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Úvod 
 
Predmetom tejto Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie je výstavba činnosti: 
„Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“, (AKK – Alpsko Karpatský 
koridor) situovanej v katastrálnom území obce Moravský Svätý Ján, v okrese Senica. Navrhovaný 
zelený most bude vybudovaný v riešenom území ako efektívny priechod pre migrujúcu zver ponad 
existujúcu trasu diaľnice D2 s cieľom zamedzenia prenikaniu migrujúcej zveri na teleso  
diaľnice D2. 
 
V Slovenskej republike sa hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie realizuje v zmysle 
zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon požaduje spracovať dokumentáciu vo dvoch stupňoch 
posudzovania. 1. stupeň „zámer“, kde sa posudzuje viac variantov (minimálne dva), 2. stupeň 
„správa o hodnotení“, kde sa posudzuje doporučený variant zo „zámeru“. Zámer navrhovanej 
činnosti bol vypracovaný v zmysle prílohy č. 9 citovaného zákona. Príslušný orgán, v tomto 
prípade MŽP SR, rozposlal dokumentáciu zámeru dotknutým organizáciám a o procese 
hodnotenia vplyvov činnosti bola informovaná aj verejnosť a v prípade cezhraničných vplyvov aj 
susedná krajina. Na základe došlých pripomienok, návrhov a stanovísk premietnutých do rozsahu 
hodnotenia vydaného MŽP SR sa spracovala predložená dokumentácia správy o hodnotení 
v zmysle prílohy č. 11 zákona č. 24/2006 Z.z. Tá bude opätovne rozoslaná na pripomienkovanie 
dotknutým organizáciám a verejnosti. Súčasťou prerokovania správy o hodnotení je aj verejné 
prerokovanie navrhovanej činnosti, z ktorej sa vyhotovuje zápis. Proces posudzovania ďalej 
pokračuje spracovaním odborného posudku odborne oprávnenou osobou a vydaním záverečného 
stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti Ministerstvom životného prostredia SR, odborom 
posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. 
 
Predložená správa o hodnotení je vypracovaná podľa rozsahu hodnotenia vydaného MŽP SR (č. 
10219/2010-3.4/ml), zo dňa 23.12.2010. Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej 
činnosti: „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“  sa určili okrem 
nulového  variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) i variant č.2  
uvedený v zámere, príp. jeho modifikácie.   
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ČASŤ A 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

 I. Základné údaje o navrhovateľovi 
1. Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
2. Identifikačné číslo: 35 919 001 
3. Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
4. Meno, priezvisko, 
adresa, telefónne číslo 
a iné kontaktné údaje 
oprávneného zástupcu 
navrhovateľa: 

 
 
 
Ing. Viktória Chomová,  
členka predstavenstva, investičná riaditeľka 

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

  
 
 
Ing. Daniela Okuliarová, Mgr. Barbora Bimbová  
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Investičný odbor Bratislava 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
tel.: 02/58311342   
e -mail: daniela.okuliarova@ndsas.sk, barbora.bimbova@ndsas.sk 

 
 II. Základné údaje o navrhovanej činnosti 
 
1. Názov 
„Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
 
2. Účel 
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zeleného mosta „ekoduktu“, ktorý bude slúžiť pre 
migrujúcu zver ako bezpečný priechod ponad existujúcu diaľnicu D2, ktorá v súčasnej štruktúre 
krajiny vytvára bariéru znemožňujúcu voľný pohyb zvierat viazaných najmä na lesné biotopy v 
krajine, čím zamedzuje potrebnej genetickej výmene, osídľovaniu lokalít, presunom za zdrojmi 
potravy a pod. v rámci európskeho migračného koridoru Alpy – Karpaty. 
 
Efektívne vybudovaný „zelený most“ zamedzí vstupom migrujúcej zveri na teleso diaľnice D2 
a stretom s motorovými vozidlami, čím dôjde k zníženiu nehodovosti v hodnotenom úseku diaľnice 
D2.  
 
Ekodukt Moravský Sv. Ján je súčasťou projektu AKK Basic (AKK – Alpsko Karpatský koridor)  
v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. Cieľom projektu je 
oživenie pohraničného regiónu a zachovanie migračného koridoru zveri v rámci Alpsko -
karpatského migračného koridoru. 
 
3. Užívateľ 
Navrhovaný ekodukt je projektovaný so zameraním na nasledujúce cieľové druhy fauny: jazvec 
lesný, vydra riečna, diviak lesný, srnec hôrny, jeleň obyčajný, líška hrdzavá, vlk dravý a rys 
ostrovid. 

mailto:daniela.okuliarova@ndsas.sk
mailto:barbora.bimbova@ndsas.sk


EKOJET, s.r.o.                                                                                                             „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 3

4. Umiestnenie (katastrálne územie) 
Navrhovaná činnosť je situovaná na území Trnavského kraja, v okrese Senica, v katastrálnom 
území obce Moravský Svätý Ján mimo zastavaného územia obce. Navrhovaná činnosť bude 
realizovaná na parcelách č.: 8898, 8892, 8902/1, 8903/1, 8906/1, 8903/2, 8902/2, 8899/1 (lesné 
pozemky) a 3256/5 (zastavané plochy a nádvoria). Navrhovaný ekodukt je umiestňovaný 
do polohy 13,675 km (úsek vedený v záreze) diaľnice D2, ide o úsek medzi dvoma existujúcimi 
diaľničnými odpočívadlami Sekule a Závod.  
 
Z pohľadu širších vzťahov sa navrhovaná činnosť nachádza cca 350 m juhovýchodne od 
existujúceho areálu obaľovačky fy. SLOVASFALT a cca 520 m južne od Lakšárskeho potoka 
v mieste jeho prechodu popod diaľnicu D2. Ďalej vo vzdialenosti cca 670 m v západnom smere od 
riešeného územia rovnobežne s trasou diaľnice D2 vedie trasa medzinárodnej železničnej trate 
Praha - Břeclav - Kúty - Bratislava. V riešenom území a jeho okolí sú zastúpené lesné porasty 
s dominanciou monokultúr borovice lesnej (Pinus sylvestris), ide o hospodársky využívaný les. 
 
V blízkom okolí riešenej lokality nie sú umiestnené obytné objekty. Najbližší obytný objekt sa 
nachádza cca 1 600 m severozápadne od navrhovanej činnosti v blízkosti komunikácie I/2 
neďaleko premostenia Lakšárskeho potoka, resp. v osade Trajlinky vo vzdialenosti cca 1 850 m 
východným smerom od riešeného územia. 
 
5. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1:50 000) 
Prehľadná situácia sa nachádza aj v Prílohách - pozri mapa č.1. 
 
6. Dôvod umiestnenia v danej lokalite 
Pri návrhu lokality umiestnenia ekoduktu sa vychádzalo zo štúdie uskutočniteľnosti: „Ekodukt 
Záhorie“, INTERREG IIIA Rakúsko – SR 2004 – 2006“, Bratislava, Ing. J. Longa, 2007. V  štúdii 
boli doporučené tri lokality umiestnenia ekoduktu (viď. nasledujúci obrázok) a to pri obciach 
Moravský Sv. Ján (lokalita 1), Závod (lokalita 2) a Plavecký Štvrtok (lokalita 3). 
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Možnosti lokalizácie ekoduktu (lokalita 2, lokalita 3) na diaľnici D2 v okolí Závodu a Plaveckého 
Štvrtka boli vylúčené najmä z nasledujúcich dôvodov:  
- v lokalite 2 hrozí možnosť budúceho oplotenia vojenského výcvikového priestoru, čo by 

vytvorilo prekážku pri navádzaní a migrácii zveri na teleso ekoduktu, 
- v lokalite 3 severne od obce Lozorno (lokalita pri obci Plavecký Štvrtok) sa nachádzajú už 

realizované priemyselné parky, resp. v budúcnosti je predpoklad ich rozšírenia, čo vytvára 
bariéru pre migrujúcu zver, 

- bližšie k Bratislave v k.ú. mesta Stupava nie je umiestnenie ekoduktu opodstatnené a to z 
dôvodu existencie silných antropických vplyvov urbanizovaného prostredia (rozvoj výstavby 
v území). 

 
Ako najvýhodnejší bol vyhodnotený variant umiestnenia ekoduktu pri obci Moravský Svätý Ján, 
viď. nasledujúci obr.  
 
Obr.: Poloha umiestnenia navrhovaného ekoduktu v oblasti Záhorskej nížiny 

 
Riešené územie navrhovanej činnosti leží v k.ú. obce Moravský Svätý Ján. V riešenom území platí 
1. stupeň ochrany, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších zmien a predpisov.   
 
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
Predpokladaná doba začatia výstavby........................ 2013 
Predpokladaná doba ukončenia výstavby................... 2014 
Predpokladaná doba skončenia prevádzky ................ nie je stanovená 
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8. Stručný opis technického a technologického riešenia 
Táto kapitola bola spracovaná podľa sprievodnej správy k Technickej štúdii: „Zelený most na 
diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“, Ekodukt Záhorie km 13,425 a km 13,675, 
(Ing. P. Federič, Ing. M. Mušák, Bratislava, 09/2010).  
 
8.1. Parametre navrhovanej stavby 
Ø je umiestňovaný do polohy diaľničného km 13,675 trasy diaľnice D2 - úsek vedený 

v záreze, 
Ø návrh ekoduktu vychádza z dlhodobého výhľadového šírkového usporiadania diaľnice D2, 

uvažovaného ako 6 - pruh kategórie D 33,5/120, (súčasné štvorpruhové usporiadanie 
diaľnice D2 v kategórii D26,5/120 bude postačovať do r. 2030), 

Ø podjazdná výška ekoduktu predstavuje 5,20 m + 0,15 m rezerva, 
Ø šírka prechodu pre zver (voľná šírka medzi oplotením na ekodukte) nad diaľnicou D2 

predstavuje 80,0 m, 
Ø s osvetlením ekoduktu sa neuvažuje (potreba osvetlenia ekoduktu vychádza podľa STN 73 

7507 až nad dĺžku objektu 150 m), 
Ø minimálna hodnota nadnásypu mostného objektu v mieste opôr je 1,0 m, vo vrchole nad 

stredným pilierom cca 1,5 m, 
Ø spád nábehov ekoduktu predstavuje 14% na každú stranu diaľnice, kde sa plynule napojí 

na jestvujúci terén, 
Ø po okrajoch ekoduktu sa navrhuje drevené oplotenie proti oslneniu zveri z dopravy a pre 

odhlučnenie. Drevené oplotenie sa plynule napojí na pletivové oplotenie pozdĺž trasy 
diaľnice D2, ktorého účelom je usmernenie zveri pri prechode ponad diaľnicu D2,  

Ø železobetónová doska bude chránená hydroizoláciou a vrstvou zabraňujúcou prerastaniu 
koreňov do nosnej konštrukcie mosta. 

 
8.2. Technické riešenie navrhovanej stavby 
Popis technického riešenia stavby – nosná konštrukcia 
Pôjde o rámový most s rozpätiami polí 2 x 19,2 m (so svetlou šírkou otvorov 18,45 m) s podperou 
v strednom deliacom páse diaľnice. Most je navrhnutý zo železobetónu. Dĺžka premostenia bude  
37,5 m a dĺžka mosta vrátane krídel bude predstavovať 58,0 m. Šírka nosnej konštrukcie meraná 
vo vrchole bude dosahovať 86,2 m. Most bude po svojej šírke rozdelený do štyroch dilatačných 
celkov. Železobetónová doska, ktorá bude vyspádovaná podľa priečneho sklonu diaľnice, sa 
navrhuje o hrúbke 1,0 m, v mieste podpier bude zhrubnutá o nábehy, ktoré nezasahujú do gabaritu 
existujúcej diaľnice D2. Hrúbka strednej podpery bude 0,6 m a dvoch krajných podpôr 0,9 m.  
 
Čelá „zeleného mostu“ budú zakončené rímsou, ktorá v tvare oblúka bude plynule prechádzať do 
krídel mostnej konštrukcie. Týmto spôsobom vznikne elegantný vzhľad mosta s efektívnejším 
zachytávaním násypového telesa ekoduktu. Výška nadnásypu mostného objektu bude premenná, 
minimálna hodnota presypania v mieste opôr bude 1,0 m, vo vrchole nad stredným pilierom cca 
1,5 m. Železobetónová doska bude chránená hydroizoláciou a vrstvou zabraňujúcou prerastaniu 
koreňov do nosnej konštrukcie mosta.  
 
Terén, oplotenie 
V rámci stavby dôjde na každej strane diaľnice D2 k terénnym úpravám. Upravený terén ekoduktu 
bude mať spád od vrcholu nad komunikáciou smerom k jestvujúcemu terénu. Na okraji svahu 
ekoduktu sa uvažuje so zriadením malých retenčných nádrží s hĺbkou do 60 až 80 cm na 
zachytenie odpadovej vody z atmosférických zrážok z upraveného terénu. Uvažuje sa s utesnením 
dna nádrží pomocou ílovitej vrstvy s vrstvou humusu. Sklon svahov sa navrhuje ako plytký 
v pomere 1:3 až 1:5 s naviazaním do jestvujúceho terénu. V prípade naplnenia nádrží je 
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navrhovaný prepad vôd do trativodu. Navrhované retenčné nádrže môžu slúžiť aj ako lákadlo pre 
zver (zdroj napájania) a zároveň by plnili funkciu navedenia zveri na ekodukt.   
 
Pred vjazdom pod objekt ekoduktu sa navrhuje rozšírenie odstavného pruhu na šírku 3,5 m, 
s dĺžkou 40 m pre odstavenie vozidiel údržby. Na oplotení pri diaľnici sa podľa potreby navrhne 
uzamykateľná brána alebo bránka. S nespevnenou poľnou cestou na okraji ekoduktu sa 
neuvažuje.   
 
Po krajoch ekoduktu je navrhnuté drevené oplotenie proti oslneniu zveri od motorových vozidiel 
a pre odhlučnenie od prevádzky diaľnice. Navrhované oplotenie bude osadené s cieľom 
usmernenia zveri po telese ekoduktu pri prechode ponad diaľnicu D2. Oplotenie bude plynule 
napojené na pletivové oplotenie osadené pozdĺž diaľnice D2 v sledovanom úseku.  
 
Zakladanie 
Zakladanie mostného objektu bude doriešené na základe podrobného inžiniersko - geologického 
prieskumu v ďalších fázach projektovej dokumentácie stavby. Základová škára stavby bude 
v riešenom území kopírovať niveletu existujúcej diaľnice D2.  
 
8.3. Popis výstavby ekoduktu 
Pred ekoduktom zo smeru Kúty v 13,327 km sa nachádza jestvujúci prejazd cez stredný deliaci 
pás diaľnice D2 s dĺžkou 45,50 m, ktorý bude možné využiť pri výstavbe diela. Za objektom 
ekoduktu (smerom na Bratislavu), bude potrebné vybudovať nový prejazd cez stredný deliaci pás 
diaľnice D2, pre ktorý bude potrebné dohodnúť vhodné miesto prejazdu.    
  
Pri výstavbe ekoduktu sa vychádza z podmienky nepretržitej prevádzky diaľnice D2. To znamená, 
že ako prvá sa vybuduje stredná podpera so základom a presahujúcim zárodkom nosnej 
konštrukcie. Počas tejto fázy bude znížená rýchlosť na diaľnici D2, premávka by bola odklonená 
od stredu diaľnice do krajných jazdných pruhov a  odstavných pruhov. Týmto sa umožní prístup 
k rozšírenému strednému deliacemu pásu diaľnice. Po dokončení prác na zárodku nosnej 
konštrukcie dôjde k presmerovaniu dopravy na jednu polovicu diaľnice D2, na druhej polovici sa 
počíta s dobudovaním krajnej opory a prvým poľom mosta. Pri výstavbe druhého poľa mosta bude 
postup obdobný. Dostatočná svetlosť otvorov mosta bude umožňovať pohodlnejšiu výstavbu 
(dostatok priestoru) a kapacitné riešenie obchádzkovej dopravy počas výstavby ekoduktu.  
 
Dovoz násypového materiálu sa predpokladá po spevnenej lesnej ceste z okolitých existujúcich 
komunikácií, prípadne by sa na výnimku mohol uskutočniť z jedného smeru diaľnice D2 po 
dokončení mostného objektu. Všetky prístupové cesty budú v priebehu ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie a pred zahájením prác prerokované s dotknutými orgánmi a organizáciami.  
 
Stavebný dvor bude navrhnutý v riešenom území s možnosťou prístupu staveniskovej dopravy 
(cesta I/2, diaľnica D2, účelové komunikácie, poľné a lesné cesty) a so snahou o minimalizáciu 
negatívnych zásahov do životného prostredia.  
 
9. Varianty navrhovanej činnosti  
Navrhovaná činnosť je riešená variantne: 

• variant č.2 – (červený), 
• nulový variant. 
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Variant č. 2 
Variant č. 2 – je lokalizovaný na existujúcej diaľnici D2, na diaľničnom km 13,675 južne cca 520 m 
od existujúceho Lakšárskeho potoka v smere na Bratislavu. Vo variante č.2 je existujúca diaľnica 
D2 umiestnená v pôvodnom teréne v čiastočnom záreze, nástup na ekodukt vychádza z vyššie 
položeného súčasného terénu.  
 
Nulový variant - stav, ktorý by nastal, kedy sa navrhovaná činnosť nerealizovala. 
 
Toto riešenie variantov navrhovanej činnosti vyplynulo z Rozsahu hodnotenia vydaného MŽP SR  
(č. 10219/2010-3.4/ml), zo dňa 23.12.2010.  
 
10. Celkové náklady 
Predpokladané celkové náklady - variant č. 2 ........... 6 396 000 € (bez DPH). 
 
11. Dotknutá obec 
• Obec Moravský Svätý Ján. 
 
12. Dotknutý samosprávny kraj 
• Trnavský samosprávny kraj 
 
13. Dotknuté orgány 
• Ministerstvo životného prostredia SR, 
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia záležitostí EÚ 

a medzinárodných vzťahov, Oddelenie programovania a dopravnej infraštruktúry, 
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 
• Obec Moravský Svätý Ján, 
• Krajský úrad životného prostredia Trnava, 
• Krajský pozemkový úrad v Trnave, 
• Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senica, 
• Obvodný úrad životného prostredia v Senici, príslušné odbory, 
• Obvodný úrad Senica, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, 
• Obvodný lesný úrad Senica, 
• Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, 
• ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Malacky. 
 
14. Povoľujúci orgán 
• Obec Moravský Svätý Ján 
 
15. Rezortný orgán 
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia záležitostí EÚ 

a medzinárodných vzťahov, Oddelenie programovania a dopravnej infraštruktúry. 
 
16. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 
Z hľadiska širších vzťahov je Záhorská nížina súčasťou významného európskeho migračného 
koridoru Alpy – Karpaty. V Rakúsku bolo pre zachovanie tohto migračného koridoru navrhnuté 
vybudovať tri ekodukty. Z toho ekodukt Pöttsching S4 (Burgenland) bol dokončený v auguste 2006 
a ďalšie dva ekodukty (Göttlesbrunn A4 a Müllendorf/Steinbrunn A3) sa na výstavbu pripravujú.  
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Navrhovaný ekodukt na Záhorskej nížine v k.ú. Moravský Svätý Ján bude mať pozitívny vplyv na 
prepojenosť európskeho migračného koridoru Alpy – Karpaty a bude jeho súčasťou. Realizáciou 
navrhovanej činnosti možno očakávať prepojenie slovenských populácií cieľových skupín 
živočíchov na susedné rakúske. 
 
17. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov 
Zámer činnosti sa pripravuje s cieľom následného vydania územného rozhodnutia pre navrhovanú 
činnosť v zmysle stavebného zákona. 
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ČASŤ B 
ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

I. Požiadavky na vstupy 
1. Pôda 

1.1. Záber pôdy celkom 
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na parcelách č.: 8898, 8892, 8902/1, 8903/1, 8906/1, 
8903/2, 8902/2, 8899/1 (lesné pozemky) a 3256/5 (zastavané plochy a nádvoria) mimo 
zastavaného územia obce Moravský Svätý Ján. 
 
Zábery lesnej pôdy a zastavaných plôch a nádvorí pre realizáciu navrhovanej činnosti sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

Tab.: Zábery lesnej pôdy a zastavaných plôch a nádvorí  

Navrhovaná činnosť 
Záber lesnej pôdy 

(m2) 

Záber zastavaných plôch 
a nádvorí  

(m2) 
Variant č. 2  12 357,0 2 800,0 

 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do poľnohospodárskej pôdy. 
 
Nároky na zastavané územie 
Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber ani demoláciu objektov charakteru obytných budov ani 
funkčných výrobných areálov (objektov) poľnohospodárstva a služieb.  
 
1.2. Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky 
V riešenom území navrhovanej činnosti sa: 

• nachádza lokalita NATURA 2000 – CHVÚ Záhorské Pomoravie, ktorej hranica prechádza 
pozdĺž západného okraja diaľnice D2. Riešené územie čiastočne zasahuje do CHVÚ 
v hĺbke cca 40 m,  

• nenachádzajú veľkoplošné ani maloplošné chránené územia, 
• nenachádza lokalita zaradená do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, 
• nenachádzajú biotopy európskeho a národného významu, 
• nenachádzajú pásma hygienickej ochrany I., II., III. stupňa vodných zdrojov,  
• nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti, 
• nenachádzajú výtvory, pamiatky ani chránené stromy v zmysle platnej legislatívy. 

V riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny 
 
Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov (NATURA 2000) 
Územia európskeho významu 
V riešenom ani hodnotenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú územia európskeho 
významu. 
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Chránené vtáčie územia 
Riešené územie navrhovanej činnosti čiastočne zasahuje do CHVÚ Záhorské Pomoravie v hĺbke 
cca 40 m. Charakteristika chráneného územia sa nachádza v časti C, kap. II/9./9.1. 
 
RAMSARSKÁ KONVENCIA 
Riešené ani hodnotené územie navrhovanej činnosti nie je v prekryve s územiami zaradenými do 
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. 
 
Podrobnejší popis chránených území a lokalít NATURA 2000 je uvedený v časti C, kap. II/9. 
Chránené územie a ochranné pásma. 
 
V riešenom území sa nenachádzajú biotopy európskeho a národného významu, pozri časť C, 
kap.II/7./7.1.  
 
1.3. Ochranné pásma  
Chránené ložiskové územie 
Riešené ani hodnotené územie nie je v prekryve so žiadnymi dobývacími priestormi 
ani chránenými ložiskovými územiami.  
 
Ochranné pásma nadzemných a podzemných vedení a stavieb 
Pri výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a 
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom. 
 
Ochranné pásma vodných zdrojov 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti v území ani do 
lokalít PHO vodných zdrojov.  
 
2. Voda  
2.1. Odber vody celkom, maximálny a priemerný odber 
Potreba vody pri výstavbe navrhovanej činnosti spočíva v spotrebe technologickej vody, pitnej 
vody pre zamestnancov stavby a úžitkovej vody pre hygienické účely. Pri prevádzke navrhovanej 
činnosti bude potreba vody súvisieť s udržiavaním vysadenej vegetácie. Údaje o spotrebe vody 
budú upresnené v podrobnejšej etape projektovej prípravy stavby. Nepredpokladáme, že sa bude 
jednať o výrazné odbery. 
 
2.2. Zdroj vody 
Počas výstavby budú zariadenia staveniska zásobované pitnou vodou z miestnych zdrojov.  
 
3. Suroviny 
3.1. Druh a spotreba surovín  
Na výstavbu ekoduktu budú potrebné suroviny, ako napr.: kamenivo a štrkopiesky pre konštrukciu 
odstavných pruhov pred vjazdmi pod ekodukt a pre betónové konštrukcie, asfalty pre konštrukciu 
odstavných pruhov pred vjazdmi pod ekodukt, oceľ pre zvodidlá a výstuž, cement do betónov 
a násypový materiál.  
 
Pre etapu prevádzky ekoduktu sa nepočíta s potrebou surovín na údržbu. Pre navrhované 
odstavné pruhy pred vjazdmi pod ekodukt je možné uvažovať s posypovým materiálom počas 
zimného obdobia. Podrobné rozdelenie uvedených potrieb bude súčasťou vyššieho stupňa 
projektovej dokumentácie. 
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Ostatné surovinové zdroje 
Bilancie násypov pre výstavbu navrhovanej činnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tab.: Bilancie násypov pre výstavbu navrhovanej činnosti 
Navrhovaná činnosť Násypy (m3) 
Variant č. 2  46 900 

 
Navrhujeme materiál potrebný a vhodný na stavbu použiť z existujúcich ložísk / zdrojov v území a 
neotvárať nové ložiská.  
 
Podrobnejšie údaje o spotrebe surovín v etape výstavby budú upresnené v ďalšej etape 
projektovej prípravy stavby. 
 
3.2. Spôsob získavania 
Spôsob získavania surovín a materiálov pre výstavbu navrhovanej činnosti bude špecifikovaný 
dodávateľom stavby. Vhodný materiál na stavbu je možné dopĺňať z miestnych, resp. regionálnych 
existujúcich zdrojov, ložísk napríklad z lokalít situovaných v k.ú. Moravský Sv. Ján, k.ú. Malé 
Leváre, k.ú. Vysoká pri Morave, k.ú. Borský Sv. Jur – ložiská štrkopiesku. 
 
K uvedeným ložiskám existuje prístup a nie je potrebné budovať nové komunikácie. Navrhujeme, 
aby v krajine boli využívané len ložiská, ktoré sú dobre v súčasnosti prístupné, resp. svojou 
činnosťou nezaťažujú obytné územia a nie sú situované v chránených územiach s vyšším stupňom 
ochrany.  
 
4. Energetické zdroje 
Spotreba elektrickej energie pri stavbe vzniká pri prevádzke stavebného dvora, výrobe 
železobetónových konštrukcií a pod. Počas výstavby navrhovanej činnosti sa bude elektrická 
energia čerpať z jestvujúcich sietí. Nároky na spotrebu elektrickej energie vyplynú z technickej 
dokumentácie stavby. 
 
Spotreba elektrickej energie v etape prevádzky stavby nie je potrebná. Pri šírke ekomostu cca 85 
m nad telesom diaľnice sa definuje stavba ako most. V zmysle technických predpisov do šírky 150 
m nie je potrebné zabezpečiť, aby mostný objekt bol osvetlený.  
 
5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru 
Nároky na dopravu počas výstavby 
Navrhovaná činnosť nebude vyžadovať budovanie nových prístupových komunikácií. Dovoz 
násypového materiálu sa predpokladá po spevnenej lesnej ceste z existujúcej cesty I/2, prípadne 
by sa na výnimku mohol uskutočniť z jedného smeru diaľnice po dokončení mostného objektu.  
 
Všetky prístupové cesty budú v priebehu ďalších stupňov projektovej dokumentácie a pred 
zahájením prác prerokované s dotknutými orgánmi a organizáciami.  
 
Dôležitou skutočnosťou ostáva, že pri výstavbe ekoduktu sa vychádza z podmienky nepretržitej 
prevádzky diaľnice D2. Počas stavebných prác však dôjde k dočasnému obmedzeniu cestnej 
premávky na diaľnici D2 a to: 

o Počas prvej fázy vybudovania strednej podpery so základom bude znížená rýchlosť na 
diaľnici, premávka bude / by bola odklonená od stredu diaľnice do krajných jazdných 
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pruhov a odstavných pruhov. Týmto spôsobom sa umožní prístup k rozšírenému 
strednému deliacemu pásu diaľnice.  

o Po dokončení prác na zárodku stavby sa doprava presmeruje na jednu polovicu diaľnice 
D2, zatiaľ čo sa na druhej polovici dobuduje krajná opora a prvé pole. Pri výstavbe druhého 
poľa sa tento postup zopakuje.  

o Dostatočná svetlosť otvorov mosta umožňuje pohodlnejšiu výstavbu (dostatok priestoru) a 
kapacitné riešenie obchádzkovej dopravy počas výstavby. 

 
Ďalej v súvislosti s výstavbou navrhovanej činnosti bude môcť byť využívaný jestvujúci prejazd cez 
stredný deliaci pás diaľnice lokalizovaný v 13,327 km trasy diaľnice D2. Južnejšie od riešeného 
územia, v smere na Bratislavu, bude potrebné vybudovať nový prejazd cez stredný deliaci pás 
diaľnice, pre ktorý bude potrebné v ďalších stupňoch projektového riešenia stavby dohodnúť 
vhodné miesto pre prejazd stavebných mechanizmov. 
 
Nároky na dopravu počas prevádzky 
Počas prevádzky stavby nebude dochádzať k ovplyvňovaniu dopravných intenzít či obmedzovaniu 
dopravy na priľahlej cestnej sieti. Navrhovaná činnosť nebude produkovať novú dopravu, ale jej 
cieľom je prispieť k zníženiu nehodovosti zveri s účastníkmi cestnej premávky v sledovanom úseku 
diaľnice D2. 
 
6. Nároky na pracovné sily 
Počas výstavby navrhovanej investície tvoria kvalifikované pracovné sily zamestnanci 
dodávateľských stavebných organizácií. Možno predpokladať, že výstavba technického diela môže 
do určitej miery slúžiť ako zdroj miestnych pracovných príležitostí. V etape prevádzky navrhovanej 
činnosti nebudú vznikať nároky na trvalé pracovné sily. 
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II. Údaje o výstupoch 
1.Ovzdušie 
1.1. Hlavné plošné a líniové zdroje znečistenia ovzdušia 
Počas výstavby navrhovanej činnosti 
Zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby ekoduktu bude stavenisková doprava, ako aj plochy 
súvisiace s výstavbou navrhovanej činnosti a to stavebný dvor, zariadenia staveniska, manipulácia 
s násypovým materiálom a pod.  
 
