 915 347 m2, čo predstavuje cca 6,2 % z celkovej rozlohy okresu Dunajská Streda. Tabuľka č.
92 uvádza rozlohu obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Dunajská Streda v roku 2015,
hustotu ich obyvateľstva na 1 km 2 a vývoj počtu obyvateľov.
Tabuľka 92: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Dunajská Streda.

obce
Čakany
Janíky
Štvrtok na Ostrove
Veľká Paka
Zlaté Klasy
spolu

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
56,21
79,21
134,16
50,91
300,75

rozloha(m2)
11 190 000
11 343 457
13 066 067
18 355 823
11 960 000
65 915 347

vývoj počtu
obyvateľov
↑
↓
↑
↑
↑

Z hľadiska hustoty obyvateľstva obce Pusté Úľany, Topoľnica a Košúty predstavujú obce s nižšou priemernou
hustotou ich obyvateľov na 1 km 2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Trnavského kraja a na
úrovni okresu Galanta. Mestá Galanta a Sládkovičovo a obec Matúškovo z hľadiska hustoty obyvateľstva sú
nad úrovňou celoslovenského, krajského a okresného priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 174 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

rastúci trend je v obciach Košúty, Pusté Úľany a Matúškovo, pričom približne vyrovnaný stav obyvateľov za
posledné obdobia je v obci Topoľnica a klesajúcu tendenciu majú mestá Galanta a Sládkovičovo. Počet
obyvateľov v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom veku v obciach Topoľnica a Matúškovo a v
meste Galanta, pričom u ostatných obcí a mesta Sládkovičovo je tomu naopak.
V Bratislavskom kraji celkovo žilo na území mesta Senec, mestských častí (brali sa do úvahy iba počty
obyvateľov za mestské časti Podunajské Biskupice, Petržalka a Jarovce) a na území obcí, ktorými prechádza
referenčný koridor, v roku 2015, 170 967 obyvateľov (z toho 81 407 mužov a 89 560 žien), čo predstavuje cca
27,0 % z celkového počtu obyvateľov Bratislavského kraja. Rozloha mesta Senec, mestských častí Bratislavy
(brali sa do úvahy iba výmery za mestské časti Podunajské Biskupice, Petržalka a Jarovce) a obcí, ktorými
prechádza referenčný koridor v Bratislavskom kraji v roku 2015, predstavovala územie o výmere
258 061 322 m2, čo predstavuje cca 12,57 % z celkovej rozlohy Bratislavského kraja.
V okrese Senec celkovo žilo na území mesta Senec a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015,
43 377 obyvateľov (z toho 21 027 mužov a 22 350 žien), čo predstavuje cca 55,5 % z celkového počtu
obyvateľov okresu Senec. Tabuľka č. 93 uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území mesta Senec a obcí,
ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Senec.
Tabuľka 93: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Senec.

mesto/obec
Hrubý Šúr
Kostolná pri Dunaji
Kráľová pri Senci
Reca

počet obyvateľov spolu
908
618
1 845
1 445

počet mužov
447
296
895
731

počet žien
461
322
950
714

Miloslavov
Most pri Bratislave
Nová Dedinka
Rovinka
Senec
Tomášov

2 200
2 780
2 431
3 262
18 658
2 469

1 057
1 362
1 194
1 564
9 043
1 174

1 143
1 418
1 237
1 698
9 615
1 295

Tureň
Vlky
Zálesie
Nový Svet
spolu

1 115
415
1 875
94
43 377

553
199
896
52
21 027

562
216
979
42
22 350

Rozloha území obcí a mesta Senec, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Senec
predstavovala 165 545 808 m2, čo predstavuje cca 46 % z celkovej rozlohy okresu Senec. Tabuľka č. 94 uvádza
rozlohu mesta Senec a obcí, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci okresu Senec v roku 2015, hustotu
ich obyvateľstva na 1 km2 a vývoj počtu obyvateľov.
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Tabuľka 94: Rozloha dotknutých sídiel, husto a vývoj počtu obyvateľstva v okrese Senec.

Hrubý Šúr
Kostolná pri Dunaji
Kráľová pri Senci
Reca
Miloslavov

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
142,42
74,95
91,53
145,25
222,28

Most pri Bratislave
Nová Dedinka
Rovinka
Senec
Tomášov
Tureň
Vlky
Zálesie
Nový Svet
spolu

mesto/obec

6 207 004
8 072 485
19 912 171
9 921 047
10 190 000

vývoj počtu
obyvateľov
↑
↑
↑
↑
↑

141,24
231,68
354,85
476,14
123,66
207,82

19 010 163
10 242 428
8 853 137
38 713 546
19 958 233
5 302 785

↑
↑
↑
↑
↑
↑

115,68
312,49
11,62

3 622 181
5 865 836
7 747 277
165 545 808

→
↑
↑

rozloha (m2)

Obce Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci a Nový Svet predstavujú obce s nižšou priemernou hustotou ich
obyvateľov na 1 km2, ako je tomu v celoslovenskom priemere, na úrovni Bratislavského kraja a na úrovni okresu
Senec. Obce Hrubý Šúr, Reca, Most pri Bratislave, Tomášov, Tureň a Vlky sú nad úrovňou celoslovenského
priemeru a pod úrovňou priemeru Bratislavského kraja a okresu Senec. Obec Nová Dedinka z hľadiska hustoty
obyvateľstva je nad úrovňou celoslovenského priemeru a okresu Senec a pod úrovňou priemeru Bratislavského
kraja. Mesto Senec a obce Rovinka a Zálesie z hľadiska hustoty obyvateľstva sú nad úrovňou celoslovenského,
krajského a okresného priemeru. Z hľadiska trendu vývoja počtu obyvateľov tak rastúci trend je vo všetkých
dotknutých obciach a v meste Senec okrem obce Vlky, kde je približne vyrovnaný stav obyvateľov za posledné
obdobia. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku je nižší ako v poproduktívnom veku v obci Nový Svet,
pričom u ostatných obcí a v meste Senec je tomu naopak.
V okrese Bratislava II, resp. v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorou prechádza referenčný
koridor, celkovo žilo v roku 2015, 21 644 obyvateľov (z toho 10 140 mužov a 11 504 žien), čo predstavuje cca
19,12 % (19,45 % mužov a 18,84 % žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Bratislava II. Rozloha Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorou prechádza referenčný koridor, v roku 2015 v okrese Bratislava
II predstavovala cca 45,94 % z celkovej rozlohy okresu Bratislava II. Z hľadiska hustoty obyvateľstva, tak tá
dosahuje na úrovni okresu Bratislava II vysoko nadpriemerné hodnoty oproti celoslovenskému priemeru, tak
ako v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (507,99 obyvateľov na 1 km 2 pri rozlohe 42 492 968
m2), čo je však menej ako priemer v samotnom okrese. Z hľadiska vývoja počtu obyvateľov, tak v Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice má vyrovnanú, resp. mierne rastúcu tendenciu, pričom počet obyvateľov
v predproduktívnom veku je väčší ako v poproduktívnom veku.
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V okrese Bratislava V celkovo žilo na území mestských častí Bratislavy Petržalka a Jarovce, ktorými prechádza
referenčný koridor, v roku 2015, 105 946 obyvateľov (z toho 50 240 mužov a 55 706 žien), čo predstavuje cca
95,54 % (95,42 % mužov a 95,65 % žien) z celkového počtu obyvateľov okresu Bratislava V. Tabuľka č. 95
uvádza počet obyvateľov v roku 2015 na území mestských častí Bratislavy Petržalka a Jarovce, ktorými
prechádza referenčný koridor v rámci okresu Bratislava V.
Tabuľka 95: Počet dotknutých obyvateľov v rámci okresu Bratislava V.

mestská časť

počet obyvateľov spolu

počet mužov

počet žien

Bratislava - Jarovce
Bratislava - Petržalka
spolu

2 011
103 935
105 946

1 001
49 239
50 240

1010
54 696
55 706

Rozloha mestských častí Bratislavy Petržalky a Jaroviec, ktorými prechádza referenčný koridor, v roku 2015
v okrese Bratislava V predstavovala 50 022 546 m 2, čo predstavuje cca 53,10 % z celkovej rozlohy okresu
Bratislava V. Hustota obyvateľstva dosahuje na úrovni okresu Bratislava V vysoko nadpriemerné hodnoty oproti
celoslovenskému priemeru a priemeru za Bratislavský kraj (1 177,67 obyvateľov na 1 km2) a to hlavne z dôvodu
hustoty obyvateľstva v Mestskej časti Bratislava – Petržalka, keďže hustota obyvateľstva v Mestskej časti
Bratislava – Jarovce nedosahuje úrovne celoslovenského priemeru, Bratislavského kraja a ani okresu Bratislava
V. Výmera dotknutých mestských častí a hustota ich obyvateľstva je uvedená v tabuľke č. 96.
Tabuľka 96: Rozloha dotknutých sídiel, hustota a vývoj počtu obyvateľstva v rámci okrese Bratislava V.

mestská časť
Bratislava - Jarovce
Bratislava - Petržalka
spolu

hustota obyvateľstva
(osoba/km2)
91,13
3 631,96

výmera (m2)
21 342 442
28 680 104
50 022 546

vývoj počtu
obyvateľov
↑
↓

Z hľadiska vývoja počtu obyvateľov, tak v Mestskej časti Bratislava – Jarovce má rastúcu tendenciu
a v Mestskej časti Bratislava – Petržalka má klesajúcu tendenciu. Počet obyvateľov v dotknutých mestských
častiach v predproduktívnom veku je väčší ako v poproduktívnom veku.

III.3.2 Nezamestnanosť
Obr. č. 51 znázorňuje mieru evidovanej nezamestnanosti (na úrovni okresov) ku 31. 5. 2016, pričom z nej
vyplýva, že referenčný koridor prechádza aj územiami s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti, hlavne
čo sa týka okresov Banskobystrického kraja a čiastočne aj Košického kraja (okrem okresu Košice II). Miera
evidovanej nezamestnanosti sa v týchto okresoch pohybuje na úrovni od 15 % po 20 % pri okresoch Košice –
okolie, Lučenec a Veľký Krtíš, od 20 % po 25 % pri okresoch Revúca a Rožňava a nad 25 % pri okrese Rimavská
Sobota. Nad priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti na Slovensku je aj okres Levice. Ostatné dotknuté
okresy majú mieru evidovanej nezamestnanosti nižšiu ako je celoslovenský priemer.
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Obrázok 51: Miera evidovanej nezamestnanosti.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

III.3.3 Technická a dopravná infraštruktúra
V rámci referenčného koridoru dôjde ku križovaniu, resp. k súbehu s nadzemnými a podzemnými prvkami
technickej a dopravnej infraštruktúry a zásahu do ochranných a bezpečnostných pásiem týchto prvkov. Okrem
už vyššie spomínaných prvkov dopravnej infraštruktúry sa referenčný koridor dotýka, resp. križuje aj
pripravované trasy diaľničných úsekov a úsekov rýchlostných ciest (napr. D4 a R7, R2, R1) a významné (napr.
prepravná sieť Eustream, a. s. a ropovod Družba) a diaľkové produktovody. Celkovo tak dôjde ku križovaniu
produktovodov ako napr. vodovodov, kanalizácii, nadzemných vedení elektrickej energie, plynovodov
a telekomunikačnej siete a ich uzlov, resp. ku križovaniu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. až III. triedy
a miestnych, poľných a lesných ciest a železničných tratí (napr. aj plánovanej VRT) a staníc a zastávok, pričom
sa bude zasahovať napr. aj do ochranných pásiem letísk (Košice, Haniska, Veľká Ida, Drienovec, Rimavská
Seč, Prša, Lučenec, Sklabiná, Jasová, Nové Zámky, Šurany, Kráľová pri Senci a Bratislava) a leteckých
pozemných zariadení.

III.3.4 Kultúrno-historické pamiatky
Územie referenčného koridoru neprechádza územiami pamiatkových rezervácií alebo pamiatkovými zónami,
pričom na území dotknutých obcí a miest, resp. ich mestských častí sa nachádza iba Pamiatková zóna Šahy.
Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok podľa obcí a miest, resp. Mestskej časti Šaca, ktorými prechádza
referenčný koridor v rámci Košického kraja, resp. okresov Košice II, Košice – okolie a Rožňava uvádza tabuľka
č. 97.

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 178 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Tabuľka 97: Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci Košického kraja.

kraj/okres
Košický spolu
Košice II (Mestská časť Šaca) spolu
Košice-okolie spolu
Rožňava spolu
počet národných
mesto/obec
kultúrnych pamiatok
Cestice
1
Čečejovce
2
Drienovec
2
Haniska
Moldava nad Bodvou

2
3

Veľká Ida

2

Turňa nad Bodvou
Sokoľany
Dvorníky-Včeláre
Bretka
Gemerská Panica
mesto Rožňava

7
1
3
1
1
48

počet národných kultúrnych pamiatok
116
2
23
91
mesto/obec
Bohúňovo
Čoltovo
Hrhov
Hrušov
Jablonov nad Turňou
Krásnohorské
Podhradie
Lipovník
Plešivec
Slavec

počet národných
kultúrnych pamiatok
1
2
4
2
2
6

Brzotín

1
6
8
7

Jovice

2

Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok podľa obcí a miest, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci
Banskobystrického kraja, resp. okresov Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš uvádza tabuľka č. 98.
Tabuľka 98: Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci Banskobystrického kraja.

kraj/okres
Banskobystrický spolu
Revúca spolu
Rimavská Sobota spolu
Lučenec spolu
Veľký Krtíš
počet národných
mesto/obec
kultúrnych pamiatok
Gemer
2
Tornaľa
6
Čierny Potok
1
Číž
2
Dubovec
1
Hajnáčka
2
Hodejov
4
Chanava
5
Jesenské
4
Kráľ
1
Lenka
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počet národných kultúrnych pamiatok
120
8
33
62
17
počet národných
mesto/obec
kultúrnych pamiatok
51
Lučenec
4
Fiľakovo
1
Holiša
1
Kalonda
Prša
Šávoľ
Šurice
Biskupice
Balog nad Ipľom
Bušince
Ipeľské Predmostie

1
1
2
1
2
2
2
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Martinová
Rimavská Seč
Šimonovce
Širkovce

1
2
2
4

Včelince
Abovce

1
1

Riečka

1

Kosihy nad Ipľom
Malá Čalomija
Malé Zlievce
Muľa
Sklabiná

1
1
2
1
3
1
1
1

Veľká Čalomija
Veľké Zlievce
Želovce

Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok podľa obcí a miest, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci
Nitrianskeho kraja, resp. okresov Levice, Nové Zámky a Šaľa uvádza tabuľka č. 99.
Tabuľka 99: Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci Nitrianskeho kraja.

počet národných kultúrnych pamiatok
47
9

kraj/okres
Nitriansky spolu
Levice spolu
Nové Zámky spolu

30
8

Šaľa spolu

Hronovce

počet národných
kultúrnych pamiatok
1

Nové Zámky

Nýrovce
Sazdice
Šahy
Želiezovce
Diakovce
Šaľa
Trnovec nad Váhom

1
1
4
2
3
4
1

Andovce
Dubník
Dvory nad Žitavou
Jatov
Palárikovo
Tvrdošovce
Zemné

mesto/obec

mesto/obec

počet národných
kultúrnych pamiatok
18
1
3
2
1
2
2
1

Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok podľa obcí a miest, ktorými prechádza referenčný koridor v rámci
Trnavského kraja, resp. okresov Galanta a Dunajská Streda uvádza tabuľka č. 100.
Tabuľka 100: Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci Trnavského kraja.

kraj/okres
Trnavský spolu
Galanta spolu
Dunajská Streda spolu
počet národných
mesto/obec
kultúrnych pamiatok
Galanta
7
Košúty
2
Pusté Úľany
3
Sládkovičovo
1

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 180 -
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20
16
4
počet národných
mesto/obec
kultúrnych pamiatok
Matúškovo
3
3
Janíky
Štvrtok na Ostrove

1
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Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok podľa obcí a miest, resp. dotknutých mestských častí Bratislavy
(Podunajské Biskupice, Petržalka a Jarovce), ktorými prechádza referenčný koridor v rámci Bratislavské kraja,
resp. okresov Senec, Bratislava II a Bratislava V uvádza tabuľka č. 101.
Tabuľka 101: Počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci Bratislavského kraja.

kraj/okres
Bratislavský spolu
Senec spolu
Bratislava II/Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice spolu
Bratislava V spolu
počet národných
mesto/obec
kultúrnych pamiatok
Kostolná pri Dunaji
1
Kráľová pri Senci
3
Bernolákovo
7
Malinovo
2
Most pri Bratislave

3

Nová Dedinka

1

počet národných kultúrnych pamiatok
45
27
7
11
mesto/obec
Rovinka
Senec
Tomášov
Veľký Biel
Mestská časť
Bratislava - Jarovce
Mestská časť
Bratislava - Petržalka

počet národných
kultúrnych pamiatok
1
7
1
1
2
9

III.3.5 Cestovný ruch, rekreácia a voľný čas
Z pohľadu turistických atrakcií, resp. miest vyhľadávanými turistami a na rekreáciu sa v rámci referenčného
koridoru a v jeho okolí nachádzajú napr. hrady, kaštiele a kúrie (napr. Kaštiele a kúria vo Veľkej Ide, Kaštieľ
v Čečejovciach, Kaštieľ v Drienovci, zrúcanina Turnianskeho hradu, zrúcanina Turnianskeho hradu, Kaštieľ
v Turnianskom Podhradí, Hrad Krásna Hôrka, Kaštieľ v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kaštieľ v Brzotíne, zrúcanina
Hradu Brzotín, Kaštieľ v Králi, zrúcanina hradu Hajnáčka, Kaštieľ v Hajnáčke, Kaštieľ v Čamovciach, Fiľakovský
hrad, Kaštieľ v Trebeľovciach, Kaštieľ v Malých Zlievcach, Kaštieľ v Želovciach, Kaštieľ a kúria v Sečiankach,
Pevnosť Nové Zámky, Kaštieľ v Palárikove, Kaštieľ v Tvrdošovciach, Kaštiele v Galante, Kaštieľ a kúrie
v Košútoch, Kaštieľ v Sládkovičove, Kaštieľ v Kráľovej pri Senci, Kaštieľ vo Veľkom Bieli, Kaštieľ Malinovo,
Kaštieľ v Tomášove, Kaštieľ v Senci, Kaštieľ v Rovinke, Kaštieľ v Lieskovci, Kaštieľ a kúria v Podunajských
Biskupiciach), sakrálne pamiatky, národné kultúrne pamiatky, pomníky, múzeá, galérie, turisticky vyhľadávané
miesta v oblasti Slovenského krasu a jeho jaskyne, Krásnohorská jaskyňa, Silická a Plešivecká planina,
Gombasecká jaskyňa, kúpele Číž, termálne kúpaliská a aquaparky (napr. v Rapovciach, Galante, Senci),
vidiecka turistika a chatové oblasti, agroturistika a jazdy na koňoch, vodná turistika, splavy a vodné športy (napr.
Dunaj, Malý Dunaj, Váh a Senecké jazerá), rybolov (rybníky a rybárske revíry), poľovné revíry a bažantnice,
vínne cesty, cykloturistika, jednodňová turistika (kongresová, nákupná návšteva kultúrnych zariadení
a športových a kultúrnych podujatí, a to najmä v Bratislave, resp. vo väčších mestách a miestach konaní
významných podujatí). K bežným formám oddychu, rekreácie a trávenia voľného času patrí aj záhradkárčenie,
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ktoré je charakteristické aj pre územia okolo železničných tratí. Obr. č. 52 znázorňuje regióny cestovného ruchu
na Slovensku podľa Regionalizácie cestovného ruchu v Slovenskej republike a to pre strednodobý horizont.
Obrázok 52: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike

Zdroj: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike
Na základe uvedenej mapy referenčný koridor prechádza z hľadiska strednodobého horizontu regiónmi
cestovného ruchu Košický (národného významu)

– okresy Košice II a Košice-okolie, Gemerský

(nadregionálneho významu) – okresy Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, pričom územia okolo obce Číž
a Rožňavy majú štatút národného významu, Ipeľský (regionálneho významu) – okresy Lučenec, Veľký Krtíš
a čiastočne Levice, Nitriansky (nadregionálneho významu), ide čiastočne o okresy Levice a Nové Zámky,
Dolnopovažský (nadregionálneho významu) – okresy Šaľa a Galanta, Podunajský Levice (nadregionálneho
významu), ide o okres Dunajská Streda a Bratislavský (medzinárodného významu), ide o okresy Senec,
Bratislava II a Bratislavy V. Medzi nosné aktivity cestovného ruchu, rekreácie a trávenia voľného času
v nasledujúcich regiónoch patria (viď obr. č. 53):
o

Košický: pobyt pri vode, pobyt v lesoch, resp. horách, pešia turistika, cykloturistika, poznávanie
pamiatok, návšteva múzeí a prírodných expozícií, návšteva podujatí a obchodné cesty,

o

Gemerský: pobyt v lesoch, resp. horách, pešia turistika, cykloturistika, vidiecky turizmus, poznávanie
pamiatok a návšteva múzeí a prírodných expozícií,

o

Ipeľský: pobyt pri termálnych vodách, kúpeľná liečba, vidiecky turizmus a vinárske aktivity,

o

Nitriansky: pobyt pri termálnych vodách, vidiecky turizmus, vinárske aktivity, poznávanie pamiatok,
návšteva podujatí a obchodné cesty,

o

Dolnopovažský: pobyt pri vode, pobyt pri termálnych vodách, kúpeľná liečba a obchodné cesty,

o

Podunajský: pobyt pri vode, pobyt pri termálnych vodách, cykloturistika, vidiecky turizmus, vinárske
aktivity a poznávanie pamiatok,
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o

Bratislavský: pobyt pri vode, cykloturistika, vinárske aktivity, poznávanie pamiatok, návšteva múzeí
a prírodných expozícií, pešia turistika, návšteva podujatí a obchodné cesty.
Obrázok 53: Nosné aktivity cestovného ruchu, rekreácie a trávenia voľného času

Zdroj: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike

SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA
Podľa environmentálnej regionalizácie Slovenska (obr. č. 54) prechádza referenčný koridor všetkými typmi
územia, t. j. od regiónov s vysokou kvalitou prostredia až po regióny silne narušené. Ako vidieť z obr. č. 54
začiatok a koniec referenčného koridoru (v rámci SR) zasahuje do silno narušených území, resp. nimi priamo
prechádza. Ide o oblasť Košickej kotliny (okresy Košice II, Košice – okolie) a oblasť Podunajskej roviny (okresy:
Bratislava II, Bratislava V). Z hľadiska environmentálnej kvality územia Slovenska (SAŽP, 2013) je úsek
referenčného koridoru v rámci Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny v porovnaní s ostatnou časťou,
najmä v lokalite Krupinskej planiny, Juhoslovenskej kotliny, Bodvianskej pahorkatiny a Cerovej vrchoviny viac
negatívne ovplyvňované.
Kvalita životného prostredia dotknutého územia je na tomto mieste popísaná na základe dostupných údajov
a dát. Popis je všeobecný bez detailizácie jednotlivých zdrojov a charakteristiky kvality životného prostredia
viažucej sa na konkrétny variant riešenia zámeru. Detailizácia popisu kvality životného prostredia,
environmentálnych problémov, záťaží alebo rizík, a vplyvu konkrétneho variantu riešenia zámeru na ne, bude
rozpracovaná v nasledujúcej etape procesu posudzovania. Toto sa aj konkretizuje špecifickými požiadavkami
vznesenými v rámci nasledujúceho rozsahu hodnotenia. Súčasne sa zhodnotí aj miera vplyvov na uvedené
problémy, resp. prípadné vyvolané kompenzačné alebo sanačné opatrenia, ktorými sa budú riešiť aj jestvujúce
problémy v trase hodnoteného variantu budúcej širokorozchodnej trate a jej sprievodnej infraštruktúry.
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Obrázok 54: Environmentálna regionalizácia SR, stav k r. 2013

Zdroj: SAŽP, 2014
Referenčný koridor prechádza územím v rámci Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny, ktoré je
z hľadiska environmentálnej kvality označené ako prostredie silne narušené až narušené (obr. č. 55). Sú to
predovšetkým oblasti: Bratislavská, Galantská a Novozámocká a tiež aj Dolnopohronský okrsok.
Obrázok 55: Regióny environmentálnej kvality SR, stav k r. 2013.

Zdroj: SAŽP, 2014
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V nasledujúcich častiach je uvedený opis záujmového územia z hľadiska kvality zložiek životného prostredia
s dôrazom na informácie o kvalite pôdneho prostredia, ovzdušia, povrchových a podzemných vôd,
o environmentálnych záťažiach a o zdravotnom stave obyvateľstva v jednotlivých okresoch, resp. krajoch,
ktorými prechádza navrhnutý referenčný koridor. Informácie sú spracované na základe existujúcich údajov.
Nerozlišuje sa priestorová variantnosť riešenia zámeru tak ako je opísaná vyššie.

III.4.1 Stav pôdneho prostredia
Pôdne prostredie je v riešenom území najviac ohrozované pôdnou a veternou eróziou, acidifikáciou,
kontamináciou a zhutňovaním pôdy. K zvýšeným prejavom vodnej erózie dochádza v riešenom území hlavne
na poľnohospodárskych pôdach, na ktorých sa uplatňujú nesprávne poľnohospodárske postupy. Významný
vplyv na veternú eróziu má expozícia voči vetru, zrnitostné zloženie pôd a ich ochrana vegetačným krytom.
Ťažké (ílovito-hlinité) a veľmi ťažké pôdy (ílovité) skôr odolávajú odvievaniu pôdnych častíc, ako stredne ťažké
pôdy (hlinité) a ľahké (piesočnaté) pôdy. Preto je potenciálne riziko postihnutia pôd veternou eróziou nižšie
v depresiách s ílovitohlinitými pôdami, ako na otvorenej rovine alebo vyvýšeninách s hlinitými alebo
piesočnatými pôdami. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra (abrázia),
odnášaním rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom mieste (akumulácia).
Týmto typom erózie sú spôsobené škody nielen na poľnohospodárskej pôde a v poľnohospodárskej výrobe, ale
v jej dôsledku dochádza aj k zanášaniu komunikácií, vodných tokov a vytváraniu návejov a znečisťovaniu
ovzdušia.
Za pôdy primárne náchylné na zhutnenie sú považované ťažké pôdy. Sekundárna kompakcia je vyvolávaná
nevhodným obhospodarovaním pôd. Zhutnenie pôd výrazne obmedzuje produkčný potenciál pôd. Kriticky
znižuje retenciu vody v pôde, čím zhoršuje parametre vodného režimu v krajine. Zhutnením sú najviac ohrozené
ťažké pôdy a pôdy obrábané ťažkými poľnohospodárskymi mechanizmami. Realizovanie poľnohospodárskych,
výrobných a ťažobných aktivít potenciálne zvyšuje nebezpečenstvo kontaminácie pôd. Potenciálnymi bodovými
zdrojmi znečistenia pôd môžu byť čierne (príp. riadené) skládky odpadov, a to na poľnohospodárskej ako aj
lesnej pôde. V okolí týchto skládok sa môžu koncentrovať neznáme, často veľmi toxické látky.
V rámci Košickej kotliny prevláda relatívne čistá pôda, pričom v úseku medzi Veľkou Idou a Cesticami sa
nekontaminovaná pôda (geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (As, Pb a Hg) dosahuje
limitné hodnoty A). Obdobne tomu je v úseku Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou (geogénne podmienený
obsah niektorých rizikových prvkov (Cr, Ni a Co) dosahuje limitné hodnoty A). V okolí obce Drienovec sa
nachádza kontaminovaná pôda, pričom obsah rizikových prvkov (Cr, Ni a Co) je vyšší ako limitné hodnoty B.
Tvar reliéfu v riešenom území spolu s pôdno-klimatickými charakteristikami ovplyvňujú intenzitu priebehu erózie
pôdy a jej plošné rozšírenie. Väčšia časť výmery poľnohospodárskej pôdy sa nachádza na pozemkoch s nízkou
svahovitosťou (do 12°), preto sa toto územie zaraďuje do kategórie so žiadnou až nízkou potenciálnou vodnou
eróziou. Svojim negatívnym vplyvom na pôdy z hľadiska chemickej degradácie sa podieľajú najviac banská
činnosť a hutníctvo. Hutníctvo (U.S.Steel Košice) sú hlavným zdrojom kontaminantov pôdy v Košickej kotline.
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Spracovaním železnej rudy dovážanej z Ukrajiny sa produkujú exhaláty SOx, NOx a navyše aj Cu, Mn, Pb
a ťažkých kovov.
Vplyv poľnohospodárskej výroby sa používaním rôznych agrochemikálii lokálne prejavuje miernym zvýšením
koncentrácie niektorých rizikových prvkov (zvýšené koncentrácie Cd, Ni Cu a Zn).
V rámci Slovenského krasu prevládajú nekontaminované pôdy (geogénne podmienený obsah niektorých
rizikových prvkov (As) dosahuje limitné hodnoty A), ide o územie referenčného koridoru od obce DvorníkyVčeláre po obec Jablonov nad Turňou.
V rámci Rožňavskej kotliny prevládajú relatívne čisté pôdy. Pri Rožňave je nadlimitný aj obsah Pb a Cd
vznikajúci z banskej činnosti.
Na území Silickej planiny (oblasť Gombaseku) v rámci referenčného koridoru sa nachádza územie
s kontaminovanou pôdou, pričom obsah rizikových prvkov (As a Hg) je vyšší ako limitné hodnoty B, ostatná časť
územia referenčného koridoru v rámci Silickej a Plešivskej planiny je územím s nekontaminovanou pôdou
(geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (As a Hg) dosahuje limitné hodnoty A).
V rámci Rimavskej kotliny a Cerovej vrchoviny prevládajú relatívne čisté pôdy, pričom južne od mesta Tornaľa
po obec Riečka sa nachádza územie s nekontaminovanou pôdou (geogénne podmienený obsah niektorých
rizikových prvkov dosahuje limitné hodnoty A).
Z hľadiska ohrozenia poľnohospodárskych pôd veternou eróziou patrí takmer celá časť riešeného územia do
kategórie so žiadnou až slabou intenzitou erózie. Vyššie stupne eróznej ohrozenosti (vysoká až extrémna
erózia) sa môžu prejaviť na rovinách s ľahkými piesočnatými pôdami.
V rámci Lučeneckej kotliny prevládajú relatívne čisté pôdy, pričom juhovýchodne od mesta Lučenec sa
nachádza územie s nekontaminovanou pôdou (geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov
dosahuje limitné hodnoty A).
Z hľadiska ohrozenia poľnohospodárskych pôd veternou eróziou patrí takmer celá časť riešeného územia do
kategórie so žiadnou až slabou intenzitou erózie. Vyššie stupne eróznej ohrozenosti (vysoká až extrémna
erózia) sa môžu prejaviť na rovinách s ľahkými piesočnatými pôdami.
V rámci Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny prevládajú relatívne čisté pôdy, pričom v okolí obce Dolinka sa
nachádza územie s nekontaminovanou pôdou (geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (V)
dosahuje limitné hodnoty A).
Z hľadiska ohrozenia poľnohospodárskych pôd veternou eróziou patrí takmer celá časť riešeného územia do
kategórie so žiadnou až slabou intenzitou erózie. Vyššie stupne eróznej ohrozenosti (vysoká až extrémna
erózia) sa môžu prejaviť na rovinách s ľahkými piesočnatými pôdami.
V rámci Podunajskej pahorkatiny prevládajú relatívne čisté pôdy, pričom východne od mesta Želiezovce sa
nachádza územie s nekontaminovanou pôdou (geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (As,
Cu a Pb) dosahuje limitné hodnoty A).
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Väčšina poľnohospodárskych pôd v riešenom území nie je ohrozená vodnou eróziou, resp. jej intenzita je len
veľmi nízka. Z hľadiska ohrozenia pôd veternou eróziou je situácia veľmi podobná. Veternou eróziou sú
ohrozené najprodukčnejšie pôdy. Vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej výroby sa používanie viacerých
agrochemikálií prejavuje miernym zvýšením koncentrácie niektorých rizikových prvkov v poľnohospodárskych
pôdach nad A referenčnú hodnotu, hlavne zvýšené koncentrácie Cd, Ni, Cu a Zn. Zvýšené koncentrácie
niektorých rizikových látok boli zistené aj v alúviu rieky Hron.
V rámci Podunajskej roviny prevládajú relatívne čisté pôdy, pričom v úseku referenčného koridoru od obce
Trnovec nad Váhom po Sládkovičovo sa nachádza územie s nekontaminovanou pôdou (geogénne podmienený
obsah niektorých rizikových prvkov (As) dosahuje limitné hodnoty A). Obdobne tomu je aj v území južne od obcí
Tomášov a Malinovo po územie obce Rovinka.
Väčšina poľnohospodárskych pôd v riešenom území nie je ohrozená vodnou eróziou, resp. jej intenzita je len
veľmi nízka. Z hľadiska ohrozenia pôd veternou eróziou je situácia veľmi podobná. Veternou eróziou sú
ohrozené najprodukčnejšie pôdy. Veterná erózia sa prejavuje na veľkých blokoch ornej pôdy bez vegetačného
krytu alebo s minimálnym vegetačným krytom. Vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej výroby sa používanie
viacerých

agrochemikálií

prejavuje

miernym

zvýšením

koncentrácie

niektorých

rizikových

prvkov

v poľnohospodárskych pôdach nad A referenčnú hodnotu, hlavne zvýšené koncentrácie Cd, Ni, Cu a Zn.
Zrnitostné zloženie pôdy a zastúpenie ílovitých častíc v nich ovplyvňuje mieru zhutnenia pôdy (pôdy náchylné
na sekundárne zhutnenie). Rozvoj veľkoplošného hospodárenia na pôde má za následok zníženie ekologickej
kvality priestorovej štruktúry krajiny a ohrozenie jej ekologickej stability.

III.4.2 Stav ovzdušia
Referenčný koridor na území Košického kraja
Kvalita ovzdušia je ovplyvnená emisnými záťažami a rozptylovými podmienkami, ktoré sú zas podmienené
orografickými a meteorologickými pomermi. V riešenom území v rámci Košického kraja sú rozptylové
podmienky dobré vzhľadom na rovinatý charakter. Kvalita ovzdušia je v tomto území ovplyvnená najmä
činnosťou veľkých priemyselných zdrojov, ktoré sú tu lokalizované. Predovšetkým štruktúra priemyslu
zastúpená hutníckym, chemickým a ďalším spracovateľským priemyslom, výrobou tepelnej a elektrickej
energie, je charakteristická vysokou energetickou náročnosťou používaných technológií so značným únikom
emisií, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu ovzdušia v jednotlivých oblastiach kraja.
Na celkovom znečistení ovzdušia sa podieľajú aj stredné a malé zdroje, ktoré predstavujú emisie zo zdrojov
zabezpečujúce dodávku tepla pre bytovo-komunálnu sféru, ale ich podiel je značne menší v porovnaní s veľkými
zdrojmi. K významným zdrojom znečistenia ovzdušia patrí aj automobilová doprava, ktorá je koncentrovaná
predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch vstupujúcich do miest a v centrálnych častiach miest, ako aj
tranzitná automobilová doprava vedená cez obytné zóny obcí. Pri prepočte znečisťujúcich látok na km 2 vysoko
prekračuje Košický kraj celoslovenský priemer, najmä vplyvom dosahovaného znečisťovania v meste Košice.
Územie Košického kraja je na základe § 7, ods. 8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov zaradené do 1. skupiny t. j. medzi zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia
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jednou látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota. Znečisťujúca látka, pre ktorú
je územie Košického kraja a mesto Košice zaradené do 1. skupiny je PM10 (suspendované častice tuhých
znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10
µm s 50 % účinnosťou).
Do 2. skupiny sú zaradené zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo
viacerými znečisťujúcimi látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou zvýšenou o medzu tolerancie.
Územie Košického kraja a mesto Košice nie je zaradené do 2. skupiny. Košický kraj bol na základe ďalších
meraní zaradený aj do 3. skupiny, t. j. úroveň znečistenia ovzdušia je pod limitnými hodnotami a koncentrácia
ozónu je nižšia ako dlhodobý cieľ pre ozón. Znečisťujúca látka, pre ktorú je územie Košického kraja a mesto
Košice zaradené do 3. skupiny je SO2, NO2, Pb, CO a benzén. Z hľadiska výskytu SO2, v roku 2009 nebola
prekročená úroveň znečistenia pre hodinové a ani pre denné hodnoty vo väčšom počte, ako stanovuje limitná
hodnota. V aglomerácii Košice a zóne Košického kraja bola úroveň znečistenia počas rokov 2004 – 2009 pod
dolnou medzou na hodnotenie (DMH). V roku 2009 nebol zaznamenaný prípad prekročenia limitnej hodnoty
NO2 pre denné, ani pre hodinové koncentrácie.
Najväčší problém kvality ovzdušia nielen v riešenom území ale celkovo na Slovensku, ako aj vo väčšine
európskych krajín, predstavuje v súčasnosti znečistenie ovzdušia suspendovanými časticami (PM 10). V roku
2009 bola prekročená 24 h limitná hodnota pre túto znečisťujúcu látku na všetkých AMS. Rozhodujúci podiel na
PM10 majú regionálne zdroje (prírodné zdroje, poľnohospodárske aktivity, resuspenzia...), vrátane diaľkového
prenosu (napr. len sírany a dusičnany prenášané cez hranice SR v priemere prispievajú 8 µg/m 3). Špecifikácia
podielu jednotlivých typov zdrojov je potrebná na to, aby bolo zrejmé, do akej miery môžu byť konkrétne
opatrenia účinné pri znižovaní úrovne znečistenia PM10 v jednotlivých zónach a aglomeráciách. Podľa
modelových výpočtov činí príspevok tuhých emisií zo všetkých evidovaných zdrojov v NEIS na hodnotách PM 10
na všetkých monitorovacích staniciach (s výnimkou stanice Veľká Ida Letná) menej ako 10 %.
Na žiadnej z monitorovacích staníc Košického kraja nebola prekročená limitná hodnota CO a úroveň znečistenia
ovzdušia za predchádzajúce obdobie rokov 2004 – 2009 je pod DMH. Pb na žiadnej monitorovacej stanici
nebola prekročená limitná hodnota. Úroveň znečistenia ovzdušia je najvyššia v oblastiach hutníckeho priemyslu
na staniciach napr. Veľká Ida – Letná, avšak najvyššie priemerné ročné koncentrácie sú podstatne nižšie ako
DMH. V roku 2009 neboli prekročené cieľové hodnoty As, Ni, a Cd.
Prízemný ozón na území Slovenska má prevažne advektívny pôvod. Dominuje prenos smerom k povrchu
z vrstvy akumulácie ozónu nad európskym kontinentom a horizontálny (cezhraničný) prenos, hlavne južných
smerov.
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Nasledujúce grafické výstupy sú prevzaté z http://www.air.sk/neis.php. Obr. č. 56 znázorňuje vývoj emisií
základných znečisťujúcich látok v okrese Košice II za roky 2000 až 2014.
Obrázok 56: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Košice II za roky 2000 až 2014

Obr č. 57 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Košice-okolie za roky 2000 až 2014.
Obrázok 57: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okr. Košice-okolie za roky 2000 až 2014.
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Obr č. 58 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Rožňava za roky 2000 až 2014.
Obrázok 58: vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Rožňava za roky 2000 až 2014.

Referenčný koridor na území Banskobystrického kraja
Vyhláška MPŽP a RR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia v prílohe č. 17 ustanovuje zoznam aglomerácií a zón
pre účely hodnotenia kvality ovzdušia. Územie Banskobystrického kraja bolo touto vyhláškou vymedzené za
zónu pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, častice PM 10, častice PM2,5, benzén a oxid uhoľnatý.
Aglomerácie a zóny sa z hľadiska úrovne znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami, pre ktoré sú limitné
hodnoty, rozdeľujú do troch skupín:
1. aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami
vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná hodnota zvýšená o medzu tolerancie, ak je určená. V prípade
ozónu medzi aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia ozónu vyššia ako cieľová hodnota pre ozón.
2. aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo viacerými znečisťujúcimi
látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou zvýšenou o medzu tolerancie. V prípade ozónu
aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia ozónu vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, ale nižšia alebo sa
rovná cieľovej hodnote pre ozón.
3. aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami podlimitnými hodnotami
a koncentrácia ozónu je nižšia ako dlhodobý cieľ pre ozón.
Územie Banskobystrického kraja je na základe tohto členenia zaradené do 1. a 3. skupiny (do 2. skupiny nie je
zaradené).
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Dôvodom zaradenia územia kraja do 1. skupiny je znečisťujúca látka PM10 a PM2,5 (suspendované častice
tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice s aerodynamickým
priemerom 10 μm a 2,5 μm s 50 % účinnosťou). Dôvodom zaradenia do 3. Skupiny sú znečisťujúce látky SO 2,
NO2, CO a benzén.
Obr. č. 59 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Revúca za roky 2000 až 2014.
Obrázok 59: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Revúca za roky 2000 až 2014.

Obr. č. 60 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Rimavská Sobota za roky 2000 až
2014.
Obrázok 60: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Rimavská Sobota za roky 2000 až 2014.
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Obr. č. 61 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Lučenec za roky 2000 až 2014.
Obrázok 61: vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Lučenec za roky 2000 až 2014.

Obr. č. 62 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Veľký Krtíš za roky 2000 až 2014.
Obrázok 62: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Veľký Krtíš za roky 2000 až 2014.
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Referenčný koridor na území Nitrianskeho kraja
Nitriansky kraj patrí do prvej skupiny zón a aglomerácií, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou
alebo viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná hodnota zvýšená o medzu
tolerancie. V prípade ozónu je koncentrácia vyššia ako cieľová hodnota pre ozón. Znečisťujúce látky, pre ktoré
je Nitriansky kraj zaradený do prvej skupiny sú PM10, PM2,5 ,ozón a benzo(a)pyrén. V druhej skupine je Nitriansky
kraj zaradený pre znečisťujúcu látku NO2, v ktorej je úroveň znečistenia znečisťujúcimi látkami medzi limitnou
hodnotou a limitnou hodnotou zvýšenou o medzu tolerancie. Tretiu skupinu tvoria zóny a aglomerácie, v ktorých
je úroveň znečistenia ovzdušia pod limitnými hodnotami. Nitriansky kraj patrí do tejto skupiny pre znečisťujúce
látky oxid siričitý, oxid uhoľnatý a benzén. Za účelom stanovenia spôsobu hodnotenia kvality ovzdušia
v aglomeráciách a zónach Slovenska, bolo SHMÚ v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia spracované 5ročné obdobie rokov 2007 – 2011 podľa horných a dolných medzí pre hodnotenie znečistenia ovzdušia.
V rokoch 2007, 2008 a 2009 došlo k výraznému celkovému poklesu znečistenia a taktiež v zóne nebola
prekročená limitná hodnota pre žiadnu znečisťujúcu látku. Najvýraznejší pokles nastal u PM 10, kde počet
prekročení klesol z 80 (v roku 2006) na 29 (v roku 2007) na 25 (v roku 2008) a na 15 (v roku 2009). Rovnako
priemerné ročné koncentrácie NO2 klesli takmer o polovicu zo 40,9 µg/m 3 na 26,4 v roku 2008 a na 23,1 v roku
2009. Hlavné lokálne zdroje, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na znečisťovaní ovzdušia sú najmä doprava,
zimný posyp ciest, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, skládok
sypkých materiálov, vykurovania domov na tuhé palivá a poľnohospodárstvo, ktoré priamo vplývajú na úroveň
znečistenia. Na zistenie podielu jednotlivých zdrojov tuhých znečisťujúcich látok na znečistení ovzdušia, SHMÚ
vykonal analýzu, ktorá spočívala vo vypočítaní príspevku PM10 z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov
a príspevok z dopravy. Ako základné dáta použili údaje z emisných inventúr veľkých a stredných stacionárnych
zdrojov (databáza NEIS) a z dopravy. Hodnoty regionálneho pozadia boli odvodené z nameraných údajov
z pozaďových staníc, pričom do úvahy sa brala závislosť koncentrácií PM 10 od nadmorskej výšky. Odčítaním
príspevkov veľkých a stredných stacionárnych zdrojov, dopravy a regionálneho pozadia od hodnôt PM 10
nameraných na staniciach AMS bol získaný údaj o príspevku zdrojov iného pôvodu. Ide o zdroje vo väčšine
prípadov vo všeobecnosti známych, ale ťažko kvantifikovateľných, ako napr. lokálne vykurovacie systémy na
tuhé palivo, resuspenzia tuhých častíc z povrchu ciest, erózia odkrytej pôdy a nespevnených povrchov, prašnosť
z lokálnej stavebnej činnosti, malé lokálne priemyselné zdroje bez odlučovacej techniky, erózia dočasne odkrytej
poľnohospodárskej pôdy, sezónne poľnohospodárske práce a pravdepodobne mnohé ďalšie. Najvyšší podiel
majú zdroje neznámeho pôvodu – môžu predstavovať 50 – 70 % a regionálne pozadie 30 – 50 % z celkovej
nameranej koncentrácie. Podľa údajov vypočítaných modelom EMEP tvorí cezhraničný prenos podstatný podiel
regionálneho pozadia.
V roku 2011 bolo v Nitrianskom kraji evidovaných 1977 stacionárnych zdrojov, z ktorých bolo 146 veľkých
zdrojov (VZZO) a 1831 stredných zdrojov (SZZO). Ostatné zdroje znečisťovania, tzv. malé zdroje, nie sú v tomto
prípade uvedené, pretože sa nachádzajú v kompetencii samosprávy miest a obcí. Z medziročného porovnania
produkcie emisií v Nitrianskom kraji je zrejmý pokles produkcie všetkých znečisťujúcich látok s miernymi
nárastmi v niektorých rokoch, ktoré je individuálne pri každej znečisťujúcej látke.
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Obr. č. 63 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Levice za roky 2000 až 2014.
Obrázok 63: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Levice za roky 2000 až 2014.

