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ÚVOD

Účel
Tento Plán ochrany biodiverzity (BMP) je súčasťou Plánu environmentálneho a sociálneho manažmentu
(ESMP) pre etapu výstavby projektu diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 (ďalej „Projekt“).
Účelom tohto BMP je opísať programy ekologického manažmentu a monitoringu, ktoré je potrebné
realizovať za účelom ochrany rastlinstva a živočíšstva v rámci Projektu. Tento BMP zabezpečuje plnenie
kľúčových požiadaviek vychádzajúcich z národnej legislatívy a procesu povoľovania stavby (záverečné
stanoviská EIA, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, projekt kompenzačných opatrení).
BMP je kompatibilný s „Registrom environmentálnych požiadaviek“ a zahŕňa spôsob riešenia požiadaviek
vzťahujúcich sa na ochranu prírody v rámci Projektu. Pre prehľadnosť je plnenie požiadaviek naznačené
krížovým odkazom podľa číslovania požiadaviek v Registri.

Rozsah platnosti
Tento BMP sa vzťahuje na celý Projekt D4R7.

Súvisiaca dokumentácia


Plán environmentálneho a sociálneho manažmentu



Register právnych predpisov



Register environmentálnych požiadaviek



Register súhlasov na výrub podľa inventarizovaných lokalít



Bilancia množstiev stromov a kríkov podľa inventarizácie drevín



Register podmienok súhlasov na výrub



Zoznam povolení o dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov



Projekt kompenzačných opatrení pre úsek 1



Technologický postup „Výrub stromov“



Usmernenie NDS č. 10522/30103/2016 zo dňa 10.10.2016



Rozhodnutie MŽP SR č. 1094/2017-6.3 zo dňa 28.4.2017 v znení vyjadrenia zo dňa 23.5.2017.
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PRÁVNE PREDPISY A USMERNENIA

Právne predpisy


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



Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov



Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov



Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov



Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
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Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva,
označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva



Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov
pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a
osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.



STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie



Technické podmienky TP 035 (04/2010) Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách



Technické podmienky TP 067 (04/2013) Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy



Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín (Smernica o biotopoch)



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne
žijúceho vtáctva (Smernica o vtákoch)

Relevantné požiadavky EBRD
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PR6: Ochrana biodiverzity a udržateľné riadenie prírodných zdrojov

CHRÁNENÉ ÚZEMIA PRÍRODY

Národná sieť chránených území
Najcennejšie časti prírody Slovenska sú klasifikovaný niektorou z kategórií chránených území podľa
zákona č. 543/2002 Z.z. Národná sieť chránených území je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny,
ktorým sa vyhlasujú chránené územia v 2. až 5. stupni ochrany:





chránená krajinná oblasť (CHKO) - 2. stupeň ochrany
národný park (NP) - 3. stupeň ochrany
chránený areál (CHA), chránený krajinný prvok (CHKP) - 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany
prírodná rezervácia (PR), prírodná pamiatka (PP), národná prírodná pamiatka (NPP) - 4. alebo 5.
stupeň ochrany.

Európska sústava chránených území Natura 2000
V zmysle európskej legislatívy je európska sústava chránených území tvorená územiami európskeho
významu a chránenými vtáčími územiami.
Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:


územia európskeho významu (ÚEV), vyhlasované na základe Smernice o biotopoch,



chránené vtáčie územia (CHVÚ), vyhlasované na základe Smernice o vtákoch.

Ochrana územia podľa medzinárodných dohovorov
Niektoré územia sú chránené aj podľa medzinárodných dohovorov, prípadne iných medzinárodných
právnych aktov. V území realizácie Projektu sa nachádza tzv. Ramsarská lokalita Dunajské luhy, ktorá je
v zmysle Ramsarského dohovoru zapísaná do Zoznamu medzinárodne významných mokradí.
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Úsek 1: Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka sever
V úseku prechodu cez rieku Dunaj a jej ramennú sústavu trasa diaľnice križuje alebo vedie v blízkosti
nasledovných chránených území:
Národná sieť






CHKO Dunajské luhy - diaľnica križuje chránené územie
PR Gajc - diaľnica vedie v blízkosti chráneného územia (cca 30 - 40 m)
PR Dunajské ostrovy - diaľnica vedie cca 770 m od chráneného územia
PR Kopáčsky ostrov - diaľnica vedie cca 400 m od chráneného územia
CHA Jarovská bažantnica - križovatka Jarovce sa nachádza cca 450 m od chráneného územia

Natura 2000





ÚEV Biskupické luhy - diaľnica križuje chránené územie v úseku km 4,584 – 5,320
CHVÚ Dunajské luhy - diaľnica križuje chránené územie km 2,674 – 5,320
ÚEV Ostrovné lúčky - diaľnica vedie cca 770 m od chráneného územia
CHVÚ Sysľovské polia - križovatka Jarovce sa nachádza v blízkosti chráneného územia

Medzinárodné dohovory


Ramsarská lokalita Dunajské luhy - diaľnica križuje chránené územie

Chránené územia v úseku 1

CHVÚ Dunajské luhy

hranica chránenej krajinnej oblasti - CHKO

územie európskeho významu - ÚEV

územie PR, CHA

chránené vtáčie územie - CHVÚ
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Úsek 2: Diaľnica D4 Ivanka sever - Rača
V trase diaľnice D4 v úseku 2 sa nenachádza žiadne chránené územie. V zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany (najnižší stupeň ochrany). V okolí sa nachádzajú nasledovné
chránené územia:
Národná sieť


NPR Šúr - diaľnica vedie pozdĺž pravého brehu Šúrskeho kanála. Jeho ľavý breh vytvára hranicu
NPR

Natura 2000


ÚEV Šúr - diaľnica vedie v km 2,5 cca 400 m od ÚEV

Chránené územia v úseku 2

NPR Šúr

hranica územia európskeho významu - ÚEV
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Úsek 3: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, vrátane rekonštrukcie
križovatky Prievoz
Národná sieť
Do územia stavby rýchlostnej cesty nezasahuje žiadne chránené územie národnej siete chránených
území.
V širšom území sa nachádzajú tieto chránené územia:




CHKO Dunajské luhy - trasa v cca km 4,300 - 4,800 prechádza cca 60 - 80 m od hranice územia,
PR Kopáčsky ostrov - nachádza sa v rámci CHKO Dunajské luhy, cca 760 m západne od trasy,
PP Panský diel - nachádza sa v rámci CHKO Dunajské luhy, cca 560 m západne od trasy,

Natura 2000



ÚEV Biskupické luhy - trasa R7 na krátkom úseku zasahuje do okrajovej časti územia v úseku
4,360 – 4,550 km, v dĺžke cca 190 m.
CHVÚ Dunajské luhy - trasa R7 v km 4,400 – 4,800 vedie vo vzdialenosti cca 30 m od CHVÚ

Medzinárodné dohovory


Ramsarská lokalita Dunajské luhy - hranica lokality sa nachádza 40 m od trasy R7 cca v km 3,200
– 3,350 a 30 m v km 4,400 – 4,800

Chránené územia v úseku 3
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Úsek 4: Rýchlostná cesta R7 Bratislava (Ketelec) - Dunajská Lužná
V trase R7 v úseku 4 sa nenachádza žiadne chránené územie. V zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany (najnižší stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z.). V okolí sa
nachádzajú nasledovné chránené územia:
Národná sieť



CHKO Dunajské luhy - trasa v úseku km 0,5 - 2,0 prechádza 140 - 300 m od hranice územia
PR Topoľové hony - nachádza sa v rámci CHKO Dunajské luhy, cca 470 m južne od trasy

Natura 2000



ÚEV Biskupické luhy - trasa v úseku km 0,5 - 2,0 prechádza 140 - 300 m od hranice územia
CHVÚ Dunajské luhy - trasa v úseku km 0,5 - 2,0 prechádza 140 - 300 m od hranice územia

Chránené územia v úseku 4

Úsek 5: Rýchlostná cesta Dunajská Lužná - Holice
V trase R7 v úseku 5 ani v jeho širokom okolí sa nenachádza žiadne chránené územie. V zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany (najnižší stupeň ochrany podľa zákona č.
543/2002 Z.z.). Najbližšie chránené územie sa nachádza vo vzdialenosti 5,5 km.

