
 
 

Okresný úrad Žilina 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
Nám. M. R. Štefánika 1 
010 01 Žilina 

 
Martin-Priekopa, 22. 1. 2016 

 
Vec: cyklodopravná trasa Žilina – Vrútky – Lipovec – stanovisko 
 
K žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny na realizáciu cyklodopravnej trasy Žilina – Vrútky – Martin, úsek 
Strečno – Lipovec a Vrútky – Martin žiadateľa Žilinský samosprávny kraj, 
Komenského 48, 011 09 Žilina, zverejnenej 15. 1. 2016 tu 
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-
spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-zilina/obvodny-urad-zp-
ziline/ou-za-oszp1-2016-001502-ryb.html (pod č. OU-ZA-OSZP1-2016/001502/Ryb), 
dávam zásadne nesúhlasné stanovisko a odporúčam, aby žiadateľ vzal túto žiadosť 
späť. 
Odôvodnenie: 
1. Z dostupných informácií o priebehu a ďalších parametroch navrhovanej cyklotrasy 
(ktorej dokumentáciu mi však OÚ Žilina napriek žiadosti doteraz nesprístupnil) jasne 
vyplýva, že by významne negatívne ovplyvnila viaceré biogeografické, 
biologické, prírodoochranné i krajinné hodnoty európskeho významu. Ide najmä 
o priamo dotknuté územia sústavy Natura 2000 – SKUEV0252 Malá Fatra, 
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu a SKCHVU013 Malá Fatra, 
reprezentatívne pre horskú, príbrežnú i vodnú biotu Západných Karpát, s veľkou 
diverzitou biotopov (najmenej 12 potenciálne dotknutých typov európsky 
i národne významných) i druhov rastlín a živočíchov (desiatky vzácnych, ohrozených, 
endemických či inak významných, niektoré už len v minimálnych životaschopných 
populáciach), biogeograficky aj biotopovo nadregionálne významnú NPR Krivé 
(okraje) a o segment terestricko-hydrického biokoridoru nadregionálneho významu 
(riečny ekosystém Váhu) s veľmi priaznivými hodnotami konektivity i refugiálnych 
funkcií. 
2. Navrhovaná cyklotrasa by bola spúšťacím rušivým činiteľom, ktorý by viedol 
k strate osobitne dôležitej a v SR i v EÚ doteraz prehliadanej hodnoty tzv. 
bezcestného územia (roadless area – viac napr. SELVA a kol. 2011 tu 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3189408/), a to jedného 
z najcennejších a najmenej dotknutých v SR. Jeho kľúčový prvok, oddávna 
prirodzene chránený Váhom a pravobrežnými strminami Starhradu a Krivého, je viac-
menej spojité lesné vnútro (forest interior – bližšie napr. BURGESS & SHARPE 1981, 
WHITCOMB a kol. 1981, FRAVER 1994 a i.) ekosystému karpatského listnatého 
a zmiešaného lesa. Dostatočne rozľahlé, ekologicky funkčné, s minimom 
nepôvodných ekotonov, napriek tomu veľmi rozmanité a stále nielen bez ciest, ale 
aj bez chodníkov, priesekov a podobných fragmentujúcich vplyvov. V takomto 
prostredí by aj zdanlivo malé zásahy súvisiace s výstavbou cyklotrasy vyvolali 
zákonitý sled nadproporčne nepriaznivých odpovedí lesného i príbrežného 
ekosystému počnúc zmenou podielu okrajov vs. vnútra cez šírenie ekotonových 
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druhov vrátane rozpínavých a inváznych až po vyrušovanie a miznutie druhov 
lesného vnútra, rastúcu záťaž územia odpadmi, neusmernenou návštevnosťou atď. 
3. Evolúcia uvedených i ďalších súvisiacich hodnôt trvá tisíce až desaťtisíce rokov 
a ona i jej výsledky sú z veľkej časti miestne resp. biotopovo špecifické (tesne 
viazané na konkrétne miesta resp. biotopy v ekosystéme) a tým viac-menej 
neprenosné. Preto aj ich narušenia a straty možno len obmedzene – alebo vôbec 
nie – zmierniť, do veľkej miery by boli nevratné a mohli by mať veľkú váhu 
prinajmenšom v slovenskom meradle. Navyše by s veľkou pravdepodobnosťou 
znamenali len prvý krok, po ktorom by skôr či neskôr na spôsob podobných 
„rozvojových projektov“ nasledovali ďalšie s kumulatívne rastúcimi vplyvmi na prírodu 
a životné prostredie. 
4. Špecifickými nepriaznivými vplyvmi na druhy či biotopy by prispeli aj niektoré 
konštrukčné celky cyklotrasy, ako napr. premostenia Váhu lavicami (údajne až 
v počte 6), ktoré by prinajmenšom pre tiahnúce či preletujúce vtáky na tejto 
transkarpatsky významnej ťahovej ceste znamenali prekážky až kolízne prvky. 
5. Vzhľadom na veľmi nepriaznivé substrátové, zrnitostné, sklonitostné a ďalšie 
abiotické i biotické podmienky by si výstavba pravobrežných úsekov cyklotrasy 
vyžiadala pomerne náročné a pre chránenú prírodu príliš invazívne opatrenia. 
Tým by ďalej rástli aj kumulatívne vplyvy v tomto beztak už extrémne preťaženom 
priestore (diaľnica, cesta I/18, železnica, elektrovody a iné produktovody, lesné cesty, 
rúbane, lom atď.). 
 Ako najmenej konfliktné riešenie cyklodopravnej trasy v Strečnianskom priesmyku 
už dlhodobo odporúčam počkať na dokončenie tunela D1 Višňové – Dubná skala 
a príslušného diaľničného úseku, ktorý prevezme najväčšiu časť dopravného 
prúdu, zatiaľ čo zvyškové dopravné intenzity na ceste I/18 pri jej parametroch 
umožnia bezpečne a príťažlivo tam umiestniť aj cyklotrasu. 
 
S pozdravom 

 
Ing. Ján Topercer, CSc. 
samostatný vedecký pracovník – ekológ 
Univerzita Komenského, Botanická záhrada 
038 15 Blatnica 315 
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