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NETECHNICKÉ ZHRNUTIE 

 
I. ÚČEL PROJEKTU 

 
Predmetný  úsek  diaľnice  D1  je  súčasťou  dopravného  koridoru  č. V,  jeho  modifikácie  na  území  
Slovenskej  republiky  vetvou  „A“,  v trase  Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod  (Ukrajina),  
v súlade  s trasami  európskych  multimodálnych  dopravných  koridorov,  definovaných  na  
Paneurópskej  konferencii  o doprave  (Kréta,  1994) a v súlade  s územným  plánom  VÚC  
Prešovského  kraja.  Tento  úsek  diaľnice  bude  súčasťou  hlavného  diaľničného  ťahu  D1  na  
území  Slovenskej  republiky. 
Navrhovaná  diaľnica  D1  v úseku  Fri čovce – Svinia ,  napojením  na  úsek  D1  v prevádzke  Široké 
– Fričovce,  preberie  podstatnú  časť  celkovej  dopravy  z úseku  cesty  I/18,  najmä  tranzitnú  
nákladnú  dopravu.  Dobudovaním  úseku  diaľnice  D1  Beharovce - tunel  Branisko – Široké – 
Fričovce – Svinia – Prešov západ  vznikne  súvislý  úsek  diaľnice  v dĺžke  cca  31,6 km,  ktorý  
poskytne  účastníkom  premávky  vyšší  komfort,  zvýši  sa  plynulosť  a bezpečnosť  dopravy.  
Jestvujúca  cesta  I/18  po  vybudovaní  predmetného  úseku  diaľnice  D1  bude  slúžiť  najmä  
regionálnej  doprave  a bude  zároveň  slúžiť  na  obsluhu  územia. 
 
 

II. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  
 
 Začiatok  úseku  diaľnice  je  v  km  79,683  úseku  D1  Fričovce,  obchvat,  ktorý  je  v  prevádzke.  
Plynulo  nadväzuje  na  priestorové  vedenie  diaľnice  D1  v tomto  úseku.  Trasa diaľnice  D1  je  od  
začiatku  úseku  až  po  km  84,16  navrhnutá  severne  od  cesty  I/18,  mimo  zastavané  územie  
obcí  Hendrichovce,  Bertotovce.  V km  84,16  križuje  mimoúrovňovo  cestu  I/18  a prechádza  na  
južnú  stranu  od  cesty  I/18,  za  obec  Chmiňany.  Od  km  87,4  až  po  kríženie  s potokom  Svinka  
je  trasa  diaľnice  vedená  vo  svahu  nad  údolím  potoka  Svinka.  Koniec  úseku  diaľnice  D1  je  
v súčasnosti  realizovanej  križovatke  Svinia,  v km  90,900.  Šírkové usporiadanie navrhovanej  
diaľnice  D1  zodpovedá  kategórii  D 26,5/100.   Celková  dĺžka  predmetného  úseku  diaľnice  D1  je   
11 217 m.   

Navrhovaná  diaľnica  D1  v svojej  trase  mimoúrovňovo  križuje  vetvu  križovatky  Fričovce  (smer  
I/18  Prešov – D1  Poprad),  cestu  I/18,  cesty  III. triedy  (018 189,  5439, 018 190,  018191),  hlboké  
údolia  s potokmi  (Libešanský  potok,  Štefanovský  potok,  Lazný  jarok,  Hermanovský  potok,  potok  
Svinka,  potok  Jakubovianka)  a vetvu  križovatky  Svinia  (smer  I/18 Poprad – D1 Prešov). 

Rozhodujúcimi  časťami  stavby  (objektmi)  je  teleso  diaľnice  D1,  15  mostných  objektov  na  
diaľnici  (dĺžka  mostných  objektov  spolu  2 608 m),  12  zárubných  múrov,  prístupové  cesty  
a protihlukové  steny.  Ďalej  sú  súčasťou  stavby  nevyhnutné  úpravy  cesty  I/18  a ciest     III/018 
189,  III/018 190  a III/018 191,  preložky  resp.  úpravy  dotknutých  nadzemných  a podzemných  
inžinierskych  sietí.  Diaľnica  D1  bude  vybavená  prvkami  informačného  systému  (telefóny  
núdzového  volania,  dopravné  značky  s premenlivou  symbolikou,  kamerový  dohľad,  
meteozariadenie,  sčítač  dopravy)  a odvodnená  diaľničnou  kanalizáciou.  V celej  dĺžke  bude  
diaľnica  oplotená.     

Navrhované  priestorové  vedenie diaľnice  D1 nezasahuje  do  jestvujúcej zástavby obcí  
Hendrichovce,  Bertotovce,  Chmiňany,  Chminianska  Nová  Ves,  trasa  je  navrhnutá  v súlade  so  
zámermi  dotknutých  obcí  a v súlade  s územno-plánovacou  dokumentáciou  obce  Chminianska  
Nová  Ves,  rešpektuje  jestvujúci  tvar  križovatky  Fričovce  na  začiatku  úseku  a tvar  križovatky  
Svinia  na  konci  úseku,  navrhnutý  v rámci  stavby  D1  Svinia – Prešov západ.   

 
Umiestnenie stavby v území 
Stavba je umiestnená v Prešovskom kraji, v okrese Prešov, v katastrálnych územiach Fričovce, 
Hendrichovce, Bertotovce, Chmiňany, Chminianska Nová  Ves, Svinia 
 
Technické riešenie 
− kategória diaľnice D1  : D 26,5/100  
− celková dĺžka stavby diaľnice D1 : 11,217 km 
− mostné objekty   : na diaľnici D1 – 16 ks v celkovej dĺžke 2669,0 m 
− cesty    : úprava cesty I. triedy – v celkovej dĺžke 400,0 m 
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: úprava ciest III. triedy v celkovej dĺžke 300,0 m 
: prístupové cesty v celkovej dĺžke 3241,28 m 
: úprava poľnej cesty v dĺžke 50,0 m 

− zárubné múry   : 12 objektov, celková plocha líca zárubného múra je 16 844 
m2 

− úprava vodného toku  : 4 objekty v celkovej dĺžke 572,27 m 
−   protihlukové steny   : 3 objekty, celková dĺžka 3505,0 m 
− ďalšie stavebné objekty  : oplotenie 

     : kanalizácie, preložky vodovodov,  
     : preložky vzdušných vedení VN, VVN,   
     : preložky káblových vedení ST, VET, ORANGE, SSE, ŽSR 
     : informačný systém diaľnice 
     : úprava a preložka STL a VTL plynovodov 