PLÁN OCHRANY BIODIVERZITY
PPP DIAĽNIČNÝ PROJEKT, D4R7 BRATISLAVA

Kód:

D4R7-G000-CON-ES-PLA-0-0005

Vydanie:

5.0

Strana:

11/40

Dátum:

5. september 2017

4

PRÍSTUP K OCHRANE BIODIVERZITY VO FÁZE PROJEKTU

4.1

Riešenie v referenčnej projektovej dokumentácii

Záujmy ochrany prírody boli vzaté do úvahy už v etape projektovania trasy diaľnice/rýchlostnej cesty.
Všetky úseku projektu boli posúdené procesom EIA podľa zákona č. 24/2006 Z.z., v rámci ktorých boli
identifikované vplyvy na biotu a navrhnuté opatrenia na ich zmiernenie. Pre etapu projektovej prípravy
boli odporučené varianty s minimálnym zásahom do cenných území z hľadiska záujmov ochrany prírody.
Posúdené boli aj všetky zmeny projektovej dokumentácie uskutočnené v etapách DÚR a DSP.
Základné opatrenia na ochranu biodiverzity boli zapracované do projektovej dokumentácie a
predstavujú:





Výstavbu mostov s parametrami umožňujúcimi migráciu živočíchov,
Výstavbu samostatných objektov na zabezpečenie migrácie živočíchov – ekodukty, priepusty,
Rekultiváciu dočasných záberov a opustených úsekov ciest,
Vegetačné úpravy cestných svahov, križovatiek a iných objektov, vrátane výsadby stromov a
krovín.

Úsek 1: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever
Trasa diaľnice bola posudzovaná v troch variantoch - C, D a E:

Na základe výsledkov procesu EIA MŽP SR v záverečnom stanovisku (č. 318/2010-3.4/ml) zo dňa
28.9.2011 odporučilo nasledovné trasovanie:




v km 0,000 – 5,500 v trase variantu „E“ - zeleného,
v km 5,500 – 7,500 prepojenie na variant „C“ - červený,
v km 7,500 – koniec úseku v trase variantu „C“ - červený.
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Pri prechode cez chránené územia v okolí Dunaja záverečné stanovisko požadovalo predĺženie mostného
objektu cez Dunaj po cca km 5,5 a úpravu nivelety tak, aby pod mostom bola svetlá výška minimálne 34 m. Posunom násypu diaľnice mimo lesných porastov a chránených území sa zmenšil záber týchto
plôch. Zároveň sa predĺžil priestor pod mostným objektom, ktorý umožní migráciu živočíchov.
Umiestnenie diaľnice D4 tak v maximálnej možnej miere minimalizuje zásah do chráneného územia
CHKO Dunajské Luhy, ktoré je zároveň chráneným územím Natura 2000 a Ramsarskej lokality Dunajské
Luhy a obchádza prírodnú rezerváciu Gajc a Kopáčsky ostrov na ľavom brehu Dunaja.
Súbor zmierňujúcich opatrení navrhnutých je zapracovaný vo viacerých objektoch stavby, ako je
samotný objekt diaľnice, mostné objekty, objekty vegetačných úprav a podobne. Zmierňujúce opatrenia
sa týkajú najmä:
Migráciu živočíchov v krajine zabezpečia tieto hlavné mostné objekty:











200
202
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230
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Most
Most
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na
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D4
D4
D4
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D4
D4
D4
D4
D4
D4

v
v
v
v
v
v
v
v
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km 4,028 cez rieku Dunaj
km 1,512 nad cestou III/1020
km 2,069 nad traťou ŽSR Bratislava - Rusovce v žkm 115,461
km 2,244 - 2,752 nad preložkou cesty I/2 v križovatke "Rusovce"
km 2,757 - 3,357 nad Jarovským ramenom
km 4,259 - 4,719 nad Biskupickým ramenom
km 4,724 - 5,507
km 10,210 nad starou dunajskou hrádzou
km 14,060 pre zver
km 16,700 nad Malým Dunajom.

Pri návrhu mostných objektov, najmä v miestach kríženia s biokoridormi sa dbalo o zachovanie
dostatočného migračného priestoru pre živočíchy.
Za účelom zachovania prirodzených trás pohybu zveri v lokalitách migračných koridorov je navrhnuté
vybudovať prechody pre zver v km 10,210 (most 222) a v km 14,060 (most 230).
Technické riešenie mostu cez Dunaj bolo navrhnuté s ohľadom na obmedzenie stretov s vtáctvom,
a s ohľadom na minimalizovanie hlukového zaťaženia okolia. Protihlukové steny pri prechode cez
chránené územie pri Dunaji budú obojstranné, nepriehľadné, pohltivé, len v úsekoch nad tokom Dunaja
priehľadné, opatrené zvislými pásikmi, s výškou min. 4 m.
Aj pri moste cez Malý Dunaj bola rešpektovaná požiadavka na zvýšenie funkčnosti prepojenia
biokoridoru Malý Dunaj. Mostný objekt ponad Malý Dunaj bol v technickom riešení predĺžený, čím sa
zabezpečí lepšia migračná priestupnosť na oboch brehoch rieky, minimálne pre skupinu živočíchov
kategórie B.
Ďalšie migračné objekty budú vybudované v km 0,700, 7,500, 9,500, 13,100, 16,100, 17,200, 19,060
a 19,900, prevažne sú navrhované ako priepusty typu „tubosider“ a svojimi parametrami spĺňajú
podmienky pre umožnenie migrácie živočíchov kategórie C.
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Samostatným objektom je riešená výsadba narušeného miestneho biokoridoru pri pravostrannom
odpočívadle Rovinka. Počíta sa s výsadbou 5 m širokého pásu drevín po obvode odpočívadla, ktorý
nahradí prerušený biokoridor.
Pri migračných objektoch sa vykoná výsadba navádzacej zelene, s návrhom navádzacej zelene je
počítané v objektoch vegetačných úprav,
Minimalizácia vplyvov na životné prostredie a biodiverzitu bude zabezpečená aj prostredníctvom
realizácie nasledovných objektov:

Objekty rekultivácie
















021
Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Jarovce
022-24 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Podunajské Biskupice
025
Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Most pri Bratislave
026
Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Farná
027
Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ivanka pri Dunaji
028
Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory
029
Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF, úsek km 4,068 - 6,500 v k.ú. Pod. Biskupice
030
Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Most pri Bratislave
031
Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Farná
041
Rekultivácia opusteného úseku vetvy v križovatke "Jarovce"
042
Rekultivácia opusteného úseku privádzača k c.III/2046 v km 0,650 D4
043
Rekultivácia opusteného úseku cesty I/2 v križovatke "Rusovce"
044
Rekultivácia opusteného úseku cesty I/63 v križovatke "Rovinka"
045
Rekultivácia opusteného úseku c.II/572 a c. III/06359 v km 15,500 D4
046
Rekultivácia opusteného úseku poľnej cesty k mohyle M.R. Štefánika v km 20,240 D4