Obr. č. 64 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Nové Zámky za roky 2000 až 2014.
Obrázok 64: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Nové Zámky za roky 2000 až 2014.
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Obr. č. 65 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Šaľa za roky 2000 až 2014.
Obrázok 65: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Šaľa za roky 2000 až 2014.

Referenčný koridor na území Trnavského kraja
Z hľadiska zdrojov znečistenia sa podieľajú na znečistení ovzdušia v Trnavskom kraji najmä energetické zdroje
priemyselných podnikov, centrálne tepelné zdroje, blokové kotolne, domáce kúreniská, automobilová doprava
a prach z ulíc, z nespevnených plôch a poľnohospodárskej pôdy. Hlavné zdroje znečistenia ovzdušia
pochádzajú z bodových zdrojov priemyselnej prevádzky. Emisie SO 2 boli najviac vypúšťané zo zdrojov
znečistenia nachádzajúcich sa v okrese Galanta. Emisie NO 2 boli za spomínané obdobie najviac vypúšťané do
ovzdušia v okrese Galanta. Najväčšie množstvo emisií CO bolo taktiež emitovaných v okrese Galanta.
Znečisťujúce látky v ovzduší možno považovať z vodohospodárskeho hľadiska za zdroj znečistenia
povrchových a podzemných vôd. Voda je jedným z médií transportu a akumulácie látok znečisťujúcich ovzdušie.
Na pôdu majú najškodlivejší vplyv plynné exhaláty kyslého charakteru, ako sú oxidy síry, oxidy dusíka,
chlorovodík a pod., lebo neutralizujú zásadité zložky pôdy a spôsobujú jej okysľovanie. Okysľovanie pôd vplýva
negatívne nielen na rastlinnú, ale aj pre živočíšnu výrobu. Ďalším rizikom je kumulácia ťažkých kovov v pôde,
čo sa odráža v schopnosti pôdy poskytovať hygienicky neškodné plodiny.
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Obr. č. 66 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Galanta za roky 2000 až 2014.
Obrázok 66: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Galanta za roky 2000 až 2014.

Obr. č. 67 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Dunajská Streda za roky 2000 až
2014.
Obrázok 67: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Dunajská Streda za roky 2000 až 2014.
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Referenčný koridor na území Bratislavského kraja
Územie hlavného mesta SR Bratislavy bolo vyhláškou MPŽP a RR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia
vymedzené za aglomeráciu pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, častice PM10, častice PM2,5, benzén
a oxid uhoľnatý a za zónu pre olovo, arzén, kadmium, nikel, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón.
Územie hlavného mesta SR Bratislava bola vymedzená v aglomerácii Bratislava ako oblasť riadenia kvality
ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10 a NO2 na ploche 368 m2 s počtom obyvateľov 432 801 v tejto oblasti.
Monitorovanie kvality ovzdušia je zabezpečené prostredníctvom monitorovacích staníc kvality ovzdušia.
Zóna Bratislavský kraj bola vymedzená za oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10. Hlavný
podiel na znečisťovaní ovzdušia má chemický priemysel, energetika a automobilová doprava. Významným
druhotným zdrojom znečisťovania ovzdušia v meste je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od
meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Zdrojmi znečisťujúcich
látok posudzovaného územia sú predovšetkým priemyselné prevádzky a vykurovanie objektov.
Podľa prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR, č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší patria technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane
plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým
tepelným príkonom od 0,3 MW medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Vyhláškou Ministerstva
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 357/2010 Z. z., sa ustanovujú požiadavky
na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z. z., sa ustanovuje monitorovanie emisií zo
stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v okolí, spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva
vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených technických požiadaviek a všeobecných
podmienok prevádzkovania.
Hlavným líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia z prevádzky na dopravných koridoroch, je automobilová
doprava. Na znečisťovaní ovzdušia v okolí dopravných koridorov sa podieľajú škodliviny pochádzajúce
z výfukových plynov automobilov (oxid uhoľnatý – CO a oxidy dusíka – NOx a uhľovodíky CxHy) a zvýšená
prašnosť. Spracovanie a vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt (LH) a limitných hodnôt
zvýšených o medzu tolerancie (LH + MT) na ochranu zdravia ľudí zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický
ústav v Bratislave na základe výsledkov meraní v sieti monitorovacích staníc. Kvalita ovzdušia je považovaná
za dobrú, ak úroveň znečistenia neprekračuje limitné hodnoty.
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Obr. č. 68 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Senec za roky 2000 až 2014.
Obrázok 68: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Senec za roky 2000 až 2014.

Obr č. 69 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava II za roky 2000 až 2014.
Obrázok 69: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava II za roky 2000 až 2014.
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Obr. č. 70 znázorňuje vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava V za roky 2000 až 2014.
Obrázok 70: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava V za roky 2000 až 2014.

Za účelom stanovenia spôsobu hodnotenia kvality ovzdušia v aglomeráciách a zónach Slovenska, bolo
v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia spracované 5-ročné obdobie rokov 2007 až 2011.
Aglomerácie a zóny pre SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, benzén a CO
o

Aglomerácia Bratislava

V roku 2011 boli prekročené limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre NO 2 a PM10 na dopravnej stanici
Bratislava - Trnavské mýto. Priemerná ročná koncentrácia NO 2 bola na tejto stanici 51,2 µg/m 3, čo
predstavuje mierny nárast (približne 2 µg/m 3) oproti roku 2010. Denná limitná hodnota pre PM10 bola
prekročená aj na stanici Bratislava - Mamateyova a Bratislava - Kamenné námestie. V porovnaní s rokom
2010 sa pozorovala tendencia nárastu znečistenia PM 10 na celom území mesta. Úroveň ostatných ZL bola
pod limitnými hodnotami.
Aglomerácia a zóna pre Pb, As, Cd, Ni, BaP, Hg a O3
o

Aglomerácia Bratislava

Cieľová hodnota ozónu (8 h koncentrácia prízemného ozónu 120 µg/m 3, povolený počet prekročení pre rok
2010 je 25 dní v priemere za 3 roky) bola prekročená na monitorovacej stanici Bratislava – Jeséniova. V roku
2011 bol prekročený len informačný prah pre ozón na stanici Bratislava - Jeséniova v celkovej dobe trvania
3h. Priemerná ročná koncentrácia BaP na stanici Bratislava - Trnavské mýto je menšia, ako cieľová hodnota,
ktorá vstúpi do platnosti 31.12.012.
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SHMÚ, v zmysle zákona o ovzduší, na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia SR v roku 2011 navrhuje
nasledujúce zaradenie zón a aglomerácií do skupín:
o

1. skupina - Aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo viacerými
znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná hodnota zvýšená o medzu
tolerancie, ak je určená. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je koncentrácia ozónu vyššia
ako cieľová hodnota pre ozón.
•

Aglomerácia Bratislava - PM10 , oxid dusičitý

Do 1. skupiny boli z praktického dôvodu zahrnuté aj hodnoty PM2,5 prekračujúce cieľové hodnoty. Sem
je zaradená aglomerácia Bratislava z hľadiska ozónu.
o

2. skupina – aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo viacerými
znečisťujúcimi látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou zvýšenou o medzu tolerancie. Ak
ide o znečistenie ovzdušia ozónom, v druhej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia
ozónu vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, ale nižšia alebo rovná sa cieľovej hodnote pre ozón. Do tejto
skupiny nie je zaradená posudzovaná aglomerácia Bratislava ani zóny Bratislavského a Trnavského
kraja.

o

3. skupina – Zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia pod limitnými resp. cieľovými
hodnotami. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je koncentrácia ozónu nižšia ako dlhodobá
cieľová hodnota pre ozón.
•

Aglomerácia Bratislava - oxid siričitý, oxid uhoľnatý, benzén

V Bratislavskom kraji je 1032 prevádzkovateľov zdrojov, ktorí prevádzkujú 1723 zdrojov znečisťovania ovzdušia,
z toho v aglomerácii Bratislava je 754 prevádzkovateľov zdrojov prevádzkujúcich 1316 zdrojov znečisťovania
ovzdušia. V zóne Bratislavský kraj je 278 prevádzkovateľov prevádzkujúcich 407 zdrojov.

III.4.3 Stav povrchových a podzemných vôd
Povodie rieky Hornád
Územie referenčného koridoru na území čiastkového povodia rieky Hornád križuje povrchový vodný útvar
Sokoliansky potok. Kvalitu povrchových vôd v tomto vodnom útvare ovplyvňuje hlavne bodové komunálne
znečistenie a bodové priemyselné znečistenie z výroby železa, ocele a ferozliatin v rámci prevádzky U. S. Steel
Košice, z ktorej sú odpadové vody čistené v rámci ČOV, ktorej recipientom je práve Sokoliansky potok, ale aj
difúzne znečistenie. V roku 2011 bolo vypúšťané znečistenie z uvedenej ČOV na úrovni BSK5 56,172 ton,
ChSKCr 429,963 ton, Ncelk 218,912 ton, Pcelk 4,715 ton a NL 292,045 ton. Ďalšie znečisťujúce látky prítomné
v odpadových vodách (prioritné a relevantné pre Slovenskú republiku) boli z tohto zdroja nasledovné: 4-(terc)oktylfenol, antracén, benzo(b)fluorantén, B(ghi)perylén, benzo(k)fluorantén, benzén, benzo(a)pyrén, bis(2etylhexyl)ftalát, fluorantén, ortuť a jej zlúčeniny, indeno(1,2,3-cd)pyrén, naftalén, polyaromatické uhľovodíky,
tetrachlóretylén a trichlóretylén. Na základe uvedeného bol pre uvedený vodný útvar stanovený zlý ekologický
stav. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami – riziko
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eutrofizácie, kontaminácia nebezpečnými látkami a zmenu biotopov. Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich
všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len „NV SR DDSV“) v roku 2015 pre monitorované miesto Tornyosnemeti
(rkm 0,0) na Sokolianskom potoku je nasledovný:
o

Časť A (všeobecné ukazovatele) – EK (vodivosť), N-NO2 (dusitanový dusík), N-NO3 (dusičnanový
dusík), Norg. (organický dusík), Ncelk. (celkový dusík), RL550 (rozpustené látky, žíhané pri 550 °C), Cl(chloridy), NEL – ÚV (nepolárne extrahovateľné látky) a AOX (adsorbovateľné organicky viazané
halogény),

o

Časť B (nesyntetické látky) – Hg (NPK) – ortuť,

o

Časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele) - SIbios (sapróbny index biosestónu), KB
(koliformné baktérie), TKB (termotolerantné koliformné baktérie), EK (črevné enterokoky), KM22
(kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C).

Povodie rieky Bodva
K významných zdrojov znečisťovania povrchových vodných tokov pretekajúcich cez územie referenčného
koridoru v rámci povodia rieky Bodva patrí ČOV Transpetrolu a.s. Bratislava (Budulov), ktorý sa zaoberá
potrubnou dopravou, pričom recipientov uvedenej ČOV je rieka Bodva. V roku 2011 bolo vypúšťané znečistenie
z uvedenej ČOV na úrovni BSK5 0,823 ton, ChSKCr 0,018 ton, Ncelk. 0,016 ton, Pcelk. 0,0005 ton a NL 0,019 ton.
Ďalšie znečisťujúce látky prítomné v odpadových vodách (prioritné a relevantné pre Slovenskú republiku) boli
z tohto zdroja nasledovné: kadmium a jeho zlúčeniny, ortuť a jej zlúčeniny a polyaromatické uhľovodíky. Na
dotknutý úsek rieky Bodva v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne bodové znečisťovanie vodného toku
komunálneho a priemyselného charakteru, ale aj difúzne (špecifické látky). Na základe uvedeného bol pre
uvedený vodný útvar stanovený priemerný ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené
znečisťovanie vodného toku spôsobuje znečistenie živinami – riziko eutrofizácie, kontaminácia nebezpečnými
látkami a zmenu biotopov. Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej
vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorované miesto Hosťovce (rkm 0,0) na rieke Bodva
je nasledovný:
o

Časť A (všeobecné ukazovatele) – N-NO2 (dusitanový dusík) a AOX (adsorbovateľné organicky viazané
halogény),

o

Časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele) - TKB (termotolerantné koliformné baktérie),
EK (črevné enterokoky), KM22 (kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C).

Z ostatných dotknutých vodných tokov v rámci referenčného koridoru v povodí rieky Bodva je v prípade vodného
toku Ida kvalita jeho vôd ovplyvňovaná hlavne bodovým znečisťovaním komunálneho charakteru. Uvedené
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znečisťovanie vodného toku spôsobuje znečistenie živinami - riziko eutrofizácie a zmenu biotopov.
Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR
DDSV v roku 2015 pre monitorované miesto ústie (rkm 1,8) na vodnom útvare Ida bol N-NO2 (dusitanový dusík)
z časti A (všeobecné ukazovatele).
Kvalitu vôd v Čečejovskom potoku ovplyvňuje difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych činností, pričom
jeho ekologický potenciál je zlý a chemický stav nie je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje
organické znečistenie, znečistenie živinami - riziko eutrofizácie, kontaminácia nebezpečnými látkami a zmenu
biotopov.
Kvalitu vôd v Cestickom a Mokranskom potoku ovplyvňuje difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych
činností. Pre uvedený vodný útvar je stanovený zlý ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené
znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie a zmenu biotopov.
Vodný tok Drienovec má stanovený dobrý ekologický a chemický stav a Hájsky potok veľmi dobrý ekologický
stav a chemický stav je dobrý.

Povodie rieky Slaná
K významným zdrojom znečisťovania povrchových tokov v rámci povodia rieky Slaná na dotknutých vodných
tokoch, ktoré križujú referenčný koridor, patria ČOV prevádzkovateľa SHP Slavošovce a. s., ktorý sa zaoberá
výrobou papiera a lepenky, pričom recipientom uvedenej ČOV je vodný útvar Štítnik (v roku 2011 bolo
vypúšťané znečistenie z uvedenej ČOV na úrovni BSK5 1,283 ton, ChSKCr 9,732 ton, Ncelk. 0,462 ton, Pcelk. 0,084
ton a NL 3,809 ton) a ČOV prevádzkovateľa SLZ Chémia a.s. v Hnúšti, ktorý sa zaoberá výrobou technických
plynov. Recipientom uvedenej ČOV je vodný útvar Rimava (v roku 2011 bolo vypúšťané znečistenie z uvedenej
ČOV na úrovni BSK5 2,294 ton, ChSKCr 8,540 ton a NL 3,832 ton, pričom medzi ďalšie znečisťujúce látky
prítomné v odpadových vodách (prioritné a relevantné pre Slovenskú republiku) boli z tohto zdroja identifikované
polyaromatické uhľovodíky. Na dotknutý úsek rieky Slaná v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne
bodové znečisťovanie vodného toku komunálneho a priemyselného charakteru. Pre uvedený vodný útvar
v danom úseku bol stanovený priemerný ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý (od rkm 0,00 po 47,30)
a nie dobrý (od rkm 47,30 po 75,50). Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie,
znečistenie živinami - riziko eutrofizácie, kontaminácia nebezpečnými látkami a zmenu biotopov. Zoznam
ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV
v roku 2015 pre monitorovacie miesta Rožňava, nad (Nadabula) (rkm 55,8), Rožňava, nad (pod vyústením bane
Mária) (rkm 54,9), Rožňava, pod (rkm 49,2) a Sajópuspoki (rkm 0,0) na rieke Slaná je nasledovný:
o

Časť A (všeobecné ukazovatele) – N-NO2 (dusitanový dusík) v prípade monitorovacích miest Rožňava,
nad (Nadabula), Rožňava, pod a Sajópuspoki a NEL – ÚV (nepolárne extrahovateľné látky) a AOX
(adsorbovateľné organicky viazané halogény) v prípade monitorovacieho miesta Sajópuspoki,

o

Časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele) – SIbios (sapróbny index biosestónu) v prípade
monitorovacieho miesta Rožňava, nad (pod vyústením bane Mária) a TKB (termotolerantné koliformné
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baktérie) a KM22 (kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C) v prípade monitorovacieho miesta
Sajópuspoki.
Charakteristika vybraných vodných útvarov (prechádzajúcich cez územie referenčného koridoru) z hľadiska
kvality ich vôd v rámci povodia rieky Slaná je nasledovná:
o

vodný útvar Štítnik – na dotknutom úseku v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne bodové
znečisťovanie vodného toku komunálneho charakteru, pričom vodný tok má dobrý ekologický
a chemický stav,

o

vodný útvar Rimava – Bodové znečistenie komunálneho charakteru a riziko znečisťovania
z poľnohospodárskych aktivít, pričom ekologický a chemický stav je dobrý. Z ukazovateľov
nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku
2015 pre monitorované miesto Rimavské Janovce (rkm 26,5) na vodnom útvare Rimava boli N-NO2
(dusitanový dusík) a Pcelk. (fosfor celkový) z časti A (všeobecné ukazovatele).

o

vodný útvar Gortva – riziko znečisťovania z poľnohospodárskych aktivít, dobrý ekologický a chemický
stav,

o

vodný útvar Blh – riziko znečisťovania z poľnohospodárskych aktivít, priemerný ekologický potenciál,
chemický stav dobrý, znečisťovanie vodného toku spôsobuje zmenu biotopov,

o

vodný útvar Čremošná – dobrý ekologický a chemický stav,

o

vodný útvar Teška – riziko znečisťovania z poľnohospodárskych aktivít, priemerný ekologický stav
a chemický stav je dobrý, znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie a zmenu
biotopov,

o

Hubovský potok – priemerný ekologický stav a chemický stav je dobrý, znečisťovanie vodného toku
spôsobuje organické znečistenie a zmenu biotopov.

Povodie rieky Ipeľ
K významným zdrojom znečisťovania povrchových tokov v rámci povodia rieky Ipeľ na dotknutých vodných
tokoch, ktoré križujú referenčný koridor patria ČOV prevádzkovateľa THORMA Výroba, k.s. vo Fiľakove, ktorý
sa zaoberá spracovaním a povrchovou úpravou kovov, pričom recipientom uvedenej ČOV je potok Belina
(V roku 2011 bolo vypúšťané znečistenie z uvedenej ČOV na úrovni ChSK Cr 0,213 ton, Pcelk 0,0014 ton a NL
1,209 ton. Ďalšie znečisťujúce látky prítomné v odpadových vodách (prioritné a relevantné pre Slovenskú
republiku) boli z tohto zdroja nasledovné: nikel a jeho zlúčeniny a zinok a jeho zlúčeniny.) a ČOV
prevádzkovateľa MECOM GROUP s. r. o. v Lučenci, ktorý sa zaoberá výrobou a konzervovaním mäsa, pričom
recipientom uvedenej ČOV je Krivánsky potok (V roku 2011 bolo vypúšťané znečistenie z uvedenej ČOV na
úrovni BSK5 5,768 ton, ChSKCr 19,730 ton, Ncelk 8,337 ton a NL 5,843 ton.). Na dotknutý úsek rieky Ipeľ v rámci
referenčného koridoru má vplyv hlavne bodové znečisťovanie vodného toku komunálneho charakteru, ale aj
difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych činností. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený
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priemerný ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje
znečistenie živinami – riziko eutrofizácie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné
požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesta
Breznička (rkm 176,4), Kalonda (rkm 144,5), Slovenské Ďarmoty (rkm 49,2) a Kubáňovo (rkm 38,3) na rieke
Ipeľ to bol N-NO2 (dusitanový dusík) časti A (všeobecné ukazovatele).
Charakteristika vybraných vodných útvarov (prechádzajúcich cez územie referenčného koridoru) z hľadiska
kvality ich vôd v rámci povodia rieky Ipeľ je nasledovná:
o

vodný útvar Suchá – Má veľmi zlý ekologický stav, pričom znečisťovanie vodného toku spôsobuje
znečistenie živinami - riziko eutrofizácie, kontaminácia nebezpečnými látkami a zmenu biotopov.
Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV
SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Prša (rkm 3,1) na vodnom toku Suchá to boli O 2
(rozpustený kyslík), N-NO2 (dusitanový dusík) a Pcelk. (fosfor celkový) z časti A (všeobecné
ukazovatele).

o

Krivánsky potok – Charakteristické je bodové znečistenie komunálneho a priemyselného charakteru,
pričom ekologický stav je zlý a chemický stav je dobrý, pričom znečisťovanie vodného toku spôsobuje
organické znečistenie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na
kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Lučenec,
pod (rkm 4,2) na Krivánskom potoku to boli N-NO2 (dusitanový dusík) a Pcelk (fosfor celkový) z časti A
(všeobecné ukazovatele) a SIbios (sapróbny index biosestónu) z časti E (hydrobiologické
a mikrobiologické ukazovatele).

o

vodný útvar Tisovník – dobrý ekologický a chemický stav,

o

vodný útvar Stará rieka – priemerný ekologický stav, chemický stav dobrý,

o

vodný útvar Krtíš – charakteristický je zlý ekologický stav, znečisťovanie vodného toku spôsobuje
organické znečistenie, znečistenie živinami – riziko eutrofizácie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov
nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku
2015 pre monitorovacie miesto Nová Ves (rkm 11,6) na vodnom toku Krtíš to boli N-NO2 (dusitanový
dusík) a Pcelk (fosfor celkový) z časti A (všeobecné ukazovatele).

o

vodný útvar Búr – riziko znečisťovania z poľnohospodárskych aktivít, dobrý ekologický stav, chemický
stav dobrý,

o

vodný útvar Krupinica – charakteristické je riziko znečisťovania z poľnohospodárskych aktivít, pričom
ekologický a chemický stav je dobrý. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu
povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Šahy, nad (rkm
1,1) na vodnom toku Krupinica to bol SIbios (sapróbny index biosestónu) z časti E (hydrobiologické
a mikrobiologické ukazovatele).
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o

Glabušovský potok - riziko znečisťovania z poľnohospodárskych aktivít, zlý ekologický stav, chemický
stav dobrý, znečisťovanie vodného toku spôsobuje zmenu biotopov,

o

vodný útvar Belina – charakteristické je bodové znečistenie komunálneho a priemyselného charakteru,
pričom ekologický stav je priemerný a chemický stav je dobrý, pričom znečisťovanie vodného toku
spôsobuje znečistenie živinami – riziko eutrofizácie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich
všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre
monitorovacie miesto Fiľakovo, pod (rkm 1,4) na vodnom toku Belina to boli ChSKCr (chemická spotreba
kyslíka dichrómanom), N-NO2 (dusitanový dusík), Pcelk (fosfor celkový) a Ca (vápnik) z časti A
(všeobecné ukazovatele).

o

Veľký potok a Čebovský potok – zlý ekologický stav, chemický stav dobrý, znečisťovanie vodného toku
spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami – riziko eutrofizácie a zmenu biotopov,

o

Semerovský potok a Selecký potok – riziko znečisťovania z poľnohospodárskych aktivít, priemerný
ekologický stav, chemický stav dobrý, znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie
a zmenu biotopov,

o

Viničný potok, Trebušovský potok, Koniarsky potok a vodné útvary Olvár, Jelšovka a Mašková - zlý
ekologický stav, chemický stav dobrý, znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie
a zmenu biotopov,

o

Čamovský potok – zlý ekologický stav, chemický stav dobrý, znečisťovanie vodného toku spôsobuje
zmenu biotopov,

o

Záhorský potok a Zajský potok – riziko znečisťovania z poľnohospodárskych aktivít, zlý ekologický stav,
chemický stav dobrý, znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie a zmenu biotopov.

o

Stracinský potok - z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody
podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Malé Zlievce (rkm 5,0) na
Stracinskom potoku to boli EK (vodivosť), N-NO2 (dusitanový dusík) a Ca (vápnik) z časti A (všeobecné
ukazovatele).

Povodie rieky Hron
Na dolnom toku rieky Hron sú zdrojom znečisťovania jeho vôd hlavne bodové znečisťovanie vodného toku
komunálneho a priemyselného charakteru, ako aj poľnohospodárske činnosti. Uvedený úsek rieky Hron má
priemerný ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý, znečisťovanie vodného toku spôsobuje znečistenie
živinami – riziko eutrofizácie. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody
podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Kalná nad Hronom (rkm 63,7) na rieke
Hron to bol N-NO2 (dusitanový dusík) z časti A (všeobecné ukazovatele).
Vodný útvar Paríž je ohrozovaný z hľadiska jeho znečisťovania poľnohospodárskymi aktivitami a má dobrý
ekologický potenciál, pričom chemický stav je dobrý.
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Vodný útvar Perec je ohrozovaný z hľadiska jeho znečisťovania poľnohospodárskymi aktivitami a má dobrý
ekologický potenciál, pričom chemický stav je dobrý. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na
kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Sikenička
(Pavlová – rkm 4,3) na vodnom toku Perec to bol N-NO2 (dusitanový dusík) z časti A (všeobecné ukazovatele).
Vodný útvar Vrbovec je znečisťovaný bodovým znečistením komunálneho charakteru a poľnohospodárskymi
aktivitami, pričom má priemerný ekologický stav a chemický stav je dobrý. Znečisťovanie vodného toku
spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami - riziko eutrofizácie a zmenu biotopov.
Vodný útvar Lužianka ohrozujú poľnohospodárske aktivity a má zlý ekologický potenciál, pričom chemický stav
je dobrý. Znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie a zmenu biotopov.
Vodné útvary Malianka, Nýrica, Háj a Batov sú znečisťované poľnohospodárskymi aktivitami, pričom majú
priemerný ekologický stav a chemický stav je dobrý. Znečisťovanie uvedených vodných tokov spôsobuje
organické znečistenie, znečistenie živinami - riziko eutrofizácie a zmenu biotopov.

Povodie rieky Váh
K významným zdrojom znečisťovania povrchových tokov v rámci ´dolnej časti povodia rieky Váh na dotknutých
vodných tokoch, ktoré križujú referenčný koridor patria ČOV prevádzkovateľa Slovenské cukrovary s.r.o.
v Seredi, ktorý sa zaoberá výrobou cukru, pričom recipientom uvedenej ČOV je rieka Váh (v roku 2011 bolo
vypúšťané znečistenie z uvedenej ČOV na úrovni BSK5 5,852 ton, ChSKCr 19,724 ton, Ncelk. 2,783 ton, Pcelk.
0,317 ton a NL 5,147 ton), ČOV prevádzkovateľa Duslo a.s. Šaľa v Šali, ktorý sa zaoberá výrobou priemyselných
hnojív a dusíkatých zlúčenín, pričom recipientom uvedenej ČOV je rieka Váh (V roku 2011 bolo vypúšťané
znečistenie z uvedenej ČOV na úrovni BSK5 82,458 ton, ChSKCr 482,646 ton, Ncelk. 572,982 ton, Pcelk. 4,429 ton
a NL 111,175 ton. Ďalšie znečisťujúce látky prítomné v odpadových vodách (prioritné a relevantné pre
Slovenskú republiku) boli z tohto zdroja nasledovné: polycyklické aromatické uhľovodíky, anilín, dibutylftalát
a difenylamín.), ČOV prevádzkovateľa Slovnaft a.s. Bratislava, P-4.2 Technologické a energetické rozvody,
ktorý sa zaoberá výrobou rafinovaných ropných produktov, pričom recipientom 2 ČOV je vodný tok Malý Dunaj
(V roku 2011 bolo vypúšťané znečistenie z uvedených ČOV na úrovni BSK 5 120,199 ton, ChSKCr 634,201 ton,
Ncelk. 107,299 ton, Pcelk. 4,711 ton a NL 672,820 ton. Ďalšie znečisťujúce látky prítomné v odpadových vodách
(prioritné a relevantné pre Slovenskú republiku) boli z tohto zdroja nasledovné: antracén, Benzo(b)fluorantén,
benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, BZ, benzo(a)pyrén, kadmium a jeho zlúčeniny, fluorantén, ortuť a jej
zlúčeniny, trichlórmetán, indeno(1,2,3-cd)pyrén, naftalén, polycyklické aromatické uhľovodíky, tetrachlóretylén,
trichlóretylén, benztiazol, fenantrén, formaldehyd, vinylbenzén (styrén), toluén a xylény).
Na dotknutý úsek rieky Váh v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne bodové znečisťovanie vodného toku
komunálneho charakteru, ale aj difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych činností. Pre uvedený vodný útvar
v danom úseku bol stanovený priemerný ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené
znečisťovanie vodného toku spôsobuje znečistenie živinami - riziko eutrofizácie a zmenu biotopov.
Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR
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DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Šaľa (rkm 58,5) na rieke Váh to bol N-NO2 (dusitanový dusík)
z časti A (všeobecné ukazovatele).
Na dotknutý úsek rieky Nitry v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne bodové znečisťovanie vodného
toku

komunálneho

a priemyselného

charakteru,

nepriame

vypúšťanie

relevantných

syntetických

a nesyntetických látok a prioritných látok a niektorých ďalších znečisťujúcich látok, ale aj difúzne znečisťovanie
z poľnohospodárskych činností a vypúšťanie špecifických látok. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol
stanovený zlý ekologický potenciál, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku
spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami – riziko eutrofizácie, kontaminácia nebezpečnými látkami
a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa
prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesta Čechynce (rkm 47,8) a Komoča (rkm 6,5) na
rieke Nitra to boli N-NO2 (dusitanový dusík), pH (v prípade monitorovacieho miesta Čechynce) a BSK 5
(biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie) a Ca (vápnik) v prípade monitorovacieho miesta
Komoča z časti A (všeobecné ukazovatele) a KB (koliformné baktérie), TKB (termotolerantné koliformné
baktérie), EK (črevné enterokoky), CHLa (biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a) a KM22 (kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC) z časti E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele).
Na dotknutý úsek vodného toku Malý Dunaj v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne bodové
znečisťovanie vodného toku komunálneho charakteru a difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych činností.
Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený priemerný ekologický stav, pričom chemický stav je
dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami – riziko
eutrofizácie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody
podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Podunajské Biskupice (rkm 123,4) na
vodnom toku Malý Dunaj to bol N-NO2 (dusitanový dusík) z časti A (všeobecné ukazovatele).
Na znečistenie vodného útvaru Dlhý kanál má vplyv hlavne difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych
činností. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený priemerný ekologický stav, pričom chemický
stav je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami –
riziko eutrofizácie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej
vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Močenok (rkm 29,7) na Dlhom
kanály to boli N-NO3 (dusičnanový dusík), Ncelk. (celkový dusík) a Pcelk. (fosfor celkový) z časti A (všeobecné
ukazovatele) a KB (koliformné baktérie), TKB (termotolerantné koliformné baktérie), EK (črevné enterokoky),
CHLa (biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a) a KM22 (kultivovateľné mikroorganizmy pri 22

oC)

z časti E

(hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele).
Na

znečistenie

vodného

útvaru

Tvrdošovský

potok

má

vplyv

hlavne

difúzne

znečisťovanie

z poľnohospodárskych činností. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený priemerný ekologický
stav, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie
a zmenu biotopov.
Na znečistenie vodného útvaru Cabajský potok má vplyv hlavne bodové znečistenie komunálneho charakteru
a difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych činností. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 207 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

veľmi zlý ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje
organické znečistenie, znečistenie živinami - riziko eutrofizácie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich
všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre
monitorovacie miesto nad Poľným Kesovom (rkm 13,5) na Cabajskom potoku to bol Ca (vápnik) z časti A
(všeobecné ukazovatele).
Na znečistenie vodného útvaru kanál Trnovec má vplyv hlavne difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych
činností. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený priemerný ekologický stav, pričom chemický
stav je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie a zmenu biotopov.
Na znečistenie vodného útvaru Kolárovský kanál má vplyv hlavne difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych
činností. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený dobrý ekologický potenciál, pričom chemický
stav je dobrý.
Kvalitu vôd vo vodnom útvare Derňa ovplyvňuje bodové znečistenie komunálneho charakteru a difúzne
znečisťovanie z poľnohospodárskych činností, pričom jeho ekologický potenciál je zlý a chemický stav je dobrý.
Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami – riziko
eutrofizácie a zmenu biotopov.
Ekologický stav vodného útvaru Šárd je veľmi zlý a chemický stav je dobrý. Znečisťovanie vodného toku
spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami - riziko eutrofizácie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov
nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015
pre monitorovacie miesto Matúškovo (rkm 7,8) na vodnom toku Šárd to boli O 2 (rozpustený kyslík), BSK5
(biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie), EK (vodivosť), N-NH4 (amoniakálny dusík), N-NO2
(dusitanový dusík), N-NO3 (dusičnanový dusík) a Pcelk. (fosfor celkový) z časti A (všeobecné ukazovatele) a SIbios
(sapróbny index biosestónu), KB (koliformné baktérie), TKB (termotolerantné koliformné baktérie), EK (črevné
enterokoky), CHLa (biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a) a KM22 (kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC) z časti
E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele).
Na úsek vodného toku Dolný Dudváh v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne bodové znečisťovanie
vodného toku komunálneho charakteru a difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych činností. Pre uvedený
vodný útvar v danom úseku bol stanovený zlý ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené
znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie, znečistenie živinami – riziko eutrofizácie a zmenu
biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1
NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Čierny Brod (rkm 1,7) na vodnom toku Dolný Dudváh to
boli EK (vodivosť), N-NO2 (dusitanový dusík) a Pcelk. (fosfor celkový) z časti A (všeobecné ukazovatele) a KB
(koliformné baktérie), TKB (termotolerantné koliformné baktérie), EK (črevné enterokoky) a KM22 (kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC) z časti E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele).
Na znečistenie Stoličného potoka v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne difúzne znečisťovanie
z poľnohospodárskych činností. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený priemerný ekologický
stav, pričom chemický stav je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje znečistenie živinami -
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riziko eutrofizácie a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej
vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Veľký Grob (rkm 13,5) na Stoličnom
potoku to boli BSK5 (biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie), N-NH4 (amoniakálny dusík), N-NO2
(dusitanový dusík), Pcelk. (fosfor celkový) a AOX (adsorbovateľné organicky viazané halogény) z časti A
(všeobecné ukazovatele) a SIbios (sapróbny index biosestónu) z časti E (hydrobiologické a mikrobiologické
ukazovatele).
Na znečistenie kanála Boldog-Sládkovičovo v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne difúzne
znečisťovanie z poľnohospodárskych činností. Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený dobrý
ekologický potenciál, pričom chemický stav je dobrý. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na
kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Pusté Úľany
(rkm 4,3) na kanály Boldog-Sládkovičovo to boli N-NO3 (dusičnanový dusík), N-NO2 (dusitanový dusík) a Ca
(vápnik) z časti A (všeobecné ukazovatele).
Na znečistenie príslušného úseku vodného útvaru Čierna voda v rámci referenčného koridoru má vplyv hlavne
bodové znečistenie komunálneho charakteru a difúzne znečisťovanie z poľnohospodárskych činností. Pre
uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený priemerný (od rkm 54,50 po 38,80), resp. zlý (od rkm 38,80
po 0,00) ekologický stav, pričom chemický stav je dobrý. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky
na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Bernolákovo,
nad (rkm 45,0) na vodnom toku Čierna voda to bol N-NO2 (dusitanový dusík) z časti A (všeobecné ukazovatele).

Povodie rieky Dunaj
K významným zdrojom znečisťovania povrchových tokov v rámci dotknutej časti povodia rieky Dunaj patria ČOV
prevádzkovateľa Slovnaft a.s. Bratislava - záv.4- Energetika v Bratislave, ktorý sa zaoberá výrobou rafinovaných
ropných produktov, pričom recipientom uvedenej ČOV je rieka Dunaj (V roku 2011 bolo vypúšťané znečistenie
z uvedenej ČOV na úrovni BSK5 42,067 ton, ChSKCr 268,565 ton, Ncelk. 55,152 ton, Pcelk. 0,980 ton a NL 99,890
ton. Ďalšie znečisťujúce látky prítomné v odpadových vodách (prioritné a relevantné pre Slovenskú republiku)
boli z tohto zdroja nasledovné: antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, BZ,
benzo(a)pyrén, kadmium a jeho zlúčeniny, fluorantén, hexachlórbenzén, ortuť a jej zlúčeniny, indeno(1,2,3cd)pyrén, naftalén, polycyklické aromatické uhľovodíky, PCB a jeho kongenéry, fenantrén, pentachlórfenol,
pentachlórbenzén a trichlórbenzény) a ČOV prevádzkovateľa Duslo a.s. Šaľa, OZ Istrochem v Bratislave, ktorý
sa zaoberá výrobou chemických látok, pričom recipientom uvedenej ČOV je rieka Dunaj (V roku 2011 bolo
vypúšťané znečistenie z uvedenej ČOV na úrovni BSK5 295,295 ton, ChSKCr 1 128,495 ton, Ncelk 67,607 ton,
Pcelk 6,486 ton a NL 130,151 ton. Ďalšie znečisťujúce látky prítomné v odpadových vodách (prioritné
a relevantné pre Slovenskú republiku) boli z tohto zdroja nasledovné: kadmium, bis(2-etylhexyl)-ftalát, ortuť a jej
zlúčeniny, trichlórmetán, polycyklické aromatické uhľovodíky, olovo a jeho zlúčeniny, anilín, benztiazol a MCPA
(2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina). Na dotknutý úsek rieky Dunaj v rámci referenčného koridoru má vplyv
hlavne bodové znečisťovanie vodného toku komunálneho a priemyselného charakteru, nepriame vypúšťanie
relevantných syntetických a nesyntetických látok a prioritných látok a niektorých ďalších znečisťujúcich látok.
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 209 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Pre uvedený vodný útvar v danom úseku bol stanovený priemerný ekologický potenciál, pričom chemický stav
nie je dobrý. Uvedené znečisťovanie vodného toku spôsobuje organické znečistenie, kontaminácia
nebezpečnými látkami a zmenu biotopov. Z ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu
povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR DDSV v roku 2015 pre monitorovacie miesto Bratislava pravý breh
(rkm 1869,0) na rieke Dunaj to bol N-NO2 (dusitanový dusík) z časti A (všeobecné ukazovatele).

III.4.4 Environmentálne záťaže
Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko
pre ľudské zdravie, alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, s výnimkou environmentálnej škody.
V rámci referenčného koridoru boli identifikované podľa informačného systému environmentálnych záťaží
nasledujúce environmentálne záťaže:

Košická kotlina
Na území Košickej kotliny v rámci referenčného koridoru sú evidované environmentálne záťaže uvedené
v tabuľke č. 102.
Tabuľka 102: Environmentálne záťaže Košickej kotliny

názov
environmentálnej
záťaže
KS (1860) / Haniska –
Rušňové depo, Cargo
a. s.
KS (005) / Haniska –
Slovenský plynárenský
priemysel
K2 (003) / Košice –
Šaca – okolie areálu
U.S.Steel
K2 (002) / Košice –
Šaca – U.S.Steel –
Suchá halda
KS (009) / Moldava nad
Bodvou - prečerpávacia
stanica ropovodu
Budulov
KS (003) / Drienovec skládka TKO VII

názov
lokality
Rušňové
depo, Cargo
a. s.
Slovenský
plynárenský
priemysel
okolie areálu
U.S.Steel
U.S.Steel –
Suchá halda
prečerpávacia
stanica
ropovodu
Budulov
skládka TKO
VII
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druh činnosti

stupeň
priority

registrovaná ako

železničné
depo a stanica

EZ s vysokou
prioritou
(K > 65)

B - Potvrdená
environmentálna záťaž
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita

plynárenský
priemysel
hutnícka
výroba

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

skládka
priemyselného
odpadu
spracovanie a
skladovanie
ropy a
ropných látok
skládka
komunálneho
odpadu
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environmentálna záťaž
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž
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Slovenský kras
Na území Slovenského krasu v rámci referenčného koridoru sú evidované environmentálne záťaže uvedené
v tabuľke č. 103.
Tabuľka 103: Environmentálne záťaže Slovenského krasu

názov
environmentálnej
záťaže

názov
lokality

RV (012) / Rožňava –
mrak chlór. uhľovodíkov
pri kasárňach

mrak chlór.
uhľovodíkov
pri
kasárňach

druh činnosti

stupeň
priority

registrovaná ako

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

B – Potvrdená
environmentálna záťaž

základne po
bývalej
Sovietskej
armáde
skladovanie a
distribúcia
PHM a
mazadiel

RV (010) / Rožňava –
kasárne

kasárne

RV (008) / Rožňava –
bývalé OS Slovnaft
Benzinol

bývalé OS
Slovnaft
Benzinol

RV (002) / Brzotín – ČS
PHM

ČS PHM

čerpacia
stanica PHM

RV (1858) / Plešivec –
rušňové depo, Cargo
a. s.

rušňové
depo, Cargo
a. s.