 
 

III. CHARAKTERISTIKA OVPLYVNENEJ OBLASTI 
 
Trasa  diaľnice  D1  Fričovce – Svinia  je  vedená  v katastrálnom  území  obcí  Fričovce,  
Hendrichovce,  Bertotovce,  Chmiňany,  Svinia  a okrajom  sa  dotýka  aj  katastrálneho  územia  
Chminianskej  Novej  Vsi.  Trasa  diaľnice  má  smerovo  západo - východnú  orientáciu,  je  vedená  
prakticky  súbežne  s cestou  I/18,  pričom  ju  v jednom  mieste  mimoúrovňovo  križuje,  mimo  
zastavané  územie  obcí.  Záujmové  územie  je  na  západnom  okraji  ohraničené  križovatkou  
Fričovce,  na  východnom  okraji  križovatkou  Svinia,  na  južnom  okraji  jestvujúcou  cestou  I/18  
a svahmi  nad  obcami  Chmiňany  a Chminianska  Nová  Ves,  na  severnom  okraji  svahmi  nad  
obcami  Hendrichovce  a Bertotovce,  cestou  I/18,  potokom  Jakubovianka  a potokom  Svinka.  
V súčasnosti  sa  záujmové  územie  v prevažnej  časti  využíva  na  poľnohospodárske  účely,  či  už  
ako  orná  pôda  alebo  ako  pasienky,  menšiu  časť  územia  tvoria  lesné  porasty.  V katastri  
nehnuteľností  sú  plochy  predmetného  územia  evidované  ako  orná  pôda,  trvalý  trávny  porast,  
les  a ostatná  plocha.  Na  základe  dostupných  informácií  sa  v záujmovom  území  nenachádzajú  
ložiská  nerastov,  nerealizuje  sa  banská  činnosť,  nenachádzajú sa tu žiadne chránené územia, ani  
iné  záujmy,  ktoré  je  potrebné  chrániť  v zmysle  príslušných  právnych  predpisov. 
 
 

IV. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY ENVIRONMENTÁLNEHO PROS TREDIA 
 

Z hľadiska morfológie terénu diaľnica D1 je situovaná v pahorkovitom až horskom území, pričom 
pretína údolia miestnych vodných tokov. Tieto údolia majú šírku cca 300 m a hĺbku cca 50 m, sklony 
svahov dosahujú cca 20 %. V údolí potoka Veľká Svinka prechádza diaľnica územím mierne zvlneným 
až pahorkovitým so sklonmi svahov do 15 %. 

Z geologického  hľadiska  je  dotknuté  územie  súčasťou  celku  Šarišskej  vrchoviny,  časti  
Chminianska  brázda  a celku  Spišsko-šarišského  medzihoria,  podcelku  Šarišské  Podolie.    Územie  
má  v celej  trase  pahorkatinný  reliéf.  Povrch  terénu  je  prevažne  hladko  modelovaný  s plochými  
hrebeňmi  a kótami  pahorkov.  Eróznymi  procesmi  sú  vytvorené  strmé  svahy.  Svahy  sú  
rozbrázdené  eróznymi  ryhami  a miestami  porušené  svahovými  deformáciami -  zosuvmi  
(potenciálnymi  a fosílnymi)  Šmykové  plochy  sú  na  styku  kvartérnych  a paleogénnych  hornín,  
u fosílneho  zosuvu  nad  obcou  Chmiňany  boli  svahovým  pohybom  postihnuté  aj  paleogénne  
horniny.  Sklony  svahov  smerujú  do  údolia  potoka  Svinka.  Podľa Inžinierskogeologického 
prieskumu  (GEOHYCO, a.s.  Bratislava,  máj  1998)  sa  na  stavbe  záujmového  územia  podieľajú: 
•  centrálno-karpatský  paleogén,  zastúpený  v prevažnej  miere  ílovcovo-pieskovcovým  súvrstvím,  

kde  v úseku  Bertotovce – Chminianska  Nová  Ves  prevládajú  pieskovce  nad  ílovcami 
•  neogén 
• kvartér,  ktorý  sa  nachádza  na  povrchu  celého  hodnoteného  územia.  Je  tvorený  deluviálnymi  

sedimentami  (jemnozrnné  zeminy,  íly  s úlomkami  ílovcov  a pieskovcov,  hlinito-kamenitá  suť),  
ďalej  fluviálnymi  sedimentami  (štrky  s prímesou  jemnozrnných  zemín,  íly,  hliny)  a terasovými  
sedimentami,  ktoré  sú  na  svahoch  údolnej  nivy  potoka  Svinka  (štrkovité  íly,  ílovité  štrky)     

Podľa  Atlasu  SSR  (1980)  patrí  záujmové  územie  do  mierne  teplej  oblasti,  mierne  vlhkej,  
s chladnou  zimou. Ide  o typ  horskej  klímy,  subtyp  teplá,  s malou  inverziou  teplôt,  vlhká  až  
veľmi  vlhká.  Priemerný  ročný  úhrn  zrážok  je  600-780 mm.  Najchladnejším  mesiacom  roka  je  
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január,  najteplejším  júl.  V záujmovom  území  prevládajú  severozápadné  a severné  prúdenie  
vetrov,  príp.  severozápadné  až  západné  prúdenie.   

Podľa  mapy  seizmických  oblastí  na  území  bývalej  ČSSR  (STN  73 0036  a Atlasu  inžiniersko-
geologických  máp  SSR)  patrí  záujmové  územie  do  seizmickej  oblasti  s predpokladanou  
intenzitou  nižšou  ako  6° M.C.S.  Tektonické  poruchy  v oblasti  Chminianska  Nová  Ves  smeru  
ZJS-VSV  a JJZ-SSV  sú  hodnotené  ako  zlomové  poruchy  s predpokladanou  neotektonickou  
aktivitou.  
Záujmové  územie  je  odvodňované  do  povodia  rieky  Hornád,  jeho  prítokom – potokom  Svinka  
s prítokmi  Štefanovský  potok,  Lazný  jarok,  Hermanovský  potok,  potok  Jakubovianka.  Medzi  
vodárenské  toky  patrí  potok  Svinka,  ktorý  patrí  tiež  medzi  vodohospodársky  významné  toky. 
Navrhovaná diaľnica D1 prechádza cez záplavové územie potoka Veľká Svinka. Potok Veľká Svinka 
nemá v tomto území upravené koryto, pričom jestvujúce koryto s obojstrannými brehovými porastmi 
prevedie prietok zodpovedajúci Q5, pri prietoku väčších vôd dochádza k vybreženiu a zaplaveniu 
okolitých poľnohospodársky využívaných pozemkov. Diaľnica križuje záplavové územie mimo 
zastavaného územia, pričom veľkosť mostného otvoru v maximálnej miere zohľadňuje toto územie 
tak, aby diaľnica netvorila výraznú prekážku so vzdutím vodnej hladiny. V záujmovom  území  sa  
nenachádzajú  evidované  vodné  zdroje.  V lokalite  „Suché  hony“  (extravilán  obce  Chmiňany,  vo  
vzdialenosti  cca  200 m  od  cesty  I/18),  v údolnej  náplavovej  nive  potoka  Svinka  má  obec  
Chmiňany  vybudované  3  vŕtané  studne,  ktoré  sú  uvažované  ako  vodný  zdroj  pre  zásobovanie  
vodou  obcí  Chmiňany  a Chminianska  Nová  Ves.  Južne  od  diaľnice  D1  (km  86,200),  vo  
vzdialenosti  cca  490 m,  je  uvažované  s vybudovaním  zemného  vodojemu,  do  ktorého  bude  
dopravovaná  voda  z vodných  zdrojov.  Navrhovaná  diaľnica  D1  bude  pravdepodobne  prechádzať  
PHO  2. Stupňa  vodného  zdroja.   