Vegetačné úpravy











051
052
053
054
055
056
057
058
059
060

Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 0,000 - 6,500
Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 6,500 - 11,000
Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 11,000 - 22,590
Vegetačné úpravy poľnej cesty v km 6,220 D4
Vegetačné úpravy na prístupovej ceste k horárni Topoľové v km 7,963 D4
Navádzacia zeleň v km 9,000 D4
Vegetačné úpravy na ceste I/63 v križovatke "Rovinka"
Vegetačné úpravy na preložke Vinohradníckej ulice v km 12,689 D4
Vegetačné úpravy na ceste II/572 v križovatke "Most pri Bratislave"
Vegetačné úpravy na poľnej ceste k mohyle M.R. Štefánika v km 20,240 D4

Kompenzačné opatrenia
Proces EIA preukázal, že stavba diaľnice D4 v úseku Jarovce – Ivanka sever bude mať významný
negatívny vplyv na predmety ochrany CHVÚ Dunajské luhy (SKCHVU007) a to na druhy vtákov: haje
tmavej (Milvus migrans), orliaka morského (Haliaeetus albicilla) a bociana čierneho (Ciconia nigra), a to
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ako v období realizácie, tak aj prevádzky projektu. Tieto predmety ochrany budú ovplyvňované najmä
záberom pôdy (priamy zásah do biotopov), hlukovým a svetelným rušením, zvýšenou návštevnosťou
lokality po ľavobrežnej cyklotrase v lužných lesoch (rušenie), možnými stretmi s vozidlami a znečistením
prostredia (emisie, znečistenie vodného prostredia).
Z dôvodu uvedeného negatívneho vplyvu na predmet ochrany územia sústavy Natura 2000 je zmysle §
28 ods. 8 zákona o ochrane prírody možné projekt realizovať len z naliehavých dôvodov vyššieho
verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa zákona o ochrane prírody
a krajiny. Kompenzačné opatrenia musia byť navrhnuté tak, aby boli realizovateľné najneskôr v procese
začiatku výstavby a funkčné v dlhodobom horizonte.
Vláda SR dňa 29.10.2014 uznesením č. 543 rozhodla, že výstavba diaľnice D4 Jarovce – Ivanka, sever je
potrebná z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z.
Vláda SR svojím uznesením zároveň uložila dotknutým ministerstvám povinnosť zabezpečiť realizáciu
navrhnutých kompenzačných opatrení na kompenzáciu nepriaznivého vplyvu realizácie projektu na
životné prostredie v rozsahu podľa projektu kompenzačných opatrení vypracovaného v rámci DÚR.
Navrhované kompenzačné opatrenia (KO) boli rozdelené do samostatných objektov, ktoré sú súčasťou
DSP. Jedná sa o nasledovné objekty (aktualizácia 2017):











071
072
073-1
074
075
076
077
079
078

KO 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce
KO 2, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo
a 073-2 KO 3, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Veľké Kosihy
KO 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice
KO 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo
KO 6, sprietočnenie Biskupického ramena
KO 6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom
KO 7, legislatívna ochrana lesných biotopov
KO 8, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Kameničná
KO 9, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Rusovce

Podrobný popis kompenzačných opatrení a ich manažmentu je uvedený v samostatnej kapitole 7.
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Úsek 2: Diaľnica D4 Ivanka sever - Rača
Predmetný úsek bol v roku 2010 pôvodne posudzovaný v rámci úseku „Diaľnica D4 Ivanka sever –
Záhorská Bystrica“, ktorý riešil aj prevedenie diaľnice cez masív Malých Karpát tunelom Karpaty.

Na základe výsledkov procesu EIA MŽP SR vo svojom Záverečnom stanovisku (č. 292/2011-3.4/ml) zo
dňa 7.2.2012 odporučilo pri ďalšej príprave navrhovanej činnosti posudzovaný úsek diaľnice projekčne aj
stavebne rozdeliť na dva úseky:
1. Ivanka sever – križovatka Rača
2. Križovatka Rača – Záhorská Bystrica (Tunel Karpaty)
Pre úsek Ivanka sever – Rača sa odporučila D4 v koridore variantu 7b.
Stavba je umiestnená podľa odporúčaní záverečného stanoviska MŽP SR z procesu EIA s nasledovnými
podmienkami:




umiestnenie diaľnice D4 v polohe podľa technickej štúdie, so zväčšením vzdialenosti od jazera
Lysec
výškové vedenie diaľnice D4 v križovatke „Ivanka sever“ popod diaľnicou D1
spresnenie tvaru križovatiek Ivanka sever, Čierna voda a Rača.

Súbor zmierňujúcich opatrení bol zapracovaný vo viacerých objektoch stavby, ako je samotný objekt
diaľnice, mostné objekty, protihlukové steny, objekty vegetačných úprav a podobne.

Mostné objekty
Mostné objekty ponad vodné toky, vodné plochy, údolia, hrádze a prípadne iné prírodné a technické
prvky zabezpečujú konektivitu krajiny po oboch stranách líniovej stavby a umožňujú migráciu živočíchov
v trasách biokoridorov. V rámci technického riešenia stavby diaľnice D4 boli navrhnuté aj niektoré
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mostné objekty, ktorých riešenie bolo v súlade so záverečným stanoviskom MŽP SR upravené tak, aby v
čo najväčšej miere eliminovalo negatívne pôsobenie na okolité prostredie.









201 Most na D4 v km 0,580 nad Vajnorským potokom
204-01 Ekodukt v km 1,948 D4
204-02 Ekodukt nad MK v km 1,948 D4
205 Most na D4 v km 2,560 nad Račianskym potokom
206 Most na D4 v km 3,810 nad miestnou komunikáciou do NPR Šúr
207 Most na D4 v km 4,160 nad traťou ŽSR Bratislava - Žilina v žkm 10,760
210 Most na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorským potokom
211 Most na MK v km 2,600 D4 nad Račianskym potokom

Ekodukt sa nachádza na D4 v km 1,900 – 2,000, rieši premostenie diaľnice a miestnej komunikácie na
úseku 100 m. Tento most je určený na prevedenie cyklotrasy a migráciu zveri. Plocha ekoduktu bude
zatrávnená a vysadené budú vhodné druhy rastlín (SO 032).

Objekty rekultivácie





021
022
023
024

Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory
Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Svätý Jur
Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Svätý Jur
Rekultivácia opusteného úseku c. III/5021 v km 1,300

Vegetačné úpravy






031
032
033
034
035

Vegetačné
Vegetačné
Vegetačné
Vegetačné
Vegetačné

úpravy
úpravy
úpravy
úpravy
úpravy

diaľnice D4
pri ekodukte v km 1,950 D4
na ceste III/5021 v km 1,340 D4 v križovatke "Čierna voda"
na ceste II/502 v k.ú. Vajnory
na ceste II/502 v k.ú. Svätý Jur
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Úsek 3: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
Predmetná stavba bola posudzovaná podľa zákona EIA v roku 2012. V správe bolo posudzovaných 5
variantov. Podkladom pre posudzovanie bola technická štúdia, ktorú spracovala firma SHP (03/2012).