Vzhľadom na to, že uvedené zdroje znečistenia sa viažu na stavebnú činnosť pôjde o zdroje 
dočasné, krátkodobé, s rôznou intenzitou pôsobenia, s lokálne obmedzeným pôsobením, ktorého 
veľkosť, intenzitu i dĺžku expozície možno ešte obmedziť organizačnými opatreniami, napr. 
trasovaním dopravy, dodržiavaním technologických postupov pri výstavbe, dobrou údržbou 
technického stavu stavebných mechanizmov, atď. 
 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Navrhovaná činnosť po uvedení do prevádzky nebude prispievať k znečisťovaniu ovzdušia 
riešeného územia. 
 
2. Odpadové vody 
Etapa výstavby navrhovanej činnosti 
V etape výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať odpadové vody pri používaní sociálnych 
zariadení v rámci stavebného dvora. 
 
Etapa prevádzky navrhovanej činnosti 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude vznikať odpadová voda z povrchového odtoku 
z telesa ekoduktu. Množstvo vody z povrchového odtoku z atmosférických zrážok, ktoré vzhľadom 
na sklon terénu nestihne vsiaknuť do telesa ekoduktu, bude zachytené malými retenčnými 
nádržami s hĺbkou do 60 – 80 cm umiestnenými v najnižšom bode ekoduktu, t.j. na päte nábehu. 
 
Dno retenčných nádrží bude utesnené ílovitou vrstvou s vrstvou humusu a vegetačnou úpravou, 
napr. výsadbou trstín. V prípade naplnenia malých retenčných nádrží je navrhovaný prepad 
neznečistených odpadových vôd  v smere do údolia trativodom. 
 
2.1. Technologický proces, pri ktorom odpadové vody vznikajú 
Z prevádzky navrhovanej činnosti bude vznikať odpadová voda z povrchového odtoku. 
 
2.2. Typ, projektová kapacita a účinnosť čistiarne odpadových vôd 
Vody z povrchového odtoku z plochy navrhovaného ekoduktu nebudú odvádzané do čistiarne 
odpadových vôd. 
 
2.3. Charakter recipientu 
Vody z povrchového odtoku z atmosférických zrážok budú zadržiavané v území vsakom do telesa 
ekoduktu, alebo formou malých retenčných nádrží. 
 
2.4. Vypúšťané znečistenia 
V etape prevádzky nebudú vznikať znečistené vody z povrchového odtoku.  
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2.5. Iné charakteristické senzorické a organické ukazovatele akosti vody 
Iné charakteristické senzorické a organické ukazovatele akosti vody znečistených odpadových vôd 
nepredpokladáme. 
 
2.6. Ovplyvnenie prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd 
Z pohľadu celkového množstva vôd z povrchového odtoku je možné konštatovať, že nedôjde 
k výraznému ovplyvneniu prúdenia a režimu povrchových a podzemných vôd v území.  
 
3. Odpady 
3.1. Druh a kategória odpadu 
V zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z. ktorou sa 
mení vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky 
č. 409/2002 Z. z., predpokladáme, že počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti budú 
vznikať odpady uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 
 
Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti sú zaradené do 
kategórií odpadov: ostatný odpad – O, nebezpečný odpad – N. Počas stavebných prác 
predpokladáme, že budú vznikať tieto odpady: 
 
Tab.: Odpady počas výstavby podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z. 

Kód 
odpadu  Názov odpadu Kat. 

odpadu Pôvod odpadu 

17 01 01 Betón O 
17 02 01 Drevo O 
17 01 07 Zmesi alebo oddelené zložky betónu a tehál O 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 05 05  Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako je uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

príprava územia pre 
realizáciu navrhovanej 

činnosti 

17 04 05 Železo a oceľ O 
17 04 07 Zmiešané kovy O 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03  O 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 
20 02 02 Zemina a kamenivo O 

realizácia výstavby 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 
01 04 

O odpad zo sprac. dreva 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O realizácia výstavby 
 
Výkopová zemina bude kontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok. V prípade výskytu 
nebezpečných odpadov počas výstavby si stavebník v predstihu zmluvne zabezpečí oprávnený 
subjekt, ktorý ich zneškodní v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. Likvidácia stavebného odpadu bude 
riešená v rámci zmluvy o výstavbe diela. 
 
Tab.: Odpady vznikajúce počas prevádzky navrhovanej činnosti podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky 
MŽP SR č. 129/2004 Z.z. 

Kód odpadu Názov odpadu Kat. 
odpadu Pôvod odpadu 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O údržba vysadenej zelene v počiatočnej fáze 
prevádzky stavby  
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3.2. Technologický postup pri ktorom odpad vzniká  
Počas realizácie navrhovanej činnosti bude vznikať odpad počas výrubu vegetácie, pri hĺbení 
základov stavby a pod. Produkcia ostatných druhov odpadov je len okrajová. 
 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude produkcia odpadov minimálna a môže súvisieť napr. 
s počiatočnou údržbou vysadenej zelene na ekodukte. 
 
3.3. Spôsob nakladania s odpadmi  
Spôsob nakladania s odpadom počas výstavby bude zosúladený s právnymi požiadavkami 
odpadového hospodárstva. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavebník doloží príslušnému 
obvodnému úradu, odb. životného prostredia potvrdenie o prevzatí stavebného odpadu na 
povolenú skládku, resp. na využitie ako druhotnej suroviny. 
 
Starostlivosť o produkované odpady, ktorých vznik súvisí bezprostredne s prevádzkou (napr. 
biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene), bude zabezpečovať prevádzkovateľ, resp. 
realizátor vegetačných úprav.  
 
Evidencia množstiev a druhov produkovaných odpadov bude vykonávaná v zmysle Vyhlášky MŽP 
SR č. 129/2004 Zb. 
 
4. Hluk a vibrácie 
Hluk 
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa 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 sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
 
Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí z dopravy 
Tab.: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, podľa 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. 

Prípustné hodnoty a) 

(dB) 
Hluk z dopravy 

Letecká doprava 
Kat. 

územia Opis chráneného územia  Ref.čas. 
interval 

Pozemná 
a vodná 
doprava  

b) c) 
LAeq, p   

Želez. 
dráhy  

 c) 
LAeq, p   LAeq, p   LASmax, p   

Hluk 
z iných 
zdrojov 
LAeq, p   

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom (napríklad kúpeľné miesta10, 
kúpeľné a liečebné areály) 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
oknami chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, d)rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. 

Územie ako v kategórii II 
v okolí diaľnic, ciest I. 
a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, 

deň 
večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50 
50 
45 
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železničných dráh 
a letísk, 9) 11) mestské centrá 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné 
zóny, priemyselné parky, 
areály závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

Pozn.: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 11) 

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

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod. 
–––––––––––––––––––––– 
10)  § 35 zákona č. 538/ 2005 Zúz. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 

minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
11)  Zákon č. 135/ 1961 Z.z. o pozemných komunkáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
      Zákon Národnej rady SR č. 164/ 1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský       

zákon) v znení neskorších predpisov. 
       Zákon č. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 

Súčasná hladina hluku 
Riešené územie a jeho okolie je v súčasnosti ovplyvňované hlukom z mobilných zdrojov pozemnej 
dopravy na diaľnici D2.  
 
Hluk počas výstavby 
Počas stavebných prác môže byť zvýšená hlučnosť v okolí hodnotenej činnosti z dôvodu 
stavebných prác a v dôsledku pohybu stavebných strojov a mechanizmov, resp. trasovaniu 
staveniskovej dopravy. 
 
Počas výstavby hodnotenej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť v okolí stavby a činnosti 
stavebných strojov, rovnako tiež trasovaním staveniskovej dopravy.  
 
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov 
dotknutej obce Moravský Sv. Ján, resp. osady Trajlinky.  
 
Situácia počas prevádzky 
Prevádzkou navrhovanej činnosti nebude dochádzať k ovplyvňovaniu hlukovej situácie územia, 
navrhovaná činnosť nebude zdrojom hluku. 
 
Vibrácie 
Šírenie vibrácii počas výstavby navrhovanej činnosti nepredpokladáme. Počas prevádzky 
navrhovaného ekoduktu vibrácie vznikať nebudú. 
 
5. Žiarenie a iné fyzikálne polia 
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou hodnotenej činnosti 
nevyskytujú. Nepredpokladáme vznik a šírenie žiarenia a iných fyzikálnych polí z navrhovanej 
činnosti. 
 
6. Teplo, zápach a iné výstupy  
Vzhľadom na funkčný charakter navrhovanej činnosti nepredpokladáme jej prevádzkou šírenie 
tepla a zápachu. 
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7. Doplňujúce údaje 

7.1. Očakávané vyvolané investície 
Vyvolané investície podmieňujúce realizáciu navrhovanej činnosti neboli identifikované. 
 
7.2. Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny 
Medzi terénne úpravy a zásahy do krajiny sú zaradené výruby stromov, osadenie telesa 
ekoduktu, úprava terénu svahov diaľnice a vegetačné úpravy. Počas výstavby navrhovanej 
činnosti je potrebné chrániť dreviny, ktoré ostávajú v blízkosti stavby.  
 
7.2.1. Návrh riešenia vegetačných úprav 
Navrhované teleso ekoduktu vrátane nábehov bude upravené nasledujúcimi vegetačnými 
úpravami (Ekojet, s.r.o., 2010).  
 
7.2.1.1. Príprava plôch, humusovanie a zatrávnenie 
Podľa Technickej štúdie Ekodukt Záhorie, D2 km 13,676 – južný variant (Ateliér DS, s.r.o. 
Bratislava, 2010),  bude výška nadnásypu mostného objektu premenná, to znamená minimálna 
hodnota presypania v mieste opôr bude 1,0 m, vo vrchole nad stredným pilierom bude cca 1,5 m. 
Zdroj násypového materiálu bude z regionálnych lokalít a bude upresnený v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie.  
 
Zemina pre prekrytie ekoduktu by mala obsahovať minimálne 50% zeminu z pôd vedených v PPF 
(orné pôdy, pôdy luk a pasienok). Svahy a rovné plochy určené pre vegetačné úpravy, po 
ukončení dovozu násypového materiálu, sa narušia orbou  proti zhutneniu povrchu. Na rozrušený 
povrch sa vykoná dovoz ornice o hrúbke 15 cm a rovnomerne rozprestrie a plošne upraví. 
Súčasne sa pôda prihnojí lesníckym substrátom v dávke 10 l /m2 a granulovaným hnojivom NPK 
v dávke 25 g/m2 . 
 
Zatrávnenie predstavuje najpoužívanejší spôsob biologickej prípravy pre výsadbu skladbových 
prvkov vegetácie ekoduktu. Výsev trávneho osiva je 3-7g na 1 m2. Po zasiati trávneho osiva sa 
pozemok uvalcuje. 
 
Najvhodnejšie je zatrávnenie a pravidelné kosenie trávneho porastu najmenej jeden rok pred 
vlastnou výsadbou. V priebehu jedného roku dochádza k dostatočnému rozvoju trávneho porastu 
a potlačeniu burín. V priebehu roka sa upraví vodný režim pôdy, pri ktorom je mimoriadne  
významná kapilárna vzlínavosť. 
 
7.2.1.2. Návrh kompozičných riešení vegetačných úprav 
Koncepcia vegetačných úprav ekoduktu vychádza zo zabezpečenia migrácie živočíchov, 
zachovanie spojitosti ekosystémov obnovením pôvodného terénu a vegetácie na jeho povrchu, 
z potreby odclonenia negatívnych dopadov prevádzky diaľnice (oslnenie, hlučnosť) na migrujúce 
zvieratá. 
 
Skladba drevín je navrhnutá na základe dendrologického prieskumu vychádzajúceho 
z predpokladaných stanovištných podmienok a nárokov navrhovaných druhov drevín, pričom boli 
preferované lokalitne pôvodné druhy drevín. Zohľadnené sú kompozičné a estetické danosti 
navrhovaných druhov drevín a bezpečnostné hľadiská. Vybrané druhy sú domáceho pôvodu 
znášajúce teploty a iné špecifiká daných stanovištných podmienok na diaľnici. Odporúčame 
realizovať výsadbu drevín z miestnych sadovníckych zariadení a škôlok kvôli ujímaniu sadeníc. 
Veľkosť jamky bude prispôsobená veľkosti rastliny a jej koreňovému systému. Po výsadbách je 
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dôležitá zálievka. Po výsadbe budú dreviny výdatne zaliate, kry v dávke 5 l na vysedený ker, 10 l 
na vysadený strom. Dreviny budú zalievané aspoň 4 x v suchom období po dobu dvoch rokov. Po 
výsadbe budú sadenice taktiež zabezpečené kolom a individuálnym chráničom proti zveri. 
 
Dreviny nesmú ohrozovať stabilitu telesa ekoduktu v období dospelosti svojou výškou a váhou, 
preto sa uplatnia dreviny krov a tzv. kerstromov. Stromy mohutného vzrastu budú vysádzané mimo 
telesa ekoduktu. 
 
Na disponibilných plochách sú navrhované výsadby na ekodukte,  výsadba stredne vysokého 
navádzacieho násypu  a výsadba  prechodu do okolia. 
   
7.2.1.3. Navrhovaná výsadba ekoduktu 
Po krajoch ekoduktu je navrhnuté drevené oplotenie výšky 1,5 až 2,0 m proti oslneniu zveri a pre 
odhlučnenie. Úlohou oplotenia, ktoré bude plynule napojené na pletivové oplotenie pozdĺž diaľnice 
D2, bude usmerniť zver pri prechode ponad teleso diaľnice D2.    
 
a) Plochy izolačného porastu 
Pozdĺž ochrannej steny vo vzdialenosti 1,5 m sa navrhuje izolačný porast na ploche   
3 976 m2. 
 
Výsadba izolačného pásu sa navrhuje vysadiť do pokosených bylinných spoločenstiev a trvalých 
trávnych porastov v spone 1,5 m x 1,5 m. Táto jednotná vzdialenosť sponu umožňuje  nasadenie 
mechanizácie pri ošetrovaní kultúr a je bežná aj v lesníckej praxi. Po založení izolačného pásu sa 
navrhuje trojročná údržba. Medziradia budú pravidelne 3x ročne kosené. Tým sa zabezpečuje, že 
nová výsadba bude chránená pred prílišným vysychaním. Celkový počet jedincov v izolačnom 
páse je 2 000 kusov drevín. Vzájomné usporiadanie drevín je trojspon. 
 
Pri vytyčovaní izolačného pásu bude ponechaný voľný pruh o šírke 1,5 medzi pásom a priľahlou 
ochrannou stenou. Cieľom  tohto opatrenia je oddelenie porastu z estetických dôvodov – ponechať 
presvetlené okolie drevenej steny. Drevená stena by mala byť opatrená hnedou farbou. Stenu 
z pohľadovej strany užívateľa diaľnice navrhujeme osadiť samopnúcou vegetáciou brečtanu 
(Hedera helix). 
 
Navrhovaná druhová skladba drevín: 
Acer campestre – javor poľný 
Acer platanoides – javor mliečny 
Corylus avellana – lieska obyčajná 
Cornus mas – drieň obyčajný 
Crataegus laevigata – hloh obyčajný 
Lonicera xylosteum – zemolez obyčajný 
Ligustrum vulgare – vtáči zob 
Prunus spinosa – slivka trnková 
Rosa canina – ruža šípková 
Rosa rugosa – ruža vráskavolistá 
Swida sanguinea – svíb krvavý 
Viburnum lantana- kalina siripútková 
Viburnum opulus – kalina obyčajná 
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b) Plochy rozptýlenej výsadby (porastový lem) 
Vo zvyšnej časti priestoru sa navrhuje rozptýlená výsadba na ploche 3 057 m2 pozdĺž izolačného 
porastu. Porastový lem (šírka cca 10,0 m) bude tvoriť rozptýlená výsadba borovice, brezy, borievky 
v celkovom počte cca 500 kusov. Úlohou porastového lemu bude potlačenie geometrickej tvrdej  
línie izolačného pásu a v priebehu 3 - 5 rokov vytvorenie uspokojivo fungujúceho lemu. Zatrávnené 
plochy  porastového lemu budú obdobne ako izolačný pás pravidelne ošetrované. 
 
Navrhovaná druhová skladba drevín: 
Ihličnaté dreviny 
Pinus sylvestris – borovica lesná 
Ihličnaté dreviny – kry 
Juniperus communis – borievka obyčajná 
 
Listnaté dreviny - stromy 
Acer campestre – javor poľný 
Acer platanoides – javor mliečny 
Betula pendula – breza obyčajná 
 
c) Zatrávnený priestor (plocha osi ekoduktu) 
Zatrávnený priestor o šírke cca 27 m na ploche 5 751 m2 sa ponechá bez výsadieb prirodzeným 
sukcesným procesom. 
 
d) Navrhovaná výsadba stredne vysokého svahu 
Výsadby svahov ekoduktu budú situované 3 m od okraja vozovky, v radoch vzdialených od seba 
1,0 m, vzdialenosť medzi kríkmi bude 1,5 m. Plochy stredne vysokého svahu ekoduktu dosahujú   
1 578 m2. Vzájomné usporiadanie drevín bude trojspon.  
  
Navrhovaná druhová skladba drevín: 
Listnaté dreviny – stromy 
Crataegus laevigata – hloh obyčajný 
Cornus mas – drieň obyčajný 
 
Povrch pôdy na svahu doporučujeme nastielať netkanými plošnými mulčovacími plachtičkami 
hrúbky 4 až 5 mm, ktoré sa ešte prekryjú 10 cm hrubou vrstvou mulča, aby sa zabránilo prílišnému 
vysychaniu. Po výsadách je dôležitá zálievka. Výsadby svahov budú plynulo nadväzovať na 
existujúcu zeleň diaľničného telesa.  
 
7.2.1.4. Navrhovaná výsadba prechodu na okolité územie 
Hranica pozemku ekoduktu bude primerane upravená v podobe rekultivácie povrchu dotknutého 
stavebnou činnosťou (vyrovnanie povrchu a následný výsev trávneho osiva).  
 
7.2.1.5. Zloženie navádzacích prvkov a druhy zelene 
Navádzacie prvky sú faktorom významne ovplyvňujúcim funkčnosť ekoduktu. Pri ekoduktoch 
zabezpečujúcich prepojenie jednotlivých typov stanovíšť je potrebné pomocou návrhu vegetačných 
úprav napodobniť charakter tohto stanovišťa tak, aby bola umožnená migrácia všetkých cieľových 
skupín voľne žijúcich zvierat.  
 
Vegetačné úpravy ekoduktov v podobe navádzacích prvkov líniovej zelene sú významným 
orientačným elementom pre väčšie druhy živočíchov v lokalitách štruktúry krajiny v podobe 
remízok,  pasienkov a porastov vodotečí. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba je situovaná 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                             „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 20 

v lokalite lesného porastu nie je potreba zdôraznenia ekoduktu pomocou vzrastlejších  druhov 
stromov a krov, navádzací prvok predstavuje existujúci lesný komplex. Napojovacia výsadba 
ekoduktu bude spojovať zeleň s oboma susediacimi lesnými komplexmi.  
 
Významné je aj chovanie migrujúcich  zvierat. Pokiaľ migrujúce zviera narazí na bariéru diaľnice 
zmení smer pohybu a opustí okolie líniového technického prvku. V prípade, kedy migrácia 
živočíchov v našom prípade je smerovo orientovaná, migrujúce zviera sleduje diaľnicu až pokiaľ 
objaví najprístupnejší prechod cez teleso diaľnice. Navádzacím (usmerňujúcim) prvkom pohybu 
pre migrujúcu zver je / bude oplotenie pozdĺž diaľnice, ktoré bude prepojené na nepriehľadné 
ochranné steny z drevených dosák s výškou 2 m umiestnené na telese zeleného mosta, ktoré 
budú mať za úlohu zamedziť osvetlenie z prevádzky diaľnice, skoku, resp. pádu zvierat zo 
zeleného mosta atď.   
 
7.2.2. Návrh ošetrovania  vegetačných úprav 
Ošetrovanie zabezpečuje realizátor vegetačných úprav v rámci záruky po dobu 2 vegetačných 
období a tvoria ho tieto práce: kosenie trávnikových plôch, polievanie trávnika a rastlín 4 x ročne, 
odburinenie 1x ročne, úpravu mulču a plachtičiek na svahoch ekoduktu 1x ročne, úpravy kolov, 
úväzkov a chráničov 1x ročne, odstránenie suchých rastlín a ich dosadba 1x ročne.  
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ČASŤ C 
KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV 

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 
 

I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia 
 
Podľa administratívneho členenia SR patrí navrhovaná činnosť do Trnavského kraja, okresu 
Senica, katastrálneho územia obce Moravský Svätý Ján. 
 
Za riešené územie považujeme samotnú plochu umiestnenia telesa navrhovaného ekoduktu. 
Vplyvy činnosti boli hodnotené na ploche širšieho okolia samotnej stavby, na ploche tzv. 
hodnoteného územia (viď. príloha: Mapa č.1: Širšie vzťahy – umiestnenie navrhovanej činnosti). 
 
Hranica hodnoteného územia bola stanovená na základe nasledujúcich kritérií: 
• dosahu možných vplyvov činnosti navrhovanej činnosti, 
• súčasného a budúceho využitia územia, 
• prechodu cez chránené územia prírody, 
• situovania prvkov ochrany prírody a ÚSES, 
• využitia územia a situovania obytných celkov. 
 
Sledované územie je vymedzené geomorfologickým celkom Záhorská nížina. 
 
Sledovaný úsek predstavuje diaľničný úsek vymedzený staničením 66,0 km až 114 km diaľnice 
D2, kde boli  evidované za obdobie rokov 2002 - 2006 dopravné nehody so zverou, podľa 
evidencie dopravných nehôd poskytnuté Diaľničným oddelením Policajného zboru v Malackách. 
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II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého 
územia 
1. Geomorfologické pomery (energia, sklonitosť, členitosť) 
Hodnotené územie a jeho širšie okolie navrhovanej činnosti patrí podľa geomorfologického 
členenia (Mazúr, E., Lukniš, M., In: Atlas krajiny SR, 2002) do Alpsko – himalájskej sústavy, 
podsústavy Panónska panva, do provincie Západopanónska panva, subprovincie Viedenská 
kotlina:  

• oblasť Záhorská nížina: 
           1. Borská nížina (celok), 
             1.1 Záhorské pláňavy (podcelok). 

 
Z hľadiska typologického členenia reliéfu hodnotené územie predstavuje fluviálno-eolickú zvlnenú 
rovinu s nepatrným uplatnením litológie. Riešené územie leží v nadmorskej výške 161 - 164 m n. 
m.   
 
2. Geologické pomery 
2.1. Geologická charakteristika územia 
Na geologickej stavbe hodnoteného územia a jeho okolia sa podieľajú prevažne horniny neogénu 
a kvartéru (Archív Geofondu, Bratislava, 2011): 
 
Kvartér 
Kvartérne sedimenty reprezentuje súvislá vrstva eolických pieskov v hĺbkach od cca 0,1 až do 2,3 
m svetlohnedej, okrovohnedej a žltohnedej farby. Vrstva pieskov je nerovnomerná, čistá, suchá, 
jemne až strednozrnná, bez obsahu valúnov. V podloží eolických pieskov ležia vodou preplavené 
piesky fluviálneho charakteru. Nachádzajú sa v hĺbkach od cca 0,9 do 5,1 m pod povrchom terénu. 
Piesky sú hnedej, svetlošedej, žltohnedej a hrdzavohnedej farby, hlinité a ílovité, s premenlivým 
obsahom ílovitej zložky. Nepravidelne obsahujú prímes valúnov štrku priemeru do 3 až 5 cm 
v množstve do cca 25 %. 
 
Neogén  
V podloží kvartérnych pieskov leží vrstva ílov neogénneho podložia. Povrch ílovitých sedimentov 
sa vyskytuje v hĺbke  5,0 až 5,1 m pod povrchom terénu.  
 
Z pohľadu inžiniersko - geologickej klasifikácie patrí hodnotené územie do regiónu neogénnych 
tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, 73 – Záhorská nížina, rajónu Ni – rajón 
jemnozrnných sedimentov a D – rajón deluviálnych sedimentov s prevládajúcim typom hornín 
v hĺbke do 5 m – prevažne jemnozrnné zeminy. 
 
Radón 
Podľa mapy Prognóza radónového rizika (In: Atlas krajiny SR, 2002) leží hodnotené územie na 
území s prevládajúcim radónovým rizikom stredným nad nízkym. 
 
2.2. Geodynamické javy 
V hodnotenom území možno identifikovať viacero geodynamických javov rôzneho rozsahu 
a s rôznou intenzitou prejavu. Ide predovšetkým o seizmicitu a tektonické pohyby predmetného 
územia. Z hľadiska seizmicity patrí sledované územie do 6 - 7 oMSK-64  podľa STN 73 00 36. 
 
Zosuvy  
Na ploche riešeného územia nie sú lokalizované plošné či bodové zosuvy pôdy.  
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2.3. Ložiská nerastných surovín 
Podľa Geofondu Bratislava (Archív Geofondu 2011)  sa v hodnotenom území navrhovanej činnosti 
nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín ani chránené ložiská 
nerastných surovín. 
 
Cca 900 m v južnom smere od hranice riešeného územia prechádza hranica chráneného 
ložiskového územia „Závod“ (Závod – Mezozoikum, zemný plyn – gazolín, Závod – juh, Závod – 
Mezozoikum, zemný plyn) s určeným dobývacím priestorom. Existujúce nevyhradené ložiská 
štrkopieskov sa nachádzajú v k.ú. dotknutej obce  cca 3 km severozápadne od riešeného územia 
(lokalita Kotlisko) a cca 1,9 km v JZ smere (lokalita Dubník).  
 
V širšom okolí hodnoteného územia v k.ú. Malé Leváre, k.ú. Borský Sv. Jur, k.ú. Závod, k.ú. 
Studienka sa nachádzajú dobývacie priestory štrkopieskov, kvartérnych pieskov, tehliarskych 
surovín a zemného plynu. 
 
2.4. Stav znečistenia horninového prostredia  
V hodnotenom území nie sú evidované významnejšie zdroje znečistenia horninového prostredia.   
 
Medzi zdroje, ktoré môžu prispieť k znečisteniu horninového prostredia v hodnotenom území 
a jeho širšom okolí patria odpadové vody z obytných objektov, z poľnohospodárskej a priemyselnej 
výroby, dopravných plôch a pod.  
 
3. Pôdne pomery 
3.1. Pôdne typy, druhy a ich bonita 
Pôdy hodnoteného územia navrhovanej činnosti tvoria regozeme modálne a kultizemné silikátové 
ľahké, sprievodné kambizeme modálne a kultizemné nasýtené ľahké. Lokálne v depresiách sa 
vyskytujú gleje ľahké z nekarbonátových viatych a preplavených pieskov. Z hľadiska pôdnych 
druhov v hodnotenom území a jeho blízkom okolí prevládajú pôdy piesčité. 
 
V riešenom území nie je zastúpená poľnohospodárska pôda. Navrhovaná činnosť sa nachádza na 
parcelách evidovaných ako lesná pôda a zastavané plochy a nádvoria mimo zastavaného územia 
obce.  
 
3.2. Stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu 
Proces pôdnej erózie sa prejavuje najmä v oblastiach s väčším sklonom územia na plochách 
nepokrytých vegetačným krytom a na pôdach málo odolných pred odnosom, ako sú zrnitostne 
ľahšie pôdy.  
 
Aktuálna vodná a veterná erózia pôdy je v hodnotenom území nepatrná až slabá. Riešené územie 
je tvorené spevnenými plochami diaľnice a lesnými plochami.  
 
Z hľadiska odolnosti pôd proti kompakcii sú pôdy hodnotenej lokality silne odolné. Proti intoxikácii 
kyslou skupinou rizikových kovov sú tieto pôdy silne odolné, proti intoxikácii alkalickou skupinou 
rizikových kovov vykazujú pôdy hodnoteného územia slabú odolnosť, ( In: Atlas krajiny SR, 2002).  
 
3.3. Kvalita a stupeň znečistenia pôd 
Podľa mapy kontaminácie pôd (In: Atlas krajiny SR, 2002) sú pôdy hodnoteného územia prevažne 
nekontaminované, kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, 
V) dosahuje limitné hodnoty A. 
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4. Klimatické pomery 
Klimatická diferenciácia v regióne je určovaná predovšetkým vertikálnou členitosťou územia 
(výskyt inverzných situácií, expozícia voči slnečnému žiareniu, prúdenie vzduchu a pod.). Podľa 
klimatického členenia Slovenska (In: Atlas krajiny SR, 2002) patrí hodnotené územie do teplej 
klimatickej oblasti s priemerným počtom teplých dní za rok 50 a viac. Hodnotené územie sa 
nachádza v okrsku T4 – teplý, mierne suchý s miernou zimou. Priemerné teploty v januári 
neklesajú pod -3 °C. Končekov index zavlaženia (Iz) sa pohybuje v rozmedzí 0 až – 20. 
 