Poľné  a prístupové  cesty  sú  navrhnuté  tak,  aby  bol  zabezpečený  prístup  na  všetky  pozemky,  
rozdelené  diaľnicou.  V dotknutom  území  sa  v okolí  diaľnice  (ochrannom  pásme)  neuvažuje  so  
zástavbou. 

V trase  diaľnice,  ani  v jej  bezprostrednej  blízkosti  sa  nenachádza  žiadna  kultúrna  pamiatka.   

Na  základe  dostupných  informácií  sa  v záujmovom  území  nenachádzajú  ložiská  nerastov,  
nerealizuje  sa  banská  činnosť,  ani  iné  záujmy,  ktoré  je  potrebné  chrániť  v zmysle  príslušných  
právnych  predpisov. 

Navrhovaná  trasa  diaľnice  D1  priamo  nezasahuje  do  žiadneho  chráneného  územia,  ani  
ochranného  pásma  územia  osobitne  chránených  podľa  Zákona  o ochrane  prírody.  Navrhovaná  
trasa  diaľnice  je  situovaná  v krajine  s prvým  stupňom  ochrany  v zmysle  zákona  č. 543/2002 Z.z. 
V trase projektovanej diaľnice D1 v úseku Fričovce – Svinia sa nenachádzajú žiadne územia 
európskej siete chránených území NATURA 2000 (chránené vtáčie územie alebo územie európskeho 
významu).  

Pri terénnom prieskume  lokalít  v júni 2008, ktorú vykonali odborní zamestnanci ŠOP SR, boli 
zmapované nasledovné typy biotopov: 
1. Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (kód NATURA 6510) – biotop európskeho významu, na 

celkovej ploche cca 12098 m2 
2. Tr 1c Suchomilné travinno - bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (kód NATURA 

6210) – biotop európskeho významu. na celkovej ploche cca 17930 m2 
3. Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky – biotop národného významu, na celkovej ploche cca 

14366 m2    
4. Ls 5.1 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy ( kód NATURA 9130), na celkovej ploche cca 

44615 m2. 
V k.ú.  Chmiňany,  južne  od  diaľnice  (v  km  cca  87,6 – 87,7)  bol  evidovaný  výskyt  chráneného  
druhu  rastliny  črievičník  papučkovitý  (Cypripedium  calceolus L.).  Počas terénneho prieskumu 
v júni 2008 nebol potvrdený. Navrhovaná  trasa  diaľnice  sa  pravdepodobne  nedotkne  miesta  
výskytu  chráneného  druhu  rastliny.   

V sledovanom území je rieka Torysa so svojimi prítokmi súčasťou významnej migračnej trasy vtáctva, 
ktorá má nadregionálny význam. V regionálnych a lokálnych podmienkach sa stávajú časti územia s 
bohatou nelesnou stromovou a krovitou vegetáciou prirodzenými migračnými trasami zveri.  
Podľa R - ÚSES pre okres Prešov sa za biokoridor regionálneho významu považuje tok rieky Malá 
Svinka, v úseku od Kojatíc rieka Svinka s priľahlými brehovými porastami. Ako biokoridory na 
regionálnej úrovni sú navrhnuté rieka Torysa a Sekčov a lesné komplexy Stavenec - Hložie - Vinica. 
Navrhované  priestorové  vedenie  diaľnice  a technické  riešenie  častí  stavby  (najmä  mostov)  
umožní  zachovať  funkciu  biokoridorov  a biocentier.     
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V. HODNOTENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA,  ZA PREDPOKLADU NEIMPLEMENTOVANIA  

INVESTÍCIÍ 
 
Jestvujúca cesta I/18 v úseku  Fričovce – Svinia  zodpovedá  takmer  v celej  dĺžke  šírkovému  
usporiadaniu  kategórie  C 11,5.  Prechádza  intravilánom  obcí  Hendrichovce,  Bertotovce  
a Chminianska  Nová  Ves.   Na  základe  dopravno-inžinierskej  analýzy,  ako  aj  predpokladaného  
vývoja  rastu  intenzity  dopravy  je  zrejmé,  že  kapacita  jestvujúceho  úseku  cesty  I/18  je už v 
súčasnosti prekročená.  Z dôvodu  nárastu  intenzity  dopravy  a najmä  vysokého  podielu  
nákladných  vozidiel  (takmer  31 %)  sú  obmedzené  manévrovacie  možnosti  účastníkov  dopravy  
a zároveň  je  obmedzená  plynulosť  dopravy.  V predmetnom  úseku  dochádza  k  častým  
dopravným  nehodám,  často  aj  s tragickými  následkami.  Vzhľadom  na  tieto  skutočnosti  sa 
hodnotí  stavebno-technický  stav  tohto  úseku  cesty  I/18  ako  nevyhovujúci.    