Na základe výsledkov procesu EIA Ministerstvo životného prostredia SR vydalo dňa
Záverečné stanovisko č. 2303/13-3.4/ml., v ktorom odporučilo variant A2.

18.11.2013

Z opatrení na zabezpečenie migrácie živočíchov bola v projektovej dokumentácii zohľadnená požiadavka
na vybudovanie ekoduktu nad rýchlostnou cestou R7. Jeho návrh rieši stavebný objekt:


210-00 Viacúčelový most nad R7 v km 5,450 R7

Po ukončení stavebných prác sa vykonajú nové vegetačné úpravy v rámci stavebných objektov:




031-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7
032-00 Vegetačné úpravy MZK Prístavná - Slovnaftská
033-00 Vegetačné úpravy pri viacúčelovom moste v km 5,450 R7
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Úsek 4: Rýchlostná cesta R7 Bratislava (Ketelec) – Dunajská Lužná
Rýchlostná cesta bola posudzovaná procesom EIA v roku 2008 v dvoch variantoch - A a C, pričom MŽP
SR vo svojom záverečnom stanovisku odporučilo realizáciu variantu A.

V zmysle požiadavky záverečného stanoviska MŽP SR z procesu EIA, rýchlostná cesta bola v priebehu
DÚR posunutá oproti pôvodne navrhovanému riešeniu o 159 až 200 metrov od chránených území.
Súčasne obchádza biocentrum miestneho významu MBC3 Lučina, mostom križuje jazero – biocentrum
miestneho významu MBC1 Kamenný pasienok, križuje pozostatok bývalého starého ramena Dunaja a
hrádzu Dunaja (chránená pamiatka) medzi obcami Dunajská Lužná a Kalinkovo.
V úseku sú naprojektované tieto stavebné objekty s cieľom ochrany biodiverzity:

Mosty a ekodukty





203
204
206
207

Ekodukt v km 1,799 R7
Ekodukt v km 3,333 R7
Most na R7 v km 5,125 nad starou dunajskou hrádzou
Most na R7 v km 5,554 nad cestou III/0635
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Most na R7 v km 6,800 nad migračným ťahom zveri

Ochranné opatrenia


261

Zábrany proti vtákom

Rekultivácie


021

Spätná rekultivácia dočasných záberov

Vegetačné úpravy




031
032
033

Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7
Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 1,799 a 3,333 R7
Vegetačné úpravy na ceste I/63 v km 7,950 R7

Úsek 5: R7 Dunajská Lužná – Holice
Rýchlostná cesta bola posudzovaná procesom EIA v roku 2010 v troch variantoch - A, B a E. Na základe
záverov komplexného posúdenia bol pre realizáciu odporučený variant A modrý alebo kombinácia
variantu A modrého a E fialového, kde po cca 10 km variantu A modrého bude rýchlostná cesta
pokračovať vo variante E fialový.

V úseku rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná – Holice sa v blízkosti trasy nenachádzajú žiadne cenné
územia z hľadiska ochrany prírody.
V úseku 5 sú naprojektované tieto stavebné objekty s cieľom ochrany biodiverzity:

Mostné objekty a ekodukty




201
203
207

Most na R7 nad biokoridorom v km 0,813 R7
Most na R7 nad cyklistickým chodníkom v km 4,108 R7
Ekodukt nad R7 v km 8,950 R7

Rekultivácie a vegetačné úpravy
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Spätná rekultivácia dočasných záberov
Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7
Vegetačné úpravy pri moste SO 201 v km 0.816 R7
Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 8.950 R7

Zmeny projektovej dokumentácie

Environmentálne aspekty zmien projektu sú koordinované E&SM v spolupráci s Projektovým tímom D4R7
a generálnym projektantom, vrátane tých, ktoré majú vplyv alebo potenciálny vplyv na biodiverzitu.
Dôraz je kladený predovšetkým na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, podmienok
predchádzajúcich stanovísk EIA, ekologických podmienok stanovených územnými / stavebnými
povoleniami, príslušné technických postupov NDS a požiadaviek koncesnej zmluvy. Špecifické otázky
biodiverzity sú konzultované s ekológom.

5

EKOLOGICKÉ PRIESKUMY

V priebehu prípravy DÚR a DSP boli vykané nasledujúce prieskumy:



Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu – Časť F3
DSP pre každý úsek
Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa – časť F4 DSP pre každý
úsek

Inventarizácia drevín rastúcich mimo lesa slúžila ako podklad k žiadosti o výrub stromov a kríkov
nachádzajúcich sa v trvalom a dočasnom zábere stavby.
V úseku 1 diaľnice D4, ktorý križuje chránené územia Natura 2000, bol vykonaný prieskum bioty, za
účelom vypracovania Návrhu projektu kompenzačných opatrení.
Jednou z podmienok záverečného stanoviska MŽP SR v tomto úseku, je vykonať záchranný transfer
chránených živočíchov (S1.A2). Za týmto účelom bol pred výrubom drevín vykonaný dodatočný
ekologický prieskum za účelom identifikácie chránených druhov živočíchov v pásme určenom na výrub.
Prieskum bol vykonaný odborne spôsobilou osobou a jeho výsledky sú dokumentované správou „Správa
z ornitologického (zoologického) prieskumu trasy diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever (km 2,5
- km 5,3) pred odlesnením“ (Ekojet, 12/2016). Z výsledkov prieskumu nevyplýva potreba realizácie
dodatočných zmierňujúcich opatrení.
V úseku 2 bol v km 3.700 identifikovaný možný výskyt druhu iskerníka bočnokvetého (Ranunculus
lateriflorus). Pred výstavbou bol na lokalite vykonaný ekologický prieskum ekológom stavby (správa
Ekojet 05/2017). Prítomnosť chránených druhov rastlín nebola potvrdená. Lokalita bude priebežne
monitorovaná a v prípade potreby bude chránená vhodným oplotením (S2.A7).
V úseku 3 sa v rámci lokality č. 16 (podľa inventarizácie drevín) nachádza mokraď s potenciálnym
výskytom bobra vodného (Castor fiber). V súhlase na výrub drevín v tejto lokalite, ktorý vydal Okresný
úrad Bratislava dňa 15.8.2016, sú požiadavky:
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pred realizáciou stavby vykonať záchranný transfer jedincov bobra vodného (S3.V1). Transfer
je pripravený v spolupráci so ŠOP SR.
pred realizáciou stavby vykonať ichtyologický prieskum (S3.V2). Ichtyologický prieskum bol
realizovaný 29.6.2017 (správa ARAR, 07/2017)

6

VÝRUBY DREVÍN

6.1

Výrub stromov rastúcich mimo les

Povolenia
Výrub stromov rastúcich mimo les je podmienený súhlasom (rozhodnutím), ktorý môže byť vydaný na
základe týchto právnych predpisov:


Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – príslušným orgánom je obec



Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – príslušným orgánom je
cestný správny orgán podľa kategórie cesty



Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších zmien a doplnkov – príslušným orgánom je
Okresný úrad, orgán štátnej vodnej správy

V rozhodnutí príslušný orgán určí vykonanie náhradnej výsadby alebo úhradu za výrub v čiastke
spoločenskej hodnoty porastov (alebo kombinácia oboch spôsobov kompenzácie).
Podmienky výrubu stromov sú uvedené v špeciálnych podmienkach stanovených v rozhodnutiach. Vo
všeobecnosti je možné ich zhrnúť takto:





Výrub musí byť vykonaný profesionálnym spôsobom mimo vegetačného obdobia (alebo
mimohniezdneho obdobia),
Počas výrubu je treba chrániť okolité stromy pred poškodením,
Po výrube miesto vyčistiť a drevnú hmotu využiť,
Výrub sa môže uskutočniť až vtedy, keď nadobudne platnosť stavebné povolenie (táto
podmienka nie je vo všetkých rozhodnutiach).

