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0 ÚVOD 
 

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia predstavuje dôležitý 
komplexný nástroj, ktorý má vytvoriť podmienky pre splnenie cieľov pozemkových úprav, 
stanovených zákonom č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách, v znení neskorších predpisov. 

Dokumentácia všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
projektu pozemkových úprav Osuské tvorí podklad pre ďalšie etapy projektu – najmä 
„Zásady umiestnenia nových pozemkov“, „Plán verejných a spoločných zariadení 
a opatrení“ a „Rozdeľovací plán“. 

Hlavným cieľom návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. 
Osuské je návrh opatrení: 

– slúžiacich ku sprístupneniu pozemkov, teda ciest a objektov na nich, 
– pre spomalenie, alebo potlačenie degradačných prejavov na 

poľnohospodárskej pôde, t.j. zachovanie a podpora prirodzenej produkčnej 
schopnosti pôd, 

– k  ochrane a tvorbe životného prostredia, zveľadeniu krajiny a zvýšeniu jej 
ekologickej stability, 

– na zachovanie a tvorbu krajinného rázu, estetických hodnôt, jedinečnosti 
a mnohotvárnosti krajiny. 

 

1 PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 
 

Pre spracovanie VZFU – Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu boli použité 
nasledovné hlavné podklady: 

– výsledky účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode projektu 
pozemkových úprav („Združenia spoločností PPÚ“, Tekdan, spol. s r.o. 
2020), 

– ortofotomapy katastrálneho územia z roku 2018, 
– výsledky aktualizácie máp BPEJ (VÚPOP a „Združenia spoločností PPÚ“, 

Tekdan, spol. s r.o. 2020) a hodnotová mapa („Združenia spoločností PPÚ“, 
Tekdan, spol. s r.o. 2020), 

– PSL na roky 2019-2028 (NLC Zvolen, 2019)  
– MÚSES pre PPÚ Osuské (doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD., Ing. Tamara 

Reháčková, PhD. december 2020), 
– údaje registra pôvodného stavu („Združenia spoločností PPÚ“, Tekdan, spol. 

s r.o. 2020), 
– iné odborné podklady o území. 

 
Ostatné – tu neuvedené informačné zdroje sú uvedené v kapitole 10 Zoznam 

použitej literatúry.  
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2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 

Katastrálne územie Osuské (844 659), obec Osuské (504 602) sa nachádza 
v okrese Senica (205) v Trnavskom kraji (2). Katastrálne územie Osuské má výmeru 
1 160,05 ha, z toho do obvodu pozemkových úprav je zahrnutá výmera 1 109,06 ha. 
Výmera poľnohospodárskej pôdy v obvode projektu pozemkových úprav je 7 6514,79 ha. 
Výmera ornej pôdy je 7 4801,29 ha, výmera viníc je 0,00 ha, výmera záhrad mimo 
intravilánu je 3,43 ha, výmera ovocných sadov je 0,00 ha, výmera trvalých trávnych 
porastov je 13,70 ha a výmera lesov je 248,13 ha. Nadmorská výška je 206 – 430 metrov. 

Obec Osuské sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, v regióne Záhorie. 
Leží  medzi úpätím Malých Karpát, západným okrajom Myjavskej pahorkatiny 
a severovýchodnej časti Záhorskej nížiny (Podmalokarpatská zníženina), v doline rieky 
Myjavy, 12 km juhovýchodne od okresného mesta  Senica. Administratívne patrí do 
Trnavského kraja, Senického okresu, ktorého hranica je zároveň štátnou hranicou 
s Rakúskou a Českou republikou. Obec je dopravne napojená na cestu I. triedy č. 51. 
Táto cesta má nadregionálny a medzinárodný význam, nakoľko dopravne spája okres 
Senica s dopravným uzlom, krajským mestom Trnava a na severe cez hraničný prechod 
Holíč –Hodonín pokračuje do Českej republiky.  

     Katastrálne územie obce Osuské sa rozkladá väčšinou  na nive rieky Myjavy a 
Brezovského potoka. Na severe susedí s katastrálnym územím Prietrž, na východe 
s katastrálnym územím Hradište pod Vrátnom, na juhu s katastrálnym územím Jablonica 
a na západe s katastrálnym územím Hlboké.  

 
Širšie vzťahy záujmového územia sú znázornené v účelovej mape: A_UM-1 - Mapa 

širších vzťahov. 
 

3 PRÍRODNÉ POMERY 
 

V nasledovných kapitolách uvádzame stručný popis prírodných pomerov 
katastrálneho územia Osuské, ktorý je podrobne spracovaný v rámci etapy 1/e Návrh 
miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely projektu 
pozemkových úprav v k.ú. Osuské (doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD., Ing. Tamara 
Reháčková, PhD. december 2020). 
 

3.1 Klimatické pomery 
 
Podľa Končekovej klimatickej klasifikácie (Klimatický atlas Slovenska, 2015) je možné na 
území Slovenska rozlíšiť 3 klimatické oblasti, ktoré sa ďalej delia na okrsky. Obvod PPÚ 
Osuské je podľa Končekovej klimatickej klasifikácie zaradený do teplej oblasti, na SV 
okrajovo do mierne teplej oblasti (obr. č. 3.1-1). Väčšina územia spadá do teplej oblasti, 
okrsku T4. Mierna oblasť zasahuje SV časť k. ú. v Myjavskej pahorkatine (tab. č. 3.1-1). 
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Tab.č.3.1-1: Klimatická klasifikácia podľa Končeka (1961 – 2010) na území okresu Senica 

Okrsok Charakteristika okrsku Klimatické znaky 

T4 teplý, mierne suchý, s miernou zimou január > -3 °C,  

T6 teplý, mierne vlhký, s miernou zimou január > -3 °C,  

M1 
mierne teplý, mierne vlhký, s miernou zimou, 
pahorkatinový 

január > -3 °C, júl ≥ 16 °C, LD < 50, 

(Zdroj: Klimatický Atlas Slovenska, 2015) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Teplota 

 Priemerná ročná teplota v obvode PPÚ je podľa meraní zo synoptickej stanice 
Senica okolo 9°C. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou -3°C 
a najteplejšími mesiacmi sú júl a august s priemernou teplotou 26°C. Priemerný počet 
letných dní v roku (s teplotou nad 25°C) je 40 a zimných dní (s teplotou pod 0°C) je 80. 
Dĺžka bezoblačného obdobia je 16 dní. Dotknuté územie a jeho okolie sa vyznačuje 
vysokým počtom hodín slnečného svitu, ktorého priemer je viac ako 2000 hodín ročne, z 
toho vo vegetačnom období viac ako 1450 hodín. V júli trvá slnečný svit priemerne 285 
hodín a v decembri iba 50 hodín. Bezmrazové obdobie (trvanie obdobia medzi posledným 
a prvým výskytom minimálnej teploty vzduchu t. j. -0,1°C a nižšie) je 160 dní. 

   

Obr.č.3.1-1: Klimatická klasifikácia obvodu PPÚ Osuské (zdroj: Klimatický atlas 
Slovenska, 2015) 
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Zrážky 
 Zrážkový úhrn v dotknutom území predstavuje priemerne 700 mm. Priemerný 
ročný počet dní so zrážkami je 101. Priemerný úhrn zrážok za vegetačné obdobie je vyše 
400 mm (Faško, Šťastný, 2002). Najbohatším mesiacom na zrážky je júl (80 mm) a 
najchudobnejší je február (30 mm). V zime sa vyskytujú zrážky prevažne vo forme snehu, 
zimy sú však veľmi nestále. Aj v najchladnejšom mesiaci roka (január) je z celkových 
počtu dní so zrážkami podiel dní so snežením len 60-70 %. Priemerný počet dní so 
snežením je 25–30. Trvalá snehová pokrývka (obdobie dní, v ktorých snehová pokrývka 
nie je prerušená na dlhšie ako 3 dni počas jednej zimy) sa dostavuje zvyčajne až po 1. 
januári a zaniká koncom januára až začiatkom februára. V dotknutom území je priemerná 
maximálna výška snehovej prikrývky 29 cm. 

 Pre charakteristiku zrážkového režimu záujmového územia sú 
najreprezentatívnejšie priemerné hodnoty z dlhších klimatických pozorovaní. Priemerný 
ročný úhrn zrážok za posledných 30 rokov je znázornený na obr. č. 3.1-3. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.č.3.1-2: Priemerný denné teplotné maximá a minimá v obvode PPÚ za obdobie 
r. 1989-2019 (zdroj: www.meteoblue.com) 
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Obr.č.3.1-3: Priemerný ročný úhrn zrážok v obvode PPÚ za obdobie r. 1989-2019 
(zdroj: stanica SHMÚ Myjava) 
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 Z hľadiska výskytu prízemných inverzií patrí záujmové územie k priemerne 
zaťaženým (Atlas krajiny SR, 2002). 

Veternosť 

 Obvod PPÚ je ovplyvňovaný cirkuláciou vzduchu s prevládajúcim juhovýchodným  
a severozápadným smerom vetra (obr. č. 3.1-4). Najčastejšia rýchlosť vetra je > 5 
km/hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Hydrologické a vodohospodárske pomery 
 

Povrchové vody sú v obvode PPÚ Osuské odvádzané do povodia Myjavy, ktorá 
preteká územím SJ smerom (obr. č. 3.2-1). Významným ľavostranným prítokom Myjavy je 
tok IV. rádu – Brezovský potok (č. hydrologického poradia: 4-13-03-014), občas 
označovaný aj ako potok Brezová. Pramení v Myjavskej pahorkatine, na území obce 
Polianka, v nadmorskej výške približne 420 m n. m., preteká územím okresov Myjava a 
Senica. Cez obvod PPÚ preteká južným okrajom. Do rieky Myjava ústi pod obcou 
Osuské, mimo obvodu PPÚ. 

V obvode PPÚ má rieka Myjava ešte jeden významný ľavostranný prítok – 
Bedernický potok (označovaný aj ako Bedernik). Hydrické prvky v záujmovom území 
dopĺňa okrem niekoľkých bezmenných potokov (prítoky Myjavy a Bedernického potoka) 
vodná nádrž Osuské, ktorá je v súčasnosti vypustená. Táto vodná nádrž (VN), 

Obr.č.3.1-4: Prevládajúce smery vetra v obvode PPÚ (priemer za obdobie r. 1989-
2019) a počet hodín v roku, kedy fúka vietor z určitého smeru (zdroj: 
www.meteoblue.com) 
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nachádzajúca sa na Bedernickom potoku je evidovaná ako rybársky revír č. 2-5110-1-1. 
Do novembra 2014 predstavovala VN plochu so stálou vodnou hladinou. Koncom r. 2014 
bola VN vypustená z dôvodu poruchy a možnosti ohrozenia bezpečnosti priehrady ako aj 
územia pod nádržou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Prevažná časť obvodu PPÚ je tvorená neogénnym prostredím Myjavskej 
pahorkatiny, budovaná zlepencami a pieskovcami karbonátového charakteru a je z 
hľadiska vodohospodárskeho využitia podzemných vôd pomerne nepriaznivá. Sporadicky 
sa vyskytujú iba menšie pramene s maximálnymi výdatnosťami 2-3 l/s (napr. prameň 
/GPS: 48° 38' 50,34"; 17° 26' 19,18"/ nachádzajúci sa v poraste nelesnej drevinovej 
vegetácie (obr. č. 3.2-2), severne nad záhradkárskou osadou Opendáky. Lokálne je pre 
zásobovanie vodou využívané aj alúvium Brezovského potoka a iných menších potokov. 
Štrky v nich sú zahlinené s malými priepustnosťami. Podobná situácia je aj pri ojedinelých 
studniach zabudovaných na čerpanie vôd z neogénu a hlbších horizontov. Podzemné 
vody sú stredne mineralizované, stredne tvrdé až tvrdé, hydrogénuhličitanového typu. 
Obsah síranov a chloridov je nízky. 
 

Obr.č.3.2 -1: Hydrické prvky v obvode PPÚ Osuské
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3.3 Geologické pomery 
 

Katastrálne územie obce je budované horninami terciéru a kvartéru. Terciér 
Západopanónskej panvy – výplň Viedenskej kotliny tvoria súvrstvia zodpovedajúce 
celému neogénu. Sú to silikoklastické sedimenty prevažne morského pôvodu, v 
dotknutom území riečneho pôvodu. Záujmové územie je budované okrajovou a bazálnou 
fáciou lakšárskeho súvrstvia, reprezentované jablonickými zlepencami (karpat). V okolí sa 
nachádzajú veternícke (“vintoperské“) zlepence (egenburg – otnang) a prietržské vrstvy 
lakšárskeho súvrstvia (karpat). 