V prípade,  že  by  sa  výstavba  diaľnice  D1  nerealizovala,  z dopravného  hľadiska  by  zostala  
súčasná  situácia  smerovania  dopravy,  s nárastom  intenzity  na  ceste  I/18.  Jestvujúca  intenzita  
dopravy  a predpokladaný  nárast  intenzity  dopravy  poukazujú  na  skutočnosť,  že  v časti  úseku  už  
je naplnená cesty  I/18  v jestvujúcom  šírkovom  usporiadaní  a následne  dôjde  aj  k poklesu  
výkonnosti  komunikácie.  Bolo  by  potrebné  rozšíriť  komunikáciu  tak,  aby  vyhovovala  kategórii  C 
22,5/80,  príp.  vybudovať  preložku  cesty  I/18  mimo  zastavaného  územia.  To  by  malo  za  
následok  nielen  vynaloženie  finančných  prostriedkov,  ale  aj  zásah  do  jestvujúcej  zástavby  
v danom  území  a záber  pozemkov.  Zároveň  by  bolo  nevyhnutné  rekonštruovať  úrovňové  stykové  
križovatky  cesty  I/18  s cestami  III. triedy. Takéto  riešenie  nie je   z hľadiska  koncepčnosti  rozvoja  
cestnej  siete,  ako  aj  dopadov  na  životné  prostredie  vhodné. 
 
 

VI. DODRŽIAVANIE SÚLADU ČINNOSTI S ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU 
 
Navrhovaná  trasa  diaľnice  D1  v úseku  Fričovce – Svinia  je  v súlade  s Územným  plánom  
veľkého  územného  celku  [ UPN VÚC, ÚPN VÚC Prešovského kraja – zmeny a doplnky 2009 (SAŽP 
CKEP Prešov)]  Prešovského  kraja.   
 
Fričovce – na základe informácií starostu obce, obec nemá vypracovanú územnoplánovaciu 
dokumentáciu.  
Hendrichovce  – nemajú vypracovaný územný plán 
Bertotovce  – vypracovaný a schválený Územný plán obce (Ing. arch.Kunec, Prešov 2008). 
V územnom pláne sa počíta s  diaľnicou v navrhovanej polohe. 
Svinia  – Územný plán obce Svinia (ARCHEKO s.r.o, Prešov, Ing.arch. Vladimír Ligus, 2006), územný 
plán počíta s trasou diaľnice v projektovanej polohe.  
Kojatice  – Územný plán obce (Architektonický ateliér Atyp, 2008), trasa diaľnice D1 je vedená 
v severnej časti katastrálneho územia, stavba je v súlade s ÚPN. 
Chminianska Nová Ves – má v platnosti Územný plán obce Chminianska Nová Ves (vypracoval 
Ing.arch. Polák, Domotvorba Prešov, 1993), trasa diaľnice do katastra obce nezasahuje 
Chmiňany  – návrh územného plánu obce (Ing. arch. Polák, apríl 2010). Podľa ÚPN – O Chmiňany 
má južne od intravilánu katastrom obce prechádzať diaľnica D1; bude kategórie D 26,5/100. 
V riešenom území nedôjde k žiadnemu napojeniu priľahlej cestnej siete na túto komunikáciu 
najvyššieho významu; kríženie s cestami III/018190 a III/018191 (do Ondrašoviec) bude 
mimoúrovňové. Riešenie je v súlade s platnou ÚPD. 
 
 
VII. PRAVDEPODOBNÝ DOPAD NA ÚZEMIA 

 
Navrhovaná stavba je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V trase navrhovanej diaľnice sa nenachádzajú územia, 
ktoré vyžadujú osobitnú ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.  
Južne  od  diaľnice  D1  (km  86,200),  vo  vzdialenosti  cca  490 m,  je  uvažované  s vybudovaním  
zemného  vodojemu,  do  ktorého  bude  dopravovaná  voda  z vodných  zdrojov.  Navrhovaná  
diaľnica  D1  bude  pravdepodobne  prechádzať  PHO  2. stupňa  vodného  zdroja.   
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Najzávažnejšie vplyvy činnosti na zložky životného prostredia a opatrenia na ich zníženie resp. 
elimináciu  
Znečistenie ovzdušia 
Znečistenie ovzdušia vplyvom automobilovej dopravy má negatívny vplyv na celkový stav životného 
prostredia. Počas prevádzky diaľnice sa časť znečistenia ovzdušia z dopravy presunie zo súčasnej 
cesty I/18 vedúcej cez intravilány obcí do oblasti, ktorá doteraz nebola atakovaná priamym 
nepriaznivým vplyvom dopravy. Dôjde tým k  distribúcii znečistenia na väčšie územie.  
Podľa výsledkov emisnej štúdie v posudzovaných časových horizontoch nebude dochádzať ani pri 
nepriaznivých rozptylových podmienkach k prekročeniu príslušných imisných limitov pre oxid uhoľnatý 
(2,5%) , NOx (59 %) ani pre  Pm2 (3,3%  z povoleného limitu). Po uvedení stavby do prevádzky 
nastane pokles úrovne znečistenia ovzdušia v intraviláne obcí v dôsledku prerozdelenia intenzity 
dopravy, ako aj vďaka predpokladanému poklesu špecifických emisií z motorových vozidiel. 

Na znečisťovaní ovzdušia sa okrem škodlivín z výfukových plynov cestných vozidiel podieľa aj 
zvýšená prašnosť, ktorá je spôsobená vírením usadených častíc na povrchu vozovky a v jej 
bezprostrednej blízkosti. Uvedené vplyvy sa prejavia predovšetkým počas výstavby. Predpokladá sa, 
že kvalita krytu vozovky, odvodnenie a údržba v priebehu celého roka zabezpečí minimálnu prašnosť 
počas prevádzky na diaľnici. Pri výstavbe sa budú zemné práce vykonávať pri optimálnej vlhkosti 
zemín, čo dáva predpoklady na minimálnu prašnosť. Prístupové komunikácie budú v priebehu 
výstavby pravidelne čistené, čím sa zníži možnosť vzniku sekundárnej prašnosti v okolí stavby a na 
prístupových komunikáciách. 
 
Hluk 
Odvedenie podstatnej časti dopravy z cesty I/18 na diaľnicu D1 bude mať pozitívny vplyv na zníženie 
emisií hluku z dopravy v okolí cesty I/18, kde sú už v súčasnosti prekračované povolené limity hluku. 
Zároveň sa však presunie produkcia hluku do lokalít, v ktorých sa doteraz tento jav neprejavoval. 
Podľa výsledkov hlukovej štúdie bude na základe predpokladanej intenzity dopravy dochádzať na D1  
k prekračovaniu povolených hygienických limitov hluku v dennej aj nočnej dobe v niektorých lokalitách, 
najmä v Bertotovciach, Chmiňanoch a v Chminianskej Novej Vsi. Za účelom eliminácie hlukovej 
záťaže sú navrhnuté protihlukové opatrenia v podobe protihlukových stien a to v úsekoch: 

-  km 87.0 až 89.9 D1 vľavo pri obci Chmiňany 
-  km 90.2 D1 vľavo pri obci Chminianska Nová Ves 
-  km 83.3 až 83.7 D1 vpravo pri obci Bertotovce 

Osadenie protihlukových stien zabezpečí dosiahnutie povolenej úrovne hluku v zastavaných častiach 
dotknutých obcí. 
 