Všetky podmienky vyplývajúce z povolení na výrub sú evidované v „Registri požiadaviek na výrub
drevín“.

Označovanie stromov
Rozsah vegetácie, ktorú treba odstrániť, sa musí zreteľne identifikovať a vhodne označiť na mieste pred
výrubom podľa ustanovení § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. Spôsob označovania stromov určených
na výrub je stanovený v § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003. Stromy musia by označené na kmeni
v úrovni 1,3 m nad zemou a na pni stromu.

Obdobie výrubu
Povolenia (rozhodnutia orgánov ochrany prírody, EIA) vyžadujú obvykle vykonanie výrubu mimo
vegetačnej sezóny a obdobia hniezdenia (to znamená od 1. októbra do 15. marca).
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Ak nie je možné túto podmienku splniť, niektoré rozhodnutia povoľujú výnimku - výrub sa môže
uskutočniť na základe ornitologického posudku, ktorý potvrdí neprítomnosť hniezdiacich vtákov na území
výrubu.
Z hľadiska obdobia výrubu v úseku 1 je potrebné rešpektovať požiadavky vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Dunajské luhy. Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín
rastúcich mimo lesa od 1. marca do 15. augusta, nakoľko môže mať negatívny vplyv na predmet
ochrany chráneného vtáčieho územia.

Zvláštne pokyny pre výrub cestnej zelene
Pred výrubom stromov na telese cesty (cestná zeleň) je treba získať stanoviská príslušného orgánu
cestnej správy (minimálne 4 týždne vopred). V niektorých prípadoch je treba nainštalovať dočasné
dopravné značenie, ktoré treba odsúhlasiť s útvarom Policajného zboru. Podrobnosti sú uvedené v
príslušných rozhodnutiach.

Oznamovacia povinnosť
Začatie prác je treba oznámiť:





Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dotknutým cestným správnym orgánom (15 dní pred začiatkom prác)
Iným zainteresovaným stranám podľa požiadaviek príslušného povolenia
Národnej diaľničnej spoločnosti.

Náhradná výsadba
Za výrub nelesnej vegetácie sa uskutoční náhradná výsadba v zmysle rozhodnutí orgánov ochrany
prírody. Rozsah a technologický postup náhradnej výsadby a druhové zloženie drevín špecifikujú
stavebné objekty „Vegetačné úpravy“.
Kontrolu realizácie vegetačných úprav podľa schválenej projektovej dokumentácie bude vykonávať
ekológ stavby (kapitola 10).

Finančná náhrada za dreviny
Niektoré obce v svojich rozhodnutiach o výrube požadujú okrem náhradnej výsadby aj finančné
kompenzácie za výrub drevín. Evidencia týchto požiadaviek je zdokumentovaná v „Registri podmienok
výrubu drevín“, ktorý vedie E&SM.
Platbu za výrub drevín uskutočňuje NDS. Sekcia Zemných prác zodpovedá za nahlásenie uskutočnenia
výrubu na NDS, v zmysle požiadaviek príslušného povolenia.

6.2

Výrub lesnej vegetácie

Výrub lesnej vegetácie sa riadi podľa ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a jeho vykonávacích
vyhlášok.
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Povolenia
Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej
správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy,
rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov.
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje o:
a) trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu
pozemku,
b) dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20
rokov,
Lesné pozemky možno využívať na účely výstavby diaľnice a rýchlostnej cesty vrátane ich súčastí na
základe záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najdlhšie do
vydania rozhodnutia o vyňatí.

Odlesnenie
Odlesnenie je možné v zmysle § 8 ods. 3 zákona o lesoch vykonať na základe súhlasu o vyňatie až po
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Vlastná ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu lesného
hospodára. Hospodár je povinný zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas
na vykonanie ťažby.
Vyťažené drevo je nákupca dreva povinný najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označiť
čitateľnou ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy
lesného hospodárstva.

Technická a biologická rekultivácia
Na plochách dočasného vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov sa uskutoční technická
a biologická rekultivácia v zmysle „Projektu rekultivácie“, ktorý je súčasťou DSP, časť H2.

6.3

Manažment výrubov

Výrub drevín v zmysle vyššie uvedených
stavbyvedúceho, ktorý zodpovedá za:







podmienok

zabezpečuje

v každom

úseku

asistent

výrub drevín môže byť uskutočnený iba ak existuje povolenie a sú splnené jeho podmienky,
ohlásenie začiatku a ukončenia výrubov príslušným orgánom a inštitúciám v zmysle požiadaviek
rozhodnutí,
plnenie ostatných požiadaviek povolení,
označenie výrubov nelesnej vegetácie v teréne,
vyznačenie ťažby na lesných pozemkoch s lesným hospodárom,
zabezpečenie súhlasu na mimoriadnu ťažbu lesným hospodárom,
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vykonávanie výrubov v súlade s technologickým postupom „Výrub stromov“
vykonávanie výrubov v súlade s usmerneniami NDS zo dňa 10.10.2016 a 27.2.2017,
vedenie záznamov o výruboch,
zabezpečenie, aby bola doprava dreva realizovaná v súlade s požiadavkami zákona o lesoch.

Vzhľadom k tomu, že vlastníkom dreva na lokalitách mimolesnej vegetácie je NDS, výrub na týchto
lokalitách sa uskutočňuje v súlade s podmienkami stanovených usmernením NDS č. 10522/30103/2016
zo dňa 10.10.2016 a č. 7851/23122/30103/2017 zo dňa 27.2.2017.
Príslušný majster úseku vykonáva denný dohľad nad výrubmi a vedie o výruboch záznamy.
V úseku 1 bude nad výrubmi dohliadať ekológ. V prípade identifikácie chránených druhov sa miesto
výskytu vyznačí, práce v tomto mieste sa prerušia na 24 hodín a na miesto sa prizve odborný pracovník
ŠOP SR RCOP Bratislava. Ďalšie práce budú realizované na základe inštrukcií ŠOP SR.
Povolenia na výrub a ich požiadavky sú evidované v nasledovných záznamoch, ktoré vedie E&SM:





Register súhlasov na výrub podľa inventarizovaných lokalít
Bilancia množstiev stromov a kríkov podľa inventarizácie drevín
Register podmienok súhlasov na výrub
Zoznam povolení o dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov
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Súčasťou stavby úseku 1 D4 Jarovce - Ivanka sever sú aj kompenzačné opatrenia podľa zákona č.
543/2002 Z.z. Ich rozsah je nasledovný:











071
072
073-1
074
075
076
077
079
078

KO 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce
KO 2, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo
a 073-2 KO 3, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Veľké Kosihy
KO 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice
KO 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo
KO 6, sprietočnenie Biskupického ramena
KO 6, most na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom
KO 7, legislatívna ochrana lesných biotopov
KO 8, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Kameničná
KO 9, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Rusovce

Lokalizácia objektov kompenzačných opatrení
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Postup a harmonogram realizácie kompenzačných opatrení