4.1. Teploty 
Priemer mesačných teplôt vzduchu z meteorologických staníc v Malackách a Senici je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 

Tab.: Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu  v °C   
Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 
Malacky -1,7 0,2 4,1 9,5 14,2 17,8 19,2 18,5 14,9 9,4 4,6 0,4 9,3 
Senica -2,3 -0,1 4,0 9,2 14,0 17,4 18,8 18,4 14,6 9,5 4,2 0,0 9,0 

(Zdroj: SHMÚ) 
 
4.2. Zrážky 
Zrážkové údaje namerané na meteorologickej stanici Malacky a Senica sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Priemerné mesačné úhrny zrážok v mm 
Stanica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK 
Malacky 30 30 32 47 55 85 85 61 35 41 45 36 583 
Senica 34 33 35 46 55 77 73 62 38 41 47 44 585 

(Zdroj: SHMÚ) 
 
4.3. Veternosť 
Priemerná početnosť smerov vetra v (‰) a rýchlosť vetra v (m.s-1) pre oblasť Senice je uvedená 
v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Priemerná častosť smerov vetra v ‰  
Stanica N NE E SE S SW W NW C 
Senica 88 78 42 275 44 42 105 141 185 

(Zdroj: Zborník prác SHMÚ) 
 
 
 
Veterná ružica pre oblasť Senice  
(početnosť výskytu smerov vetra v ‰): 
 
 
 
 
Tab.: Priemerná rýchlosť vetra v m.s-1  
Stanica N NE E SE S SW W NW V 
Senica 4,0 2,6 3,2 4,6 3,4 3,2 3,3 3,8 3,8 

(Zdroj: Zborník prác SHMÚ) 
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5. Ovzdušie – stav znečistenia ovzdušia 

Na znečistenie ovzdušia výraznou mierou vplývajú veľké a stredné zdroje znečistenia. Údaje 
o množstve vyprodukovaných emisií znečisťujúcich látok za roky 2006 až 2009 v okrese Senica sú 
uvedené v nasledujúcom prehľade: 

Tab.: Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Senica za roky 2006 – 2009 

Názov znečisťujúcej látky 
Množstvo 

ZL(t) za rok 
2006 

Množstvo 
ZL(t) za rok 

2007 

Množstvo 
ZL(t) za rok 

2008 

Množstvo 
ZL(t) za rok 

2009 

Tuhé znečisťujúce látky 15,987 13,216 10,532 9,212 

Oxidy síry (SO2) 12,105 15,154 18,556 16,472 

Oxidy dusíka  (NO2) 44,317 40,673 35,541 34,653 

Oxid uhoľnatý (CO) 38,802 39,825 30,263 46,999 

Organické látky – celkový organický uhlík (COÚ) 10,206 11,370 12,652 11,051 
(Zdroj: NEIS, 2011) 
 
Tab.: Emisie základných znečisťujúcich látok ovzdušia v tonách podľa prevádzkovateľov v  
okrese Senica za rok 2009   

Názov prevádzkovateľa TZL SO2 NO2 CO 

KERKOSAND, spol. s r. o. 2,032 0,003 0,567 0,229 

Agropodnik a.s. 1,661 0,002 0,375 0,152 

Baňa Čáry, a.s. 1,079 10,098 3,462 6,924 

COMP - LET, spol. s r. o. 0,960 1,106 0,281 4,151 
(Zdroj: NEIS, 2011) 

6. Hydrologické pomery 
6.1. Vodné toky 
Hodnotené územie spadá do povodia Morava. Z hľadiska typu režimu odtoku patrí hodnotené 
územie do vrchovinovo - nížinnej oblasti s dažďovo - snehovým typom režimu odtoku. 
 
V blízkosti riešeného územia, cca 520 m severne od riešenej lokality, preteká Lakšársky potok, 
ktorý odvodňuje cca 75,0 km2 oblasť Boru, t.j. oblasť Malé Leváre – Závod – Lakšárska N. Ves. 
Tok je väčšinou upravený, rovnako ako i jeho prítoky. Základné charakteristiky Lakšárskeho 
potoka sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 
Tab.: Základné charakteristiky Lakšárskeho potoka 

Tok – vodomerná stanica 
Plocha 
povodia 
(km2) 

Zrážky 
(mm) 

Odtok 
(mm) 

Rozdiel 
(mm) 

Koef. 
odtoku 

Špecif. 
odtok 

(l.s-1.km-2) 

Priem.  
prietok 
(m3.s-1) 

Lakšársky potok –  
Moravský Svätý Ján 65,67 590 74 516 0,13 2,36 0,155 

 
Lakšársky potok (č. 68) pretekajúci v blízkosti severnej hranice hodnoteného územie je v zmysle 
vyhlášky č. 211/2005 Z. z. vodohospodársky významným tokom v dĺžke 0,000 – 14,126 rkm. 
 
Lakšársky potok sa pri Malých Levároch (cca 8,6 km v JZ smere od riešeného územia) vlieva do 
toku Rudava. Prietoky vodného toku Rudava sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
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Tab.: Prietoky vodného toku Rudava namerané vo vodomernej stanici Veľké Leváre a jeho 
priemerné mesačné a extrémne hodnoty z roku 2008 

Stanica:  Veľké Leváre                 Tok:  Rudava              Staničenie:  7,20 km               Plocha:  300,30 km2 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI XII. Rok 

Qm 

(m-3.s-1) 
0,563 0,580 0,700 0,593 0,317 0,189 0,390 0,285 0,299 0,315 0,229 0,503 0,414 

Qmax2008:            2,012                   20.12.16 
Qmax1962-2007:  19,40                    13.03.02 - 1963 

Qmin2008            0,143                    09/06 
Qmin1962-2007   0,036                   16/11 - 1982 

(Zdroj: Hydrologická ročenka – povrchové vody. SHMÚ Bratislava, 2009) 
Pozn.: Qm - priemerné mesačné prietoky sú aritmetickým priemerom priemerných denných prietokov [m3.s-1] za mesiac, 
           Qmax 2008 - najväčší kulminačný prietok [m3.s-1] v roku 2008, 
           Qmax 1962-2007 - najväčší kulminačný prietok [m3.s-1] vyhodnotený v uvedenom období pozorovania, 
           Qmin 2008 - najmenší priemerný denný prietok [m3.s-1] v roku 2008, 
           Qmin 1962-2007 - najmenší priemerný denný prietok [m3.s-1] vyhodnotený v uvedenom období pozorovania. 
 
6.2.Vodné plochy  
Prírodné, umelé jazerá a nádrže. 
V hodnotenom území navrhovanej činnosti sa umelé jazerá a umelé vodné plochy nenachádzajú.  
 
V širšom okolí hodnoteného územia sa v južnej časti k.ú. Moravský svätý Ján nachádza štrkovisko 
vzdialené cca 1 950 m juhozápadne od hranice riešeného územia.  
 
6.3.Podzemné vody 
Hydrogeologické pomery v okolí navrhovaných trás sú závislé od geologicko – tektonickej stavby, 
geomorfologických pomerov a hydrologického režimu. Hodnotené územie navrhovanej činnosti sa 
nachádza v hydrogeologickom regióne – 5. Neogén centrálnej časti Borskej nížiny s medzizrnovou 
priepustnosťou.  
 
Podľa členenia na hydrogeologické rajóny (In: Atlas krajiny SR, 2002) leží hodnotené územie v 
hydrogeologickom rajóne NQ 005 s využiteľným množstvom podzemných vôd 0,50 – 0,99 l.s-1.  
km-2. Kvantitatívna charakteristika prietočnosti a hydrogeologickej produktivity je vysoká  T = 1x10-3  
- 1x10-2  m2.s-1. 
 
Podzemné vody sú napájané zrážkovými vodami ako aj vodami väčších tokov. Veľký 
hydrogeologický význam na Záhorskej nížine majú sedimenty eolického pôvodu – viate piesky. 
Viate piesky s alúviami tokov a náplavovými kužeľmi určujú hydrogeologické pomery štvrtohorných 
sedimentov Záhorskej nížiny. Podľa inžiniersko - geologického prieskumu (Archív Geofondu, 
Bratislava, 2011) bola výška hladiny podzemnej vody zistená v hĺbke cca 1,70 m, ustálená v hĺbke 
cca 1,30 m pod povrchom terénu. 
 
6.4. Pramene a pramenné oblasti  
V riešenom území a jeho susedstve sa nenachádzajú pramene a pramenné oblasti využívané pre 
zásobovanie obyvateľstva.  
 
6.5. Termálne a minerálne pramene 
V riešenom území navrhovanej činnosti a jeho blízkom okolí sa nenachádzajú prírodné zdroje 
stolových, liečivých a minerálnych vôd. Taktiež neboli dokladované zdroje geotermálnych vôd. 
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6.6. Vodohospodársky chránené územia  
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti 
ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č.384/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. o vodách). 
 
6.7. Stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd 
Podľa Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., nie je riešené územie zaradené do zoznamu 
zraniteľných a citlivých oblastí v zmysle zákona NR SR č.384/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č.364/2004 Z.z. o vodách. 
 
Povrchové vody 
Kvalita vody v širšom okolí hodnoteného územia je sledovaná na vodnom toku Lakšársky potok a  
toku Rudava. Kvalita vody v toku Lakšársky potok – ústie do Rudavy je uvedená v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
Tab.: Kvalita vody v toku Lakšársky potok – ústie do Rudavy 

Miesto odberu: LAKŠÁRSKY POTOK 
- ÚSTIE DO RUDAVY Hydrologické poradie: 4-17-02-

040 Q(355): 0,013 

NEC: M104000O  Druh miesta: Základný Q(270): 0,063 
Riečny kilometer: 0,00  Tok: Lakšársky Q(A): 0,230 
   Čiastkové povodie: Morava Q(1): 1,500 

Názov ukazovateľa Jednotka Priemerné  
hodnoty 

Počet 
meraní 

Štatistické hodnoty za 
hodnotené obdobie 

2007-2008 

Trieda 
kvality 
podľa 

STN 75 
7221 

    rok 2008 rok 2007   minimum maximum   
Rozpustený kyslík mg/l 10,14 -- 5 7,5 12,5 I. 
Biochemická spotreba 
kyslíka mg/l 2,54 -- 5 1,3 3,7 II. 

Chemická spotreba kyslíka 
Cr mg/l 31,6 -- 5 21 43 IV. 

Bioch.spot.kysl.s potl.nitrif. mg/l 2,23 -- 5 0,85 3,3 II. 
Reakcia vody  8,06 -- 5 7,74 8,47 II. 
Teplota vody °C 18,2  5 14,1 22,2 II. 
Merná vodivosť mS/m 59,62 -- 5 55,4 66,7 II. 
Vápnik mg/l 75,08 -- 5 66,4 87,9 II. 
Horčík mg/l 19,18 -- 5 16,1 23 I. 
Chloridy mg/l 36,38 -- 5 35,3 39 I. 
Sírany mg/l 69,8 -- 5 56,1 87,8 II. 
Amoniakálny dusík mg/l 0,224 -- 5 0,06 0,42 II. 
Dusičnanový dusík mg/l 0,676 -- 5 0,46 1,54 II. 
Celkový dusík mg/l 1,612 -- 5 1,01 3,18 II. 
Fosforečnanový fosfor mg/l 0,195 -- 5 0,0815 0,2934 IV. 
Celkový fosfor mg/l 0,266 -- 5 0,15 0,39 III. 

(Zdroj: SHMU) 
 
V ústí Lakšárskeho potoka prekračovali limity Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z. dusitanový 
dusík a chemická spotreba kyslíka, ktorá bola spolu s fosforečnanmi v IV. triede kvality. Na prítoku 
Rudava v odberovom mieste Rudava - Malé Leváre (4,1 rkm) zo 16 ukazovateľov hodnotených 
podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z., nevyhovovali 2 ukazovatele a to voľný chlór a 
dusitanový dusík, (zdroj.: Kvalita povrchových vôd na Slovensku v rokoch 2007-2008, 
www.shmu.sk, 2011). 

http://www.shmu.sk


EKOJET, s.r.o.                                                                                                             „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 28 

Na kvalitu povrchových vôd v širšom okolí hodnoteného územia rozhodujúcou mierou vplývajú 
z plošných zdrojov znečistenia priemysel a poľnohospodárstvo. Znečisťujúce látky sa do vodných 
tokov dostávajú nepriamo cez infiltráciu do podzemných vôd a splachom kontaminovanej pôdy. 
Problémom naďalej zostávajú aj sídelné útvary, ktoré nemajú vybudovanú kanalizáciu.  
 
Menšími zdrojmi znečistenia sú havárie, skládky odpadov (priemyselné, smetiská domového 
odpadu a pod.), ktoré nie sú zabezpečené proti úniku skládkových vôd do podložia a následne do 
povrchových tokov. 
 
Podzemné vody 
Na ploche hodnoteného územia nebolo preukázané znečistenie podzemných vôd. Podzemná voda 
v riešenom území nie je v súčasnosti využívaná na pitné účely.  
 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej 
oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č.384/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. o vodách) a nenachádzajú sa na ňom žiadne 
významné zachytené prirodzené vývery a zdroje minerálnych a termálnych vôd. 
 
7. Fauna, flóra a vegetácia 
7.1. Kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika 
Fytogeografické členenie 
Podľa členenia Slovenska na fytogeograficko-vegetačné oblasti (In: Atlas krajiny SR, 2002) patrí 
hodnotené územie do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnej oblasti, okresu Záhorské pláňavy 
a severného podokresu. 
 
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu (Michalko, J., Geobotanická mapa, 1987) tvorí v hodnotenom 
území navrhovanej činnosti nasledujúca jednotka potenciálnej prirodzenej vegetácie:  

• Pi - borovicové kyslomilné lesy a trávnaté porasty viatych pieskov. 
 
Pi - borovicové kyslomilné lesy a trávnaté porasty viatych pieskov (Dicrano-Pinion, Libbert, 1933) – 
ide o lokálne vyvinuté a čiastočne zachovalé borovicové a zmiešané borovicové lesy na 
chudobných pieskoch. Druhové zloženie drevín je lesným hospodárstvom pozmenené, prevažujú 
borovicové monokultúry. Vedúcou drevinou je borovica lesná (Pinus sylvestris), primiešaný býva 
dub mnohoplodý (Quercus polycarpa). Na silne degradovaných stanovištiach rastie tzv. „netvárna“ 
borovica. Z bylinnej etáže sú zastúpené, napr.: kostrava ovčia (Festuca lemanii), čermeľ lúčny 
(Melampyrum  pratense), druhy ostríc (Carex ericetorum), atď. 
 
Plocha riešeného územia 
Druhová skladba vegetácie riešeného územia a jeho okolia je ovplyvnená výskytom viatych 
pieskov a antropogénnou činnosťou (hospodárska ťažba dreva, lesná škôlka).  
 
V riešenom území a jeho susedstve sa nachádzajú, resp. rozoznávame dva lesné komplexy, 
z ktorých jeden sa maximálne približuje zo západnej strany k diaľnici D2 v súvislom borovicovom 
poraste, ktorý je v rôznom vekovom zložení a doplnený je o porasty agátu bieleho (Robinia 
pseudoacacia) a miestami brezy previsnutej (Betula pendula). Druhý komplex lesa je napojený 
z východnej strany k diaľnici riedkolesím bývalej lesnej škôlky. Bylinná etáž je tvorená prevažne 
kostravou (Festuca sp.). 
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Pred výstavbou vlastného telesa ekoduktu bude potrebné odstrániť tie dreviny, ktoré by boli počas 
výstavby nábehu ekoduktu zasypané zeminou nad mieru tolerovateľnú dotknutými drevinami. Ich 
počet bude upresnený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Pre odstránenie drevín na 
lesných pozemkoch sa na výrub drevín vzťahuje osobitný predpis (v zmysle zákona č. 326/2005 
Z. z. o lesoch). 
 
Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú chránené ani inak vzácne druhy drevín. 
 
Zoogeografické členenie 
Zoograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do 
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a západoslovenskej časti. Z hľadiska terestrického  
biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do provincie stepí a panónskeho úseku, (In: Atlas 
krajiny SR, 2002).  
 
Plocha riešeného územia 
Súčasná štruktúra a zloženie živočíšnych spoločenstiev v riešenom území a jeho okolí sa viaže 
predovšetkým na porasty borovice lesnej na viatych pieskoch, resp. na lesné škôlky, prieseky a 
rúbaniská. Na základe typov biotopov sa v riešenom území a jeho blízkom okolí vyskytujú 
nasledujúce druhy živočíchov, ako napr.: diviak lesný (Sus scrofa), jeleň lesný (Cervus elaphus), 
srnec lesný (Capreolus capreolus), jazvec lesný (Meles meles), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), 
veverica obyčajná (Sciurus vulgaris), v blízkosti tokov vydra riečna (Lutra lutra). Z vtákov sa môžu 
vyskytovať druhy, napr.: myšiak lesný (Buteo buteo), jastrab lesný (Accipiter gentilis), ďateľ 
prostredný (Dendrocopos medius), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), sýkorka veľká (Parus 
major), pinka lesná (Fringilla coelebs) atď. Na lúčnych spoločenstvách je pravdepodobný aj výskyt 
bažanta poľovného (Phasianus colchicus). Z plazov a obojživelníkov je možný výskyt druhov, ako 
napr.: užovka hladká (Coronella austriaca), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus). Z bezstavovcov 
je tu pravdepodobný výskyt mäkkýšov (Molusca), motýľov (Lepidoptera), rovnokrídlovcov 
(Orthoptera), chrobákov (Coleoptera).  
 
Cieľové druhy živočíchov 
Fragmentáciou prostredia sú ovplyvnené predovšetkým druhy živočíchov osídľujúce rozsiahle 
areály s malým počtom jedincov. Medzi najviac ohrozené patria druhy veľkých cicavcov najmä 
šelmy. Cicavce strednej veľkosti majú nižšiu úroveň ohrozenia z fragmentácie prostredia. Určuje to 
skutočnosť, že ich populácie majú menšie areálové nároky. Z tohto dôvodu je pozornosť  
venovaná hlavne stredným a veľkým cicavcom. 
 
Cieľové druhy, pre ktorých ochranu má byť navrhovaný ekodukt efektívny a funkčný sú: jazvec 
lesný, vydra riečna, líška hrdzavá, vlk dravý, rys ostrovid, diviak lesný, srnec hôrny a jeleň 
obyčajný. Druhy, ktorých ovplyvňovanie fragmentáciou krajiny na Záhorskej nížine nemožno úplne 
vylúčiť sú aj druhy s veľmi vzácnym výskytom ako napr.: los mokraďový (Alces alces), mačka divá 
(Felix silvestris), medveď hnedý (Ursus arctos).  
 
Bariérovým efektom diaľnic sú tiež limitované nepôvodné druhy, ako napr.: daniel škvrnitý (Dama 
dama), muflón lesný (Ovis musimon), psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides). Umožnenie 
voľnej migrácie a šírenie týchto druhov na ďalšie lokality je preto z hľadiska záujmov ochrany 
prírody hodnotené ako nežiaduce. 
 
V úseku 66,0 až 114 km diaľnice D2 došlo v priebehu 4 rokov až k 74 prípadom dopravných nehôd 
s diviačou zverou, čo predstavuje cca 36% z celkového počtu nehôd so zverou v spomínanom 
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úseku diaľnice D2 a 79 krát došlo ku kolíziám so srnčou zverou (38,5% všetkých dopravných 
nehôd).  
 
Počet dopravných nehôd s divo žijúcimi cicavcami je zaznamenaný na najnehodovejšom úseku 
(úsek 70,1 – 75 km) diaľnice D2 v polohe Moravský Sv. Ján – Závod, čiže realizácia navrhovanej 
činnosti v tomto úseku je opodstatnená a potrebná.  
 
7.2. Charakteristika biotopov a ich významnosť 
Prehľad biotopov v riešenom území navrhovanej činnosti a jeho susedstve 
Prehľad biotopov v riešenom území je spracovaný podľa Biotopov Slovenska, (Ústav krajinnej 
ekológie SAV, 1996) a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a 
doplnkov. Ide o nasledujúce biotopy:  
 
2121200 Kultúry borovice lesnej - biotop je reprezentovaný monokultúrami borovice lesnej. 
V kultúrnych borinách dochádza ku zmene krovinného a bylinného poschodia vplyvom kyslého 
ihličnatého opadu. V riešenom území a jeho okolí sú lesy hospodársky využívané, čím došlo k ich 
premene na borovicové monokultúry s výskytom nepôvodných drevín agátu bieleho (Robinia 
pseudoacacia). 
 
A200000 Porasty drevín antropogénneho pôvodu - porasty kríkov zámerne vysadené človekom. 
V riešenom území ide o stredný deliaci pás diaľnice D2, zelené plochy na násypoch a pod. 
 
A520000 Cestné komunikácie - pozemné komunikácie s vozovkou, krajnicami a priekopami alebo 
rigolmi (odvodnenie). Ide o antropogénne biotopy, prispôsobené na mechanické poškodzovanie 
a zraňovanie (zošliap) a posypové soli. Vegetácia je zastúpená predovšetkým burinnými druhmi. 
 
7.3. Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy 
Biotopy európskeho a národného významu 
Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a predpisov, sa na 
ploche riešeného územia nevyskytujú biotopy európskeho a národného významu. 
 
Chránené druhy 
Podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a predpisov, sa 
v hodnotenom území a jeho okolí nachádzajú chránené druhy živočíchov  
 
Na ploche hodnoteného územia, podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších zmien a predpisov, sa vyskytujú chránené druhy živočíchov, ktorých výskyt je viazaný 
najmä na chránené vtáčie územie SKCHVU016 - Záhorské Pomoravie. Ide o chránené druhy 
fauny ako napr.: chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana), bučiak trsťový (Botaurus stellaris), haja 
tmavá (Milvus migrans), haja červená (Milvus milvus), sokol rároh (Falco cherrug), kaňa močiarna 
(Circus aeruginosus), kalužiak červenonohý (Tringa totanus), ďalej na inundačné územie rieky 
Moravy, lokality ÚSES (biocentrá, biokoridory), vodné plochy a pod. 
 
 
 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                             „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 31 

 
7.4. Významné migračné koridory živočíchov  
Realizácia navrhovanej činnosti je z nadregionálneho pohľadu nevyhnutná z dôvodu prepojenia 
migračného koridoru zveri (Alpy – Karpaty), ktorý je v súčasnosti prerušený existujúcou diaľnicou 
D2. Navrhovaný zelený most je potrebný z dôvodu zachovania funkčnosti Alpsko – karpatského 
koridoru a vytvoreniu bezkolízneho prechodu zveri ponad teleso diaľnice D2. V regionálnom 
meradle bude navrhovaný ekodukt prepájať obe oddelené časti CHKO Záhorie, t.j. západnú časť 
s lužnými lesmi v inundácii rieky Moravy s východnou časťou s dominantným zastúpením 
borovicových lesných porastov.   
 
V súčasnosti trasa diaľnice D2 predstavuje v území Záhorskej nížiny líniový bariérový prvok, ktorý 
bráni migrácii zveri v území. Základným princípom pri riešení priechodnosti zveri cez líniový prvok 
je nájsť optimálne miesto kríženia diaľnice so zohľadnením lokálnych daností územia, jeho 
využívania a rozvojového potenciálu, existencie existujúcich antropogénnych vplyvov v podobe 
antropogénnych bariér (zastavané obytné plochy, priemyselné areály, poľnohospodárske aktivity, 
líniové dopravné prvky – cesta, železnica a pod.), alebo prírodných (rieka Morava, vodné plochy). 
 
Navrhovaný zelený most bude súčasťou migračného koridoru Alpy – Karpaty. Modelovaním, resp. 
štúdiom trasy a vhodnej polohy umiestnenia ekoduktu na rakúskej (rýchlostná cesta S4, diaľnica 
A4, A6) a slovenskej strane (diaľnica D2) sa zaoberal jej spracovateľ, p. F. Suppan z BOKU 
(Univerzita pre pôdnu kultúru, Viedeň).  
 
Modelácie migračných trás divej zveri s cieľom určenia optimálnych lokalít pre umiestnenie 
zelených mostov na rakúskej a slovenskej strane spočívali v nasledovnom: 

vstupy 
• využitie satelitných / leteckých snímok krajiny, 
• ich klasifikácia a následná identifikácia bariér v krajine (prírodné – rieka Dunaj, Morava, 

antropogénne – osídlené oblasti Viedeň, Bratislava, priemyselné plochy, líniové dopravné 
prvky – diaľnice, rýchlostné cesty, železničné trate). 

     
výstupy 

• vytvorenie parametrov migračného profilu, tzv. modelu odporu (spodná hranica odporu – 
zver nemá problém migrovať, horná hranica odporu – miesta neumožňujúce migrácii zveri, 
napr. sídla, diaľnice a rýchlostné cesty), odpor prostredia, atď., 

• na základe modelu odporu a vstupných dát boli vytvorené trasy migračného koridoru v 4 
scenároch: 

- scenár 0 (zachytáva potenciál krajiny, neexistujú žiadne líniové dopravné prvky, 
zastavané plochy, čiže zver sa pohybuje bezproblémovo, nie je potrebné realizovať 
žiadne opatrenia), 

- scenár 1 (zohľadnenie existujúcich ciest, oplotenie diaľnice, zohľadnené územné 
plánovanie, existencia pomôcok pre prechod zveri, napr. podchody a pod.), ide 
o scenár bez realizácie navrhovaných ekoduktov, 

- scenár 2 (počíta s výstavbou 3 zelených mostov, z toho dvoch na Rakúskom území 
a jeden na území SR v trase diaľnice D2 v k.ú. Moravský Svätý Ján), 

- scenár 3 (počíta s výstavbou 3 ekoduktov, dvoch na rakúskej strane a jeden pri obci 
Zohor). 
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Obr.: Vymedzenie hraníc migračného koridoru Alpy – Karpaty v regióne  
Burgenland a na Záhorskej nížine  
 
 

                                                                                                                                                                                                                               
 
Ekodukt SK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Ekodukt Rakúsko – návrh 
                          
 
 
                      Ekodukt Rakúsko –  
                            existujúci 
 
 
 
 
 
Výsledky modelácie trasy koridoru Alpy - Karpaty 
Optimálnym umiestnením ekoduktu na slovenskej strane je poloha pri obci Moravský Svätý Ján, 
kde sú oproti lokalite Zohor v zmysle modelácie koridoru menšie hodnoty odporu krajiny. Lokalita 
pri Moravskom Sv. Jáne má z pohľadu spracovateľa modelovania optimálny štandard pre 
umiestnenie ekoduktu. 
 
Ďalšou skutočnosťou z výstupov modelovania je, že na území SR je migračný koridor Alpy - 
Karpaty priechodnejší ako v Rakúsku, pretože na rakúskej strane je väčšia fragmentácia krajiny 
v dôsledku existencie diaľnic A6, A4, pohoria Leitha, vodných plôch, atď. 
 
Na slovenskej strane pri umiestňovaní zeleného mostu v trase diaľnice D2 boli zohľadnené 
výsledky detailnejšieho mapovania migrácie zveri spracované Správou CHKO Záhorie, ktorá je 
partnerom cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko v rámci projektu AKK Basic pre roky 
2007 - 2013 v spolupráci s BOKU (Universität für Bodenkultur Wien). Výsledky CHKO Záhorie 
potvrdili, že v sledovanom území boli zistené migračné cesty najmä jelenej zveri aj v navrhovanej 
polohe ekoduktu pri obci Moravský Sv. Ján. Migračná trasa najmä vysokej zveri bola 
zaznamenaná pri vysokých stavoch rieky Morava aj cez existujúci most  Hohenau – Moravský Sv. 
Ján. 
 
Záver 
Realizácia navrhovaného zeleného mostu spolu s ďalšími plánovanými zeleným mostmi na 
rakúskej strane a zachovaním integrity krajiny v trase koridoru umožnia znovuobnovenie migrácie 
zveri v Alpsko – karpatskom koridore. 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                             „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 33 

8. Krajina, stabilita, ochrana a scenéria 

8.1. Štruktúra krajiny 
Štruktúra krajiny bližšieho okolia hodnoteného územia sa skladá z 15 prvkov, ktoré je možné 
zoskupiť podľa prevládajúcich aktivít do 5 skupín. Ide o tieto prvky: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.2. Krajinný obraz, scenéria, stabilita a ochrana 
Krajina hodnoteného územia a jeho bližšieho okolia je charakteristická kultúrnou 
poľnohospodársko - lesnou krajinou s okolitými vidieckymi kompaktnými osídleniami. Z hľadiska 
scenérie krajiny môžeme hodnotené územie navrhovanej činnosti a jeho širšie okolie rozdeliť na 
tieto štruktúry: 
- poľnohospodársko - lesná krajina – dominanciu majú veľkoplošné a maloplošné oráčiny 

predeľované skupinovou nelesnej stromovou, krovitou vegetáciou a plochami lúk a plochy 
hospodársky využívaných lesných porastov. Poľnohospodársko – lesná krajina je predeľovaná 
rôznymi prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry (diaľnica D2, cesta I/2, železničná trať 
Bratislava – Kúty, vzdušné elektrické vedenia a pod.), 

- krajina vidieckeho typu – dominanciu majú technické a dopravné prvky, malopodlažná bytová 
zástavba, prvky občianskej vybavenosti, areály služieb, atď. 

 
9. Chránené územia a ochranné pásma 
9.1. Ochrana prírody v zmysle medzinárodných dohovorov (NATURA 2000) 
9.1.1.Územia európskeho významu 

• SKUEV0166 Ciglát (rozloha: 171,93 ha) zasahuje do katastrálneho územia obce Moravský 
Sv. Ján. Od riešeného územia je vzdialené cca 1 900 m v západnom smere. Územie je 
navrhované z dôvodu výskytu nasledujúcich biotopov európskeho významu:  

o Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo 
ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), 

o Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), 
o Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), 
o Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), 
a druhov, ktoré sú predmetom ochrany: 
o plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), kunka červenobruchá (Bombina bombina), 

roháč obyčajný (Lucanus cervus), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), 
vážka (Leucorrhinia pectoralis), čík európsky (Misgurnus fossilis), mlok dunajský 
(Triturus dobrogicus), bobor vodný (Castor fiber). 

 
 

 
1. Vegetačné štruktúrne prvky 
• monokultúry borovice lesnej, 
• líniová stredová vegetácia diaľnice D2, 
• lesná škôlka, 
• trávnaté a lúčne spoločenstvá. 
 
2. Vodné toky a plochy 
• Lakšársky potok. 
 
3. Poľnohospodárske prvky 
• veľkoplošné a maloplošné oráčiny, 
• trvalé trávne porasty. 
 

 
4.  Dopravné plochy a vedenia 
• diaľnica D2, 
• cesta I/2, 
• lesné a poľné cesty, 
• spevnené a nespevnené lesné cesty,  
• železničná trať Bratislava – Kúty – Praha. 
 