Vplyvy na horninové prostredie a pôdu 
Medzi dominantné vplyvy výstavby diaľnice na horninové prostredie možno zaradiť : 

- narušenie stability svahov zemnými prácami a aktiváciou zosuvov, 
- eróziu a zvetrávanie, 
- ukladanie materiálu z budovania zárezov. 

Horninové prostredie vplýva na realizovateľnosť, resp. ekonomickú náročnosť realizácie, 
predovšetkým v úsekoch zárezov a v úsekoch náchylných na tvorbu zosuvov stavby. Poloha  diaľnice  
a súvisiacich  častí  stavby  je  navrhnutá  tak,  aby  objem  zemných  prác  bol  vyrovnaný  a nebolo  
potrebné  otvárať  zemník,  resp.  ukladať  prebytočnú  zeminu  na  depóniu.  Vzhľadom  na  
geologickú  stavbu  záujmového  územia,  tvorenú  jemnozrnnými  zeminami,  ktoré  sú  málo  vhodné,  
resp.  nevhodné  na  výstavbu  zemného  telesa  diaľnice,  navrhuje sa  násypové  teleso  diaľnice  D1  
realizovať  sendvičovým  spôsobom, t.j.  striedaním  vrstiev  zeminy  s vrstvou  štrkovitého  materiálu.  
Štrkovitý  materiál  do  sendvičovej  konštrukcie  násypu sa dovezie z lomu, ako  vhodná  lokalita  sa  
javí  lom  Maglovec,  príp.  lom  Margecany. 

V dôsledku realizácie diaľnice dôjde k záberom poľnohospodárskej pôdy, lesnej pôdy a TTP, naruší sa 
organizácia pôdneho fondu (rozdelenie honov, prerušenie existujúcich poľných ciest atď.), môže dôjsť 
k ovplyvneniu pôdnej erózie a ku kontaminácii pôd a poľnohospodárskych kultúr pozdĺž diaľnice. 
Ochranu PPF počas výstavby je potrebné zabezpečiť najmä minimalizáciou záberov pre manipulačné 
pásy, stavebné dvory a dočasné depónie materiálov. Ochrana pred kontamináciou pôd ropnými 
látkami zo stavebných mechanizmov je možná len dôslednou údržbou stavebných strojov, aby sa 
zabránilo úkvapom do pôdy. Stavebné dvory je potrebné situovať na spevnených plochách. 
Základným opatrením na ochranu poľnohospodárskych pôd je vykonať skrývku humusového horizontu 
poľnohospodárskej pôdy v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva č. 
2341/2006-910. 
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Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu 
Výstavba a prevádzka diaľnice môže ovplyvniť kvalitu povrchových i podzemných vôd a ich režim. 
Z kvalitatívneho hľadiska je najpravdepodobnejšia možnosť kontaminácie vôd ropnými látkami pri 
poruchách a haváriách mechanizmov. Existuje tu aj nebezpečenstvo splavenia rozrušenej zeminy do 
koryta dotknutých vodných tokov, čím sa zvýši zákal a môže dôjsť k nežiaducej zmene prietokov.  
Negatívne ovplyvnenie, resp. zraniteľnosť, povrchových vôd súvisí s ich otvorenosťou, ktorej 
dôsledkom je zvýšená možnosť priameho vniknutia kontaminantov produkovaných pri výstavbe, resp. 
prevádzke, diaľnice do tokov. Vo všeobecnosti platí, že najviac zraniteľné sú povrchové toky malých 
prietokov, a to najmä počas výstavby.  
Miera zraniteľnosti podzemnej vody závisí od priepustnosti a hrúbky pokryvných útvarov, 
hydrogeologických vlastností a pozície zvodneného kolektora, ako aj úrovne hladiny podzemnej vody. 
Zvýšená miera priepustnosti kolektora vytvára všeobecne vhodnejšie podmienky pre relatívne rýchlu 
migráciu kontaminantov prostredníctvom prúdenia podzemnej vody. Pri havarijných situáciách 
a nevhodnej úprave povrchu hrozí riziko zhoršovania kvality vôd kumulatívnym vplyvom. Ohrozenosť 
a zraniteľnosť vôd je viazaná prevažne na úseky križovania, resp. priblíženia sa komunikácií 
k povrchovým tokom. 
Potenciálne riziko tu dočasne predstavujú i stavebné dvory a zariadenia staveniska (možné úniky 
splaškových vôd a kontaminantov do podzemnej vody). 
V záujmovom  území  sa  nenachádzajú  evidované  vodné  zdroje.  V lokalite  „Suché  hony“  
(extravilán  obce  Chmiňany,  vo  vzdialenosti  cca  200 m  od  cesty  I/18),  v údolnej  náplavovej  nive  
potoka  Svinka  má  obec  Chmiňany  vybudované  3  vŕtané  studne,  ktoré  sú  uvažované  ako  
vodný  zdroj  pre  zásobovanie  vodou  obcí  Chmiňany  a Chminianska  Nová  Ves.  Južne  od  
diaľnice  D1  (km  86,200),  vo  vzdialenosti  cca  490 m,  je  uvažované  s vybudovaním  zemného  
vodojemu,  do  ktorého  bude  dopravovaná  voda  z vodných  zdrojov.  Navrhovaná  diaľnica  D1  
bude  pravdepodobne  prechádzať  PHO  2. Stupňa  vodného  zdroja.  Medzi  vodohospodársky  
významné  toky  patrí  potok  Svinka.  Zrážkové  vody  z diaľnice  budú  odvedené  do  diaľničnej  
kanalizácie,  diaľničnou  kanalizáciou  do  odlučovačov  ropných  látok  a odtiaľ  budú  vypúšťané  do  
recipientov.  Odlučovače  ropných  látok  budú  zachytávať  a čistiť  zrážkové  vody  z vozovky  
diaľnice.  Konštrukcia  a funkcia  odlučovačov  ropných  látok  musí  zodpovedať  STN EN 858-1  
a 858-2.  V úseku,  kde  bude  diaľnica  prechádzať  predpokladaným  PHO  2. Stupňa  vodného  
zdroja,  sa navrhujú  spevnené  priekopy. 
 