Kompenzačné opatrenia budú realizované v zmysle Projektu kompenzačných opatrení, ktorý je súčasťou
DSP pre úsek 1. Harmonogram realizácie prác je súčasťou tendrovej dokumentácie (ponuky).
Generálny postup realizácie kompenzačných opatrení pre jednotlivé skupiny objektov je nasledovný:

KO 071, 072, 079 Zmena pozemkov na lesný pozemok (zalesňovanie)
Nové lesné porasty budú zaradené do kategórie lesov osobitného určenia podľa § 14, ods. 2, písm. e)
zákona o lesoch - lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho
významu alebo chránených druhov.
Súčasťou dokumentácie bude vypracovanie Projektu starostlivosti o vyhlásený lesný pozemok v zmysle §
37 zákona o lesoch.
Postup prác je nasledovný:









odstránenie náletových drevín
plytká orba
smykovanie, bránenie
oplotenie plochy
zatrávnenie plochy pod elektrovodom
založenie porastu
ošetrovanie porastu až po „zabezpečenie“ (spravidla do 5 rokov)
odovzdanie zalesnených plôch do užívania obhospodarovateľa - Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Znamená to, že nový lesný porast bude po prípravných prácach založený v 1. roku od začatia výstavby
v úseku 1. Množstvo a druhové zloženie rastlín je špecifikované technickými správami pre každý objekt.
V nasledujúcich rokoch bude vykonávanie ošetrovanie porastu. Okopávanie je plánované v prvom roku 1
krát za rok, v druhom a treťom roku po výsadbe 2 krát ročne ručným okopávaním motykou v pásoch s
prekopaním pôdy do 10 cm, v štvrtom a piatom roku okopávaním pôdy ručne motykou 1-krát ročne.
Okopávaním sa okrem odstránenia buriny zlepšia aj pôdne pomery okolo sadeníc čo je dôležité najmä
pri nedostatku pôdnej vlahy. Celkovo bude plocha okopaná 7-krát celoplošne.
Vyžíňanie mladých lesných porastov proti burine a pred možným zaľahnutím buriny na sadenice v zime
pri snehovej prikrývke, bude vykonaná ručne, vyžínaním kosákom okolo každej sadenice jeden krát
ročne (na jeseň) v druhom až piatom roku. Alternatívne možno tieto práce vykonať vhodnou
mechanizáciou. Celkovo bude plocha vyžatá 4-krát celoplošne.

KO 073, 074, 075, 078 Zatrávnenie pozemkov
Návrh zatrávnenia ornej pôdy je kompenzáciou za záber trávnych porastov, čím sa vytvorí vhodný
potravinový biotop pre chránené druhy vtákov. Nové porasty sa zakladajú s najväčším úspechom na jar
do krycej plodiny. Krycia plodina dobre chráni podsev pred zaburinením a zabezpečuje produkciu z
plochy v roku založenia porastu. Ako krycia plodina je navrhnutý ovos siaty.
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Pred výsevom krycej plodiny sa vykoná plytká orba s hĺbkou 0,15 - 0,18 m. Následne sa vykoná v rámci
predsejbovej prípravy smykovanie (2x) a bránenie (2x) pooranej pôdy. Na takto pripravenej pôde sa
zrealizuje výsev krycej plodiny. Krycia plodina ovos siaty v množstve 100 kg/ha sa vyseje do hĺbky 30 až
40 mm. Následne sa šikmo na vysiate riadky krycej plodiny vyseje trávna zmes v množstve 50 kg/ha.
Takto vysiata plocha sa na 1x povalcuje. V prvom roku po sejbe sa plocha 2x pokosí.
V ďalšom roku sa plocha opäť preorie plytkou orbou 1x, vykoná sa smykovanie 2x a bránenie 2x. Po
týchto agrotechnických úkonoch sa vykoná výsev trávnej zmesi v množstve 50 kg/ha a následne sa
vysiata plocha 1x povalcuje.
Z dôvodu priblíženia sa k druhovému zloženiu okolitých xerotermných travinno-bylinných porastov sa
zatrávnené plochy obohatia o semená okolitých porastov. V čase dozrievania semien tráv sa okolité
porasty pokosia a seno sa rozloží na ploche zatrávnenia nových lúčnych biotopov.
Pred samotným zatrávnením je potrebné na ploche odstrániť identifikované invázne dreviny. Jedná sa o
druh pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). Pri tejto inváznej drevine sa vpravuje chemická látka do
rastliny nasledovnými metódami: vpichom koncentrovaného prípravku do stoniek alebo zásekom do
stonky s okamžitým vpravovaním koncentrovaného herbicídu do záseku. Pre tento účel sa používa
herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Presný postup aplikácie stanovuje technická správa k objektu 076.
Z postupu prác vyplýva, že doba realizácie KO 074 - 075 je 2 roky.

KO 076 - 077 Sprietočnenie Biskupického ramena a most na lesnej ceste
Objekt 076 - 077 slúži na sprietočnenie časti Biskupického ramena. Objekt je rozdelený na nasledovné
časti:










Odberné rameno
Odberný objekt
Sprietočnenie mŕtvych ramien
Priepust
Rozšírenie zúženého úseku ramena
Napojenie vnútorného ramena
Odberný objekt pre 2. etapu
Odstránenie hlineného presypu
Výpustný objekt

Pred začatím výstavby bude vykonaný výrub stromov a odhumusovanie. Následne budú vykonané
výkopy, výstavba jednotlivých častí objektu. Výstavba jednotlivých častí objektu situovaných na rôznych
miestach môže byť vykonávaná súčasne. Po ukončení výkopov a výstavby budú vykonané spätné
zásypy, opevnenia, prípadne zahumusovanie.
Súčasťou komplexu prác je výstavba mosta na lesnej ceste nad Biskupickým ramenom (077). Dĺžka
premostenia je 9,80 m, dĺžka mosta 18,20 m, šírka mosta medzi zábradliami 6,00 m a výška cca 4,4 m.
Predpokladaná doba realizácie objektov 076 a 077 je 2 roky.
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Zmierňujúce opatrenia

Návrh kompenzačných opatrení (HBH, 2014) obsahuje pre fázu projektovej prípravy a etapu výstavby
nasledovný súbor zmierňujúcich opatrení.

Fáza projektovej prípravy:
S1.B1

Cestná kanalizácia je navrhnutá v dostatočnej kapacite, aby nebezpečné látky pochádzajúce
z dopravy (ropné látky, oter z pneumatík, oter z bŕzd a pod.) boli vždy zachytené.

S1.B2

Odvodnenie mostných konštrukcií (Dunaj, Malý Dunaj a ostatné toky) bude riešené
kanalizáciou s navedením k dostatočne dimenzovaným bezpečnostným prvkom pre ochranu
vôd, tak ako sú riešené v DÚR

S1.B3

Pri mostných konštrukciách vedených cez lokality sústavy Natura 2000 budú použité tiché
dilatačné závery, ktoré znížia hluk v priestore pod mostom

S1.B4

Pri mostných konštrukciách vedených cez lokality sústavy Natura 2000 budú po oboch
stranách nainštalované 4 m vysoké protihlukové steny

Uvedené podmienky boli odkomunikované s projektovým tímom a budú rešpektované v realizačnom
projekte stavby.