5. Urbanizované prvky 
• areál obaľovačky f. SLOVASFALT, 
• rodinné domy pri ceste I/2, 
• obytné objekty v osade Trajlinky. 
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• SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy (rozloha: 1256,81 ha) zasahuje do katastrálneho 
územia obce Moravský Sv. Ján. Od hranice riešeného územia je vzdialené cca 3 700 m 
v západnom smere. Územie je navrhované z dôvodu výskytu nasledujúcich biotopov 
európskeho významu:  

o Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*), 
o Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo 

ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), 
o Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri 

p.p. a Bidentition p.p. (3270), 
o Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120*), 
o Bezkolencové lúky (6410), 
o Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá (6430), 
o Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), 
o Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), 
o Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), 
a druhov, ktoré sú predmetom ochrany: 
o plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), kunka červenobruchá (Bombina bombina), 

roháč obyčajný (Lucanus cervus), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), 
ohniváčik veľký (Lycaena dispar), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), fuzáč 
veľký (Cerambyx cerdo),  netopier pobrežný (Myotis dasycneme), lopatka dúhová 
(Rhodeus sericeus amarus), modráčik krvavcový (Maculinea teleius), korýtko riečne 
(Unio crassus), kolok vretenovitý (Zingel streber), vážka (Leucorrhinia pectoralis), 
čík európsky (Misgurnus fossilis), klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia), 
hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), 
mlok dunajský (Triturus dobrogicus), kotúľka štíhla (Anisus vorticulus), pĺž severný 
(Cobitis taenia), blatniak tmavý (Umbra krameri), bobor vodný (Castor fiber). 

 
9.1.2. Chránené vtáčie územia 

Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (rozloha 28 486 ha) 
Chránené vtáčie územie bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.202/2010, zo 16.apríla 2010 za  
účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a 
sťahovavých druhov nasledujúcich vtákov: chriašteľa bodkovaného (Porzana porzana), bučiaka 
trsťového (Botaurus stellaris), haje tmavej (Milvus migrans), haje červenej (Milvus milvus), sokola 
rároha (Falco cherrug), rybára riečneho (Sterna hirundo), bučiačika močiarneho (Ixobrychus 
minutus), kane močiarnej (Circus aeruginosus), kalužiaka červenonohého (Tringa totanus), 
bociana bieleho (Ciconia ciconia), bociana čierneho (Ciconi nigra), rybárika riečneho (Alcedo 
atthis), kačice chrapľavej (Anas querquedula), kačice chripľavej (Anas strepera), brehule hnedej 
(Riparia riparia), ďatľa prostredného (Dendrocopos medius), ďatľa čierneho (Dryocopus martius), 
chrapkáča poľného (Crex crex), atď. a zimovísk divých husí (Anser anser) a zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 
 
Hranica chráneného vtáčieho územia prechádza pozdĺž západného okraja diaľnice D2. Riešené 
územie čiastočne zasahuje v jeho západnej časti v hĺbke cca 40 m do CHVÚ Záhorské Pomoravie. 
 
9.1.3. RAMSARSKÁ KONVENCIA 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti nie je v prekryve s lokalitami zaradenými do zoznamu 
Ramsarského dohovoru o mokradiach. 
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V širšom okolí hodnoteného územia navrhovanej činnosti je lokalizované územie - Niva Moravy 
zaradené 26.5.1993 do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Ide o územie s rozlohou  
5 380 ha, ktoré zahŕňa slovenský úsek rieky Morava medzi Brodským a ústím do Dunaja so 
zachovalými a vyvinutými komplexmi mokradí - tokov, kanálov, ramien, močiarov, periodických 
mlák, mokrých lúk a pasienkov, lužných lesov a pod. Väčšia časť územia leží v území CHKO 
Záhorie. Ramsarská lokalita leží cca 4 200 m západne od riešeného územia. 
 
9.2. Veľkoplošné a maloplošné chránené územia 
Do riešeného územia nezasahujú žiadne chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 117/2010 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Na riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody 
a krajiny.  
 
Najbližším veľkoplošným chráneným územím je CHKO Záhorie nachádzajúce sa cca 1500 m 
západne od riešeného územia. Najbližším maloplošným chráneným územím je CHA Lazerinky 
(mokraďová lokalita, výskyt chránených druhov vodných chrobákov Coleoptera aquicola) vo 
vzdialenosti cca 3200 m v JZ smere od riešeného územia. 
 
9.3. Chránené stromy 
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádza žiaden chránený strom v zmysle platnej 
legislatívy. 
 
10. Územný systém ekologickej stability 
V hodnotenom území navrhovanej činnosti a jeho širšom okolí sa nachádzajú prvky ÚSES 
vyčlenené z nasledujúcich dokumentov ÚSES: 

• Regionálny ÚSES okres Senica (Halada a kol., Nitra, 1994), 
• Územný plán obce Moravský Svätý Ján (Ing. arch. Vámoš, R., a kol., Bratislava, 2007), 
• ÚP VÚC Trnavský kraj, 1997 – Zmeny a doplnky č.1, 2002, Zmeny a doplnky č.2, 2007. 

Biokoridory: 
• RBk. Lakšársky potok – biokoridor je sformovaný pozdĺž prevažne upraveného 

Lakšárskeho potoka s doprovodnou brehovou vegetáciou. Prechádza cez trvalé trávnaté 
porasty, polia a sčasti lesné komplexy. Trasa biokoridoru vedie cca 520 m severne od 
riešeného územia.  

Biocentrá: 
o mBC1. Habánsky vrch – miestne biocentrum je navrhované na lesných a trvalých trávnych 

porastoch. Z porastov sú zastúpené borovicové monokultúry, ktoré v rámci návrhu MÚSES 
majú meniť postupne na zmiešané. Súčasťou biocentra je aj židovský cintorín. Navrhované 
biocentrum je od riešeného územia vzdialené cca 930 m v severozápadnom smere. 

o RBc. Ciglát – predstavuje pestrý komplex biotopov s vysokým stupňom pôvodnosti. 
Prevažujú listnaté lesy – tvrdé luhy s prirodzeným drevinovým zložením, značnú časť 
územia biocentra zaberajú kosené vlhké a mezofilné lúky, mŕtve ramená s vodnou 
a litorálnou vegetáciou a pod. Z okolitými biocentrami prepája územie biocentra Lakšársky 
potok. Lokalita biocentra je vzdialená cca 1,8 km západne od hranice riešeného územia. 

o NRBc. Abrod – biocentrum nadregionálneho významu predstavuje zachovalý komplex 
slatinných lúk na Záhorskej nížine. Vyvinutá je celá séria bylinných spoločenstiev od 
trsťových porastov až po lúky mezofilného charakteru. Lokalita je bohatá na ohrozené 
a vzácne druhy rastlín, významná je aj zo zoologického hľadiska. Územie biocentra je od 
riešeného územia vzdialené vzdušnou čiarou cca 3,4 km v juhozápadnom smere. 
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Obr.: Výrez z ÚP obce Moravský Svätý Ján, 2007 (Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane ÚSES)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     rBK21 LAKŠÁRSKY POTOK 

 
Obr.: Výrez z Regionálneho ÚSES okresu Senica, REGIOPLÁN Nitra, 1994 (Návrh kostry ÚSES)  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   RBc. Ciglát                           RBk. Lakšársky potok 
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Genofondové plochy: 
Podľa regionálneho ÚSES okresu Senica, 1994, sa nachádza vo vzdialenosti cca 520 m severne 
od riešeného územia genofondová lokalita B65 – Lakšársky potok pri Moravskom Sv. Jáne. Ide 
o ekosystém vodného toku s jelšinami a litorálnymi spoločenstvami. Navrhovaná činnosť 
nezasahuje do spomínanej genofondovej lokality.  
 
Alpsko – karpatský koridor 
Migračný koridor Alpy – Karpaty je bližšie popísaný v kap. 7.4. v tejto časti.
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11. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 
11.1. Demografické údaje 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti patrí do Trnavského kraja, okresu Senica a k.ú. obce 
Moravský Svätý Ján. Stav počtu obyvateľstva obce a vybrané demografické ukazovatele sú 
uvedené v nasledujúcom prehľade. 
 
Tab.: Vybrané demografické ukazovatele obyvateľstva obce Moravský Svätý Ján   

ukazovateľ obec  
Moravský Svätý Ján 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo (spolu) 2 060 
Podiel žien (%) 49,3 
Predproduktívny vek (%) 18,54 
Produktívny vek (%) 62,57 
Poproduktívny vek (%) 17,94 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (%) 47,6 

(Zdroj: Územný plán obce Moravský Svätý Ján, 2007) 
 
Riešené územie nie je obývané. Najbližší obytný objekt je lokalizovaný v blízkosti komunikácie I/2 
neďaleko premostenia Lakšárskeho potoka, cca 1 600 m severozápadne od navrhovanej činnosti 
a v osade Trajlinky vo vzdialenosti cca 1 850 m východným smerom od navrhovanej činnosti. 
 
11.2. Zdravotný stav obyvateľstva 
Prirodzený pohyb a stredný stav obyvateľstva v okrese Senica je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tab.: Prirodzený pohyb a stredný stav obyvateľstva v okrese Senica v roku 2008 

Územný obvod Stredný stav 
obyvateľstva 

Živonarodení Zomretí Prirodzený prírastok 
(úbytok) obyvateľ. 

Senica 61 171 572 630 -58 
(Zdroj: Zdravotnícka ročenka SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava 2009) 
 
V okrese Senica boli v roku 2008 najčastejšie príčiny úmrtia choroby obehovej sústavy, nádorové 
ochorenia, choroby dýchacej, tráviacej sústavy a vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti. 
V poslednom období je zaznamenaný nárast alergických ochorení. 
 
11.3. Sídla 
Obec Moravský Svätý Ján je hraničnou obcou medzi Slovenskou republikou a Rakúskou 
republikou. Obec má v súčasnosti 2060 obyvateľov. Leží v juhozápadnej časti okresu Senica pri 
rieke Morava. Cez obec prechádza cesta I. triedy z Malaciek do Kútov a medzinárodná železničná 
trať Bratislava - Břeclav. 
 
Základné územné charakteristiky obce Moravský svätý Ján sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
 
Tab.: Základné územné charakteristiky obce Moravský svätý Ján  

Sídelný útvar Rozloha 
(km2) Počet obyvateľov Hustota obyv. 

 na 1 km2 
Moravský Svätý Ján 39,22 2060 52 

(Zdroj: www.moravskysvatyjan.sk) 
 
 

http://www.moravskysvatyjan.sk)
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11.4. Poľnohospodárska výroba 
Okres Senica má vhodné podmienky na poľnohospodársku výrobu. V štruktúre využitia ornej pôdy 
prevažujú obilniny (pšenica, jačmeň), krmoviny (lucerna) a pestovanie zeleniny. Živočíšna výroba 
je orientovaná prevažne na chov ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny.  
 
V k.ú. dotknutej obce Moravský Svätý Ján je využitie poľnohospodárskej pôdy nasledovné: 
 
Tab.: Využitie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. obce Moravský Svätý Ján 

Ukazovateľ  k.ú. obce 
Moravský Svätý Ján 

celková rozloha katastra obce 3922 ha 

výmera poľnohospodárskej pôdy   2280 ha 
orná pôda 1719 ha 

TTP 533 ha 
záhrady 25 ha 

z toho 

ovocné sady a vinice 3 ha 
(Zdroj: ÚPN-O Mor.Sv.Ján – Sprievodná správa, Jún 2007) 
 
V riešenom území navrhovanej činnosti nie je poľnohospodárska pôda zastúpená.  
 
11.5. Priemyselná výroba 
V roku 2010 bolo v územnom obvode Senica evidovaných 31 priemyselných podnikov, ktoré 
zamestnávali 4186 pracovníkov. V tomto roku dosiahla celková produkcia priemyslu v okrese 
Senica hodnotu 297,8 mil. €, (Ročenka priemyslu 2010, ŠÚ SR, 2010). 
 
Na ploche riešeného územia nie je zastúpená priemyselná výroba. Najbližší areál priemyselnej 
výroby predstavuje areál obaľovačky SLOVASFALT, ktorý je vzdialený od riešeného územia cca 
350 m v SZ smere.  
 
Medzi ďalšie areály priemyslu a skladového hospodárstva v k.ú. Moravský Sv. Ján patria, napr.: 
VADUAL LOGISTIK spol. s r.o. (autoservis, pneuservis, autoumyváreň), SALVATOR-konzerváreň, 
a.s., Záhorácka konzerváreň, s.r.o., skladové priestory, dielne atď.  
 
11.6. Lesné hospodárstvo 
Okres Senica má najvyššiu lesnatosť v rámci Trnavského kraja. Celková výmera lesného pôdneho 
fondu v okrese Senica je 20 825 ha. Z lesných porastov prevládajú z ihličnatých drevín borovica, z 
listnatých agát, dub a jelša. Z hľadiska kategorizácie lesných porastov prevládajú s 82,6 % podielom 
plošného zastúpenia hospodárske lesy, 12,0 % podiel predstavujú ochranné lesy a lesy osobitného 
určenia sú zastúpené 5,4 % podielom.  
 
V k.ú. Moravský Svätý Ján tvoria lesné pozemky 1077 ha, čo predstavuje cca 27,5% podiel z 
celkovej výmery katastra. Lesné pozemky sú obhospodarované Lesným a pasienkovým družstvom 
(cca 300 ha), ostatné lesné plochy štátnym podnikom Lesy SR, š.p. Lesné porasty sú 
obhospodarované ako lesy hospodárske. Časť lesných porastov je viazaných na oblasť CHKO 
Záhorie. 
 
11.7. Služby 
Poskytovanie služieb obyvateľstvu v okrese Senica vytvára mesto Senica, ktoré poskytuje svoje 
služby pre obyvateľov mesta, ako aj okresu. V okresnom meste sa nachádzajú služby 
celomestského aj regionálneho významu.  
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V dotknutej obci Moravský Sv. Ján sú zastúpené služby lokálneho významu. Zariadenia miestnej 
administratívy a správy sú zastúpené obecným úradom, poštou, v obci sa nachádza predškolské 
zariadenie, zdravotnícke stredisko s lekárňou atď. Sieť kultúrno - spoločenských zariadení v obci 
tvorí knižnica a Domov dôchodcov, Klub dôchodcov, ako aj Ústav sociálnej starostlivosti 
umiestnený v miestnom kaštieli. Zariadenia pre športovú klubovú činnosť reprezentuje napr. 
športový futbalový areál, tenisové ihriská a pod. 
 
11.8. Reakreácia a cestovný ruch 
Riešené územie nie je pre rekreáciu a cestovný ruch využívané. Cez riešené územie neprechádza  
žiaden turistický alebo náučný chodník. 
 
V širšom okolí navrhovanej činnosti sa v súčasnosti vyskytujú vhodné podmienky pre turistiku 
a individuálnu rekreáciu. Územie okolo rieky Moravy ponúka vhodné podmienky pre pešiu turistiku 
a cykloturistiku. V inundačnom území rieky sú vybudované značené cyklotrasy po upravených 
asfaltových komunikáciách v rámci Moravskej cyklistickej cesty až na Devín, resp. napojenie 
cyklotrasy do Rakúska mostným objektom cez rieku Moravu. Ďalej dotknutá obec a jej okolie je 
vyhľadávaným miestom pre rekreantov a turistov orientujúcich sa na športové rybárčenie, 
poľovníctvo a rekreačné športy. 
 
11.9. Infraštruktúra 
11.9.1. Doprava a dopravné plochy 
Základný skelet cestných komunikácií v okrese Senica tvoria štátne cesty miestneho, 
regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu - diaľnica D2 a cesta I. triedy - I/2, 
ktorú dopĺňajú cesty III. triedy. Cesta I. triedy I/2 Malacky - Kúty - Holíč prechádza v polohe 
riešeného územia cca 1 500 m západne osi diaľnice D2. 
 
Priamo riešeným územím prechádza existujúca diaľnica D2. Podľa celoslovenského sčítania 
dopravy SSC z roku 2005 a z roku 2010 sú diaľnica D2 a cesta I/2 zaťažené v sčítacom úseku 
nasledovnými intenzitami dopravy: 
 
Tab.: Intenzita dopravy na diaľnici D2 a ceste I/2 (sk.voz./24 hod) 

KOMUNIKÁCIA ROK ÚSEK CESTA SPRÁVCA OKRES T O M S 

2005 87010 D00002 SSUD MA Senica 6715 6435 25 13175 
diaľnica D2 

2010 87010 D00002 SSUD MA Senica 7031 10522 0 17553 

2005 80080 000002 IVSC BA Senica 646 2273 25 2944 
cesta I/2 

2010 80080 000002 IVSC BA Senica 391 3452 29 3872 
(Zdroj: www.ssc.sk, 2011) 
 
Vysvetlivky:  
Úsek  - číslo sčítacieho okruhu 
Cesta - číslo cesty 
Správca - popis správcu 
Okres - popis okresu 
   
Ročné priemerné denné intenzity profilové (sk.voz./24 h) v členení: 
T - nákladné automobily a prívesy 
O - osobné a dodávkové automobily 
M - motocykle 
S - súčet všetkých automobilov a prívesov 
 

http://www.ssc.sk
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Dopravná nehodovosť 
Dopravná nehodovosť je dôležitým ukazovateľom spôsobilosti a bezpečnosti cestných 
komunikácií. Dopravná nehodovosť na diaľnici D2 v úseku Malacky – Kúty má za v poslednom 
období klesajúcu tendenciu (rok 2007 - 2,04 DN/km/rok, rok 2008 – 2,51 DN/km/rok, rok 2009 – 
0,87 DN/km/rok). Podľa správy: „Dopravná nehodovosť na cestách samosprávnych krajov SR 
v roku 2008, 2009“ je okolie riešeného územia v trase diaľnice D2 v sledovanom úseku zaradené 
medzi kriticky nehodové lokality v rámci sieti diaľnic a rýchlostných ciest v SR. 
 
Dopravná nehodovosť zapríčinená zverou 
Na základe evidencie dopravných nehôd so zverou poskytnuté Diaľničným oddelením Policajného 
zboru Malacky, bola vykonaná analýza distribúcie lokalít nehôd a podielu druhov zveri (Ekodukt 
Záhorie. Štúdia uskutočniteľnosti. Interreg IIIA Rakúsko - Slovenská republika 2004 - 2006, 
Bratislava, 2007). 
 
Dopravné nehody so zverou za sledované obdobie 4 rokov boli vyhodnocované v sledovanom 
úseku diaľnice 66,0 – 114,0 km. V sledovanom období bolo zaevidovaných celkom 205 
dopravných nehôd s účasťou zvierat, viď. nasledujúca tabuľka: 
 
Tab.: Prehľad dopravných nehôd podľa rokov a druhov v sledovanom úseku diaľnice D2 

Rok počet nehôd bažant srna pes líška diviak zajac jeleň mačka 
2002 74 3 26 9 4 32 0 0 0 
2003 37 1 13 6 1 14 1 1 0 
2004 40 2 15 6 3 11 2 0 1 
2005 29 1 15 4 0 9 0 0 0 
2006 25 0 10 6 0 8 0 1 0 

Celkom 205 7 79 31 8 74 3 2 1 
(Zdroj: Ekodukt Záhorie. Štúdia uskutočniteľnosti. Interreg IIIA Rakúsko – SR, 2004 – 2006, Bratislava, 2007) 
 
Prehľad dopravných nehôd spôsobených divo žijúcimi cicavcami po 5 km úsekoch diaľnice D2 
uvádza nasledujúca tabuľka: 
 
Tab.: Počet dopravných nehôd s divo žijúcimi cicavcami podľa 5 km úsekov (staré staničenie D2) 

Začiatok Koniec Počet nehôd Poradie v počte nehôd Lokalita 
65.1 70 14   
70.1 75 32 1. Moravský sv. Ján - Závod 
75.1 80 20 3. Závod – Veľké Leváre 
80.1 85 8   
85.1 90 12   
90.1 95 16 4. Malacky – Pl. Štvrtok 
95.1 100 12   

100.1 105 16 5. Ondriašov potok- potok 
Sedlisko 

105.1 110 13   
110.1 115 21 2. D. N. Ves – Mariánka 

(Zdroj: Ekodukt Záhorie. Štúdia uskutočniteľnosti. Interreg IIIA Rakúsko – SR, 2004 – 2006, Bratislava, 2007) 
 
Konštatujeme, že diaľničný úsek s najvyšším počtom nehôd 70,1 – 75,0 km (Moravský Sv. Ján - 
Závod) má dvojnásobok nehôd ako je priemer nehôd (Ø 16,4 nehody na 5 km). Spolu so 
susediacim úsekom 75,1 – 80,0 km  (Závod - Veľké Leváre) bol zaznamenaný  31,0 % podiel 
všetkých nehôd vozidiel so zverou (spolu tvoria 20,8 % dĺžky 45 km sledovaného úseku). 
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Železničná doprava 
Cez k.ú. dotknutej obce Moravský Svätý Ján prechádza vo vzdialenosti cca 700 m v západnom 
smere od riešeného územia. Ide o elektrifikovanú dvojkoľajovú medzinárodnú železničnú trať 
Bratislava - Kúty  - Břeclav - Praha. 
 
11.9.2. Produktovody 
V dotknutej obci sú z hľadiska technickej infraštruktúry vybudované nasledujúce produktovody 
a technické stavby: vodovod, kanalizácia, plynovod, vedenia VN, NN, telekomunikácie, ČOV.  
 
Verejné inžinierske siete (plynovod, vodovod, atď.) sa na ploche riešeného územia nenachádzajú. 
Pre potreby funkčnosti diaľnice D2 sú vedené k jestvujúcim diaľničným hláskam v súbehu s jej 
trasou káble VN a NN. Tieto káble bude potrebné vytýčiť v teréne a zamerať, v prípravnej 
dokumentácii bude navrhnutá ich preložka alebo ochrana.       
 
Pri výstavbe navrhovanej činnosti budú dodržané ochranné pásma podzemných a nadzemných 
vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom. 
 
12. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti 
K najvýznamnejším pamiatkam obce Moravský Svätý Ján patrí farský kostol Sv. Jána Krstiteľa, 
habánska kaplnka, kaplnka Mena Panny Márie, barokový kaštieľ. 
 
13. Archeologické náleziská 
V hodnotenom území navrhovanej činnosti nie sú v súčasnosti známe a evidované žiadne 
archeologické náleziská.  
 
14. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne paleontologické náleziská a významné geologické 
lokality.  

15. Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia a ich vplyv 
na životné prostredie 
15.1. Zaťaženie územia hlukom 
Zdrojom hluku v hodnotenom území a jeho blízkom okolí je najmä automobilová doprava na 
diaľnici D2 a doprava na železničnej trati Praha - Kúty - Bratislava.  
 
15.2. Skládky, smetiská a devastované plochy 
Podľa hodnotenia okresov SR z hľadiska vzniku a miesta nakladania s odpadmi (Zdroj: SAŽP 
COHEM Bratislava, In: Správa o stave životného prostredia SR v roku 2006) patrí hodnotené 
územie medzi územia so strednou mierou zaťaženia odpadmi. 
 
Na ploche riešeného územia sa skládky, smetiská a devastované plochy nenachádzajú. 
 
15.3. Iné zdroje znečistenia – radónové riziko 
Radónové znečistenie 
Podľa mapy Prognóza radónového rizika (In: Atlas krajiny SR, 2002) leží hodnotené územie na 
území s prevládajúcim radónovým rizikom stredným nad nízkym. 
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16. Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov 
Nesúlad socioekonomického rozvoja s ekologickými danosťami územia je hlavnou príčinou 
problémov životného prostredia a vyvolávania negatívnych dopadov pre krajinu. Kumulácia 
viacerých negatívnych dopadov na tej istej ploche znásobuje nepriaznivý účinok na celkovú 
stabilitu krajiny.  
 
Trasa diaľnice D2 vytvára v území líniovú bariéru, ktorá  znemožňuje migrovať zveri, najmä 
vysokej a diviačej zveri nielen na lokálnej (translokácie na krátke vzdialenosti, disperzia mláďat po 
osamostatnení, presun k napájadlám a za potravou a pod.), regionálnej (napr. nové teritóriá), ale aj 
nadregionálnej úrovni (migrácia Alpy – Karpaty).  
 
V súčasnosti v hodnotenom území a jeho širšom okolí, na základe údajov a poznatkov Správy 
CHKO Záhorie, miestnych poľovníckych zväzov, prebieha migrácia divej zveri z východnej časti 
CHKO Záhorie cez / poza Brezovú horu v smere k Lakšárskemu potoku a následne do lokality 
Dúbrava (poloha riešeného územia). Migrujúca zver sa snaží dostať cez teleso diaľnice, čím 
dochádza ku kolíziám zveri s dopravnými prostriedkami na diaľnici D2. Migračné trasy ďalej vedú 
k nive Moravy cez existujúcu železničnú trať Bratislava – Kúty (šírkovo je priechodnejšia ako teleso 
diaľnice, menšia premávka, z pohľadu zveri hlučnejší príchod vlaku atď.). Ku kolíziám dochádza 
podľa poľovníckeho zväzu aj na ceste I/2 v lokalite Ciglát, ktorá vedie súbežne s diaľnicou D2 vo 
vzdialenosti cca 1500 m západne od trasy diaľnice D2. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené je realizácia ekoduktu v trase diaľnice D2 potrebná a jeho 
vybudovaním dôjde k sfunkčneniu a znovuobnoveniu migrácie divej zveri v Alpsko – karpatskom 
koridore. Z modelácie Alpsko - karpatského koridoru vyplýva, že je potrebné viesť kvalitný zelený 
most ponad diaľnicu D2 v optimálnej lokalite, ktorou sa javí južná časť k.ú. Moravský Sv. Ján – 
lokalita Dúbrava. Navrhovaný zelený most spolu s ďalšími naplánovanými zelenými mostami na 
rakúskej strane (na diaľnici A4  - Göttlesbrunn, A3  - Müllendorf/Steinbrunn) prispeje k oživeniu 
konektivity krajiny, čím možno očakávať prepojenie slovenských populácií cieľových skupín 
živočíchov na susedné rakúske.     
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17. Celková kvalita životného prostredia – syntéza pozitívnych a negatívnych 
faktorov (zraniteľnosť)  
V podmienkach hodnotenia stavby a činnosti navrhovaného ekoduktu chápeme problematiku 
environmentálnej únosnosti v procese EIA ako kritérium priestorovej lokalizácie potencionálnych 
nepriaznivých environmentálnych vplyvov činnosti na územie.  
 
V klasifikácii zraniteľnosti sme použili päť stupňov zraniteľnosti: 
1. kriticky zraniteľné prostredie, 
2. veľmi zraniteľné prostredie, 
3. stredne zraniteľné prostredie, 
4. mierne zraniteľné prostredie, 
5. nepatrne zraniteľné prostredie. 
 
Postup hodnotenia prvkov prostredia sme zvolili v týchto krokoch: 

• identifikácia a účinky, ktoré vyvoláva pôsobenie faktora zraniteľnosti v sledovanom prvku, 
• klasifikácia zraniteľnosti prvku. 

 
17.1. Zraniteľnosť horninového prostredia 
Zraniteľnosť horninového prostredia chápeme ako odolnosť horninového prostredia na aktivity 
vyvolané výstavbou a prevádzkou činností v predmetnom hodnotenom území. Zraniteľnosť 
horninového prostredia je daná inžiniersko-geologickými vlastnosťami horninového prostredia, 
hĺbkou hladiny podzemnej vody, prítomnosťou agresívneho oxidu uhličitého, litologickou 
heterogenitou prostredia a zásobami nerastných surovín. 
 
Vzhľadom na geologické podložie môžeme označiť horninové prostredie ako odolné na aktivitu 
vyššie spomenutých faktorov zraniteľnosti.   
 
Zraniteľnosť horninového prostredia hodnotíme pre navrhovanú činnosť ako nepatrne zraniteľné 
prostredie – 5. 
 
17.2. Zraniteľnosť reliéfu 
Zraniteľnosť reliéfu je funkciou tvaru povrchu, jeho horizontálnej členitosti, energiou reliéfu, 
geologickou stavbou a pôsobiacimi reliéfovými procesmi.  
 
Navrhovaná činnosť bude v čo najväčšej miere využívať a zohľadňovať prirodzené vlastnosti 
súčasného reliéfu. Navrhovaná stavba nevyvolá v území zhoršenie existujúceho stavu (napr. 
zosuvy a svahové deformácie), po výstavbe bude navrhovaný ekodukt začlenený do krajiny 
prostredníctvom vegetačných úprav. 
 
Zraniteľnosť reliéfu hodnotíme ako nepatrne zraniteľné prostredie – 5. 
 
17.3. Zraniteľnosť povrchových a podzemných vôd 
17.3.1. Zraniteľnosť podzemných vôd 
Zraniteľnosť podzemných vôd závisí od troch faktorov: 
• koeficientu priepustnosti jednotlivých hydrogeologických celkov,  
• hĺbky hladiny podzemnej vody,  
• druhu a hrúbky pokryvnej vrstvy.  
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Potenciálne riziko znečistenia podzemných vôd predstavujú počas výstavby stavby aj zriadenie 
staveniska, hĺbenie základových jám, únik pohonných látok zo stavebných mechanizmov a pod.  
 
V riešenom území nie sú evidované významnejšie zdroje znečistenia vôd. 
 
Zraniteľnosť podzemných vôd hodnotíme ako stredne zraniteľné prostredie – 3. 
 
17.3.2. Zraniteľnosť povrchových vôd 
Zraniteľnosť povrchových vôd je daná stavom povrchového toku a jeho náchylnosti na znečistenie. 
Do hodnotenia je potrebné zahrnúť: 
• kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele povrchového toku, 
• zhodnotenie transportných ciest znečistenia, druh kontaminantu a pomer zriedenia, 
• vzťah povrchovej vody k podzemnej vode, 
• využitie povrchovej vody na iné účely (napr. závlahy, pri stavebnej činnosti a pod.). 
 