Vplyvy na prírodu a krajinu 
Stavba sa bude realizovať v území, v ktorom platí I. stupeň ochrany, nenachádzajú sa tu žiadne 
chránené územia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. 
Vplyvy na biotu sa najvýraznejšie prejavia predovšetkým pri výstavbe diaľnice vo voľnej krajine, a to : 

- priamou likvidáciou biotopov, 
- zásahmi a ovplyvnením funkcií biotopov (úpravy vodných tokov), 
- vytvorením, resp. posilnením, bariéry v migračnom koridore, 
- vplyvom hluku, exhalátov a posypových látok na biotopy v blízkosti diaľnice. 

Stavba si vyžiada nevyhnutný výrub drevín v trase diaľnice a to na lesnom pôdnom fonde ako aj mimo 
les. Brehové porasty v trase diaľnice budú likvidované len v nevyhnutnom rozsahu v šírke diaľnice 
a jej ochranného pásu a v priestore úpravy vodných tokov.  Kríženie eróznych rýh s potokmi 
a občasnými potokmi je zabezpečené mostnými objektmi bez úpravy dna eróznych rýh.  
V trase diaľnice dôjde k likvidácii biotopov európskeho a národného významu: 
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (kód NATURA 6510) – biotop európskeho významu, na celkovej 
ploche cca 12098 m2 
Tr 1c Suchomilné travinno - bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (kód NATURA 6210) – 
biotop európskeho významu. na celkovej ploche cca 17930 m2 
Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky – biotop národného významu, na celkovej ploche cca 14366 
m2    
Ls 5.1 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy ( kód NATURA 9130), na celkovej ploche cca 44615 
m2. 
Na zásah do biotopu európskeho alebo národného významu treba požiadať o súhlas príslušný 
obvodný úrad životného prostredia.  
V k.ú.  Chmiňany,  južne  od  diaľnice  (v  km  cca  87,6 – 87,7)  bol  evidovaný  výskyt  chráneného  
druhu  rastliny  črievičník  papučkovitý  (Cypripedium  calceolus L.). Lokalita s výskytom tohto druhu 
nebude pravdepodobne počas výstavby dotknutá.  
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Lesný porast západne od obce Chminianska Nová Ves v súbehu s diaľnicou bude zabezpečený proti 
prenikaniu lesnej zveri na teleso diaľnice oplotením s navedením migrujúcej zveri k toku Veľká Svinka 
pod mostné objekty na diaľnici. V zmysle požiadaviek ŠOP SR budú stĺpy VN22-kV vedenia osadené 
zábranami proti sadaniu vtáctva. 
 
 
VIII. KOMPENZAČNÉ OPATRENIA 
 
Kompenzačné opatrenia predstavujú náhradu za spôsobenú ujmu, najčastejšie majetkovú, 
ekonomickú a environmentálnu. 

v socioekonomickej sfére 
Počas výstavby diaľnice D1 sa predpokladá úzka spolupráca investora, dodávateľa stavby 
a dotknutých obcí s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy výstavby na obyvateľstvo dotknutého 
územia. Bude potrebné riešiť zabezpečenie súhlasu na prejazdy ťažkých stavebných mechanizmov 
a zariadení intravilánom obcí a stanoviť podmienky dopravy na dohodnutých trasách, v rámci ktorých 
bude potrebné zabezpečiť vykonávanie údržby (čistenie, kropenie na obmedzenie prašnosti) a 
následnú opravu úsekov poškodených prejazdom ťažkých mechanizmov. Na vyhradených trasách 
bude potrebná dohoda v rámci zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky (obmedzenie 
rýchlosti, vjazdu a pod.), ako aj bezpečnosti a zmiernenia negatívnych vplyvov na kvalitu života 
dotknutého obyvateľstva (napr. vylúčenie prejazdov v blízkosti obydlí v nočných hodinách, počas 
sviatkov a pod.). 

Citlivou oblasťou sú majetkové ujmy dotknutého obyvateľstva. Zmiernenie tohto vplyvu je možné len 
adekvátnou kompenzáciou strát zodpovedajúcou požiadavkám dotknutého obyvateľstva v zmysle 
platných právnych predpisov (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov), individuálne v úzkej súčinnosti investora 
stavby, dotknutých občanov a mestského, či obecného zastupiteľstva.  

za záber po ľnohospodárskej pôdy 
Kompenzačné opatrenia týkajúce sa pôd vyplývajú z príslušných legislatívnych predpisov, konkrétne 
zo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 
245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, resp. zákon č. 219/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
220/2004 Z.z..   

za záber lesnej  pôdy 
Kompenzačné opatrenia týkajúce sa lesov vyplývajú z príslušných legislatívnych predpisov, konkrétne 
zo zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 

za výrub drevín rastúcich mimo les   
Kompenzačné opatrenia týkajúce sa výrubu drevín, budú riešené v súlade so zákonom NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacou vyhláškou MŽP č. 24/2003 Z.z., podľa ktorej 
sa určuje spoločenská hodnota drevín (resp. podľa vyhlášky MŽP SR č. 579/2008 Z.z., ktorou sa mení 
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z). Orgán ochrany prírody (obec) v súhlase s výrubom drevín stanoví 
podmienky výrubu aj podmienky náhrady za likvidované dreviny v podobe náhradnej výsadby alebo 
úhrady finančnej čiastky vo výške spoločenskej hodnoty likvidovaných drevín.  

za poškodenie, resp. zni čenie biotopov 
Na zásah do biotopu európskeho alebo národného významu bola daná  žiadosť o súhlas príslušného 
obvodného úradu životného prostredia. OÚŽP v Prešove vydal 25.8.2008 súhlas so zásahom do 
biotopov, pričom stanovil aj ďalšie podmienky vykonania činnosti, ako napríklad vykonať revitalizačné 
opatrenia a monitorovať výskyt inváznych rastlín .  
Na zásah do lokalít výskytu chráneného druhu črievičník papučkový MŽP SR rozhodnutím  zo dňa 
18.7.2008 povolilo výnimku, ktorou sa povoľuje žiadateľovi v nevyhnutnom rozsahu poškodzovať 
a ničiť chránený druh črievičník papučkový a jej biotop počas výstavby  diaľnice D1 Fričovce – Svinia.  
 