Jablonické zlepence sú lavicovité alebo tvoria telesá vypĺňajúce erózne korytá. 
Zlepence sa striedajú s hrubými pieskovcami, hrúbka lavíc zlepencov kolíše od 0,5 do 1,0 
m, v laviciach pieskovcov sú šošovky drobnozrnného zlepenca. Zlepence sú netriedené, 
polymiktné hrubozrnné, s dobre opracovanými obliakmi (s veľkosťou do 35 cm). Obsah 
karbonátov (mezozoických vápencov) sa pohybuje v rozpätí 65-80 %. Z karbonátických 
hornín sa tu nachádzajú: svetlosivé vápence (vrchný trias), tmavé vápence (spodný trias), 
vápence keuperu červené krinoidové vápence (lias), spodnokriedové vápence, 
paleozoické vápence (harmónská skupina) a dolomity (trias). Okrem karbonátov sú v 
zlepencoch v menšom podiele prítomné arkózy a pestro sfarbené arkózové pieskovce 
permu a spodného triasu, staropaleozoické pieskovce harmónskej skupiny, leukokrátne 
hrubozrnné žuly, svory, svorové ruly, kremité porfýry a zlepence (trias a perm), kremence, 
silicity, hnedé rohovce kriedové a paleogénne pieskovce, ílovité a sericitické bridlice, fylity 
a báziká. Ide o molasový typ sedimentov prevažne riečneho pôvodu (Schwarz a kol., 
2004). Ich zdrojová oblasť bola na SZ a SV a počas sedimentácie vytvárala deltovo–
aluviálne kužele. 

Veternícke zlepence sú tvorené zlepencami a pieskovcami, dominantne sú 
zastúpené vápnité pieskovce so šošovkovitými polohami drobnozrnných zlepencov. 
Obliakový materiál i bloky sú dobre opracované, so zlým triedením blokov, ktoré sú 
rozptýlené v celom profile. Prítomné sú tiež závalky sivozelených rozpadavých vápnitých 
ílovcov. V rozpadavých pieskovcoch sú prítomné spevnené 10–35 cm hrubé lavicovité 
polohy v odkryvoch rímsovite vyčnievajúce. 

Prietržské vrstvy sú tvorené striedavými polohami vápnitých siltovcov a 
pieskovcov, ktoré pripomínajú rytmickú flyšovú sedimentáciu. Pieskovce sú strednozrnné, 
s náznakmi gradačného zvrstvenia. V pieskovcoch sú dominantne zastúpené litické 

Obr.č.3.2 -2: Prameň nad záhradkárskou osadou Opendáky (r. 2020) 
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úlomky reprezentované karbonátmi, kyslými felzitickými horninami a rekryštalizovaným 
vulkanickým sklom. V menšej miere sú prítomné úlomky bridlíc, červených ílovcov a 
pyritizovaných jadier foraminifér. 

Kvartér  je v obvode PPÚ budovaný hlinami, piesčitými hlinami, ílovitými pieskami, 
ktoré sú rozšírené hlavne na svahoch a pahorkatinových chrbtoch a tvoria ich hnedé až 
sivohnedé, miestami tmavohnedé pokryvy. Deluviálne hliny sa nachádzajú aj na 
prolúviách. Podstatná časť týchto sedimentov (75-95 %) je tvorená jemnozrnnými 
časticami (ílmi a slitami). Obsah ílovitej frakcie sa pohybuje v rozpätí od 15 do 40 %, 
prachovitá frakcia je zastúpená v 45-65 % podiele. Obsah piesčitej frakcie zriedkavo 
prevyšuje obsah 20 %. 

3.4 Pedologické pomery 
 

Pôdy predstavujú významný prvok prírodného prostredia, pričom predstavujú 
prostredie pre život živočíchov a vegetácie. Pôdy sa vyznačujú úrodnosťou, čím 
zabezpečujú prísun potravy pre človeka. Ekologicky najhodnotnejšou časťou pôdy je 
humusový horizont, ktorý charakterizuje biologická aktivita. Ďalej sa pôda vyznačuje 
regulačnou a pufračnou funkciou, čiže je schopná postupne odbúravať a rozkladať 
cudzorodé látky. 

Pôdy predstavujú dôležitú zložku abiotickej sféry prírodného prostredia, ktoré vznikli 
za účasti pôdotvorných činiteľov (materské pôdotvorné horniny, reliéf, podnebie, 
organizmy, t.j. rastlinstvo a živočíšstvo, podzemná a povrchová voda, čas a činnosť 
človeka). Pôsobenie týchto vplyvov vyformovalo pôdy na daný pôdny typ. Pôda vzniká 
zložitým pôsobením medzi materskou horninou, reliéfom, klímou, rastlinami a živočíchmi 
a spätne vplýva na všetky tieto prvky krajiny. Jej zloženie a kvalita ovplyvňujú tvorbu 
rastlinných formácií, t.j. určujú charakter rastúcej vegetácie, ktorá má zase vplyv na 
ekologickú stabilitu územia. Tvorba rastlinných spoločenstiev je závislá od kvality 
trofických a hydrických podmienok. 

Na základe údajov VÚPOP sa v obvode PPÚ nachádza 18 hlavných pôdnych 
jednotiek (tab. č. 3.4-1). Najrozšírenejším typom sú kambizeme kultizemné, nasýtené, z 
minerálne bohatých zvetralín flyša, ktoré sú rozšírené v centrálnej a východnej časti 
záujmového územia a tvoria takmer 30 % pôdneho fondu. Druhé najrozšírenejšie sú 
fluvizeme kultizemné, karbonátové, stredne ťažké, lokalizované v SJ smere v západnej 
časti územia.  
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Stav pôdneho fondu podľa BPEJ 
 
Tab.č.3.4-1: Charakteristika  a výmera bonitovaných pôdnoekologických jednotiek 
v obvode projektu pozemkových úprav Osuské 

Kód HPJ Pôdny typ Pôdny druh
Hodnota 
BPEJ v 
eur/m2 

Výmera 
v ha 

Zastúpenie 
v % 

02 02 002 02 FMmc - fluvizeme typické karbonátové 
stredne 
ťažké  

0,3187 160,3011 18,86 

02 03 003 03 FMmc - fluvizeme typické karbonátové ťažké 0,2755 67,2497 7,91 

02 11 002 11 FMG - fluvizeme glejové 
stredne 
ťažké  

0,239 0,6164 0,07 

02 44 002 44 
HMm-  hnedozeme typické, na sprašiach 

stredne 
ťažké  

0,2689 14,4244 1,70 
02 44 402 44 0,2373 7,7624 0,91 

02 47 202 47 RM, Hme-  regozeme a hnedozeme erodované, 
ornica je vytvorená zo spraše po úplnom vymytí 
profilu hnedozemí, stredne ťažké, prevládajú 
regozeme 

stredne 
ťažké  

0,2075 7,1171 0,84 

02 47 402 47 0,1255 3,1343 0,37 

02 48 032 48 HMI -  hnedozeme luvizemné na sprašových 
hlinách a polygénnych hlinách často s prímesou 
skeletu 

stredne 
ťažké  

0,1105 26,362 3,10 
02 48 202 48 0,1875 6,1407 0,72 
02 48 232 48 0,161 66,6229 7,84 

02 49 203 49 
HMI -  hne 
dozeme luvizemné na sprašových hlinách a 
polygénnych hlinách 

ťažké 0,1958 1,1178 0,13 

02 52 402 52 

HMe, RM - hnedozeme erodované na  
polygénnych hlinách a regozeme na 
neogénnych sedimentoch. V komplexe 
prevládajú hnedozeme erodované  

stredne 
ťažké  

0,1444 10,2329 1,20 

02 54 672 54 
HMe, RM - hnedozeme erodované a regozeme 
na rôznych substrátoch na výrazných svahoch 
12-25°, erodované HM prevládajú 

stredne 
ťažké 

0,0282 10,081 1,19 

02 57 102 57 
PGm - pseudogleje typické na sprašových a 
polygénnych hlinách 

ťažké 
0,1195 1,5008 0,18 

02 57 202 57 0,1195 11,9589 1,41 
02 57 402 57 0,1046 13,8541 1,63 
02 63 232 63 

KMm - kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša 

stredne 
ťažké 

0,0913 79,8833 9,40 
02 63 432 63 0,073 28,8005 3,39 
02 63 442 63 0,0697 9,4033 1,11 
02 63 512 63 0,083 14,6686 1,73 
02 65 012 65 KMm, KMI - kambizeme typické a kambizeme 

luvizamné na svahových hlinách 
stredne 
ťažké, ťažké 

0,1295 27,5345 3,24 
02 65 422 65 0,0846 8,3126 0,98 

02 74 672 74 
KT - kultizeme pretvorené rigoláciou a 
terasovaním 

stredne 
ťažké, ťažké 
až ľahké 

0,0432 9,2267 1,09 

02 78 462 78 KM - kambizeme plytké na flyši 
stredne 
ťažké až 
ťažké 

0,0332 1,0124 0,12 

02 82 682 82 
KM - kambizeme na flyši, navýrazných svahoch:  
12 - 25° 

stredne 
ťažké až 
ťažké 

0,0216 1,608 0,19 

02 83 672 83 
KM - kambizeme na ostatných substrátoch, na 
výrazných svahoch: 12 - 25° 

stredne 
ťažké až 
ťažké 

0,0216 1,0449 0,12 
02 83 682 83 0,0216 10,7458 1,26 
02 83 872 83 0,0216 19,5539 2,30 

07 63 032 63 

KMm - kambizeme typické na minerálne 
bohatých zvetralinách flyša 

stredne 
ťažké 

0,1162 11,2645 1,33 

07 63 232 63 0,1012 39,1513 4,61 
07 63 242 63 0,0963 41,5777 4,89 
07 63 323 63 0,1012 31,7692 3,74 

07 63 412 63 0,0929 2,4684 0,29 

07 63 432 63 0,0797 8,1626 0,96 
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07 63 442 63 0,0763 53,2658 6,27 
07 63 522 63 0,083 0,0211 0,00 
07 65 212 65 KMm, KMI - kambizeme typické a kambizeme 

luvizamné na svahových hlinách 
stredne 
ťažké, ťažké 

0,1178 1,059 0,12 
07 65 422 65 0,0863 7,7231 0,91 
07 69 412 69 

KMg – kambizeme pseudoglejové na flyši 
stredne 
ťažké 

0,0996 4,493 0,53 
07 69 512 69 0,0979 9,3338 1,10 
07 82 682 82 KM - kambizeme na flyši, navýrazných svahoch:  

12 - 25° 

stredne 
ťažké až 
ťažké 

0,0216 4,4648 0,53 

07 82 882 82 0,0216 4,0443 0,48 

07 83 872 83 
KM - kambizeme na ostatných substrátoch, na 
výrazných svahoch: 12 - 25° 

stredne 
ťažké až 
ťažké 

0,0216 7,3389 0,86 

07 88 212 88 
RMm až RMp - regozeme typické až regozeme 
pelické, ojedinele hnedozeme erodované, alebo 
kambizeme erodované na slieňoch alebo íloch 

stredne 
ťažké až 
ťažké 

0,0797 2,5678 0,30 

07 88 232 88 0,0714 1,1084 0,13 

 
 
 

Priestorové rozloženie BPEJ a hlavných pôdnyh jednotiek je uvedené v účelovej 
mape: A_UM-2 – Bonitované pôdno-ekologické jednotky a hlavné pôdne jednotky. 
 