Cez riešené územie nepreteká žiaden vodný tok a taktiež nie je plocha riešenej lokality v kontakte 
s vodnou plochou. Najbližšie preteká vo vzdialenosti cca 520 m severne od riešenej lokality 
Lakšársky potok. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme zraniteľnosť povrchových vôd ako mierne zraniteľné 
prostredie - 4.  
 
17.4. Zraniteľnosť pôd 
Miera zraniteľnosti pôdy v hodnotenom území vychádza z podstaty antropickej činnosti využívania 
zeme (napr. odstránenie vegetácie, rozrušenie pôdy pri odkopoch zeminy, spevňovanie povrchu, 
prekryv inou zeminou, spevňovanie prístupových ciest na stavenisko, aktivity pri stavbe: 
akumulácia toxických, úniky olejov alebo pohonných hmôt stavebných strojov a pod. ). 
  
Zraniteľnosť pôdy sa bude prejavovať v zmene nasledujúcich znakov a vlastností pôdy:  
• fyzikálne vlastnosti (zhutnenie, deštrukcia, nadmerná aerácia, prekryv, zamokrenie),  
• chemické vlastnosti (zasoľovanie, toxicita, ropné produkty),  
• biologické (znížená nitrifikácia alebo mineralizácia v dôsledku zničenia časti pôdneho edafónu 

účinkom exhalátov). 
 
Zraniteľnosť pôd v hodnotenom území charakterizujeme ako mierne zraniteľné prostredie – 4. 
 
17.5. Zraniteľnosť ovzdušia 
Pri hodnotení zraniteľnosti ovzdušia sme vychádzali z nasledujúcich faktorov: 
• zo súčasného stavu znečistenia ovzdušia, reprezentovaný denným a dlhodobým indexom 

znečistenia ovzdušia, 
• z existujúcich zdrojov znečistenia ovzdušia, reprezentované priemernými ročnými emisiami – 

základných znečisťujúcich látok, 
• z vykonaných meraní ovzdušia a z meteorologických faktorov. 
 
Zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby ekoduktu bude stavenisková doprava, ako aj plochy 
súvisiace s výstavbou navrhovanej činnosti. Pôjde o vplyv dočasný a bude lokálneho charakteru. 
Navrhovaná činnosť po uvedení do prevádzky nebude prispievať k znečisťovaniu ovzdušia. 
 
Zraniteľnosť ovzdušia  hodnotíme v riešenom území ako mierne zraniteľné prostredie – 4. 
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17.6. Zraniteľnosť vegetácie, živočíšstva a ich biotopov 
Z hľadiska uchovania produkčnej a krajinárskej hodnoty ako aj relatívnej tolerancie 
k antropogénnej činnosti (odolnosti) je zraniteľnosť vegetácie v hodnotenom území 
charakterizovaná nasledovne: 
• monokultúry borovice lesnej  

(s výskytom nepôvodných drevín – agát biely):   stredne zraniteľné prostredie – 3, 
•  antropogénny biotop  
      (deliaci pás, zeleň na násype diaľnice D2) :        mierne zraniteľné prostredie – 4. 
 
Zraniteľnosť živočíšstva sme hodnotili podľa typu biotopu, ktorý obýva, resp. ktorý je z hľadiska 
zachovania živočíšneho spoločenstva najdôležitejší a podľa faktorov ovplyvňujúcich existenciu 
a stav živočíšnych spoločenstiev:  
• lesné komplexy:                                                                     veľmi zraniteľné prostredie – 2. 
 
Antropogénne faktory vplývajúce na zraniteľnosť pôsobia na živočíšne spoločenstvá narušením 
a degradáciou ich životného prostredia, napr.: odstránením vegetácie, zmenami štruktúry 
vegetačného krytu, znečisťovanie vody a pôdy, atď.  
 
17.7. Zraniteľnosť faktorov pohody a kvality života človeka 
Medzi hlavné faktory zraniteľnosti pohody sme zaradili: 
1. vertikalizácia (zahrňuje všetky aktivity, týkajúce sa umiestňovania alebo výstavby bariér, ktoré 

zvierajú pravý uhol s horizontom, alebo so zemským povrchom, deliaci účinok), 
2. produkcia znečistenia (zahrňuje všeobecne znečistenie napríklad hluk a iné rušivé vibrácie, 

prach a pod.), 
3. doprava (kolízie so zverou, bezpečnosť dopravy v území), 
4. obyvateľstvo (vzdialenosť od obytných celkov, funkčný charakter stavby, znečistenie horizontu, 

vylúčenie chôdze atď.). 
 
Zraniteľnosť faktorov pohody a kvality života človeka, resp. pohody a bezpečnosti cestnej 
premávky na diaľnici D2 v sledovanom úseku v súčasnosti hodnotíme ako veľmi zraniteľné 
prostredie - 2.  
 
17.8. Syntéza ekologickej únosnosti územia a jeho kvalifikácia 
Syntéza ekologickej únosnosti územia umožňuje lokalizovať potencionálne konfliktné situácie zo 
vzťahu hodnotenej činnosti k prostrediu a predchádzať možným nákladným sanáciám vzniknutých 
škôd na prostredí.  
 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené stupne zraniteľnosti jednotlivých prvkov prostredia 
v hodnotenom území.  
 
Tab.: Stupne zraniteľnosti jednotlivých prvkov prostredia v hodnotenom území 

Zložka životného prostredia Hodnota zraniteľnosti 
(hodnota 1 – 5) 

Verbálna hodnota 

Horninové prostredie 5 Nepatrne zraniteľné prostredie 
Reliéf 5 Nepatrne zraniteľné prostredie 

Podzemné vody 3 Stredne zraniteľné prostredie 
Povrchové vody 4 Mierne zraniteľné prostredie 

Pôdy 4 Mierne zraniteľné prostredie 
Ovzdušie 4 Mierne zraniteľné prostredie 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                             „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 47 

Vegetácia 3 Stredne zraniteľné prostredie 
Živočíšstvo 2 Veľmi zraniteľné prostredie 

Pohoda a kvalita života človeka 2 Veľmi zraniteľné prostredie 

Celková únosnosť 3,55 Mierne až stredne zraniteľné 
prostredie 

 
Na základe syntézy ekologickej únosnosti jednotlivých zložiek hodnoteného územia je možné ho 
hodnotiť ako mierne až stredne zraniteľné prostredie. 
 
18. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť 
nerealizovala 
V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti by riešené územie ostalo v súčasnej podobe, so 
súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia.  V prípade nerealizácie 
navrhovanej činnosti nedôjde k vybudovaniu zeleného mosta pre cieľovú skupinu živočíchov. 
V sledovanom úseku diaľnice D2 by aj naďalej dochádzalo k dopravným nehodám v dôsledku 
stretu a kolízií motorových vozidiel so zverou.  
 
V dôsledku prevádzky existujúcej diaľnice D2 a jej ďalším skapacitňovaním, ako aj vplyvom 
prevádzky ďalších cestných / železničných koridorov v území by postupne dochádzalo k väčšej 
fragmentácii krajiny a k izolovanosti jej jednotlivých častí. Populácie obývajúce fragmentované 
časti krajiny ťažšie čelia nepriaznivým podmienkam prostredia a zložito sa vyrovnávajú 
s prirodzenými výkyvmi početnosti (vyvolanými napr. osciláciou klímy, živelnými pohromami, 
epidémiami a pod.), v dlhodobej perspektíve sa môže prejaviť i nedostatočná genetická 
rozmanitosť izolovaných populácii.  
 
Nerealizáciou stavby nedôjde na regionálnej úrovni k prepojeniu 2 oddelených častí CHKO, 
v území bude aj naďalej líniová stavba tvoriť bariéru pre migrujúcu zver v oblasti niva Moravy – 
Bor. Nedôjde k zvýšeniu biodiverzity územia, oživeniu a dovybudovaniu krajinnej štruktúry. 
V nadregionálnom meradle nedôjde k zachovaniu trasovania historicky významného migračného 
koridoru Alpy – Karpaty.  
 
Poloha umiestnenia navrhovaného ekoduktu na diaľnici D2 v južnej časti k.ú. Moravský Svätý Ján 
v lokalite Dúbrava je vhodná a prospešná ako z pohľadu existujúcej krajinnej štruktúry, jej 
potenciálu a využívania, tak aj z hľadiska urbanisticko – priestorových limitov v najrizikovejšom 
úseku kolízii zveri s účastníkmi dopravy v trase D2 v oblasti Záhorskej nížiny.  
 
19. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 
Obec Moravský Svätý Ján 
Umiestnenie navrhovaného ekoduktu je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 
dotknutej obce Moravský Svätý Ján, (Územný plán obce Moravský Svätý Ján, Ing.arch. R. Vámoš 
a kol., Bratislava, 2007).  
 
Poloha ekoduktu, resp. územná rezerva pre navrhovanú stavbu je v rámci platného územného 
plánu obce navrhnutá a graficky znázornená v polohe trasovania diaľnice D2 a železničnej trate 
Bratislava – Kúty medzi Lakšárskym kanálom a južnou katastrálnou hranicou obce v nadväznosti 
na lesnaté územie v lokalite Dúbrava, resp. aj v severnom smere od riešeného územia v lokalite 
Husáriská, viď. nasledujúci obrázok. 
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Obr.:  Výrez z územného plánu obce Moravský Svätý Ján, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚPN VÚC Trnavský kraj 
V Územnom pláne veľkého územného celku Trnavského kraja, 1998 – Zmeny a doplnky č.1, 2002, 
Zmeny a doplnky č.2, 2007 nie je navrhovaná stavba v grafických výstupoch znázornená 
a v spomínanom dokumente nie je riešená. 
 
Podľa vyjadrenia Trnavského samosprávneho kraja, (č.8228/2010/OÚPŽP-002/Ke, zo dňa 
08.12.2010) k zámeru EIA, Odbor územného plánovania a životného prostredia navrhovanú 
činnosť morálne podporuje a zapracuje ju do pripravovaného Územného plánu Trnavského 
samosprávneho kraja.  
 
Zapracovaním navrhovaného ekoduktu do dotknutých existujúcich, resp. pripravovaných 
aktualizácií územnoplánovacích dokumentácií dôjde k zabezpečeniu trasovania Alpsko - 
Karpatského koridoru v krajine s cieľom vylúčenia vzniku prekážok a stavieb, ktoré by mohli 
spôsobiť jeho znefunkčnenie. 
 
Stavba ekoduktu na Záhorí na diaľnici D2 je v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktoré 
Slovenská republika v minulosti prijala a tiež je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného 
rozvoja SR. 
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III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov činností na životné prostredie 
a odhad ich významnosti 
 
1. Vplyvy na obyvateľstvo 
1.1. Počet obyvateľov ovplyvnených účinkami činnosti v dotknutých obciach 
Navrhovaná činnosť nebude mať priamy vplyv na obyvateľstvo. Navrhovaný ekodukt sa realizuje 
za účelom prepojenia a sprístupnenia fragmentovaných častí krajiny v dôsledku existujúcej 
diaľnice D2 pre migrujúcu zver. Riešené územie nie je obývané. Najbližší obytný objekt je 
lokalizovaný v susedstve cesty I/2  približne 1 600 m severozápadne od riešeného územia. 
 
Počet nadlimitne ovplyvnených obyvateľov navrhovanou činnosťou je nulový. 
 
Na teleso ekoduktu nebude možný samovoľný prístup ľudí z diaľnice D2, nakoľko ekodukt bude zo 
strany diaľnice D2 oplotený a na oplotení pri diaľnici bude podľa potreby navrhnutá uzamykateľná 
bránka. Zamedziť prístupu ľudí z okolitých lesných porastov (prechádzka po lese, hubári a pod.) na 
ekodukt nie je možný, avšak na telese ekoduktu nebude vybudovaná lesná cesta, ktorá by 
priťahovala dopravu, lesné mechanizmy a pod. Ekodukt bude využívaný migrujúcou zverou ponad 
diaľnicu D2.  
 
1.2. Zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti 
Realizácia navrhovanej činnosti nebude predstavovať zdravotné riziká pre okolité obyvateľstvo, 
stavba bude oplotená a nebude určená pre prechod ľudí cez navrhovanú stavbu.  
 
Výstavbou navrhovaného ekoduktu dôjde k zabráneniu kolízii zveri s vozidlami, čo bude mať 
pozitívny vplyv na bezpečnosť premávky a súvisiace ekonomické / finančné dôsledky spojené 
s kolíziami so zverou.  
 
1.3. Narušenie pohody a kvality života 
Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti 
Počas realizácie výstavby navrhovaného ekoduktu dôjde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na 
diaľnici D2, formou zníženia rýchlostí a odklonením dopravy do krajných jazdných a odstavných 
pruhov diaľnice, resp. na polovicu diaľnice D2. Doba obmedzenia bude limitovaná iba na dobu 
výstavby navrhovanej činnosti a nebude trvalá.  
 
Vplyv výstavby na okolité obyvateľstvo môže súvisieť s dovozom stavebného materiálu, ktorý sa 
predpokladá po spevnenej lesnej ceste s napojením sa na cestu I/2 Malacky - Kúty. K tomuto bodu 
podotýkame, že vzhľadom na súčasné dopravné intenzity na ceste I/2 nedôjde vplyvom 
staveniskovej dopravy k významnému nárastu dopravnej záťaže na spomínanej ceste.  
 
Vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude dochádzať k negatívnemu ovplyvňovaniu okolitého 
obyvateľstva, teda jej sfunkčnením nebudú vznikať zdravotné riziká pre okolité obyvateľstvo. 
Naopak, realizáciou ekoduktu sa predpokladá zníženie dopravných kolízií spôsobených 
prechodom zveri cez frekventovanú komunikáciu, čo bude mať pozitívny vplyv na zníženie 
nehodovosti a zvýšeniu bezpečnosti premávky  v sledovanom úseku diaľnice D2. 
 
Prevádzkou navrhovanej činnosti nebude dochádzať k ovplyvňovaniu hlukovej situácie územia, 
navrhovaná činnosť nebude zdrojom hluku ani zdrojom znečisťovania ovzdušia. 
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1.4. Prijateľnosť činností pre dotknuté obce 
Zámer EIA s názvom: „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“, 
(Ekojet s.r.o., 08/2010), bol predložený príslušnému orgánu, povoľujúcim orgánom, dotknutým 
orgánom a dotknutým sídelným útvarom. Prehľad pripomienok k zámeru vyplývajúcich zo 
stanovísk účastníkov procesu posudzovania je uvedený v nasledujúcom prehľade.  
 
Tab.: Vyhodnotenie pripomienok k zámeru: „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre 
projekt AKK Basic“ 

Por. č. /  
organizácia - inštitúcia Pripomienky Stanovisko predkladateľa 

1./ Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, Sekcia záležitostí EÚ 
a medzinárodných vzťahov, 
Oddelenie programovania dopravnej 
infraštruktúry, č. 21838/2010/SZMV/ 
z.52286, zo dňa 9.12.2010 

- nemá žiadne pripomienky a zároveň 
odporúča pre realizáciu ekoduktu variant č.2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2./ Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, Sekcia ochrany 
prírody a tvorby krajiny, Odbor 
výkonu štátnej správy,  
č. 10315/2010-2.2, zo dňa 
08.12.2010 
 
 
 
 
 
 

Hodnotenie zámeru z hľadiska ochrany 
prírody 
Konštatuje, že predložená dokumentácia je 
z pohľadu ochrany prírody a krajiny 
spracovaná na dobrej úrovni. V texte zámeru 
sú správne identifikované chránené územia 
nachádzajúce sa v širšom okolí riešeného 
územia.  
 
Ďalej uvádza, že v navrhovaných sadových 
úpravách je okrem iných druhov drevín 
zahrnutý aj druh javora tatárskeho (Acer 
tataricum). Spomínaný druh má prirodzený 
výskyt východne od Senca a preto v riešenom 
území nie je považovaný za pôvodný druh. 
Z pohľadu ochrany prírody ho odporúča 
nahradiť iným druhom pôvodnej dreviny. 
 
Konštatuje, že z pohľadu ochrany prírody je 
najvhodnejší návrh variantu č.2. Variant č.2 
predstavuje menší výškový rozdiel medzi 
okolitým terénom a výškou premostenia, ďalej 
je vzdialenosť navrhovaného ekoduktu od 
najbližšieho objektu väčšia ako 300 m, čo 
predstavuje menší rušivý vplyv pre migrujúcu 
zver ako pri variante č.1. 
 
Záverom konštatuje, že úlohou predloženého 
zámeru pre projekt AKK BASIC bolo na 
základe syntézy získaných údajov navrhnúť 
opatrenie, ktoré by malo zabezpečiť 
dostatočnú priechodnosť diaľnice D2 pre 
voľne žijúce živočíchy v širšom okolí 
riešeného územia. Túto úlohu zámer spĺňa. 
Predpokladá, že realizácia zámeru bude 
prínosom pre záujmy ochrany prírody 
a nepožaduje pokračovať v ďalšom procese 
posudzovania. 

 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Navrhovaná činnosť predstavuje pozitívne 
vplyvy na ochranu prírody a krajiny, nakoľko 
„ekodukt“ predpokladá čiastočnú elimináciu 
bariérového efektu diaľnice D2. Umožní 
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3./ Krajský úrad životného prostredia 
v Bratislave, Odbor ochrany prírody 
a krajiny, č. ZPO/1570/2010, zo dňa 
15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

prepojenie lesných ekosystémov rozdelených 
telesom komunikácie, pohyb fauny, 
rozmnožovanie, výmenu informácií,  
a genetického materiálu, atď. 
 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny 
predstavuje variant č.2 výhodnejšie riešenie, 
pretože je situovaný vo väčšej vzdialenosti od 
prevádzky najbližšieho podniku Slovasfalt. 
Výhoda variantu č.2 spočíva aj v menšej 
finančnej náročnosti. Z týchto dôvodov 
odporúča realizáciu variantu č.2 s možnosťou 
upustenia od správy o hodnotení. Potrebné 
realizačné zásahy je možné špecifikovať 
v rámci povoľovacích konaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4./ Krajský pozemkový úrad v 
Trnave, č. KPÚ-B 2010/00326, zo 
dňa 30.11.2010  

- nemá k predloženému zámeru z hľadiska 
ochrany poľnoh. pôdy žiadne pripomienky.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5./ Obvodný úrad životného 
prostredia v Senici, 
č. ŽP-1239/2010-GAZ, zo dňa 
13.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia –  
O-5354/2010-PET, dňa 25.11.2010  
Konštatuje, že zdrojom znečisťovania 
ovzdušia počas výstavby ekoduktu bude 
stavenisková doprava, manipulácia s násyp. 
materiálom. Navrhovaná činnosť nebude po 
uvedení do prevádzky prispievať 
k znečisťovaniu ovzdušia. Vzhľadom na 
väčšiu vzdialenosť od zdroja znečisťovania 
ovzdušia v území – obaľovačka bitúmenových 
zmesí, preferuje realizáciu variantu č.2 
 
2) úsek štátnej správy ochrany prírody a 
krajiny – OP-5355/2010 - dňa 06.12.2010  
Konštatuje, že úlohou zámeru bolo na 
základe syntézy získaných údajov navrhnúť 
opatrenie, ktoré by malo zabezpečiť 
dostatočnú priechodnosť komunikácie pre 
voľne žijúce živočíchy v riešenom území - túto 
úlohu zámer spĺňa.  
 
Ďalej doporučuje: 
- v prípade výrubu drevín mimo lesné 

pozemky je potrebné požiadať príslušný 
orgán ochrany prírody o súhlas podľa §47 
ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, 

- druh javor tatársky (Acer tataricum) 
navrhuje nahradiť iným druhom, 

- porovnaním dvoch variantov realizovať 
variant č.2 (tzv. južný variant), ktorý je 
vzdialenejší od existujúcich 
priemyselných prevádzok v území, čím 
bude vytváraný menší rušivý vplyv na 
migrujúcu zver. 

 
3) štátna správa odpadového hospodárstva – 
ODA-5356/2010-JAR, dňa 08.12.2010  
Konštatuje, že v zámere sú navrhnuté 
opatrenia na zmiernenie nepriaznivých 
vplyvov jednotlivých navrhovaných variantov 
na životné prostredie. Pri porovnaní variantov 
z hľadiska produkcie odpadov (rozsah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
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5./ Obvodný úrad životného 
prostredia v Senici, 
č. ŽP-1239/2010-GAZ, zo dňa 
13.12.2010 

výkopových prác, kubatúra zeminy) je 
vhodnejší variant č.2.  
 
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti 
a úrovni riešenia odpadového hospodárstva 
nemá k zámeru pripomienky. 
 
Záverom konštatuje, že pri uplatnení 
všetkých platných predpisov, ako aj 
environmentálnych opatrení a ich 
premietnutí do rozhodovacieho procesu, 
ako aj do podmienok povoľovacieho 
procesu OÚŽP v Senici nemá pripomienky 
k realizácii navrhovanej činnosti. 

 
 
 
 
 
 

6./ Obvodný úrad Senica, Odbor 
civilnej ochrany a krízového riadenia, 
č. 2/2010/8336/47/GAL, zo dňa 
25.11.2010 

S predloženým zámerom súhlasí bez 
pripomienok  

 
 
 
 
 
 
 
7./ ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie,  
č. CHKO/ZA/653/2010, zo dňa 
29.11.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnotenie zámeru z hľadiska ochrany 
prírody 
Konštatuje, že obsah a mapové podklady 
zámeru sú spracované v predpísanej 
a dostatočnej miere. Jednotlivé kapitoly 
hodnotiace vplyvy realizovania predloženého 
zámeru na prírodu a krajinu danej oblasti sú 
tiež vypracované dostatočne a hodnoverne. 
Všetky prvky chránených a z pohľadu ochrany 
prírody hodnotených území (veľkoplošné 
a maloplošné chránené územia, lokality 
NATURA 2000, prvky ÚSES), ktoré by mohli 
byť dotknuté realizáciou zámeru sú 
vymenované v plnej miere. Ďalej sa v zámere 
správne vymenúvajú všetky chránené územia 
nachádzajúce sa v širšom okolí riešeného 
územia.  
 
Ďalej uvádza, že v navrhovaných sadových 
úpravách je okrem iných druhov drevín 
zahrnutý aj druh javora tatárskeho (Acer 
tataricum). Spomínaný druh má prirodzený 
výskyt od Senca na východ a preto 
v riešenom území nie je považovaný za 
pôvodný druh a i keď nie je možné hovoriť 
o vyslovenom konflikte záujmov z pohľadu 
ochrany prírody, bolo by lepšie daný druh do 
výsadieb nezaraďovať, resp. nahradiť ho iným 
druhom pôvodnej dreviny. 
 
Záverom konštatuje, že úlohou predloženého 
zámeru bolo na základe syntézy získaných 
údajov navrhnúť opatrenie, ktoré by malo 
zabezpečiť dostatočnú priechodnosť 
komunikácie pre voľne žijúce živočíchy 
v riešenom území - túto úlohu zámer spĺňa 
a nie je nutné pokračovať v procese 
posudzovania.  

 
 
- berie sa na vedomie 

 
 

 

8./ Obvodný úrad pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie Senica,  
č. 2010/02703-KOA, zo dňa 
10.12.2010  

Nemá žiadne pripomienky. Zámer sa 
nedotýka záujmov ciest II. a III. triedy, nad 
ktorými vykonáva štátnu správu. 
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9./ Obec Moravský Svätý Ján, č. 
1240/2010, zo dňa 27.12.2010 

K predloženému zámeru nemá žiadne 
námietky a so zámerom súhlasí.   

 
 
 
 
10./ Trnavský samosprávny kraj, 
Sekcia hospodárskej stratégie, 
Odbor územného plánovania 
a životného prostredia,  
č. 8228/2010/OÚPŽP-002/Ke, zo 
dňa 08.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 

Konštatuje, že výstavba ekoduktu zníži 
nehodovosť v sledovanom úseku, ktorá je 
zapríčinená stretom motorových vozidiel 
s divou zverou a pozitívne ovplyvní 
biodiverzitu v širšom okolí, odbor územného 
plánovania a  ŽP  navrhovanú činnosť 
morálne podporuje a zapracuje ju do 
pripravovaného Územného plánu regiónu 
Trnavského samosprávneho kraja. 
 
V správe o hodnotení požaduje rozpracovať: 

1. akým spôsobom sa zamedzí 
prístupu ľudí na navrhovaný ekodukt, 

2. uviesť zábery lesnej pôdy 
a zastavaných plôch a nádvorí 
v oboch variantoch. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pripomienka zapracovaná, časť 
C/III./1. Vplyvy na obyvateľstvo 
 
- pripomienka zapracovaná, časť 
B/I. Vstupy, 1.1. Záber pôdy. 
Záber lesnej pôdy je vyhodnotený 
pre variant č.2, v zmysle rozsahu 
hodnotenia 

11./ Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Senici pre 
územný obvod okresov Senica a 
Skalica, č. RÚVZ/2010/8351, zo dňa 
21.12.2010  

Konštatuje, že vplyv navrhovanej stavby 
neovplyvní negatívne životné prostredie 
v predmetnej lokalite a k predloženému 
dokumentu nemá žiadne pripomienky. 

 

12./ Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Senici,  
č. ORHZ-609/2010, zo dňa 
07.12.2010 

K predloženému zámeru nemá z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti žiadne 
pripomienky. 

 

 
1.5. Informácia o rokovaní s rakúskou stranou ohľadom dosahu migračných koridorov 
presahujúcich štátne hranice 
Pozri časť C/II/7./7.4. a prílohu správy o hodnotení – zápis z pracovného rokovania. 
 
1.6. Iné vplyvy 
Iné vplyvy neboli identifikované. 
 
2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy 
a geomorfologické pomery 
Vzhľadom na parametre projektovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade spoľahlivého 
založenia stavby neočakávame žiadne výrazné vplyvy navrhovanej činnosti v etape výstavby alebo 
prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické 
pomery.  
 
Stavba je navrhnutá a realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala 
možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové 
opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby 
navrhovanej činnosti. 
 
Vplyvy na nerastné suroviny 
V riešenom území sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín a 
realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu. Výstavbou navrhovanej činnosti nebude 
dochádzať k otváraniu nových ložísk v jej bližšom či širšom okolí. 
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Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na existujúce výhradné ani nevyhradené ložiská 
nerastných surovín vyskytujúcich sa v k.ú. Moravský Sv. Ján.   
 
3. Vplyvy na klimatické pomery 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na klimatické pomery v riešenom území a jeho 
okolí. Vzhľadom na vegetačné úpravy ekoduktu je možné očakávať priaznivé ovplyvnenie 
mikroklimatických podmienok riešeného úseku diaľnice. 
 
4. Vplyvy na ovzdušie 
Zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby ekoduktu bude stavenisková doprava, ako aj 
manipulácia s násypovým materiálom, kedy je možné očakávať zvýšenú prašnosť, ktorej intenzitu 
je možné eliminovať, napr. zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami a pod. Tento 
nepriaznivý vplyv bude mať lokálny charakter a bude časovo obmedzený na dobu realizácie 
navrhovanej činnosti.  
 
Navrhovaná činnosť po uvedení do prevádzky nebude prispievať k znečisťovaniu ovzdušia v jej 
okolí.  
 
4.1. Vplyvy na hlukovú situáciu v území 
Vplyvy počas výstavby 
Počas výstavby hodnotenej činnosti bude zvýšená hlučnosť v okolí navrhovanej stavby z dôvodu 
stavebných prác a činnosti stavebných strojov, ako aj trasovaním staveniskovej dopravy. Výrazný 
nárast staveniskovej dopravy v súvislosti s výstavbou ekoduktu sa nepredpokladá. Tento vplyv 
bude dočasný a bude spätý iba s etapou výstavby navrhovanej stavby. 
 
Vplyvy počas prevádzky 
Prevádzkou navrhovaného ekoduktu nebude dochádzať k zvyšovaniu hlukovej záťaže územia. 
Vplyv na hlukovú situáciu územia počas prevádzky ekoduktu bude nulový. 
 
5. Vplyvy na vodné pomery 
5.1. Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na povrchové ani na pozemné vody. Kvalita a 
fyzikálno – chemické vlastnosti podzemnej ani povrchovej vody nebudú prevádzkou stavby 
ovplyvnené. V hodnotenom území sa nenachádza žiaden povrchový tok. 
 
V etape prevádzky nebudú vznikať znečistené vody z povrchového odtoku. Pôjde o vody z  
atmosférických zrážok, ktoré budú vsakované do telesa ekoduktu. Tie vody, ktoré vzhľadom na 
sklon terénu nestihnú vsiaknuť do telesa stavby, budú zachytené retenčnými nádržami 
umiestnenými v najnižšom bode / päte ekoduktu. Navrhovaný sklon svahov je plytký 1:3 až 1:5 s 
naviazaním do terénu. 
 
Vplyvy na minerálne pramene 
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú zdroje minerálnych a termálnych vôd. 
Vplyv výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude nulový.   
 
Vplyvy na pramene, pramenné oblasti a geotermálne vrty 
V riešenom území navrhovanej činnosti sa nenachádzajú pramene, pramenné oblasti využívané 
pre zásobovanie obyvateľstva ani žiadne zdroje  geotermálnej vody. Vplyv navrhovanej investície 
na uvedené prírodné prvky je nulový. 
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Vplyvy na PHO a vodohospodárske chránené oblasti 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej 
oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č. 384/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. o vodách). Vplyv stavby je nulový. 
 
Havárie 
Havárie možno očakávať len počas výstavby navrhovaného ekoduktu, napr. vo forme úniku 
ropných látok z nádrže stavebných mechanizmov. Preto navrhujeme kontrolu stavebných 
mechanizmov a strojov, čím sa môže predísť neočakávaným havarijným situáciám.    
 