 

IX. POROVNANIE VARIANTOV RIEŠENIA 

Začiatok úseku je v jestvujúcej mimoúrovňovej križovatke (MÚK)  „Fričovce“, kde nadväzuje na úsek 
„Diaľnica D1 Fričovce obchvat“, ktorý je v súčasnosti v prevádzke od roku 2003. Trasa diaľnice 
v úseku po obec Bertotovce je situovaná na ľavom svahu potoka Veľká Svinka nad obcami 
Hendrichovce a Bertotovce. Východne od obce Bertotovce križuje diaľnica údolie potoka Veľká Svinka 
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a ďalej je situovaná na pravom svahu údolia potoka Veľká Svinka s napojením východne od obce 
Chminianska Nová ves na prevádzkovaný úsek D1 Svinia – Prešov západ v MÚK „Svinia“. Dĺžka 
navrhovaného úseku dia ľnice je 11,217 km.   
 
Najväčším rozdielom medzi variantom odporúčaným záverečným stanoviskom MŽP SR 
a projektovaným riešením je:  
-  zmena priestorovej polohy trasy diaľnice pri prechode cez obec Hendrichovce. V procese EIA 

bola diaľnica D1 situovaná priamo cez obec Hendrichovce vo vzdialenosti cca 80 m od cesty 
I/68 medzi cestou I/18 a kostolom. V DSP je diaľnica D1 situovaná severne od zastaveného 
územia obce Hendrichovce vo vzdialenosti 110 m (os D1) od posledného obytného domu.  

- Severovýchodne od obce Bertotovce bola upravená priestorová poloha diaľnice s posunom cca 
75 m smerom k obci z dôvodu vylúčenia zásahu do lesného biotopu a zachovania celistvosti 
lesného porastu.  

- Medzi obcami Bertotovce a Chmiňany bola zmenená priestorová poloha diaľnice s jej posunom 
o cca 250 m severnejšie k potoku Veľká Svinka z dôvodu zvýšenia násypového telesa pre 
vyrovnanie bilancie zemných prác a uloženie zeminy zo zárezových úsekov diaľnice.  

- Pri obci Chmiňany bola posunutá trasa diaľnice o cca 120 m západne, tak, aby posledný obytný 
objekt obce bol situovaný mimo ochranné pásmo diaľnice a zároveň diaľnica mala priestorovú 
polohu s menším zásahom do územia Chminianskeho zosuvu. 

 
Všetky zmeny vznikli v procese prípravy projektovej dokumentácie stavby ako výsledok 

optimalizácie trasy na základe pripomienok zástupcov dotknutých obcí, orgánov a odborných 
organizácií, oprávnených vyjadrovať sa k technickému riešeniu navrhovanej stavby. Uvedené zmeny 
v polohe diaľnice mali za následok zmeny v detailnom riešení ostatných objektov mostov, preložiek 
a rekonštrukcií ciest, preložiek a úprav vodných tokov, preložiek inžinierskych sietí a v rozsahu 
protihlukových opatrení.   
 

Trasa projektovanej diaľnice je vedená v koridore variantu odporúčaného Záverečným 
stanoviskom MŽP SR zo dňa 23.7.1997. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje principiálnu 
zmenu riešenia. Najvýznamnejšími zmenami sú zmeny v situovaní (posune) diaľnice, vylúčenie 
budovania mimoúrovňových križovatiek „Bertotovce“ a „Chminianska Nová Ves“, preložky a úpravy 
vodných tokov a zväčšenie rozsahu protihlukových stien. Vplyvy na obyvateľstvo a na prírodné 
prostredie môžeme v  porovnaní s pôvodne posudzovaným rozsahom riešenia podľa variantov, 
hodnotiť ako priaznivejšie.  
 
Z hľadiska celkového záberu plôch potrebných na stavbu diaľnice D1 možno konštatovať pri 
porovnaní odporúčaného variantu s projektovaným riešením nižší trvalý záber, ako bol uvažovaný 
(odporúčaný variant zo správy o hodnotení uvažoval s trvalým záberom 179 ha, vyčíslený trvalý záber 
je necelých 140 ha). Správa o hodnotení tiež v odporúčanom variante uvažovala s nevyhnutnými 
demoláciami rodinných domov (34), záhradných chatiek (47) a hospodárskych objektov (6). 
Demolácie oproti pôvodnému rozsahu sa zmenou trasy podarilo takmer úplne eliminovať, jedinou 
demoláciou ostal objekt hnojiska a žumpy v PD Bertotovce. 
 
Zaťaženie ovzdušia emisiami z dopravy bolo v Správe o hodnotení  počítané na celkom iné dopravné 
intenzity a iné časové horizonty v súlade s vtedy platnými predpismi. Ani pri najmenej priaznivých 
podmienkach nebol predpoklad prekračovania emisných limitov NOX, CO, CXHY. Pre zmenu 
navrhovanej činnosti bola vypracovaná aktualizácia emisnej štúdie (v r.2006), podľa ktorej je  
príspevok k znečisteniu ovzdušia  uvažovanými  exhalátmi vznikajúcimi pri predpokladanom 
dopravnom zaťažení diaľnice D1 vzhľadom na príslušný imisný limit minimálny (s výnimkou NOx). 
V prvom roku výpočtu (v roku 2015 ) neprekračujú priemerné ročné hodnoty NOX, NO2 a Pm2 povolené 
limity, pričom ale NOX dosahuje 91,3 % limitu. Až v roku 2040 sa predpokladá lokálne mierne 
prekročenie limitnej hodnoty na ochranu vegetácie pri NOX.  
 
Oproti Správe o hodnotení (EIA), sa v priebehu spracovania DÚR a DSP aktualizoval rozsah 
protihlukových opatrení v rámci Hlukovej štúdie, kde bol vyhodnotený vplyv z dopravy na existujúcu 
zástavbu po uvedení predmetnej stavby do prevádzky. V čase spracovania DSP platila vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 549/2007, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.  V zmysle tejto vyhlášky bola spracovaná hluková 
štúdia a jej výsledky boli použité pri návrhu objektov protihlukových stien a fasádnych úprav.  



Diaľnica D1 Fričovce - Svinia     

Netechnické zhrnutie                                                  9 

 

Celkovo sa zväčšil rozsah protihlukových stien, z 1 400 m (v Správe o hodnotení), na 3 105 m ( v DÚR 
) až na 3506 m ( v DSP ). V úseku Fričovce - Svinia sa navrhuje výstavba 3 protihlukových stien na 
diaľnici D1 v celkovej dĺžke 3 506 m. Na mostných objektoch situovaných cez údolia nad zastavaným 
územím (mosty 202-00, 203-00, 204.00, 206-00, 207-00) sú navrhované zo strany obce odrazivé 
výplne zábradlí s protihlukovou funkciou a protihlukové mostné závery.  