železničné
depo a
stanica

C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita
EZ s vysokou
prioritou
(K > 65)

B – Potvrdená
environmentálna záťaž

Rimavská kotlina
Na území Rimavskej kotliny v rámci referenčného koridoru sú evidované environmentálne záťaže uvedené
v tabuľke č. 104.
Tabuľka 104: Environmentálne záťaže Rimavskej kotliny

názov
environmentálnej
záťaže

názov
lokality

RV (001) / Čoltovo –
obaľovačka I

obaľovačka I

RV (002) / Čoltovo –
obaľovačka II

obaľovačka
II

RS (002) / Lenartovce –
ČS PHM

ČS PHM

čerpacia
stanica PHM

RS (005) / Rimavská
Seč – skládka TKO

skládka TKO

skládka
komunálneho
odpadu
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názov
environmentálnej
záťaže

názov
lokality

RS (010) / Orávka –
sklad pesticídov MAIA

sklad
pesticídov
MAIA

RS (007) / Jesenské –
areál bývalej tehelne

areál bývalej
tehelne

RS (1787) / Gortva –
bývalé PD

bývalé PD

druh činnosti
skladovanie a
distribúcia
agrochemikálií
skladovanie a
distribúcia
PHM a
mazadiel
rastlinná
výroba;
skladovanie
vykurovacích
olejov

stupeň
priority
EZ s nízkou
prioritou
(K < 35)
EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)
EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

registrovaná ako
A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž
A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž

A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž

Cerová vrchovina
Na území Cerovej vrchoviny v rámci referenčného koridoru sú evidované environmentálne záťaže uvedené
v tabuľke č. 105.
Tabuľka 105: Environmentálne záťaže Cerovej vrchoviny

názov environmentálnej
záťaže
LC (008) / Šurice – bývalé
PD – pesticídny sklad
LC (1883) / Fiľakovo –
Rušňové depo, Cargo
a. s.
LC (001) / Fiľakovo –
NAFTEX – časť bývalého
Kovosmaltu

názov
lokality
bývalé PD pesticídny
sklad
Rušňové
depo, Cargo
a. s.
NAFTEX –
časť
bývalého
Kovosmaltu

druh činnosti

stupeň priority

registrovaná ako

skladovanie a
distribúcia
agrochemikálií
železničné
depo a
stanica

EZ s vysokou
prioritou
(K > 65)
EZ so strednou
prioritou
(K 35 – 65)

A – Pravdepodobná
environmentálna
záťaž
B – Potvrdená
environmentálna
záťaž

energetika

EZ so strednou
prioritou
(K 35 – 65)

A – Pravdepodobná
environmentálna
záťaž

Lučenecká kotlina
Na území Lučeneckej kotliny v rámci referenčného koridoru nie sú evidované environmentálne záťaže.

Ipeľská kotlina
Na území Ipeľskej kotliny v rámci referenčného koridoru sú evidované environmentálne záťaže uvedené
v tabuľke č. 106.
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Tabuľka 106: Environmentálne záťaže Ipeľskej kotliny

názov
environmentálnej
záťaže

druh činnosti

stupeň
priority

registrovaná ako

kompresorová
stanica

plynárenský
priemysel

EZ s nízkou
prioritou
(K < 35)

B – Potvrdená
environmentálna záťaž
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita

VK (001) / Olováry –
pesticídny sklad

pesticídny
sklad

skladovanie a
distribúcia
agrochemikálií

VK (004) / Veľká
Čalomija – pesticídny
sklad

pesticídny
sklad

skladovanie a
distribúcia
agrochemikálií

VK (005) / Veľké Zlievce
– kompresorová stanica

názov
lokality

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)
EZ s vysokou
prioritou
(K > 65)

A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž
A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž

Krupinská planina
Na území Krupinskej planiny v rámci referenčného koridoru nie sú evidované environmentálne záťaže.

Podunajská pahorkatina
Na území Podunajskej pahorkatiny v rámci referenčného koridoru sú evidované environmentálne záťaže
uvedené v tabuľke č. 107.
Tabuľka 107: Environmentálne záťaže Podunajskej pahorkatiny

názov
environmentálnej
záťaže

názov
lokality

druh
činnosti

stupeň priority

registrovaná ako

LV (019) / Šahy – areál
SAD

areál SAD

garáže a
parkoviská
autobusovej
a nákladnej
dopravy

EZ so strednou
prioritou
(K 35 – 65)

A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž

LV (008) / Šahy – ČS
PHM Slovnaft

ČS PHM
Slovnaft

čerpacia
stanica PHM

LV (018) / Šahy – areál
Kovomontu

areál
Kovomontu

strojárska
výroba

LV (020) / Šahy –
skládka TKO –
Preseľany nad Ipľom

skládka TKO
– Preseľany
nad Ipľom

LV (025) / Želiezovce –
obaľovačka

obaľovačka

skládka
komunálneho
odpadu
obaľovačka
bitúmenových
zmesí

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 213 -

C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita
EZ so strednou
prioritou
(K 35 – 65)
EZ so strednou
prioritou
(K 35 – 65)
EZ so strednou
prioritou
(K 35 – 65)

A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž
A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž
A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Podunajská rovina
Na území Podunajskej roviny v rámci referenčného koridoru sú evidované environmentálne záťaže uvedené
v tabuľke č. 108.
Tabuľka 108: Environmentálne záťaže Podunajskej roviny

názov
environmentálnej
záťaže

názov
lokality

NZ (1789) / Nové Zámky
– Rušňové depo, Cargo
a. s.

druh činnosti

stupeň
priority

registrovaná ako

Rušňové
depo, Cargo
a. s.

železničné
depo a stanica

EZ s vysokou
prioritou
(K > 65)

B - Potvrdená
environmentálna záťaž
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita

NZ (2067) / Nové Zámky
– bývalé prekladisko
uhlia

bývalé
prekladisko
uhlia

železničné
depo a stanica

NZ (013) / Nové Zámky
– ČS PHM Slovnaft,
Nitrianska

ČS PHM
Slovnaft,
Nitrianska

čerpacia
stanica PHM

EZ s vysokou
prioritou
(K > 65)
EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

NZ (015) / Nové Zámky
– mestská skládka TKO

mestská
skládka TKO

skládka
priemyselného
odpadu

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

NZ (016) / Nové Zámky
– Real – H.M. – terminál

Real – H.M.
– terminál

skladovanie a
distribúcia
palív

EZ s vysokou
prioritou
(K > 65)

NZ (037) / Tvrdošovce –
skládka NNO

skládka
NNO

skládka
komunálneho
odpadu

EZ s nízkou
prioritou
(K < 35)

NZ (005) / Jatov –
skládka TKO

skládka TKO

skládka
komunálneho
odpadu

EZ s nízkou
prioritou
(K < 35)

SA (015) / Trnovec nad
Váhom – skládka RSTO
(Duslo)

skládka
RSTO
(Duslo)

skládka
priemyselného
odpadu

EZ s vysokou
prioritou
(K > 65)

GA (1912) / Galanta –
trakčná napájacia
stanica

trakčná
napájacia
stanica

energetické
napájacie
zariadenie
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názov
environmentálnej
záťaže

názov
lokality

druh činnosti

stupeň
priority

registrovaná ako

GA (012) / Sládkovičovo
– Ďateliniská – skládka s
OP

Ďateliniská –
skládka s
OP

skládka
priemyselného
odpadu

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

A - Pravdepodobná
environmentálna záťaž

SC (010) / Senec – ČS
PHM – smer Bratislava

ČS PHM –
smer
Bratislava

čerpacia
stanica PHM

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

SC (006) / Most pri
Bratislave – Studené –
skládka KO II

Studené skládka KO
II

skládka
priemyselného
odpadu

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

SC (005) / Most pri
Bratislave – Studené –
skládka KO I v štrkovni

Studené skládka KO I
v štrkovni

skládka
komunálneho
odpadu

B2 (002) / Bratislava –
Podnajské Biskupice –
Lieskovec – hnojisko

Lieskovec –
hnojisko

hnojisko

EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)
EZ so
strednou
prioritou
(K 35 – 65)

B - Potvrdená
environmentálna záťaž
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita
A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž
C–
Sanovaná/rekultivovaná
lokalita
A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž

A – Pravdepodobná
environmentálna záťaž

III.4.5 Zdravotný stav obyvateľstva
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálna situácia,
výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné prostredie. Vplyv znečisteného
prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch
zdravotného stavu obyvateľstva.
V podstate od narodenia na každého jednotlivca vplýva celý komplex vnútorných (endogénnych) a vonkajších
(exogénnych) faktorov, ktorých vplyv na organizmus sa časom akumuluje, čo sa spolu s odlišnými rizikami
úmrtia a individuálnou starostlivosťou o svoje zdravie následne premieta na hodnotách pravdepodobnosti
prežitia. Úroveň a charakter úmrtnosti v určitom okamihu v danej populácii sú preto do značnej miery výsledkom
generačného zaťaženia, ktorého vplyv nie je možné eliminovať v priebehu krátkeho času. Do prvej skupiny
patria veľmi ťažko ovplyvniteľné genetické predispozície (endogénne faktory), ktorým je jednotlivec alebo celé
skupiny osôb vystavený už od narodenia (resp. ešte v prenatálnom vývoji). Druhou sú vonkajšie (exogénne)
faktory, ktoré je možné rozdeliť do troch veľkých podskupín. V prvej podskupine sa nachádzajú
makroekonomické charakteristiky regiónu, jeho hospodárska pozícia v rámci celého štátu a tiež geografická
poloha a s nimi súvisiaca dostupnosť, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, stav životného prostredia.
Okrem toho je tiež potrebné sem zaradiť aj samotnú obsahovú náplň, prípadne vôbec existenciu a najmä
praktickú aplikáciu rôznych parciálnych politík týkajúcich sa životnej úrovne, zdravotného stavu miestneho
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obyvateľstva a pod. Druhú podskupinu predstavujú štrukturálne charakteristiky miestnej populácie. Z pohľadu
úmrtnosti a zdravotného stavu sa ako dôležité faktory javia predovšetkým vek, pohlavie, najvyššie dosiahnuté
vzdelanie, rodinný stav, ekonomická aktivita a s ňou spojený sektor národného hospodárstva a v prípade
Slovenska veľkú úlohu bude zohrávať aj národnostné (etnické) zloženie. Do tretej podskupiny autor spadajú
viaceré faktory prepojené so životnou úrovňou, materiálnymi podmienkami jednotlivých populácií a tiež niektoré
rizikové behaviorálne premenné, ku ktorým môžeme predovšetkým zaradiť fajčenie tabakových výrobkov,
konzumáciu alkoholických nápojov, užívanie drog a omamných látok v protiklade so snahou o zdravý životný
štýl, prevenciu, vlastnú zodpovednosť za zdravie a pod. Okrem toho sem patria tiež javy súvisiace
s prevalenciou stresových situácií, mierou psychosociálneho stresu a pod. (napr. dlhodobá nezamestnanosť).
Dlhodobo najpriaznivejšie úmrtnostné charakteristiky (hodnota strednej dĺžky života pri narodení) v rámci
Slovenskej republiky má z dotknutých okresov okres Bratislava V. Medzi rokmi 1992 a 2012 tu došlo
k predĺženiu hodnoty strednej dĺžky života o približne 3,9 roku z pôvodnej úrovne 70,8 rokov na takmer 74,7.
V presnom veku 65 rokov sa hodnota strednej dĺžky života zvýšila z 13,8 roku na takmer 26 rokov. Z pohľadu
dynamiky sa vyznačuje najmenším prírastkom v prípade strednej dĺžky života pri narodení a len priemernú
úroveň dosahovalo predlžovanie strednej dĺžky života v presnom veku 65 rokov. Okrem strednej dĺžky života
pri narodení a v presnom veku 65 rokov aj ďalšie použité ukazovatele naznačujú, že muži dlhodobo majú na
Slovensku najnižšiu úmrtnosť. Úroveň dojčenskej úmrtnosti sa tu znížila z 11 na 3 ‰. Vo všetkých sledovaných
vekových intervaloch platilo, že pravdepodobnosti prežitia tu dosahovali najvyššie hodnoty.
V okresoch Bratislava II, Senec a Košice II úmrtnosť mužov dosahuje druhé najlepšie charakteristiky na
Slovensku. Stredná dĺžka života pri narodení sa v týchto okresoch medzi rokmi 1992 a 2012 zvýšila o 5,6 roku
(druhé najdynamickejšie zlepšenie) z pôvodných 68,4 roku na takmer 74 rokov. V prípade strednej dĺžky života
v presnom veku 65 rokov sa táto skupina dokonca radí medzi okresy s najdynamickejším zlepšovaním
úmrtnostných pomerov. Jej hodnota vzrástla z pôvodných 12,7 roku na takmer 15,3 rokov (o skoro 2,6 roku).
Dojčenská úmrtnosť klesla z viac ako 12 ‰ na približne 3,5 ‰. Z pohľadu pravdepodobnosti prežitia medzi
dvomi presnými vekmi je zrejmé, že najmä v mladšom veku sa tieto okresy významne priblížili okresu Bratislava
V.
Dlhodobo najhoršie úmrtnostné charakteristiky majú ostatné dotknuté okresy, kde stredná dĺžka života je
v súčasnosti o približne 2 roky nižšia (70,3 roku), ako je celoslovenský priemer. O asi rok kratšiu strednú dĺžku
života pri narodení (71,5 roka) dosahujú podľa posledných údajov muži v okresoch Nové Zámky, Šaľa, Galanta
a Dunajská Streda. Priemerná dynamika predlžovania života je pri narodení najnižšia. Stredná dĺžka života
v presnom veku 65 rokov sa podľa údajov z roka 2012 pohybovala pod hranicou 14 rokov (13,9, resp. 13,6
roka), čo v porovnaní s rokom 1992 bol nárast len o približne 1,8 roka. Podobne dlhodobo nepriaznivo vyznievajú
aj hodnoty dojčenskej úmrtnosti. Tie síce klesli z pôvodných 13-18 ‰ na 7-9 ‰, čo je však naďalej nad
celoslovenským priemerom. Najväčšie zaostávanie za ostatnými okresmi sa skrýva predovšetkým
v úmrtnostných pomeroch vo veku nad 50 rokov. Potvrdzujú to aj hodnoty pravdepodobnosti prežitia medzi
presným vekom 50 a 65 rokov a tiež 65 a 85 rokov.
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Stredná dĺžka života pri narodení, tzv. nádej na dožitie, je základným ukazovateľom úrovne životných
podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje priemerný počet rokov života novorodenca,
ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období. Stredná dĺžka života sa na
regionálnej úrovni počíta za dlhšie časové obdobie ako jeden rok, aby sa odstránil vplyv sezónnosti úmrtí
a veľkosti nižších správnych území, prejavujúci sa nižším počtom obyvateľov a nižším počtom úmrtí podľa
pohlavia a veku. Preto na úrovni kraja boli použité údaje za obdobie troch rokov (2003 – 2005, 2008 – 2010)
a na úrovni okresov (LAU1) obdobie piatich rokov (2001 – 2005, 2006 – 2010). Stredná dĺžka života v kraji
u mužov i žien má dlhodobo stúpajúcu tendenciu a to ako na úrovni kraja, tak aj na úrovni všetkých okresov.

Košický kraj
Zdravotný stav obyvateľstva Košického kraja je podobne ako v SR odrazom sociálnej, ekonomickej a kultúrnej
úrovne ľudí a spoločnosti, úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti, úrovne podpory a ochrany zdravia
a kvality životného a pracovného prostredia. Na zisťovanie a porovnávanie úrovne zdravia a choroby na určitom
geografickom území je možné použiť viaceré indikátory zdravia.
K najväčšiemu nárastu očakávanej dĺžky života na Slovensku došlo v období po II. svetovej vojne. Medzi hlavné
dôvody patrilo zníženie celkovej úmrtnosti, pokles dojčenskej úmrtnosti, zníženie úmrtnosti na infekčné
ochorenia a zvýšenie hygienických štandardov. Očakávaná dĺžka života pri narodení sa od tohto obdobia zvýšila
u mužov o 30,24 rokov a u žien o 35,43 rokov. Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia došlo k poklesu
očakávanej dĺžky života. K opätovnému nárastu o 1,5 – 2 roky došlo v 90-tych rokoch, keď nastali významné
politické a ekonomické zmeny. Podobný vývoj možno sledovať aj v rámci Košického kraja, pričom hodnota
očakávanej dĺžky života pri narodení dosiahla v roku 2009 hodnotu 70,11 rokov u mužov a 77,92 rokov u žien,
čo je tesne pod celoslovenským priemerom. K okresom Košického kraja s významne nižšou očakávanou dĺžkou
života u mužov patri okres Rožňava. Najvyššia očakávaná dĺžka života u mužov bola v roku 2009 v okrese
Košice I (72,53 rokov), čo je o 4,8 roka viac, ako v okrese Trebišov, o 4,5 roka viac, ako v okrese Rožňava.
Najvyššia očakávaná dĺžka života u žien je v okrese Košice I (80,09 rokov), rozdiel oproti okresu Gelnica je 3,4
rokov, oproti okresu Trebišov 3,1 rokov. Úroveň úmrtnosti a jej štruktúra zohrávajú v súčasnosti dôležitú úlohu
pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva, sú ukazovateľom dosiahnutej úrovne zdravotníctva, odrážajú sa
v nich sociálne, ekonomické i kultúrne podmienky krajiny, a takisto aj prírodné podmienky v zmysle kvality
životného prostredia. Úmrtnosť má klesajúcu tendenciu. V Košickom kraji sa hrubá miera úmrtnosti v rokoch
1996 – 2009 pohybovala na úrovni 9,36 – 11,20 ‰ s maximom v roku 2007. Výraznejšie rozdiely v úmrtnosti
obyvateľstva vyplývajú z porovnania okresov kraja, keď v okrese Košice III. v roku 2008 dosahovala hrubá miera
úmrtnosti hodnotu 5,79 ‰ až po 12,76 ‰ v okrese Sobrance. Výšku úmrtnosti ovplyvňuje aj dojčenská
a novorodenecká úmrtnosť, ktorá má v kraji klesajúcu tendenciu. V okresoch riešeného územia Košického kraja
bola v roku 2008 najvyššia miera dojčenskej úmrtnosti v okres Košice II (12,01 ‰), najnižšiu dojčenskú úmrtnosť
zaznamenali okresy Košice III (3,04 ‰), Košice – okolie (7,25 ‰) a Košice I (7,66 ‰). Najvyššiu mieru
novorodeneckej úmrtnosti zaznamenali okresy Košice I (7,66 ‰), najnižšia miera bola v okresoch Rožňava
(1,58 ‰) a Košice III (3,04 ‰). V Košickom kraji v roku 2009 bolo v priemere 287 243 nemocensky poistených
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zárobkovo činných osôb. Z počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov Košického kraja v počte 351 070 osôb bolo
12 nemocensky poistených v priemere 81,8 %. Na rizikových pracoviskách v kraji pracovalo 19 728 osôb,
najviac v okrese Košice II v počte 11 420 osôb (57,9 %).
V rámci okresov Košického kraja dosahuje najvyššiu strednú dĺžku života u mužov okresy Košice I (72,50 rokov)
a Košice II (72,43); u žien okresy Košice I (80,02 rokov) a Košice II i Košice III (oba okresy 78,92). Naopak
najnižšie hodnoty boli zaznamenané u mužov v okrese Rožňava (68,40) a u žien tiež v okrese Rožňava.

Banskobystrický kraj
Stredná dĺžka života v BB kraji u mužov i žien má dlhodobo stúpajúcu tendenciu a to ako na úrovni kraja, tak aj
na úrovni všetkých okresov. V rámci okresov BB kraja dosahujú najvyššiu strednú dĺžku života u mužov okresy
mimo riešeného územia zámeru a najnižšie hodnoty boli zaznamenané u mužov aj u žien rovnako v okresoch
mimo územia navrhovaného zámeru. K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva,
odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť – mortalita. Výška
ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje
aj veková štruktúra obyvateľstva.
Najvyššiu mieru úmrtnosti v kraji dosahuje okres Veľký Krtíš (11,49 ‰), ktorý spadá do riešeného územia. Pri
sledovaní úmrtnosti obyvateľstva v závislosti od veku a pohlavia je možné tak ako v republikovom priemere aj
v BB kraji pozorovať nadúmrtnosť mužov.

Nitriansky kraj
Podľa Výročnej správy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre za rok 2009 (RÚVZ so
sídlom v Nitre, február 2010) bol v Nitrianskom kraji v r. 2009, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch,
pozorovaný priaznivý trend vo vývoji epidemiologickej situácie. Neboli hlásené ochorenia preventabilné
očkovaním a to záškrt, osýpky, rubeola, detská obrna a tetanus. V skupine alimentárnych ochorení nebolo
zaznamenané ochorenie na brušný týfus a paratýfus a zo zoonóz nebolo evidované ochorenie na antrax,
brucelózu, Q-horúčku a teniózu. Nárast chorobnosti bol zaznamenaný v skupine vírusových hepatitíd, a to
u akútnej vírusovej hepatitídy typu A aj typu B, a tiež u akútnych respiračných ochorení a chrípky. V priebehu
roku bolo v Nitrianskom kraji hlásených 9 úmrtí na infekčné ochorenia. Základným syntetickým ukazovateľom
úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov je stredná dĺžka pri narodení, t.j. nádej na
dožitie určitého veku. Stredná dĺžka života pri narodení dosiahla v SR v r. 2008 u mužov hodnotu 70,85 roka,
v Nitrianskom kraji to bolo 70,06 rokov. U žien má hodnota ukazovateľa, rovnako ako aj v prípade mužov,
stúpajúci trend a v r. 2008 predstavovala na úrovni SR 78,73 roka a v Nitrianskom kraji 78,28 roka. Priemerný
vek žijúcich obyvateľov SR dosiahol v r. 2008 u mužov 36,61 a u žien 39,81 rokov. Priemerný vek obyvateľov
na Slovensku predstavoval 38,25 rokov. Priemerný vek obyvateľov Nitrianskeho kraja dosiahol v roku 2008
39,58 rokov. U mužov priemerný vek predstavoval 37,72 a u žien 41,32 rokov.
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Medzi indikátory charakterizujúce zdravotný stav obyvateľstva patria:
o

natalita (počet živonarodených na 1 000 obyvateľov za rok),

o

novorodenecká úmrtnosť (počet úmrtí detí mladších ako 28 dní na 1 000 živonarodených detí za rok),

o

dojčenská úmrtnosť (počet úmrtí detí mladších ako jeden rok na 1 000 živonarodených detí).

Počet živonarodených detí na 1 000 obyvateľov (hrubá miera živorodenosti) dosahoval v SR v r. 2008 hodnotu
10,61 ‰, v r. 2002 to bolo 9,45 ‰. V Nitrianskom kraji dosiahla hrubá miera živorodenosti v r. 2008 9,21 ‰.
Pozitívnym javom je mierny pokles dojčenskej aj novorodeneckej úmrtnosti. Dojčenská úmrtnosť v SR klesla
k r. 2008 oproti r. 2002 z hodnoty 7,63 ‰ na 5,86 ‰. V prípade novorodeneckej úmrtnosti bol zaznamenaný
pokles zo 4,68 ‰ v r. 2002 na 3,43 ‰ v r. 2008. Na úrovni Nitrianskeho kraja dosiahla dojčenská úmrtnosť
v r. 2008 4,15 ‰ a novorodenecká úmrtnosť 2,46 ‰.
Ako faktory zodpovedné za nepriaznivý vývoj zdravotného stavu obyvateľstva sa v zásade považujú stále sa
zhoršujúce a niekde až degradované životné a pracovné podmienky, stresy, škodlivé návyky, nízka kvalita
potravín a pod.

Trnavský kraj
V TTSK pretrváva zvýšená chorobnosť obyvateľstva predovšetkým u alergických ochorení. Okrem týchto
ochorení a onkologických chorôb majú stúpajúci trend aj kardiovaskulárne choroby, ktoré podporujú aj také
rizikové fakty ako hluk, vibrácie, radiácia a všetky zdraviu škodlivé zariadenia. Zdravotný stav obyvateľov TTSK
je priestorovo mierne diferencovaný. Ďalším významným ukazovateľom zdravotného stavu obyvateľstva je
epidemiologická situácia. Táto sa na území Trnavského samosprávneho kraja vyvíjala, podľa informácií
uvedených vo výročnej správe za rok 2009 (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,
Február 2010), relatívne priaznivo. V roku 2009 boli podľa tohto zdroja zaznamenané nasledujúce počty
závažných epidemiologických ochorení.
Skupina alimentárnych infekcií
o

497 ochorení na salmonelózu. Chorobnosť poklesla oproti roku 2008 zo 130,02/100 000 na 87,15/100
000 obyv. - index 0,67. Trend chorobnosti v porovnaní s 5-ročným priemerom je mierne klesajúci, index
– 0,55. V sledovanom roku neboli zaevidované epidemické výskyty.

o

3 ochorenia na dyzentériu (chorobnosť 0,54/100000 obyv.)

o

706 prípadov hnačkových ochorení, nárast zo 406 prípadov hlásených v roku 2008. Chorobnosť
v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla zo 72,9/100 000 obyv. na 126,1/100 000 obyv. – index 1,7

o

38 prípadov alimentárnej intoxikácie s chorobnosťou 6,79/100000 obyv.
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o

v skupine gastroenteritíd vírusového pôvodu celkom 303 prípadov ochorení, z toho 78 prípadov
v epidemiologickej súvislosti (chorobnosť 54,11/100000 obyv.). V porovnaní s predchádzajúcim rokom
pozorujeme nárast chorobnosti (index 1,4)

o

u ochorení diagnostikovanými ako bližšie nešpecifikované gastroenteritídy pravdepodobne infekčného
pôvodu podľa MKCH – 10 s kódom A09 pokles v absolútnom počte ochorení, evidovaných bolo 328
prípadov (chorobnosť 58,58/100 000 obyv.), z toho 10 prípadov nozokomiálneho charakteru.
V porovnaní s rokom 2008 evidovaný pokles o 147 prípadov v absolútnych číslach - index 0,69.

Skupina vírusových hepatitíd
o

106 prípadov rôznych vírusových hepatitíd s chorobnosťou 18,9/100000 obyv., nárast chorobnosti
v porovnaní s rokom 2008 (83) – index 1,3

Skupina respiračných nákaz
o

23 ochorení na pertussis s chorobnosťou 3,93/100 000 obyv. V porovnaní s rokom 2008 vysoký nárast
chorobnosti – index 7,33

o

2771 ochorení na varicellu, chorobnosť 494,88/100 000 obyv. V porovnaní s rokom 2008 chorobnosť
stúpla – index 1,21

o

276 856 ochorení na chrípku a iné akútne respiračné ochorenia, oproti roku 2008 vzostup chorobnosti
z 35 420,38 na 83603,6/100 000 obyv.

o

9 ochorení na tuberkulózu pľúc, v porovnaní s rokom 2008 (16 ochorení) pokles chorobnosti z 2,87 na
1,61/100 000 obyv.

Skupina neuroinfekcií
o

- 24 meningitíd z toho 2 ochorenia boli vyvolané meningokokom

Zoocenózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou
o

101 ochorení na Lymskú boreliózu, chorobnosť 18,04/100 000 obyv., čo predstavuje rovnaký počet
ochorení ako v roku 2008, avšak v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla chorobnosť – pri A69
index 1,07 a naopak klesla pri M01 - index 0,78 a pri G63 - index 0,75

o

2 ochorenia na kliešťovú encefalitídu (chorobnosť 0,36/100 000 obyvateľov), v porovnaní s rokom 2008
dvojnásobný pokles – index 0,50

o

2 ochorenia na leptospirózu (chorobnosť 0,36/100 000 obyvateľov). V porovnaní s rokom 2008
evidujeme o 1 ochorenie menej – index 0,67.

o

6 ochorení na tularémiu (chorobnosť 1,07/100 000 obyv.), dvojnásobný vzostup ochorení v porovnaní
s rokom 2008 – index 2,00
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Nákazy kože a slizníc
o

77 prípadov ochorení na svrab, chorobnosť 13,75/100 000 obyv. v porovnaní s minulým rokom pokles
chorobnosti – index 0,68

Pohlavne prenosné ochorenia
o

85 ochorení na syfilis, chorobnosť 15,18/100 000 obyv.

o

3 novovzniknuté infekcie HIV1

Bratislavský kraj
Stredná dĺžka života v Bratislavskom kraji u mužov i žien má dlhodobo stúpajúcu tendenciu a to ako na úrovni
kraja, tak aj na úrovni všetkých okresov. V rámci okresov Bratislavského kraja dosahuje najvyššiu strednú dĺžku
života u mužov okres Bratislava I (75,37 rokov) a Bratislava IV (75,34 rokov); u žien Bratislava I (81,37 rokov)
a Bratislava III (80,46 rokov). Naopak najnižšie hodnoty boli zaznamenané u mužov aj u žien mimo riešeného
územia.
K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné
a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť – mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen
od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva.
Hrubá miera úmrtnosti bola v roku 2011 najvyššia v okresoch Bratislava I (13,6 ‰), Bratislava III (12,1‰)
a Bratislava II (11,3 ‰). Najnižšia hrubá miera úmrtností bola v okresoch Bratislava V (6,6 ‰) a Senec (7,6 ‰).
Nádej na dožitie, resp. stredná dĺžka života sa u oboch pohlaví vo všetkých okresoch v sledovanom období
zvýšila. Oproti roku 2001 sa v Bratislavskom kraji stredná dĺžka života u mužov zvýšila o 2,4 roka a u žien o 2,2
roka. Najvyššiu strednú dĺžku života pri narodení mali muži aj ženy v okrese Bratislava I (75,4 roka, resp. 81,4
roka).
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH
ZMIERNENIE
POŽIADAVKY NA VSTUPY
Požiadavky na vstupy sú v tejto etape posudzovania indikované pre oba varianty bez ich rozlíšenia. Nie je
možné identifikovať rozdiely medzi vstupmi (ani výstupmi) s výnimkou tých, ktoré sa výrazne líšia z hľadiska
kvalitatívneho či kvantitatívneho rozmeru, ktorý môže ovplyvniť výber variantu v tejto etape posudzovania.
Takéto rozdiely sú v nasledujúcich kapitolách rozlíšené.

IV.1.1 Záber poľnohospodárskych pozemkov a pôdy
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k trvalým a dočasným záberom poľnohospodárskych pôd a lesných
pozemkov, ako aj k záberom pôd v rámci zastavaných a ostatných plôch. Z pohľadu poľnohospodárskych pôd
sa uvedený záber bude dotýkať aj chránených pôd (pôdy s BPEJ skupiny 1 až 4 a najkvalitnejších pôd v rámci
jednotlivých dotknutých katastrálnych území). Trvalý záber pôd sa predpokladá budovaním samotného
železničného telesa, výhybní, terminálov, resp. ostatných sprievodných stavebných objektov, resp. pri
prekládkach nadzemných prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry (napr. križovania, mostové objekty,
vedenia elektrickej energie). Z hľadiska dočasného záberu pôd pôjde o pracovný pás popri budovaní
navrhovanej činnosti, v rámci stavebných dvorov a pri prekládkach a križovaní s podzemnými prvkami
technickej infraštruktúry.
Hrubý odhad celkového záberu pôdy celej stavby je 750 ha.
Podklad pre výpočet odhadu záberu predstavoval digitálny model terénu (DMT) zostavený na základe siete
bodov so súradnicami (JTSK) s výškou (v m. n. m) vo vzájomnej vzdialenosti 100 m (DMR – digitálny model
reliéfu), podrobné zameranie terénu bude súčasťou vyšších fáz projektovej prípravy. Na základe návrhu
smerového a výškového vedenia a zadefinovaného tvaru telesa trate bol cez terénny model na celej dĺžke
v projektantskom software skonštruovaný pozdĺžny rez a priečne rezy terénom (á 500 m) – z nich bol vykreslený
pôdorys telesa trate. Po odpočítaní tunelových objektov bola spočítaná plocha telesa (do úvahy nebolo brané
rozšírenie trate v mieste prvkov obchádzania vlakov, užší profil v mieste súbehu s jestvujúcou traťou, či
rozdielne formovaný záber v mieste mostných objektov). K takto získanej ploche (665 ha) bola pripočítaná
hodnota plochy terminálu pri Nových Zámkoch (50 ha) a suma (715 ha) vynásobená koeficientom 1,05
(rezerva).
Predpokladaný záber lesných pozemkov bude minimálny a upresní sa pri definitívnom určení traťového koridoru
najmä pri prechodoch cez zalesnené oblasti vrchovín a terénnych bariér ako aj možné technické riešenia
tunelov a mostov v týchto oblastiach.
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IV.1.2 Spotreba energia a napájanie
Energetická náročnosť
Nároky na spotrebu elektrickej energie potrebné na prevádzku širokorozchodnej trate boli počítané na celom
plánovanom úseku (vrátane úseku od hranice s Rakúskom pri Bratislave do terminálu pri Viedni). Výpočtový
model počítal so spomaľovaniami či zastaveniami vlakovej súpravy vyplývajúcich najmä z koordinácie plynulého
obchádzania vlakov v miestach výhybní a prechodových staníc. Uvažované boli dva typy vlakových súprav dlhé
1050 m – normálny kontajnerový vlak a ťažký kontajnerový vlak na prepravu sypkých a tekutých materiálov (ten
môže byť ťahaný dvomi alebo tromi lokomotívami).
Tabuľka 109: Porovnanie energetickej náročnosti uvažovaných nákladných vlakov

Typ vlaku *

Hmotnosť
vlaku bez
lokomotív (t)

NK
3493
TK-2
4433
TK-3
4433
* Typy vlakov:

Smer Haniska – Viedeň
Trvanie
(min)
245,5
266,2
240,1

Energetická náročnosť
Celková
(kWh)
34 826
43 326
46 066

Priemerná
(Wh/m)
90,5
112,5
119,7

Smer Viedeň – Haniska
Trvanie
(min)
244,2
278,0
241,6

Energetická náročnosť
Celková
(kWh)
36 942
44 663
49 958

Priemerná
(Wh/m)
96,0
116,0
129,8

NK: Normálny kontajnerový vlak
TK-2: Ťažký kontajnerový vlak na prepravu sypkých a tekutých materiálov ťahaný dvomi lokomotívami
TK-3: Ťažký kontajnerový vlak na prepravu sypkých a tekutých materiálov ťahaný tromi lokomotívami
Napájanie ostatných odberov v dopravniach, tuneloch a pod. (zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie,
osvetlenie, ohrev výhybiek atď.) budú zaisťovať distribučné transformátorové stanice 22/0,4 kV. Pre zistenie
bezpečnosti dodávky energie pri výpadkoch distribučnej siete budú pre vybrané technológie použité náhradné
zdroje energie.

Napájanie trate na elektrickú energiu
Predpokladá sa, že trať bude elektrifikovaná striedavou trakčnou sústavou 25 kV 50 Hz. Napájanie bude
zaistené z trakčných napájacích staníc 110/25 kV rozmiestených pozdĺž trate na základe výsledkov
z energických výpočtov a možností verejnej distribučnej siete. Zostava vodičov trolejového vedenia bude
plnokompenzovaná reťazovková a bude pozostávať z medeného trolejového drôtu a z nosného lana (medené
alebo bronzové). Závesoch bude použité prídavné lano. Konkrétne prierezy vodičov určia energetické výpočty.
Z prierezov sa budú odvíjať napínacie sily vo vodičoch. V prípade potreby bude trolejové vedenie doplnené
zosilňovacích vedením.
V traťových úsekoch budú použité individuálne stožiare upevnené na hranolových základoch. V dopravniach
s viacerými koľajami sa použijú trakčné brány. Na kotvenie trolejového vedenia budú použité oceľové mrežové
stožiare typu BP osadené na monolitických stupňových základoch. Trolejové vedenie bude zavesené na
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šikmých izolovaných konzolách, na bránach vo zvislých izolovaných konzolách. Spätný trakčný prúd bude
vedený koľajnicami a prvkami zabezpečovacieho zariadenia.

IV.1.3 Pracovné kapacity
Pracovné kapacity potrebné na výstavbu projektu sa v súčasnosti nedajú spoľahlivo odhadnúť. Na základe
údajov z pre-feasibility study sa odhaduje objem v práce na 370 000 osoborokov – počas minimálne 8 rokov
stavebných prác (a ďalších rokov projektovej a predprojektovej prípravy). Na vlastnej stavbe sa predpokladá
zazmluvnenie veľkého množstva stavebných a technických spoločností, dodávateľov a subdodávateľov
jednotlivých komponentov stavby (zemné práce, razenie tunelov, zameranie terénu, záverečné úpravy na
stavbe, jej odovzdávanie do prevádzkového režimu...). Aj po ukončení stavby sa na údržbe železnice bude
naďalej podieľať veľké množstvo ľudí a firiem. Na prevádzku širokorozchodnej trate bude treba stabilizovať
rozsiahly profesionálny káder od manažmentu až po obsluhu železnice podľa platnej legislatívy a noriem. Veľký
počet ľudí nájde uplatnenie aj napr. v strážnych službách, na prekládkovom termináli a depe, ale aj ďalších
súvisiacich činnostiach, a to s účasťou nielen slovenských, ale aj zahraničných spoločností. Nie je v súčasnosti
možné odhadnúť koľko zamestnancov a dodávateľov sa uplatní v čase začatia prevádzky v horizonte od roku
2028, ale pre mnohé regióny bude možnosť zamestnania sa v servise a prevádzke širokorozchodnej železnice
predstavovať významný zdroj sociálnych a pracovných príležitostí.

IV.1.4 Záber infraštruktúry a urbanizovaných plôch
Treba konštatovať, že žiadna úroveň územnoplánovacej dokumentácie uvedený zámer nemá zahrnutý vo
výhľade pre územnú rezervu a využitie územia. Preto bude potrebné dôsledne doriešiť možný prienik
s jestvujúcimi a potenciálnymi stretmi záujmov a doriešiť aj prípadný záber jestvujúcej infraštruktúry pre
realizáciu zámeru. To sa týka najmä nehnuteľností, ktorým sa nedá vyhnúť, alebo dopravnej infraštruktúry, kde
sa bude musieť riešiť konkrétna situácia vyvolanými investíciami a realizačnými projektmi. Riešenie záberu
pozemkov, nehnuteľností a iných záujmov bude podliehať osobitným konaniam podľa príslušných právnych
a normatívnych pravidiel.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH
Podobne, ako pri hodnotení vstupov, platí aj pre výstupy popísané v tejto časti zámeru. Tieto sú v procese
posudzovania indikované pre oba varianty spoločne bez ich rozlíšenia. Nie je možné identifikovať rozdiely medzi
výstupmi s výnimkou tých, ktoré sa výrazne líšia z hľadiska kvalitatívneho či kvantitatívneho rozmeru, ktorý
môže ovplyvniť výber variantu v tejto etape posudzovania. Takéto rozdiely sú v nasledujúcich kapitolách
rozlíšené.

IV.2.1 Zdroje emisií hluku, vibrácií a technická seizmicita
Vibroakustickú situáciu vo vonkajšom priestore záujmového územia zámeru (jednotného referenčného koridoru)
posudzujeme v zmysle naplnenia zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007, o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa
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dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007, ustanovujúca podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí, zákona č. 314/2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a podľa Eurokódu 8 STN EN 1998-1/NA/Z1 navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť.
Šírenie seizmických vĺn, teda technická seizmicita a ich impakt na okolie sú závislé od zdroja (v našom prípade
koľajová doprava po širokorozchodnej trati), typu prenosového prostredia (typ hornín) a receptora (typy budov,
prípadne inej infraštruktúry diaľnice, vodovod, ropovod atď.). Pevné horninové prostredie (skalné) je na prenos
vibrácií a seizmicity oveľa lepším prostredím ako nespevnené sedimentárne prostredie. Obr. č. 71 znázorňuje
zdroje hluku vibrácii a technickej seizmicity a spôsob šírenia hluku, vibrácií a seizmických vĺn od hluku z dopravy
– železničnej dráhy cez prenosové prostredie (horninové podložie) k receptoru (napríklad polyfunkčná budova).
V nespevnenom horninovom podloží dochádza k rýchlejšiemu útlmu seizmických vĺn a účinky vibrácií
a technickej seizmicity sa tak prejavia len na blízke vzdialenosti od zdroja. V skalnom horninovom podloží sa
prejavujú negatívne účinky seizmických vĺn na väčšie vzdialenosti od zdroja.
Obrázok 71: Spôsob šírenia hluku, vibrácií a seizmických vĺn od hluku z dopravy

IV.2.1.1 Hluk v životnom a krajinnom prostredí
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.
Pri posúdení hlukovej záťaže na záujmové územie v okolí hodnoteného projektu kontrolujeme podľa Vyhlášky
MZ SR č. 549/2007 Z. z. príloha k vyhláške Tab. č. 110 prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom
prostredí a to porovnaním posudzovanej hodnoty s prípustnou hodnotou. Posudzovaná hodnota v prípade
predikcie hluku je predpokladaná hodnota určujúcej veličiny vrátane príslušnej neistoty. Vyhodnotíme územie
v okolí do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje pre kategóriu územia III. a následne kontrolujeme záujmové
územie mimo definovaného okolia podľa závažnosti kategórie územia.
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Tabuľka 110: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Kategória
územia

Opis chráneného územia
alebo vonkajšieho priestoru

Ref.
čas.
inter.

Prípustné hodnoty (dB) a)
Hluk z dopravy
Pozemná
Letecká
Železni
a vodná
doprava
čné
doprava
c)
dráhy
LASmax,
b)c)
LAeq, p
LAeq, p
p
LAeq, p

Hluk
z iných
zdrojov
LAeq, p

Územie s osobitnou ochranou
deň
45
45
50
pred hlukom, napr. kúpeľné
I.
večer
45
45
50
miesta, kúpeľné a liečebné
noc
40
40
40
60
areály.
Priestor pred oknami obytných
miestností bytových
a rodinných domov, priestor
pred oknami chránených
deň
50
50
55
II.
miestností školských budov,
večer
50
50
55
zdravotníckych zariadení
noc
45
45
45
65
a iných chránených objektov, d)
vonkajší priestor v obytnom a
rekreačnom území
Územie ako v kategórii II
v okolí diaľnic, ciest I. a II.
deň
60
60
60
triedy, miestnych komunikácií
III.
večer
60
60
60
s hromadnou dopravou,
noc
50
55
50
75
železničných dráh 11) a letísk,
mestské centrá.
Územie bez obytnej funkcie
a bez chránených vonkajších
deň
70
70
70
IV.
priestorov, výrobné zóny,
večer
70
70
70
priemyselné parky, areály
noc
70
70
70
95
závodov.
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén, ak ide o
zariadenia, hluk sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať.
b)

45
45
40

50
50
45

50
50
45

70
70
70
sezónne

Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.