 

Základné charakteristiky pôd riešeného územia vychádzajú zo štruktúry kódu 
bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky: 
 

XX     XX     X     X     X   7 - miestny úplný kód BPEJ        

- kód klimatického regiónu   00-10 

- kód hlavnej pôdnej jednotky   00-99 

- kód svahovitosti a expozície  0-9 

- kód skeletovitosti a hĺbky pôdy  0-9 

- kód zrnitosti     1-5 

 

XXXX    - kód hlavnej pôdno-klimatickej jednotky 
 
Tab.č.3.4-2: Vlastnosti bonitovaných pôdnoekologických jednotiek v obvode projektu 
pozemkových úprav Osuské 

BPEJ 
Číselník vlastností BPEJ 

T  HPJ  S+E  K+H  Z

0202002 
02  02  0  0  2

      S=0,1 E=0 K=0 H=0  

0203003 
02  03  0  0  3

      S=0,1 E=0 K=0 H=0  

0211002 
02  11  0  0  2

      S=0,1 E=0 K=0 H=0  

0244002 
02  44  0  0  2

      S=0,1 E=0 K=0 H=0  

0244402 
02  44  4  0  2

      S=3 E=1,2 K=0 H=0  
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0247202 
02  47  2  0  2

      S=2 E=1,2 K=0 H=0  

0247402 
02  47  4  0  2

      S=3 E=1,2 K=0 H=0  

0248032 
02  48  0  3  2

      S=0,1 E=0 K=1 H=1  

0248202 
02  48  2  0  2

      S=2 E=1,2 K=0 H=0  

0248232 
02  48  2  3  2

      S=2 E=1,2 K=1 H=1  

0249203 
02  49  2  0  3

      S=2 E=1,2 K=0 H=0  

0252402 
02  52  4  0  2

      S=3 E=1,2 K=0 H=0  

0254672 
02  54  6  7  2

      S=4 E=1,2 K=0,1 H=0,1,2  

0257102 
02  57  1  0  2

      S=0,1 E=0 K=1 H=0  

0257202 
02  57  2  0  2

      S=2 E=1,2 K=0 H=0  

0257402 
02  57  4  0  2

      S=3 E=1,2 K=0 H=0  

0263232 
02  63  2  3  2

      S=2 E=1,2 K=1 H=1  

0263432 
02  63  4  3  2

      S=3 E=1,2 K=1 H=1  

0263442 
02  63  4  4  2

      S=3 E=1,2 K=2 H=1  

0263512 
02  63  5  1  2

      S=3 E=3 K=1 H=0  

0265012 
02  65  0  1  2

      S=0,1 E=0 K=1 H=0  

0265422 
02  65  4  2  2

      S=3 E=1,2 K=2 H=0  

0274672 
02  74  6  7  2

      S=4 E=1,2 K=0,1 H=0,1,2  

0278462 
02  78  4  6  2

      S=3 E=1,2 K=2,3 H=2  

0282682 
02  82  6  8  2

      S=4 E=1,2 K=2,3 H=0,1,2  

0283672 
02  83  6  7  2

      S=4 E=1,2 K=0,1 H=0,1,2  

0283682 
02  83  6  8  2

      S=4 E=1,2 K=2,3 H=0,1,2  

0283872 
02  83  8  7  2

      S=5 E=1,2 K=0,1 H=0,1,2  
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0763032 
07  63  0  3  2

      S=0,1 E=0 K=1 H=1  

0763232 
07  63  2  3  2

      S=2 E=1,2 K=1 H=1  

0763242 
07  63  2  4  2

      S=2 E=1,2 K=2 H=1  

0763412 
07  63  4  1  2

      S=3 E=1,2 K=1 H=0  

0763432 
07  63  4  3  2

      S=3 E=1,2 K=1 H=1  

0763442 
07  63  4  4  2

      S=3 E=1,2 K=2 H=1  

0763522 
07  63  5  2  2

      S=3 E=3 K=2 H=0  

0765212 
07  65  2  1  2

      S=2 E=1,2 K=1 H=0  

0765422 
07  65  4  2  2

      S=3 E=1,2 K=2 H=0  

0769412 
07  69  4  1  2

      S=3 E=1,2 K=1 H=0  

0769512 
07  69  5  1  2

      S=3 E=3 K=1 H=0  

0782682 
07  82  6  8  2

      S=4 E=1,2 K=2,3 H=0,1,2  

0782882 
07  82  8  8  2

      S=5 E=1,2 K=2,3 H=0,1,2  

0783872 
07  83  8  7  2

   S=5 E=1,2 K=0,1 H=0,1,2  

0788212 
07  88  2  1  2

      S=2 E=1,2 K=1 H=0  

0788232 
07  88  2  3  2

      S=2 E=1,2 K=1 H=1  
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- klimatický región – T 
Obvod projektu PPÚ Osuské patrí do klimatického regiónu 02 – dostatočne teplý, suchý, 
pahorkatinový a do 07 – mierne teplý, mierne vlhký. 
 
Tab.č.3.4-3: Charakteristika klimatického regiónu je: 

Kód 
regiónu 

Charakteristika TS > 10°C  td ≤ 5°C dni 

02  dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový 2800 ‐ 2500  231 

07  mierne teplý, mierne vlhký  2500 ‐ 2200  215 

 
Klimatický región Výmera Zastúpenie 

(T) v ha v % 

02 620,2710 72,97 

07 229,8137 27,03 

850,0847 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.č.3.4-1: klimatický región podľa BPEJ
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- svahovitosť – S 
Z hľadiska svahovitosti sa v obvode projektu PPÚ Osuské nachádzajú prevažne roviny a 
mierne svahy. 
 
Tab.č.3.4-4: Charakteristika svahovitosti je: 
Kód Charakteristika Svahovitosť

0 rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie 0° - 1° 
1 rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie 1° - 3° 
2 mierny svah 3° - 7° 
3 stredný svah 7° - 12° 
4 výrazný svah 12° - 17° 
5 príkry svah  17° - 25° 
6 zráz nad 25° 

 
Svahovitosť Výmera Zastúpenie 

(S) v ha v % 

0,1 308,3584 36,27 

2 290,9691 34,23 

3 182,6489 21,49 

4 37,1712 4,37 

5 30,9371 3,64 

850,0847 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.č.3.4-2: svahovitosť podľa BPEJ 
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-  expozícia – E 
Z hľadiska expozície sa rovina v obvode projektu PPÚ Osuské nachádza zväčša popri 
tokoch, prevažná časť územia má južnú východnú a západnú expozíciu. Severná 
expozícia sa nachádza vo východnej časti obvodu projektu. 
 
Tab.č.3.4-5: Charakteristika expozície je: 
Kód Charakteristika 

0 rovina 
1 južná expozícia 
2   východná a západná expozícia
3   severná expozícia 

 

Expozícia Výmera Zastúpenie 

(E) v ha v % 

0 308,3584 36,27 

1,2 485,9336 57,16 

3 55,7927 6,57 

850,0847 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.č.3.4-3: expozícia podľa BPEJ 
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- skeletovitosť - K  
Z hľadiska skeletovitosti sa v obvode projektu PPÚ Osuské nachádzajú prevažne pôdy 
bez skeletu a slabo skeletovité pôdy. 

 
Tab.č.3.4-6: Charakteristika skeletovitosti je: 
Kód Kategória Charakteristika 

0 pody bez skeletu obsah skeletu do hĺbky 0.6 m pod 10%, hlboké pôdy 
1 slabo skeletovité 

pôdy 
obsah skeletu v povrchovom horizonte 5 – 25%, v podpovrchovom 
horizonte 10-25% 

2 stredne skeletovité 
pôdy 

obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, v podpovrchovom 
horizonte 25-50% 

3 silne skeletovité pôdy obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, v podpovrchovom 
horizonte nad 50%. V prípade so striedaním stredne až silne skeletnatých 
pôd aj 25 – 50% 

 

Skeletovitosť Výmera Zastúpenie 

(K) v ha v % 

0 303,9098 35,75 

0,1 47,2454 5,56 

1 324,9814 38,23 

2 152,0728 17,89 

2,3 21,8753 2,57 

850,0847 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.č.3.4-4: skeletovitosť podľa BPEJ 
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- hĺbka pôdy - H 
Takmer celú plochu obvodu projektu PPÚ Osuské zaberajú hlboké a stredne hlboké pôdy. 

 
Tab.č.3.4-7: Charakteristika hĺbky pôdy je: 
Kód Kategória Charakteristika

0 hlboké pôdy 60 cm a viac 
1 stredne hlboké pôdy 30 – 60 cm 
2 plytké pôdy do 30 cm 

 

Hĺbka pôdy Výmera Zastúpenie 

(H) v ha v % 

0 415,3617 48,86 

1 365,6023 43,01 

2 1,0124 0,12 

0,1,2, 68,1083 8,01 

850,0847 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.č.3.4-5: hĺbka pôdy podľa BPEJ 
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- zrnitosť - Z 
V obvode projektu PPÚ Osuské majú zastúpenie stredne ťažké pôdy a ťažké pôdy. 
 
Tab.č.3.4-8: Charakteristika zrnitosti je: 

Kód Kategória Obsah častíc I. 
kategórie 

1   ľahké pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté) 0-10% 
2 stredne ťažké pôdy (hlinité) 30-45% 
3 ťažké pôdy (ílovitohlinité) 45-60% 
4 veľmi ťažké pôdy (ílovité a íly) 60-75%, íly nad 75% 
5 stredne ťažké pôdy – ľahšie 

(piesočnatohlinité) 
20-30% 

 

Zrnitosť Výmera Zastúpenie 

(Z) v ha v % 

2 749,9480 88,22 

3 100,1367 11,78 

850,0847 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.č.3.4-6: zrnitosť podľa BPEJ 
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3.5 Geomorfologické pomery 
 

Obec Osuské sa rozprestiera na západným okrajom Myjavskej pahorkatiny, 
v blízkosti úpätia Malých Karpát a severovýchodnej časti Záhorskej nížiny 
(Podmalokarpatská zníženina), v doline rieky Myjavy. Reliéf má charakter pahorkatiny a 
zvlnenej roviny. Veľká časť územia obvodu PPÚ sa rozkladá na nive rieky Myjava v južnej 
časti aj na nive Brezovského potoka. Z hľadiska geomorfologického členenia patrí 
záujmové územie do provincie Západných Karpát (Mazúr, Lukniš, 1980). Takmer celý 
obvod PPÚ patrí do subprovincie Vonkajších Západných Karpát, celku Myjavskej 
pahorkatiny, malá časť na juhu záujmového územia, v blízkosti Brezovského potoka 
zasahuje do subprovincie Vnútorných Západných Karpát, celku Malé Karpaty (tab. č. 3.5-
1, obr. č. 3.5-1). 
 

Tab.č.3.5-1: Geomorfologické jednotky obvodu PPÚ Osuské (Mazúr, Lukniš, 1980) 

Subprovincia Oblasť Celok Podcelok 

Vonkajšie 
Západné Karpaty 

Slovensko-moravské 
Karpaty 

Myjavská 
pahorkatina 

-- 

Vnútorné 
Západné Karpaty 

Fatransko-tatranská 
oblasť 

Malé Karpaty Brezovské Karpaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Výška terénu sa pohybuje medzi 210 a 425 m n. m. Podľa základných typov 
erózno-denudačného reliéfu ide o reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín. 
Z hľadiska morfoštruktúry ide o prechodné štruktúry centrálnokarpatských vrchovín.  

  

Myjavská pahorkatika 

Malé Karpaty 

Obr.č.3.4-6: Geomorfologické členenie záujmového územia (Mazúr, Lukniš, 1980) 
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4 SÚČASNÝ STAV KRAJINY 
 

Obec Osuské administratívne patrí do Trnavského kraja, Senického okresu, ktorého 
hranica je zároveň štátnou hranicou s Rakúskou a Českou republikou. Poloha katastra 
obce v rámci okresu je okrajová, nachádza sa na východnom okraji. 

Osuské predstavuje menšiu obec so základnou občianskou infraštruktúrou. Okolité 
územie predstavuje kultúrnu krajinu poľnohospodárskeho charakteru s mozaikou lesných 
plôch, kosených lúk a orných pôd. Sídlo je v rámci katastrálneho územia sústredené na 
južnom okraji, preteká ním rieka Myjava a aj Brezovský potok. 

Typické antropogénne krajinné štruktúry predstavujú predovšetkým komunikácie  
(spevnené i nespevnené cesty, železničné trate), rôzne využívané zastavané plochy 
(poľnohospodárske areály, obytné budovy, dvory, inžinierske objekty), ďalej tiež rôzne 
plochy zaradené do kategórie  ostatné plochy špecifické objekty zväčša s individuálnym 
výskytom ako ihrisko, židovský cintorín, skládka odpadov, a podobne.  

4.1 Súčasné využívanie územia v obvode projektu 
 

Grafický podklad pre návrhové a projekčné činnosti – Mapa súčasného využívania 
pozemkov v obvode projektu sa vyhotovuje na podklade účelového mapovania 
polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav a rekognoskácie územia. Areály prvkov 
využitia pozemkov (PVPPU) sa spracujú podľa jemnejšieho členenia v zmysle 
Metodických štandardov projektovania pozemkových úprav, príloha č. 4.9. Súčasné 
využívanie územia v obvode projektu je spracované v účelovej mape: A_UM-4 – Mapa 
súčasného využívania územia. 