6. Vplyvy na pôdu 
Priamym negatívnym vplyvom počas výstavby a prevádzky sú dočasné a trvalé zábery pôd, 
použité na manipulačné plochy a dočasné skládky stavebného materiálu. Navrhovaná činnosť 
bude realizovaná na lesných pôdach. 
 
Vplyvy na pôdu počas výstavby navrhovanej činnosti 
Vplyvy na pôdu v etape výstavby sú dočasné a je možné ich eliminovať. Jedná sa o nepredvídané 
havarijné situácie (únik ropných látok, hydraulických olejov) u mechanizmov stavebných strojov. 
Vzhľadom na použitie stavebnej techniky možno počítať s degradáciou a zhutnením pôdneho 
profilu. Pred jeho samotnou výstavbou sa predpokladá odstránenie porastov z časti plochy 
trvalého i dočasného záberu stavby a úpravou plôch pre zriadenie stavebného dvora. Po ukončení 
stavebných prác bude riešené územie rekultivované.  
 
Vplyvy na pôdu počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na pôdu počas jej prevádzky. Na ploche 
ekoduktu dôjde k navezeniu nekontaminovanej zeminy o hrúbke cca 1 m, ktorá bude vegetačne 
upravená. Zeminu odporúčame dovážať z existujúcich miestnych zdrojov. 
 
7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 
7.1. Vplyvy na vegetáciu a biotopy 
V súčasnosti sa na ploche riešeného územia vyskytujú prevažne monokultúry borovice lesnej 
(Pinus sylvestris) doplnené o nálety agáta bieleho (Robinia pseudoacacia), v menšom zastúpení je 
zaznamenaný výskyt aj brezy previsnutej (Betula pendula). 
 
Priamym vplyvom na vegetáciu počas výstavby bude odstránenie časti drevín v dôsledku 
realizácie nábehu ekoduktu a pohybu ťažkých mechanizmov. Množstvo drevín, ktoré bude 
potrebné odstrániť bude v ďalšom stupni projektovej dokumentácie upresnené. S cieľom 
minimalizovania zásahov do existujúcej vegetácie budú dotknuté dreviny posúdené z hľadiska 
tolerancie na zasypanie násypovým materiálom. Pre odstránenie drevín na lesných pozemkoch sa 
na výrub drevín vzťahuje osobitný predpis (zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch).  
 
V poslednej fáze výstavby ekoduktu budú realizované vegetačné úpravy, ktoré budú pozostávať z 
prípravy plôch, humusovania, zatrávnenia a následného vysadenia drevín. Dreviny budú  
domáceho pôvodu schopné znášať teploty a ďalšie špecifiká stanovištných podmienok v riešenom 
území. Odporúčame realizovať výsadbu drevín z miestnych sadovníckych zariadení a škôlok kvôli 
ujímaniu sadeníc. Dreviny nebudú ohrozovať stabilitu telesa ekoduktu svojou výškou a váhou, 
preto budú uplatnené dreviny krov a takzvaných kerstromov.   
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Koncepcia navrhovaných vegetačných úprav stavby je navrhnutá s cieľom zabezpečenia migrácie 
živočíchov, jej navedeniu na ekodukt, zachovaniu spojitosti ekosystémov obnovením pôvodného 
terénu a vegetácie na jeho povrchu a z potreby odclonenia negatívnych dopadov prevádzky 
diaľnice na migrujúcu zver. 
 
Nová výsadba na ploche riešeného územia bude pozostávať: 

o z výsadby izolačného porastu,  
o z plôch rozptýlenej výsadby (porastový lem), 
o zo zatrávneného priestoru (plocha osi ekoduktu), 
o z výsadby zelene na navádzacom násype, 
o z plôch bez výsadieb ponechaných prirodzeným sukcesným procesom. 

 
Navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na vegetáciu v riešenom území, stavba existujúcu 
vegetáciu oživuje a vhodne dopĺňa. 
 
Konštatujeme, že vzhľadom na povahu stavby, súčasný charakter riešeného územia a jeho polohu 
v krajine, nebude mať navrhovaná činnosť negatívny vplyv na priaznivý stav biotopov a druhov 
flóry, ktoré sú predmetom ochrany na území NATURA 2000 v jej bližšom, či širšom okolí. 

 
7.2. Vplyvy na živočíšstvo 
Navrhovaný ekodukt patrí z pohľadu jeho veľkostných parametrov (v zahraničnej literatúre sú 
uvádzané tri veľkostné parametre pre ekodukty: kategória A – pre nadregionálne biokoridory so 
šírkou premostenia 80 m, kategória B – pre regionálne biokoridory so šírkou 50 m a kategória C – 
pre lokálne biokoridory, ekodukty o šírke 25 m) medzi ekodukty kategórie A – pre nadregionálne 
biokoridory so šírkou premostenia 80 m. 
 
Plánovaný zelený most je súčasťou migračného koridoru Alpy – Karpaty a je umiestňovaný 
v polohe 13,675 km diaľnice D2 v južnej lesnatej časti k.ú. dotknutej obce (lokalita Dúbrava). Pre 
umiestnenie navrhovanej stavby z hľadiska jej povahy je dôležitý najmä faktor vzdialenosti od 
existujúcich obytných objektov, samôt, priemyselných objektov a priemyselných plôch, veterných 
elektrární a ďalších rušivých antropogénnych prvkov v krajine, ktoré by mohli narušiť funkčnosť 
stavby.   
 
Pre ekodukt kategórie A sa v zahraničnej literatúre uvádza minimálna vzdialenosť od spomínaných 
objektov 300 m a od uzatvorených / kompaktných sídiel a areálov 500 m. Navrhovaná činnosť tak 
umiestňovaná je a spĺňa uvedený limit. Najbližší objekt (obaľovačka, je v prevádzke 3 - 4 mesiace 
v roku) je vzdialený od riešeného územia viac ako 300 m. 
 
V sledovanom úseku 66,0 až 114 km diaľnice D2 došlo v priebehu 4 rokov až k 74 prípadom 
dopravných nehôd s diviačou zverou, čo predstavuje cca 36% z celkového počtu nehôd so zverou 
v spomínanom úseku diaľnice D2 a 79 krát došlo ku kolíziám so srnčou zverou (38,5% všetkých 
dopravných nehôd). Najnehodovejší úsek diaľnice D2 je úsek 70,1 – 75 km diaľnice D2 v polohe   
Moravský Sv. Ján – Závod. V súčasnosti je v tomto priestore zaznamenaná migrácia najmä 
vysokej a diviačej zveri, ktorá prebieha z východnej časti CHKO Záhorie v smere na západ, t.j. 
južne od zastavaného územia obce Borský Svätý Jur v smere k Brezovej hore a k Lakšárskemu 
potoku a následne do lokality Dúbrava (poloha umiestnenia ekoduktu). Z tohto dôvodu je realizácia 
navrhovanej činnosti v riešenom území opodstatnená a potrebná.  
 
 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                             „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 57 

Ku kolíziám so zverou dochádza aj na ceste I/2 v lokalite Ciglát v úseku cca 1 - 2 km v smere od 
Lakšárskeho potoka k obci Veľké Leváre. V tomto úseku doporučujeme na ceste I/2 osadiť 
dopravné značky „Pozor zver“, resp. realizovať optické výstražné zariadenia.   
 
Pre zabezpečenie bezkolízneho prechodu zveri na druhú stranu diaľnice sú navrhnuté opatrenia 
v podobe osadenia drevených stien výšky cca 1,5 - 2,0 m po oboch stranách ekoduktu, ktoré budú 
mať za úlohu zabrániť rušivému oslneniu zveri z dopravy na diaľnici D2 a zároveň budú tvoriť aj 
protihlukovú bariéru. Navrhované drevené steny budú plynule napojené na oplotenie pozdĺž 
diaľnice, čím dôjde k zamedzeniu vstupu migrujúcej zveri na vlastné teleso diaľnice a zabráneniu 
stretu cieľových druhov živočíchov s motorovými vozidlami.  
 
K tomuto bodu podotýkame, že k navedeniu migrujúcej zveri na ekodukt okrem spomínaného 
nového oplotenia dopomôže aj realizácia vegetačných úprav, ktoré budú mať za cieľ dotvoriť 
a sprístupniť/sfunkčniť navrhovaný ekodukt pre cieľové druhy živočíchov. Ďalším novým prvkom 
v krajine, ktorý môže taktiež prispieť k navedeniu zveri na ekodukt sú navrhované retenčné 
jazierka / nádrže umiestnené na oboch stranách ekoduktu, ktoré budú zadržiavať gravitačne 
stekajúcu zrážkovú vodu z telesa ekoduktu. Týmto spôsobom vznikne v území nový typ biotopu 
(napájadlá), ktorého výskyt v súčasnosti v hodnotenom území absentuje. 
 
Navrhovaná činnosť svojim funkčným prevedením bude mať pozitívne vplyvy na živočíšstvo 
z nasledujúcich dôvodov: 

a) prispeje k bezpečnému prechodu migrujúcej zveri ponad diaľnicu D2,  
b) prispeje k prepojeniu lokálnych populácií, genetickej výmene a udržaniu genetickej 

rozmanitosti genofondu populácií,  
c) podporí osídľovanie nových lokalít mladými jedincami (disperzia mláďat po osamostatnení), 

presun jedincov na krátke vzdialenosti za potravou atď.,   
d) zabezpečí zníženie bariérového efektu vzniknutého trasovaním diaľnice cez 

hodnotené územie, 
e) oživí a podporí funkciu existujúcich biokoridorov v krajine. 

 
Nepriaznivé vplyvy na živočíšstvo možno očakávať len v etape realizácie navrhovanej stavby 
v dôsledku prevádzky stavebných mechanizmov, zvýšenej prašnosti z presunov mechanizmov 
stavby, možných únikov pohonných hmôt do pôdy, odstránenia časti súčasnej lesnej vegetácie 
a znehodnoteniu časti existujúcich biotopov a pod. 
 
Na záver konštatujeme, že navrhovaná činnosť bude mať po jej uvedení do prevádzky za 
predpokladu dodržania nasledovných zásad: vhodné vegetačné úpravy, obmedzenie hlučnosti a 
osvetlenia z diaľnice, zamedzenie prístupu ľudí z diaľnice D2, nové oplotenie diaľnice, zákaz 
vykonávať poľovného práva do vzdialenosti cca 1 km od riešeného územia výrazný pozitívny vplyv 
na populácie cieľových druhov živočíchov na regionálnej až nadregionálnej úrovni.  
 
7.3. Vplyvy na biodiverzitu 
Na biodiverzitu riešeného územia má najväčší vplyv dlhodobá hospodárska činnosť. Nížina bola 
pod vplyvom osídlenia komplexne zmenená a pôvodné ekosystémy sa v širšom okolí hodnoteného 
územia zachovali prevažne v inundácii rieky Morava, v alúviu rieky Rudava a v chránených 
územiach  v širšom okolí riešeného územia.  
 
Biodiverzita hodnoteného územia je v súčasnosti ovplyvnená najmä hospodárskym využívaním 
okolitých lesných porastov, čo spôsobilo vznik monokultúr borovice lesnej a prevádzkou existujúcej 
diaľnice D2 Bratislava - Malacky - Kúty, ktorá prispela k vzniku fragmentácie biotopov v krajine.  
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Realizácia navrhovanej činnosti prispeje k zvýšeniu biodiverzity riešenej lokality a jej okolia a to 
realizáciou vegetačných úprav po ukončení stavebných činností. Ich cieľom je naviesť a pritiahnuť 
zver z okolia a bezpečne ju previesť na druhú stranu diaľnice. Samotnou prevádzkou ekoduktu 
možno očakávať zvýšenie biodiverzity fauny a flóry v riešenom území a jeho okolí.  
 
Na okraji svahu ekoduktu sa uvažuje so zriadením malých retenčných nádrží s hĺbkou do 60 až 80 
cm, čo môže dopomôcť k zvýšeniu biodiverzity v území – nový zdroj napájania, ktorý bude zverou 
využívaný. 
 
Menšie nepriaznivé vplyvy na biodiverzitu bude predstavovať etapa výstavby ekoduktu. Pôjde 
o odstránenie časti existujúcej vegetácie z plochy riešeného územia, rušenie fauny vplyvom 
prevádzky stavebných mechanizmov a pod. Z tohto pohľadu odporúčame realizáciu výrubu 
vegetácie mimo hniezdneho obdobia. Pôjde o vplyvy dočasné s lokálnym pôsobením.  
 
8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz 
8.1. Vplyvy na štruktúru a využívanie krajiny 
Vplyvy stavby na štruktúru krajiny 
Navrhovaná činnosť prispeje k dobudovaniu a oživeniu krajinnej štruktúry, ktorá je fragmentovaná 
telesom diaľnice D2 v dôsledku bezbarierového prechodu zveri do nových lokalít a území, čo bude 
mať za následok zvýšenie početnosti populácií živočíchov. Pôjde o pozitívne vplyvy na štruktúru 
krajiny. 
 
Navrhovaný ekodukt umiestnený v južnej časti katastrálneho územia obce Moravský Svätý Ján sa 
bude taktiež významne podieľať na zabezpečení konektivity fragmentovaných častí krajiny nielen 
na regionálnej (prepojenie západnej a východnej časti CHKO Záhorie), ale aj na nadregionálnej 
úrovni (migračný koridor Alpy – Karpaty).   
 
Vplyvy stavby na využívanie krajiny 
Navrhovaná stavba z pohľadu jej technického a funkčného prevedenia nebude zásadne meniť  
a narúšať využívanie krajiny v jej okolí. Jej výstavbou nedôjde k znefunkčneniu prevádzky diaľnice 
D2, dôjde len počas stavebných prác k čiastočnému obmedzeniu dopravy v riešenom úseku 
diaľnice D2.  
 
Samotná stavba nebude poskytovať prejazd pre lesné mechanizmy cez teleso diaľnice a pod., ale 
je určená pre bezpečný prechod zveri ponad líniovú bariéru v území. Práve počas prevádzky 
stavby sa budú prejavovať jej pozitívne vplyvy v dôsledku zníženia kolízií zveri s účastníkmi 
dopravy, premávka na diaľnici v sledovanom úseku bude bezpečnejšia a pre jej účastníkov aj 
menej stresová. 
 
Navrhovaná činnosť si počas jej prevádzky vyžiada opatrenia, ktoré budú nepriamo ovplyvňovať jej 
funkčnosť a z tohto dôvodu je potrebné na ne prihliadať. Ide o nasledujúce opatrenia: 

• v okolí stavby (kruh – 300 m) nebude možné umiestňovať nové objekty, ktorých osadenie 
by mohlo spôsobiť narušenie migrácie zveri v okolitej lesnej krajine,  

• bude potrebné aktualizovať dokumentácie ÚSES a územné plány dotknutých obcí / kraja 
tak, aby migračný koridor bol v krajine funkčný a aby nedochádzalo k vytváraniu umelých 
prekážok v krajine, 

• v okolí stavby (kruh – 1 km) zakázať výkon poľovného práva. 

Záverom konštatujeme, že vplyv navrhovanej stavby na štruktúru a využívanie krajiny je pozitívny 
a významne prospešný. 
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8.2. Vplyvy na scenériu krajiny 
Z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny je možné očakávať zmenu, kedy do krajiny bude 
začlenený nový prvok. Diaľnica D2 v mieste osadenia stavby je trasovaná v pôvodnom teréne v 
čiastočnom záreze, čo je výhodné z pohľadu osadenia ekoduktu do krajiny. Navrhovaný „zelený 
most“ nebude znečisťovať scenériu krajiny, práve naopak, stavba bude začlenená do okolitého 
prírodného prostredia tak, aby plynule nadviazala na okolitú existujúcu vegetáciu a prirodzene 
naviedla migrujúcu zver na bezpečný priechod ponad diaľnicu D2. Nové teleso ekoduktu nebude 
z pohľadu účastníkov cestnej premávky na diaľnici D2 v dôsledku realizácie vegetačných úprav 
predstavovať rušivý prvok v trase diaľnice D2. Vplyv na scenériu krajiny bude trvalý. 
 
V období realizácie činnosti možno predpokladať čiastočné narušenie scenérie umiestnením 
dočasných alebo trvalých objektov potrebných pre technické a sociálne zabezpečenie stavby. 
Pôjde o vplyvy dočasné a budú mať lokálny charakter. 
 
9. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma 
Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území 
(v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a 
predpisov). Najbližším veľkoplošným chráneným územím je CHKO Záhorie nachádzajúce sa cca 
1500 m západne, resp. cca 1600 m východne od riešeného územia, najbližším maloplošným 
chráneným územím je CHA Lazerinky vo vzdialenosti cca 3200 m v JZ smere od riešeného 
územia. V riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.  
 
Existujúca trasa diaľnice D2 prechádza cez oblasť Záhorskej nížiny prevažne cez kultúrno – 
poľnohospodársku krajinu, v sledovanom úseku (66,0 – 114,0 km) vedie trasa diaľnice  
cez zalesnené územie, resp. cez územie s jestvujúcimi miestami prieluk v zalesnení (lokalita 
Dúbrava, Pláňava, Levársky les atď.). V tomto priestore prechádza diaľnica D2 medzi 2 časťami 
CHKO Záhorie, a práve v mieste osadenia ekoduktu (lokalita Dúbrava – migrácia zveri) je 
vzdialenosť medzi rozdelenými časťami CHKO Záhorie najkratšia.  
 
Realizácia navrhovanej činnosti bude mať pozitívny vplyv na chránené územie z pohľadu 
umožnenia bezbarierového prechodu zveri ponad teleso diaľnice. Dôjde k prepojeniu populácií 
fauny západnej časti CHKO Záhorie charakteristickej výskytom lužných lesov na riečnych terasách 
Moravy a východnej časti CHKO s typickými borovicovými lesmi na zvlnenej rovine viatych 
pieskov. 
 
Navrhovaný ekodukt v k.ú. Moravský Svätý Ján sa bude významne podieľať na zabezpečení 
konektivity fragmentovaných častí krajiny nielen na regionálnej, ale aj na nadregionálnej úrovni, 
zelený most je / bude súčasťou migračného koridoru Alpy – Karpaty.   
 
Priamo v riešenom území sa podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nevyskytujú 
biotopy európskeho a národného významu. 
 
Riešené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti 
ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany podzemných vôd (v zmysle zákona NR SR č. 
384/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách). Vplyv na tieto oblasti 
nie je negatívny. 
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Navrhovaná činnosť nezaberá a ani sa nedotýka ochranných pásiem chránených území. Pri 
výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a 
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom.  
 
Chránené vtáčie územia 
Západná časť riešeného územia čiastočne zasahuje do CHVÚ SKCHVU016 - Záhorské 
Pomoravie v hĺbke cca 40 m. Hranica CHVÚ je v hodnotenom území vedená pozdĺž západného 
okraja diaľnice D2.  
 
Vzhľadom na povahu riešenej lokality, funkčné riešenie a rozsah stavby predpokladáme, že jej 
realizácia nespôsobí ohrozenie predmetu ochrany chráneného vtáčieho územia a taktiež nebude 
mať negatívny vplyv na priaznivý stav biotopov a druhov druhov vtákov viazaných na chránené 
vtáčie územie. Existujúca diaľnica D2 pretína lesné komplexy v hodnotenom území a práve 
vybudovanie zeleného mosta môže pozitívne ovplyvniť mobilitu niektorých druhov vtáctva 
viazaného na lesné porasty v území. 
 
Menšie nepriaznivé vplyvy môžu nastať počas výstavby diela (prejazdy stavebných mechanizmov, 
hlučnosť, prašnosť, výrub časti drevín a pod.), avšak budú dočasné s lokálnym dosahom a budú 
súvisieť so samotnou výstavbou ekoduktu. Tento stav je možné zmierniť prijatím opatrení, ako 
napr. výrubom vegetácie mimo hniezdneho obdobia, skrátenie doby výstavby – stavať kvalitne 
a rýchlo, trasovať staveniskovú dopravu aj po existujúcej diaľnici D2, atď.). 
 
Navrhovaná činnosť je pre územie CHVÚ z hľadiska predmetu ochrany prospešná a 
realizovateľná. 
 
Územia európskeho významu 
V hodnotenom území ani jeho susedstve sa územia európskeho významu nevyskytujú. Negatívne 
vplyvy stavby na územia európskeho významu neboli identifikované. 
 
RAMSARSKÁ KONVENCIA 
Riešené ani hodnotené územie navrhovanej činnosti nie je v prekryve s územím zaradeným do 
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Navrhovaná stavba nebude mať nepriaznivý 
vplyv na ramsarskú lokalitu Niva Moravy vzdialenú cca 4,2 km západne od umiestnenia ekoduktu, 
naopak vybudovaním ekoduktu dôjde z pohľadu migračných koridorov k prepojeniu nivy Moravy 
s lesnými komplexmi „Boru“ vo východnej časti CHKO Záhorie, ide o pozitívny vplyv. 
 
Záverom konštatujeme, že navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na priaznivý stav 
existujúcich chránených území situovaných v jej blízkom či širšom okolí a v dôsledku 
zníženia fragmentácie územia prispeje k zachovaniu ich biologickej rozmanitosti. 

10. Vplyvy na územný systém ekologickej stability  
Navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na prvky územného systému ekologickej stability na 
nadregionálnej, regionálnej a lokálnej úrovni a to z nasledujúcich dôvodov:  

o navrhovaný zelený most umožní bezpečnú migráciu zveri ponad diaľnicu D2, ktorá 
v súčasnosti predstavuje významnú bariéru v krajine s cieľom podpory zachovania 
konektivity krajiny v sledovanom území, čiže Záhorskej nížine. Z nadregionálneho hľadiska 
ide o snahu zachovať významný historický migračný koridor Alpy – Karpaty,  

o v existujúcich spracovaných dokumentáciách ÚSES  boli v širšom okolí stavby vytipované 
existujúce biokoridory zveri a bola vyhodnotená ich priechodnosť cez existujúce líniové 
dopravné prvky (D2, I/2, železničná trať BA – Kúty – Břeclav). Väčšina biokoridorov  na 
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strete s líniovými bariérami neumožňuje pokračovanie v migrácii zvierat, ide najmä o cestné 
komunikácie. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná stavba bude v regionálnom 
meradle prínosom pre prepojenie regionálnych biocentier nachádzajúcich sa v jej širšom 
okolí v oboch oddelených častiach CHKO Záhorie, prispeje k navedeniu zveri (vegetačné 
úpravy, retenčné nádrže – napájadlá, atď.) v území a jej prevedeniu cez D2,  

o na lokálnej úrovni v súčasnosti prebieha migrácia najmä vysokej a diviačej zveri 
z východnej časti CHKO Záhorie, južne od obce Borský Sv. Jur v smere k Brezovej hore a 
ďalej k Lakšárskemu potoku a následne do lokality Dúbrava (poloha umiestnenia 
ekoduktu). Navrhovaný zelený most umožní zveri migrovať bezkolízne ďalej, t.j. ponad 
diaľnicu D2 do západnej časti CHKO Záhorie.      

 
Z uvedeného vyplýva, že umiestnenie navrhovanej činnosti priamo vychádza so súčasných 
poznatkov o stave a funkčnosti jednotlivých prvkov územného systému ekologickej stability, pričom 
navrhovaný ekodukt bude svojou funkciou jednotlivé prvky ÚSES-u  podporovať a vhodne dopĺňať. 
Navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na lokality biocentier, biokoridorov a genofondových 
plôch ležiacich v bližšom, či širšom okolí navrhovanej činnosti. 
 
11. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 
11.1. Vplyvy na poľnohospodársku výrobu 
Riešené územie ani jeho blízke okolie nie je využívané na poľnohospodárske účely, jedná sa 
o lesné pozemky a zastavané plochy a nádvoria. Z tohto dôvodu je vplyv navrhovanej činnosti na 
poľnohospodársku výrobu nulový. 
 
11.2. Vplyvy na priemyselnú výrobu 
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na priemyselnú výrobu. 
 
11.3. Vplyvy na dopravu 
Vplyv v etape výstavby 
Počas realizácie výstavby navrhovaného ekoduktu dôjde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na 
diaľnici D2, formou zníženia rýchlostí a odklonením dopravy do krajných jazdných a odstavných 
pruhov, resp. na polovičný profil existujúcej diaľnice D2. Doba obmedzenia  bude limitovaná iba na 
dobu výstavby navrhovanej činnosti, teda nepôjde o vplyv trvalý ale dočasný s lokálnym dosahom. 
 
Vplyv počas prevádzky 
Navrhovaná činnosť svojou funkciou zníži nehodovosť v sledovanom úseku zapríčinenú stretom 
motorových vozidiel so zverou a prispeje tak k bezpečnejšej prevádzke na diaľnici D2. Stavba je 
projektovaná na kategóriu diaľnice D33,5/120, čiže 6 – pruh a počíta výhľadovo s jej rozšírením 
z kategórie D26,5/120 na kategóriu D33,5/120. Prevádzkou navrhovaného ekoduktu nebude 
dochádzať k obmedzovaniu dopravy ani nebudú vznikať nové objemy dopravy na existujúcej 
diaľnici D2. Vplyv navrhovanej činnosti na dopravu najmä z pohľadu zvýšenia bezpečnosti dopravy 
a bezpečnejšieho prejazdu motorových vozidiel územím bude pozitívny. 
 
11.4. Vplyvy nadväzujúcich stavieb, činností a infraštruktúry 
Z hľadiska širších vzťahov je Záhorská nížina súčasťou významného európskeho migračného 
koridoru Alpy – Karpaty. Najvýraznejšie bariéry pozdĺž Alpsko - karpatského koridoru predstavujú 
diaľnice a rýchlostné cesty (na území Rakúska / Slovenska). Spolu s riekou Dunaj a tzv. „zeleným 
pásom" pozdĺž rieky Morava je Alpsko - karpatský koridor významnou migračnou trasou 
európskeho rozmeru, viď. nasledujúci obrázok. 
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Obr.: Náčrt migračného koridoru Alpy – Karpaty v stredoeurópskom priestore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasovanie migračného koridoru Alpy – Karpaty je navrhnuté podľa nasledujúcich kritérií / 
ukazovateľov vzhľadom na existujúce využívanie krajiny (podľa jeho spracovateľa BOKU - 
Universität für Bodenkultur Wien, Mag. Franz Suppan): 

• využívanie krajiny (poľnohospodárstvo, chránené územia, inundačné územie Moravy, 
lesné komplexy atď.), 

• zastavanosť územia (urbanistické štruktúry  sídiel, priemyselné areály a plochy),  
• existencia dopravných líniových (cesta, železnica) a prírodných bariér v krajine (rieka 

Morava, vodné plochy),  
• premiestňovanie populácií cieľových druhov zveri, ich návyky a spôsoby prekonávania 

prírodných bariér (napr. vodné toky a plochy), resp. vyhýbaniu sa im v závislosti od druhu 
živočícha (napr. jelenia zver nemá problém s vodnou prekážkou, ale rys, srnčia zver sa 
vodným prekážkam vyhýba a neprekonáva ich a pod.). 

 
V súčasnosti v trase koridoru Alpy – Karpaty je vybudovaný na rakúskej strane  zelený most na 
rýchlostnej ceste S4 Pöttsching, plánujú sa vybudovať zelené mosty  na diaľnici A4 (Göttlesbrunn) 
a diaľnici A3 (Müllendorf/Steinbrunn).  
 
Navrhovaný zelený most umiestnený v južnej časti k.ú. Moravský Svätý Ján je súčasťou Alpsko – 
karpatského migračného koridoru a jeho realizácia bude mať pozitívny vplyv na obnovu 
európskeho migračného koridoru Alpy – Karpaty v nadregionálnom meradle. Koridor Alpy – 
Karpaty je trasovaný zo susedného  regiónu Burgenland (Rakúska republika) na územie SR 
v regióne Záhorskej nížiny. Realizáciou navrhovaného ekoduktu možno očakávať prepojenie 
slovenských populácií cieľových skupín živočíchov na susedné rakúske.  
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Navrhovaná stavba prepája v SR v sledovanom území na regionálnej úrovni aj obe oddelené časti 
CHKO Záhorie, čiže západnú časť typickú zastúpením lužných lesov na nive Moravy a východnú 
so zastúpením borovicových lesných porastov. 
 
11.5. Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch 
Navrhovaná činnosť nebude mať priame vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch. Navrhovaná 
stavba nie je lokalizovaná v blízkosti rekreačných oblastí. Nepriamy pozitívny vplyv môže 
predstavovať bezpečnejšia preprava osôb po diaľnici D2 v sledovanom úseku za službami 
a rekreáciou. 
 
11.6. Vplyvy na infraštruktúru  
Všetky prvky infraštruktúry, ktoré budú potrebné pre navrhovanú činnosť budú realizované. 
Nepredpokladáme negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na infraštruktúru v území.  
 
Pri výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma podzemných a 
nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom.  
 
12. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 
Hodnotená činnosť nebude mať žiaden vplyv na kultúrne hodnoty a historické pamiatky územia. 
 
13. Vplyvy na archeologické náleziská  
V prípade, že počas výkopových prác bude nájdené archeologické nálezisko je podľa platného 
zákona o ochrane pamiatok investor a dodávateľ stavby povinný zabezpečiť realizáciu 
archeologického výskumu.  
 
Týmto postupom sa minimalizujú negatívne vplyvy na archeologické náleziská a dôjde 
k zachovaniu cenných nálezísk a historických predmetov. 
 
14. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté paleontologické a geologické 
lokality. 
 
15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradície) 
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, miestne tradície, 
ľudové remeslá neboli identifikované. 
 
16. Iné vplyvy 
Prístup k riešenému územiu bude po existujúcich komunikáciách (diaľnica D2, cesta I/2, poľné 
a lesné cesty atď.). Pre dopravu násypového materiálu, resp. ďalších stavebných hmôt budú 
využité najbližšie možné kapacity v okolí. Prepravné trasy budú dohodnuté s dotknutými obcami. 
Počas výstavby na manipulačných plochách a stavebnom dvore budú dodržiavané hlavné zásady 
technickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. 
 