Obdobie výstavby:
S1.B5

Dodržanie podmienok uvedených v stavebnom povolení pre zámer bude pravidelne
kontrolovať ekodozor stavby

Na kontrolu opatrení zameraných na ochranu biodiverzity bude menovaný ekológ stavby
S1.B6

Rúbanie stromov v priestore záberu stavby sa bude realizovať v období mimo hniezdenia
vtákov

Zabezpečenie je popísané v kapitole 6.1.
S1.B7

V blízkosti Biskupického ramena (cca km 4,590 – 4,720) sa bude skrývka zeminy realizovať
mimo obdobie rozmnožovania hraboša severského panónskeho (najlepšie v mesiacoch XII –
I)

Potreba vykonania skrývky v uvedenom úseku bude spresnená v POV
S1.B8

Počas realizácie stavby bude potrebné okamžite zarovnávať terénne depresie, v ktorých by
mohla stáť voda a mohli by sa tak stať biotopom pre rozmnožovanie obojživelníkov. V prípade
nutnosti budú počas stavby nainštalované migračné bariéry na ochranu obojživelníkov.

Proces bude riadený ekológom v spolupráci s vedúcim úseku.
S1.B9

Výbavu stavebnej mechanizácie bude doplnená o havarijný balíček obsahujúci sorbent.
Používať sa budú v maximálne možnej miere biodegradabilné (odbúrateľné v prírode)
prevádzkové kvapaliny, mechanizáciu pracujúcu na stavbe bude nutné udržovať vo
vyhovujúcom technickom stave (žiadne odkvapy).

Požiadavka je zapracovaná v HSMMP a postupy v prípade úniku nebezpečných látok upravujú
havarijné plány. Požiadavka bude vznesená aj na poddodávateľov.
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S1.B10 Stavebné dvory a depónie materiálu budú umiestnené mimo lokality sústavy Natura 2000.

Požiadavka je zohľadnená v projektovej dokumentácii.

7.4

Plán monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení

Súčasťou projektu kompenzačných opatrení je monitoring ich úspešnosti (funkčnosti). Rozsah
monitoringu je stanovený nasledovne:
1. Monitoring pôsobenia zámeru počas prevádzky diaľnice na populácie vtákov, ktoré sú predmetmi
ochrany v CHVÚ Dunajské luhy – ide o monitoring hustoty výskytu jednotlivých vtáčích druhov do
vzdialenosti min. 500 m na obe strany diaľnice. Monitoring by mal začať rok pred výstavbou
a pokračovať každoročne až minimálne do 5. roku prevádzky.
2. Monitoring stavu kompenzačných opatrení a ich vývoj v čase – monitoring by mal zachytiť vývoj
biotopov a ich postupné preberanie funkcií na ktoré boli realizované. Monitoring je potrebné
začať realizovať ihneď po realizácii kompenzačných opatrení. Odhadovaná dĺžka trvania
monitoringu je 3 roky pre trávne porasty, 5 rokov pre monitoring funkčnosti prietočného
Biskupického ramena, 10 rokov pre novozaložené lesné plochy a 20 rokov pre už existujúce lesné
porasty.
3. Monitoring využívania plôch kompenzačných opatrení jednotlivými vtáčími druhmi - t.j. sledovanie
ich výskytu (populačnej hustoty) a to, za akým účelom využívajú tieto plochy jednotlivé vtáčie
druhy, ktoré sú predmetmi ochrany. Frekvencia tohto druhu monitoringu je potrebná každoročne
po dobu 5 rokov od ich realizácie, následne každých 5 rokov po dobu ďalších 20 rokov.
Monitoring podľa bodu 1 bude realizovaný počas výstavby 1 x ročne, po uskutočnení výrubov drevín
v chránenom území.
Monitoring kompenzačných opatrení podľa bodov 2 a 3 začne po ich realizácii, bude teda nadväzovať na
harmonogram realizácie kompenzačných opatrení.
Monitoring bude vykonávať odborne spôsobilá osoba. Výsledky monitoringu bude konzultovať
s odbornými pracovníkmi ŠOP SR, RCOP Bratislava (kapitola 12) a v prípade potreby navrhne opatrenia
na nápravu.

7.5

Manažment kompenzačných opatrení

Kontrolu realizácie kompenzačných opatrení bude realizovať ekológ stavby. V priebehu ich realizácie
vykoná minimálne 1 x týždenne obhliadku lokalít, na ktorých sa budú realizovať kompenzačné opatrenia.
Výsledky kontroly zdokumentuje záznamami. O priebehu realizácie kompenzačných opatrení bude viesť
fotodokumentáciu.

8

KONTROLA INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN

Počas výstavby treba na plochách trvalých a dočasných záberov a v ich tesnom okolí sledovať výskyt
inváznych druhov rastlín a keď sa zistí ich prítomnosť, treba ich odstrániť. Táto povinnosť vyplýva z § 7b
zákona o ochrane prírody a krajiny.
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Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsob ich odstraňovania stanovuje príloha 2 vyhlášky č. 24/2003.

8.1

Zoznam inváznych druhov rastlín

* Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.
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Ambrózia palinolistá Ambrosia artemisiifolia

Glejovka americká Asclepias syriaca

Pohánkovec japonský (krídlatka) Fallopia japonica

Boľševník obrovský Heracleum mantegazzianum
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Zlatobyľ kanadská Solidago canadensis
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Pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima

Beztvarec krovitý Amorpha fruticosa

Kustovnica cudzia Lycium barbarum

Javorovec jaseňolistý Negundo aceroides
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Aplikovateľné spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. popisuje tieto spôsoby odstraňovania inváznych rastlín:
Mechanický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu
v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.

Vykopávanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop
potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné
vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhu
pohánkovec je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina
schopná v pôde regenerovať.

Vytrhávanie
Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom
druhov zo skupiny B a C.

Kosenie a mulčovanie
Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať
pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.

Sekanie
Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod
pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni
alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v
období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.

Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí
Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po
odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri
manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo
odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny.
Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné
niekoľkokrát za rok zopakovať.

Výrub
Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od
1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo
potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter
koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru 1:1 s účinnou látkou glyfosát.
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Chemický spôsob odstraňovania
Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na
odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je
potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob
odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné
ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do
príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri
druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek
(injekčná metóda).
Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu
koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým
vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje
sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo
zásekov je závislý na hrúbke stonky – 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl.
Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie. V
prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na
majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča
primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných
predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do
stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu
do záseku do koreňových výmladkov.
Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných
a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na
ochranu rastlín.

8.3

Manažment inváznych druhov rastlín

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je
ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú
najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť
a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu.
V území je častý výskyt invázneho druhu Pohánkovec japonský. Pri tomto druhu je účinný najmä
chemický spôsob s použitím registrovaných prípravkov na ochranu rastlín (herbicídov), ktorými sa porast
pohánkovcov postrieka. Najvhodnejšie obdobie je na jeseň v čase kvitnutia druhu. Dôležité je, aby v
danom roku nebolo predtým do porastu zasahované iným (mechanickým) spôsobom. Po aplikácii
herbicídu sa porast skontroluje, či celý porast po postreku zhnedol a vyschol. Ak nie, je potrebné zásah
zopakovať na ostávajúce zelené časti. Potom sa vyschnutý porast ponechá cez zimu premrznúť. Pri
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chemickom odstraňovaní vzniká „inaktivovaná biomasa“ (tvoria ju odumreté zvyšky inváznych rastlín),
ktorá už nepredstavuje žiadne riziko spojené s možným ďalším rozmnožovaním a šírením
odstraňovaných inváznych rastlín.
Uschnuté časti rastlín budú odstránené podľa nasledovných možností, podľa metodického usmernenia
ŠOP SR “Likvidácia biomasy z odstraňovania inváznych druhov rastlín”, 2007 (pozri tiež Plán odpadového
hospodárstva):




Spaľovanie na mieste
Využitie biomasy na energetické účely
Kompostovanie.