 
Bilancia zmien druhov pozemkov podľa registra C katastra nehnuteľností (C-KN) 

a spôsobu využívania pozemkov v súčasnom stave v teréne (SVPPU) 
 

 
 
 

Tab.č.4.1-1: Bilancia zmien druhov pozemkov 
 

Druh pozemku 
DP podľa C KN pred PPÚ DP po zameraní PPÚ Zmeny 

výmera v m2 podiel 
výmera v 

m2 podiel 
rozdiel v 

m2 rozdiel

Orná pôda 7340598 66,19% 7303668 65,85% 36930 -0,33%

Vinice 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Záhrady 107147 0,97% 34301 0,31% 72846 0,66%

Ovocné sady 3044 0,03% 0 0,00% 3044 0,03%

Trvalé trávne porasty 494483 4,46% 312900 2,82% 181583 1,64%

Lesné pozemky 2357764 21,26% 2481493 22,37% -123729 -1,12%

Vodné plochy 182559 1,65% 187571 1,69% -5012 -0,05%

Zastavané plochy 124177 1,12% 166221 1,50% -40020 -0,38%

Ostatné plochy 480783 4,34% 604401 5,45% -123244 1,11%

Spolu: 11090555 100,00 % 11090555 100,00% 0 0,0 % 
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Pôdny fond výmera v m2 podiel 
výmera v 

m2 
podiel 

rozdiel v 
m2 

rozdiel

Poľnohospodárska 
pôda 7945272 71,64% 7650869 68,99% 294403 2,65%

Lesné pozemky 2357764 21,26% 2481493 22,37% -123729 -1,12%

Iné plochy 787519 7,10% 958193 8,64% -170674 -1,54%

Spolu: 11090555 100,0 % 11090555 100,00% 0 0,0 % 
*Výsledná sumarizácia výmer druhov pozemkov doterajšieho a nového stavu ( aj s ZO Opendáky) 
 
 
 
5 HOSPODÁRSKE VYUŽITIE KRAJINY 
 

Hlavným cieľom etapy všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
rámci projektu pozemkových úprav, je navrhnúť vhodný a všeobecne prijateľný spôsob 
funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, pričom z hľadiska 
využívania územia v obvode pozemkových úprav dominuje predovšetkým 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. 

5.1 Poľnohospodárska výroba 
 

V obvode projektu pozemkových úprav Osuské sa v súčasnosti využíva cca 68,99% 
z celkovej plochy obvodu projektu PÚ. V štruktúre pôdy dominuje intenzívne využívaná 
veľkobloková orná pôda. Rastlinná výroba je v obci Osuské zameraná najmä na 
pestovanie hustosiatych obilnín a technických plodín a orientovaná na produkciu 
tradičnými metódami bez využitia alternatívnych možností výroby (napr. biopotraviny) 
s cieľom zlepšiť predajnosť produktov. 

V obvode projektu hospodária a užívajú poľnohospodárske pozemky 
poľnohospodárske subjekty: Poľnohospodárske družstvo ZÁHORIE, Jablonica; Roľnícke 
družstvo " Vrátno ", Hradište pod Vrátnom; Poľnohospodárske družstvo Senica, Senica; 
Poľnohospodárske družstvo PRIETRŽ-PODHORIE, Prietrž; Lukáš Krajčík Agro, s.r.o., 
Senica; DAMI Centrum, s.r.o., Osuské a fyzické osoby: Jakub Masár, Zdenka Pavlíková a 
Sasák Jaromír. 

5.2 Lesná výroba 
 
Lesné porasty sú v rámci vymedzeného obvodu PPÚ zastúpené v severnej, 

západnej a východnej časti územia. Celková rozloha lesov v k. ú. Osuské je 248,1493 ha 
( 22,37% z obvodu projektu pozemkových úprav) a sú súčasťou lesného hospodárskeho 
celku Trstín. Užívateľom sú hlavne tri pozemkové spoločenstvá: 

Osusko – Dobrovodský urbár, pozemkové spoločenstvo (Ing. Anton Fiala, 
Záhumenská 268, Osuské), 

Osusko – Letoviskové pozemkové spoločenstvo (Ing. Miroslav Barcaj, Strmý vŕšok 
27, Bratislava), 

Osusko – Korlátska urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo (RSDr. Jozef 
Petráš, G. Dusíka 58, Trnava), všetky tri pozemkové spoločenstvá majú rovnakého OLH 
Stanislava Kolníka. Malú časť z celkovej výmery užívajú Lesy SR š.p., Banská Bystrica, 
OZ Smolenice. 
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Reálna lesná vegetácia na lesnom pôdnom fonde je charakterizovaná v porovnaní 
s potenciálnou vegetáciou na základne terénneho prieskumu a druhového zloženia podľa 
programu starostlivosti o les. Aktuálne druhové zloženie porastov je výsledkom 
spolupôsobenia prírodných faktorov a antropogénnej činnosti a je často odlišné od 
potenciálneho druhového zloženia.  

Podľa kategorizácie lesných porastov na základe Zákona č. 326/2005 Z.z. 
o lesoch patria všetky lesné porasty sledovaného územia k hospodárskym lesom, ktoré sa 
využívajú pre hospodárske účely. Ich hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej 
hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií.  

 

5.3 Ostatné využitie územia – nepoľnohospodárske aktivity 
 
Ťažobný priemysel 

V katastrálnom území sa sa nenachádzajú žiadne objekty ťažobného priemyslu. 
 
Skládky odpadov 

V katastrálnom území sa vyskytuje viacero neriadených (divokých, nelegálnych) 
skládok komunálneho odpadu, ktoré sú priebežne odstraňované. Uvedené skládky 
pôsobia ako bakteriologické zdroje zaťaženia prostredia. Odpadové hospodárstvo je v 
obci riešené všeobecným záväzným nariadením č. 5/2007 o nakladaní s komunálnymi a 
drobnými stavebnými odpadmi. 

V obvode projektu PÚ sa vyskytuje viac poľných hnojísk a otvorených hnojísk 
lokalizovaných v extraviláne, ktoré pôsobia ako bakteriologické zdroje zaťaženia 
prostredia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 5.3.-1: poľné hnojisko Obr.č. 5.3.-2: otvorené hnojisko 
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Rekreačné, turistické a športové využitie územia 
Jediným športovým zariadením, ktoré sa nachádza v obci Osuské je športový areál 

s futbalovým ihriskom a betónovým tenisovým kurtom. Súčasným problémom je 
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu a rekonštrukciu, čím sa technický stav 
športového areálu výrazne zhoršuje. 

 
 
 
 
 

 
Obr.č. 5.3.-3: ihrisko 

 
 
 
 
 
 
 
6 ZHODNOTENIE PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA POZEMKOV  
V KRAJINE 

Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvoriť také pôdne (projekčné) celky, ktoré by 
tvarom a rozmermi vyhovovali aj modernej poľnohospodárskej technike. Nakoľko sa 
predpokladá, že väčšina vlastníkov po pozemkových úpravách ponechá svoje pozemky 
v nájmoch väčších poľnohospodárskych subjektov. Pri hodnotení lokality sa prihliada 
k možnému využitiu z hľadiska pôdnych vlastností, vodných pomerov, konfigurácie terénu, 
vhodnosť pestovania špeciálnych plodín. Všetky opatrenia a zariadenia by mali 
komplexne vytvoriť najvhodnejšie podmienky pre vysoko produktívne poľnohospodárstvo 
na úrovni drobnopestovateľov, fariem alebo poľnohospodárskych podnikov. Pri riešení 
tejto otázky sa má plne uplatniť zásada, že každý pôdny celok mý byť využívaný len 
v súlade s jeho pôdno-ekologickými a produkčnými vlastnosťami, a že všetky 
pestovateľské, zúrodňovacie, stavebné a iné zásahy majú byť primárne odvodené od 
podmienok stanovíšť. 

Podmienky usporiadania a využívania pôdneho fondu (súčasný stav) sa riešia 
v obsahovom členení: 

- Organizácia pôdneho fondu 
- Delimitácia druhov pozemkov (rozhraničenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy) 
- Veľkosť a tvar pôdnych celkov ornej pôdy 
- Prejavy degradácie a potreba ochrany pôdy 
- Technické prekážky 

6.1 Organizácia pôdneho fondu  
 

6.1.1 Hospodársky obvod 
 

Hospodársky obvod predstavuje vyššiu úroveň vzťahu k poľnohospodárskej 
pôde a jej využívaniu. 

Register produkčných celkov je geografická databáza budovaná na pozadí 
digitálnych ortofotomáp a slúži na kontrolu oprávnenosti poberania dotácií 
v poľnohospodárstve na poľnohospodársky využívané pozemky ku ktorým sa 
viažu žiadosti poľnohospodárov. 
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Predmetom registra a evidencie sú poľnohospodárske parcely, ktoré sú 
definované ako súvislá plocha pozemkov, na ktorých užívatelia - nájomcovia 
pozemkov pestujú plodiny. Register pozemkov je využívaný na priame platby – 
poľnohospodárske dotácie na plochu, hospodárenie v menej priaznivých 
oblastiach, na agroenviromentálne opatrenia, na zalesňovanie pozemkov, na 
zisťovanie poľnohospodársky nevyužiteľných pozemkov (neúžitky) a podobne. 

 
Získanie finančných subvencií do poľnohospodárskych subjektov zo zdrojov 

EÚ je podmienené existenciou funkčného systému IACS. Súčasťou a základným 
pilierom IACS je register poľnohospodárskych produkčných plôch – LPIS. 

Databáza produkčných blokov - LPIS je v súčasnom období riešená v rámci 
registra poľnohospodársky využívaných pozemkov podľa legislatívy Európskej 
únie. Register poľnohospodárskych pozemkov je súčasťou IACS, ktorý je v 
každom štáte Európskej únie realizovaný v súlade so základnými právnymi 
predpismi EU. 

Poľnohospodársky využívané pozemky, ku ktorým sa vzťahujú žiadosti 
poľnohospodárov o dotácie v k. ú. Osuské (zdroj: www.podnemapy.sk – diely 
pôdnych blokov 2018) orientačne zobrazuje obrázok: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.6.1.1-1: širšie vzťahy súčasného priestorového a funkčného využívania územia 
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6.1.2 Rozmiestnenie a spôsob využívania poľnohospodárskych druhov pozemkov 
v súčasnom stave 
 

V obvode projektu pozemkových úprav Osuské  sa v súčasnosti poľnohospodársky 
využíva cca  68,99% z celkovej plochy obvodu projektu pozemkových úprav. V štruktúre 
pôdy dominuje intenzívne využívaná veľkobloková orná pôda (696,0147  ha). V štruktúre 
využitia ornej pôdy prevažujú hustosiate obilniny, olejniny, krmoviny na ornej pôde 
a technické plodiny. Z obilnín najväčšie zastúpenie má pestovanie pšenice a jačmeňa, z 
krmovín pestovanie kŕmnej kukurice a z olejnín repky olejnej. 
 
Orná pôda 

Orná pôda s výmerou: 730,2286 ha (65,29%), z toho veľkobloková orná pôda, 
zaberá väčšinu poľnohospodárskej pôdy v riešenom území (696,0147 ha). Orná pôda 
malobloková je využívaná hlavne fyzickými osobami, nachádza sa predovšetkým v okolí 
intravilánu. Na západ od intravilánu po katastrálnu hranicu a na východ od intravilánu po 
rieku Myjava, celkovo v území predstavuje výmeru 34,2139 ha.  
 
Tab.č.6.1.2-1: Štruktúra ornej pôdy v obvode projektu 

Kód 
Druh 

pozemku 

Spôsob 
využívania 
pozemku 
SVPPU 

Kód 
PVPPU 

Kód z 
biotopov

Prvky využitia pozemku 
PVPPU 

Výmera v ha 

2 Orná pôda 1 
 

0210001 - veľkobloková orná pôda 696,0147 

    0210000 - 

malobloková orná pôda – 
súkromne 
obhospodarovaná 34,2139 

spolu           730,2286 

 
Vinice 

Vinice sa v obvode projektu nenachádzajú.  
 
Záhrady (mimo intravilánu obce) 

Záhrady s celkovou výmerou 3,4301 ha (0,31%) sa v obvode nachádzajú 
v záhradkovej osade „Opendáky“, v severozápadnej časti od intravilánu a malá časť 
v osade „Rásnik“.  Sú využívané individuálne. 
 
Tab.č.6.1.2-2: Štruktúra záhrad v obvode projektu 

Kód 
Druh 

pozemku 

Spôsob 
využívania 
pozemku 
SVPPU 

Kód 
PVPPU 

Kód z 
biotopov

Prvky využitia pozemku 
PVPPU 

Výmera v ha 

5 Záhrada 4 0510001 - Záhrada mimo intravilánu 3,4301 

spolu           3,4301 

 
 
Ovocné sady 

Ovocné sady v obvode projektu nenachádzajú.  
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Trvalé trávne porasty 
Trvalé trávne porasty s výmerou: 31,29 ha (2,82%) sú v k. ú. Osuské zredukované 

o polovicu , a to najmä v dôsledku intenzifikácie rastlinnej výroby. V súčasnosti sa lúky 
a pasienky v tomto území nachádzajú na severozápade územia, nad záhradkovou 
osadou „Opendáky“ a pod vodnou nádržou Osuské.  
 