Zastávky miestnej hromadnej, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb
určené na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
c)

d)

Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy
počas vyučovania a pod.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
11)

Hluk z dopravy - železničné dráhy:
o

kategória územia I: LAeq,p,deň = 45 dB, LAeq,p,večer = 45 dB, LAeq,p,noc = 40 dB

o

kategória územia II: LAeq,p,deň = 50 dB, LAeq,p,večer = 50 dB, LAeq,p,noc = 45 dB

o

kategória územia III: LAeq,p,deň = 60 dB, LAeq,p,večer = 60 dB, LAeq,p,noc = 55 dB

o

kategória územia IV: LAeq,p,deň = 70 dB, LAeq,p,večer = 70 dB, LAeq,p,noc = 70 dB
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Hluk z iných zdrojov:
o

kategória územia I: LAeq,p,deň = 45 dB, LAeq,p,večer = 45 dB, LAeq,p,noc = 40 dB

o

kategória územia II: LAeq,p,deň = 50 dB, LAeq,p,večer = 50 dB, LAeq,p,noc = 45 dB

o

kategória územia III: LAeq,p,deň = 50 dB, LAeq,p,večer = 50 dB, LAeq,p,noc = 45 dB

o

kategória územia IV: LAeq,p,deň = 70 dB, LAeq,p,večer = 70 dB, LAeq,p,noc = 70 dB

IV.2.1.2 Predikcia hlukovej záťaže z dopravy – železničné dráhy
Hluková záťaž v rámci jednotného referenčného koridoru (v rámci aj širšieho vplyvu) sa určí výpočtom hodnôt
určujúcej veličiny, ekvivalentnej hladiny A zvuku, pre stanovené referenčné intervaly v požadovaných miestach
hodnotenia. Výhodné je stanoviť výpočtom určujúcu veličinu vo viacerých miestach alebo na dostatočne veľkej
ploche dotknutého územia (plošná hluková záťaž) v okolí referenčného koridoru. Počet miest výpočtu, resp.
výpočtový raster je potrebné zvoliť s ohľadom na veľkosť posudzovanej plochy a požadovanú presnosť
stanovenia hodnôt. Výška bodov rastra nad úrovňou zeme sa volí s ohľadom na požiadavky stanovenia hlukovej
záťaže. Bežne sa volí výška 1,5 m alebo 4 m nad terénom. V prípade, ak posudzované miesta sú v iných
výškach (napr. pred oknami chránených miestností obytných budov), volí sa výška miest výpočtu aj v iných
výškach. V prípade, ak je to potrebné, môže sa výpočtový raster zvoliť aj vo vertikálnej alebo inej rovine
s ohľadom na pôdorysnú rovinu priemetu referenčného koridoru. Výsledky výpočtu plošnej hlukovej záťaže sa
znázorňujú vo forme izofón (izočiar vypočítaných hodnôt určujúcej veličiny, ekvivalentnej hladiny A zvuku, pre
jednotlivé referenčné časové intervaly stanovené v zmysle legislatívy, prípadne formou farebne odlíšených
pásiem s vhodne zvoleným intervalom hodnôt sledovanej veličiny. K takto vypracovanému grafickému výstupu
musí byť pripojená legenda, ktorá udáva priradenie vypočítaných hodnôt k farebnému zobrazeniu a informácia
o výške nad terénom, pre ktorú je plošná hluková záťaž zobrazená.
Stanovenie hlukovej záťaže v rámci referenčného koridoru, sa určí výpočtom a matematickým modelovaním
podľa výpočtovej metódy SCHALL 03 s adaptáciou pre použitie v SR. Výpočet bude realizovaný pri použití
modelu územia (na ploche ktorého sa počítajú hodnoty určujúcej veličiny), ktorý umožňuje výpočet
priestorového šírenia zvuku aj so zohľadnením výšky prekážok na ceste šírenia zvuku. Výpočet je odporúčané
realizovať na modeli, ktorý je vytvorený z geometrických údajov určených s presnosťou 0,5 m. V závislosti od
požiadaviek a účelu použitia, určenej hlukovej záťaže predikciou, je možné použiť aj model, ktorý je vytvorený
s presnosťou horšou ako je 0,5 metra (napr. 1 až 2 metre pre stanovenie morfológie terénu a 0,5 m na
stanovenie prekážok na ceste šírenia zvuku). Model územia je tvorený modelom terénu a modelom budov
a ďalších objektov (protihlukové steny, zemné valy, vegetácia) a plôch, ktoré môžu ovplyvňovať šírenie zvuku
v prostredí.
Pre potreby predikcie hlukovej záťaže z navrhovanej širokorozchodnej trate s využitím matematického
modelovania použijeme trojdimenzionálny model terénu. Trojdimenzionálny model terénu je tvorený
priestorovými plochami, ktoré v príslušnej mierke zobrazujú reálne tvary terénu modelovaného územia.
Trojdimenzionálny model budov a ďalších objektov je tvorený údajmi o ich geometrických rozmeroch, na
základe ktorých sa vytvorí v príslušnej mierke model tvaru všetkých objektov v sledovanom území. Pre všetky
objekty musia byť k dispozícii údaje o ich absorpčných, resp. reflexných vlastnostiach.
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Obr. č. 72 graficky zobrazuje závislosť hladiny akustického tlaku od rýchlosti vlakovej súpravy vytvorenej
predikciou v programe SCHALL 03.
Obrázok 72: Závislosť hladiny akustického tlaku od rýchlosti vlakovej súpravy.
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Zdroj: Archív Klubu ZPS vo vibroakustike, s. r. o.

IV.2.1.3 Posudzovanie a objektivizácia hlukovej záťaže z dopravy – železničné dráhy
Posúdenie a objektivizáciu hlukovej záťaže v chránenom prostredí okolia ŠRT sa vykoná porovnaním
vypočítaných hodnôt hladín určujúcich veličín pre všetky uvažované situácie a referenčné časové intervaly
s prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy – železničné dráhy. Prípustné hodnoty
určujúcich veličín hluku zo ŠRT sa vo vonkajšom prostredí mimo budov vzťahujú na miesta, kde sa zdržiavajú
ľudia z oddychových, rekreačných, liečebných alebo iných ako pracovných dôvodov, a to vo výške
1,5 m ± 0,2 m nad terénom. Ak ide o chránený priestor budov, vzťahujú sa na priestor pred chránenými
miestnosťami vo vzdialenosti 1,5 m ± 0,5 m od obvodovej steny budovy vo výške 1,5 m ± 0,2 m nad podlahou
príslušného podlažia.

IV.2.1.4 Vibrácie vo vnútornom prostredí budov
Určujúcou veličinou pri hodnotení vibrácií vo vnútornom prostredí budov je ekvivalentná hodnota frekvenčne
váženého zrýchlenia vibrácií posudzovaného vo frekvenčnom rozsahu 1 Hz až 80 Hz. V prípade veľkého
súčiniteľa výkmitu otrasov, ktorých energia je obsiahnutá v uvedenom frekvenčnom rozsahu, je určujúcou
veličinou aj maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií (pre T = 1 s alebo meraná s časovou váhovou
funkciou Slow).
Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí budov
Zrýchlenie vibrácií sa hodnotí podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z. nasledovne (tabuľka 111):
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Tabuľka 111: Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí budov

Opis chránenej
miestnosti v
budovách

Referenčný časový
interval

Neprerušované alebo
prerušované
periodické alebo
ustálené náhodné
vibrácie a)

Otrasy a vibrácie
s veľkou dynamikou
vyskytujúce sa
niekoľkokrát za deň
awmax
(m.s-2)

aweq
(m.s-2)
Priestory so zvýšenou
ochranou (napríklad
nemocničné izby,
ubytovanie pacientov
v kúpeľoch)

Čas výskytu pre
deň
večer
noc

Obytné miestnosti,
ubytovne, domovy
dôchodcov.

Čas výskytu pre
deň
večer
noc

Škôlky a jasle, školy,
čitárne.

Čas výskytu počas
používania miestnosti

a) b)

0,004

0,008

0,008
0,008
0,005

0,11
0,11
0,05

0,008

0,11

Poznámky k tabuľke:
a)
b)

Zhrnuté sú aj kvázistacionárne vibrácie vyvolané opakovanými otrasmi.
Ak je dynamický rozsah maximálnych hodnôt zistených pre jednotlivé udalosti menší ako polovica
najväčšej amplitúdy, použije sa ich aritmetický priemer. V ostatných prípadoch sa hodnotia max. hodnoty.

Obr. č. 73 graficky znázorňuje závislosť váženého zrýchlenia vibrácií v mieste pôsobenia zdroja vibrácií – koľaj
– od rýchlosti vlakovej súpravy
Obrázok 73: Závislosť váženého zrýchlenia vibrácií od rýchlosti vlakovej súpravy
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Zdroj Archív Klubu ZPS vo vibroakustike, s. r. o.

IV.2.1.5 Technická seizmicita
Pri posúdení dynamickej odozvy vyvolanej prevádzkou ŠRT kontrolujeme na referenčných stanovištiach
medzné hodnoty efektívnej

vef a vrcholovej vpeak rýchlosti kmitania. Meranie a hodnotenie vplyvu technickej

seizmicity na budovy a na citlivosť zariadení v budovách od činnosti ŠRT vykonáme povinne pre frekvenčný
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rozsah 1 Hz až 80 Hz pre tri na seba kolmé smery pôsobenia x, y a z. Vyhodnocujeme smer a miesto
s najvyššími hodnotami. Efektívne hodnoty rýchlosti kmitania

vef pre jednotlivé smery pôsobenia majú priamy

vzťah k nebezpečnosti a škodlivosti mechanického kmitania na medzné stavy objektov a určujú sa z časového
záznamu pre časovú konštantu integrácie T = 1 s. Vrcholové hodnoty rýchlosti kmitania vpeak v maximálnom
smere pôsobenia vyhodnocujeme z časového signálu pomocou FFT analýzy podľa orientačných závislostí
uvedených v Eurokóde 8 STN EN 1998-1/NA/Z1.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín technickej seizmicity
Podľa Eurokódu 8 NB. 8. 1 (STN EN 1998-1/NA/Z1) posúdenie dynamickej odozvy spôsobenej technickou
seizmicitou z hľadiska I. medzného stavu netreba ďalej analyzovať, pokiaľ na referenčnom stanovisku nie je
efektívna hodnota rýchlosti kmitania prekročená pre:
Tabuľka 112: Medzné hodnoty efektívnej rýchlosti

Trieda odolnosti
objektu
A
B
C
D
E
F

vef (mm/s)
Trieda významnosti objektu (podľa Tabuľky 4.3 STN EN 1998-1)
IV
III
II
I
0,2
0,4
0,7
1,1
0,4
0,6
1,0
1,8
0,7
1,5
2,0
2,8
0,9
2,0
2,5
3,5
1,1
2,5
3,0
4,0
1,5
3,0
4,0
5,0

Napríklad posúdenie pre triedu odolnosti objektu A a triedu významnosti objektu IV je medzná hodnota
efektívnej rýchlosti

vef = 0,2 mm/s

Tabuľka 113: Triedy významnosti pre budovy

Trieda
významnosti
I
II
III
IV

Budovy
Budovy malého významu pre bezpečnosť obyvateľstva, napr. poľnohospodárske
budovy atď.
Obyčajné budovy, ktoré nepatria do iných kategórií.
Budovy, ktorých seizmická odolnosť je významná z hľadiska dôsledkov spojených s ich
zrútením, napr. školy, zhromažďovacie haly, kultúrne inštitúcie atď.
Budovy, ktorých celistvosť(integrita)počas zemetrasenia je životne dôležitá pre civilnú
ochranu, napr. nemocnice, požiarne stanice, elektrárne atď.
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Tabuľka 114: Kategorizácia odozvy konštrukcie podľa efektívnej rýchlosti kmitania
Efektívna rýchlosť kmitania

Trieda
odol.

IV

netreba

treba

vef

(mm/s)

Trieda významnosti objektu (podľa Tabuľky 4.3 STN EN 1998-1),
kde dynamický výpočet
Pre všetky triedy
III
II
I
významnosti
5%
Možnosť
objektov je
netreba treba netreba treba netreba treba
porúch
poškodenýc
h 1)

A
0,2
0,6
0,6
1,8
0,8
B
0,4
1,6
1,0
3,6
1,4
C
0,95
3,8
1,8
5,0
2,4
D
1,1
4,5
2,4
7,0
2,8
E
1,6
5,0
3,0
10,0
4,0
F
2,0
7,0
4,0
14,0
6,0
1) Ide o poškodenie stupňa 1
2) Medziľahlé hodnoty sa posudzujú podľa úvahy.

2,2
4,0
6,8
9,0
15,0
17,0

1,2
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0

3,6
6,0
9,0
12,0
20
25

4,5
9,0
25
40
60
70

7,0
14
50
80
100
120

Napríklad posúdenie kategorizácie dynamickej odozvy dôležitého miesta konštrukcie triedy odolnosti A a triedy
významnosti objektu IV dynamický výpočet treba pre hodnotu efektívnej rýchlosti

vef ≥ 0,6 mm/s.

Tab. 115 znázorňuje závislosť stupňa poškodenia od maximálnej rýchlosti kmitania max

u , max v , max w ,

druhu objektu a základovej pôdy.
Tabuľka 115: Závislosť stupňa poškodenia od max. rýchlosti kmitania, druhu objektu a základovej pôdy

Maximá rýchlostí kmitania pre frekvenčnú
oblasť (mm/s)
10 Hz < f < 10
f < 10 Hz
f > 50 Hz
Hz
do 3
od 3 do 6
od 6 do 15
od 3 do 6
od 6 do 12
od 12 do 20

Stupeň
poškodenia

Trieda
odolnosti
objektu

0
0

A
A
B
B
C
A
C
B
A
B
C
D
B
C
A
D

od 6 do 10

od 10 do 20

od 15 do 301)

0

od 8 do 15

od 15 do 30

od 20 do 30

1
0
1

od 10 do 20

od 20 do 30

od 30 do 50

0
1

od 15 do 25

od 25 do 40
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a
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a
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a
a
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c
b, c
a
c
a
b
a
a
b, c
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Maximá rýchlostí kmitania pre frekvenčnú
oblasť (mm/s)
10 Hz < f < 10
f < 10 Hz
f > 50 Hz
Hz

Stupeň
poškodenia

1
2
od 20 do 40

od 40 do 60

od 60 do 100

0
1
2

od 30 do 50

od 50 do 100

od 100 do 150

0
1
2

Trieda
odolnosti
objektu
E
C
B
A
B
E
F
C
D
B
C
F
D
E
C

Druh
horninového
prostredia/
základovej pôdy
a
b
c
b, c
a
b, c
a
c
a
b, c
a
b, c
b, c
a
b

Hodnoty v stĺpci pre f > 50 Hz

1)

Napríklad posúdenie orientačnej závislosti stupňa poškodenia stavebných objektov vplyvom trhacích prác pre
stupeň poškodenia 0, triedu odolnosti objektu A a druh horninového prostredia a vrcholová hodnota rýchlosti
vpeak.
Tabuľka 116: Triedy odolnosti stavebných objektov

Trieda
odolnos
ti

A

objekty bytové,
občianske, priemyselné
a poľnohospodárske
chatrné stavby,
nezodpovedajúce
stavebným predpisom,
zrúcaniny; historické
budovy
z neopracovaného
kameňa alebo tehál
s klenutými prekladmi,
prievlakmi a plošnými
klenbami nad
miestnosťami prízemia a
suterénu; kamenné
a murované pomníky
a fontány, budovy
s rozsiahlou plastickou
výzdobou, budovy vo
zvláštnej pamiatkovej
starostlivosti;
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Trieda
odolnos
ti

B

C

D

objekty bytové,
občianske, priemyselné
a poľnohospodárske
bežné tehlové stavby,
izolované alebo radové
domčeky s pôdorysnou
plochou do 200m 2,
najviac trojpodlažné
veľké budovy z tehál a
tvárnic, dobre vystužené
stavby panelové
a montované zo
železobetónových prvkov,
murivo na maltu
cementovú

Objekty
inžinierske

Objekty pozemné

kamenné
mosty(sochy,
ozdoby),oporné
a ochranné steny
z kameňa a tehál,
murované
vodojemy

keramické a kamenné
obklady a dlažby
v podzemných objektoch
metra a v podchodoch

tehlové, kamenné
a tvárnicové výmurovky
v podzemných objektoch

budovy z monolitickou
kostrou z ocele alebo
železobetónu, drevené
a hrázdené stavby
s dobrým stužením,
prostý betón
železobetónové
a oceľové konštrukcie,
výrobné a prevádzkové
objekty, železobetónové
silá a zásobníky

betónové monolitické
konštrukcie podzemných
objektov. vymurované
a monolitické štôle
kruhové a vajcovitého
tvaru, stoky
a technologické tunely
z prefabrikátov a rúr
s priemerom väčším ako
800mm, podzemné
železobetónové steny,
kotvenia, korene kotiev
železobetónové
a oceľové ostania
tunelov metra
a kolektorov, úkryty
civilnej obrany

E

F
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káble žilové
a koaxiálne,
komunikačné
káble

potrubia
oceľové
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Obrázok 74: Závislosť efektívnej rýchlosti kmitania v mieste pôsobenia zdroja vibrácií od rýchlosti vlaku

Efektívna rýchlosť kmitania [mm/s]

30,0

20,0
smer X
smer Y
smer Z
10,0

0,0
30

120
Rýchlosť vlakovej súpravy [km/h]

Archív Klubu ZPS vo vibroakustike, s. r. o.
Obrázok 75: Závislosť vrcholovej rýchlosti kmitania v mieste pôsobenia zdroja vibrácií od rýchlosti vlaku
150,0

Vrcholová rýchlosť kmitania [mm/s]

140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0

smer X

80,0

smer Y

70,0

smer Z

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
30

120
Rýchlosť vlakovej súpravy [km/h]

Archív Klubu ZPS vo vibroakustike, s. r. o.
Tabuľka 117: Stupne poškodenia stavebných objektov

Popis poškodenia
Bez poškodenia. Nevzniknú žiadne viditeľné poškodenia, funkcie
stavebných objektov, ako napr. vodotesnosť nádrží a pod. sú úplne
zachované
Prvé známky poškodenia. Trhliny šírky do 1mm na styku stavebných
prvkov
(v stropných fobiónoch)
Ľahké rozrušenia s malými škodami. Trhliny šírky do 5mm v omietke,
priečkach, komínovom murive, opadávanie omietky, uvoľnenie krytiny.
Stredné rozrušenie s vážnymi škodami. Stabilita nie je ohrozená. Trhliny
širšie ako 5mm v priečkach a nosných stenách
Značné rozrušenie s nebezpečnými škodami. Trhliny v nosných múroch
a prekladoch, ohrozujúce ich statickú funkciu. Zrútenie priečok, výplňového
muriva a komínov. Trhliny v prostom betóne, porušenie stability
Úplné rozrušenie a deštrukcia. Zrútenie tehlových stavieb alebo ich častí s
hlavnými nosnými prvkami. Trhliny aj v železobetóne
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Druhy horninového prostredia
Druhy horninového prostredia bezprostredného podložia stavby sa kategorizujú na základe noriem Eurokód 8
STN EN 1998-1/NA/Z1 nasledovne:
Kategória a: Horniny tried F1 až F8 tuhej konzistencie a triedy S5 mäkkej konzistencie s hladinou podzemnej
vody trvalo v hĺbke od 1 m do 3 m pod základovou škárou.
Kategória b: Horniny tried F1 až F8 tuhej konzistencie a triedy S5 mäkkej konzistencie s hladinou podzemnej
vody trvalo vo väčšej hĺbke ako 3m. Do tejto kategórie tiež patria horniny tried G 1 až G 5, S 1, S2, S3, S4a S5
tuhej až pevnej konzistencie, ak je hladina podzemnej vody trvalo v rozsahu od 1 m do 3 m pod základovou
škárou.
Kategória c: Horniny G 1 až G 5, S 1, S2, S3, S4a S5 tuhej až pevnej konzistencie s hladinou podzemnej vody
trvalo v hĺbke väčšej ako 3 m pod základovou škárou. Do tejto kategórie patria aj skalné horniny R 0, R1, R2,
R3 a skalné horniny tried R4 a R5 s malou hustotou diskontinuít, ak je hladina podzemnej vody trvalo v hĺbke
väčšej ako 1 m.
Individuálne posúdenie treba urobiť pre horniny všetkých tried, ak je hladina podzemnej vody trvalo menej ako
1 m pod základovou škárou a v prípadoch, keď sa základové pomery hodnotia podľa požiadaviek na prírodnú
seizmicitu pre podložie kategórie D, E, S1 a S2 a v územiach náchylných na zosuvy.

IV.2.1.6 Kalibračné merania hluku, vibrácií a technickej seizmicity
Pre posúdenie vplyvov (výstupov) potenciálnej prevádzky železničnej dopravy v rámci referenčného koridoru je
nevyhnutné už v tomto štádiu brať do úvahy viaceré hľadiská, ktoré sa dajú získať z jestvujúcej prevádzky
širokorozchodnej trate na Východnom Slovensku – od Košíc po hranicu s Ukrajinou. Porovnávacie a kalibračné
merania pre tento zámer sa preto uskutočnili v objekte železničnej stanice Ruskov (obr. 76) v dňoch 1. 6. 2016
až 2. 6. 2016 v úseku starého železničného kilometra (sžkm 69,670) pozdĺž jestvujúcej a prevádzkovanej
širokorozchodnej trati. Boli tu vykonané kalibračné meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity na existujúcej
prevádzke pri rýchlosti prejazdou vlakových súprav v = 25 až 30 km/h. Pretože v čase merania bola výluka
prevádzky v denných hodinách bolo meranie uskutočnené v nočných hodinách počas prejazdu tak prázdnej,
ako aj naloženej vlakovej súpravy. Údaje o čísle vlaku, čase prejazdu stanicou, dĺžke vlaku, počte vozňov,
náprav a hmotnosti vlakových súprav po ŠRT sú v tabuľke 118. Z uskutočnených meraní boli hodnotené tieto
veličiny:
Hluk - hladiny zvukovej expozície SEL 7,5m doplnené tretinooktávou analýzou.
Vibrácie – hladiny váženého ekvivalentného aweq a maximálneho awmax zrýchlenia vibrácií doplnené FFT
analýzou v hodnotených smeroch súradného systému x, y a z.
Technická

seizmicita

–

hladiny

efektívnej

vef a vrcholovej

vpeak,z,T

hodnoty

rýchlosti

kmitania

doplnené FFT analýzou v hodnotených smeroch súradného systému x, y a z.
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Obrázok 76: Objekt železničnej stanice v tesnej blízkosti ŠRT a jeho pozícia v obci Ruskov

Tabuľka 118: Údaje o prejazdoch vlakových súprav počas merania po ŠRT na železničnej stanici Ruskov

Číslo vlaku

Čas prejazdu
vlaku

Dĺžka vlaku
v [m]

HKV

52079
52076
52078
52088
52070
52071

21:56
22:46
00:41
02:02
02:32
04:47

837
721
735
735
735
837

4
4
4
4
4
4

Hmotnosť
súpravy
v [t]
1 593
4 529
4 483
4 629
4 542
1 571

VZ / n
53 / 228
45 / 196
46 / 200
46 / 200
46 / 200
53 / 228

Šírenie uvedených výstupov (hluk, vibrácie a technická seizmicita) do okolitého krajinného prostredia a do
infraštruktúry (budov, obydlí zariadení) veľmi ovplyvňuje viacero faktorov, jedným z nich je geologická stavba
krajiny (pozri aj kap. III.1.2). Z viacerých dôvodov bolo vybrané miesto kalibrácie v obci Ruskov a jedným z nich
boli aj geologické faktory, kde je širokorozchodná železnica vybudovaná v horninách vulkanických komplexov
Slánskych vrchov (bazálne lávové prúdy hyperstenicko-augitického andezitu vulkanizmu sp. sarmatu – panón
a s hrubými deluviánymi zvetralinami a svahovými suťami) a hodnoty takéhoto horninového komplexu sú
porovnateľné ako kalibračné s viacerými úsekmi v rámci referenčného koridoru. V prípade ďalšej potreby sa
tieto kalibračné údaje doplnia z iných miest súčasnej širokorozchodnej trate.
Na uvedenej lokalite boli získané nasledujúce kalibračné dáta:
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Obrázok 77: Časový priebeh ekvivalentných hladín hluku LpAeq,T počas prejazdov vlakových súprav po
širokorozchodnej trati s vyjadrenými hladinami zvukovej expozície SEL* 7,5 m
dB
120,0

vlak 52079 SEL 7,5m=107dB

Acoustic pressure

100,0

vlak 52076 SEL 7,5m=104dB

vlak 52088 SEL 7,5m=108dB

vlak 52078 SEL 7,5m=102dB

vlak 52070 SEL 7,5m=100dB

vlak 52071 SEL 7,5m=108dB

1/3 octave

80,0

60,0

40,0

20,0
21:48:44 22:05:48 22:22:52 22:39:56 22:57:00 23:14:04 23:31:08 23:48:12
23:38:20
Info
Main cursor

0:05:16

0:22:20

0:39:24

0:56:28

1:13:32

1:30:36

1:47:40

2:04:44

Start
1.6.2016 23:38:20

2:21:48

2:38:52

2:55:56

3:13:00

Duration
-

3:30:04

3:47:08

4:04:12

4:21:16

4:38:20

4:55:24

5:12:28

5:29:32 Time

LEQ
Ch1, P1 (A, Fast)
39,9 dB

* Hladina zvukovej expozície SEL je A-vážená hladina zvuku jednotlivej udalosti meraná počas
časového intervalu T a normovaná k T0 = 1 s.
Tabuľka 119: Hladiny zvukovej expozície SEL 7,5m v meracom bode H1 pri prejazdoch vlakov po
širokorozchodnej trati pri priemernej rýchlosti vlakových súprav 25 – 30 km/h

Hladina zvukovej expozície
SEL 7,5m [dB]
107
104
102
108
100
108

Merací bod H1
vlak 52079
vlak 52076
vlak 52078
vlak 52088
vlak 52070
vlak 52071

Obrázok 78: Tretinooktávová frekvenčná analýza Lt,eq,T so strednými frekvenciami ft = 0,8 Hz až 40 kHz počas
prejazdu vlaku 52076 po širokorozchodnej trati
dB
Lt,80Hz,T

100,0

90,0

Acoustic pressure

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0
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25,0
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80
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Main cursor

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Start
80

- 237 -

400

1000

2500

6300

16000

40000

Freq [Hz]

1/3 Oct LEQ
Ch1, HP
93,9 dB

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Obrázok 79: Časový priebeh váženého ekvivalentného aweq a maximálneho awmax zrýchlenia vibrácií
L ogger r esults, pix els per sample = 9
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Obrázok 80: Dominantné frekvencie zrýchlenia vibrácií v hodnotených smeroch x, y, z určené FFT analýzou
s časovým oknom Hannig pri prejazde vlaku č. 52076.
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Obrázok 81: Časový priebeh efektívnej a vrcholovej vpeak,z,T hodnoty rýchlosti kmitania.
L ogger r esults, pix els per sample = 9
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Obrázok 82: Dominantné frekvencie rýchlosti kmitania v hodnotených smeroch x, y, z určené FFT analýzou
s časovým oknom Hannig pri prejazde vlaku č. 52076.
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-

93,750

Dominant frequency
Ch2 71,777 Hz
-
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Tabuľka 120: Posudzovaná efektívna ef a vrcholové vpeak,z,T hodnoty rýchlosti kmitania na referenčnom
stanovisku konštrukcie železničnej budovy Ruskov sžkm 69,670 pri prejazdoch vlakov po
širokorozchodnej trati pri priemernej rýchlosti vlakových súprav 25 – 30 km/h.

Merací bod V1

vlak 52079
vlak 52076
vlak 52078
vlak 52088
vlak 52070
vlak 52071*

Posudzovaná efektívna
hodnota rýchlosti kmitania
v smere x/y/z

Posudzovaná vrcholová
hodnota rýchlosti kmitania
v smere x/y/z

vR , ef [mm/s]

vR , peak [mm/s]

0,12/0,24/0,48
0,36/0,48/0,60
0,24/0,36/0,48
0,24/0,24/0,48
0,12/0,24/0,36
0,24/0,36/0,60

0,96/1,20/2,40
1,20/2,40/2,40
1,20/2,40/2,40
1,20/1,20/2,40
0,66/1,08/1,20
1,20/1,20/2,40

Obrázok 83: Referenčné stanovisko merania technickej seizmicity v budove železničnej stanice Ruskov vo
vzdialenosti 4 m od širokorozchodnej koľaje (vľavo) a 8 m od koľaje (vpravo)
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Tabuľka 121: Namerané hodnoty maximálnych rýchlosti kmitania pri prejazde vlakov po širokoorozchodnej koľaji
vo vzdialenosti 4 m od koľaje (vľavo) a 8 m od koľaje (vpravo)

čas
04:38:35
04:38:25
04:38:15
04:38:04
04:37:54
04:37:44
04:37:34
04:37:23
04:37:12
04:37:01

z
1,9
1,1
2,1
1,3
1,9
1,0
2,0
1,1
1,1
0,9

x
0,6
0,6
1,3
0,7
0,9
0,5
0,9
0,8
0,8
0,5

y
0,3
0,5
0,7
0,5
0,8
0,6
0,7
0,7
0,6
0,5

čas
04:39:06
04:38:55
04:38:48
04:38:43
04:38:38
04:38:28
04:38:12
04:38:04
04:37:55
04:37:38
04:37:33

z
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,7
0,6
0,7
0,6
0,5
0,4

x
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5
0,7
0,3
0,5
0,4
0,5
0,4

y
0,4
0,4
0,7
0,7
0,6
0,7
0,4
1,0
0,4
0,5
0,7

02:32:56
02:32:44
02:32:27

0,7
1,0
0,7

0,6
0,5
0,5

0,4
0,4
0,3

02:33:13
02:31:56
02:31:51

02:32:17

1,5

0,6

0,4

02:31:44

02:32:06

0,7

0,4

0,3

02:31:33

02:31:55

0,6

0,3

0,2

02:31:22

02:31:44

0,8

0,6

0,3

02:31:10

02:31:33

0,9

0,5

0,4

02:31:05

02:31:22

1,6

0,7

0,5

02:30:54

02:31:10

1,0

0,6

0,5

02:30:44

0,5
0,5
0,5
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3

0,3
0,4
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3

0,3
0,4
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3

01:59:45
01:59:35
01:59:23
01:59:14
01:59:02
01:58:52
01:58:42
01:58:31
01:58:09

0,9
1,3
1,4
1,2
0,9
2,0
0,6
1,8
0,9

0,4
0,6
0,6
0,7
0,6
1,3
0,3
0,9
0,5

0,3
0,5
0,5
0,6
0,4
0,8
0,3
0,6
0,5

02:00:06
02:00:00
01:59:55
01:59:47
01:59:23
01:59:18
01:59:10
01:59:05
01:58:59
01:58:41
01:58:37

0,4
0,5
0,5
0,7
0,5
0,9
0,5
0,5
0,6
0,4
0,4

0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,7
0,3
0,3
0,5
0,3
0,4

0,5
0,5
0,4
0,6
0,5
0,8
0,3
0,3
0,5
0,6
0,6

00:40:25

0,6

0,4

0,3

00:40:55

pod
0,3

pod
0,3

pod
0,3
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čas

z

x

y

čas

00:40:13

0,9

0,5

0,3

00:40:38

00:40:02

0,7

0,5

0,3

00:40:26

00:39:50

0,5

0,4

0,3

00:40:16

00:39:34
00:39:23
00:39:13
00:39:02

1,4
2,0
1,3
0,9

0,9
1,0
1,1
0,8

0,8
0,9
0,9
0,6

00:40:01
00:39:51
00:39:28
00:39:22

00:38:51

0,7

0,6

0,4

00:39:10

22:39:53
22:39:41
22:39:30
22:39:19
22:39:09
22:38:59
22:38:48
22:38:38
22:38:27

1,5
1,1
1,0
1,4
2,2
1,2
1,0
1,6
2,1

0,8
0,7
0,7
1,0
1,2
0,7
0,6
0,9
2,1

0,8
0,6
81,5
0,8
0,9
0,5
0,7
0,5
1,2

21:54:56
21:54:46
21:54:35
21:54:25
21:54:13
21:54:03
21:53:52

1,1
1,4
1,7
1,4
1,0
1,2
0,7

0,6
0,7
0,5
0,5
0,5
0,9
0,4

0,6
0,7
0,4
0,3
0,5
0,5
0,3

21:53:42

0,6

0,3

0,3

21:53:32

1,7

1,2

0,5

21:53:20

0,8

0,6

0,5

z
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
0,7
0,5
0,4
0,4
pod
0,3

x
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
0,5
0,6
0,3
0,3
pod
0,3

y
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3
0,5
0,7
0,5
0,5
pod
0,3

22:40:21
22:40:17
22:39:52
22:39:46
22:39:40
22:39:15
22:39:08
22:39:01
22:38:56

0,6
0,6
0,5
0,8
0,8
0,5
0,4
0,9
0,4

0,4
0,4
0,5
0,5
0,7
0,3
0,5
0,6
0,4

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,4
0,9
0,5

21:55:13
21:55:06
21:54:34
21:54:05
21:53:59
21:53:54
21:53:48

0,4
0,8
0,6
0,5
0,7
0,3
0,4
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3

0,4
0,3
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3

0,6
0,5
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
pod
0,3
pod
0,3
pod
0,3

Obr. 84 znázorňuje spektrálnu analýzu vibrogramu pri prechode vlaku po širokorozchodnej koľaji. Maximálne
hodnoty na osi z boli dosahované pri frekvencii 29,4 Hz, na osi x pri frekvencii 29,4 a na osi y pri frekvencii 49,7
Hz.
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Obrázok 84: Spektrálna analýza vibrogramu pri prechode vlaku po širokorozchodnej koľaji

Obrázok 85: Štvorsekundový vibrogram merania maximálnych zložiek rýchlosti kmitania v z, vx a vy vo vzdialenosti
8 m od širokorozchodnej koľaje pri prechode vlaku č. 52079
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Obrázok 86: Zákon útlmu seizmických vĺn od koľajovej dopravy ŠRT pre budovu železničnej stanice v Ruskove

Maximálne hodnoty rýchlosti kmitania vz (mm.s-1 )
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Z predloženého vibrogramu (obr. 85), ktorý zaznamenal vibrácie a seizmickú odozvu od prechádzajúcej vlakovej
súpravy č. 52079 je zrejmé, že budova stanice bola vystavená niekoľkosekundovému seizmickému zaťaženiu.
Z nameraných hodnôt maximálnych rýchlosti kmitania pri prejazde vlakov po širokorozchodnej koľaji rýchlosťou
25 až 30 km/h vyplýva, že maximálne hodnoty boli v smere osi z vz = 2,2 mm/s na referenčnom stanovisku vo
vzdialenosti 4 m od koľaje. Z frekvenčnej analýzy (obr. 84) vyplynulo, že maximálne hodnoty na osi z boli
dosahované pri frekvencii 29,4 Hz, na osi x pri frekvencii 29,4 Hz a na osi y pri frekvencii 49,7 Hz. Tieto
frekvencie sú v pásme od 10 Hz po 50 Hz, čo je z hľadiska impaktu vibrácií stredné pásmo. Na obr. 86 je
znázornený zákon útlmu vibrácií pre hodnotené prostredie. Z neho vyplýva, že veľkosť útlmu vyvolaných vibrácií
pri prechode vlakovej súpravy č. 52079 pri dvojnásobnej vzdialenosti sa znižuje pomaly. Impakt vibrácií na
budovu železničnej stanice je dlhší a z pohľadu negatívnych účinkov nepriaznivejší. Dlhodobé pôsobenie
takýchto vibrácií na obytné budovy obyvateľstva, infraštruktúru, historické budovy prípadne prírodné útvary
v takomto alebo podobnom geologickom prostredí môže mať negatívne účinky najmä v prípade rýchlosti
vlakovej súpravy do 120 km/h. Z pohľadu merania v Ruskove bolo meranie vybraté preto, lebo bližšie stojacu
budovu pri terajšej trati sme nenašli a horninové podložie je skalné. Túto situáciu sme zámerne vybrali ako
z pohľadu budúcej stavby najkritickejšiu vzhľadom ku možným veľkostiam budených vibrácií a technickej
seizmicite. V horninovom prostredí s nespevnenými horninami predpokladáme vibrácie a seizmicitu nižšiu.
Rovnako na stavbách vzdialenejších od koľaje predpokladáme účinky vibrácií a technickej seizmicity nižšie.
Úlohou kalibračného merania v Ruskove bolo zistiť aké asi približné hodnoty rýchlostí kmitania môžeme
očakávať na budovách v rámci referenčného koridoru, ak sme na obdobnom alebo identickom skalnom podloží,
ktoré je pre šírenie seizmických vĺn veľmi dobré. Pri razení tunelov je možne očakávať oveľa väčšie účinky
technickej seizmicity od trhacích prác. Preto počas razenia podzemných diel navrhujeme permanentný
seizmický monitoring budenej technickej seizmicity od počiatku do ukončenia trhacích prác.
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Schéma, ktorú sme použili pri kalibračnom meraní je metodickou schémou pre budúce merania na ďalších
referenčných bodoch. Vyhodnocované budú merania podľa platných noriem. Čo sa týka predikcie je jasné, že
očakávame vznik vibrácií a technickej seizmicity už pri výstavbe, teda razení tunelov a iných terénnych úprav.
Tu sa predpokladajú vibrácie a technická seizmicita od koľajovej dopravy, čo potvrdzuje aj kalibračné meranie.
Najvýraznejšie budú účinky vibrácii a technickej seizmicity v skalnom horninovom prostredí. Platí to tak pre
etapu výstavby podzemných diel ako následne pre koľajovú dopravu. Podľa kalibračných meraní je nutné
očakávať zvýšené účinky od koľajovej dopravy minimálne do 10 m od koľaje. Je potrebne predpokladať väčšiu
vzdialenosť na predpokladanú vyššiu rýchlosť, teda pri skalnom podloží na vzdialenosť minimálne na 20 m aj
od iných stavieb a infraštruktúry (plynovod, vodovod a iné). Pri budovaní tunelu v Slovenskom krase (Soroška)
treba počítať s účinkami do min. 50 m vzhľadom na ochranu prírodných útvarov. Tu treba preventívne počítať
s umiestnením jedného permanentného snímača do najbližšieho chráneného útvaru či jaskyne, aby boli
preukazné merania účinkov vibrácií a technickej seizmicity počas výstavby, ale aj prevádzky.

IV.2.2 Stavebné odpady a odpady z banskej a ťažobnej činnosti
Výstavba trate (v tomto prípade sa už nejedná o hodnotenie vplyvov referenčného koridoru ale už o potenciálnu
výstavbu širokorozchodnej trate bez podrobnejších údajoch o projekte a technickom riešení) bude s veľkou
pravdepodobnosťou spojená s produkciou stavebného odpadu, najmä odpadu z banskej a ťažobnej činnosti pri
razení tunelov. Narábanie so stavebným odpadom sa riadi podľa nového zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch
a pri stavbe tunelov, čo je banská činnosť vznikajú odpady charakterizované zákonom č. 514/2008 Z. z.
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri výstavbe širokorozchodnej trate vznikne stavebný odpad, najmä pri výstavbe konkrétnych zariadení trate,
objektov, budov, ale aj vlastnej železničnej trate. Predovšetkým v úsekoch súbehu so súčasnou železnicou
dôjde k výmene starých zariadení alebo základov železnice a k výmene za nové materiály, ako napr. násypy
a koľajové lôžka s drveného kameniva, výmena betónových prefabrikátov, zvrškov železničnej trate, ako napr.
káblov, koľajníc a pod. K nim bude treba prirátať aj ťažko predpokladané množstvo odpadov katalogizovaných
ako nebezpečný odpad (mazivá, farby, stavebná chémia).
Odpad z ťažobného priemyslu bude odpadom pri výstavbe tunelov, ktorých dĺžka v referenčnom koridore bude
pribliťžne 42 km (t. j. cca 12 % celkovej dĺžky predpokladanej trate). Pri razení tunelov, čo podlieha osobitnému
konaniu ako banská činnosť (zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
a zákon č. 44/1988 Zb. banský zákon) vzniká sprievodný materiál – vyťažená hornina definovaná ako odpad
z ťažobného priemyslu. Jedná sa najmä o rôzne typy geologického materiálu, hornín a zemín, ktoré nie sú
definované ako suroviny. Výstavba tunelov bude prebiehať v rôznom geologickom a petrografickom prostredí
hornín a podľa toho sa budú tieto materiály definovať buď ako odpad, alebo materiál, ktorý sa dá zužitkovať
priamo pri vlastnej stavbe železnice ako stavebný materiál a suroviny, alebo podľa zákona o odpadoch na
povrchovú úpravu terénov (§ 97) a v konečnom dôsledku ako neupotrebiteľný odpad, s ktorým sa bude musieť
narábať ako s odpadom z ťažobného priemyslu. Predpokladom a budúcou snahou pri výstavbe celej trate je
minimalizovať takýto odpad a v čo najväčšej miere ho využiť pri stavbe (zužitkovať napr. pri násypoch,
zásypoch, valoch, terénnych úpravách) alebo poskytnúť verejnosti pre jeho ďalšie využitie.
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IV.2.3 Ostatné odpady a odpadové vody
Pri výstavbe širokorozchodnej železnice budú vznikať ostatné odpady primerane k rozsahu takejto stavby. To
sa týka aj odpadových vôd. O likvidáciu odpadov a odpadových vôd pri stavbe sa budú starať po celej dĺžke
stavby zazmluvnené profesionálne spoločnosti podľa dopravnej dostupnosti a efektivity. Snahou dodávateľa
bude minimalizácia takýchto odpadov a dôsledná kontrola narábania s odpadom na stavbe.
Pri vlastnej prevádzke trate nebudú vznikať žiadne iné odpady okrem odpadov spojených priamo s prevádzkou
a riešenie odpadov a odpadových vôd bude riadené a zabezpečované podľa aktuálne platných noriem
a legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa likvidácie odpadov zo železničnej prevádzky.

IV.2.4 Ostatné potenciálne zdroje
Z ostatných výstupov sa nepredpokladajú prírastky materiálových alebo iných vplyvov a požiadaviek na životné
prostredie a infraštruktúru. Potenciálna výstavby celej širokorozchodnej trate bude spojená s množstvom
vyvolaných investícií, ktorých predpoklad nie je možné v súčasnosti odhadnúť a verifikovať. Budú popísané vo
vyšších štádiách predprojektovej a projektovej prípravy.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMCH VPLYVOCH NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Úvodom tejto kapitoly je potrebné opätovne upozorniť na fakt, že predkladaný zámer je súčasťou komplexného
hodnotenia uskutočniteľnosti výstavby a prevádzky širokorozchodnej trate cez územia Slovenska až do
Rakúska. Výsledky procesu EIA poukážu na uskutočniteľnosť celého projektu z hľadiska záujmov ochrany
životného a prírodného prostredia na úrovni Slovenskej republiky, ale aj vzhľadom na požiadavky Európskej
únie a legislatívy a noriem Európskeho spoločenstva. Nie je preto možné sa v súčasnosti sa vyjadriť či a kedy
sa celý zámer uskutoční – teda výstavba a prevádzka širokorozchodnej železničnej trate v referenčnom koridore
tak, ako je popísaný vyššie. Dá sa však odhadnúť, že ak sa doloží uskutočniteľnosť celého projektu (najmä však
z hľadiska ekonomiky, návratnosti a efektivity, obchodných, sociálnych a politických záujmov na globálnej
úrovni a mnohých ďalších faktorov, rozhodnutie o výstavbe a budúcej prevádzke širokorozchodnej trate nebude
skôr ako po roku 2030. V tom čase sa dá s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať výrazná kvalitatívna zmena
v legislatíve životného prostredia a zdravia obyvateľstva a z nich vyplývajúce požiadavky a regulatívy. Tie sa
v súčasnosti nedajú odhadnúť, ale dá sa očakávať ich sprísnenie. Na druhej strane aj vývoj v technológii
a technike takýchto zariadení napreduje a dnes používané zaradenia budú v tej dobe už zastarané
a nepoužiteľné. Budú to nové strojné zariadenia a technológie manažmentu a kontroly s oveľa vyššou
technickou vyspelosťou reflektujúcou požiadavky ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Niektoré
vplyvy však ostatnú identické a tak sa nasledujúca kapitola venuje vplyvom zámeru na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva v intenciách súčasnej legislatívy a noriem tak, ako keby sa zámer plánoval realizovať
v nasledujúcom období a požiadaviek súčasných pravidiel.
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IV.3.1 Vplyvy na obyvateľstvo
Havarijné situácie
Počet obyvateľov počas realizácie navrhovanej činnosti, ktorí budú ovplyvnení navrhovanou činnosťou,
nemožno jednoznačne stanoviť. Prípadným vplyvom navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho
zdravie sú havarijné stavy. Očakávané vplyvy môžeme v zásade rozdeliť na vplyvy počas výstavby, vplyvy
počas prevádzky a vplyvy označované ako vis maior. Vplyvy počas výstavby sú nevyhnutné, sprievodné
a krátkodobé po dobu výstavby alebo realizácie konkrétneho prvku, ktorý ten-ktorý vplyv spôsobuje. Vplyvy
prevádzky sú dlhodobé, často sa nedajú alternovať alebo eliminovať na minimálnu úroveň. Dajú sa však
kompenzovať, alebo prijať také opatrenia, ktoré ich mitigujú alebo inak zmierňujú ich následky. Vplyvy vis maior
sú vplyvy, neovplyvniteľné udalosti, týkajúce sa zámeru, ako sú napríklad spoločenské nepokoje, konflikty
a katastrofy ale aj prívalové povodne, zemetrasenia, suchá a pod. V tejto fáze posudzovania a pre potreby
zhodnotenia uskutočniteľnosti sa venujeme tým najviac pravdepodobným vplyvom navrhovaného zámeru na
obyvateľstvo a ostatné nezrejmé vplyvy sa budú zhodnocovať na základe vznesených požiadaviek
a pripomienok v ďalších fázach procesu posudzovania vrátane cezhraničného procesu a komunikácie.