Upozornenie: Pri zemných prácach spojených s presunom zeminy nesmie dochádzať k narušeniu
podzemných častí rastlín a k ich transportu na nové lokality!
Odstraňovanie druhu Ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1.
júla.
Monitoring inváznych druhov rastlín počas výstavby bude vykonávať ekológ dvakrát ročne počas
vegetačného obdobia. Výsledok monitoringu zdokumentuje správou (spolu s lokalizáciou výskytu
inváznych druhov a fotodokumentáciou), ktorú predloží E&SM.
E&SM v spolupráci s ekológom rozhodne o spôsobe odstránenia inváznych druhov rastlín a predloží
požiadavku na výkon týchto prác stavebnému manažérovi úseku.
V prípade zistenia inváznych druhov rastlín na susedných pozemkoch, ktorých výskyt môže súvisieť so
stavebnými prácami, bude potrebné spôsob odstránenia inváznych rastlín dohodnúť s vlastníkom
pozemku.

9

INÉ OPATRENIA NA OCHRANU BIOTY

9.1

Ochrana okolitého územia

V priebehu výstavby budú realizované vhodné zmierňovacie opatrenia (vrátane vytvárania nárazníkových
zón) na ochranu každého zisteného významného biotopu/fauny.
Pri výstavbe bude potrebné zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať nevyhnutný
manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred poškodením.
Pohyb stavebných mechanizmov bude obmedzený iba v rámci staveniska a prístupových ciest
stanovených v POV, mimo cenných území a biokoridorov, ako to bude možné (S4.A12, S5.A7).
Osobitne bude potrebné vylúčiť počas výstavby zásahy do významných lokalít (mimo dočasných
a trvalých záberov pôdy). Tieto lokality budú chránené oplotením.
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Ochrana stromov počas výstavby

Stromy v okolí stavby budú chránené v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie
a ochrana stromovej vegetácie, kapitola 4 - Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri
stavebnej činnosti. Tieto aktivity budú riadené ekológom (S3.A4).

9.3

Nakladanie s lesnou hrabankou

V úseku 1 bude odstránená lesná hrabanka z plôch prístupových ciest a plôch trvalého záberu. Uložená
bude na hromadách na ploche dočasného záberu. Po ukončení stavby bude využitá pre rekultiváciu
lesných pozemkov dočasného záberu (S1.A23).

9.4

Oboznámenie zamestnancov

Všetci pracovníci stavby vrátane poddodávateľov budú adekvátne vyškolení v oblasti environmentálneho
povedomia, podľa toho, aké pracovné činnosti vykonávajú.

10

EKOLOGICKÝ DOZOR

Ekologický dozor počas výstavby bude vykonávaný osobou s odbornou spôsobilosťou - ekológom. Jeho
činnosť bude koordinovať E&SM.
Referenčné dokumenty pre výkon ekológa sú:










Tento BMP
Register environmentálnych požiadaviek
Súhlasy na výrub drevín
Právne predpisy v oblasti ochrany prírody
Technické postupy NDS v oblasti ochrany prírody (kap. 2)
STN 83 7010
Projekt kompenzačných opatrení pre úsek 1
Projekty vegetačných úprav pre všetky úseky D4R7
Rozhodnutie MŽP SR č. 1094/2017-6.3 zo dňa 28.4.2017 v znení vyjadrenia zo dňa 23.5.2017.

Hlavné povinnosti ekológa:







zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, noriem a technických
postupov v oblasti ochrany prírody,
zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z Registra environmentálnych požiadaviek,
zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z Plánu ochrany biodiverzity,
realizácia dodatočných ekologických prieskumov na zistenie výskytu chránených druhov (kap. 5),
vypracovanie ornitologického posudku pre vybrané lokality v prípade realizácie výrubu drevín
v hniezdnom období,
zabezpečenie komunikácie s odbornými pracovníkmi ŠOP SR a príslušnými orgánmi ochrany
prírody pri riešení špecifických otázok (kontaktné údaje sú uvedené v kapitole 12).
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Nároky na výkon ekológa počas jednotlivých etáp výstavby:
Činnosť

Špecifikácia činnosti ekológa

Výrub stromov v chránenom území pri Dunaji

Stály dozor počas výrubu (minimálne 3 x týždenne),
kontrola hniezdisk vtákov a netopierov v dutinách
stromov, kontrola výskytu úkrytov cicavcov,
obojživelníkov, usmerňovanie činnosti v podľa
usmernenia NDS, kontrola výskytu inváznych druhov

Dodatočný ekologický prieskum

V zmysle kapitoly 5

Ornitologické posudky

Vypracovanie ornitologických posudkov pre vybrané
lokality v prípade realizácie výrubu drevín v hniezdnom
období. Nasledujúci postup bude konzultovaný so
zástupcami ŠOP SR

Stavebná činnosť vo všeobecnosti

Týždenné kontroly na stavenisku zamerané na plnenie
opatrení na ochranu prírody v chránených územiach
a v blízkosti výskytu vzácnych biotopov (predovšetkým
vo vegetačnom období)

Manažment výskytu inváznych druhov rastlín

Kontroly na stavenisku 2x ročne počas vegetačného
obdobia, návrh na odstránenie v prípade výskytu

Realizácia kompenzačných opatrení

Týždenné kontroly počas realizácie kompenzačných
opatrení zamerané na dodržiavanie postupov
stanovených projektovou dokumentáciou a ochranu
okolitých biotopov

Monitoring kompenzačných opatrení podľa
kap. 7.4, bod 1

Ročne po odlesnení

Monitoring kompenzačných opatrení podľa
kap. 7.4, body 2 a 3

Ročne po realizácii kompenzačných opatrení

Realizácia vegetačných úprav v záverečnej
etape výstavby

Týždenné kontroly zamerané na dodržiavanie postupov
stanovených projektovou dokumentáciou

Správy z ekologického dozoru budú predkladané týždenne.

11

MONITORING BIOTY

Vplyv na cenné biotopy v blízkosti stavby sa bude sledovať na stanovených miestach podľa „Plánu
monitoringu zložiek životného prostredia“. Rozsah monitoringu bioty je nasledovný:

Úsek 1


4 miesta na monitorovanie biotopov
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11 miest na monitorovanie migrácie živočíchov.

Úsek 2



1 miesto na monitorovanie biotopov
5 miest na monitorovanie migrácie živočíchov.

Úsek 3


1 miesto na monitorovanie migrácie živočíchov (po ukončení výstavby).

Úsek 4



4 miesta na monitorovanie biotopov
3 miesta na monitorovanie migrácie živočíchov.

Úsek 5


2 miesta na monitorovanie migrácie živočíchov.

Výsledky monitorovania sa budú vyhodnocovať v ročných správach. Výsledky budú porovnávané
s východiskovou správou z obdobia pred výstavbou (HBH, 10/2016).
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DÔLEŽITÉ KONTAKTY
Organizácia

ŠOP SR - RC Bratislava

http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=997&start_char=999&funkcia=&pracovisko=56

Okresný úrad Bratislava

https://www.minv.sk/?zamestnanci-odboru-65
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