Postup výstavby bude zabezpečený tak, aby doprava na využívaných komunikáciách nebola 
obmedzovaná v neúnosnej miere. Počas výstavby budú manipulačné plochy umiestňované do 
plôch trvalého záberu.  
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17. Priestorová syntéza vplyvov činností v území 
17.1. Predpokladaná antropogénna záťaž  územia, jej vzťah k ekologickej únosnosti územia 
Počas realizácie navrhovanej činnosti sa antropogénna záťaž samotného riešeného územia, ako 
aj jeho bezprostredného okolia zvýši, avšak nebude spojená s ohrozením alebo trvalým narušením 
ekologickej stability krajiny, resp. jednotlivých zložiek životného prostredia. Skrátenie výstavby  
diela na najkratšiu možnú mieru zmierni nepriaznivé vplyvy výstavby v jeho okolí. Dôležitú úlohu 
na zmiernenie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti počas jej výstavby zohrajú aj navrhované 
technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, viď. časť C, kap. IV., ktoré budú zohľadnené 
a ďalej rozpracované v ďalšom stupni projektového riešenia zelenej stavby.    
 
Vzhľadom na vyššie uvedené bude vzťah navrhovanej činnosti k ekologickej únosnosti územia 
z hľadiska zložiek bioty počas jej výstavby prijateľný a akceptovateľný. Výrazné zaťaženie územia 
z iných zdrojov nepredpokladáme. 
 
17.2. Priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia 
Preťažené lokality vznikajú v miestach, kde sa prejavuje synergetický efekt viacerých 
antropogénnych alebo prírodných aktivít s nadlimitnými účinkami pre zdravie obyvateľstva alebo 
výrazne nepriaznivými účinkami pre ostatné zložky prostredia.  
 
Konštatujeme, že vzhľadom na povahu stavby a spôsob jej realizácie s prijatím navrhovaných 
opatrení a záverečným začlenením stavby do krajiny prostredníctvom vegetačných úprav nedôjde 
k vzniku preťažených lokalít v hodnotenom území. Stavba počas prevádzky nebude zdrojom hluku 
ani znečisťovania ovzdušia a nebude obmedzovať dopravu na diaľnici D2, resp. jej sfunkčnením 
nebudú vznikať nové objemy dopravy na existujúcej diaľnici D2.  
 
17.3. Priestorová syntéza pozitívnych vplyvov 
Výstavbou navrhovanej činnosti dôjde k vybudovaniu bezbariérového prechodu pre zver 
trasovaného ponad teleso diaľnice D2, čo umožní bezkolízne prechody populácií fauny z oboch 
rozdelených častí CHO Záhorie vzdialených cca 1600 m východne, resp. 1500 m západne od 
riešeného územia. 
 
Pozitívne vplyvy stavby sa budú odzrkadľovať aj z pohľadu jej vplyvu na prvky ÚSES nielen na 
lokálnej, či regionálnej úrovni, ale aj v nadregionálnom meradle (migračný koridor Alpy – Karpaty). 
Navrhovaná činnosť je súčasťou spomínaného koridoru prekračujúceho štátne hranice SR.  
 
Svojim funkčným prevedením oživí a podporí funkciu existujúcich biokoridorov v krajine. Prispeje k 
prepojeniu existujúcich lokalít biocentier, biokoridorov a genofondových plôch ležiacich v bližšom, 
či širšom okolí navrhovanej činnosti.  
 
Realizácia zeleného mostu prispeje k zvýšeniu biodiverzity územia prostredníctvom plánovaných 
vegetačných úprav. Ďalej realizácia zeleného mostu prináša do územia nový prvok, ktorý oživuje 
a spestruje krajinnú štruktúru, ktorá je v súčasnosti fragmentovaná telesom diaľnice D2. 
 
Z pohľadu vplyvu na obyvateľstvo má stavba pozitívny vplyv, ktorý sa bude odzrkadľovať  
v sledovanom úseku diaľnice D2 vo zvýšení bezpečnosti dopravy a v zabránení stretov zveri s 
účastníkmi premávky.   
 
Navrhovaná činnosť po uvedení do prevádzky nebude predstavovať zdroj hluku ani zdroj 
znečisťovania ovzdušia.  
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18. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich 
porovnanie s platnými právnymi predpismi 
 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad relevantných / kľúčových právnych predpisov a 
doporučených limitov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení vplyvov činností. 
 
Ovzdušie a zdravotný stav Poznámka 
 Imisné limity podľa Vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, 
Limitné hodnoty, cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí, termíny 
ich dosiahnutia a medze tolerancie, podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 
360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia, Zákon č. 137/2010 o ovzduší. 

navrhovaná činnosť nebude prispievať k 
znečisťovaniu ovzdušia v jej okolí 

Hluk a vibrácie 
 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí 

je dodržané - navrhovaná činnosť 
nepredstavuje zdroj hluku v území 

Vody 
 Zákon NR SR č. 384/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 364/2004 Zb. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) 

je v súlade 

 Nariadenie vlády č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé 
oblasti a zraniteľné oblasti  

riešené územie nie je zaradené medzi 
zraniteľné oblasti 

 Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

hodnotená činnosť rešpektuje nariadenie 

Ochrana prírody  
 Zákon č.117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších 
predpisov 

je v súlade 

 Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a 
doplnkov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších zmien a predpisov 

je v súlade 

Odpady  
 Zákon NR SR č. 223/2001 Zb. o odpadoch  a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov činnosť je v súlade  

 Vyhláška č. 129/2004 Zb., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov činnosť je v súlade so zákonom 

 Vyhláška MŽP SR č. 129/2004 Z .z., ktorou sa mení vyhláška MŽP 
SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
vyhlášky č. 409/2002 Z. z. 

všetky vznikajúce odpady sú obsiahnuté v 
platnom katalógu odpadov 

Pamiatková starostlivosť  
 Zákon č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu nie je v rozpore 
Územné plánovanie  
 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi 
vykonávajúcimi vyhláškami 

je v súlade so zákonom 

Iné  
 Zákon NR SR č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia, 
Zákon NR SR č.261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných 
havárií 

rešpektuje citovaný zákon 
 
rešpektuje citovaný zákon 
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18.1. Posúdenie dopadov metódou rating systém 
Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť na stav životného prostredia v území sme posúdili 
verbálne numerickou stupnicou, tzv. rating systém. 
 
Tab.: Stupnica pre posúdenie vplyvu v impaktovej matici metódou číselného pomeru (rating systém). 
Známka ohodnotenia Popis vplyvu 

+5 Vysoký  dlhodobý, nadmerne prospešný (najvyššie ohodnotenie) 
+4 Vysoko prospešný, avšak krátkodobo alebo rozsahom obmedzený 

+3 Významne prospešný, je však krátkodobý na veľkom území alebo dlhodobý 
na malom území 

+2 Menej prospešný, je však dlhodobý alebo na veľkom území 
+1 Menej prospešný na obmedzenom území 
  0 Vplyv irelevantný 
-1 Menšie nepriaznivé účinky na obmedzenom území 

-2 Menšie nepriaznivé účinky, ale dlhodobé alebo na väčšom území, môžu byť 
zmiernené ochranným opatrením  

-3 Významné nepriaznivé účinky s dlhodobým pôsobením na malom území 
alebo s krátkodobým pôsobením na veľkom území 

-4 Vysoko nepriaznivé účinky s krátkodobým pôsobením alebo na 
obmedzenom území 

-5 Vysoko nepriaznivé účinky s dlhodobým a územne rozsiahlym územím 
(najnižšie ohodnotenie) 

 
V hodnotení (rating systém) nie je zohľadnená váha jednotlivých vplyvov, znamená to, že rovnaké 
ocenenie hodnotenia dvoch vplyvov nemusí byť rovnako významné v celkovom kontexte. Účelom 
tejto kapitoly je získať čo najviac pozitívnych a negatívnych vplyvov posudzovanej činnosti od tímu 
spracovateľov Správy o hodnotení s odhadom ich významnosti podľa priloženej tabuľky s verbálne 
numerickou stupnicou.  
 
Tabuľka s očakávanými vplyvmi spracovaná pomocou Metódy Rating systém je podkladom pre: 

a) špecifikovanie priaznivých a nepriaznivých vplyvov, 
b) podklad pre návrh opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov. 

 
Tab.: Prehľad očakávaných vplyvov hodnotenej činnosti – počas výstavby navrhovanej činnosti 

Prvok – činnosť Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti Hodnotenie 
nulový variant  

Hodnotenie 
variant č.2 

Vplyvy na obyvateľstvo    
Stavebný ruch pri výstavbe, hlučnosť, 
obmedzovanie miestnej dopravy  0 -2 

1. Pohoda života  
Pracovné príležitosti v okolitých 
obciach 0 +2 

Hlučnosť 0 -1 
Emisie 0 -1 
Prašnosť 0 -1 
Vibrácie 0 -1 

2. Zdravotné riziká 

Odpady 0 -1 
Vplyvy na prírodné 
 prostredie 

   

Narušenie ložísk surovín 0 0 
Narušenie stability svahov 0 0 
Znečistenie horninového prostredia 0 0 

1. Horninové prostredie 

Narušenie geologického podložia 0 0 
2. Vplyvy na ovzdušie Emisie – volný priestor 0 -1 
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Zmeny prúdenia vzduchu 0 0 
Zmeny vlhkosti vzduchu 0 0 
Zmeny teploty vzduchu 0 0 

3. Vplyvy na povrchové   
vody 

Znečistenie povrchových vôd a ovplyvnenie 
prúdenia v blízkom okolí riešeného územia 0 0 

4. Vplyvy na podzemné vody Znečistenie podzemných vôd v riešenom  území 
a ovplyvnenie prúdenia 0 -1 

Záber pôd  0 -1 
Dočasný záber pôd 0 -1 
Kontaminácia pôd  0 0 

5. Vplyvy na pôdu 
  

Erózia pôd  0 0 
Výrub stromovej a krovinnej vegetácie 0 -2 
Ruderalizácia plôch  0 -1 
Zmeny v pestrosti vegetácie  0 0 
Krátenie cenných  biotopov 0 0 

6. Vplyvy na vegetáciu 

Kontaminácia rastlín 0 0 
Migrácia zveri -3 -3 
Hlučnosť 0 -1 
Prašnosť počas výstavby 0 -1 
Bariérový efekt -3 -3 
Znečistenie pôdy 0 -1 

7. Vplyvy na živočíšstvo 

Znehodnotenie biotopov 0 -1 
Vplyvy na krajinu    

Konektivita územia -2 -2 
Asanácia obytných objektov 0 0 1. Štruktúra krajiny 
Asanácia priemyselných objektov 0 0 
Objekty  násypov a zárezov 0 0 2. Scenéria krajiny Stavebné objekty počas výstavby 0 -1 
Ovplyvnenie veľkoplošných chránených úz. 0 0 3. Chránené územie   

prírody Ovplyvnenie maloplošných chránených úz. 0 0 
Ovplyvnenie území európskeho významu 0 0 4. Územia NATURA 2000 Ovplyvnenie chráneného vtáčieho územia 0 -1 
Zmeny v prieniku nadregionálneho biokoridoru   0 0 
Zmeny v prieniku regionálneho biokoridoru  0 0 5. ÚSES 
Ovplyvnenie regionálnych biocentier 0 0 

Urbánny komplex a 
využitie krajiny    

Deliaci účinok komunikácie 0 0 
Vplyvy na kultúrne pamiatky, architektúru  0 0 1. Sídla 
Vplyvy na archeologické náleziská 0 0 
Záber poľnohospodárskej pôdy 0 0 
Devastácia pozemkov v etape výstavby 0 0 2. Poľnohospodárstvo 
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd  0 0 

3. Priemysel a služby Rozvoj priemyselných a regionálnych aktivít 0 +2 
Náväznosť na miestne komunikácie 0 0 
Zaťaženosť miestnych komunikácií 0 0 4. Doprava 
Obmedzovanie dopravy v dôsledku výstavby  0 -1 

5. Služby, rekreačné 
    priestory,     
    cestovný ruch 

Obmedzovanie služieb v dôsledku výstavby 0 0 

Vplyvy križovania s vodovodmi, plynovodmi 0 0 6. Infraštruktúra Vplyvy križovania s NN, VN, VVN 0 0 
Záber  plôch lesnej pôdy 0 -2 
Vplyv emisií 0 0 7. Lesné hospodárstvo 
Vplyv na hospodársku úpravu lesa 0 -1 
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Tab.: Prehľad očakávaných vplyvov hodnotenej činnosti – počas prevádzky navrhovanej činnosti 

Prvok – činnosť Vplyvy počas prevádzky navrhovanej 
činnosti 

Hodnotenie 
nulový variant  

Hodnotenie 
variant č.2 

Vplyvy na obyvateľstvo    
Bariérový efekt, pocit izolovanosti 0 +2 

1. Pohoda života  Zvýšenie kvality a bezpečnosti dopravy 
v dôsledku výstavby ekoduktu 0 +4 

Hlučnosť 0 0 
Emisie 0 0 
Vibrácie 0 0 
Prašnosť 0 0 
Odpady 0 0 

2. Zdravotné riziká 

Nehodovosť -3 +4 
Vplyvy na prírodné 
prostredie    

Narušenie stability svahov 0 0 
Znečistenie horninového prostredia 0 0 1.Horninové prostredie 
Narušenie ložísk surovín 0 0 
Emisie – voľný priestor 0 0 
Zmeny prúdenia vzduchu 0 0 
Zmeny vlhkosti vzduchu 0 0 2. Vplyvy na ovzdušie 

Zmeny teploty vzduchu 0 0 

3. Vplyvy na povrchové vody 
Znečistenie povrchových vôd z odtoku 
zrážkových vôd z plochy riešeného územia, 
ovplyvnenie prúdenia 

0 0 

4. Vplyvy na podzemné 
vody 

Znečistenie podzemných vôd v hodnotenom 
území z odtoku vôd z atmosférických zrážok 
z povrchu ekoduktu, ovplyvnenie prúdenia 

0 0 

Kontaminácia pôd  0 0 5. Vplyvy na pôdu Erózia a devastácia pôd  0 0 
Ruderalizácia plôch  0 0 
Zmeny v pestrosti vegetácie 0 +3 
Fragmentácia biotopov 0 0 
Kontaminácia rastlín 0 0 

6. Vplyvy na vegetáciu 

Výsadba nových drevín 0 +3 
Bariérový efekt -4 +3 
Ovplyvnenie genofondu -3 +3 7. Vplyvy na živočíšstvo 
Oživenie biotopov 0 +3 

Vplyvy na krajinu    
Konektivita územia 0 +3 1. Štruktúra krajiny 
Zmeny v štruktúre územia 0 +3 
Objekt mostu 0 +1 2. Scenéria krajiny Vizuálna percepcia 0 +1 
Ovplyvnenie veľkoplošných chránených území 0 +3 3. Chránené územie prírody 
Ovplyvnenie maloplošných chránených území 0 +2 
Ovplyvnenie chránených vtáčích území 0 +2 4. Územia NATURA 2000 Ovplyvnenie území európskeho významu 0 +2 
Zmeny v prieniku nadregionálneho biokoridoru   0 0 
Zmeny v prieniku regionálneho biokoridoru  0 0 
Ovplyvnenie regionálnych biocentier 0 +3 5. ÚSES 
Prepojenie prvkov ÚSES v okolí riešeného 
územia 0 +3 

Urbánny komplex a 
využitie krajiny    

Vplyvy na kultúrne pamiatky, architektúru sídla 0 0 1. Sídla 
Vplyv na archeologické náleziská 0 0 
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd  0 0 
Záber poľnohospodárskej pôdy 0 0 2. Poľnohospodárstvo 
Obmedzenia obhospodarovania 
poľnohospodárskej pôdy v širšom okolí stavby   0 0 
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Urbánny komplex a 
využitie krajiny    

Deliaci účinok 0 0 
Vplyvy hlučnosti, emisií a vibrácií 0 0 3. Priemysel a služby 
Rozvoj priemyselných aktivít 0 0 
Zamedzenie kolízií so zverou -3 +3 4. Doprava 
Zvýšenie bezpečnosti dopravy 0 +3 
Rozvoj služieb a cestovného ruchu 0 0 5. Služby, rekreačné 

    priestory,  cestovný  
    ruch 

Vplyv na návštevnosť turistických centier 
a lokalít cestovného ruchu v regióne 0 0 

6. Infraštruktúra Vplyvy na infraštruktúru 0 0 
Záber  plôch lesnej pôdy  0 0 
Vplyv emisií 0 0 7. Lesné hospodárstvo 
Vplyv na hospodársku úpravu lesa 0 0 

 
19. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií) 
Riziká počas výstavby navrhovanej činnosti 
Počas výstavby navrhovanej činnosti môžu ďalej vzniknúť málo pravdepodobné, v minimálnom 
rozsahu a aj to bežné riziká, nehody súvisiace  priamo so stavebnou činnosťou (ako napr. 
zanášanie okolitých plôch stavebným materiálom zo stavebných prác, únik ropných látok 
z mechanizmov a pod.) Ich vylúčenie je podmienené dodržiavaním platných právnych predpisov 
týkajúcich sa bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci. 
 
Stavba bude musieť byť realizovaná pod trvalým dohľadom stavebného dozoru.  
 
Riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti 
Navrhovaná činnosť nebude svojim charakterom a funkciou predstavovať riziká pre najbližšie 
trvalobývajúce obyvateľstvo, vodičov motorových vozidiel prechádzajúcich riešeným úsekom 
diaľnice D2, ani pre cieľovú skupinu živočíchov. 
 
Iné riziká 
Z hľadiska výsledkov environmentálneho hodnotenia vplyvov činnosti konštatujeme, že nie sú nám 
známe zásadné problémy, o ktorých by neexistovali potrebné informácie a prijateľné návrhy na ich 
riešenie. 
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IV. Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie 

 1. Územnoplánovacie opatrenia 
Územnoplánovacia dokumentácia 
• Zabezpečiť trasovanie Alpsko - Karpatského koridoru v krajine aktualizáciou územných plánov 

obcí a VÚC tak, aby v tomto koridore nevznikali prekážky, ktoré by znamenali jeho 
znefunkčnenie. 

• V okolí navrhovaného ekoduktu neumiestňovať stavby v okolí 300 metrov, znamenalo by to 
negatívne ovplyvnenie jeho funkčnosti. 

 
Územný systém ekologickej stability 
• Zabezpečiť aktualizáciu existujúceho RÚSES, navrhnúť a realizovať nový RÚSES na 

migračných trasách živočíchov.  
 
2. Technické a technologické opatrenia 
Doprava, hluk a vibrácie 
• V etape výstavby usmerňovať presun hmôt a mechanizmov na stavenisku po trasách 

dohodnutých s dotknutou obcou a Správou CHKO Záhorie. 
• Vybudovať nový prejazd cez stredný deliaci pás diaľnice D2 za navrhovaným ekoduktom 

v smere na Bratislavu, pre ktorý bude potrebné v ďalších stupňoch projektového riešenia 
stavby dohodnúť vhodné miesto pre prejazd stavebných mechanizmov. 

 
Ovzdušie 
• Neuskladňovať prašné stavebné materiály mimo staveniska, resp. skladovať ich 

v uzatvárateľných plechových skladoch a silách. 
 
Povrchové, podzemné vody 
• Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali 

kvalitu povrchových a podzemných vôd riešeného územia, resp. dotknutej obce. Zabezpečiť a 
v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami a 
kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov.  

• Zabezpečiť hospodárnu manipuláciu so stavebnými materiálmi, ktoré sa dostanú do styku s 
povrchovými vodami a neumiestňovať sklady materiálov a stavebného odpadu a vozový park 
mimo staveniska. 

• Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali 
kvalitu povrchových a podzemných vôd riešenej lokality. 

 
Migračné trasy, živočíšstvo 
• Zamedziť prístupu ľudí z diaľnice D2 na teleso ekoduktu (nové oplotenie). 
• Zabezpečiť vhodné a súvislé oplotenie diaľnice D2 (podľa nutnosti osadiť na oplotení v polohe 

umiestnenia ekoduktu uzamykateľnú bránku). 
• Na existujúcej ceste I/2 v lokalite Ciglát, v úseku cca 1 - 2 km v smere od Lakšárskeho potoka 

na Veľké Leváre, osadiť dopravné značky „Pozor zver“, resp. realizovať optické výstražné 
zariadenia. 

• Zamedziť prístupu mechanizmov na teleso ekoduktu. 
• Zabezpečiť, aby do vzdialenosti cca 1 km od umiestnenia stavby nebolo možné vykonávať 

poľovné právo.  
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Začlenenie nových objektov do krajiny, vegetačné úpravy 
• Obmedziť likvidáciu vegetácie riešeného územia na minimum a pristúpiť k rekultivácii 

poškodených porastov a poškodenia krajinnej štruktúry v otvorenom priestore.  
• Zabezpečiť, aby ostatná zeleň, v tesnej blízkosti riešeného územia, bola počas výstavby 

rešpektovaná v plnom rozsahu (výkopové práce v blízkosti drevín navrhujeme vykonať citlivo, 
poškodené dreviny ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať).   

• Zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného 
územia bola realizovaná odvozom. Pálenie a drvenie na stavenisku je neprípustné. 

• Navrhovanú stavbu začleniť do krajiny prostredníctvom vegetačných a sadovníckych úprav.  
• Odporúčame realizovať výsadbu drevín z miestnych sadovníckych zariadení a škôlok kvôli 

ujímaniu sadeníc. 
• Ošetrovanie zabezpečí realizátor vegetačných úprav v rámci záruky po dobu 2 vegetačných 

období a tvoria ho tieto práce: kosenie trávnikových plôch, polievanie trávnika a rastlín 4x 
ročne, odburinenie 1x ročne, úpravu mulču a plachtičiek na svahoch ekoduktu 1x ročne, úpravy 
kolov, úväzkov a chráničov 1x ročne, odstránenie suchých rastlín a ich dosadba 1x ročne. 

 
Odpady 
• Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie investičnej činnosti v čo najvyššej miere využiť, (napr. 

výkopová zemina), resp. zhodnotiť prednostne pred ich zneškodnením.  
• Vzniknutý odpad z výkopových prác monitorovať na prítomnosť škodlivých látok a podľa 

výsledkov ho zneškodniť v súlade s platnou legislatívou. 
 
Čistota okolia stavby 
• Dôrazne sledovať a zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska. V zmysle 

cestného zákona zabezpečovať čistotu stavbou znečisťovaných priľahlých prístupových ciest. 
 
3. Technologické opatrenia 
Technologické opatrenia sa nenavrhujú.  
 
4. Organizačné a prevádzkové opatrenia 
Kompenzáciou za výrub drevín budú navrhované vegetačné úpravy telesa ekoduktu. Realizáciu 
vegetačných úprav bude potrebné riešiť v spolupráci s príslušným orgánom životného prostredia.  
 
Povinnosťou investora a stavebného dozoru je vytvoriť na stavbe podmienky na zaistenie 
bezpečnosti pracovníkov v zmysle platných zákonov, nariadení a vyhlášok. 
 
5. Iné opatrenia 
Medzi iné opatrenia je možné zaradiť štandardné dodržiavanie platných technických, 
technologických, organizačných a bezpečnostných predpisov súvisiacich s navrhovaným druhom 
činností, ako aj protipožiarne opatrenia počas výstavby navrhovanej činnosti. 
 
V prípade objavenia prírodného zdroja minerálnej vody, plynov alebo vyžarovania v etape 
realizácie navrhovanej činnosti, je povinnosťou dodávateľa stavby, podľa zákona NR SR č. 
80/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
oznámiť tento výskyt Ministerstvu zdravotníctva SR, a to do 15 dní od takéhoto zistenia.  
 
6. Vyjadrenie k technicko – ekonomickej realizovateľnosti opatrení 
Navrhované environmentálne opatrenia sú z technického aj ekonomického hľadiska 
realizovateľné. 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                              „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 72 

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho 
variantu  
Zámer EIA (08/2010) bol spracovaný vo dvoch variantných riešeniach – variant č.1 a variant č.2. 
Variantnosť navrhovanej činnosti spočívala v umiestnení navrhovanej stavby vo variante č.1 do 
polohy 13,425 km diaľnice D2 a variante č.2 lokalizovaného v km 13,675 km diaľnice D2. 
 
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti: „Zelený most na diaľnici D2 – 
Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ sa na základe rozsahu hodnotenia vydaného MŽP SR (č. 
10219/2010-3.4/ml, zo dňa 23.12.2010) určuje zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by 
nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) i variantu č.2  uvedený v zámere, príp. jeho 
modifikácie. 
 
V predloženej správe sme posudzovali aj variant nulový, t.j. stav, ktorý by nastal ak by sa 
navrhovaná činnosť nerealizovala.  
 
1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti pre výber optimálneho variantu 
Pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti sme stanovili nasledovné kritéria: 

• vplyvy na prírodné prostredie – najmä na chránené územia, lokalita NATURA 2000, 
prvky ÚSES, 

• vplyvy na krajinu – štruktúra a využívanie krajiny, scenéria krajiny, 
• vplyv na urbánny komplex – vplyvy na dopravu, služby a rekreáciu. 

 

2. Výber optimálneho variantu 

Porovnanie variantov 
 

Variant č.2  
o Výstavbou navrhovanej činnosti dôjde k vybudovaniu bezbarierového prechodu pre zver 

trasovaného ponad teleso diaľnice D2, čo umožní bezkolízne prechody populácií fauny zo 
západnej časti CHKO Záhorie charakteristickej výskytom lužných lesov na riečnych 
terasách Moravy do východnej časti CHKO Záhorie s typickými borovicovými lesmi a 
naopak. 

o Lokalita pri Moravskom Svätom Jáne je vhodná pre umiestnenie stavby a to ako z pohľadu 
existujúcej krajinnej štruktúry a jej využívania, tak aj z hľadiska limitov a potenciálu lokality 
v rámci sledovaného územia, čiže oblasti Záhorskej nížiny. 

o Stavba oproti súčasnému stavu prispeje k zníženiu / zabráneniu stretov zveri s automobilmi 
na diaľnici D2, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici, jazda 
vozidlom najmä v nočných hodinách bude bezpečnejšia a menej stresová. 

o Prispeje k prepojeniu lokálnych populácií, genetickej výmene a udržaniu genetickej 
rozmanitosti genofondu populácií, ako aj k osídľovaniu lokalít mladými jedincami, presunom 
jedincov na krátke vzdialenosti za potravou atď.  

o Svojim funkčným prevedením oživí a podporí funkciu existujúcich biokoridorov v krajine na 
regionálnej, ale aj na nadregionálnej úrovni (zelený most je súčasťou migračného koridoru 
Alpy – Karpaty). 

o Realizácia zeleného mostu prispeje k zvýšeniu biodiverzity územia prostredníctvom 
plánovaných vegetačných úprav, v súčasnosti dominuje v hodnotenom území jednotvárny 
obraz krajiny v podobe zastúpenia borovicových monokultúr. 

o Stavba podporuje zachovanie konektivity krajiny, oživuje a dovybudováva krajinnú 
štruktúru, ktorá je v súčasnosti fragmentovaná telesom diaľnice D2. 
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o Realizácia zeleného mostu bude mať pozitívny vplyv aj na lokality biocentier, biokoridorov 
a genofondových plôch ležiacich v jej bližšom, či širšom okolí. 

 
Nulový variant (stav ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala) 

o V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti by riešené územie ostalo v súčasnej podobe, 
so súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia.   

o Bez realizácie ekoduktu nedôjde k vybudovaniu nadchodu ponad diaľnicu D2. 
V sledovanom úseku diaľnice D2 by aj naďalej dochádzalo k dopravným nehodám 
v dôsledku stretu motorových vozidiel so zverou.  

o Diaľnica D2 bude aj naďalej predstavovať líniovú bariéru v území. 
o V dôsledku prevádzky súčasnej diaľnice a jej ďalším skapacitňovaním, ako aj v dôsledku 

prevádzky ďalších dopravných koridorov (cestných aj železničných) by dochádzalo k 
stále väčšej fragmentácii krajiny a izolovanosti jej jednotlivých častí. 

o V nadregionálnom meradle nedôjde k zachovaniu trasovania historicky významného 
migračného koridoru Alpy – Karpaty. 

o Nedôjde z pohľadu migrácie zveri k prepojeniu oddelených častí CHKO Záhorie na 
regionálnej úrovni, vzdialených cca 1600 m vo východnom, resp. 1500 m západnom smere 
od hranice riešeného územia.   

o Nedôjde k pozitívnej zmene využívania a štruktúry krajiny.  
 
3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 
 
V zmysle predloženej správy o hodnotení, súboru kritérií pre určenie optimálneho variantu 
je navrhovaná investícia v území realizovateľná a významne prospešná. Jej umiestnenie  
v riešenom území je opodstatnené a to ako z pohľadu kolízií zveri s  účastníkmi dopravy na 
diaľnici D2 v najrizikovejšom úseku diaľnice D2, tak aj vzhľadom na potenciál územia 
a urbanisticko – priestorové limity okolitej krajiny.   
 
Na základe komplexného posúdenia vplyvov činnosti na životné prostredie a realizácie 
navrhovaných opatrení považujeme realizáciu stavby za potrebnú a realizovateľnú.  
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VI. Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy 

1. Program monitorovania od začatia stavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky 
a po skončení prevádzky navrhovanej činnosti 

 
S ohľadom na parametre navrhovanej činnosti a prostredia, v ktorom sa nachádza a na základe 
identifikovaných vplyvov, ich predpokladanej miery pôsobenia na životné prostredie a navrhnutých 
opatrení navrhujeme v prípade navrhovanej investície počas jej prevádzky monitorovanie zveri 
v spolupráci so ŠOP SR Správa CHKO Záhorie a príslušným poľovníckym zväzom. 
 
2. Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok 
Kontrolu dodržiavania stanovených podmienok navrhujeme vykonávať formou predkladania 
záverečných správ z monitorovacích prác. 
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VII. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom 
stave životného prostredia v území, kde sa má navrhovaná činnosť 
realizovať   
 
Údaje pre spracovanie správy o hodnotení poskytli: 
• GEOFOND Bratislava, ložiskové územia (dobývacie priestory, chránené ložiskové územia), 

zosuvy,  banské diela,  
• SHMÚ, údaje z NEIS, kvalita a kvantita povrchových vôd, 
• ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, 
• Sprievodná správa a výkresy k Technickej štúdii: „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. 

Ján pre projekt AKK Basic“, Ekodukt Záhorie km 13,425 a km 13,675, (Ing. P. Federič, Ing. M. 
Mušák, Bratislava, 09/2010), 

• ŠÚ SR, údaje o produkcii odpadov, údaje o obyvateľstve, 
• Dotknutý sídelný útvar. 
 
Geografická databáza bola spracovaná v JTSK v prostredí programu Arc View 9.X. 
 

 



EKOJET, s.r.o.                                                                                                              „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“ 
priemyselná a krajinná ekológia                                                                                                                                                                     Správa o hodnotení 

 76 

VIII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri 
vypracúvaní správy o hodnotení  
 
Z hľadiska výsledkov environmentálneho hodnotenia komplexných vplyvov činnosti konštatujeme, 
že nie sú nám známe zásadné problémy, o ktorých by neexistovali potrebné informácie a prijateľné 
návrhy na ich riešenie. 
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IX.  Prílohy k správe o hodnotení 
 
V prílohe tejto Správy o hodnotení sa nachádza: 
 
Mapová dokumentácia: 
• Mapa č. 1a:  Širšie vzťahy - umiestnenie navrhovanej činnosti 
• Mapa č. 1b:  Umiestnenie navrhovanej činnosti vzhľadom na existujúce chránené územia 
• Mapa č. 2:    Ortofotomapa 

 
Ďalšie prílohy: 
• Rez navrhovanou činnosťou  
• Fotodokumentácia 
• Zápis z pracovného rokovania, konaného dňa 15.3.2011 v priestoroch Obecného úradu 

v Moravskom Svätom Jáne 
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X. Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie  
1. Úvod 
Predmetom tejto Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie je výstavba činnosti: 
„Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKK Basic“, (AKK – Alpsko Karpatský 
koridor) situovanej v katastrálnom území obce Moravský Svätý Ján, v okrese Senica. Navrhovaný 
zelený most bude vybudovaný v riešenom území ako efektívny priechod pre migrujúcu zver ponad 
existujúcu trasu diaľnice D2 s cieľom zamedzenia prenikaniu migrujúcej zveri na teleso  
diaľnice D2. 
 
V Slovenskej republike sa hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie realizuje v zmysle 
zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon požaduje spracovať dokumentáciu vo dvoch stupňoch 
posudzovania. 1. stupeň „zámer“, kde sa posudzuje viac variantov (minimálne dva), 2. stupeň 
„správa o hodnotení“, kde sa posudzuje doporučený variant zo „zámeru“. Zámer navrhovanej 
činnosti bol vypracovaný v zmysle prílohy č. 9 citovaného zákona. Príslušný orgán, v tomto 
prípade Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, rozposlal dokumentáciu zámeru 
dotknutým organizáciám a o procese hodnotenia vplyvov činnosti bola informovaná aj verejnosť 
a v prípade cezhraničných vplyvov aj susedná krajina. Na základe došlých pripomienok, návrhov a 
stanovísk premietnutých do rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky sa spracovala predložená dokumentácia správy o hodnotení v zmysle prílohy 
č. 11 zákona č. 24/2006 Z.z. Tá bude opätovne rozoslaná na pripomienkovanie dotknutým 
organizáciám a verejnosti. Súčasťou prerokovania správy o hodnotení je aj verejné prerokovanie 
navrhovanej činnosti, z ktorej sa vyhotovuje zápis. Proces posudzovania ďalej pokračuje 
spracovaním odborného posudku odborne oprávnenou osobou a vydaním záverečného stanoviska 
z posúdenia navrhovanej činnosti Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, 
odborom posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. 
 
Predložená správa o hodnotení je vypracovaná podľa rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom 
životného prostredia Slovenskej republiky (č. 10219/2010-3.4/ml), zo dňa 23.12.2010. Pre ďalšie, 
podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti: „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. 
Ján pre projekt AKK Basic“  sa určili okrem nulového  variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa 
navrhovaná činnosť neuskutočnila) i variant č.2  uvedený v zámere, prípadne jeho modifikácie.   
 
2. Účel 
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zeleného mosta „ekoduktu“, ktorý bude slúžiť pre 
migrujúcu zver ako bezpečný priechod ponad existujúcu diaľnicu D2, ktorá v súčasnej štruktúre 
krajiny vytvára bariéru znemožňujúcu voľný pohyb zvierat viazaných najmä na lesné biotopy v 
krajine, čím zamedzuje potrebnej genetickej výmene, osídľovaniu lokalít, presunom za zdrojmi 
potravy a pod. v rámci európskeho migračného koridoru Alpy – Karpaty. 
 
Efektívne vybudovaný „zelený most“ zamedzí vstupom migrujúcej zveri na teleso diaľnice D2 
a stretom s motorovými vozidlami, čím dôjde k zníženiu nehodovosti v hodnotenom úseku diaľnice 
D2.  
 
Ekodukt Moravský Svätý Ján je súčasťou projektu AKK Basic (AKK – Alpsko Karpatský koridor)  
v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. Cieľom projektu je 
oživenie pohraničného regiónu a zachovanie migračného koridoru zveri v rámci Alpsko -
karpatského migračného koridoru. 
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3. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
Predpokladaná doba začatia výstavby........................ 2013 
Predpokladaná doba ukončenia výstavby................... 2014 
Predpokladaná doba skončenia prevádzky ................ nie je stanovená 
 
4. Technické riešenie - navrhované varianty 
Parametre navrhovanej stavby 
Ø je umiestňovaný do polohy diaľničného km 13,675 trasy diaľnice D2 - úsek vedený 

v záreze, 
Ø návrh ekoduktu vychádza z dlhodobého výhľadového šírkového usporiadania diaľnice D2, 

uvažovaného ako šesťpruh kategórie D33,5/120, (súčasné štvorpruhové usporiadanie 
diaľnice D2 v kategórii D26,5/120 bude postačovať do r.2030), 

Ø podjazdná výška ekoduktu predstavuje 5,20 m + 0,15 m rezerva, 
Ø šírka prechodu pre zver (voľná šírka medzi oplotením na ekodukte) nad diaľnicou D2 

predstavuje 80,0 m, 
Ø s osvetlením ekoduktu sa neuvažuje (potreba osvetlenia ekoduktu vychádza podľa 

Slovenskej technickej normy 73 7507 až nad dĺžku objektu 150 m), 
Ø minimálna hodnota nadnásypu mostného objektu v mieste opôr je 1,0 m, vo vrchole nad 

stredným pilierom cca 1,5 m, 
Ø spád nábehov ekoduktu predstavuje 14% na každú stranu diaľnice, kde sa plynule napojí 

na jestvujúci terén, 
Ø po okrajoch ekoduktu sa navrhuje drevené oplotenie proti oslneniu zveri z dopravy a pre 

odhlučnenie. Drevené oplotenie sa plynule napojí na pletivové oplotenie pozdĺž trasy 
diaľnice D2, ktorého účelom je usmernenie zveri pri prechode ponad diaľnicu D2,  

Ø železobetónová doska bude chránená hydroizoláciou a vrstvou zabraňujúcou prerastaniu 
koreňov do nosnej konštrukcie mosta. 

 
5. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite 
Trasa diaľnice D2 vytvára v území líniovú bariéru, ktorá  znemožňuje migrovať zveri, najmä 
vysokej a diviačej zveri nielen na lokálnej, regionálnej, ale aj nadregionálnej úrovni (migrácia Alpy 
– Karpaty). Navrhovaný zelený most je potrebný z dôvodu zachovania funkčnosti Alpsko – 
karpatského koridoru a vytvoreniu bezkolízneho prechodu zveri ponad teleso diaľnice D2. 
V regionálnom meradle bude navrhovaný ekodukt prepájať obe oddelené časti Chránenej krajinnej 
oblasti Záhorie.   
 
Realizácia ekoduktu v trase diaľnice D2 je potrebná a jeho vybudovaním dôjde k sfunkčneniu 
a znovuobnoveniu migrácie divej zveri v Alpsko – karpatskom koridore. Z modelácie Alpsko - 
karpatského koridoru jeho spracovateľom, p. F. Suppan, BOKU (Universität für Bodenkultur Wien) 
vyplýva, že je potrebné viesť kvalitný zelený most ponad diaľnicu D2 v optimálnej lokalite, ktorou 
sa javí južná časť k.ú. Moravský Sv. Ján – lokalita Dúbrava. Navrhovaný zelený most spolu 
s ďalšími naplánovanými zelenými mostami na rakúskej strane (na diaľnici A4  - Göttlesbrunn, 
diaľnici A3 -  Müllendorf/Steinbrunn) prispeje k oživeniu konektivity krajiny, čím možno očakávať 
prepojenie slovenských populácií cieľových skupín živočíchov na susedné rakúske.     
 
Na slovenskej strane pri umiestňovaní zeleného mostu v trase diaľnice D2 boli zohľadnené 
výsledky detailnejšieho mapovania migrácie zveri spracované Správou Chránenej krajinnej oblasti 
Záhorie, ktorá je partnerom cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko v rámci projektu AKK 
Basic pre roky 2007 - 2013 v spolupráci s BOKU (Universität für Bodenkultur Wien). Výsledky 
Chránenej krajinnej oblasti Záhorie potvrdili, že v sledovanom území boli zistené migračné cesty 
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najmä jelenej zveri aj v navrhovanej polohe ekoduktu pri obci Moravský Svätý Ján. Migrácia zveri 
prebieha z východnej časti Chránenej krajinnej oblasti Záhorie v smere k Lakšárskemu potoku 
a následne do lokality Dúbrava (poloha riešeného územia). Migračná trasa najmä vysokej zveri 
bola zaznamenaná pri vysokých stavoch rieky Morava aj cez existujúci most  Hohenau – Moravský 
Svätý Ján. 
 
6. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Vplyvy na obyvateľstvo 
Navrhovaná činnosť nebude mať priamy vplyv na obyvateľstvo. Navrhovaný ekodukt sa realizuje 
za účelom prepojenia a sprístupnenia fragmentovaných častí krajiny v dôsledku existujúcej 
diaľnice D2 pre migrujúcu zver. Riešené územie nie je obývané. Najbližší obytný objekt je 
lokalizovaný v susedstve cesty I/2  približne 1 600 m severozápadne od riešeného územia. Počet 
nadlimitne ovplyvnených obyvateľov navrhovanou činnosťou je nulový. 
 
Na teleso ekoduktu nebude možný samovoľný prístup ľudí z diaľnice D2, nakoľko ekodukt bude zo 
strany diaľnice D2 oplotený a na oplotení pri diaľnici bude podľa potreby navrhnutá uzamykateľná 
bránka. Zamedziť prístupu ľudí z okolitých lesných porastov (prechádzka po lese, hubári a pod.) na 
ekodukt nie je možné, avšak na telese ekoduktu nebude vybudovaná lesná cesta, ktorá by 
priťahovala dopravu, lesné mechanizmy a pod. Ekodukt bude využívaný migrujúcou zverou ponad 
diaľnicu D2.  
 
Vplyvy na horninové prostredie, podzemné a povrchové vody 

Horninové prostredie 

Stavba je navrhnutá a realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala 
možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové 
opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby 
navrhovanej činnosti. 
 
Povrchové a podzemné vody 

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na povrchové ani na pozemné vody. Kvalita a 
fyzikálno – chemické vlastnosti podzemnej ani povrchovej vody nebudú prevádzkou stavby 
ovplyvnené. V hodnotenom území sa nenachádza žiaden povrchový tok. 
 
V etape prevádzky nebudú vznikať znečistené vody z povrchového odtoku. Pôjde o vody z  
atmosférických zrážok, ktoré budú vsakované do telesa ekoduktu. Tie vody, ktoré vzhľadom na 
sklon terénu nestihnú vsiaknuť do telesa stavby, budú zachytené retenčnými nádržami 
umiestnenými v najnižšom bode / päte ekoduktu.  
 
Hodnotené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej 
oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd, z tohto dôvodu je vplyv stavby na 
spomínané oblasti nulový. 
 
Vplyvy na chránené územia, vegetáciu a biotopy 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území. 
Najbližším veľkoplošným chráneným územím je Chránená krajinná oblasť Záhorie nachádzajúce 
sa cca 1500 m západne, respektíve cca 1600 m východne od riešeného územia, najbližším 
maloplošným chráneným územím je Chránený areál Lazerinky vo vzdialenosti cca 3200 m v JZ 
smere od riešeného územia. V riešenom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.  
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Existujúca trasa diaľnice D2 prechádza cez oblasť Záhorskej nížiny prevažne cez kultúrno – 
poľnohospodársku krajinu, v sledovanom úseku vedie trasa diaľnice  cez zalesnené územie, 
respektíve cez územie s jestvujúcimi miestami prieluk v zalesnení (lokalita Dúbrava, Pláňava, 
Levársky les atď.). V tomto priestore prechádza diaľnica D2 medzi dvomi časťami Chránenej 
krajinnej oblasti  Záhorie, a práve v mieste osadenia ekoduktu (lokalita Dúbrava – migrácia zveri) 
je vzdialenosť medzi rozdelenými časťami Chránenej krajinnej oblasti Záhorie najkratšia.  
 
Realizácia navrhovanej činnosti bude mať pozitívny vplyv na chránené územie z pohľadu 
umožnenia bezbarierového prechodu zveri ponad teleso diaľnice. Dôjde k prepojeniu populácií 
fauny západnej časti Chránenej krajinnej oblasti charakteristickej výskytom lužných lesov na 
riečnych terasách Moravy a východnej časti Chránenej krajinnej oblasti s typickými borovicovými 
lesmi na zvlnenej rovine viatych pieskov. 
 
Navrhovaný ekodukt v k.ú. Moravský Svätý Ján sa bude významne podieľať na zabezpečení 
konektivity fragmentovaných častí krajiny nielen na regionálnej, ale aj na nadregionálnej úrovni, 
zelený most je / bude súčasťou migračného koridoru Alpy – Karpaty.   
 
Navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na vegetáciu v riešenom území, stavba existujúcu 
vegetáciu oživuje a vhodne dopĺňa. Vzhľadom na povahu stavby, súčasný charakter riešeného 
územia a jeho polohu v krajine, nebude mať navrhovaná činnosť negatívny vplyv na priaznivý stav 
biotopov a druhov flóry, ktoré sú predmetom ochrany na území NATURA 2000 v jej bližšom, či 
širšom okolí. 
 
Realizácia navrhovanej činnosti prispeje k zvýšeniu biodiverzity riešenej lokality a jej okolia a to 
realizáciou vegetačných úprav po ukončení stavebných činností. Ich cieľom je naviesť a pritiahnuť 
zver z okolia a bezpečne ju previesť na druhú stranu diaľnice. Na oboch stranách ekoduktu budú 
vybudované retenčné jazierka (gravitačne stečená zrážková voda z telesa stavby), ktoré budú 
predstavovať v území nový typ biotopu (napájadlá), ktorý budú zver využívať. Samotnou 
prevádzkou ekoduktu možno očakávať zvýšenie biodiverzity fauny a flóry v riešenom území a jeho 
okolí.  
 
Vplyvy na živočíšstvo 
Plánovaný zelený most je súčasťou migračného koridoru Alpy – Karpaty a je umiestňovaný 
v polohe 13,675 km diaľnice D2 v južnej lesnatej časti katastrálneho územia dotknutej obce 
Moravský Svätý Ján (lokalita Dúbrava). V sledovanom úseku 66,0 až 114 km diaľnice D2 došlo 
v priebehu 4 rokov až k 74 prípadom dopravných nehôd s diviačou zverou, čo predstavuje cca 
36% z celkového počtu nehôd so zverou v spomínanom úseku diaľnice D2 a 79 krát došlo ku 
kolíziám so srnčou zverou (38,5% všetkých dopravných nehôd). Najnehodovejší úsek diaľnice D2 
je úsek 70,1 – 75 km diaľnice D2 v polohe  Moravský Svätý Ján – Závod.  
 
V súčasnosti je v tomto priestore zaznamenaná migrácia najmä vysokej a diviačej zveri, ktorá 
prebieha z východnej časti Chránenej krajinnej oblasti Záhorie v smere na západ, t.j. južne od 
zastavaného územia obce Borský Svätý Jur v smere k Brezovej hore a k Lakšárskemu potoku 
a následne do lokality Dúbrava (poloha umiestnenia ekoduktu). Z tohto dôvodu je realizácia 
navrhovanej činnosti v riešenom území opodstatnená a potrebná.  
 
Pre zabezpečenie bezkolízneho prechodu zveri na druhú stranu diaľnice sú navrhnuté opatrenia 
v podobe osadenia drevených stien výšky cca 1,5 - 2,0 m po oboch stranách ekoduktu, ktoré budú 
mať za úlohu zabrániť rušivému oslneniu zveri z dopravy na diaľnici D2 a zároveň budú tvoriť aj 
protihlukovú bariéru. Navrhované drevené steny budú plynule napojené na oplotenie pozdĺž 
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diaľnice D2, čím dôjde k zamedzeniu vstupu migrujúcej zveri na vlastné teleso diaľnice D2 a 
zabráneniu stretu cieľových druhov živočíchov s motorovými vozidlami.  
 
K tomuto bodu podotýkame, že k navedeniu migrujúcej zveri na ekodukt okrem spomínaného 
nového oplotenia dopomôže aj realizácia vegetačných úprav, ktoré budú mať za cieľ dotvoriť 
a sprístupniť/sfunkčniť navrhovaný ekodukt pre cieľové druhy živočíchov. Ďalším novým prvkom 
v krajine, ktorý môže taktiež prispieť k navedeniu zveri na ekodukt sú navrhované retenčné 
jazierka / nádrže umiestnené na oboch stranách ekoduktu, ktoré budú zadržiavať gravitačne 
stekajúcu zrážkovú vodu z telesa ekoduktu.  
 
Navrhovaná činnosť svojim funkčným prevedením bude mať pozitívne vplyvy na živočíšstvo 
z nasledujúcich dôvodov: 

o prispeje k bezpečnému prechodu migrujúcej zveri ponad diaľnicu D2,  
o prispeje k prepojeniu lokálnych populácií, genetickej výmene a udržaniu genetickej 

rozmanitosti genofondu populácií,  
o podporí osídľovanie nových lokalít mladými jedincami (disperzia mláďat po osamostatnení), 

presun jedincov na krátke vzdialenosti za potravou atď.,   
o zabezpečí zníženie bariérového efektu vzniknutého trasovaním diaľnice D2 cez 

sledované územie, 
o oživí a podporí funkciu existujúcich biokoridorov v krajine. 

 
7. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu 
Pre výber optimálneho variantu navrhovanej činnosti boli v rámci hodnotenia vplyvov na životné 
prostredie stanovené nasledovné kritéria: vplyvy stavby na prírodné prostredie (najmä na chránené 
územia, lokality NATURA 2000, prvky Územného systému ekologickej stability), na krajinu 
(štruktúra, využívanie krajiny a jej scenéria) a vplyvy navrhovanej činnosti na urbánny komplex 
(doprava, rekreácia a pod.). 
 
Nulový variant (stav ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala) 
V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti by riešené územie ostalo v súčasnej podobe, so 
súčasnými vstupmi a výstupmi do všetkých zložiek životného prostredia.  V prípade nerealizácie 
navrhovanej činnosti nedôjde k vybudovaniu zeleného mosta pre cieľovú skupinu živočíchov 
(jazvec lesný, vydra riečna, diviak lesný, srnec hôrny, jeleň obyčajný, líška hrdzavá, vlk dravý a rys 
ostrovid). V riešenom území a jeho širšom okolí v trase diaľnice D2 by aj naďalej dochádzalo 
k dopravným nehodám v dôsledku stretu a kolízií motorových vozidiel so zverou.  
 
V dôsledku prevádzky existujúcej diaľnice D2 a jej ďalším skapacitňovaním, ako aj vplyvom 
prevádzky ďalších cestných / železničných koridorov v území by postupne dochádzalo k väčšej 
fragmentácii krajiny a k izolovanosti jej jednotlivých častí.  
 
Nerealizáciou stavby nedôjde na regionálnej úrovni k prepojeniu dvoch oddelených častí 
Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, v území bude aj naďalej líniová stavba tvoriť bariéru pre 
migrujúcu zver v oblasti niva Moravy – „Bor“. Nedôjde k zvýšeniu biodiverzity územia, oživeniu a 
dovybudovaniu krajinnej štruktúry. V nadregionálnom meradle nedôjde k zachovaniu trasovania 
historicky významného migračného koridoru Alpy – Karpaty.  
 
Poloha umiestnenia navrhovaného ekoduktu na diaľnici D2 v južnej časti k.ú. Moravský Svätý Ján 
v lokalite Dúbrava je vhodná a prospešná ako z pohľadu existujúcej krajinnej štruktúry, jej 
potenciálu a využívania, tak aj z hľadiska urbanisticko – priestorových limitov v najrizikovejšom 
úseku kolízii zveri s účastníkmi dopravy v trase D2 v oblasti Záhorskej nížiny.  
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Navrhovaný variant (variant č.2 - realizácia ekoduktu v km 13,675 trasy diaľnice D2) 
o Svojim funkčným prevedením oživí a podporí funkciu existujúcich biokoridorov v krajine na 

regionálnej, ale aj na nadregionálnej úrovni (zelený most je súčasťou migračného koridoru 
Alpy – Karpaty). 

o Dôjde k vybudovaniu bezbarierového prechodu pre zver trasovaného ponad teleso diaľnice 
D2, čo umožní bezkolízne prechody populácií fauny zo západnej časti Chránenej krajinnej 
oblasti Záhorie charakteristickej výskytom lužných lesov na riečnych terasách Moravy 
do východnej časti Chránenej krajinnej oblasti Záhorie s typickými borovicovými lesmi a 
naopak. 

o Lokalita pri Moravskom Svätom Jáne je vhodná pre umiestnenie stavby a to ako z pohľadu 
existujúcej krajinnej štruktúry a jej využívania, tak aj z hľadiska limitov a potenciálu lokality 
v rámci sledovaného územia, čiže oblasti Záhorskej nížiny. 

o Stavba oproti súčasnému stavu prispeje k zníženiu / zabráneniu stretov zveri s automobilmi 
na diaľnici D2, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici, jazda 
vozidlom najmä v nočných hodinách bude bezpečnejšia a menej stresová. 

o Prispeje k prepojeniu lokálnych populácií, genetickej výmene a udržaniu genetickej 
rozmanitosti genofondu populácií, ako aj k osídľovaniu lokalít mladými jedincami, presunom 
jedincov na krátke vzdialenosti za potravou atď.  

o Realizácia zeleného mostu prispeje k zvýšeniu biodiverzity územia prostredníctvom 
plánovaných vegetačných úprav, v súčasnosti dominuje v hodnotenom území jednotvárny 
obraz krajiny v podobe zastúpenia borovicových monokultúr. 

o Stavba podporuje zachovanie konektivity krajiny, oživuje a dovybudováva krajinnú 
štruktúru, ktorá je v súčasnosti fragmentovaná telesom diaľnice D2. 

o Realizácia zeleného mostu bude mať pozitívny vplyv aj na lokality biocentier, biokoridorov 
a genofondových plôch ležiacich v jej bližšom, či širšom okolí. 
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 1. Naplnenie požiadaviek rozsahu hodnotenia MŽP SR 
Zo stanovísk doručených k zámeru: „Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt 
AKK Basic“ a po jeho preštudovaní vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie 
rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou. Naplnenie týchto 
požiadaviek je obsahom príslušných kapitol tejto správy o hodnotení, podľa Rozsahu hodnotenia 
MŽP SR (č. 10219/2010-3.4/ml), zo dňa 23.12.2010.   
 
 Požiadavka Odkaz 

1. podrobnejšie identifikovať migračné koridory zveri 

Časť C, II./7.4. Významné migračné 
koridory živočíchov  + príloha správy – 
prezentácie a zápis z pracovného 
stretnutia 

2. podrobnejšie určiť zloženie navádzacích prvkov a druhy zelene 

pripomienky zapracované, časť B, 
II/7./7.2.1. Návrh riešenia vegetačných 
úprav, 7.2.1.5. Zloženie navádzacích 
prvkov a druhy zelene 

3. prerokovať s Rakúskou stranou dosah migračných koridorov, 
presahujúcich štátne hranice 

príloha správy – zápis z pracovného 
stretnutia, 15/3/2011 

4. popísať riešenie zamedzenia prístupu ľudí na ekodukt Časť C, III./1.Vplyvy na obyvateľstvo 

5. na verejné prerokovanie pripraviť vhodnú vizuálnu prezentáciu 
navrhovanej činnosti (napr. počítačovú simuláciu objektov a pod.) 

spracovateľ správy o hodnotení má 
k dispozícii fotografie a ortofotomapu 
hodnoteného územia   

6. podrobnejšie rozpracovať opatrenia na minimalizáciu identifikovaných 
vplyvov 

Časť C, IV. Opatrenia na prevenciu, 
elimináciu, minimalizáciu 
a kompenzáciu vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie a zdravie 

7. vyhodnotiť všetky ostatné pripomienky doručené k zámeru Kap. III/1./1.4. 
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XI. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy 
o hodnotení podieľali 
 
 
1. Meno spracovateľa Správy o hodnotení 
Spracovateľom Správy o hodnotení je firma EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.    
 
 
2.  Zoznam riešiteľov  
 
Zodpovedný riešiteľ:  

Mgr. Tomáš Šembera 
Ing. Ivan Šembera, CSc. 

 
Spoluriešitelia: 
 

Mgr. Ľubomír Modrík  
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XII. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú 
k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie 
správy o hodnotení 
1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie 
• Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. s r.o. Banská 

Štiavnica, 2002  
• Diaľnice a rýchlostné cesty, vzťah k „Natura 2000“, Slovenská správa ciest, 10/2004  
• Environmentálna databáza firmy EKOJET, s.r.o. a jej dokumentácie hodnotenia vplyvov 

činností na životné prostredie – Zámery alebo Správy E.I.A.  
• Európsky významné biotopy na Slovensku, Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s DAPHNE 

– Inštitút aplikovanej ekológie, Viceníková A., Polák P., Banská Bystrica, 2003 
• Geologická mapa Slovenska. M 1:500 000, MŽP SR, GS SR, Bratislava, 1996 
• IG Mapa SSR, GS SR, 1988 
• Katalóg biotopov Slovenska, DAPHNE – IAE, Stanová, V., Valachovič, M., Bratislava, 2002 
• Komplexný monitorovací systém životného prostredia  územia Slovenskej republiky, Čiastkový 

monitorovací systém - voda 2005, SHMÚ, 2006 
• Korec, P., Lauko, V., Tolmáči, L., Zubriczký, G., Mičietová, E. (1997): Kraje a okresy Slovenska 

(Nové administratívne členenie), Q 111, Bratislava 
• Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2005-2006, SHMÚ, Bratislava, 2007 
• Metodika získania terénnych údajov pre zabezpečenie migračného profilu voľne žijúcich 

živočíchov cez diaľnicu D2 a železničnú trať č. 110 (Bratislava – Kúty), ŠOP SR, Správa CHKO 
Záhorie, Ing. Dušan Valachovič, Mgr. Rudolf Jureček, Malacky, 2006 

• Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanická mapa ČSSR – SSR, Mapová a textová časť  
• Ochrana živočíchov na pozemných komunikáciách, Klescht, V., Valachovič, D., ŠOP SR, 

Banská Bystrica, 2002 
• Ročenka priemyslu 2010, ŠÚ SR 2010 
• Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2000 – 2005, SHMÚ, Bratislava 
• RÚSES okresu Senica, Halada a kol., Nitra, 1994 
• Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2004. MŽP SR, 2005 
• Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002, SAŽP B. Bystrica, 2003 
• Sprievodná správa a výkresy k Technickej štúdii Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. 

Ján pre projekt AKK Basic Ekodukt Záhorie km 13,425 a km 13,675, (Ing. P. Federič, Ing. M. 
Mušák, Bratislava, 09/2010). 

• Štúdia uskutočniteľnosti: „Ekodukt Záhorie“, INTERREG IIIA Rakúsko – SR 2004 – 2006“, 
Bratislava, 2007 

• Územný plán obce Moravský Svätý Ján, návrh, Ing.arch. R. Vámoš a kol., Bratislava, 2007 
• Územný plán veľkého územného celku Trnavský kraj, 1997 – Zmeny a doplnky č. 1, 2002, 

Zmeny a doplnky č.2, 2007 
• Významné vtáčie územia na Slovensku, SOVS, 2004 
• Zborník prác SHMÚ. Zväzok 33/I, Alfa, Bratislava 
• Zdravotnícka ročenka SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava 2009 
• www.sopsr.sk, www.sazp.sk, www.shmu.sk, www.air.sk, www.statistics.sk, www.obce.info 

http://www.sopsr.sk
http://www.sazp.sk
http://www.shmu.sk
http://www.air.sk
http://www.statistics.sk
http://www.obce.info
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XIII. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom 
(pečiatkou) oprávneného zástupcu spracovateľa správy o 
hodnotení a navrhovateľa 

 
Potvrdzujem správnosť údajov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   .................................................................                   ......................................................................          

    Mgr. Tomáš Šembera,                                                    Ing. Viktória Chomová,  
   za spracovateľa Správy o hodnotení                          členka predstavenstva, investičná riaditeľka, 

                                                                                          za navrhovateľa 
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