Ovzdušie
V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti (za predpokladu výstavby a prevádzky širokorozchodnej trate
v popísanom traťovom koridore odhadom okolo roku 2028) v rámci zastavaného územia dotknutých obcí
a miest môže dôjsť počas výstavby a z dopravy z nej vyplývajúcej k znečisťovaniu ovzdušia (hlavne pri
zemných prácach) emisiami (hlavne TZL). Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch
a pri dlhšie trvajúcom období bez zrážok. Prašnosť bude potrebné obmedziť organizáciou prác, kropením
a čistením komunikácií.
Navrhovaná činnosť bude predstavovať príspevok k znečisťovaniu ovzdušia len počas výstavby, pričom sa
predpokladá, že za prijatia príslušných opatrení nebudú presahované limity pre znečisťujúce látky. Navrhovateľ
počas realizácie navrhovanej činnosti bude dodržiavať požiadavky zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení
zákonov č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 410/2012
Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z.
o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch
oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení, vyhlášky MPŽP a RR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia
v znení vyhlášky MŽP SR č. 442/2013 Z. z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a vyhlášky MŽP SR
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č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich
okolí. Vznik významných zdrojov znečisťovania ovzdušia sa realizáciou navrhovanej činnosti nepredpokladá.
V tejto súvislosti treba však jednoznačne brať do úvahy časový faktor. Ako je uvedené vyššie a na iných
miestach, vlastná prevádza širokorozchodnej trate (a jej výstavba) prichádza do úvahy po všetkých
zhodnoteniach najskôr po roku 2028. Do tej doby s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k podstatným zmenám
v legislatíve a najmä technickým a technologickým požiadavkám a normám, ich sprísneniu vrátane sprísnenia
monitorovania vplyvov na životné prostredie a najmä na zdravie obyvateľstva. To sa dá predpokladať jednak
z úrovne národnej legislatívy a normotvorby, ale aj z úrovne Európskej únie. Preto sú vyššie uvedené údaje
mienené len vzhľadom na súčasný stav.

Hluk a vibrácie
Medzi ďalšie vplyvy na obyvateľstvo zaraďujeme aj vplyv na potenciálnu hlukovú situáciu, ako aj vplyv vibrácií
na existujúce stavebné objekty. Uvedené platí, tak či pre etapu výstavby, tak aj pre etapu prevádzky navrhovanej
činnosti, pričom pri prevádzke navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku a vibrácií samotná vlaková súprava
a jej chod po koľajniciach, resp. v prípade prekladísk činnosti spojené s prekládkou tovaru a následne samotná
nákladná, resp. železničná doprava. Opätovne sa berú do úvahy emisie hluku z poznaných v súčasnosti
používaných vlakových súprav s predpokladom ich kvalitatívneho vývoja v nasledujúcej budúcnosti. V rámci
výstavby navrhovanej činnosti budú hlavnými zdrojmi hluku terénne úpravy, príprava železničného lôžka
a samotná stavebná činnosť, pričom zvýšené hodnoty budú hlavne pri činnostiach vykonávaných banským
spôsobom. Ďalšími zdrojmi hluku a vibrácií bude aj doprava spojená so zásobovaním stavenísk a prepravou
pracujúcich na stavbe. Šírenie seizmických vĺn, teda technická seizmicita a ich dopad na okolie, budú závislé
od zdroja (v našom prípade koľajová doprava po širokorozchodnej trati), typu prenosového prostredia (typ
hornín) a receptora (typy budov, prípadne inej infraštruktúry diaľnice, vodovod, ropovod atď.). Pevné horninové
prostredie (skalné) je na prenos vibrácií a seizmicity oveľa lepším prostredím ako nespevnené sedimentárne
prostredie. V nespevnenom horninovom podloží dochádza k rýchlejšiemu útlmu seizmických vĺn a účinky
vibrácií a technickej seizmicity sa tak prejavia len na blízke vzdialenosti od zdroja. V skalnom horninovom
podloží sa prejavujú negatívne účinky seizmických vĺn na väčšie vzdialenosti od zdroja. Dlhodobé pôsobenie
takýchto vibrácií na obytné budovy obyvateľstva, infraštruktúru, historické budovy, prípadne prírodné útvary,
môže mať negatívne účinky, najmä v prípade vyšších rýchlostí vlakovej súpravy. V horninovom prostredí
s nespevnenými horninami sa predpokladajú vibrácie a seizmicity nižšie. Rovnako na stavbách vzdialenejších
od koľaje sa predpokladajú účinky vibrácií a technickej seizmicity nižšie. Pri razení tunelov je možne očakávať
oveľa väčšie účinky technickej seizmicity od trhacích prác, preto sa počas razenia podzemných diel navrhuje
permanentný seizmický monitoring budenej technickej seizmicity od počiatku do ukončenia trhacích prác. Čo
sa týka predikcie je jasné, že sa očakáva vznik vibrácií a technickej seizmicity už pri výstavbe, teda razení
tunelov a iných terénnych úprav. Tu sa predpokladajú vibrácie a technická seizmicita od koľajovej dopravy, čo
potvrdzuje aj vykonané kalibračné meranie. Najvýraznejšie budú účinky vibrácii a technickej seizmicity
v skalnom horninovom prostredí To platí tak pre etapu výstavby podzemných diel, ako následne pre koľajovú
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dopravu. Podľa kalibračných meraní je potrebné očakávať zvýšené účinky od koľajovej dopravy minimálne do
10 m od koľaje. Je potrebné predpokladať väčšiu vzdialenosť na predpokladanú vyššiu rýchlosť, teda pri
skalnom podloží na vzdialenosť minimálne na 20 m aj od iných stavieb a infraštruktúry (plynovod, vodovod
a iné). Pri budovaní tunelu v Slovenskom krase treba počítať s účinkami do minimálne 50 m vzhľadom na
ochranu prírodných útvarov. Tu treba preventívne počítať s umiestnením jedného permanentného snímača do
najbližšieho chráneného útvaru či jaskyne, aby boli preukazné merania účinkov vibrácií a technickej seizmicity
počas výstavby, ale aj prevádzky. Intenzity a charaktery technických seizmických otrasov počas výstavby
navrhovanej činnosti budú v hodnotenom území dané rýchlosťou a zrýchlením pohybujúcich sa vozidiel,
povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových strojových zariadení, ich uložením na
základových pôdach, geologickými pomermi v danej oblasti, t. j. vlastnosťami horninového masívu, ktorý otrasy
prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie budú pôsobiť najmä pri práci ťažkých zemných a stavebných
strojov. Produkcia hluku a vibrácií bude dočasná a premenlivá. Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od typu
práce a od nasadenia mechanizmov, ich súbežného prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás
presúvania, odchádzania a prichádzania. Z hľadiska produkcie hluku a vibrácií bude počas realizácie
navrhovanej činnosti jej zdrojom prevádzka ťažkých zemných a stavebných strojov a doprava nákladných
automobilov (bagre, nakladače, buldozéry, nákladné vozidlá), pričom hluk a vibrácie sa budú šíriť aj
z prístupových komunikácií. Emitovaný hluk z automobilovej dopravy bude závislý od frekvencie automobilovej
premávky, poveternostných podmienok, rýchlosti premávky, kvality povrchu komunikácií, prekážok v šírení
hluku do okolia a pomeru osobných motorových vozidiel a nákladných vozidiel na prístupových komunikáciách.
V rámci realizácie navrhovanej činnosti sa budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MZ 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 v znení vyhlášky
MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
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, zákona č. 2/2005 Z. z.
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
hluku v znení NV SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti
dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný, až prerušovaný charakter (závisí od druhu
vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj superpozícia
jednotlivých zdrojov hluku, t. j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. V rámci správy o hodnotení
navrhovanej činnosti sa bude realizovať vibroakustická štúdia. V rámci nej budú navrhnuté aj konkrétne
opatrenia na zamedzenie šírenia hluku do okolitého prostredia formou návrhu protihlukových stien, ako aj ich
stavebnotechnického riešenia. Uvedené opatrenia budú brať do úvahy, v prípade území v súbehu s existujúcou
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železničnou traťou, okolo ktorej nie sú inštalované, resp. postavené takéto zábrany, aj existujúcu produkciu
hluku, a teda budú navrhované také konštrukčné prvky, ktoré budú eliminovať aj existujúce zdroje hluku zo
železničnej dopravy, čím sa zabezpečí aj príspevok navrhovanej činnosti k súčasnému hlukovému znečisteniu.
Uvedené opatrenia budú korelovať s v budúcnosti platnými požiadavkami.

Žiarenie
V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho
elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného
optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej činnosti. Intenzívne impulzné
svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci
navrhovanej činnosti nebude používať. O žiarení možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi
elektromagnetického žiarenia v rámci predmetnej činnosti sú výkonové transformátory, zdroje zaisteného
napájania, rozvádzače a motory.
V rámci navrhovanej činnosti budú dodržané podmienky pre osvetlenie pracovných miest a osvetlenia pri práci,
resp. úrovne denného osvetlenia vnútorných priestorov podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z. z. ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach
o požiadavkách na osvetlenie pri práci a príslušných STN. Zároveň budú dodržané požiadavky na preslnenie
okolitej zástavby a na denné osvetlenia podľa STN 73 0580 – 1 Denné osvetlenie budov - časť 1 - Základné
požiadavky v znení STN 73 0580-1/Z1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky a STN 73 05801/Z2 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky).

Teplo a zápach
V rámci navrhovanej činnosti sa nebude produkovať teplo a zápach, ktoré by významne negatívne ovplyvnili
situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu a tepla bude automobilová doprava a nádoby na odpad.

Toxické látky
Navrhovaná činnosť nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by produkovali špecifické
toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva.

Pohoda a kvalita života
V súvislosti s navrhovanou činnosťou je predpoklad vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého
realizáciou navrhovanej činnosti a to aj v etape výstavby, tak aj v etape prevádzky. Uvedený vplyv bude
intenzívnejší v oblastiach, kde v súčasnosti nie je prevádzkovaná železničná doprava.
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V rámci navrhovanej činnosti sa nebude priamo narábať s látkami, ktoré by predstavovali priame nebezpečie
pre dotknuté obyvateľstvo, pracovníkov a návštevníkov dotknutého územia s výnimkou možnej prepravy
takýchto látok, avšak za predpokladu, že budú prepravované v súlade s požiadavkami na prepravu takýchto
látok a predpokladu, že s nimi bude nakladané v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude potrebné dodržiavať potrebné hygienické požiadavky,
požiadavky na bezpečnosť pri práci ako aj pracovné postupy pri manipulácii s technickými zariadeniami
a jednotlivými odpadmi, tak ako ich uvádza výrobca a tak ako budú vyškolený jednotlivý zamestnanci.

Doprava
Z pohľadu dotknutého obyvateľstva bude mať výstavba navrhovanej činnosti vplyv aj na súčasnú dopravnú
situáciu, a to v prípade budovaní križovaní s existujúcimi a navrhovanými dopravnými stavbami, kde je
predpoklad výluk, resp. určitých dopravných obmedzení, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu týchto križovaní.
Na druhej strane po ich realizácii bude možno konštatovať, že došlo k ich modernizácii, resp. k samotnému
rozvoju prvkov dopravnej infraštruktúry. Obdobne to platí aj pre prvky technickej infraštruktúry.

Využívanie územia
Z pohľadu využívania územia dotknutými obyvateľmi, resp. plánovaným priestorovým rozvojom území
dotknutých realizáciou navrhovanej činnosti možno konštatovať, že na jednej strane dôjde k obmedzovaniu
rozvoja takých aktivít, pre ktoré by vplyvy navrhovanej činnosti (hlavne hluk) predstavovali také zaťaženie, že
ich poloha voči navrhovanej železničnej trati by nebola vzhľadom na ich využitie účelná, resp. by
nezabezpečovala požadovaný komfort a očakávaný úžitok (ide hlavne o rozvoj obytnej a rekreačnej funkcie).
Obdobne to platí aj v prípade existujúcich záhradkárskych oblastí, ktoré sú často situované v blízkosti
existujúcich železničných tratí, a teda aj na území navrhovaného referenčného koridoru. Z hľadiska územného
rozvoja môže navrhovaná činnosť spôsobovať aj fragmentáciu územia z hľadiska možnosti umiestňovania
funkcií vhodných pre to územie bez vplyvu železničného koridoru, resp. fragmentáciu z hľadiska dopravného
spojenia medzi rozdelenými časťami územia. Na druhej strane realizácia navrhovanej činnosti najmä v okolí
prekladísk môže viesť k rozvoju podnikateľských aktivít viazaných na činnosti spojené s existenciou takéhoto
druhu využitia pozemkov, čím uvedené pozemky môžu pre ich vlastníkov mať vyššiu ekonomickú hodnotu. Ide
o vplyv na rozvoj dotknutých území.

Socio-ekonomické a environmentálne vplyvy
V neposlednom rade nie je možné nespomenúť vzťah k majetkoprávnym vzťahom, kde realizácia navrhovanej
činnosti môže mať vplyv na vývoj cien dotknutých nehnuteľností alebo pôdy. Medzi základné princípy realizácie
navrhovanej činnosti bude patriť, aby jej realizáciou nebol zamedzený prístup na pozemky v súkromnom
vlastníctve, resp. výkon práv majiteľa dotknutých nehnuteľností pre určenú funkciu. Vo všeobecnosti je potrebné
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zabezpečiť realizáciu navrhovanej činnosti tak, aby sa čo najviac minimalizoval hlavne vplyv na obytnú
a rekreačnú funkciu, resp. na voľnočasové aktivity dotknutého obyvateľstva a jeho pracovné prostredie
v dotknutom území, resp. presné trasovanie železnice v rámci referenčného koridoru zabezpečiť tak, aby sa
vplyv na tieto funkcie využitia územia v maximálnej možnej miere minimalizoval, a to za predpokladu dodržania
základných nárokov navrhovanej činnosti na jej technické prevedenie.
Medzi významné pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti patrí fakt, že hlavne počas jej výstavby bude vznikať
veľké množstvo nových pracovných pozícií a pracovných miest spojených s jej realizáciou, obdobne tomu má
byť aj počas prevádzky navrhovanej činnosti, avšak v oveľa menšej miere.
Z environmentálneho hľadiska ovplyvňujúceho zdravotný stav obyvateľstva celého Slovenska môžeme brať do
úvahy aj fakt, že značná časť nákladnej dopravy využívajúcej nákladné autá (kontajnery, cisterny, kamiónová
doprava) sa presunie na túto železničnú formu dopravy s oveľa nižšími emisiami škodlivín do ovzdušia, hluku a
rizík na cestách, to sa potenciálne týka celého Slovenska a susedných krajín, cez ktoré sa v súčasnosti
organizuje diaľková nákladná preprava. Zároveň sa predpokladá, že z celoslovenského hľadiska by realizácia
navrhovanej činnosti mala byť hospodárskym prínosom pre Slovenskú republiku, za predpokladu využitia
prepravných kapacít, ktoré má navrhovaná činnosť ponúknuť.

IV.3.2 Vplyvy na pôdu a pozemky
Jedným z najvýznamnejších vplyvov navrhovanej činnosti je trvalý a dočasný záber pôdy. Trvalý záber pôdy sa
bude dotýkať celej trasy v rámci referenčného koridoru a to realizáciou samotnej železničnej trate (v ploche
traťového koridoru a sprievodných zariadení), pričom zväčša pôjde o poľnohospodársku pôdu v blízkosti
existujúcej železnice (cca 68%) a iné pozemky, kde sa žiadna trať nenachádza alebo jestvujúce zariadenia
a infraštruktúru obchádza v novom riešení. Ďalšími potenciálnymi zábermi pôd je realizácia obslužných
zariadení nevyhnutných na prevádzku navrhovanej činnosti (napájanie na prenosovú sústavu elektrickej
energie, obslužné objekty, terminály, spevnené plochy, preložky prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry,
prístupové komunikácie k terminálom a obslužným budovám). Dočasný záber bude zapríčinený hlavne
vybudovaním dočasného pracovného pásu pre potreby výstavby navrhovanej činnosti v trase budovania
navrhovanej železničnej trate a ostatných vyššie spomínaných stavebných objektov, pri tvorbe a prevádzkovaní
stavebných dvorov a pri realizovaní predpokladaných prekládok prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry.
Uvedený záber v súčasnosti nie je možné presne špecifikovať nakoľko bude v rámci jednotlivých úsekov
rozdielny vzhľadom na možnosti okolitého prostredia a požiadaviek samotnej výstavby. Na druhej strane po
predbežnom zhodnotení výskytu poľnohospodárskych pôd v rámci referenčného úseku je možné s určitosťou
konštatovať, že sa nevyhne ani pôdam s BPEJ 1. až 4. skupiny pôd, resp. pôdam, ktoré boli zaradené do
zoznamu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných
pôdno-ekologických jednotiek na základe prílohy č. 2 NV SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie
a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. V prípade trvalých a dočasných
záberov poľnohospodárskych pôd sa bude postupovať podľa ustanovení 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
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a ostatnej príslušnej legislatívy v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy, resp. pri zábere lesných pozemkov
a zásahov do ochranného pásma lesa sa bude postupovať podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany
lesa a lesných spoločenstiev. Konkrétne zábery pôd budú určené v ďalšej fáze projekčného riešenia po
doriešení trasovania navrhovanej železničnej trate, kde bude možné konkrétne identifikovať pôdy zasiahnuté
realizáciou navrhovanej činnosti ako aj veľkosť zásahu. Z hľadiska realizácie navrhovanej činnosti môže dôjsť
k ďalším negatívnym účinkom, ako je zhutnenie, prípadne kontaminácia pôdy. Chemickú degradáciu pôd môže
vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň zraniteľnosti pôdy voči takejto degradácii je však daný
prirodzenou kvalitou komplexu biochemických vlastností pôdy, konkrétne kvality humusových látok a acidity
pôdneho prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených pádnych vlastnosti (fyzikálnochemických, fyzikálno-biologických). Pri hodnotení zraniteľnosti pôd sa vychádza z hodnotenia náchylnosti,
prípadne odolnosti pôdy z hľadiska jej poškodenia v dôsledku pôsobenia negatívnych (stresových faktorov).
Miera ohrozenia pôdy prostredníctvom znečistenia cudzorodými látkami, ktoré prenikajú do pôdy prevažne
zrážkovou je závislá od samotného faktoru prítomnosti a intenzity ohrozujúcej látky, pričom je potrebné brať do
úvahy viaceré vlastnosti prírodného prostredia, ktoré môžu podporovať alebo zabraňovať šíreniu znečistenia.
Za základné faktory hodnotenia zraniteľnosti pôdy treba považovať vlastnosti pôdy, najmä schopnosť viazať
cudzorodé prvky a priepustnosť. Z hľadiska chemickej zraniteľnosti pôd sa najčastejšie ukazovatele používajú
odolnosť voči acidifikácii a odolnosť voči intoxikácii. Najvýznamnejšia je odolnosť voči rizikovým kovom, ktorých
pohyblivosť v pôdnej hmote do značnej miery závisí od pôdnej reakcie. Pri kyslej reakcii sú v pôde pohyblivé
prvky kyslej skupiny rizikových kovov, zatiaľ čo pri alkalickej reakcii alkalická skupina rizikových prvkov As, Cu,
Mo, Se. Náchylnosť pôd na acidifikáciu závisí od obsahu karbonátov, humusu, ílovitých minerálov a solí. Počas
realizácie navrhovanej činnosti je možnosť kontaminácie pôdy situáciami spojenými s rizikom nehôd alebo zlým
technickým stavom vozového parku a mechanizmov. Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde k strate biotopu
pre pôdny edafón a živočíchy, pre ktorých bola sekundárnym zdrojom v rámci ich potravinových reťazcov.
Z pohľadu pôdy a majetkoprávnych vzťahov k pozemkom je potrebné podotknúť, že pre potreby navrhovanej
činnosti bude od ich vlastníkov vykupovaná.

IV.3.3 Vplyvy na ovzdušie
Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní významne zmeny klimatických ukazovateľov, smeru alebo prúdenia
vzduchu, evaporáciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na klimatické pomery v jej okolí.
Z pohľadu emitácie skleníkových plynov spôsobujúcich zmenu klímy sa nepredpokladá, resp. aj vzhľadom na
použitú technológiu sa minimalizuje vplyv na zmenu klímy z globálneho ale aj lokálneho charakteru a jej
dopadov na krajinu a na obyvateľov. O pozitívnom vplyve v tejto súvislosti možno hovoriť v preferencii
železničnej dopravy pred cestnou a to v takej súvislosti, že pri dlhotrvajúcom presune tovarov kontajnerovými
loďami a prekladmi v prístavoch sa produkuje viac emisií polutantov do životného prostredia (napr. emitácie
skleníkových plynov), ako pri omnoho rýchlejšej a plynulej železničnej preprave, akou je táto navrhovaná
činnosť. To sa týka aj potenciálneho presunu tovarov z nákladnej, kamiónovej dopravy na železničnú, pričom
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zníženie podielu ťažkej nákladnej (kontajnerovej, cisternovej a inej formy) dopravy s pohonom naftových
motorov má jednoznačne mitigujúci charakter emitácie skleníkových plynov a iných škodlivín do ovzdušia.
Samotná železničná trať má byť plne elektritifikovaná, pričom nové zdroje znečisťujúcich látok do ovzdušia nie
sú navrhované. Ojedinele, najmä v prípade zabezpečenia pracovníkov výstavby je možné, že vzniknú dočasne
lokálne stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, kde zdrojmi budú vykurovanie objektov, v ktorých sa budú
nachádzať pracovníci výstavby a ich sociálne zariadenia.
Iným plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia budú spevnené plochy určené na prekládku tovarov v rámci
terminálu. Počas výstavby je predpoklad, že bude dochádzať k zvýšenej tvorbe emisií z mechanizmov výstavby
a dopravy, ktorá bude zabezpečovať samotnú výstavbu alebo prevoz materiálov a osôb na jednotlivé
staveniská. Základným princípom by však malo byť, aby sa tam, kde je to z dopravného a technického hľadiska
možné, preferovalo toto zásobovanie po existujúcich železničných tratiach. Uvedené zdroje budú zdrojom
znečisťujúcich látok ako tuhé znečisťujúce látky, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a VOC (sumárne organické
zlúčeniny). Samotná výstavba bude zdrojom znečisťujúcich látok (TZL PM10 a PM2,5) hlavne v etape zemných
prác, resp. prác vykonávaných banským spôsobom, pričom množstvo emisií bude závisieť od počtu
mechanizmov, priebehu výstavby, lokalizácii strojných a dopravných zariadení a počtu ich nasadení, ročného
obdobia, poveternostných podmienok a vzdialenosti od najbližších obytných priestorov, resp. priestorov
s trvalým výskytom osôb. Doprava súvisiaca s realizáciou navrhovanej činnosti po prístupových komunikáciách
bude predstavovať líniový zdroj znečisťovania ovzdušia a samotné strojné zariadenia dopravné mechanizmy
budú predstavovať mobilné bodové zdroje znečisťovania ovzdušia. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä
vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom období bez zrážok. Prašnosť bude potrebné obmedziť organizáciou
prác, kropením a čistením komunikácií. Navrhovaná činnosť počas jej výstavby bude predstavovať príspevok
ku znečisťovaniu ovzdušia, pričom sa predpokladá, že jej realizáciou nebudú presahované limity pre
znečisťujúce látky.
Navrhovateľ počas realizácie navrhovanej činnosti bude dodržiavať požiadavky zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane
ovzdušia v znení zákonov č. 318/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
a 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP
SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR
č. 270/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, vyhlášky MŽP SR č. 231/2013
Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie,
o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení, vyhlášky MPŽP a RR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia
v znení vyhlášky MŽP SR č. 442/2013 Z. z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a vyhlášky MŽP SR
č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich
okolí.
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IV.3.4 Vplyvy na vodstvo a hydrologický režim
Navrhovaný referenčný koridor križuje veľké množstvo povrchových vodných tokov a iných vodných útvarov,
avšak základným princípom realizácie ich premostení bude bezzásahovosť do hydrologického režimu vodného
útvaru, ako aj sprievodných inundačných území ohrádzovaných existujúcou sústavou protipovodňovej ochrany
týchto tokov, ak je vybudovaná. Uvedené sa týka križovania menších a stredných vodných tokov. V prípade
križovania väčších vodných tokov s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné dodržať uvedený princíp,
avšak v súčasnosti nie je známe riešenie mostových konštrukcií a estakád, ktoré by určovali veľkosť zásahu
priamo do vodných tokov. Uvedený princíp má dosiahnuť minimalizáciu ovplyvnenia povrchových vodných
tokov. V súvislosti s premosteniami a riešením pokládky železničného zvršku bude potrebné v územiach, kde
je identifikované povodňové riziko, riešiť niveletu železničnej trate na úrovni vyššej ako je storočná, resp.
tisícročná voda, ktorá by pri povodňových situáciách prechádzala cez tieto územia. Na druhej strane bude
potrebná bližšia identifikácia existujúcich protipovodňových opatrení na jednotlivých vodných tokoch, resp.
navrhovaných v strategických dokumentoch na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa predišlo možnej
kolízii, resp. budovaniu železničnej trate takým spôsobom, ktorá by minimalizovala účinnosť uvedených
opatrení, či by vytvárala základ pre vznik nových povodňových situácií, s ktorými sa v rámci povodňových
scenárov v súčasnosti neráta.
Z hľadiska vplyvu na podzemné vody sa predpokladá pri takom množstve navrhovaných tunelov, že dôjde aj
k čiastočnému lokálnemu ovplyvneniu prúdenia podzemných vôd v miestach budovania tunelov, resp. k ich
odčerpávaniu alebo odvádzaniu, a to takým spôsobom, aby sa minimalizoval ich možný negatívny vplyv na
výstavbu tunelov, resp. ich prevádzku. V súčasnosti však nie je možné bližšia identifikácia tohto vplyvu
vzhľadom k súčasným stavebno-technickým poznatkom o ich budovaní v rámci navrhovanej činnosti
a vzhľadom na skutočnosť, že nie je presne stanovená trasa železnice, a teda nie je možné presne identifikovať
dotknuté horninové prostredie a to hlavne bez terénnych prác v miestach zásahov do terénu.
Pri razení tunelov v krasových horninách je predpoklad, že dôjde aj k narazeniu nových krasových útvarov, resp.
neznámych jaskynných priestorov (napr. v oblasti Slovenského krasu – Jabonické sedlo a Soroška). V takom
prípade ak pri stavebných prácach, geologických prácach alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
prípadne inej technickej činnosti, dôjde k objaveniu jaskyne, tak právnická osoba, ktorá jaskyňu objavila, je
povinná zastaviť práce a neodkladne nahlásiť objavenie jaskyne orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody
nariadi prieskum a výskum novoobjavenej jaskyne, ktorý zabezpečí organizácia ochrany prírody alebo
oprávnené osoby na prieskum a výskum jaskýň. O spôsobe pokračovania prác rozhodne orgán ochrany prírody.
V prípade Slovenského krasu, ktorého územie je súčasne aj chránenou vodohospodárskou oblasťou, pri
vyšších štádiách projektovej prípravy a pri inžiniersko-geologickom a hydrogeologickom prieskume sa bude
musieť zhodnotiť aj vplyv výstavby tunelov na hydrologický režim CHVO a vodný režim jaskynného systému.
Pitná voda bude potrebná hlavne počas výstavby a to konkrétne pre pracovníkov výstavby, pričom je
predpoklad, že pitná voda bude zabezpečená hlavne ako balená, resp. pre ich hygienické potreby, pričom
v takom prípade dôjde v objektoch, ktoré budú na taký účel určené, resp. vystavané, k napojeniu na existujúce
zdroje. Obdobne to platí aj pre napojenia plánovaných budov (terminál, depo). Uvedené bude predmetom
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ďalších projekčných riešení. Z hľadiska tvorby splaškových odpadových vôd, tak ich produkcia sa predpokladá
hlavne počas výstavby, a to pracovníkmi, ktorí sa budú na nej podieľať, pričom budú využívané suché WC,
resp. objekty na to určené alebo vybudované, ktoré budú napojené na existujúce kanalizácie alebo budú
odvádzané do žúmp. Z hľadiska zabezpečenia terminálov, je predpoklad odkanalizovania sociálnych priestorov
do kanalizácie, pričom bude zabezpečené ich následné čistenie. Samotný referenčný koridor prechádza cez
viaceré chránené vodohospodárske oblasti a pásma hygienickej ochrany podzemných vôd, resp. vodárenských
zdrojov a preto bude v týchto územiach zvýšená miera opatrnosti realizácie navrhovanej činnosti a to v zmysle
požiadaviek, opatrení a nárokov príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré určujú podmienky
realizácie navrhovaných činností v týchto územiach, resp. identifikujú zakázané činnosti a podmienky pre
povoľovanie činností v týchto územiach. Ak to bude technicky možné tak konečný výber trasovania železničnej
trate v rámci referenčného koridoru bude minimalizovať zásah do týchto území. Z pohľadu vplyvov na zdroje
a výskyt minerálnych a geotermálnych vôd, ktoré sa taktiež nachádzajú na území referenčného koridoru, resp.
ich ochranné pásma, tak sa javí predpoklad, že by realizáciou navrhovanej činnosti nemali byť ovplyvňované,
čo však bude preukázané v ďalších stupňoch projekčného riešenia. Prípadným zdrojom kontaminácie
podzemných a povrchových vôd je havária, či už počas výstavby navrhovanej činnosti (únik látok škodiacich
vodám do vodného, pôdneho alebo horninového prostredia) napr. zo stavebných mechanizmov alebo počas
prevádzky pri havárii vlaku, ktorý by prevážal látky škodiace vodám a došlo by k ich úniku. Z hľadiska
predchádzania uvedených situácií bude vypracovaný postup, ako postupovať v prípade havárií, resp. budú
prijaté také opatrenia (prevádzkové, technické), ktoré by možnosť takej mimoriadnej situácie minimalizovali
(havarijný plán). Predbežne sa s odvodňovaním okolo železničnej trate neuvažuje. Realizácia navrhovanej
činnosti ovplyvní infiltráciu zrážkovej vody do podzemia iba v minimálnej miere a to v prípadoch, že budú
realizované spevnené plochy (v prípade terminálu a stavebných objektov, ktoré majú zabezpečiť prevádzku
a výstavbu navrhovanej činnosti). V prípade ochranných pásiem existujúcich vodných diel bude s nimi
nakladané podľa požiadaviek ich správcov, resp. podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v zmysle
projektového riešenia.

IV.3.5 Vplyvy na živú prírodu
Vplyv na faunu
Vybudovanie a najmä prevádzkovanie budúceho traťového koridoru širokorozchodnej železničnej trate (v rámci
posudzovaného referenčného koridoru) bude mať veľmi významné negatívne následky pre určité druhy
vybraných živočíchov. Je predpoklad, že vzniknutá bariéra v podobe násypu trate bude mať veľmi negatívny
dopad najmä na migrujúcu faunu, konkrétne na tie cieľové skupiny živočíchov, ktorým sa prerušia výstavbou
trate migračné trasy. Dôsledkom môže byť zníženie biodiverzity a ekologickej stability, zvýšenie rizika zániku
určitých druhov organizmov, vzájomné kríženie organizmov medzi sebou, čo má fatálne degeneratívne
následky. Uvedené dopady začnú pôsobiť už počas výstavby a budú trvať aj počas prevádzky.
Pre určité skupiny organizmov nastane už výstavbou železnice zmena v podmienkach pre ich existenciu, pre
získavanie potravy a pod. Tento typ negatívneho dopadu je individuálny, počas výstavby a prípravy stavenísk
príde k zániku určitých biotopov, staveniská budú zdrojom prašnosti, poškodené, resp. účelovo budú odstránené
Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 255 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

porasty vegetácie, čo bude mať priamy negatívny vplyv na existenčné podmienky pre mnohé organizmy. Mnohé
živočíchy budú vyrušované hlukom a vibráciami už počas výstavby, ale aj počas prevádzky trate. Určitý typ
aktivít nebude môcť byť vykonávaný počas hniezdenia vtákov, alebo počas obdobia migrácie z dôvodu
rozmnožovania sa. V zmysle vyššie uvedeného teda očakávane významné negatívne vplyvy na faunu už počas
výstavby a aj počas prevádzky. V prípade budovania tunela budú mať očakávané vplyvy na faunu menej
negatívne dopady. A naopak, v prípade riešenia železnice ako estakády vznikne priestor na vytvorenie
priechodov pre migrujúcu zver. Minimálnymi technickými zásahmi je možné vytvoriť vhodné podmienky na
migráciu zveri. Takýto postup je pre udržateľnosť celkovej ekologickej stability krajiny a biologickej diverzity
kľúčovým krokom. Vybudovanie nadchodov alebo podchodov na podporu migrácie živočíchov v rámci výstavby
nového traťového koridoru by malo byť v súčasnosti samozrejmosťou.

Vplyv na flóru
Realizácia traťového koridoru (v rámci posudzovaného referenčného koridoru) a príprava stavebných dvorov
pred začiatkom budovania bude vyžadovať v určitých úsekoch výrub drevín a odstránenie vrchných vrstiev
krajinnej pokrývky, čoho následkom bude zničenie mnohých biotopov. Všeobecne ide o významný negatívny
vplyv. Lokálne sa výrub drevín môže dotknúť aj lesných porastov, čo bude potrebné riešiť v zmysle zákona
o lesoch a v prípade mimolesných drevín sa bude postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, podľa ods. 3) § 47. Výrubom drevín a prípravou stavenísk budú poškodené až zničené určité
typy biotopov. Potenciálne dotknuté územia bude preto potrebné v ďalšom stupni posudzovania a príprav
požadovanej dokumentácie detailne analyzovať a vyhodnotiť z hľadiska výskytu vzácnych rastlinných druhov
a biotopov európskeho významu, aby bolo možné exaktne predikovať očakávané vplyvy na rastlinné
spoločenstvá. K negatívnym vplyvom na vegetačné porasty počas výstavby patrí aj zvýšená prašnosť, vibrácie
a emisie z mechanizmov a dopravenej techniky.
Vplyvy na flóru počas prevádzky traťového koridoru sa očakávajú negatívne, málo významné.

IV.3.6 Vplyvy na krajinu a územný systém ekologickej stability
Vplyvy na krajinu a krajinný obraz
Vybudovaním traťového koridoru železnice vznikne v krajine nový krajinný prvok. Z pohľadu krajinnej štruktúry
nastane významná zmena, ktorú je však len z hľadiska využitia územia možné hodnotiť ako negatívny vplyv
málo významný. Vzhľadom na veľkosť a líniový charakter tohto prvku vznikne však v krajine nová bariéra,
z hľadiska vplyvov na krajinu pôjde o bariéru ovplyvňujúcu krajinný obraz. Intenzita dopadu na vizuálne
charakteristiky krajiny bude pre jednotlivé úseky transportného koridoru rozdielna.
Vo všeobecnosti je možné generálne zhrnúť, že počas výstavby budú vplyvy na krajinu približne rovnakej
intenzity, rozdielna bude dĺžka pôsobenia vplyvov počas výstavby, pretože realizácia jednotlivých úsekov bude
realizovaná počas rôznych časových intervaloch, v závislosti od technickej náročnosti. Zriadenie stavebných
dvorov, dovoz, resp. odvoz materiálu či samotná výstavba traťového koridoru spôsobia zmenu v krajinnej
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pokrývke a tiež ovplyvnia vizuálne vnímanie priestoru, kde sa bude výstavba realizovať. Dočasná zmena bude
vyplývať zo zvýšeného pohybu stavebnej a dopravnej techniky, v krajine budú dočasne postavené objekty
patriace k stavebným dvorom. Tieto vizuálne zásahy do krajiny budú mať dočasný a málo významný negatívny
charakter.
Vizuálna zmena počas prevádzky bude mať rôznorodý dopad na krajinu, v závislosti od konkrétneho úseku
traťového koridoru, najmä od jeho technického prevedenia (tunel, pozemná stavba alebo nadzemná estakáda).
V prípade tunelového riešenia vybraných úsekov trate sa očakáva minimálny vizuálny dopad na krajinu –
negatívny vplyv zanedbateľný. V prípade budovanie úseku charakteru pozemnej stavy, resp. estakády sa počas
prevádzky očakáva negatívny vplyv významný. Vznikne vizuálne nápadný stavebný objekt s vysokým násypom.
V prípade pozemnej stavby je vysoké riziko spustenia procesu fragmentácie krajiny, ktorá negatívne ovplyvňuje
charakteristický vzhľad krajiny.
V rámci celej líniovej stavby budú aj úseky, kde vznikne dlhý a vysoký most (estakáda), ktorý by bolo možné
spojiť s výstavbou dopravného koridoru novobudovanej diaľnice D4. V takomto prípade sa očakáva významný
kumulatívny vplyv, navyše k takýmto stretom záujmov môže prísť v území, ktoré je intenzívne urbanisticky
a hospodársky využívané a nachádza sa v blízkosti veľkého sídelného útvaru (mesto Bratislava). V prípade, že
bude nový stavebný objekt kopírovať už v súčasnosti existujúce dopravné línie, je možné očakávať kumulatívny
negatívny vplyv, pretože antropogénny objekt nadobudne väčší rozmer, v týchto úsekoch trasy koridoru príde
k rozšíreniu už existujúcej krajinnej bariéry, táto bude vizuálne nápadnejšia a v kontexte s vplyvmi na iné zložky
životného prostredia (napr. biota) bude mať významný negatívny vplyv.

Vplyvy na ekologickú stabilitu
Vybudovaním traťového koridoru vznikne v krajine nový bariérny prvok, ktorého účinok sa prejaví najmä na
lokalitách stretov s prvkami územného systému ekologickej stability, najmä na miestach, kde prerušujú
prirodzené migračné trasy zveri, t. j. v miestach stretu s biokoridormi nadregionálneho a regionálneho významu.
Úseky, kde už v súčasnosti dopravné línie vedú, príde k zvýšeniu negatívneho účinku antropogénnej bariéry
a v úsekoch, kde v súčasnosti taká bariéra neexistuje, vznikne nový veľmi významný negatívny vplyv. Častými
dôsledkami budovania takýchto líniových bariér je pokles migrácie určitých druhov organizmov, čo môže
nadobudnúť až fatálne dôsledky, a to v prípade, ak živočíchy migrujú kvôli rozmnožovaniu. Druhým významným
negatívom budovania líniových bariér v krajine je spustenie procesu fragmentácie krajiny. Oba dôsledky majú
veľmi významný negatívny vplyv na ekologickú stabilitu. Vplyv sa prejaví už počas výstavby a bude trvať aj
počas prevádzky.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability
V súvislosti s realizáciou zámeru v rámci referenčného koridoru sa očakávajú vplyvy na prvky územného
systému ekologickej stability, a to najmä na biokoridory všetkých hierarchických úrovní, ktorých trasu referenčný
koridor pretína. Vplyvy na tieto prvky ÚSES sú v konečnom dôsledku vplyvy úzko prepojené s dopadmi na faunu
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a na krajinu (v zmysle fragmentácie krajiny). Preto sa vplyvy očakávajú negatívne veľmi významné tak, ako je
to uvedené aj pri predpokladaných vplyvoch na faunu. Negatívny dopad sa prejaví už počas výstavby, kedy sa
začne prerušovanie prirodzených migračných trás živočíchov. Daný vplyvy bude trvať aj počas prevádzky,
navyše oplotenie traťového koridoru zvýši bariérovosť nového prvku v krajine, čo je z hľadiska dopadov na prvky
ÚSES negatívnym prejavom.
V prípade pretínania biocentier regionálneho a nadregionálneho charakteru trasou traťového koridoru vnikne
základ pre budúcu fragmentáciu krajiny. Trasa koridoru – ako nový bariérový prvok v krajine spôsobí významný
zásah do územia biocentra, čím ovplyvní mnohé biocenózy a charakter územia. Môže nastať taká degradácia
okolitého územia po oboch stranách traťového koridoru, ktorá bude viesť k intenzívnejšej fragmentácii
a v extrémnom prípade môže viesť až k zániku

biocentra alebo jeho časti. Predpokladané vplyvy preto

hodnotíme ako významný negatívny, a to už počas výstavby a aj počas prevádzky.

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Uvedené hodnotenie sa vo všeobecnosti týka zámeru ako celku bez zhodnotenia rozdielnosti zdravotných rizík
jednotlivých variantov zámeru. Toto sa upresní pri variante, ktorý bude predmetom nasledujúcej etapy
posudzovania. Zdravotné riziká sa chápu ako pravdepodobnosť vzniku škodlivých účinkov na ľudí v dôsledku
ich nadlimitnej expozície nebezpečným, zdraviu škodlivým faktorom. Pojem „limit“ § 2 ods. 1 písm. z) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v definuje ako „úroveň expozície, ktorá aj keď sa pravidelne opakuje počas života,
nebude nikdy viesť k negatívnemu účinku na zdravie, ako sa dá predpokladať podľa súčasného stavu poznania“.
Systém hodnotenia zdravotných rizík je založený v prvom rade na identifikácii významných faktorov práce
a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie ľudí a na ich následnej objektivizácii, čiže zistení ich
reálnej úrovne meraním predpísaným spôsobom. Ak sa o niektorých faktoroch práce a pracovného prostredia
objektívne predpokladá, že neovplyvňujú významným spôsobom zdravie ľudí, posúdením rizika z týchto
faktorov sa preukáže, že riziko nie je potrebné podrobne hodnotiť. Riziká z ostatných, významnejších faktorov
sa posúdia na základe výsledkov uskutočnenej objektivizácie a výsledný posudok o riziku je konštatovaním
o tom, či existuje reálne riziko poškodenia zdravia ľudí a či je potrebné vykonať nejaké opatrenia na odstránenie,
alebo aspoň na zmiernenie tohto rizika. Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti
záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok
a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká. Z hľadiska hodnotenia dopadov na zdravie obyvateľstva, tak
príslušný orgán na ochranu zdravia posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie. Počas
výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladajú zdravotné riziká súvisiace so stavebnou činnosťou, resp.
činnosťou vykonávanou banským spôsobom. Ide o činnosti spojené s prácou vo výškach, pád, úraz alebo smrť
zásahom elektrickým prúdom, zasypanie, udusenie alebo utopenie spojené s prácou vykonávanou banským
spôsobom, pád ťažkého bremena, narábanie s látkami škodiacim ľudskému zdraviu, dlhodobé pôsobenie látok,
procesov a vplyvov škodiacim ľudskému zdraviu, trhacie práce, dopravná nehoda, havárie, pracovný úraz, stála
fyzická a duševná námaha, práce spojené so zvýšeným nebezpečenstvom, práce pri odstraňovaní zrejmého
a bezprostredného ohrozenia, práce pri zdolávaní závažnej a prevádzkovej nehody alebo poruche technického
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zariadenia, ľudský faktor, obmedzené priestorové podmienky, nezakryté točivé časti strojov, meteorologické
podmienky, vniknutie nepovolaných osôb. Počas realizácie navrhovanej činnosti predstavujú zdravotné riziká
najmä úrazy, zvýšená hlučnosť a znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi z dopravy
a z mechanizácie. Tieto riziká sú dočasné a čiastočne eliminovateľné technologickými opatreniami
a dodržiavaním pracovnej disciplíny. Z hľadiska znečistenia ovzdušia boli charakterizované polutanty emitované
do ovzdušia, ktoré v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravia obyvateľstva, vzhľadom ku
predpokladaným koncentráciám alebo známym vlastnostiam, možno považovať za významné z hľadiska
potenciálneho ovplyvňovania zdravotného stavu obyvateľstva (ide o nasledovné látky: CO (oxid uhoľnatý), NO x
(suma oxidov dusíka ako NO2 – oxid dusičitý), TZL (tuhé znečisťujúce látky, ako PM10) a VOC (prchavé
organické látky). Nepriaznivé účinky hluku na ľudské zdravie a pohodu ľudí možno stručne charakterizovať
nasledovne: poškodenie sluchového aparátu, zhoršenie rečovej komunikácie, nepriaznivé ovplyvnenie spánku,
ovplyvnenie kardiovaskulárneho systému a psychofyziologické účinky hluku a nepriaznivé ovplyvnenie
chorobnosti, obťažovanie hlukom, zvýšenie chorobnosti. Medzi zdravotné riziká možno zaradiť aj vplyvy na
pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého realizáciou navrhovanej činnosti.
Navrhovaná činnosť nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by produkovali špecifické
toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva. Nebude narábať s látkami, ktoré by
predstavovali priame nebezpečie pre dotknuté obyvateľstvo, pracovníkov a návštevníkov dotknutého územia.
Avšak je dôležité v rámci prevádzky dodržiavať potrebné hygienické požiadavky, požiadavky na bezpečnosť pri
práci, ako aj pracovné postupy pri manipulácii s technickými zariadeniami a jednotlivými odpadmi tak, ako ich
uvádza výrobca a tak ako budú vyškolený jednotlivý zamestnanci. Eliminácia vplyvov navrhovanej činnosti na
zdravie obyvateľstva a pracovníkov výstavby bude prebiehať aj prostredníctvom optimalizácie realizácie
navrhovanej činnosti. Zariadenia a materiály, ktoré budú vyžívané pri navrhovanej činnosti musia byť
konštruované tak, aby nemohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov. S realizáciou
navrhovanej činnosti sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových
situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie zariadení alebo ľudského faktora)
alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, prívalová voda), čo môže mať za následok
napríklad poškodenie zdravia. Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú nasledovné zdravotné
riziká: úraz elektrickým prúdom, pád, zrážka s vlakom, samovraždy, havárie, vykoľajenie vlaku a v rámci
prekladiska vyššie uvedené riziká.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
BIODIVERZITU A NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Ako je uvedené vyššie, zámer rozlišuje referenčný koridor a traťový koridor. Referenčný koridor predkladaný
v dvoch variantoch na vybraných úsekoch dotknutého územia zámeru má istú mieru flexibility v jeho šírke do
maximálne 1000 m tak, aby sa v tomto priestore dali identifikovať všetky možné potenciálne vplyvy, najmä na
prírodné prostredie, ako predbežné zisťovanie a princíp predbežnej opatrnosti pri posudzovaní možných
vplyvov na predmety ochrany území Natura 2000 a ostatné chránené územia. V nasledujúcich stupňoch
predprojektovej prípravy a v štádiu spracovania správy o hodnotení bude možnosť potenciálne vplyvy
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eliminovať optimalizáciou traťového koridoru jeho umiestnením mimo kontaktu a reálny vplyv so záujmami
štátnej ochrany prírody a predmetom ochrany v chránených územiach. To sa týka jednak území národnej
sústavy chránených území a druhov rastlín, živočíchov a biotopov, tak aj siete území Natura 2000 a chránených
druhov rastlín a živočíchov európskeho významu a druhov biotopov európskeho významu.