Tab.č.6.1.2-3: Štruktúra trvalých trávnych porastov obvode projektu 

Kód 
Druh 

pozemku 

Spôsob 
využívania 
pozemku 
SVPPU 

Kód 
PVPPU 

Kód z 
biotopov

Prvky využitia pozemku 
PVPPU 

Výmera v ha 

7 
Trvalý 
trávny 
porast 

7 0710002 - 
polointenzívne využívané 
lúky 

31,2900 

spolu           31,2900 

 
 

6.1.3 Rozmiestnenie a spôsob využívania lesných pozemkov v súčasnom stave 
 

Lesy v krajine predstavujú tzv. lesné pozemky v zmysle zákona o lesoch. Je to 
súhrn plôch lesných porastov ako aj lesných pozemkov využívaných na iné účely. 
V obvode projektu pozemkových úprav Osuské sú okrem lesných porastov aj objekty na 
lesných pozemkoch, konkrétne dve budovy v lese „Stárnisko“, s výmerou 64 m2 čo je pri 
spracovávanej dokumentácii úplne zanedbateľná čiastka a preto sa lesmi v texte ďalej 
myslia lesné porasty.  

Z  významných prvkov sa zachovali lesné porasty predovšetkým zastúpené 
v severnej, západnej a východnej časti územia. Celková rozloha lesov v k. ú. Osuské je 
248,1493 ha a sú súčasťou lesného hospodárskeho celku Trstín.  

Reálna lesná vegetácia na lesnom pôdnom fonde je charakterizovaná v porovnaní 
s potenciálnou vegetáciou na základne terénneho prieskumu a druhového zloženia podľa 
programu starostlivosti o les. Aktuálne druhové zloženie porastov je výsledkom 
spolupôsobenia prírodných faktorov a antropogénnej činnosti a je často odlišné od 
potenciálneho druhového zloženia.  

V zmysle potenciálnej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol, 1986) by v 
záujmovom území bez vplyvu človeka prevládali dubovo-hrabové lesy karpatské, pozdĺž 
vodných tokov lužné lesy podhorské a horské a čiastočne aj dubovo-cerové lesy. Na 
základe týchto skutočností by druhové zloženie lesných spoločenstiev mali tvoriť najmä 
druhy: dub zimný (Quercus petraea), dub cerový (Quercus cerris), hrab obyčajný 
(Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa 
veľkolistá (Tilia platyphyllos), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), dub žltkastý (Quercus 
dalechampii), buk lesný (Fagus sylvatica), jarabina mukyňová (Sorbus torminalis). 
V lužných lesoch by dominovali najmä vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), 
topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ sivý (Populus x canescens), 
vŕba trojtyčinková (Salix  triandra). V súčasnosti je veľká časť územia odlesnená a 
dlhodobo obhospodarovaná vo forme polí. Zvyšky lesov sú výrazne antropogenizované a 
dominuje v nich agát biely (Robinia pseudoacacia). 

Z hľadiska ekologickej stability lesných ekosystémov, ktorá je priamo závislá od 
ich druhového zloženia, je nežiaduci výskyt stanovištne nepôvodných druhov drevín, 
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najmä agátu bieleho (Robinia pseudacacia). Agát  biely (pôvodný v juhovýchodnej časti 
Spojených štátov amerických) je schopný rýchlo sa rozmnožovať koreňovou aj pňovou 
výmladnosťou, vďaka čomu vytvára skupiny jedincov navzájom prepojených spoločných 
koreňovým systémom. Mechanické poranenie koreňov a kmeňov len zvyšuje už beztak 
vysokú výmladkovú schopnosť druhu, čo značne sťažuje kontrolu jeho šírenia. Výmladky 
tejto dreviny sa veľmi úspešne šíria do kvalitných alebo do pôvodného stavu 
obnoviteľných stanovíšť. Invázia a dominancia agáta bieleho v oblastiach mimo jeho 
prirodzeného areálu rozšírenia môže vyústiť do straty pôvodnej  biodiverzity a degradácii 
obnovených, ako aj  prírodných oblastí. Agátové porasty spôsobujú zmeny vegetačného 
krytu zvýšením obsahu dusíka v pôde, vďaka čomu sa v nich vytvára extrémne bohatá 
krovitá a bylinná vrstva, ktorá však má vďaka obohateniu pôdy dusíkom úplne odlišný 
charakter, než mal podrast pôvodných porastov (v tomto prípade karpatských dubovo-
hrabových lesov). Svetelnými aj živinovými pomermi tieto porasty pripomínajú skôr 
porastové okraje s hnojenými poľnohodspodárskymi pozemkami. (www.forestportal.sk). 

Lesné porasty v obvode sú všetky hospodársky využívané a obhospodarované. 
Celková výmera  lesných pozemkov v obvode PPÚ je 248,1493 ha, čo predstavuje 22,37 
% výmery obvodu PPU. 

 
Tab.č.6.1.3-1: Drevinové zloženie jednotlivých lesných dielov 

lesný 
dielec 

drevinové zloženie  
kategória 

lesa 
vek 

207 AG 25, BC 5, CR 20, HB 19, JS 30, SC 1 H 60 

209a 
BO 9, AG 90, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 
5 

H 70 

209b 
JS 2, JH 5, BO 73 BC 5, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa 
mahalebka 15 

H 40 

209d AG 95, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 5 H 70 

245 BO 60, AG 40 H 60 

246 BO 60, AG 40 H 60 

247a 1ps SM 1, JS 6, HB 5, DC 3, CR 10, buk lesný 36, BO 2, AG 37 H 130 

247a 2ps BK 100 H 1 

247b JS 5, CR 15, BO 5, AG 75 H 60 

247c topoľ šľachtený 5, JH 5, DC 5, JS 25, CR 20, BO 5, AG 35 H 95 

247d 1ps čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 5, AG 95 H 60 

247d 2ps BK 100 H 1 

248a 
HB 5, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 53, BK 
42 

H 110 

251 
SC 1, "dub" 5, AG 1, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa 
mahalebka 15, buk lesný 78 

H 100 

252 
JS 1, JH 1, HB 10, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa 
mahalebka 48, buk lesný 40 

H 110 

253a 
DC 10, AG 1, JS 3, SC 1, HB 13, čerešňa vtáčia, čremcha 
strapcovitá, višňa mahalebka 57, buk lesný 15 

H 110 

253b AG 100 H 55 

253c 
VR 5, topoľ šľachtený 25, topoľ 5, JS 3, jelša 55, čerešňa vtáčia, 
čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 2, AG 5 

H 60 

254a 
CR 12, BO 1, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 
5, AG 80, JS 2 

H 80 

254b 
BO 35, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 10, 
AG 50, JS 5 

H 60 
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254c JL 65, topoľ šľachtený 15, JS 20 H 60 

255 
HB 2, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 3, CR 
65, DB 25, JS 5 

H 110 

256 
BO 3, AG 79 JH 5, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa 
mahalebka 3, CR 5 JS 5 

H 70 

257 
HB 10, CR 10 BO 5, AG 30, DB 5, čerešňa vtáčia, čremcha 
strapcovitá, višňa mahalebka 5, JS 35 

H 90 

258 
JH 10, HB 5, CR 10, BO 5, AG 40, DB 5, čerešňa vtáčia, čremcha 
strapcovitá, višňa mahalebka 2, JS 23 

H 85 

259 
JH 5, HB 15, CR 30, BO 5, AG 30, DB 5, čerešňa vtáčia, čremcha 
strapcovitá, višňa mahalebka 10 

H 70 

260 JH 10, lipa 5, BO 10, AG 60 H 75 

261 
HB 1, CR 15, JH 10, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa 
mahalebka 2, BO 1, AG 66, JS 5 

H 75 

262 JS 10, JH 5, BO 5, AG 80 H 35 

263 JH 3, AG 97 H 50 

264 JH 5, AG 90, JS 5 H 75 

265 Topoľ šľachtený 2, JS 25, jelša 15, CR 2, AG 56 H 55 

266 1ps 
JH 15, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 3, BO 
5 JS 10, HB 3, CR 2, AG 62 

H 70 

266 2ps AG 100 H 30 

266 3ps AG 100 H 10 

267 
JS 20, JH 23, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa mahalebka 
5, BO 2, BC 5 AG 45 

H 65 

268 BO 100 H 80 

270a CR 75, DC 25 H 100 

270b CR 80, DC 20 H 70 

406a AG 83, DC 2, BO 12, JS 3 H 55 

407a AG 85, JS 15 H 70 

IP79 AG 100 H 55 

545 
JS 2, JH 5, BO 73 BC 5, čerešňa vtáčia, čremcha strapcovitá, višňa 
mahalebka 15 

H 40 

 
Tab.č.6.1.3-3: Zoznam drevín a skratiek 
Skratka Názov odborný 

SM Smrek obyčajný 

BO Borovica lesná (sosna) 

BC Borovica čierna 

VJ Borovica hladká (vejmutovka) 

DG Borovica tisolistá (duglaska) 

BK Buk lesný 

JL Jelša lepkavá 

SC Smrekovec opadavý 

DC Dub červený 

CR Dub cerový (cer) 

HB Hrab obyčajný 

VR spoločné označenie pre všetky domáce druhy vŕb 
JH Javor horský 

JS Jaseň štíhly (a jaseň úzkolistý) 

AG Agát biely 

DB spoločné označenie pre domáce druhy dubov zahrnutých pod skratky DL a DZ 
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6.2 Delimitácia druhov pozemkov (rozhraničenie poľnohospodárskej a lesnej 
pôdy) 
 

Prvou pomôckou pri delimitácii pôdneho fondu je sklon. S narastajúcim sklonom sa 
zvyšuje intenzita vodnej erózie pôdy. STN 75 4501 (Hydromeliorácie. Protierózna ochrana 
poľnohospodárskej pôdy. Základné ustanovenia) stanovuje: 

– delimitačné kritériá pôdneho fondu z hľadiska protieróznej ochrany. 
 

Druhou pomôckou pri rozhodovaní o delimitácii pôdy je sústava BPEJ. Umožňuje 
posúdenie súčasného stavu využívania pôdy na základe stanovištných podmienok – 
produkčnej schopnosti pozemkov, ktorej stanovenie vychádza z bodovej hodnoty (BH) 
jednotlivých BPEJ zastúpených na pozemkoch riešeného územia a následne typologicko-
produkčnej kategorizácie (TPK) pôdy. Na podklade BPEJ sa vyhodnotí: 

– plnenie kritérií správnej delimitácie druhov pozemkov v súčasnom stave (TPK 
a vypočítaná produkčná schopnosť pôdnych celkov), s určením plôch 
vyžadujúcich zmeny druhov pozemkov, 

– plnenie požiadavky homogenity pozemkov s určením plôch potrebnej úpravy,  
– možnosť využitia pôdy na alternatívne poľnohospodárske využitie (primárna, 

sekundárna, ostatná pôda) podľa bodového ohodnotenia produkčného potenciálu 
pôd a produkčnej schopnosti pôdnych celkov, 

– potreba zmien druhov pozemkov pre zabezpečenie plnenia ochranno-ekologických 
funkcií (ornej pôdy na TTP a poľnohospodárskej pôdy na zalesnenie) v zmysle 
platných delimitačných kritérií. 

6.2.1  Delimitačné kritériá z hľadiska protieróznej ochrany (STN 75 4501) 
 

Od sklonu svahu závisia delimitačné kritériá pre rozhraničenie lesnej 
a poľnohospodárskej pôdy. Kritériá pre delimitáciu pôdneho fondu z hľadiska protieróznej 
ochrany (STN 75 4501) sú uvedené v tab. č. 6.2.1-1. 
 