 
V Správe o hodnotení  boli navrhované nasledovné protihlukové opatrenia: 

Protihluková stena v km 81,1 až 81,35 vpravo (Hendrichovce), výška PHS 2,0 m, dĺžka 250 m  
Protihluková stena v km 86,5 až 86,75 vľavo (Chmiňany), výška PHS 2,0 m, dĺžka 250 m 
Protihluková stena v km 87,5 až 87,7 vľavo, (Chminianska N.Ves) výška PHS 2,0 m, dĺžka 200 m 
Protihluková stena v km 88,4 až 89,1 vľavo (Chminianska N.Ves), výška PHS 3,0 m, dĺžka 700 m 

 
V DSP boli navrhnuté nasledovné protihlukové opatrenia: 

Protihluková stena v km 87.0 až 89.9 D1 vľavo pri obci Chmiňany 
Protihluková stena v km 90.2 D1 vľavo pri obci Chminianska Nová Ves 
Protihluková stena v km 83.3 až 83.7 D1 vpravo pri obci Bertotovce 
 
Navrhované  technické  opatrenia zabezpečia súlad s požiadavkami Vyhlášky MZ SR.  
 
V Správe o hodnotení sa uvažovalo so zásahom do vodných tokov podľa jednotlivých navrhovaných 
variantov, ich rozsah však nebol kvantifikovaný. Navrhovaná zmena si vyžiada zásahy do vodných 
tokov v dotknutom území v nasledovnom rozsahu: úprava Libešanského potoka – dĺžky 40 m, úprava 
Hermanovského potoka – dĺžky 72,5 m, úprava Lazného potoka – dĺžky 76 m, úprava potoka Veľká 
Svinka – dĺžky 384 m. V etape výstavby možno očakávať kvalitatívne zmeny (zakalenie vody, 
odstránenie brehových porastov a pod.). Uvedené zmeny však budú mať dočasný vplyv.  
Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do kvalitatívnych ani 
kvantitatívnych parametrov.  
 
Trasa odporúčaného variantu aj zmeny je situovaná v území, v ktorom sa nenachádzajú žiadne 
veľkoplošné ani maloplošné chránené územia, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny tu platí I. 
stupeň ochrany. V čase spracovania Správy o hodnotení (v roku 1996) sa ešte nevyhodnocoval vplyv 
činnosti na tzv. územia NATURA 2000. Trasa odporúčaného variantu aj zmeny je situovaná v území, 
v ktorom sa nenachádzajú žiadne navrhované územia siete NATURA 2000 (chránené vtáčie územie 
ani územie európskeho významu, najbližšie územie NATURA 2000 sa nachádza cca 3,8 km 
severozápadným smerom (SKUEV0321 Salvátorské lúky). Bolo vykonané posúdenie možného vplyvu 
diaľnice D1 v úseku Fričovce – Svinia na územia NATURA 2000, v ktorom sa konštatuje, že pri 
dodržaní navrhnutých opatrení sa v hodnotenom úseku D1 Fričovce – Svinia nepredpokladá 
významný vplyv na územia NATURA 2000. 
 
V Správe o hodnotení nebol tiež vyčíslený zásah do biotopov. V navrhovanej zmene bola v zmysle 
novelizovanej legislatívy vykonaná inventarizácia biotopov európskeho a národného významu, pričom 
boli v teréne identifikované biotopy európskeho a národného významu : 
- Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 
- *Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (prioritný biotop) 
- Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky  
- Tr1c Suchomilné trávinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 
- Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky 
- Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 
- Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch 
Na základe inventarizácie biotopov európskeho a národného významu, bola vyčíslená finančná 
náhrada za zničené biotopy vo výške 48 467 880,-Sk čo predstavuje 1 608 839,-EUR. Pozitívne 
možno hodnotiť odklonenie trasy diaľnice mimo územia lesného porastu pri obci Bertotovce (vylúčenie 
zásahu do lesného biotopu a zachovanie celistvosti lesného porastu). 
 
V k.ú.  Chmiňany,  južne  od  diaľnice  (v  km  cca  87,5 – 87,8)  bol  evidovaný  výskyt  chráneného  
druhu  rastliny  črievičník  papučkovitý  (Cypripedium  calceolus L.). Ministerstvo životného prostredia 
SR, odbor ochrany prírody a starostlivosti o krajinu ako príslušný orgán štátnej správy listom č. 
8426/2008-2.1 dz/2 zo dňa 18,7,2008 vydal rozhodnutie, ktorým sa povoľuje žiadateľovi 
v nevyhnutnom rozsahu poškodzovať a ničiť chránený druh rastliny európskeho významu – črievičník 
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papučkový (Cypripedium calceolus) a jej biotop počas výstavby diaľnice D1 Fričovce – Svinia v km 
87,5 – 87,8. Rozhodnutie platí do ukončenia stavby. 
 
V Správe o hodnotení neboli kvantifikované výruby drevín. Na základe realizovanej inventarizácie 
drevín rastúcich mimo lesa v trase projektovanej diaľnice D1, v zmysle zákona č. 543/2001 Z.z. bola 
vyčíslená celková spoločenská hodnota drevín určených na výrub v hodnote 110 651 202,-Sk čo 
predstavuje 3 672 947,- EUR. V rámci tejto stavby sa neuvažuje s náhradnou výsadbou na plochách 
mimo záujmového územia.    
 
Zmeny navrhovanej činnosti možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa zlepšia dopravné pomery v území 
a významne sa zvýši bezpečnosť dopravy a obyvateľstva. Najvýraznejšie pocítia pozitíva navrhovanej 
činnosti obyvatelia obcí, cez ktoré v súčasnosti prechádza celá tranzitná doprava.  Realizáciou 
vegetačných úprav sa technické dielo zakomponuje do krajiny, čo pozitívne ovplyvní krajinný obraz 
územia.  
Rozhodujúce možné negatíve pôsobenie prevádzky na obyvateľstvo je nepriame prostredníctvom 
znečistenia ovzdušia a hlukom z automobilov. Dodržanie limitných hodnôt zaťaženia hlukom 
zabezpečí výstavba protihlukových opatrení. Hospodárenie s odpadom z prevádzky diaľnice 
zabezpečí správca diaľničného úseku  v spolupráci s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie 
a zneškodňovanie odpadov na zmluvnom základe.  
 
Stavba bude realizovaná na základe stavebného povolenia. V ňom budú premietnuté všetky 
podmienky realizácie tak, aby boli dodržané všetky platné legislatívne podmienky smerujúce 
k eliminácii negatívnych vplyvov na obyvateľstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 09/2012     Vypracoval: Ing. J. Longa a kol. 