IV.5.1 Potenciálne vplyvy na územia a predmety ochrany Natura 2000
Funkciou území N2k (Natura 2000), ktoré podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v platnom znení tvoria chránené vtáčie územia (CHVÚ), chránené územia európskeho významu (ÚEV) a zóny
chránených území, je zabezpečiť priaznivý stav ochrany biotopov a druhov európskeho významu v ich
prirodzenom prostredí (areáli). Hlavnou ekologickou (ekosystémovou) funkciou sústavy je integrita územia N2k,
čo predstavuje celistvosť, neporušenosť štruktúry a udržiavanie kvality územia N2k z hľadiska jeho ekologických
funkcií vo vzťahu k jeho predmetom ochrany. Projektom, plánom alebo konkrétnou činnosťou, zásahom alebo
pôsobením je dotknuté územie N2k, kde sa predpokladá vplyv činnosti, alebo zásahu na predmety jeho ochrany.
V prípade predkladaného zámeru je to najmä predpokladaný zámer vybudovania širokorozchodnej trate pre
potreby environmentálneho zhodnotenia uskutočniteľnosti takéhoto plánu alebo projektu skôr, ako sa rozhodne
o ďalšom postupe predprojektovej prípravy. Cieľom je popísať prípadné možné vplyvy na predmet ochrany
chránených území, ako limit ďalšieho postupu hodnotenia, a v prípade potreby mať znalosť o zmierňujúcich
(mitigačných) alebo kompenzačných opatrenia, ktoré sa musia stať súčasťou riešenia a prezentácie
environmentálnej uskutočniteľnosti celého zámeru a projektu.
V zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý prevzal bez výhrad relevantnú európsku legislatívu
(smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopoch a voľne žijúcich živočíchov a rastlín) je tento
postup upravený nasledovne: Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie
N2k (vrátane navrhovaných), alebo ak nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale ktorý pravdepodobne môže mať
samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, podlieha
hodnoteniu jeho vplyvov na takéto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany. Každý kto zamýšľa uskutočniť takýto
plán je povinný ho predložiť na posúdenie orgánu štátnej ochrany prírody, v tomto prípade je tento úmysel
prezentovaný týmto zámerom, v ktorom sú popísané potenciálne vplyvy na územia a predmety ochrany N2k.
Navrhovateľ je súčasne pripravený zabezpečiť podľa stanoviska príslušného orgánu štátnej ochrany prírody
a jeho konkrétnych požiadaviek primerané posúdenie vplyvov na jednotlivé územia N2k tak, ako sú uvedené
v tab. 123.
Významným vplyvom v tomto prípade je vplyv na predmet ochrany územia N2k vyvolaný jednak výstavbou
širokorozchodnej železnice v traťovom koridore a jednak po jej uvedení do prevádzky jej vlastnou prevádzkou.
Významným vplyvom pre účely zámeru je identifikácia vplyvov referenčného koridoru na územia a predmet
ochrany N2k, ktoré vytvoria predpoklady konečného rozhodnutia v rámci environmentálnej uskutočniteľnosti
celého projektu.
Jednotný referenčný koridor v oboch variantoch je v kontakte a/alebo s potenciálnym vplyvom s nasledujúcimi
územiami Natura 2000 (sumarizácia v tab. 122):
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Tabuľka 122: Sumár potenciálne ovplyvnených území Natura 2000 s uvedením významnosti vplyvu.

Ozn.
Územie N2k
Územia európskeho významu
1
Horný vrch
2
Hrušovská lesostep
3
Slaná
4
Brzotínske skaly
5
Plešivská planina
6
Plešivské stráne
7
Pod Strážnym hrebeňom
8
Cerová vrchovina
9
Soví hrad
10
Dálovský močiar
11
Dedinská hora
12
Cúdeninský močiar
13
Alúvium Ipľa
14
Cerovina
15
Ludinský háj
16
Palárikovské lúky
17
Panské lúky
18
Biskupické luhy
Chránené vtáčie územia
19
Košická kotlina
20
Slovenský kras
21
Cerová vrch.-Porimavie
22
Poiplie
23
Dolné Považie
24
Úľanská mokraď
25
Dunajské luhy
26
Sysľovské polia
V* - významnosť:
hodnotenie významnosti
odstupňované
od 0 do 3,
**
Informácia

Potenciálny vplyv

V*
0
1
2
0
0
2
1
0
0
1
2-3
1
1
3
0
2-3
1
3
2
1
2
2
2
1
2
0
0
1
2
3

Mimo kontakt
Počas výstavby, tunelové riešenie
Prechod ponad N2k estakádou, výstavba, prevádzka
Mimo kontakt
Mimo kontakt
Výstavba portálov tunela
Mimo kontakt
Mimo kontakt
Mimo kontakt
Traťový koridor v dostatočnej vzdialenosti
Riešenie variantov (var. 1 – 3, var. 2 – 2)
Traťový koridor v dostatočnej vzdialenosti
Počas výstavby
Most ponad tok Kompa v najužšej časti územia
Územie N2k mimo kontaktu s tunelom Farná
Riešenie variantov (var. 1 – 3, var. 2 – 2)
Kontaktná vzdialenosť
Počas výstavby zásah do územia N2k, prevádzka

Počas výstavby a potenciálne kolízie**
Počas výstavby a potenciálne kolízie**
Počas výstavby a potenciálne kolízie**
Počas výstavby a potenciálne kolízie**
Počas výstavby a potenciálne kolízie**
Potenciálne kolízie**
Počas výstavby a potenciálne kolízie**
Potenciálne kolízie**
mimo kontaktu s referenčným koridorom a nulový vplyv,
kontakt v rámci referenčného koridoru, žiaden vplyv
málo významný vplyv v rámci referenčného koridoru,
významný vplyv

Pod pojmom kolízie sa myslí potenciálny prírastok fatálnych
kolízií vlakovej súpravy s prelietavým vtáctvom.
Jednotlivé identifikované potenciálne vplyvy v hodnote
významnosti 2 – 3 sú opísané nižšie.

Prehľadnú konkretizáciu významnosti vplyvov na územia Natura 2000 (N2k) a ich príčin v oboch variantoch a na
vybraných úsekoch aj v podvariantoch uvádza nasledujúca tabuľka č. 112.
(Poznámka: územia N2k sú na mapkách vyznačené červenou grafikou prebrané z oficiálnych mapových
podkladov ŠOP SR, ďalej použitím www.sopsr.sk/natura2000 a podkladov Štátneho zoznamu osobitne
chránených území SR, ŠOP SR, identicky s popisom variantov sú farebnými šipkami vyznačené potenciálne
trasy, nie ako referenčný koridor ale ako jeho generálne nasmerovanie a potenciány vplyv/zásah do územia).
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Tabuľka 12312: Konkretizácia významnosti potenciálnych vplyvov na územia Natura 2000 a ich príčin

Ozn.

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)

Územiá európskeho významu (ÚEV)
2

Hrušovská lesostep

Predmet ochrany
Druhy EV:

Portál dnešného tunela

rys ostrovid, podkovár malý, podkovár veľký, podkovár južný,
netopier veľkouchý, uchaňa čierna, netopier obyčajný,
poniklec veľkokvetý.
Biotopy EV:
6110* Pionierske porasty na plytkých karbonátových a
bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na
vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240* Subpanónske travinnobylinné porasty
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
91H0* Teplomilné panónske dubové lesy
Sumarizácia vplyvov:
Variant 2 je vedený dlhým tunelom, ktorý má východný portál
na úrovni obce Hrhov a mal by byť vybudovaný v celej dĺžke
(cca 9,3 km) až po obec Lipovník, teda bez akéhokoľvek
kontaktu s povrchom. Nevylučuje sa objavenie nových
podzemných krasových priestorov. Variant 1 (modrý) je
vedený v trase súčasnej železnice a tesne vedľa existujúceho
tunela bude vybudovaný nový tunel, paralelný so súčasným.
V čase výstavby tohto tunela, najmä jeho východného portálu,
ale aj celého tubusu v stavbe od východu, sa očakáva vplyv
najmä zásahmi do okolitého terénu alebo iné fyzické zásahy
do predmetu ochrany územia N2k. Bude potrebné upraviť
okolitý terén v kontakte s územím N2k tak, aby sa stavba dala
zrealizovať. Vplyv bude predstavovať najmä technický zásah
do terénu a emitácia prachu do okolia. Prevádzkou tunela sa
neočakáva prírastok nepriaznivých vplyvov na okolie tunela do
územia N2k.

3

Slaná

Predmet ochrany
Druhy EV:
hlaváč bieloplutvý, vydra riečna, podkovár malý, netopier
obyčajný, netopier brvitý, podkovár veľký, mrena
stredomorská
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Ozn.

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)
Biotopy EV:

91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Sumarizácia vplyvov:
Variant 1 (modrý) sa vedie v súčasnej trati, ale
pravdepodobne po novej mostnej konštrukcii. Variant 2
predstavuje mostnú estakádu ponad rieku a súvisiaci
biokoridor v dĺžke cca 5 200 m. Mostná konštrukcia bude
v dostatočnej výške nad riekou tak, aby sa zachovala vysoká
miera minimalizácie kontaktných vplyvov na predmet ochrany
– riečny biotop, ako aj na funkciu riečneho biokoridoru. Žiaden
pilier estakády nebude stavaný na ploche územia N2k.
Modrý variant 1 obchádza územia N2k v kontaktnej
vzdialenosti. Červený variant 2 preklenuje rieku vysokým
mostom. Tu je riziko počas výstavby mosta – stavebný ruch
a potenciál fyzického poškodenia biotopov a kvality vody
v rieke. Počas prevádzky: zatienenie časti vegetácie
a čiastočná degradácia vegetácie – biotopu EV pod mostom.
Nedajú sa vylúčiť potenciálne kolízie s prelietavým druhmi EV
a vtáctvom nad estakádou.
6

Plešivské stráne

Predmet ochrany
Druhy EV:
rys ostrovid, podkovár malý, uchaňa čierna, netopier obyčajný,
podkovár veľký, poniklec veľkokvetý, fuzáč veľký, vlk dravý,
podkovár južný, mlynárik východný, včelník rakúsky.
Biotopy EV:
6110* Pionierske porasty na plytkých karbonátových
a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi,
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty,
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na
vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae),
6240* Subpanónske travinnobylinné porasty,
8160* Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až
kolinného stupňa,
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou
vegetáciou,
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary,
9150 Vápnomilné bukové lesy,
91A0* Xerotermné kroviny,
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Ozn.

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)

9180 Lipovo-javorové sutinové lesy,
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy,
Sumarizácia vplyvov:
Traťový koridor pri meste Plešivec – Čepkov sa potenciálne
dostáva do kontaktnej vzdialenosti s územím N2k v dĺžke max.
do 740 m. V súčasnosti nie je zrejmé aké úpravy jestvujúcej
trate sa budú musieť vykonať a aký prípadný vplyv to bude
mať na predmetné územie. V prípade rozšírenia a úpravy
jestvujúcej trate tak, aby sa umožnilo pridanie
širokorozchodnej trate, sa nedá vylúčiť aj istý stavebný zásah
do svahov Plešiveckej planiny a územia N2k
Počas prevádzky nebude dochádzať k vplyvom na predmet
ochrany N2k, bude potrebné fyzicky zabrániť možnosti
prieniku chránených druhov živočíchov do priestoru trate.
11

Dedinská hora

Predmet ochrany

Podvariant 2/1 (červený)

Druhy EV:
roháč obyčajný
Biotopy EV:
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na
vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240* Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
40A0* Xerotermné kroviny
91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Podvariant 2/2 (bledočervený)

91H0* Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
Sumarizácia vplyvov
Trasovanie referenčného koridoru sa cez územie Hámor
navrhuje vo variantoch.
Podvariant 2/1 predstavuje kontakt s územím N2k Dedinská
hora prerazením tunela s minimálnym zásahom do plochy
a predmetu ochrany územia N2k. Potenciálne riziko jestvuje
najmä v etape výstavby tunela a jeho portálov umiestnených
mimo územia. Prevádzkou tunela sa nebudú prejavovať
žiadne vplyvy na predmety ochrany území N2k.
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Ozn.

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)

Tento podvariant 2/2 je prechodom referenčného koridoru
mimo územia N2k Dedinská hora a prechádza cez rozsiahlu
inundáciu Ipľa. Toto územie je však súčasťou CHVÚ Poiplie
(pozri nižšie). Oproti vyššie popísanému červenému variantu
však predstavuje menej technicky komplikované riešenie
a pravdepodobne aj s menším vplyvmi na predmety ochrany
území N2k najmä v čase výstavby premostenia. Prevádzkou
zámeru – železnice križujúcej toto územie sa zredukuje plocha
ekosystému významného z hľadiska ochrany vtáctva,
konštrukcia mosta bude predstavovať aj letovú bariéru alebo
potenciálne kolízne prvky v krajine.
13

Cerovina

Predmet ochrany
Druhy EV:
modráčik bahniskový,
ohniváčik veľký
Biotopy EV:
40A0*Xerotermné kroviny,
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných
riek
91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91I0* Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91M0 Panónsko-balkánske cerové les
Sumarizácia vplyvov
Traťový koridor vo variante 2 sa navrhuje tak, aby preklenul
ÚEV v najužšom mieste cez potok Kompa. V mieste prieniku
traťového koridoru cez ÚEV dominuje biotop dubovo-brestovojaseňového lesného porastu ako brehy občasného toku
Kompa v šírke cca 40 m. Nakoľko pôjde o mostné riešenie,
hlavným vplyvom bude počas výstavby aj pri dodržiavaní
stavebnej disciplíny riziko poškodenia vegetácie a brehov
potoka a po výstavbe efekt zatienenia vegetácie, a teda aj
biotopov dubovo-brestovo-jaseňové lesného porastu tak, že
sa nedá vylúčiť ich čiastočná degradácia. Nedôjde k zásahu
do biotopov, na ktoré sú viazané európsky významné druhy
tohto územia.

16

Palárikovské lúky

Predmet ochrany
Biotopy EV:
0340* Vnútrozemské slaniská a slané lúky
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
Druhy EV:
kunka červenobruchá, pichliač úzkolistý
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Ozn.

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)
Podvariant 1/2 (bledomodrý)
Podvariant 2/2 (bledočervený)

Sumarizácia vplyvov
Čiastkový podvariant 1/2 predpokladá obídenie celého územia
N2k mimo dosahu vplyvu počas výstavby a prevádzky podľa
uvedenej mapky. Toto riešenie minimalizuje vplyvy na územie
a predmet ochrany územia N2k, spôsobuje však problémy
s obchvatom, resp. záberom aktívnych hospodárskych
objektov, veľký záber poľnohospodárskej pôdy ako aj
doriešenie prístupu na železničnú stanicu Palárikovo.
Identicky je riešený aj čiastkový variant 2/2 (bledočervený).

súčasná železnica

Variant 2 červený

Variant 2 je vedený súbežne s jestvujúcou železnicou cez
územie N2k pričom by došlo k rozšíreniu priestoru súčasnej
železnice o nevyhnutný priestor širokorozchodnej cez
paralelný kanál západne od súčasných koľají (obr. č. 11).
Strata biotopov a funkcie kanála by sa kompenzovala
osobitným projektom a vybudoval by sa nový paralelný kanál s
identickou funkciou a transferom populácií všetkých
živočíchov v ňom žijúcich. Procesom primeraného posúdenia
vplyvov na územie N2k by sa takéto riešenie rozpracovalo do
detailov a navrhli kompenzačné opatrenia. Pre potreby
kompenzácie negatívnych vplyvov a záberu biotopov
vnútrozemských slanísk by sa zaobstarali nové depresné
plochy pre rozvoj a stabilizáciu biotopov európskeho významu
a zabezpečil sa dlhodobý manažment celého územia. Takéto
plochy sú k dispozícii v dostatočnej výmere okolo súčasného
územia N2k Palárikovské lúky.

súčasná železnica

18

Biskupické luhy

Predmet ochrany
Druhy EV:
hlaváč bieloplutvý, kunka červenobruchá,
roháč obyčajný, fuzáč veľký,
hrúz Kesslerov, hrebenačka vysoká,
bobor vodný, hraboš severský panónsky
Biotopy EV:
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody
s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých
rastlín
6250 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na
vápnitom podloží

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

- 266 -

november 2018

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Ozn.

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)

91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných
riek
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
Sumarizácia vplyvov
Traťový koridor bude vedený v tesnej blízkosti s riešením
diaľnice D4 v najužšom mieste územia N2k. V tomto koridore
prevláda najmä biotop lužného dubovo-brestovo-jaseňového
lesa s vysokou prímesou hybridných topoľov. Územie je veľmi
cenné a hodnotné. Trať bude vedená po dlhom moste –
estakáde, ktorý v miestach prechodu cez Dunaj a jeho
priľahlej sústavy ramien a brehovej vegetácie bude dosahovať
dostatočnú výšku minimalizujúcu priame fyzické vplyvy na
územie N2k (záber pôdy, výruby, bariérovosť a fragmentácia
a pod.). Vplyvy sa však nedajú vylúčiť a budú predstavovať
prírastok vplyvov z výstavby a prevádzky diaľnice D4 v tesnej
blízkosti vedľa seba (južne v kontaktnej vzdialenosti, presné
trasovanie traťového koridoru sa prispôsobí aj podmienkam
vyrokovanými s NDS). Mostová estakáda zatieni vegetáciu
a tá do istej miery zdegeneruje, resp. zmení svoj charakter čo
je priama strata chránených biotopov EV. Chránené druhy EV
nebudú ohrozené, počas výstavby sa musia prijať
a dodržiavať prísne opatrenia na prevenciu negatívnych
vplyvov stavby na vyššie uvedené druhy EV. Plošnú stratu
biotopov EV bude možné kompenzovať rozšírením ich výskytu
mimo dosahu stavby, prípadne spoločne s NDS rozšírením
plochy a zabezpečením ochranárskeho manažmentu
súčasného územia N2k.
Chránené vtáčie územia (CHVÚ)*
19

Košická kotlina

Predmet ochrany
Druhy vtákov EV:
sokol rároh, sova dlhochvostá, ďateľ hnedkavý, bocian biely,
prepelica poľná a orol kráľovský.

Sumarizácia vplyvov
Referenčný koridor je vedený v súbehu s jestvujúcou
železnicou. Pri obciach Zlatá Ida a Cestice prechádza cez
územie N2k pričom potenciálny vplyv sa bude generovať
najmä pri výstavbe rušením a ohrozovaním hniezdiaceho
a potravu zhromažďujúceho vtáctva na okolitých stanovištiach
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Ozn.

súčasná železnica

21

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)

Cerová vrchovina – Porimavie

a biotopoch, najmä v jarnej a letnej sezóne pre migračné
druhy. Druhým vplyvom je potenciálny prírastok fatálnych
kolízií vlakových súprav s prelietavým vtáctvom, najmä
v letnom období vyvádzania mláďat a prípravy na odlet. Nie sú
známe údaje o súčasnej miere usmrcovania uvedených
druhov vtáctva v trase súčasnej železnice.
Predmet ochrany
Druhy vtákov EV:
výrik lesný, včelárik zlatitý, škovránok stromový, bučiačik
močiarny, výr skalný, kaňa močiarna, rybárik riečny, včelár
lesný, ďateľ prostredný, penica jarabá, pipíška chochlatá,
krutihlav hnedý, prepelica poľná, hrdlička poľná, strakoš
kolesár
Sumarizácia vplyvov
Referenčný koridor prechádza N2k na viacerých miestach.

súčasná železnica

Údolie Gortva
Variant 2/1 (červený)

Medzi obcami Martinová a Bottovo v súbehu s dnešnou traťou
prechádza medzi dvoma rybníkmi – v. n. Bottovo a v. n.
Martinová. Vplyvy vzniknú najmä pri výstavbe trate a počas
prevádzky sa nedá vylúčiť potenciálny prírastok fatálnych
kolízií vtáctva s prechádzajúcimi vlakovými súpravami. Nie sú
známe údaje o súčasnej miere usmrcovania chránených
druhov vtákov v trase súčasnej železnice.
V oblasti údolia Gortva sa riešenie referenčného koridoru
predkladá v dvoch variantoch:
Červený čiastkový variant 2/1 je riešený mimo kontaktu
s územím N2k a s nulovým vplyvom na pred ochrany CHVÚ.
Predstavuje technicky náročnejšie riešenie s dlhým tunelom
západne od obce Blhovce a popod masív kopca Galaš.
V tomto variante sa referenčný koridor nedostáva do kontaktu
s územím N2k.

Podvariant 2/2 (bledočervený)
Súčasná železnica

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Podvariant 2/2 (bledočevený) predstavuje v zásade súbeh so
súčasnou železnicou a preklenutie terénnych nerovností
údolia systémom krátkych tunelov a mostov medzi obcami
Hodejov a Šurice, v kontakte s územím N2k. Potenciálny vplyv
predstavuje výstavba trate a jej infraštruktúry a vloženie
infraštruktúry do plochy územia N2k – najmä tunelových
portálov a mostov. Pri prevádzke sa nedá vylúčiť prírastok
fatálnych kolízií vtáctva s prechádzajúcimi vlakovými
súpravami. Nie sú známe údaje o súčasnej miere
usmrcovania chránených druhov vtákov v trase súčasnej
železnice.
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Ozn.
22

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)
Poiplie

Predmet ochrany
Druhy vtákov EV:
bocian biely, strakoš kolesár, chriašteľ malý, chriašteľ
bodkovaný, rybárik riečny, ďateľ hnedkavý, včelárik zlatý, výrik
lesný, penica jarabá, pipíška chochlatá, prepelica poľná,
pŕhľaviar čiernohlavý, brehuľa hnedá, kaňa močiarna, bučiačik
močiarny.

Sumarizácia vplyvov
súčasná železnica

Referenčný koridor vo variante 2 prechádza cez územie N2k
v dvoch regiónoch. Prvý je v okrese Lučenec v území od obce
Holiša popri inundácii rieky Ipeľ v smere Veľká nad Ipľom
až po obec Muľa. Na viacerých miestach je len v kontakte
s hranicou N2k oddelené cestou č. II/585. Mapka predstavuje
prechod cez územie N2k od obce Holiša až po situáciu pri
rybníkoch Veľká lúka pri Panických Dravcoch. Vplyvy tu budú
predstavovať najmä pri výstavbe a záber pôdy inundácie pre
stavbu traťového koridoru a riziko potenciálnych fatálnych
kolízií vlakovej súpravy s prelietavým vtáctvom najmä
v sezóne hniezdenia a vyvádzania mláďat.
Ako je spomenuté aj vyššie, bledočervený variant 2
referenčného koridoru v oblasti Hámor sa navrhuje cez CHVÚ
Poiplie v plochej inundácii rieky Ipeľ, ktorá tu vytvára rozsiahlu
nivnú lúku – kosienku – ohraničenú z jednej stany riekou
a brehovými porastmi a z druhej horským masívom Krupinskej
pahorkatiny. Rieka Ipeľ tvorí hranicu s Maďarskom. Vplyvy tu
predstavuje najmä záber pôdy pre výstavbu a samotná
výstavba trate a počas prevádzky potenciál kolízií
s prelietavým vtáctvom v blízkosti rieky.
Ďalšou oblasťou tesného kontaktu s územím N2k je medzi
obcami Želovce a Ipeľským Predmostím, osobitne pri obciach
Slovenské Ďarmoty a Chrastnince. Referenčný koridor tu
prechádza v tesnom kontakte s územím N2k. Okrem toho pri
obci Slovenské Ďarmoty a pri obci Ipeľské Predmostie sa
dostáva do blízkosti hodnotných mokraďových biotopov
inundácie rieky významných pre vtáctvo. Potenciálny traťový
koridor neprechádza cez územie N2k, vplyv na predmet
ochrany je však rizikový najmä zvýšenou sezónnou
akumuláciou vtáctva v tejto oblasti a zvýšeným rizikom
fatálnych kolízií s prechádzajúcimi vlakovými súpravami mimo
územia N2k.
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Ozn.
23

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)
Dolné Považie

Predmet ochrany
Druhy vtákov EV:
ďateľ hnedkavý, kaňa močiarna, krakľa belasá, ľabtuška
poľná, penica jarabá, pipíška chochlatá, prepelica poľná,
pŕhľaviar čiernohlavý, rybárik riečny, sokol červenonohý,
strakoš kolesár.
Sumarizácia vplyvov

súčasná železnica

Referenčný koridor prechádza cez územie N2k v dvoch
variantoch. Variant 1 obchádza Nové Zámky severne od
mesta pričom pri meste Dvory nad Žitavou vchádza do CHVÚ
a opúšťa prechodom cez rieku Nitru. Variant 2 sa spája
s jestvujúcou železnicou a prechádza cez CHVÚ v jej koridore
a prechádza cez mesto jeho železničnou stanicou. Toto však
predstavuje technický problém, nakoľko stanica nemá priestor
pre svoje rozšírenie. Pri oboch variantoch prichádza do úvahy,
okrem vlastnej výstavby a jej vplyvov na územie a predmet
ochrany N2k, prírastok ku kolíziám prelietavého vtáctva
s idúcimi vlakovými súpravami rozšírením alebo vznikom
nového dopravného koridoru. Nie sú známe údaje o miere
usmrcovania vtáctva súčasnou železnicou.
Druhým miestom prieniku referenčného koridoru je oblasť
medzi obcami Tvrdošovce a Jatov, kde je územie N2k tvorené
najmä poľnohospodárskymi pozemkami s enklávami
stromovitých porastov ako hniezdnymi habitátmi vtáctva.
Referenčný koridor je smerovaný v telese súčasnej železnice
jeho úpravou a rozšírením. Identifikované vplyvy na predmet
ochrany N2k sú najmä pri prevádzke prírastkom fatálnych
kolízií prelietavého vtáctva s idúcimi vlakovými súpravami. Nie
sú známe údaje o súčasnej miere usmrcovania vtáctva
železnicou.

25

SPA Dunajské luhy

Predmet ochrany
Druhy vtákov EV:
bocian čierny, brehuľa hnedá, bučiačik močiarny, čajka
čiernohlavá, haja tmavá, hlaholka severská, hrdzavka
potápavá, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, kačica
chrapľavá, kačica chripľavá, kalužiak červenonohý, kaňa
močiarna, ľabtuška poľná, orliak morský, potápač biely, rybár
riečny, rybárik riečny, volavka striebristá.
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Ozn.

Popis potenciálneho vplyvu

Územie Natura 2000 (N2k)

Sumarizácia vplyvov
Prechod referenčného koridoru cez Dunaj a priľahlé chránené
územia vrátane N2k je komplikovaným problémom opísaným
aj vyššie. Referenčný koridor tu predstavuje mostnú estakádu,
tou sa preklenie rieka a biokoridor Dunaj, okolitá infraštruktúra
a súvisiace problémy vrátane novobudovanej diaľnice D4.
Estakáda môže vytvárať letovú bariéru pre veľké množstvo
vtáctva sledujúceho biokoridor rieky Dunaj a jeho brehové
biotopy a habitaty. Výška mosta je v tomto prípade veľkým
problémom, na druhej strane umožňuje prelietavému vtáctvu
vyhnúť sa konštrukcii mosta. Most nesmie mať žiadne lanové
alebo obdobné súčasti vytvárajúce letové pasce a kolízne
štruktúry. Vplyvy referenčného koridoru budú pri výstavbe
mosta dočasné, následky stavby sa dajú korigovať. Je
potrebné zhodnotiť riziko kolízií vtáctva najmä migračných
druhov s konštrukciou mosta a vlakovými súpravami. Miera
takého vplyvu sa nedá identifikovať a ani predvídať, dá sa
však mitigovať technickými opatreniami, ktoré zabránia
priblíženiu vtákov k nebezpečným častiam mosta či vlakom.

*Poznámka

Podľa čl. 7 smernice o vtákoch (EP a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva)
ustanovenia primeraného posudzovania podľa č. 6.2, 6.3 a 6.4 smernice o biotopoch sa
primerane použijú aj v prípade posúdenia potenciálnych vplyvov na integritu CHVÚ z hľadiska
cieľov ich ochrany.

Sumarizácia potenciálnych vplyvov na osobitne chránené územia Natura 2000 (ÚEV a CHVÚ)
Na základe predbežného posúdenia a vychádzajúc z princípu predbežnej opatrnosti najmä vo vzťahu
k predmetom ochrany území Natura 2000, teda územiam, ktoré majú vedecky podložené a objektívne právne
podložené záujmy štátnej ochrany prírody vo verejnom záujme a záujme európskeho významu, možno
konštatovať, že referenčný koridor sa nevyhne hodnoteniu potenciálnych vplyvov na predmet ochrany území
N2k a ich zváženie, resp. porovnanie významnosti vplyvov a cieľov priaznivého stavu ochrany.
Relevantná legislatíva pre ochranu záujmov európskeho spoločenstva a ochrany biodiverzity vyjadruje záujem
nasledovne: akýkoľvek projekt, ktorý priamo nesúvisí s územím N2k alebo nie je pre starostlivosť o toto územie
nevyhnutný, ale pravdepodobne, potenciálne bude mať na územie významný vplyv buď samostatne, alebo
v kombinácii s inými plánmi a projektmi, je predmetom primeraného hodnotenia jeho dopadov na územie N2k
z hľadiska cieľov jeho ochrany. Na základe záverov hodnotenia dopadov na predmet ochrany N2k územne
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny schváli projekt po tom, čo sa ubezpečí, že tento nebude
mať nepriaznivý vplyv na integritu územia N2k a v prípade, že sa dotýka aj verejnosti, prihliada sa aj na ich
stanovisko (čl. 6.3. smernice o biotopoch). V zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny uvedený
proces upravený § 28 nasledovne:
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Ods. 2: Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na navrhované
chránené vtáčie územie, na územie európskeho významu alebo na územie patriace do súvislej európskej
sústavy chránených území, pričom nie je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o také územie podľa
dokumentácie ochrany prírody a krajiny , sa považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné
zmeny v biologickej rozmanitosti , štruktúre a vo funkcii ekosystémov, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody
podľa § 28a. Taká činnosť je predmetom posudzovania jej vplyvu na životné prostredie podľa osobitného
predpisu. Orgán štátnej správy vydá rozhodnutie o povolení takej činnosti, iba ak taká činnosť na základe
výsledku posudzovania podľa osobitného predpisu nebude mať negatívny vplyv na priaznivý stav takého územia
z hľadiska ochrany.
Ods.3: Ak nie sú alternatívne riešenia pri negatívnom posúdení vplyvu, tak sa činnosť môže uskutočniť len vo
verejnom záujme. Ak sa na územiach patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území vyskytujú
prioritné biotopy alebo biotopy prioritných druhov, môže sa činnosť povoliť, iba ak sa týka ohrozenia ľudského
zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti Slovenskej republiky, má významný vplyv na zlepšenie životného
prostredia alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi z hľadiska
verejného záujmu.
Ods. 4 Podnikateľ a právnická osoba vykonávajúci činnosť podľa odseku 3 sú povinní na vlastné náklady
navrhnúť a vykonať opatrenia smerujúce k navráteniu poškodených alebo zničených biotopov európskeho
významu alebo biotopov druhov európskeho významu a vykonať ich pred uskutočnením činnosti, ktorou budú
poškodené alebo zničené.
Na základe predbežného zhodnotenia významnosti potenciálnych vplyvov je navrhovateľ na základe vznesenej
a zdôvodnenej požiadavky pripravený na primerané posúdenie tých časti zámeru, kde sa evidentne verifikuje
vplyv referenčného koridoru tak, ako je opísaný vyššie, na predmety ochrany prírody v cieľoch N2k a kde je
vplyv traťového koridoru na priaznivý stav ochrany. Na základe tohto posúdenia sa optimalizuje trasa traťového
koridoru tak, aby sa zamedzilo akýmkoľvek vplyvom, ktoré by ovplyvnili stanovené ciele dotknutého územia N2k
a ciele priaznivého stavu ochrany daného územia v zmysle vyššie uvedeného. To sa týka aj váženia
prezentovaných variantov, kde sa na základe váh vplyvov variantov na predmet ochrany (t. j. kritériových druhov
rastlín, živočíchov a biotopov) rozhodne o optimalizácii variantného riešenia a navrhne súbor kompenzačných
a mitigačných opatrení.
Z hľadiska predbežných kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych charakteristík dotknutých území N2k, alebo
v prípadoch ak nie je možné jednoznačne potvrdiť alebo vylúčiť negatívny vplyv zámeru na predmety ochrany,
predkladáme celkové predbežné vyhodnotenie potenciálnych vplyvov zámeru na územia Natura 2000
v nasledujúcej sumarizačnej tabuľke č. 124:
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Tabuľka 124: Sumarizácia potenciálnych vplyvov referenčného koridoru na územia Natura 2000

Vyjadrenie hodnoty možných vplyvov na predmet ochrany N2k:
1
žiaden vplyv
2
málo významný vplyv
3
významný vplyv
Územia Natura 2000
2 3 6 11 11 13 16 16 18 19 21 22 23 23 25
(označenie podľa tab. 122)
Hodnotenie sa týka najmä
1/2
2
1 2
2/1 2/2 2
2/1
2/2
1
2
variantu č. (variantov):
2/2
2/2
Vplyvy dočasné (napr. počas výstavby, vyvolané investície)
Zvýšený ruch na stavbe
2 3 1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
(pohyb strojov, ľudí, zvierat...)
Produkcia odpadov
(zlé narábanie so stavebným
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
odpadom...)
Zvýšený podiel stavebnej dopravy
(doprava materiálov po
1 2 1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
dočasných cestách....)
Emisie škodlivín do ovzdušia
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
(zápach, prach...)
Riziká spojené so stavbou
2 2 1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
(dopravné nehody...)
Vplyvy trvalé (sprievodné nevyhnutné, prevádzkové)
Záber pôdy
(nevyhnutný pre stavbu spojený
1 2 1
1
2
1
1
3
2
1
1
2
3
1
3
s jej zmenami)
Plošný zásah do území N2k
(zmenšenie výmery biotopov
2 1 2
2
2
1
1
3
3
1
2
2
3
1
3
a habitatov)
Negatívne ovplyvnenie
predmetov ochrany území
1 1 1
2
1
2
2
1
2
3
2
1
2
1
2
(zníženie stupňa a hodnoty
priaznivého stavu ochrany)
Fragmentácia a poškodenie
integrity a konektivity CHÚ
1 2 1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
3
(poškodenie cieľov ochrany siete
N2k)
Fyzický zásah do predmetu
ochrany – k. d. živočíchov
1 2 1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
2
(kolízie a usmrcovanie, likvidácia
habitátov)
Fyzický zásah do predmetu
ochrany - k. d. rastlín
2 1 1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
vytrhávanie, vykopávanie, zmena
vodného režimu...
Ovplyvnenie území N2k hlukom
1 1 1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
a vibráciami z prevádzky
Poznámka
Kde nie je vyznačený variant, týka sa navrhovaného jednotného
referenčného koridoru (druhý riadok tabuľky).
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Celkové hodnotenie.
Významné vplyvy na územnú a vecnú ochranu území európskeho významu Natura 2000 boli predbežne
identifikované a verifikované na ÚEV č. 15 – Palárikovské lúky pri riešení čiastkového variantu 2/1 rozšírením
jestvujúcej trate v smere do západnej časti územia N2k, pri území č. 17 Biskupické luhy, kde sa výstavbou
estakády zatienia veľké plochy lesných biotopov pod mostom a časť z nich sa bude musieť využiť na výstavbu
pilierov čo v podstate platí aj pri CHVÚ Dunajské luhy č. 25. Pri všetkých CHVÚ je zvýšené riziko fatálnych
kolízií prelietavého vtáctva – kritériových druhov (ale aj všetkých ostatných) s prechádzajúcimi vlakovými
súpravami. V súčasnosti sa nikde nerobila analýza miery usmrcovania vtákov kolíznym stretom s vlakom (či už
mimo CHVÚ alebo v nechránenej krajine). Pri stavbe na území Slovenského krasu je vysoká pravdepodobnosť,
že pri banskej činnosti razenia tunelov v krasovom území (Slovenský kras) sa objavia nové jaskynné priestory.
V prípade potreby pre vyššie zmienené územia N2k spracuje navrhovateľ proces primeraného
hodnotenia s návrhom zmierňujúcich, mitigačných a adaptačných opatrení alebo osobitného projektu
kompenzačných opatrení na náhradu zničených alebo poškodených predmetov ochrany (biotopov
a druhov).
Celkové zhodnotenie potenciálnych vplyvov s ohľadom na preferenciu variantov a konkretizáciu požiadaviek
ďalšieho hodnotenia je uvedené v kap IV. 6.

IV.5.2 Potenciálne vplyvy na ostatné chránené územia ochrany prírody národného významu
a predmet ich ochrany
Referenčný koridor prechádza na viacerých miestach národnou sústavou chránených území, veľkoplošných
alebo maloplošných. Vo viacerých prípadoch sú tieto územia dnes už súčasťou siete území Natura 2000 a platí
pre nich a v nich princíp priority záujmov európskeho významu. Vplyvy na územia, ktoré sú súčasne aj územím
N2k sa v tejto časti nebudú popisovať, sú popísané v časti vplyvov na územia Natura 2000, v nasledujúcej
tabuľke je to indikované. V kontaktom a potenciálnom vplyve referenčného koridoru sa nachádzajú nasledujúce
chránené územia národného významu a indikácia potenciálneho vplyvu nasledovne:
Tabuľka 125: Potenciálny vplyv na chránené územia národného významu (NV)

Ozn.

1

Územie NV

Národný park
Slovenský kras

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

V*

2

Potenciálny vplyv
NP vyhlásený v roku 2002 na ploche 34 611 ha,
chránený v 3. st. ochrany. Územie bývalého CHKO
(z roku 1977) predstavuje v súčasnosti jeho vnútorné
(Turnianska kotlina) a vonkajšie ochranné pásmo
v 2. st. ochrany na ploche 11 742 ha. Predmetom
ochrany je mozaika najmä špecifických ekosystémov
a biotopov krasových planín a povrchové
a podzemné krasové javy a fenomény vrátane
unikátneho jaskynného systému. Chránené územie
na Slovensku má zrkadlový obraz chráneného
územia v Maďarsku vrátane pozemných jaskýň. NP
je zaradený do medzinárodného programu UNESCO
Človek a biosféra a vybraný jaskynný systém je
v zozname Svetového prírodného dedičstva.
Možným vplyvom je najmä zásah do podzemných
priestorov krasu pri razení tunelových riešení (pri
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Ozn.