Tab. č. 6.2.1-1: Prehľad kritérií na delimitáciu pôdneho fondu z hľadiska protieróznej 
ochrany pôdy 

  Poľnohospodárska pôda 
Lesná 
pôda 

A 0°- 20° > 20° 

B 0°- 25° > 25° 

  Orná pôda 
Trvalé trávne 
porasty   

A 0°- 12° 12°- 20°   

B 0°- 17° 17°- 25°   

  Základná orná pôda Chránená orná pôda   

A 0°- 4° 4°- 12°   

B 0°- 10° 10°- 17°   

  Neohrozená 
Mierne 
ohrozená 

Stredne 
ohrozená 

Výrazne 
ohrozená   

A 0°- 2° 2°- 4° 4°- 8° 8°- 12°   

B 0°- 7° 7°- 10° 10°- 15° 15°- 17°     
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Vysvetlivky: A – ťažké pôdy a oblasti s priemerným ročným zrážkovým úhrnom HZ,r  > 750 

mm, B – ľahké a stredne ťažké a oblasti s priemerným ročným zrážkovým úhrnom HZ,r  ≤ 
750 
 

V obvode projektu sa nachádzajú tri kritické lokality, ktoré spĺňajú delimitačné kritériá 
z hľadiska protieróznej ochrany. Na severe územia v lokalitách „Hrabovka“ a „Dubec“ a  
v strede územia pod lesom  v lokalite „Močariny“. V súčasnom stave sa všetky tri lokality 
poľnohospodársky využívajú. Na obrázku č.6.2.1-1 sú znázornené delimitačné kritériá 
podľa STN 75 4501. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr.č.6.2.1-1:  Posúdenie delimitačných kritérií podľa STN 75 4501 
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6.2.2 Plnenie kritérií správnej delimitácie druhov pozemkov v súčasnom stave na 
základe BPEJ 
 
Typologicko produkčné kategórie 

 
Typologicko produkčné kategórie (TPK)  boli vypracované ako dlhodobé zámery 

ochrany udržateľných sústav využívania funkcií a potenciálu pôd. Sústava TPK je 
integrovanou súčasťou sústavy hodnotenia poľnohospodárskych pôd Slovenska. Na 
rozdiel od bodových hodnôt (BH) BPEJ naznačuje aj udržateľné vzťahy medzi 
vlastnosťami BPEJ a spôsobmi využívania ich potenciálu podľa publikácie: Hodnotenie 
produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd a pôdno-ekologických regiónov 
Slovenska (M. Džatko, Bratislava 2002). 

Pôdy podľa produkčnej schopnosti sú zaradené do troch základných kategórií 
a v rámci nich do 14 subtypov (vyššie číslo v rámci subtypov znamená nižšiu produkčnú 
schopnosť pôd): 

 
Tab. č. 6.2.2-1: Typologicko produkčné kategórie 

Označenie Charakteristika subtypu 

Potenciálne orné pôdy 
O 1 najprodukčnejšie orné pôdy 
O 2 vysoko produkčné orné pôdy 
O 3 veľmi produkčné orné pôdy 
O 4 produkčné orné pôdy 
O 5 stredne produkčné orné pôdy 
O 6 menej produkčné orné pôdy 
O 7 málo produkčné orné pôdy 

Striedavé polia 

OT 1 
stredne produkčné polia a produkčné trávne 
porasty 

OT 2 
menej produkčné polia a produkčné trávne 
porasty 

OT 3 
málo produkčné polia a produkčné trávne 
porasty 

Trvalé trávne porasty 
T 1 produkčné trvalé trávne porasty 
T 2 menej produkčné trvalé trávne porasty 
T 3 málo produkčné trvalé trávne porasty 

Nevhodné 
N pre agroekosystémy nevhodné územia 

 
Do typu O – potenciálne orné pôdy sú začlenené len tie BPEJ na rovinách 

a stredných svahoch, na ktorých je možné použiť všetky technológie orby bez vážnejšieho 
ohrozenia ich produkčného potenciálu a stability poľnohospodárskej krajiny. Spravidla sú 
to stredne ťažké až ťažké, hlboké až stredne hlboké, maximálne stredne skeletovité pôdy 
bez výraznejšieho stupňa oglejenia, potenciálnej erózie a bez kombinácie nepriaznivých 
vlastností pôd na rovinách a strdných svahoch v klimatických regiónoch 00 – 99. 
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Do typu OT – striedavých polí patria pôdy, ktoré z hľadiska ich fyzikálnych vlastností 
orať dajú, ale v záujme racionálneho využívania ich produkčného potenciálu a ochrany 
stability krajina sa vyžaduje ich periodické, alebo aj trvalé zatrávňovanie. Sú to najmä: 

– zrnitostne ľahké, strdne až silne skeletovité pôdy, 
– veľmi ťažké glejovité subtypy fluvizemí, 
– oglejené subtypy stredne a silne skeletovitých pôd, 
– ťažké a veľmi ťažké gleje, 
– ľahké pôdy na svahoch 7-12°, 
– regozeme a erodované pôdy na svahoch 7-12°, 
– stredne hlboké pôdy na svahoch 7-12°, 
– stredne a silno skeletovité pôdy na svahoch 7-12°, 
– oglejené subtypy v klíme 09 – 10, 
– glejové subtypy PGa GL v klíme 07 – 10, 
– ako aj všetky orateľné pôdy v klimatickom regióne 10. 

 
Do typu T – trvalé porasty patria všetky pôdy na svahoch nad 12°, plytké pôdy, ako 

aj BPEJ s nižšou bodovou hodnotou (BH) ako 38. 
 
Do typu N – nevhodné pre poľnohospodársku výrobu patria všetky pôda na svahoch 

nad 25°, extrémne plytké, zamokrené a devastované pôdy. 
Vymedzenie poľnohospodárskej pôdy podľa typologicko produkčných kategórií je 

spracované v účelovej mape: A_UM-5a – Typologicko produkčné kategórie. 
 
 
Produkčná schopnosť pôdnych celkov 
 

Obraz o úrodnosti územia stanovuje výpočet produkčnej schopnosti jednotlivých 
pozemkov, ako aj výpočet priemernej hodnoty produkčnej schopnosti prislúchajúcej 
celému územiu. Výpočet sa robí podľa nasledovného vzorca: 

Súčet násobkov všetkých zastúpených BPEJ v rámci pôdneho celku s ich príslušnou 
bodovou hodnotou sčítame a delíme celkovou výmerou pôdneho celku podľa vzorca: 

 
 

                                           Ps = 
G

F
 

 
kde: 
Ps – produkčná schopnosť pozemku 
F – (E1 x ha) + (E2 x ha) + (E3 x ha) ... (En x ha) 
E – bodová hodnota časti pozemku – konkrétnej BPEJ 
G – celková výmera pozemku v ha 
 

1. Nespájať do jedného pôdneho celku rôzne kategórie TPK (napr. O s T). 
V odôvodnených prípadoch (kategórie O + OT, resp. T + OT) musia byť splnené 
kritériá uvedené v bode 3, resp. 4 – správna delimitácia. 
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2. Nespájať subtypy s odstupom viac ako dvoch stupňov kategorizácie (napr. O1 s 
O4). Ak áno, v odôvodnených prípadoch, musia spĺňať kritérium 3, resp. 4 – 
homogenita pozemkov. 

3. Ak sú do pôdnych celkov zaraďované pozemky s menej kvalitnou pôdou, nemal by 
jej podiel presahovať 20 % výmery pozemku – homogenita pozemkov. 

4. Ak do pôdneho celku s menej kvalitnou pôdou sú zaradené pozemky 
s kvalitnejšou pôdou, nemal by jej podiel presahovať výmeru 15 % výmery 
pozemku, u TTP 25 – 30 % výmery pozemku – homogenita pozemkov. 

 

6.2.3  Plnenie požiadavky homogenity pôdnych celkov s určením plôch potrebnej 
úpravy 
 

Presnejšia metóda stanovenia homogenity pozemkov ako podľa TPK BPEJ je jej 
stanovenie výpočtom (upravené podľa Brányiková, Džatko, 1987). Pri výpočte percenta 
homogenity pozemku sa vychádza zo stanovenia počtu zhodnosti stabilných znakov 
BPEJ zastúpených na pozemku voči tej BPEJ, ktorá má najväčšiu výmeru. 

 
Postup výpočtu percenta homogenity: 
Vpíšeme do tabuľky všetky BPEJ s kódmi siedmych stabilných znakov (T, HPJ, S, 

E, K, H, Z), ktoré sú zastúpené v pôdnom celku. Určíme ich výmeru a % zastúpenie 
z celkovej výmery pôdneho celku (A%). Podčiarkneme plošne najväčšiu BPEJ 
a vyjadríme ju ako zhodnú v 100% (N=100%). Porovnáme stabilné znaky jednotlivých 
BPEJ k znakom najzastúpenejšej BPEJ v počte (koľkokrát je zhodnosť znakov) a k nim 
vyjadrujeme percento N: ak je zhodnosť znakov: 7x zhodné = 100,00%, 6x zhodné = 
85,71%, 5x zhodné = 71,43%, 4x zhodné = 57,14%, 3x zhodné = 42,86%, 2x zhodné = 
28,57%, 1x zhodné 14,29%. Ku každej BPEJ vypočítame homogenitu podľa 
nasledovného vzorca (R%): 

 

                                          R  =  Ai 
100

iN
 

 
kde: 
R – homogenita (%) 
A – zastúpenie plochy BPEJ (%) 
N – výskyt zhodných zložiek (%) 
 

Sčítaním jednotlivých R dostaneme homogenitu celého pôdneho celku. Na rovinách 
by mala byť minimálne 80%, v členitejších územiach pahorkatín 75% a v horskej sústave 
minimálne 70% homogenita pôdnych celkov. 

Tam, kde z hľadiska logiky tvaru a veľkosti podnych celkov sa nedajú dodržať 
uvedené zásady vyčleňovania relatívne homogénnych celkov, je správnejšie vyčleniť tzv. 
heterogénne pôdne celky, na ktorých by sa mala uplatniť osobitná sústava ich využívania. 

Výpočet homogenity pôdnych celkov je možné nahradiť výpočtom produkčnej 
schopnosti Ps, pričom platia tie isté kritériá.  

6.2.4 Možnosť využitia pôdy na alternatívne poľnohospodárske využitie (primárna, 
sekundárna, ostatná pôda), podľa vypočítanej produkčnej schopnosti pozemkov 
 

Údaje, ktoré sú potrebné k hodnoteniu podmienok delimitácie pôd (uvedené 
v Metodických štandartoch projektovania pozemkových úprav, Muchová, Vanek a kol. 
2009 – výpočet produkčnej schopnosti pôdnych celkov, príloha č. 4.10) je možné využiť aj 
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pre určenie plôch využiteľných na alternatívne poľnohospodárske  použitie a na rôzne 
nebiologické účely. Kategórie stanovené Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany 
pôdy (VUPOP) – primárna, sekundárna, ostatná pôda, sú vhodným podkladom pre 
určenie plôch s možnosťou iného, ako poľnohospodárskeho využitia. Vyhodnocujú 
a zohľadňujú sa nasledovné kritériá: 

Primárna poľnohospodárska pôda – pôda, ktorú je zo strategického účelu 
potrebné ponechať pre priame poľnohospodárske využitie, t.j. pre takú úroveň pestovania 
rastlín a chovu zvierat, ktorá neohrozí potravinovú dostatočnosť obyvateľstva. 
Z metodického hľadiska ide o pôdu, ktorá je registrovaná v LPIS a z hľadiska začlenenia 
do TPK poľnohospodárskej pôdy ide o potenciálne orné pôdy (O1, O2, O3, O4, O5, O6, 
O7)a striedavé polia – stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty (OT1). Ide 
o pôdy s najvyšším produkčným potenciálom, bodová hodnota BPEJ ja v rozpätí 38 – 100 
bodov a priemerná bodová hodnota BPEJ 70,35 b. 

Sekundárna poľnohospodárska pôda – pôda, ktorú je za predpokladu záujmu 
spoločnosti možné dočasne použiť na iné ako potravinové účely, pričom takýmto 
využívaním nedôjde k jej znehodnoteniu. Túto pôdu je možné vyčleniť na alternatívne 
poľnohospodárske využitie, výrobu bioenergií, na výrobu surovín, na zalesnenie, 
športové, turistické a rekreačné účely a časť z neho môže byť využitá na zábery. 
Z metodického hľadiska ide o pôdu, ktorá je registrovaná v LPIS a z hľadiska začlenenia 
do TPK poľnohospodárskeho pôdneho fondu ide o potenciálne striedavé polia – menej 
a málo produkčné polia a produkčné trávne porasty (OT2, OT3), potenciálne trávne 
porasty (T1, T2, T3) a pre agroekosystémy nevhodné územia (N). Ide o pôdy s bodovou 
hodnotou BPEJ v rozpätí 1 – 55 bodov a priemermou bodovou hodnotou BPEJ 29,43 b. 

Ostatná poľnohospodárska pôda – pôda, ktorá by mala byť prednostne využívaná 
na alternatívne poľnohospodárske využitie, na pestovanie energetických plodín a rôzne 
nebiologické účely – športové, turistické, rekreačné a zábery. Z metodického hľadiska ide 
o pôdu, ktorá nie je registrovaná v LPIS, ale patrí do poľnohospodárskej pôdy. 