Územie NV

V*

2

Chránená krajinná oblasť
Cerová vrchovina

1

3

Chránená krajinná oblasť
Dunajské luhy

2

4

NPR Turnianský
hradný vrch

0

5

NPR Hrušovská lesostep

1

7
8

NPR Pod Strážnym
hrebeňom
NPP Hrušovská jaskyňa
NPP Krásnohorská jaskyňa

9

PR Zemné hradisko

0

10

PR Steblová skala

0

11

PR Ostrá skala

0

12

PR Dálovský močiar

1

13

PR Cúdeninský močiar

1

PR Ipeľské hony

0

PR Ryžovisko

1

6

14

Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

1
0
0

Potenciálny vplyv
oboch variantoch) – zásah do neobjaveného systému
jaskýň. Povrchový kontakt s územím je minimálny.
CHKO bola zriadená vyhláškou v roku 1989 a
obnovená v roku 2001 na ploche 16 771 ha. Cieľom
ochrany v 2 st. ochrany sú pozoruhodné tvary
sopečného reliéfu, najmä tabuľových a stolových
vrchov a chrbtov, plochých kôp so skalnými bralami,
čadičových bralných foriem a pseudojaskýň,
pieskovcových chrbtov a plytkých dolín, genofondu
vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych
druhov a ich spoločenstiev, ako aj ukážkových
kultúrnych častí krajiny Cerovej vrchoviny ako napr.
kúltúrno-zdravotno-rekreačných hodnôt, bohatstva
zveri, opeľovačov a celkovej druhovej pestrosti flóry
a fauny, a rozptýlených výtvorov osobitného
vedeckého, kultúrno-výchovného a estetického
významu. Do územia CHKO sa môže okrajovo
zasiahnuť v údolí Gortva (variant 2/2), preklenovaním
údolných morfologických prekážok tunelmi a zárezmi.
CHKO v podobe, akej ju poznáme v súčasnosti, bola
vyhlásená v roku 1998 na ploche 12 284 ha.
Z dôvodu fragmentácie územia najmä VD Gabčíkovo
a inými hospodárskymi objektmi je CHKO členené na
viaceré viac-menej izolované časti, ktoré ale spája
rieka Dunaj. Cieľom ochrany v 2 st. je najmä jeden
z najzachovalejších komplexov riečnych a pririečnych
lužných lesných a nelesných ekosystémov
vyvinutých na tzv. vnútrozemskej riečnej delte.
Nakoľko dominujú ekosystémy a biotopy viazané na
vodný režim, celé územie bolo zapísané do
Ramsarského zoznamu mokradí. Potenciálny zásah
do územia je v oblasti Ostrova Kopáč, kde sa plánuje
paralelné s mostom pre D4 vybudovať nové
premostenie Dunaja a priľahlých častí krajiny.
Územie NPR v 5. st. ochrany - riešené ako N2k
Horný vrch
Územie NPR v 5. st. ochrany - riešené ako N2k
Hrušovská lesostep. Možný vplyv len pri variante 1 –
tunelové riešenie.
Územie NPR v 5. st. ochrany - riešené ako N2k Pod
Strážnym hrebeňom.
Mimo kontakt - jaskyňa a jej ochranné pásmo
Mimo kontakt - jaskyňa a jej ochranné pásmo
Územie PR v 4. st. ochrany - riešené ako N2k Horný
vrch
Územie PR v 5.st. ochrany – riešené ako N2k Cerová
vrchovina, variantné riešenie 2/2.
Územie PR v 5.st. ochrany – riešené ako N2k Cerová
vrchovina, variantné riešenie 2/2.
Územie PR v 5.st. ochrany – riešené ako N2k
Dálovský močiar, variant 2
Územie PR v 4.st. ochrany – riešené ako N2k
Cúdeninský močiar
Mimo kontakt (N2k Alúvium Ipľa)
Územie PR v 5.st. ochrany – riešené ako N2k
Alúvium Ipľa
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Potenciálny vplyv
Mimo kontakt
Územie PR v 4.st. ochrany – riešené ako kontakt s
15
PR Gajc
2
N2k Biskupické luhy
Územie PR v 5.st. ochrany – riešené ako N2k
16
PR Kopáčsky ostrov
3
Biskupické luhy
PP Jovické rašelinisko
Územie PP v 4 st. ochrany - budúci traťový koridor v
17
2
4
tesnom kontakte
Územie PP v 4.st. ochrany – riešené ako N2k
18
PP Panský diel
1
Biskupické luhy
CHA v 4. st. ochrany - budúci traťový koridor v
19
CHA Martinovská nádrž
1
tesnom kontakte popri jestvujúcej trati.
20
CHA Kerčík
0
CHA v 4. st. ochrany – mimo kontakt (tunel)
Chránený areál v 4 st. ochrany. Kontaktný vplyv na
21
CHA Jarovská bažantnica
1
chránené územie.
V* - významnosť potenciálneho
0 mimo kontakt s referenčným koridorom a nulový vplyv,
vplyvu:
1 kontakt v rámci referenčného koridoru, žiaden vplyv
hodnotenie významnosti
2 málo významný vplyv v rámci referenčného koridoru,
odstupňované
3 významný vplyv
od 0 do 3,
- hodnotenie významnosti je len predpokladané.
Pod pojmom kolízie sa myslí potenciálny prírastok
**
fatálnych kolízií vlakovej súpravy s prelietavým vtáctvom.
Jednotlivé identifikované potenciálne vplyvy v hodnote
Poznámky:
významnosti 2 – 3 sú opísané nižšie. Územia sú uvedené
podľa hierarchie uvedenej v zákone č. 543/2002 Z. z. OPK
Zdroj: ŠOP SR, Štátny zoznam osobitne chránených území SR
Ozn.

Územie NV
PR Vozokanský luh

V*
0

Sumarizácia potenciálnych vplyvov na chránené územia národného významu
Podobne ako pri územiach európskeho významu, hodnotenie predpokladanej významnosti potenciálneho
vplyvu na predmet ochrany chránených území národného významu je súčasne aj princípom predbežnej
opatrnosti, aby sa zamedzilo zásahu do územia, alebo do objektov, pre ktoré chránené územie bolo vyhlásené
a zriadené. Na druhej strane platí, že akýkoľvek projekt alebo investičný plán, ktorý sa plánuje realizovať
v blízkosti chráneného územia, nesie so sebou riziko zásahu do chráneného územia, resp. do predmetu jeho
ochrany a záujmov štátnej ochrany prírody a krajiny. Procesom posúdenia týchto vplyvov a potenciálnych zmien
sa môže dosiahnuť optimalizácia riešenia (prípadne aj lokalizácie) tak, aby vplyvy a zmeny boli minimálne,
nepredstavovali významné ohrozenie cieľov ochrany, resp. aby sa projekt/plán realizoval aj s náhradou za
vzniknutú škodu na predmete ochrany, a to najmä súborom ochranárskych (ekosozologických) opatrení na úkor
navrhovateľa, ktorý zmierni alebo kompenzuje škody na chránených častiach prírody. Okrem variantných
riešení, ktoré sú ale v mnohých prípadoch obmedzené inými záujmami (verejnými alebo súkromnými), je
nevyhnutné vyvážiť mieru zásahu s váhou celospoločenského prínosu projektu, alebo plánu a hodnotu opatrení
na náhradu za poškodené časti prírodného prostredia. V chránených územiach národného významu je aj
v súčasnosti mnoho jeho častí, ktoré nezodpovedajú cieľom ochrany a hodnotám územia a stojí za to ich dostať
práve cielenými ekologickými kompenzačnými a reštauračnými aktivitami do primeraného stavu ako náhradu
za poškodené časti prírody daným projekt.
Zhodnotením predkladaného zámeru a potenciálneho vplyvu referenčného koridoru na chránené územia
národného významu možno v zásade konštatovať, že nikde nedochádza k takému zásahu do chránených
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území a predmetu ich ochrany, ktorý by bol z hľadiska legislatívy neprijateľný, alebo z hľadiska cieľov ochrany
neprimeraný, resp. vzniknuté škody je možné kompenzovať, nahradiť alebo zmierniť opatreniami podľa
požiadaviek zložiek štátnej ochrany prírody krajiny. Významnejší vplyv je konštatovaný v jednom území – PR
Kopáčsky ostrov – viď tab. 126.
Tabuľka 126: Bližší popis potenciálnych vplyvov na územia národného významu a ich príčin

Ozn.
1

Chránené územie NV
Národný park Slovenský kras

Popis vplyvu
Predmet ochrany:
Predmetom ochrany je pestrá a bohatá mozaika najmä
špecifických hlavne xerotermných, suchomilných
ekosystémov a biotopov krasových planín, výrazné
povrchové a podzemné krasové javy a fenomény
vrátane unikátneho jaskynného systému.
Sumarizácia vplyvov:
Referenčný koridor prechádza územím s NP (v 3.st.
ochrany) len v oblasti prechodu Jablonického sedla
(Soroška) variantným tunelovým riešením. Referenčný
koridor prechádza ochranným pásmo NP v oblasti
Turnianskej a Rožňavskej kotlín a údolím rieky Slaná.

Jablonické sedlo Slovenského krasu

Nový tunel popri jestvujúcom tuneli
alebo riešenie novým dlhým
tunelom.

Ako je opísané vyššie, variant 1 (modrý) sleduje
jestvujúcu trať a po jej úpravách v oblasti obcí Hrhov –
Jabloňov nad Turňou – Hrušov dosahuje východný
portál jestvujúceho tunela, prechádza tunelom pod
Jablonickým sedlom, ktoré spája Silickú planinu a Horný
vrch NP Slovenský kras smerom k obci Lipovník mimo
územia NP. Úpravy trate, ako aj oba portály nového
tunela, sa budú riešiť v ochrannom pásme NP (2 st.
ochrany).
Potenciálnym vplyvom na predmet ochrany NP môže
byť najmä pri razení nového paralelného tunela popri
jestvujúcom železničnom tuneli, kedy sa s veľkou
pravdepodobnosťou narazí na nové podzemné krasové
javy jaskynného systému Horného vrchu a Silickej
planiny. Toto môže aj ovplyvniť hydrologický režim
Slovenského krasu vyhláseného ako chránená
vodohospodárska oblasť. Povrchových fenoménov
Slovenského krasu sa referenčný koridor nedotýka
(pozri aj popis vplyvov na ÚEV Hrušovská lesostep,
Horný Vrch, Plešivské stráne, Brzotínske skaly).
Územie NP je súčasnej aj medzinárodnou Biosférickou
rezerváciou Slovenský kras v rámci programu UNESCO
Človek a biosféra.
Variant 2 (červený) sa rieši dlhým tunelom západne od
Hrhova, míňa obec Jabloňov nad Turňou až po Lipovník
mimo územia NP. Tunel dosahuje predbežnú dĺžku 9,8
km. Tu sa nepredpokladajú významnejšie vplyvy na
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povrch NP. Jeho západný portál pri obci Lipovník sa
nachádza v ochrannom pásme NP (prerušovaná čiara
predstavuje trasu potenciálneho tunela).
3

Chránená krajinná oblasť Dunajské
luhy

Predmet ochrany:
CHKO Dunajské luhy bolo vyhlásené v roku 1998 na
ploche 12 284 ha. Predmetom ochrany v 2.st sú
pozostatky riečnych ekosystémov vyvinutých na
agradačnom vale vnútrozemskej delty rieky Dunaj pod
Bratislavou. V závislosti od hydrologických podmienok
sa tu na pomerne malom území vyskytujú nížinné
spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné, lúčne
a psamofilné. Vo vzácnych a ohrozených
spoločenstvách otvorených plôch ramennej sústavy sú
zastúpené početné chránené druhy rastlín a v lúčnych
spoločenstvách rastú viaceré ohrozené druhy čeľade
vstavačovitých. Lesné spoločenstvá na ktoré sú viazané
početné druhy hmyzu, vtákov a ostatných živočíchov
ovplyvňuje predovšetkým vyššia až vysoká hladina
podzemnej vody a občasné záplavy.

Sumarizácia vplyvov:
Cez celú táto oblasť bude trať prechádzať po vysokom
moste a estakáde pričom nad riekou a príbrežnými
lesnými biotopmi bude veľmi pravdepodobne už vysoko
na úrovňou krajiny a rieky. Južne od časti Kopáčsky
ostrov, kde je CHKO zúžené a kde sa súčasne stavia aj
diaľnica D4 s premostením Dunaja (červená
prerušovaná čiara), sa dominantne vyskytujú porasty
mäkkého luhu dubovo-brestovo-jaseňových lesov okolo
nížinných riek, kde budú umiestnené piliere estakády.
Vplyvy na predmet ochrany CHKO boli čiastočne
opísané pri vplyvoch ÚEV Biskupské luhy, kde dominujú
najmä počas výstavby pri nedodržiavaní stavebnej
disciplíny a po ukončení stavby mosta zatienenie
vegetácie pod mostom a následná čiastočná
degradácia lesných porastov a biotopov. Zachovaná
ostane priechodnosť pre migrujúce živočíchy popod
most a prelietavé vtáctvo a minimalizuje sa vplyv na
mokraďové biotopy a živočíchy.
17

PP Jovické rašelinisko

Predmet ochrany:
PP je zriadená na ochranu unikátnej lokality rašeliniska,
ktorá sa zachovala ako pozostatok z pôvodných lokalít
v Rožňavskej kotline, dôležitý z vedecko-výskumného,
náučného a kultúrneho hľadiska.
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Sumarizácia vplyvov:
Rašelinisko je silne viazané na bezmenný potok, ktorý
ho napája vodou, a nachádza sa v urbanizovanej časti
obce, medzi obcou a súčasnou železničnou traťou.
Potenciálny traťový koridor paralelne so súčasnou
železnicou tento tok preklenuje mostom, ale v čase jeho
výstavby treba brať do úvahy možné riziko zmeny
vodného režimu a ohrozenie tejto cennej lokality.
19

CHA Martinovská nádrž

Predmet ochrany:
CHA ako významné refúgium vodného a močiarného
živočíšstva, najmä vtáctva

Sumarizácia vplyvov:
Navrhovaný referenčný koridor je vedený paralelne pri
súčasnej trati južne od nej, teda v smere k CHA.
Potenciálny vplyv na CHA bude najmä pri jeho
výstavbe.
21

CHA Jarovská bažantnica

Predmet ochrany:
CHA je vyhlásený z dôvodu významnosti ako prvku
ekologickej stability v poľnohospodárskej
a urbanizovanej krajine a ako jediný kompaktne
zachovaný „barokový poľovný revír“ a významný
krajinný útvar.

Sumarizácia vplyvov:
Miera zásahu nie je ujasnená ale z dôvodu nedostatku
miesta na traťový koridor vtiesnený medzi urbanizované
plochy a infraštruktúrne stavby (diaľnice, cesty,
železnice, rekreačné objekty a pod.) nie je vylúčený
potenciálny zásah do lemu porastu, alebo sekundárny
vplyv počas prevádzky (hluk, vibráce) do interiéru lesa.
Poznámka
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Tabuľka 127: Sumarizácia potenciálnych vplyvov referenčného koridoru na územia národného významu

Hodnotenie význanosti potenciálnych vplyvov
1
žiaden vplyv
2
málo významný vplyv
3
významný vplyv
Územia NV
1
Zvýšený ruch na stavbe
2*
(pohyb strojov, ľudí, zvierat...)
Produkcia odpadov
1
(zlé narábanie so stavebným odpadom...)
Zvýšený podiel stavebnej dopravy
1
(doprava materiálov po dočasných cestách...)
Emisie škodlivín do ovzdušia
1
(zápach, prach...)
Riziká spojené so stavbou
1
(dopravné nehody...)
Záber pôdy
1
(nevyhnutný pre stavbu)
Plošný zásah do území NV
1
(zmenšenie výmery biotopov a ekosystémov)
Negatívne ovplyvnenie predmetov ochrany území
1
Fragmentácia a poškodenie integrity a konektivity
1
chránených území
Fyzický zásah do predmetu ochrany fauny
1
(poškodzovanie živočíchov a ich habitatov)
Fyzický zásah do predmetu ochrany flóry
1
(vytrhávanie, vykopávanie, vodný režim....)
Ovplyvnenie území NV hlukom a vibráciami z
1
prevádzky
Nevyhnutné legislatívne zmeny
1

Poznámka
* výstavba tunela var. 1
** most cez Dunaj

3

17

19

2**

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2**

1

2

** most cez Dunaj

2**

1

2

** most cez Dunaj

1

1

1

2**

1

1

1

1

1

1

2***

1

1

1

1

1

1

1

1

1
** most cez Dunaj

*** vodný režim
1

Celkové hodnotenie
Z uvedeného vyplýva, že sa nedá vylúčiť najmä počas výstavby veľkých stavieb ako súčasti zámeru istá miera
negatívneho vplyvu na veľkoplošné územia NP Slovenský kras a CHKO Dunajské luhy. V prípade tunela
Soroška v NP Slovenský kras je to najmä razenie tunela vo vápencových a dolomitických horninách stredného
triasu pri preferencii variantu 1, kde sa dá s vysokou mierou očakávať prienik do neznámych krasových
(jaskynných) priestorov, ako aj vplyv banskej činnosti (razenia tunela) na bezprostredné okolie stavby. Do
povrchu a povrchových ekosystémov územia sa nebude zasahovať. V tejto oblasti sa ďalej nachádza aj PP
Jovické rašelinisko, kde je nevyhnutné byť vzhľadom na vodný režim, na ktorom je mokraď existenčne závislá,
opatrný. Referenčný koridor, tak, ako je opísané aj pri územiach N2k, prechádza severnou časťou CHKO
Dunajské luhy, kde sa na preklenutie Dunaja a koncentrovanej infraštruktúry plánuje realizovať dlhý
estakádovitý most. Pri výstavbe pilierov mosta a súvisiacich zariadení bude nevyhnutné zasiahnuť do
prírodného prostredia. Istou výhodou bude, že sa na základe budúcej dohody s realizátorom výstavby diaľnice
D4 využije jednak preferovaný koridor pre túto stavbu a zariadenia stavby tak, aby sa nenásobili zásahy do
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prírodného prostredia ďalšími súvisiacimi stavbami. Výstavba pilierov mosta bude podrobne spracovaná vo
vyšších etapách projektovej prípravy. Pod mostom vznikne tieň, ktorý zredukuje kvalitu a kvantitu biotického
prostredia pod mostom. To sa týka aj diaľničného mosta, ktorý sa tam vybuduje. Navrhovateľ je pripravený na
akékoľvek kompenzačné a nápravné opatrenia na zlepšenia stavu, ktorý sa postupne vyvinie zmenou
podmienok prežitia v zatienenom prostredí.
Posledným zásahom, ktorému sa nebude dať vyhnúť, je plošný zásah do CHA Jarovská bažantnica. Miera
zásahu na jeho južnom okraji sa v súčasnosti ešte nedá zadefinovať a ani nemá alternatívne riešenie.
Navrhovateľ vo vyšších etapách projektovej prípravy bude minimalizovať plošný zásah a redukciu CHA
a navrhne kompenzačné opatrenia pre štátnu ochranu prírody na základe vznesených požiadaviek.

POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI
A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA
Na základe súčasných informácií o území referenčného koridoru, stave životného prostredia z hľadiska jeho
jednotlivých zložiek a súčasných informácií o navrhovanej činnosti bolo vykonané posúdenie vplyvov na životné
prostredie (základné), ktoré je popísané v kapitolách IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych
vplyvoch na životné prostredie, IV.4 Hodnotenie zdravotných rizík a IV.5 Údaje o predpokladaných vplyvoch
navrhovanej činnosti na chránené územia tohto zámeru navrhovanej činnosti. Z pohľadu významnosti
uvedených vplyvov bol zámer hodnotený v kapitole V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh
optimálneho variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom) tohto zámeru navrhovanej činnosti. Tabuľka č.
128 uvádza základný prehľad identifikovaných vplyvov, ktoré z hľadiska jednotlivých zložiek životného
prostredia považujeme za najvýznamnejšie, pričom je zohľadnený aj aspekt časového pôsobenia, resp. etapy,
v ktorej sa uvedené vplyvy najviac predpokladajú.
Tabuľka 128: Základný prehľad identifikovaných vplyvov počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

zložka životného
prostredia

horninové
prostredie

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
zásah do horninové prostredia
vibrácie a technická seizmicita
(zakladanie stavebných objektov,
(prevádzka na železničnej trati),
realizácia železničného zvršku
ovplyvňovanie krasových útvarov
a spodku, tunely, zárezy, sanačné
(prevádzka na železničnej trati),
zásahy, kotvenie, budovanie stien,
protierózne opatrenia, odvodňovanie havárie a znečisťovanie prostredia
(prevádzka na železničnej trati a
a zásahy do hydrologického režimu,
zlyhanie ľudského faktora)
vrty...),
činnosti vykonávané banským
spôsobom (tunely),
trhacie práce (tunely),
havárie a znečisťovanie prostredia
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov a zlyhanie
ľudského faktora),
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zložka životného
prostredia

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
vibrácie a technická seizmicita
(tunely, budovanie navrhovaných
stavebných objektov)
zásahy do útvarov krasového pôvodu
(budovanie tunelov)
zmena reliéfu (budovanie násypov
a zárezov)

reliéf

iniciovanie geodynamických javov
a svahových zosuvov (budovanie
násypov a zárezov, tunelových
portálov a samotných tunelov,
obnažovanie horninového a pôdneho
prostredia pri skrývkach zemín,
zemníky, odstraňovanie rastlinného
pokryvu)
zvýšenie produkcie znečisťujúcich
látok do ovzdušia (plošné, líniové
a bodové zdroje znečisťovania
ovzdušia, dopravné obmedzenia),

ovzdušie a klíma

zvýšená prašnosť (budovanie
zemníkov a zárezov, odstraňovanie
rastlinného pokryvu, zásobovanie
stavenísk materiálmi, výrobkami
a pracovníkmi),
zmena mikroklímy (zmena
hydrologického režimu,
odstraňovanie rastlinnej pokrývky),
požiar (havarijný stav – jednorazové
znečisťovanie ovzdušia splodinami
horenia),

iniciovanie geodynamických javov
a svahových zosuvov (prevádzka na
železničnej trati – proti erózne
opatrenia a sanačné opatrenia voči
zosuvom)

zníženie produkcie znečisťujúcich látok
do ovzdušia (prevádzka na železničnej
trati – preferencia nákladnej
železničnej dopravy oproti cestnej,
lodnej a leteckej doprave),
zvýšenie produkcie znečisťujúcich
látok do ovzdušia (vznik nových
stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia (vykurovanie v rámci
stavebných objektov slúžiacich
obslužný personál a personál
terminálov),
požiar (havarijný stav – jednorazové
znečisťovanie ovzdušia splodinami
horenia),
havárie a znečisťovanie prostredia
(únik látok znečisťujúcich ovzdušie a
zlyhanie ľudského faktora),

vody

zásah do hydrologického režimu
(budovanie zárezov, razenie tunelov,
odvodňovanie, budovanie tunelových
portálov, protierózne opatrenia,
sanačné opatrenia voči zosuvom,
zrýchlený odtok z krajiny po
odstránení rastlinného pokryvu, vrty,
budovanie násypov z pohľadu
nových prekážok pri povodňových
stavoch),
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zásah do hydrologického režimu (jav
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havárie a znečisťovanie prostredia
(prevádzka na železničnej trati a
zlyhanie ľudského faktora),
nové prekážky v rámci povodňových
stavov (prevádzkované stavebné
objekty a železničná trať
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zložka životného
prostredia

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
zásahy do povrchových tokov a ich
inundačných území (budovanie
mostových objektov),
havárie a znečisťovanie prostredia
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov a zlyhanie
ľudského faktora),
vodná erózia (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),
zásahy v rámci PHO
a vodohospodárskych významných
území, ochranných pásiem
prírodných minerálnych zdrojov a
prírodných liečivých zdrojov, vrty,
chráneného ložiskového územia
prírodných termálnych vôd
(budovanie zárezov, razenie tunelov,
odvodňovanie, budovanie tunelových
portálov, protierózne opatrenia,
sanačné opatrenia voči zosuvom,
zrýchlený odtok z krajiny po
odstránení rastlinného pokryvu,
budovanie násypov z pohľadu
nových prekážok pri povodňových
stavoch, budovanie ostatných
navrhovaných stavebných objektov)

pôdy
a obhospodarovanie
pozemkov

dočasný a trvalý záber pôdy
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),

havárie a znečisťovanie prostredia
(prevádzka na železničnej trati a
zlyhanie ľudského faktora),

dočasný a trvalý záber pôdy s BPEJ
1 až 4 a najkvalitnejších pôd v rámci
dotknutých katastrálnych území
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),

trvalý záber pôdy (jav pretrvávajúci
z obdobia výstavby),

zhutňovanie pôdy (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),

trvalý záber pôdy s BPEJ 1 až 4
a najkvalitnejších pôd v rámci
dotknutých katastrálnych území (jav
pretrvávajúci z obdobia výstavby),

erózia pôdy (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),

erózia pôdy (prevádzka na železničnej
trati – proti erózne opatrenia
a sanačné opatrenia voči zosuvom),

havárie a znečisťovanie prostredia
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov a zlyhanie
ľudského faktora),

znižovanie výmer obhospodarovaných
poľnohospodárskych pozemkov
a lesných pozemkov (jav pretrvávajúci
z obdobia výstavby),

znižovanie výmer
obhospodarovaných
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zložka životného
prostredia

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
poľnohospodárskych pozemkov
delenie pozemkov (jav pretrvávajúci z
a lesných pozemkov (budovanie
obdobia výstavby),
navrhovaných stavebných objektov),
možná zmena hodnoty pozemkov
delenie pozemkov (budovanie
(prevádzka na železničnej trati
navrhovaných stavebných objektov),
a ostatných prevádzkových súborov
a stavebných objektov)
zmena kvality pôd (budovanie
navrhovaných stavebných objektov,
zásah do hydrologického režimu,
zmena obhospodarovania
pozemkov),
možná zmena hodnoty pozemkov
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),
výkup pozemkov (pre potreby
budovania navrhovaných stavebných
objektov)
odstraňovanie rastlinného pokryvu,
výrub drevín, zničenie lokalít výskytu
chránených druhov, druhov
národného a európskeho významu
a ohrozených, vzácnych
a zraniteľných rastlinných druhov
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),
záber biotopov včítane biotopov
národného a európskeho významu
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),

rastlinstvo,
živočíšstvo a ich
biotopy

fragmentácia biotopov (budovanie
navrhovaných stavebných objektov
líniového charakteru),
svetelný smog (budovanie
navrhovaných stavebných objektov
líniového charakteru),
deštrukcia a fragmentácia stanovíšť
výskytu rastlinných druhov
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),
rozširovanie inváznych
a nepôvodných druhov rastlín
(zemníky, budovanie železničného
zvršku, plochy počas výstavby
neobhospodarované, stavebné jamy
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zvýšená mortalita živočíšnych druhov
v dôsledku kolízií s vlakovou súpravou
(prevádzka na železničnej trati),
pretínanie migračných trás (prevádzka
na železničnej trati),
vyrušovanie a plašenie živočíšnych
druhov (prevádzka na železničnej trati
a ostatných prevádzkových súborov
a stavebných objektov),
svetelný smog (prevádzka ostatných
prevádzkových súborov a stavebných
objektov),
stret s konštrukciami a trakčným
vedením (prevádzka na železničnej
trati a ostatných prevádzkových
súborov a stavebných objektov),
rozširovanie kozmopolitných
a synantropných druhov na úkor
ekologických špecialistov – euryekné
organizmy – stenoekné organizmy
(prevádzka na železničnej trati
a ostatných prevádzkových súborov
a stavebných objektov),
rozširovanie inváznych a nepôvodných
druhov rastlín (železničné zvršky a ich
okolie, resp. neobhospodarované
územia a plochy zasiahnuté výstavbou
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zložka životného
prostredia

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
a zárezy a plochy zasiahnuté
navrhovaných stavebných objektov
výstavbou navrhovaných stavebných bez ich ďalšej rekultivácie
objektov),
a následného obhospodarovania),
zmeny „efektívnej“ veľkosti populácie
druhu zapríčinené priamym ničením
rastlinných jedincov (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),
zmeny v spoločenstve súvisiace s
jeho hospodárskym využitím (zmeny
v obhospodarovaní v krajine, výruby,
odstránenie rastlinného pokryvu,
zemníky, budovanie železničného
zvršku, plochy počas výstavby
neobhospodarované, stavebné jamy
a zárezy a plochy zasiahnuté
výstavbou navrhovaných stavebných
objektov, človekom podmienené
zmeny v ekologických podmienkach
biotopu),

zmena správania živočíchov, zmena
migračných trás a únikových
a pobytových trás, miest a teritórií,
resp. zmena miest na rozmnožovanie,
zháňanie potravy, rozmnožovanie,
miest na vyvádzanie mláďat a
hniezdenie a úkrytov pred predátormi
(prevádzka na železničnej trati)

záber lesných pozemkov (výrub),
trvalých trávnatých porastov,
mokraďových, slaniskových, vodných
a pobrežných biotopov (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),
záber záhradkárskych osád
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),
zmena obhospodarovania pôdy
(prehodnotenie využívania okolitých
pozemkov ich obhospodarovateľmi
v dôsledku výstavby navrhovaných
stavebných objektov),
zásahy do lokalít výskytu chránených
druhov, druhov národného
a európskeho významu
a ohrozených, vzácnych
a zraniteľných živočíšnych druhov
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),
vyrušovanie a plašenie živočíšnych
druhov, zásah do ich biotopov, ktoré
slúžia na ich obživu, rozmnožovanie,
migráciu, vyvádzanie mláďat,
hniezdenie a ako úkryty (budovanie
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zložka životného
prostredia

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
navrhovaných stavebných objektov,
hluk a vibrácie)
zmena správania živočíchov, zmena
migračných trás a únikových
a pobytových trás, miest a teritórií,
resp. zmena miest na
rozmnožovanie, zháňanie potravy,
rozmnožovanie, miest na vyvádzanie
mláďat a hniezdenie a úkrytov pred
predátormi (budovanie navrhovaných
stavebných objektov)
vplyv na pôdny edafón, bezstavovce,
drobné zemné cicavce, menej
mobilné druhy a druhy viazané na
špecifické biotopy, ktoré sa
v blízkosti zásahu (okrem
zasiahnutého miesta) nevyskytujú
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),
havarijné stavy a znečisťovanie
prostredia (budovanie navrhovaných
stavebných objektov a zlyhanie
ľudského faktora)

krajina a ÚSES

vplyv na krajinu, zvýšenie pomeru
a počtu antropogénnych foriem
reliéfu a prvkov v krajine (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),

vplyv na krajinu, zvýšenie pomeru
a počtu antropogénnych foriem reliéfu
a prvkov v krajine (jav pretrvávajúci z
obdobia výstavby),

zmena súčasnej krajinnej štruktúry
a funkčného využívania krajiny
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),

zmena súčasnej krajinnej štruktúry
a funkčného využívania krajiny
(prevádzka na železničnej trati),

vizuálny impakt a genius loci
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),
vplyv na scenériu a pohľadové
dominanty, resp. na charakteristické
prvky v krajine (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),
vplyv na stabilitu krajiny (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),

vizuálny impakt (mostové objekty,
násypy, estakády, trakčné vedenia),
vplyv na scenériu a pohľadové
dominanty, resp. na charakteristické
prvky v krajine (mostové objekty,
násypy, estakády, trakčné vedenia),
kolízne body v rámci biokoridorov
a ostatných prvkov ÚSES (prevádzka
na železničnej trati)

zásah do prvkov ÚSES
a obmedzovanie ich funkčnosti
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zložka životného
prostredia

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov)
zásah do chránených území a vplyv
na predmet ich ochrany (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),

chránené územia

fragmentácia v rámci chránených
území a vplyv na ich integritu
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov),

vplyv na predmet ochrany chránených
území (prevádzka na železničnej trati)
havarijné stavy a znečisťovanie
prostredia (prevádzka na železničnej
trati a zlyhanie ľudského faktora)
kompenzačné opatrenia a ich vplyv na
priaznivý stav ochrany území N2k

havarijné stavy a znečisťovanie
prostredia (budovanie navrhovaných
stavebných objektov a zlyhanie
ľudského faktora)

obyvateľstvo,
územný rozvoj,
prvky technickej
a dopravnej
infraštruktúry,
rekreácia, cestovný
ruch a voľnočasové
aktivity,

sociálnoekonomické
a hospodárske
dopady

vplyv hluku, vibrácií a technickej
seizmicity na obyvateľstvo a
nehnuteľnosti (budovanie
navrhovaných stavebných objektov a
zásobovanie stavenísk materiálmi,
výrobkami a pracovníkmi),

vplyv hluku, vibrácií a technickej
seizmicity na obyvateľstvo a na
nehnuteľnosti (prevádzka na
železničnej trati a prevádzka
navrhovaných stavebných objektov
a prevádzkových súborov),

vplyv na kvalitu ovzdušia (budovanie
navrhovaných stavebných objektov a
zásobovanie stavenísk materiálmi,
výrobkami a pracovníkmi),

realizácia protihlukových opatrení aj
v miestach súčasného zaťaženia
hlukom a vibráciami z existujúcej
železničnej prepravy v územiach
súbehu existujúcej železničnej trate
a navrhovanej činnosti (prevádzka na
železničnej trati),

dopravné obmedzenia a obmedzenia
vo využívaní dotknutej technickej
infraštruktúry (budovanie
navrhovaných stavebných objektov,
úpravy, prekládky, modernizácia
a výstavba súvisiacich a kolíznych
prvkov technickej a dopravnej
infraštruktúry a zásobovanie
stavenísk materiálmi, výrobkami
a pracovníkmi),
tvorba pracovných miest, zvýšenie
zamestnanosti a zníženie miery
evidovanej nezamestnanosti –
hlavne s ohľadom na dotknuté
územia s vysokou mierou evidovanej
nezamestnanosti (budovanie
navrhovaných stavebných objektov,
úpravy, prekládky, modernizácia
a výstavba súvisiacich a kolíznych
prvkov technickej a dopravnej
infraštruktúry, zásobovanie stavenísk
materiálmi, výrobkami a pracovníkmi,
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zložka životného
prostredia

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
rozvoj súvisiacej infraštruktúry
ovplyvnenie miest s trvalým výskytom
a zázemia výstavby – služby,
ľudí (prevádzka na železničnej trati a
ubytovacie a stravovacie kapacity),
prevádzka navrhovaných stavebných
objektov a prevádzkových súborov),
narušenie pohody a kvality života
(budovanie navrhovaných
možná zmena hodnoty pozemkov
stavebných objektov),
a nehnuteľností (prevádzka na
železničnej trati a prevádzka
ovplyvnenie miest s trvalým
navrhovaných stavebných objektov a
výskytom ľudí (budovanie
prevádzkových súborov),
navrhovaných stavebných objektov),
zásahy do rozvojových území a tlak na
hospodársky rozvoj (rozširovanie
zmenu plánovaných funkčných využití
kapacít zdrojov pre zásobovanie
týchto území a možná fragmentácia
stavenísk),
týchto území, resp. zhoršenie prístupu
rozvoj v oblasti služieb (rozširovanie
k pozemkom, nehnuteľnostiam
ubytovacích a stravovacích kapacít),
a k rozvojovým územiam (prevádzka
na železničnej trati a prevádzka
možná zmena hodnoty pozemkov
navrhovaných stavebných objektov
a nehnuteľností (budovanie
a prevádzkových súborov),
navrhovaných stavebných objektov),
výkup pozemkov (pre potreby
budovania navrhovaných stavebných
objektov)
zásahy do rozvojových území a tlak
na zmenu plánovaných funkčných
využití týchto území a možná
fragmentácia týchto území, resp.
zhoršenie prístupu k pozemkom,
nehnuteľnostiam a k rozvojovým
územiam (budovanie navrhovaných
stavebných objektov),
vplyv na územia využívané
obyvateľmi a návštevníkmi na
rekreáciu, cestovný ruch
a voľnočasové aktivity (budovanie
navrhovaných stavebných objektov),
havarijné stavy a znečisťovanie
prostredia (budovanie navrhovaných
stavebných objektov a zásobovanie
stavenísk materiálmi, výrobkami
a pracovníkmi a zlyhanie ľudského
faktora),
rozvoj hospodárstva a finančného
zabezpečenia obyvateľstva
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov, tvorba
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zložka životného
prostredia

činnosti a stavy podmieňujúce vznik vplyvu
počas výstavby
počas prevádzky
pracovných príležitostí, zvýšenie
(prevádzka na železničnej trati
zamestnanosti, rozširovanie
a prevádzka navrhovaných stavebných
hospodárskej základne, zníženie
objektov a prevádzkových súborov),
miery evidovanej nezamestnanosti),
sabotáže a krádeže na prvkoch
ohrozenie zdravia obyvateľstva
navrhovanej činnosti a ohrozenie
(pády, kolízie s dopravnými
bezpečnosti prevádzky navrhovanej
mechanizmami a prostriedkami,
činnosti, (prevádzka na železničnej
pracovné úrazy, zásahy elektrickým
trati a prevádzka navrhovaných
prúdom) – budovanie navrhovaných
stavebných objektov a prevádzkových
stavebných objektov a zásobovanie
súborov),
stavenísk materiálmi, výrobkami
zlyhanie zariadení alebo ľudského
a pracovníkmi
faktora (prevádzka na železničnej trati
a prevádzka navrhovaných stavebných
objektov a prevádzkových súborov),
extrémne pôsobenie prírodných síl
(vietor, sneh, mráz, prívalová voda) prevádzka na železničnej trati
a prevádzka navrhovaných stavebných
objektov a prevádzkových súborov),
rozvoj hospodárstva a finančného
zabezpečenia obyvateľstva, tvorba
pracovných príležitostí, zvýšenie
zamestnanosti, zníženie miery
evidovanej nezamestnanosti prevádzka na železničnej trati
a prevádzka navrhovaných stavebných
objektov a prevádzkových súborov,
rozvoj regiónov - prevádzka
navrhovaných stavebných objektov
a prevádzkových súborov,

kultúrno-historické
hodnoty

objavenie, resp. narušenie nových
neevidovaných nálezísk
(archeologických,
paleontologických), resp. nálezov
spadajúcich do pamiatkovej
starostlivosti a objavenie, resp.
narušenie neevidovaných, ale aj
evidovaných jaskynných priestorov
(budovanie navrhovaných
stavebných objektov)

narušenie evidovaných jaskynných
priestorov (prevádzka na železničnej
trati)

Uvedené vplyvy možno taktiež charakterizovať ako krátkodobé, strednodobé a trvalé, primárne a sekundárne,
priame a nepriame, synergické a kumulatívne a ako pôsobiace na medzinárodnej, národnej, regionálnej
a lokálnej úrovni.
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PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE
Navrhovateľ zámeru očakáva aj posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, a to najmä s Maďarskou
republikou nakoľko referenčný koridor v niektorých úsekoch môže vplývať na záujmy ochrany životného
prostredia Maďarska. Týka sa to najmä oblastí cezhraničnej a spoločnej ochrany prírody, vrátane území Natura
2000, osobitne ochrany vtáctva v cezhraničných chránených vtáčích územiach zriadených podľa smernice
o vtákoch a tiež aj záujmov ochrany vôd v hraničných vodách a povodiach.
Preto sa v ďalšom konaní (a viac menej súčasne so zámerom) bude primerane postupovať podľa § 40, 41, 45
– 50 zákona. Navrhovaná činnosť zodpovedá bodu 7 prílohy č. 13 zákona – Zoznam činností podliehajúcich
medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice –
Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou
a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Navrhovateľ preto súčasne so zámerom predkladá aj
dokumentáciu spracovanú podľa ods. 14 a 15 uvedenej prílohy.
Navrhovaný zámer sa realizuje ako súčasť hodnotenia uskutočniteľnosti celého projektu v spolupráci s orgánmi
a organizáciami relevantnými a poverenými na riešenie uvedenej problematiky aj v Rakúsku. Referenčný
koridor prechádza na stranu Rakúska pri obci Jarovce (Bratislava V), kde sa realizuje obdobný proces
posúdenia vplyvov zámeru výstavby a prevádzky širokorozchodnej trate na území Rakúska. Preto v konkrétny
čas dôjde aj k výmene potrebnej dokumentácie na spoločné a synergické zhodnotenie cezhraničných vplyvov
na oboch stranách Slovenska a Rakúska v mieste prechodu cez hranice a v prihraničných oblastiach, ale aj
z nadregionálneho, európskeho a globálneho hľadiska. Vyššie citovaná dokumentácia podľa prílohy č. 15
zákona bude v relevantných ustanoveniach spracovaná aj pre Rakúske orgány.
Následne sa bude očakávať vznesenie a konkretizácia špecifických požiadaviek relevantných zahraničných
orgánov (nielen susedných krajín) v rámci cezhraničného procesu posudzovania, ktoré sa budú riešiť súčasne
s následnými krokmi procesu EIA na Slovensku.

VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM
NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ
Na základe súčasných informácií o území referenčného koridoru, stave životného prostredia z hľadiska jeho
jednotlivých zložiek, podmienok a limitov uvádzaných v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch
a noriem v súčasnosti platných na území Slovenskej republiky, resp. vyplývajúcich z medzinárodného práva
a súčasných informácií o navrhovanej činnosti, bolo vykonané posúdenie vplyvov na životné prostredie
(základné), ktoré boli popísané v kapitolách IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na
životné prostredie, IV.4 Hodnotenie zdravotných rizík, IV.5 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej
činnosti na chránené územia, IV.6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového
priebehu pôsobenia a V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane
porovnania s nulovým variantom) tohto zámeru. Možno konštatovať, že vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť
vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu
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a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok) už boli zahrnuté do spomenutých
hodnotení, pri zobratí v úvahu skutočnosť o súčasnom stave prípravy navrhovanej činnosti.

ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU ČINNOSTI
Medzi ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti možno spomenúť napr. zmeny
geopolitickej situácie, zmeny v smerovaní a preferovaní tokov tovarov, resp. ich objemov na medzinárodnej
úrovni vzhľadom na nové prípadné skutočnosti vyplývajúce zo situácií v medzinárodnom obchode, smerovanie
národných priorít rozvoja, postoj EÚ k navrhovanej činnosti, vývoj medzinárodných konfliktov, politické
rozhodovanie a vývoj bezpečnostnej otázky v Európe a v dotknutom regióne.
Z pohľadu medzinárodnej situácie bude pre plne funkčný model transportu tovaru z ďalekého východu a ázijskej
časti sveta za predpokladanej efektivity dôležitá skutočnosť, či budú vykonané potrebné investície a stavebné
úkony, aby celý koridor naplnil očakávania z hľadiska objemov prevážaných tovarov, naplnil očakávania
z hľadiska časovej úspory tejto prepravy a aby boli vytvorené technické, stavebné a územné predpoklady
realizácie tohto projektu.
Z hľadiska národnej úrovne patrí medzi možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti skutočnosť, že
medzi obdobím prípravy navrhovanej činnosti, resp. jej posudzovaním a následnou realizáciou uplynie pomerne
dlhý časový horizont, pričom môže dôjsť k zmene súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území,
a teda aplikácia výstupov z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti, resp.
identifikácia jej vplyvov a návrhy opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti nebudú adekvátne
k stavu životného prostredia v čase realizácie navrhovanej činnosti.
Medzi ďalšie riziká navrhovanej činnosti patria napríklad zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
platných na území Slovenskej republiky, resp. v práve EÚ, ktorého transpozícia do národného práva bude
nevyhnutná, zmena strategických dokumentov na úrovni EÚ, národnej, regionálnej a lokálnej a zmena
medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, ako aj politické rozhodovanie a postoje zástupcov vlády
Slovenskej republiky k navrhovanej činnosti. Z hľadiska stavebno-technického bude potrebné doriešiť situáciu
na existujúcej širokorozchodnej trati Maťovce (časť obce Maťovské Vojkovce, okres Michalovce) – Haniska (pri
Košiciach).
Medzi ďalšie možné riziká možno zaradiť požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy na
trasovanie navrhovanej činnosti, ich názory na realizáciu navrhovanej činnosti, resp. požiadavky laickej
a odbornej verejnosti, vlastníkov dotknutých nehnuteľností a pozemkov, resp. podnikateľskej sféry vo veci
trasovania navrhovanej činnosti a k samotnej realizácii navrhovanej činnosti.
Z majetkovo-právneho hľadiska je dôležité, aby konečná trasa bola realizovaná na pozemkoch, ku ktorým bude
vysporiadaný a preukázaný majetkoprávny vzťah navrhovateľa, resp. ním poverenej právnickej alebo fyzickej
osoby.
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ZÁKLADNÝ NÁVRH OPATRENÍ NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV
JEDNOTLIVÝCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Uvedený návrh je predbežnou sumarizáciou nevyhnutných opatrení vyplývajúcich z úrovne zámeru. Tieto
opatrenia budú upresnené, detailizované, doplnené a generované na základe ďalšieho postupu v procese
posudzovania vplyvov na životné prostredie a najmä na základe komunikácie s dotknutými stránkami procesu
a subjektami a ich záujmami.

Územnoplánovacie opatrenia
o

v prípade realizácie navrhovanej činnosti zapracovať do relevantných strategických dokumentov
(vrátane územnoplánovacích dokumentáciách všetkých úrovní)

o

zosúladiť zmeny funkčného využitia územia v územnoplánovacích dokumentáciách na všetkých
úrovniach

o

riešiť strety záujmov v záväzných výrokoch relevantnej územnoplánovacej dokumentácii z úrovne
samosprávneho kraja a z úrovne dotknutých miest a obcí

Organizačné opatrenia
Z hľadiska minimalizácie poškodenia zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľov je odporúčané počas
výstavby traťového koridoru dodržiavať nasledovné organizačné opatrenia:
o

vypracovať a dodržiavať projekt organizácie výstavby zohľadňujúci záujmy ochrany životného
prostredia (načasovanie prác poškodzujúcich biotopy a vegetačné porasty, vrátane odstraňovania
vegetačnej pokrývky a pôdy na obdobie, kedy bude dopad na organizmy minimalizovaný; zosúladenie
prípravy dokumentácie na výrub drevín tak, aby hodnotenie drevín bolo realizované vo vegetačnom
období), organizáciu dopravy osôb a prepravy materiálov a zároveň zohľadňujúci potreby technických
a technologických činností a časových nárokov súvisiacich s výstavbou traťového koridoru

o

vypracovať havarijný a požiarny plán, ktorých účelom je minimalizovať až eliminovať riziko vážnych
ekologických dopadov havárií alebo iných nepredvídateľných udalostí v priebehu výstavby a prevádzky,
zamerať sa

na riešenie situácií súvisiacich s únikom nafty/benzínu z dopravných prostriedkov

a stavebných mechanizmov a na znečistenie zložiek životného prostredia látkami obsahujúcimi
nebezpečné zložky (chemikálie); pracovníci musia byť poučení o týchto plánoch
o

v oblasti vodného hospodárstva v prípade používania nebezpečných látok počas prevádzky vypracovať
v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 100 z 13. marca 2005 havarijný plán o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd, ktorý stanoví podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami
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o

dôsledne dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (v zmysle § 147 zákona 124/2006 Z. z.
a v zmysle § 39 Zákonníka práce), postarať sa o technické, technologické vybavenie potrebné na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

o

výruby drevín a odstránenie skrývky realizovať v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z.)

o

dodržiavať rozsah plôch určených na dočasný a trvalý záber pôdy

o

zabezpečiť environmentálny dozor

Technické a technologické opatrenia
Technické a technologické opatrenia uvedené nižšie sa týkajú období počas realizácie stavby a tiež aj počas
prevádzky:
o

pri výstavbe musia byť použité technológie a zariadenia v zmysle platných slovenských technických
noriem

o

stavebné stroje a zariadenia musia byť v dobrom technickom stave, nesmú z nich unikať pohonné
hmoty, mazivá a hydraulické kvapaliny; za stav použitých mechanizmov, ich prevádzku a dodržiavanie
predpisov ochrany životného prostredia počas výstavby zodpovedá zhotoviteľ stavby

o

stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie
zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania
materiálov, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska)

o

prístupové komunikácie k stavenisku udržiavať v čistote, odstraňovať z nich nečistoty spôsobené
pohybom dopravných a stavebných strojov

o

zabezpečiť kropenie staveniska počas zemných prác v suchom období

o

v úsekoch, kde bude potrebné, aby mechanizmy prichádzali do kontaktu s tokmi dbať na používanie
vyhovujúcej techniky a kontrolovať disciplínu z hľadiska vstupu mechanizmov do tokov

o

minimalizovať odstraňovanie vegetačného krytu

o

v lokalitách stretov záujmov traťového koridoru s migračnými trasami živočíchov vybudovať migračné
objekty s dôrazom na cieľové skupiny organizmov

o

vybudovať oplotenie traťového koridoru v úsekoch, kde je potrebné migrujúcu zver navádzať
k migračným objektom

o

v úsekoch, kde sa traťový koridor stretáva s územiami Natura 2000 realizovať monitoring potenciálne
ohrozených druhov, ako aj monitoring inváznych druhov

o

počas výstavby traťového koridoru minimalizovať poškodzovanie biotopov, vegetačných porastov
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o

realizovať sadovnícke úpravy odbornou organizáciou na základe schváleného projektu sadovníckych
úprav a výlučne s použitím druhov drevín a osív v ňom vymenovaných; pri sadovníckych úpravách
uprednostniť pôvodné druhy drevín, druhovú skladbu odsúhlasiť s orgánom ochrany prírody

o

vybudovať protihlukové steny v úsekoch traťového koridoru stanovených na základe hlukovej štúdie
z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov

o

realizovať výsadbu izolačnej zelene s protihlukovou funkciou

o

eliminovať modernými technologickými postupmi erózne procesy a rýchle osídľovanie plôch
s odstránenou vegetačnou pokrývkou počas výstavby inváznymi druhmi rastlín

o

zabezpečiť technickú a biologickú rekultiváciu dočasne zabratých plôch stavenísk

o

realizovať opatrenia v oblasti ochrany pôdy, horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd
•

zabrániť vjazdu mechanizmov na pôdu, ktorá nie je dostatočne pevná, najmä v jarných a jesenných
mesiacoch, alebo v prípade väčších zrážok

•

investor pri realizácii stavby musí rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov

•

v čase výstavby dbať najmä na elimináciu vzniku havarijných situácií stavebných mechanizmov,
najmä na miestach, kde bude odkrytý podkladový horninový materiál a pri výkopových prácach

•

mať na stavenisku pohotovostnú zásobu sorbentu a príslušné náradie na okamžitý sanačný zásah
v prípade havárie alebo poruchy a úniku ropných látok na terén; v prípade potreby uplatnenia
sorbentu s takto znečistenou zeminou zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom 17 05 03,
prípadne 17 05 05

•

zabezpečiť ekologické zneškodnenie vznikajúcich splaškových odpadových vôd počas výstavby,
prípadné ich zlikvidovanie oprávnenou spoločnosťou

•

dodržiavať ustanovenia NV č.269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd

o

realizovať opatrenia v oblasti relevantných zložiek životného prostredia v zmysle platných legislatívnych
predpisov

Kompenzačné opatrenia
Kompenzačné opatrenia sa týkajú dvoch základných oblastí – kompenzácie za záber pozemkov neštátnych
vlastníkov a kompenzácie vyplývajúce zo záujmov ochrany prírody (§ 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny). Zatiaľ čo kompenzácie za záber pozemkov neštátnych vlastníkov sa budú riešiť ad hoc
s osobnými rokovaniami s vlastníkmi, alebo zástupcami samosprávnych orgánov a inými relevantnými
vlastníkmi združeného vlastníctva (družstva, urbárne spoločenstvá, obce a pod), kompenzácie verejného
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záujmu za ochranu prírody a krajiny, osobitne v územiach európskeho významu, sa budú realizovať po
primeranom posúdení vplyvov zámeru na predmet ochrany N2k a primeraný stav ochrany daného územia a po
vypracovaní a schválení kompenzačných opatrení v zmysle § 28 ods. 9 a 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v platnom znení. V osobitných prípadoch v zmysle čl. 6.3 a 6.4 smernice o biotopoch
(92/43/EHS) sa kompenzačné opatrenia budú realizovať po schválení v príslušných orgánoch Európskej
komisie (§ 28. Čl. 6 a 7 cit zákona). Podrobnosti o kompenzačných opatreniach upravuje § 17a a iné vyhlášky
MŽP SR č. 24/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Podrobnosti o kompenzačných
opatrenia za ochranu prírody a krajiny budú na základe výsledkov primeraného posudzovania a ostatných
hodnotení vplyvov na predmety ochrany prírody uvedené v správe o hodnotení a sprievodných hodnotiacich
štúdií a analýz.

POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ
ČINNOSŤ NEREALIZOVALA
V iných častiach zámeru je uvedené, že tento zámer je súčasťou komplexného posúdenia uskutočniteľnosti
celého projektu v budúcnosti. V prípade, že hodnotenie uskutočniteľnosti z akéhokoľvek dôvodu dopadne
negatívne a projekt sa nikdy v budúcnosti nebude realizovať, dotknutá krajina Slovenska sa nijak nezmení oproti
súčasnosti. Projekt sa z hľadiska iných záujmov, napr. pracovných príležitostí, sociálneho a hospodárskeho
rozvoja, bude vyvíjať podľa parametrov daných pre ten-ktorý dotknutý región. Pre oblasť Košického
a Bratislavského kraja nerealizácia uvedeného zámeru neprinesie žiadne osobitné negatívne skutočnosti a ani
stratu rozvojových príležitostí. Toto ale určite bude chýbať v oblastiach okresov Rimavská Sobota, Lučenec,
Veľký Krtíš, Nové Zámky a pod., kde sa stratia mnohé rozvojové možnosti a príležitosti. Z hľadiska celého
Slovenska sa to v prípade nerealizácie zámeru týka len ekonomických ukazovateľov, ktoré sú mimo rámca tohto
posudzovania.
Z hľadiska globálneho sa nevyužije potenciál mitigácie skleníkových plynov spôsobujúcich zmenu klímy
presunom dopravy veľkej časti tovarov z lodnej a kamiónovej dopravy na modernú, rýchlu a plne elektrifikovanú
železnicu.

POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU
ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI
STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI
Nakoľko ide o zámer, ktorý sa zatiaľ neprerokúval na žiadnej z úrovní územnoplánovacej dokumentácie,
referenčný koridor nie je uvedený v relevantných územných plánoch dotknutých obcí a samosprávnych krajov.
V ÚPN VÚC Bratislavského samosprávneho kraja v GIS portáli je zmienka o potenciálnom konflikte
širokorozchodnej železnice s ochranou prírody a krajiny (pozri obr. 87)
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Obrázok 87: Výrez z GIS portálu ÚPD VÚC BSK

Zdroj: https://bskgis.maps.arcgis.com
Vo vyšších štádiách procesu EIA bude nevyhnutné zhodnotiť potenciálny konflikt záujmov so schválenými
územnými rezervami pre odsúhlasené rozvojové aktivity obcí a miest alebo samosprávnych krajov. Bude
potrebné aj zhodnotiť súvisiace strategické dokumenty a ich potenciálne územné strety s predkladaným
zámerom (PHSR, PRO – M a pod.).
Prehľad územnoplánovacej dokumentácie v trase referenčného koridoru a dotknutých obcí sa pre tento účel
vykonal na základe informácií z webového portálu http://www.uzemneplany.sk.
Obce nad 2000 obyvateľov vrátane dotknutých miest (krajských a okresných) majú pravidelne aktualizované
územné plány. Z dotknutých ostatných obcí a mesta na území okresu Košice-okolie majú platný územný plán
dotknuté obce Haniska, Veľká Ida, Komárovce, Cestice, Čečejovce, Mokrance, Turňa nad Bodvou a DvorníkyVčeláre a mesto Moldava nad Bodvou. Na území tohto okresu nemajú platný územný plán obce dotknuté obce
Sokoľany a Drienovec.
V okrese Rožňava územný plán majú obce Hrhov, Brzotín, Plešivec, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica
a mesto Rožňava, pričom medzi dotknuté obce, ktoré nemajú územný plán, patria Jablonov nad Turňou,
Hrušov, Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Jovice, Slavec, Bohúňovo, Čoltovo
a Bretka.
Na území okresu Revúca stratil územný plán obce Gemer záväznosť podľa § 141 ods. 10 zákona 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), pričom mesto Tornaľa má platný územný plán mesta. Z dotknutých obcí okresu Rimavská
Sobota majú územný plán obce Riečka, Rimavská Seč, Hodejov a Blhovce, pričom v prípade dotknutých obcí
Hajnáčka, Číž, Kráľ a Abovce stratil ich územný plán záväznosť podľa § 141 ods. 10 stavebného zákona.
Ostatné dotknuté obce okresu Rimavská Sobota nemajú platný územný plán obce (obce Bottovo, Čierny Potok,
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Dubovec, Gortva, Hodejovec, Chanava, Jesenské, Lenartovce, Lenka, Martinová, Orávka, Šimonovce,
Širkovce, Štrkovec, Včelince a Zádor).
Z dotknutých obcí a miest okresu Lučenec majú platný územný plán dotknutá obec Šurice a dotknuté mestá
Fiľakovo a Lučenec, pričom v prípade dotknutých obcí Buzitka a Rapovce stratil ich územný plán záväznosť
podľa § 141 ods. 10 stavebného zákona. Ostatné dotknuté obce okresu Lučenec nemajú platný územný plán
obce (obce Belina, Biskupice, Čamovce, Šávoľ, Prša, Nitra nad Ipľom, Fiľakovské Kováče, Holiša, Trebeľovce,
Kalonda, Panické Dravce, Veľká nad Ipľom, Trenč a Mikušovce).
Z dotknutých obcí okresu Veľký Krtíš majú platný územný plán obce Želovce a Záhorce, pričom v prípade
dotknutých obcí Veľké Zlievce, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Lesenice, Veľká Čalomija, Veľká Ves
nad Ipľom a Ipeľské Predmostie stratil ich územný plán záväznosť podľa § 141 ods. 10 stavebného zákona.
Ostatné dotknuté obce okresu Veľký Krtíš nemajú platný územný plán obce (obce Muľa, Bušince, Malé Zlievce,
Olováry, Sklabiná, Malá Čalomija, Chrastince, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom a Sečianky).
Na území okresu Levice majú z dotknutých obcí platný územný plán mestá Šahy a Želiezovce a obce Sikenica,
Hronovce a Farná. Ostatné dotknuté obce okresu Levice nemajú platný územný plán obce (obce Hrkovce,
Vyškovce nad Ipľom, Kubáňovo, Sazdice, Lontov a Nýrovce).
Na území okresu Nové Zámky má z dotknutých obcí platný územný plán mesto Nové Zámky a dotknuté obce
Jasová, Dubník, Dvory nad Žitavou, Andovce, Zemné, Palárikovo a Jatov. Obec Tvrdošovce nemá platný
územný plán.
V rámci okresu Šaľa majú všetky dotknuté obce (Diakovce, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom)
a dotknuté mesto Šaľa, platný územný plán.
Na území okresu Galanta majú z dotknutých obcí platný územný plán mestá Galanta a Sládkovičovo a obce
Topoľnica, Matúškovo a Košúty, pričom obec Pusté Úľany nemá platný územný plán.
Na území okresu Dunajská Streda majú všetky dotknuté obce (Janíky, Štvrtok na Ostrove a Veľká Paka) platný
územný plán obce.
Na území okresu Senec majú všetky dotknuté obce (Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca,
Bernolákovo, Malinovo, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Zálesie
a Nový Svet), vrátane mesta Senec, platný územný plán obce, pričom jedine obec Vlky nemá platný územný
plán obce.

ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH
OKRUHOV PROBLÉMOV
Podľa § 30 zákona rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho harmonogram určí príslušný
orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom. Príslušný orgán rozsah hodnotenia
navrhovanej činnosti zverejní na svojom webovom sídle a doručí rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu,
dotknutému orgánu, dotknutej obci a dotknutej verejnosti. Príslušný orgán po prerokovaní s navrhovateľom
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doručí rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľovi spolu so stanoviskami doručenými do 15 dní od
uplynutia poslednej lehoty uvedenej v § 23 ods. 4 zákona v prípadoch uvedených v § 18 ods. 1 písm. a) a d)
zákona. Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, vychádza sa z prílohy č. 11 zákona
s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona. Určí sa pritom najmä ktorý variant riešenia
navrhovanej činnosti je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť, na ktoré body prílohy č. 11 zákona je
potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať, ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností podľa
§ 20 ods. 2 zákona sa majú spoločne posudzovať a počet písomných vyhotovení správy o hodnotení činnosti
pre dotknuté obce. V harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých etáp
hodnotenia. Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, určeného podľa § 30 ods. 1 zákona, je tri roky
od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
V tejto súvislosti si navrhovateľ uvedomuje istú osobitnosť predkladaného zámeru vzhľadom na jeho charakter
a rozsah. Proces EIA sa v tomto prípade využíva najmä ako podklad zhodnotenia celého zámeru pre samotné
rozhodnutie o jeho reálnej uskutočniteľnosti, v tomto prípade environmentálnej, a regulatív podľa súčasných
právnych a normatívnych požiadaviek na národnej úrovni a požiadaviek vzhľadom na EÚ. Ak sa pristúpi
k nasledujúcim krokom prípravy, bude tak potrebné mnoho skutočností preveriť, verifikovať, resp. zosúladiť
s legislatívnymi a odbornými požiadavkami platnými v tej dobe.
Navrhovateľ predpokladá, a už aj v tejto etape odporúča, aby na základe vyhodnotenia predloženého zámeru
bolo určené, že ďalšia etapa posudzovania navrhovanej činnosti, ktorou je predĺženie širokorozchodnej trate
cez územie Slovenska, sa riešila cez tri individuálne správy o hodnotení. Tieto by rozpracovali hodnotenie
vplyvov podľa vyčlenených logických a na seba nadväzujúcich regionálnych a územných celkov (krajov). Takto
riešený následný postup a proces EIA bude prehľadnejší, technicky, odborne a komunikačne zvládnuteľnejší.
Navrhovateľ v správe o hodnotení činnosti je povinný rozpracovať všetky body uvedené v § 31 ods. 1 zákona
a v prílohe č. 11 zákona primerane charakteru navrhovanej činnosti. Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti
podľa prílohy č. 11 zákona a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti určenom podľa § 30 zákona a správu
o hodnotení činnosti predloží príslušnému orgánu a zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný
posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti
podľa osobitných predpisov požiadal alebo požiada.
Ako je uvedené v kap. IV.12, žiaden z dotknutých územných plánov nemá predkladaný zámer zahrnutý v platnej
ÚPD. Preto už v tejto etape navrhovateľ skúma, či sa referenčný koridor nekríži s predstavami obcí
a samosprávnych orgánov a s ich predstavami územného rozvoja. Je logické, že obce, ktoré riešia svoj rozvoj
na základe vlastnej ÚPD, nemajú územnú rezervu alebo relevantnú územnú informáciu o uvedenom zámere,
vzhľadom na to, že sa tento zámer dosiaľ nezverejňoval a obce neboli informované. Potenciálne strety záujmov
(indikované cez relevantné ÚPD alebo iné obecné strategické dokumenty) sa riešia už v tejto etape, a preto
budú k tomu veľmi cenné aj aktuálne informácie dotknutých obcí vrátane tých, ktoré nemajú vlastný územný
plán, aby sa zosúladil zámer (trasovanie potenciálneho koridoru) so záujmami obcí. Nie je vylúčené, že uvedený
zámer bude aj silným motívom rozvoja obcí, regiónov a prípadne aj väčších územných celkov. V prípade, že
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bude takáto možnosť podpory rozvojových predstáv obcí a krajov, zámer sa vo svojich ďalších etapách priblíži
k reálnym zámerom miestnych komunít tak, aby sa dosiahol obojstranný rozvojový prospech.

POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA
VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE
POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM)
Zámer je predkladaný vo variantom riešení pričom oba varianty predstavujú potenciálne trasovanie
referenčných koridorov, v priestore ktorých sa bude vo vyšších etapách posudzovania lokalizovať vlastný
traťový koridor. Varianty referenčných koridorov boli navrhnuté na základe veľmi podrobného prieskumu
možností riešenia a vedenia traťového koridoru pre vyššie štádia projektovej prípravy. V zámere sa preto
predkladá variantné riešenie problémových úsekov, kde sa musí následne rozhodnúť na základe posúdenia ich
potenciálnych vplyvov na životné prostredie, možných vplyvov na súčasnú funkčnú infraštruktúru a na zdravie
obyvateľstva. Hlavné dva varianty na vybraných úsekoch ponúkajú aj riešenie vo svojich podvariantoch,
konečné trasovanie traťového koridoru bude však predmetom následných odborných diskusií a modifikácií na
základe nových zistených skutočností a externých požiadaviek.
Tabuľka 129: Prehľad variantov riešenia referenčného koridoru

Variant

Grafika

1

modrý

2

červený

Podvariant
1/1
1/2
2/1
2/2

Grafika
modrý
bledomodrý
červený
bledočervený

TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER
OPTIMÁLNEHO VARIANTU
Súbor kritérií hodnotenia vplyvov na životné prostredie predkladaného zámeru a (možnej alebo nemožnej)
následnej prípravy a výstavby širokorozchodnej trate tak, ako je v rámci referenčného koridoru popísaný vyššie,
podmieňuje vlastné zhodnotenie celého projektu a jeho možný vplyv na životné prostredie, rovnako aj
uskutočniteľnosť

projektu

z

hľadiska

požiadaviek

ochrany

životného

prostredia

(environmentálna

uskutočniteľnosť a efektivita). Z nich sa generujú východiská, ktoré jednak určia optimálny variant traťového
koridoru a jednak stanovia podmienky na minimalizáciu, elimináciu alebo kompenzáciu prípadných vplyvov na
životné prostredie, alebo takých vplyvov, ktoré môžu mať buď samostatné, alebo kumulatívne vplyvy na zdravie
obyvateľstva žijúceho v kontaktnej vzdialenosti od traťového koridoru (železničnej trate).
Jedným z kritérií je aj variantné riešenie trasovania referenčného koridoru. Porovnávanými variantmi sú nulový
variant, teda stav v prírodnom (ale aj sociálnom) prostredí ak by sa zámer nerealizoval a možný variant
referenčného koridoru v dĺžke 373,1 – 375,4 km (podľa dĺžky jednotlivých variantov) a zariadení podľa lokálnych
podmienok a požiadaviek, ktoré sa budú môcť definovať jednak v správe o hodnotení a jednak vo vyšších
štádiách predprojektovej prípravy.
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V tejto časti popisujeme zhodnotenie referenčného koridoru z hľadiska optimalizácie a variantnosti trasovania
referenčných koridorov. Ako je uvedené v kap II.8.1 referenčný koridor predstavuje ideálnu potenciálnu trasu
indikovanú už v štúdii uskutočniteľnosti ŠRT Haniska pri Košiciach – Bratislava – Viedeň, (VVÚŽ, ŽSR)
a v dokumente Pre-feasibility study for broad-gauge railway connection between Košice and Vienna, ktoré sa
ale na základe pripomienok a ďalších krokoch hodnotenia zmení na trasu traťového koridoru v priestore
vyčlenenom a zhodnotenom referenčným koridorom. V súčasnosti, a len pre tento účel zámeru, predstavuje
traťový koridor osovú linku v strede referenčného koridoru tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1.
Variantným riešením referenčného koridoru je predkladaný zámer v dvoch variantoch riešenia, ktoré sa odlišujú
na viacerých miestach trasovania vrátane možností prezentovaných ako podvariatné riešenia, ktoré však majú
len miestny význam a z hľadiska zámeru nepredstavujú podstatný rozdiel, ktorý by ovplyvnil preferenciu
variantu ako celku.
Variantné riešenia referenčných koridorov sa z hľadiska vedenia a vplyvu podstatne líšia v nasledujúcich
sekciách (úsekoch – od západu na východ, porovnaj s kap II. 8):
Tabuľka 130: Sumár variantne riešených úsekov

Sekcia

Lokalita*

Okr.

1

Soroška

RV

2

Slaná

RV

3

Tornaľa

RC

Variant 1
Tunelové riešenie popri
jestvujúcej trati a súčasného
tunela
Úprav súčasnej trate mimo
územia N2k
Prechod cez mesto
a železničnú trať
Prechod členitou krajinou
mimo chránených území
a obídenie Fiľakova
Obídenie CHVÚ cez voľnú
krajinu
Mimo kontakt s chránenými
územiami, voľná krajina

Variant 2
Dlhý tunel od Hrhova až po
Lipovník
Dlhá a vysoká estakáda ponad
územie N2k
Obídenie mesta z východu

Obídenie údolia tunelovým
riešením, mimo kontakt s CHVÚ
Cerová vrchovina
Trasovanie cez CHVÚ popri
5
Ipeľ
LC
rieke Ipeľ
Kontakt s územím N2k
Dedinská hora, tunel, alebo
6
Hámor
VK
CHVÚ Poiplie v nive Ipľa,
výstavba trate a mosta cez
územie
Obídenie územia N2k
Prechod cez územie N2k
7
Cerovina
LV
v dostatočnej vzdialenosti
premostením
Obchvat mesta zo severu
Prechod mestom cez železničnú
8
Nové Zámky
NZ
stanicu v jestvujúcej trati
Obchvat územia N2k
Prechod cez územie N2k
Palárikovské
v bezkontaktnej vzdialenosti,
rozšírením jestvujúcej
9
NZ
lúky
variantne obchvat z južnej
železničnej trate alebo obídenie
strany
územia z južnej strany
Obchvat mesta
Prechod cez mesto v jestvujúcej
10
Šaľa
SA
trati
Obchvat mesta
Prechod cez mesto v jestvujúcej
11
Galanta
GA
trati
Odklon v smere na juh cez M.
Obídenie mesta Senec južne
SC
12
Malý Dunaj
Dunaj a v smere na most cez
cez M. Dunaj a v smere na most
BA
Dunaj
cez Dunaj
*Názov lokality je odvedený od regionálneho miestneho pomenovania, alebo od zaužívaného pojmu
4

Gortva
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Ostatné riešenia referenčného koridoru nemá možnosť variantného riešenia z dôvodu nedostatku priestorových
možností, chránených záujmov a vybudovanej infraštruktúry. Ďalšie variantné (podvariantné) riešenie tu
prichádza do úvahy určením meritórnych požiadaviek dotknutých subjektov na alternovanie takejto trasy
v danom koridore, napr. vznesením požiadavky na riešenie konkrétnej lokality alebo stretov záujmov, prípadne
lokálnej preferencie verejných alebo súkromných záujmov.
Nulový variant predstavuje súčasný stav krajiny, životného prostredia a zdravia obyvateľstva tak, ako je
popísaný na iných miestach zámeru. Nakoľko proces posudzovania vplyvov na životného prostredia a zdravie
obyvateľstva je podkladom pre komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti vybudovania širokorozchodnej trate na
území Slovenska ako je popísaný vyššie, prípadné odporučenie nulového variantu z hľadiska vplyvov na životné
prostredie predstavuje výsledok neuskutočniteľnosti celého projektu, nerealizoval by sa tak celý projekt
vybudovania širokorozchodnej železničnej trate. V takomto prípade sa súčasný stav životného prostredia
v popísanom referenčnom koridore nemení a nebude sa pokračovať v ďalších krokoch predprojektovej prípravy.
Výber optimálneho variantu riešenia, teda optimálnej trasy referenčného koridoru ako základ pre určenie
traťového koridoru bude podmienený hodnotením jednotlivých kritérií vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, ktoré vzídu z environmentálneho hodnotenia a vyhodnotenia ich významnosti, možností realizácie
a účinnosti kompenzácii a mitigácií týchto vplyvov.
Kritéria pre výber optimálneho variantu referenčného koridoru.
Hodnotenie vplyvov zámeru a výberu optimálneho variantu referenčného koridoru bude v správe o hodnotení
postupovať v dvoch stupňoch hodnotenia.
Prvý stupeň hodnotenia (A)
Pre výber súboru kritérií na výber optimálneho variantu referenčného koridoru sa hodnotené vplyvy zatriedili do
spoločných skupín a k jednotlivým skupinám sa priradili váhové hodnoty (hodnoty významnosti vplyvov) pre
jednotlivé stupne hodnotenia nasledovne:
Tabuľka 131: Hodnota významnosti vplyvov (A)

0
Žiadny alebo v súčasnosti neidentifikovateľný vplyv
-1
Negatívny vplyv zanedbateľný
+1 Pozitívny vplyv zanedbateľný
-2
Negatívny vplyv málo významný *
+2 Pozitívny vplyv málo významný
-3
Negatívny vplyv významný*
+3 Pozitívny vplyv významný
-4
Negatívny vplyv veľmi významný**
+4 Pozitívny vplyv veľmi významný **
Poznámka * predstavuje aj vplyvy kompenzovateľné alebo zmierňovateľné mitigačnými opatreniami
** predstavuje vplyv s dlhodobými alebo trvalými prejavmi a následkami

Druhý stupeň hodnotenia (B)
Pred druhý stupeň hodnotenia sa priradí k jednotlivým skupinám zložiek váha významnosti vplyvu jednotlivých
variantov, ale aj vplyvu referenčného koridoru ako celku, podľa tab. 132 a v tab. 133:
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Tabuľka 132: Indikatívne hodnoty váh kritérií (B).

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vplyv na zložky životného prostredia
abiotické prostredie
biotu (zoo a fyto, druhy a biotopy a biotopy druhov) mimo EV
biotu druhov a biotopov európskeho významu (mimo N2k)
krajinu a na prvky ÚSES
chránené územia mimo N2k
chránené územia N2k
***
ostatné osobitne chránené záujmy
***
na environmentálne rizikové oblasti
adaptačnú kapacitu krajiny na dopady zmeny klímy
na infraštruktúru a využitie zeme
na socio-ekonomickú stabilitu a rozvoj
na zdravie obyvateľstva priame
(určí proces HIA)
na zdravie obyvateľstva nepriame
(určí proces HIA)
osobitné sociálne, environmentálne, TUR a iné rozvojové záujmy
na kumuláciu (alebo akumuláciu) vplyvov

Hodnoty váhy
Poznámka

Váha
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3

1 - hodnota relatívne zanedbateľného vplyvu
2 - hodnota malého ale jestvujúceho vplyvu
3 - hodnota významného vplyvu (pri výstavbe, pri prevádzke bez rozlíšenia)
*** vplyvy na územia a ciele N2k sa v prípade potreby hodnotia aj
metodikou primeraného posúdenia podľa ustanovení § 28 zákona OPK
a metodiky spracovanej ŠOP SR, 2014, alebo sa vplyvy zhodnotia podľa
iných špecifikovaných požiadaviek.

V stĺpci váh v tab. 132 sú pre tento účel uvedené všetky tri hodnoty, ktoré sa definujú pri následnom kroku
hodnotenia jednotlivých variantov (tab. 133).
Hodnoty váh sú ďalej určené mimo iného najmä na základe:
o

celkovej povahy dotknutého územia z hľadiska jeho ekologických, ekosozologických a ekosystémových
funkcií, súčasnej krajinnej štruktúry, významnosti, zastúpenia a zraniteľnosti prírodných a krajinných
prvkov,

o

štruktúry a členenia súčasného využívania krajiny a prírodných zdrojov,

o

rizikových faktorov a miery mitigácie, kompenzácie alebo eliminácie vplyvov,

o

osídlenia dotknutého územia a koncentrácie obyvateľstva vzhľadom na koridor navrhovaného
trasovania,

o

priestorových a kapacitných nárokov (vstupov a výstupov) zámeru (resp. jeho sektora),

o

významu a prínosu zámeru z hľadiska ďalšieho spoločenského a hospodárskeho rozvoja a pod.

Váhy a výpočty hodnoty jednotlivých kritérií budú aj vzorcom pre hodnotenie vplyvov použité v správe
o hodnotení navrhovanej činnosti v nasledujúcej etape procesu EIA.
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VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA
VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY
Vyhodnotenie realizovateľnosti zámeru a výberu optimálnej trasy traťového koridoru bude v správe o hodnotení
popisom v jednotlivých kapitolách správy o hodnotení a v sumarizačnej tabuľke nasledovne (hodnoty vplyvov
zodpovedajú číslam identifikovaných vplyvov podľa vzorcu hodnotenia ich významnosti):
Tabuľka 133: Predpokladané kumulatívne zhodnotenie vplyvov pre výber variantov referenčného koridoru.

Poradie

1

2

3

4

5

6

7

8

Zložky životného prostredia
Abiotické prostredie
erózne javy
svahová stabilita
geologická stavba a nerastné suroviny
vodné toky a vodný režim
pôda
zdroje podzemných vôd
Biota (fauna, flóra a biotopy druhov) mimo
európsky významných
živočíšstvo (druhy a biotopy)
rastlinstvo (druhy a biotopy)
spoločenská hodnota
Biota druhov a biotopov európskeho významu
(mimo N2k)
živočíšstvo (druhy a biotopy)
rastlinstvo (druhy a biotopy)
spoločenská hodnota
Krajina a ÚSES
prvky ÚSES
krajinný obraz a scenéria
charakteristický vzhľad krajiny
vizuálny impakt
Chránené územia mimo Natura 2000
veľkoplošné CHÚ
maloplošné CHÚ
osobitné záujmy ŠOP SR (napr. jaskyne)
Chránené územia Natura 2000
územia európskeho významu
chránené vtáčie územia
navrhované územia N2k
Ostatné osobitne chránené záujmy
CHVO
CHLÚ a DP
zátopové, povodňové a protipovodňové územia
melioračné zariadenia
územia špeciálneho určenia
ochranné pásma a energovody
Environmentálne rizikové oblasti
zosuvy a svahové poruchy
seizmické aktivity
environmentálne záťaže
depónie
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1

1

1
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1

2

2
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1

1

2

3

1

1

1

1
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Poradie

Predbežná hodnota
váhy vplyvov
Variant 1
Variant 2

Zložky životného prostredia
Adaptačná kapacita krajiny na dopady zmeny
klímy
vodozádržnosť krajiny
invázne rastliny
prejavy sucha a dezertifikácie
prehrievanie krajiny
Infraštruktúra a využitie zeme
zábery PP
zmeny v poľnohospodárskych režimoch
lesné hospodárstvo
dotačná politika
dopravné obmedzenia
vyvolané zmeny využitia zeme
rozvojové aktivity
sociálna stabilizácia
vynútené investície
rekultivácia pôdy
Socio-ekonomická stabilita a rozvoj
strategické dokumenty
územné plány a strategické priestorové plány
obcí a regiónov
Zdravie obyvateľstva (priame i nepriame)
Udržateľný rozvoj
Akumulácia vplyvov
priame vplyvy
nepriame vplyvy
Spoločná hodnota vplyvov

9

10

11
12
13
14

1

1

2

2

2

2

1
1

1
1

1

1

Jednotlivé oblasti podľa vyššie uvedeného členenia sa v prípade konkrétnej požiadavky rozpracujú v správe
o hodnotení detailne a dôsledne. Uvedené hodnoty predstavujú indikatívne hodnoty váh vplyvov na vlastného
zhodnotenie a optimalizácia výberu variantu riešenia (bez hodnotenia nulového variantu). Pre konečné
zhodnotenie vplyvov a ich determináciu sa použije nasledovný vzorec hodnotenia významnosti váhy vplyvov,
ktorého výsledkom bude jeho interpretačná hodnota (IH) nasledovne:
Tabuľka 134: Výpočet interpretačnej hodnoty.

Stupeň
hodnotenia

A
B
IH

Hodnota významnosti vplyvu
Indikatívna hodnota váh
Interpretačná hodnota

(tab. č. 131)
(tab. č. 132)

0, +/– 1 až 4
1–2–3
IH = A x B

Výsledná interpretačná hodnota je pre tento účel zámeru vyjadrením miery predpokladaných vplyvov na základe
ich zdôvodnenej interpretácie a zrozumiteľným vyjadrením v podobe jednoducho interpretovateľnej hodnoty,
ktorou sa zdôvodní preferencia uskutočniteľnosti. Výsledok hodnotenia variantov referenčného koridoru zámeru
interpretuje tab. č. 135 a následný sprievodný text v kap V.3.
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Tabuľka 135: Interpretačná hodnota vplyvov jednotlivých variantov referenčného koridoru.

Poradie

Hodnota vplyvov na

Variant 1
A
B IH
-1
1
-1

Variant 2
A
B IH
-1
1
-1

abiotické prostredie
biotu (fauna, flóra a biotopy druhov) -1
2
1
-1 -2
1
-2
mimo európsky významných
biotu druhov a biotopov európskeho -1
3
1
-1 -2
2
-4
významu (mimo N2k)
4
-2
2
-4 -2
2
-4
krajina a ÚSES
5
-1
1
-1 -2
1
-2
chránené územia mimo N2k
6
2
-4 -3
3
-9
chránené územia Natura 2000 *** -2
7
-1
1
-1 -1
1
-1
ostatné osobitne chránené záujmy
8
-1
1
-1
-1
1
-1
environmentálne rizikové oblasti
adaptačnú kapacitu krajiny na
9
+3
1
3
+3 1
3
dopady zmeny klímy
10
-2
2
-4 -2
2
-4
infraštruktúru a využitie zeme
11
+3
2
6
+3 2
6
socio-ekonomickú stabilitu a rozvoj
12
+2
1
2
+2 1
2
zdravie obyvateľstva priame
12
+2
1
2
+2 1
2
zdravie obyvateľstva nepriame
13
+3
1
3
+3 1
3
udržateľný rozvoj
14
-2
1
-2 -2
2
-4
akumuláciu vplyvov
Výsledná interpretačná hodnota
-4
-16
Upozornenie *** tu pripadá do úvahy aj požiadavka na proces
primeraného posúdenia zámeru – navrhovanej činnosti na
osobitné záujmy štátnej ochrany prírody na druhy a biotopy
európskeho významu chránené sústavou Natura 2000 (čl.
6.3 a 6.4 HABDIR a §28 zákona č. 543/2002 Z. z. OPK
v spojitosti s primeranými ustanoveniami zákona č. 24/2006
Z. z. o EIA).
1

Z procesu hodnotenia vplyvov (spolu obidva stupne hodnotenia) variantov referenčného koridoru vyplýva
predbežný záver: oba varianty referenčného koridoru majú istú mieru negatívnych vplyvov na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva (ktoré sa však bude musieť zhodnotiť na základe osobitnej požiadavky procesom HIA).
V položkách 6 a 7 vstúpia do uvedeného zhodnotenia aj výsledky procesu primeraného posúdenia vplyvov na
predmety ochrany území N2k. Výsledná interpretačná hodnota potenciálnych (teda predpokladaných
a predvídateľných) vplyvov pre variant 1 vyšiel v hodnote - 4, teda mnohé predpokladané vplyvy budú menej
významné a/alebo osobitnými opatreniami zmiernené alebo kompenzovateľné. Variant 2 dosiahol výslednú
interpretačnú hodnotu predpokladaných vplyvov omnoho vyššiu - 16, čo spôsobilo najmä síce ekonomickejšie
a technicky menej náročné trasovanie, ale cez citlivé územia, osobitne chránené územia európskeho významu.
Nakoľko viac ako 2/3 trasy referenčného koridoru je jednotný (v spoločnom koridore) a má preto aj
predpokladaný identický dopad na životné prostredie, rozdiel vyplynul len z variantného riešenia, pričom ani
navrhované podvarianty neovplyvnia uvedený výsledok. Uvedenú hodnotu možu ešte pozmeniť alebo
definitívne vylúčiť aj výsledky primeraného posúdenia vplyvov na predmety ochrany území N2k, pričom nebude
rozhodovať ekonomické, prípadne aj sociálne prijateľné hľadisko z hľadiska vplyvov na obyvateľov.
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ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU
V rámci predstaveného zámeru a popísaných technických parametrov navrhovanej širokorozchodnej železnice
a variantov trasovania referenčného koridoru, ako predpokladu zhodnotenia vplyvu zámeru na životné
prostredie v dotknutom území min 500 m od jeho osi, a v priestore, kde sa bude plánovať trasa traťového
koridoru širokorozchodnej železnice, sa dospelo k predbežným záverom, ktoré sa stanú (by sa mali stať)
základom nasledujúcej etapy procesu EIA. Varianty sa rozlišujú len vo vybraných úsekoch koridorov, kde
morfológia krajiny alebo osobitné strety záujmov, vrátane ochrany prírody a krajiny vybudovanej infraštruktúry
a jej schopnosti absorbcie novej štruktúry železnice, umožňujú a vyžadujú hľadať variantné riešenia.
Variant 1 je vedený viac smerom k voľnej krajine tak, aby sa obišli citlivé územia. Na druhej strane sa práve
z tohto dôvodu viac približuje k sídlam a sociálno-technickej infraštruktúre, čo bude predstavovať mnohé
komplikované riešenia minimalizácie vplyvov na obyvateľstvo a ním vybudované verejné a súkromné hodnoty.
Na druhej strane mnohé zariadenia obchádza, lebo tieto nie sú schopné pojať nové zariadenia. Týka sa to najmä
súčasných železničných staníc, cez ktoré by bolo mimoriadne komplikované viesť nové koľajisko. Aj z týchto
dôvodov je tento variant aj ekonomicky náročnejší a komplikovaný vo vyvolaných investíciách.
Variant 2 je technicky náročnejší ale na druhej strane využíva vhodnejšie morfologické a krajinárske
predpoklady na vedenie koridoru. Výrazne viac preferuje tunelové riešenie (cca 42 km tunelov po celej trase
v podstate pre oba varianty s malými rozdielami v dĺžke, ich počet a dlžka bude upresnená v správe o hodntení),
aby dokázal preklenúť morfológiu krajiny, ale aj osobitné záujmy, akými sú napr záujmy ochrany prírody. Na
druhej strane práve takáto preferencia znevýhodňuje tento variant, lebo lebo sa nedajú vylúčiť vplyvy počas
výstavby, ale aj počas prevádzky, najmä na prírodné a krajinné prostredie. Osobitným problémom sú chránené
územia európskeho významu (územia Natura 2000 – CHVÚ a ÚEV), kde sa bude musieť vplyv zámeru
zhodnotiť aj primeraným posúdením jeho vplyvu na predmet ochrany týchto území podľa § 28 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a schváleným metodickým postupom. Týmto procesom sa tiež
navrhnú aj kompenzačné opatrenia záväzné pre ďalšie štádiá predprojektovej prípravy.
Na základe vyššie uvedených informácii predkladaný zámer nepredstavuje a nepredpokladá také
potenciálne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ktoré by znamenali závažné porušenie platných
právnych predpisov na úseku ochrany a tvorby životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ale najmä také
nepriaznivé vplyvy a škody na životnom prostredí, ktoré predstavujú neprípustnosť akejkoľvej realizácie
predloženého zámeru alebo jeho častí. Na základe získanej interpretačnej hodnoty jednotlivých variantov
vedenia referenčného koridoru sa navrhovateľ prikláňa k záveru, že v ďalšej etape posudzovania (procesu EIA)
podľa zákona sa v rozsahu ďalšieho hodnotenia rozpracuje variant 1 (modrý), prípadne aj v jeho
podvariantných riešeniach.
Vzhľadom na aktuálny rozsah zámeru a očakávaný rozsah spracovaných údajov a analýz v ďalšom konaní
procesu EIA si vieme aj predstaviť a odporučiť, aby sa ďalší proces posudzovania rozpracoval aspoň v troch
správach o hodnotení členených na základe primeraného územného a regionálneho princípu v logických
súvislostiach. Bude to takto prehladnejšie aj vzhľadom na počet zainteresovaných a dotknutých stránom
procesu.
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Spracovaním správy (správ) o hodnotení vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, cezhraničného
posudzovania a v prípade požiadaviek aj primeraného posúdenia vplyvov na územia Natura 2000 v tomto
variante 1, sa dospeje k ďalším poznatkom a optimalizácii možného riešenia realizácie zámeru a tieto podklady
poslúžia ku konečnému rozhodnutiu, či je uvedený zámer uskutočniteľný z hľadiska záujmov ochrany životného
prostredia, krajiny a verejného záujmu ochrany prírody.
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VII.1.4 Použité skratky v texte
BBVÚC
BkMV
BkN
BkNV
BkPV
BkRV
BNV
BPV
BRV
BVÚC
DP
G
CHLÚ
CHKO
CHÚ
CHVO
CHVÚ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Banskobystrický samosprávny kraj
biokoridor miestneho významu
biokoridor nadregionálny
biokoridor nadregionálneho významu
biokoridor provinciálneho významu
biokoridor regionálneho významu
biocentrum nadregionálneho významu
biocentrum provincionálneho významu
biocentrum regionálneho významu
Bratislavský samosprávny kraj
dobývací priestor
genofondová lokalita
chránené ložiskové územie
chránená krajinná oblasť
chránené územie prírody
chránená vodohospodárska oblasť
chránené vtáčie územie
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inžiniersko-geologický
interakčný prvok
Košický samosprávny kraj
mestská časť
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Chránené územie je súčasne aj územím Natura 2000 (nie vždy v hraniciach pôvodného
chráneného územia)
NVÚC
– Nitriansky samosprávny kraj
RŽD
– Ruské železnice (Giprotranstei)
SKPOS
– Slovenská priestorová observačná služba
SKÚEV
– územie európskeho významu v Slovenskej republike
ŠRT
– širokorozchodná trať
PP
– poľnohospodárske pozemky
TKD
– terminál kombinovanej dopravy
TTVÚC
– Trnavský samosprávny kraj
ÚSES
– územný systém ekologickej stability
ÚEV
– územie európskeho významu
ÚPD
– územno-plánovacia dokumentácia
VN
– vedenie vysokého napätia
VÚC
– vyšší územný celok
VVN
– vedenie veľmi vysokého napätia
VVÚŽ
– Výskumný a vývojový ústav železníc
VVVT
– vodohospodársky významný vodný tok
ZSSR
– Zväz sovietskych socialistických republík
ZSSK CARGO – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
ŽSR
– Železnice Slovenskej republiky
IG
IP
KVÚC
MČ
MDPT
N2k

–
–
–
–
–
–
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