6.2.5 Potreba zmien druhov pozemkov pre zabezpečenie plnenia ochranno-
ekologických funkcií 
 

Posúdenie potreby zmien druhov pozemkov pre ochranu vody, pôdy, obyvateľstva 
a pre zvýšenie ekologickej stability územia sa vykonáva na základe stanovených 
delimitačných kritérií: 

Prevod pôd do TTP (lúky a pasienky): 
– pôdy klasifikované podľa BPEJ ako nevhodné pre orbu (T), 
– hrúbka orateľnej vrstvy má byť 10 – 15 cm a hĺbka pôdneho profilu menšia 

ako 30 cm, obsah štrku a kameňa do 50%, 
– obsah štrku a kameňa v orničnej vrstve viac ako 50%, 
– výskyt balvanov na povrchu v hustote, ktorá znemožňuje orbu, 
– extrémne zrnitostné zloženie pôdy,  
– nebezpečenstvo záplav častejšie ako raz za 5 rokov (inundačné územie, 

suché poldre), 
– ochranné zatrávnenie v miestach sústredeného odtoku v údolniciach, 
– trvalé zamokrenie, pričom hladina spodnej vody umožňuje využitie lúčneho 

porastu, 
– sklon svahu 15 – 25°, 
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– nadmorská výška viac ako 850 m, 
– zariadenia ochranného pásma a požiadavkou využívania ako TTP, 
– pozemok s výmerou do 0,50 ha obklopený inými kategóriami využitia, 
– pozemky navrhované na zatrávnenie v rámci ÚSES a protieróznej ochrany. 

 
Prevod pôd do lesnej pôdy: 

– pôdy klasifikované podľa BPEJ ako nevhodné pre agroekosystémy (N), 
– hrúbka orateľnej vrstvy do 10 cm, obsah štrku a kameňa viac ako 50 – 80%, 
– výskyt balvanov na povrchu v hustote, ktorá znemožňuje obhospodarovanie 

na poľnohospodárske účely, 
– trvalé zamokrenie s nemožnosťou úprav na poľnohospodárske obrábanie, 
– znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy náletom drevín, ktoré nie je účelné 

likvidovať, 
– sklon svahu vyše 25 °, resp. 15 – 25°, ako poľnohospodárska pôda 

spôsobuje devastáciu vplyvom erózie, 
– neprístupnosť a nedostatočná šírka pozemku pre poľnohospodársku 

mechanizáciu, 
– výmera pozemku do 0,15 ha, ak pozemok nemožno pripojiť k okolitým 

poľnohospodárskym pozemkom, obklopené a zatienené lesom a nedá sa 
využívať na poľnohospodárske účely, 

– nevyvinuté pôdy v horských oblastiach, 
– zalesnenie v rámci ÚSES a protieróznej ochrany. 

6.3 Veľkosť a tvar pôdnych celkov ornej pôdy (súčasný stav) 
 

Pôdny celok môže mať rôzny tvar a veľkosť a podľa okolností sa môže celý pôdny 
celok stať jedným samostatným novým pozemkom, alebo bude rozdelený na niekoľko 
nových pozemkov v následnej etape projektu – Návrh nového usporiadania pozemkov 
v obvode projektu. O každom pôdnom celku sa predpokladá, že má byť dopravne 
prístupný, erózne chránený a ekologicky únosný.  

V záujme optimalizácie počtu, veľkosti a tvaru pozemkov, charakterizuje sa 
v súčasnom stave počet a veľkostné kategórie. Tieto charaktaristiky vychádzajú zo 
smerných veľkostí pôdnych celkov odvodených z veľkostných skupín hospodárstiev 
a stanovenia počtu pôdnych celkov v príslušnej veľkostnej skupine. Vo veľkovýrobnej 
forme hospodárenia sa tvoria nové pozemky najčastejšie vo veľkosti pôdnych celkov, 
pričom platia kritériá ako pri tvorbe pôdnych celkov. 

Pri hodnotení veľkosti a tvaru pozemkov v súčasnom stave sa pozornosť sústreďuje 
na pôdne celky ornej pôdy, lebo ich obrábenie je oproti iným druhom pozemkov výrazne 
náročnejšie a pozemky špeciálnych kultúr sa vyčleňujú podľa zvláštnych požiadaviek. 
 
Tab. č. 6.3-1: Veľkosť a tvar pôdnych celkov ornej pôdy 

Druh hospodárenia 
Veľkostná skupina 

hospodárstva 
Veľkosť pôdneho 

celku 

  (ha) (ha) 

Farmy 10 - 50  8 - 12 

  50 - 100 10 - 18 

Poľnohospodárske podniky nad 100 20 - 80 
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Z dôvodov efektívneho využívania mechanizačných prostriedkov sa vyžaduje, aby 
dlhšie strany pozemkov boli navzájom rovnobežné, kolmé, zošikmené ku stranám až pod 
uhlom 60°- 120°. Tvary pozemkov z hľadiska ekonomického využitia poľnohospodárskymi 
mechanizmami môžeme rozdeliť do piatich skupín takto: 

 
– pôdne celky s rovnobežnými stranami nad 20 ha – tvar 1, 
– pôdne celky s rovnobežnými stranami do 20 ha – tvar 2, 
– pôdne celky, ktoré môžeme rozložiť na pravidelné rovnobežníky – tvar 3, 
– pôdne celky v tvare trojuholníkov a pravidelných mnohouholníkov – tvar 4, 
– pôdne celky v tvare nepravidelných mnohouholníkov – tvar 5. 

Tvar pôdnych celkov ovplyvňuje v značnej miere konfigurácia terénu, ktorá patrí 
medzi faktory ovplyvňujúce rozvoj erózie, je nutné ich zohľadňovať aj v ďalších smeroch. 
Poľnohospodárske mechanizmy sú určené pre prácu do istého sklonu svahu. 
Mechanizačná prístupnosť má tri triedy: 

 
– trieda mechanizačnej prístupnosti (M I) je na svahoch sklonu 0°- 8°. Možnosť 

použiť bežné mechanizmy, 
– trieda mechanizačnej prístupnosti (M II) je na svahoch sklonu 8°- 10°. Jedná 

sa prechodný stupeň a je možné používať ľahšie bežné mechanizmy 
s úpravou, 

– trieda mechanizačnej prístupnosti (M III) je na svahoch sklonu 10°- 15° a pri 
obrábaní treba použiť špeciálnu svahovú techniku. 
 

Pozemok by mala tvoriť jedna trieda mechanizačnej prístupnosti. Striktné 
dodržiavanie tohto pravidla by však viedlo k značnému roztriešteniu pôdneho fondu, preto 
sa odporúča max. 20% plošný podiel najbližšej vyššej triedy mechanizačnej prístupnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 6.3-1: trieda mechanizačnej prístupnosti 
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Plochy s rozdielnou expozíciou prijímajú rôzne množstvá slnečného tepla. Potom 
vykazujú rozdielne výnosy, inú dobu dozrievania a pod. Je možné v nižších svahových 
kategóriách zapájať do jedného pozemku plochy s expozíciou líšiacou sa o 180° (ale 
s prevahou na južnej alebo severnej strane), u svahov v oblasti M II o 90° a u svahov pri 
hornom okraji M III o 90°ale tak, aby sa neprechádzalo z južnej expozície na severnú. 

Požiadavka homogenity pôdnych vlastností v rámci jedného pôdneho celku patrí 
medzi základné prírodné faktory určujúce veľkosť a tvar. 

Dĺžka pôdneho celku má najväčší vplyv na hospodárnosť mechanizačných prác 
a efektívne využitie strojov. Koeficient využitia agregátov v závislosti na dĺžke najskôr 
prudko stúpa a po prekročení určitej hranice sa výrazne nemení. Minimálne ekonomická 
dĺžka sa uvádzy 200 m, 2000 m. Optimálne dĺžky pôdnych celkov pre jednotlivé skupiny 
mechanizačných prostriedkov sú potom: I. skupina strojov (záber 6 – 8 m) – 800-1000 m, 
II. skupina strojov  (záber 3,5 – 4,5 m) – 500-700 m, III.skupina strojov (záber 2 – 3 m) – 
400-500 m, IV. Skupina strojov (záber 1 – 2 m) – 300-400 m. 

Šírka pôdnych celkov má umožňovať prácu v oboch smeroch (orba, kultivačné 
práce), v niektorých prípadoch aj v priečnom smere alebo v uhlopriečnom smere (príprava 
pôdy). Šírka pôdnych celkov v rovinatých územiach s ohľadom na uvedené optimálne 
dĺžky by mali byť nasledovné: I. skupina strojov (záber 6 – 8 m) – 450-550 m, II. skupina 
strojov  (záber 3,5 – 4,5 m) – 300-400 m, III.skupina strojov (záber 2 – 3 m) – 200-400 m, 
IV. Skupina strojov (záber 1 – 2 m) – 100-200 m. 

V svahovitých územiach, kde pôsobí väčšinou plošná vodná erózia, šírka pôdneho 
celku je závislá od vypočítanej prípustnej dĺžky svahu. STN 75 4501 uvádza odporúčané 
rozmery a veľkosti pôdnych celkov na ornej pôde v závislosti od sklonu svahov 
nasledovne: 
 
Tab. č. 6.3-2: Odporúčané rozmery a veľkosti pôdnych celkov na ornej pôde 

Kategória 
svahovitosti 

Dĺžka pôdneho celku 
(m) 

Šírka pôdneho 
celku (m) 

Plocha pôdneho 
celku (ha) 

0°- 3° 750 400 30 

3°- 7° 550 250 10 - 20 

7°- 12° 400 250 5 - 10 

nad 12° delimitácia do TTP ľubovoľná 

 
Výmera pôdneho celku je súčinom optimálnej dĺžky a šírky. Maximálne výmery 

pôdnych celkov pre jednotlivé skupiny mechanizačných prostriedkov, vyplývajúce z vyššie 
uvedených ukazovateľov by mali byť takéto: I. skupina strojov (záber 6 – 8 m) – 36-55 ha, 
II. skupina strojov  (záber 3,5 – 4,5 m) – 15-21 ha, III.skupina strojov (záber 2 – 3 m) – 8-
15 ha, IV. Skupina strojov (záber 1 – 2 m) – 3-8 ha. 

 
Z doteraz uvádzaných ukazovateľov veľkosti a tvaru pôdnych celkov môžeme zhrnúť 

nasledovné odporúčané výmery, dĺžku a šírky pôdnych celkov pre poľnohospodárske 
podniky: 

 
– výmera pre nížinné a rovinaté oblasti 50-80 ha, 
– výmera pre ostatné územia 30-50 ha, 
– minimálna ekonomická pracovná dĺžka 200 m, 
– optimálna dĺžka pri jednostrannom prístupe 600-700 m, 
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– optimálna dĺžka pri dvoj a viacstrannej prístupnosti 1000 m, 
– maximálna dĺžka pri jednostrannom prístupe 1000 m, 
– maximálna dĺžka pri dvoj a viacstrannej prístupnosti 1500-2000 m, 
– minimálna šírka pôdneho celku 200-400 m 

6.4 Prejavy degradácie a potreba ochrany pôdy 

 
K najvýznamnejším procesom degradácie poľnohospodárskej pôdy v SR, ktoré majú 

priamy vzťah k usporiadaniu a funkčnému využívaniu  pôdy patrí fyzikálne degradácia. Do 
fyzikálnej degradácie poľnohospodárskej pôdy zaraďujeme eróziu pôdy, podpovrchové 
zhutňovanie a zábery poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske činnosti. Erózia 
pôdy je popísaná v kapitole 7.2 Prieskum ohrozenosti pôdy. 

6.4.1  Podpovrchové zhutňovanie pôdy 
 

Zhutnenie pôdy je významným proces degradácie pôdy ovplyvňujúci tak produkčnú 
funkciu pôdy, ako aj jej náchylnosť na iné degradačné procesy pôdy a krajiny (erózia 
pôdy, záplavy). 

Zákon č. 220/2004 o ochrane využívaní poľnohospodárskej pôdy v § 6, odseku 2 
uvádza povinnosť vlastníka, resp. užívateľa poľnohospodárskej pôdy vykonávať 
agrotechnické opatrenia, ktoré predchádzajú hrozbe zhutnenia poľnohospodárskej pôdy 
a zhutneniu poľnohospodárskej pôdy, a to najmä správnou voľbou plodín, osevných 
postupov a technológií obhospodarovania. 

Nadmerné zhutňovanie pôdy má buď svoj primárny pedogenetický pôvod, alebo je 
vyvolané technologickými vplyvmi. Primárne faktory procesu zhutňovania vyplývajú 
z pôsobenia prírodných síl na pôdu a ich spolupôsobenie s vnútropôdnymi silami. Procesy 
navlhčovania a vysušovania, napučiavania a zmršťovania, zamŕzania a rozmŕzania a pod. 
spôsobujú objemové zmeny pôdy a jej zhutňovanie. Mechanizmus objemových zmien vo 
vzťahu k zhutňovaniu pôdy je zvlášť dôležitý na ťažkých pôdach. Sekundárne 
technogénne vplyvy nadmerného zhutňovania pôd možno spájať s nedostatkami 
hospodárenia na pôde. Ide predovšetkým o jednostrannú intenzifikáciu výrobného 
procesu, nedostatky v organizačnom usporiadaní pôdneho fondu, nadmerná veľkosť 
a nevhodný tvar pozemkov, nízku dopravnú prístupnosť, ale aj nevhodnú štruktúru osevu, 
nedostatky v striedaní plodín, nedocenenie významu organických hnojív, nepriaznivé 
vplyvy tekutých exkrementov zo živočíšnej výroby aplikovaných na pôdu, zanedbanie 
udržiavania primeranej pôdnej reakcie vápnením pôdy.  

Osobitne závažnou príčinou nadmerného zhutňovania pôd sú časté prejazdy 
ťažkých mechanizmov po poli za nadmernej vlhkosti pôdy. Nadmerné zhutnenie pôd 
možno často pozorovať až do hĺbky 0,6 až 0,7 m. Pretože podornica je mimo dosahu 
bežnej agrotechniky, nepriaznivé vplyvy zhutnenia a jeho nežiaduce vplyvy sa akumulujú 
v tajto časti pôdneho profilu. 

Nadmerným zhutnením sú najviac postihované HPEJ: 
– kategórie stredne ťažkých (prachových pôd) v podorničí so zvýšeným 

obsahom ílu so zníženou priepustnosťou pôdneho profilu, 
– kategória ťažkých pôd 
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6.4.2  Zábery poľnohospodárskej pôdy 
 

Vzhľadom k relatívne nízkej úrovni výmery ornej pôdy na 1 obyvateľa SR 
a vzhľadom k jej len priemernej produkčnej schopnosti, zábery pôd na 
nepoľnohospodársku činnosť sa stáva významným degradačným procesom 
poľnohospodárskej pôdy v SR. Pre návrh VZFU je preto ochrana najkvalitnejších plôch (a 
ich vyčlenenie) základným ukazovateľom. V súčasnosti platná legislatíva vyžaduje pri 
každom obstarávaní a spracúvaní projektov pozemkových úprav, územnoplánovacej 
dokumentácie, a iných návrhov podľa osobitných predpisov, dbať na ochranu 
poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami ochrany pred zábermi na 
nepoľnohospodársku činnosť. 

Ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zábermi na nepoľnohospodársku činnosť 
zabezpečuje zákon NR SR č. 220/2004 Z. z., novelizovaný zákonom NR SR č. 219/2008 
Z. z., ktorý zavádza platenie odvodov za záber najkvalitnejších pôd s platnosťou od 
1.1.2009. Výšku a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy 
ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 376/2008 Z. z. (platné od 1.1.2009). 

Pre ochranu najkvalitnejších pôd pred záberom na nepoľnohospodársku činnosť sú 
zaradené pôdy podľa 7-miestneho kódu BPEJ do deviatich skupín kvality (príloha č.3 
zákona č.220/2004), pričom najkvalitnejšie sú v skupine 1 a najmenej kvalitné v skupine 
9. Podľa § 12 odst.2 uvedených právnych predpisov ten, kto navrhne 
nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je povinný: 

a) chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu BPEJ do prvej až 
štvrtej kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe č.3, 

b) riešiť alternatívne umiestnenie  stavby na poľnohospodárskej pôde za 
hranicou zastavaného územia obce so zreteľom na ocgranu najkvalitnejších 
poľnohospodárskych pôd podľa písmena a) a vyhodnotiť dôsledky pre 
poľnohospodársku pôdu a pre každú alternatívu, 

c) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie 
poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a 
drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie 
poľnohospodárskymi mechanizmami, 

d) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov 
vybudovaním účelových poľných ciest, 

e) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd 
odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na 
základe bilancie skrývky humusového horizontu, 

f) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd 
odnímaných dočasne a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na 
základe bilancie skrývky humusového horizontu, 

g) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej na 
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok a zabezpečiť 
starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, 

h) vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe 
schváleného projektu rekultivácie, 

i) zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na 
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu, 
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j) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 
17 až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu drevín, 

k) zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej 
pôdy z dočasne odňatých plôch pred výskytom a šírením burín, 
samonáletom drevín a pred rozkradnutím, 

l) zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej 
pôdy podľa kódu BPEJ (ďalej len „odvod“); povinnosť zaplatiť odvod sa 
vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia 
orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 17. Ak odvod nebol 
zaplatený včas, vzniká povinnosť zaplatiť penále, aj začatý deň omeškania 
vo výške 0,5% z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni 
splatnosti. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu. 

Vyhodnotenie zastúpenia jednotlivých skupín kvality poľnohospodárskej pôdy 
a vymedzenie poľnohospodárskej pôdy s najvyšším stupňom ochrany pred záberom na 
nepoľnohospodársku činnosť sme spracovali v účelovej mape: A_UM-5b – Ochrana 
pôdy pred záberom na nepoľnohospodársku činnosť. 

6.5 Obmedzujúce faktory využívania pôdneho fondu a ich ochranné pásma 
 

Charakteristickým znakom stresujúcich faktorov je ich priestorová lokalizácia 
a plošné vymedzenie v obvode pozemkových úprav. Prejavujú sa záberom prírodných 
ekosystémov a priestorovou bariérou pre lokalizáciu jednotlivých aktivít v území. Vo veľkej 
miere ovplyvňujú návrh dopravných, vodohospodárskych, protieróznych a ekologických 
opatrení. V obvode projektu sa identifikujú stresové faktory a ich ochranné pásma podľa 
funkčného využitia: 

– faktory technického charakteru, 
– faktory ekologicko-environmentálneho charakteru 

6.5.1  Obmedzujúce faktory technického charakteru 
 

6.5.1.1  Priemyselné plochy a objekty 
 

Priemyselné objekty rôzneho druhu podľa odvetvia priemyslu (energetický, hutnícky, 
chemický, drevospracujúci, stavebný, strojársky, potravinársky a pod.) a ich skladové 
priestory sa v obvode projektu pozemkových úprav a ani v blízkom okolí nenachádzajú. 

6.5.1.2  Plochy ťažobnej činnosti 
  

Vymedzenie lokalít ťažby a geologického prieskumu, ložísk vyhradených nerastov, 
ložísk nevyhradeného nerastu vrátane starých banských diel a osobytých zásahov do 
zemskej kôry stanovuje zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon) v znení zmien a doplnkov vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady 
č. 498/1991 Zb. a zákonom č. 558/2001 Z.z.  

Takéto lokality sa v obvode projektu pozemkových úprav nenachádzajú. 
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6.5.1.3  Dopravné línie a objekty 
 
Cestná doprava 

V obvode projektu pozemkových úprav cestná sieť pozostáva z regionálnych ciest 
a miestnych komunikácií. Cestná sieť je doplnená poľnými cestami. 

Významná je cesta II. triedy č. 501, ktorej dĺžka je len 0,32 km, ale dopravne spája 
obec Osuské s okolitými dedinami a v susednej obci Jablonica sa napája na cestu I. triedy 
č. 51, ktorá má nadregionálny a medzinárodný význam, nakoľko v južnom smere spája 
okresné mesto Senica s dopravným uzlom Trnavou a v severnom smere cez mesto Holíč 
tvorí prepojenie na Českú republiku (hraničný prechod Holíč-Hodonín). Regionálna cesta 
II/501 prechádza južnou časťou katastra z Jablonice do Hradišťa pod Vrátnom. 

Druhou cestnou komunikáciou prechádzajúcou územím obce je cesta III. triedy 
(cesta III/ 1151), jej dĺžka je 5,6 km a význam je len regionálny, pretože tvorí prepojenie 
len severne susediacu obec Prietž. Keďže katastrálnym územím pretekajú dva vodné toky 
nachádzajú sa v obci 3 mosty, 2 priamo v intraviláne (jeden cez rieku Myjavu a Druhý cez 
Brezovský potok) a jeden v osade Rásnik cez Brezovský potok. 

Miestne komunikácie vytvárajú dopravnú sieť v intraviláne a jeho tesnom okolí. 
Uvedené skupiny dopĺňajú poľné cesty, ktoré umožňujú prístup k pozemkom 
predovšetkým v rámci poľnohospodárskej pôdy. 

TTSK  Odbor dopravnej politiky Trnava sa vo svojom stanovisku vyjadril, že cesta 
III/1151 je zahrnutá v pláne opráv a rekonštrukcií na rok 2020. Rekonštrukcia cesty 
III/1151 v km 0,000 – 4,962 predstavuje úsek od obce Prietrž až po zastavané územie 
obce Osuské a je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov cesty v súvislých 
úsekoch a odstánenie lokálních závad, obnovení a vyčistení odvodňovacích zariadení a 
priekop. Všetky napojenia a prístupy na existujúce komunikácie ostanú nezmenené. 

 
Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri 
všetkých diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného 
územia alebo územia určeného na súvislé zastavanie. Ochranné pásma sú určené 
zvislými plochami vedenými po oboch stranách komunikácie a to vo vzdialenosti od 
vozovky pri: 

 
- cestách I. triedy (vzdialenosť od vozovky)................................................................30 m 
- cestách II. triedy (vzdialenosť od vozovky)................................................................25 m 
- cestách III. triedy (vzdialenosť od vozovky).............................................................. 20 m 

Miestne komunikácie mimo zastavaného územia majú stanovené ochranné pásma 
na 15 m od osi vozovky. 
 
V cestných ochranných pásmach je zakázané: 

– vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu 
alebo povolenie stavby, 

– robiť na objektoch a zariadeniach postavených pred vznikom cestného 
ochranného pásma úpravy na predĺženie ich životnosti, ak sa počíta s ich 
budúcim odstránením, 

– robiť akékoľvek zemné úpravy, ktorými by sa úroveň terénu znížila alebo zvýšila 
k nivelete vozovky komunikácií, 

– zriaďovať skladiskové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené, 
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– hospodáriť v lesoch spôsobom odporujúcim zásadám vopred dohodnutým 
s príslušným cestným orgánom, 

– v okolí úrovňových krížení ciest s inými pozemnými komunikáciami a dráhami 
a na vnútornej strane oblúkov ciest s polomerom 500 metrov a menším tiež 
vysádzať alebo obnovovať stromy alebo vysoké kry a pestovať také kultúry, 
ktoré by svojím vzrastom a s prihliadnutím na úroveň terénu rušili rozhľad 
potrebný pre bezpečnú dopravu 

Dráhová doprava 
Obvodom projektu pozemkových úprav v juhovýchodnej časti s jednou železničnou 

zastávkou, v dĺžke 1,1 km, prechádza lokálna železničná trať Jablonica – Osuské - 
Brezová. Trať slúžila na osobnú a nákladnú prepravu. Aj keď je stále funkčná bola jej 
činnosť v roku 2003 zrušená. 

V zmysle zákona NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach je ochranné pásmo dráhy 
priestor po obidvoch stranách dráhy, ktorého hranice sú vymedzené zvislou plochou a 
ktorý slúži na ochranu dráhy a na ochranu prevádzky na dráhe.  

Do obvodu pozemkových úprav zasahuje ochranné pásmo regionálnej železničnej 
trate v  smere Jablonica – Osuské - Brezová, ktoré je v uvedenom zákone stanovené na 
60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hranice obvodu dráhy. 

Železničné ochranné pásma slúžia na ochranu dráhy a na ochranu prevádzky na 
dráhe. Ochranné pásmo dráh tvorí priestor po obidvoch stranách dráhy, ktoré je tvorené 
vnútornou a vonkajšou hranicou. Vnútorné ochranné pásmo tvorí zvislá plocha 
prechádzajúca hranicami obvodu dráhy. Tieto sú totožné s pozemkom dráh. Hranica 
vonkajšieho ochranného pásma je vymedzená zvislou plochou vedenou od osi krajnej 
koľaje alebo v určenej vzdialenosti od hranice obvodu dráh. Sú vymedzené priestorom po 
obidvoch stranách dráhy.  

Pre akúkoľvek stavebnú činnosť v rámci ochranných pásiem je nutné žiadať súhlas 
Riaditeľstva železníc SR. 

6.5.1.4 Objekty účelovej poľnohospodárskej výstavby 
 

Medzi objekty účelovej poľnohospodárskej výstavby zaraďujeme: 
– Výrobné strediská podnikov, 
– Farmy živočíšnej výroby, 
– Poľné hnojiská – depónie vedľajších produktov živočíšnej výroby, 
– Poľné letiská, 
– Viničné hospodárstva, záhradnícke strediská, chmeliarske hospodárstva. 

V katastrálním území sa na severovýchode od intravilánu nachádza hospodársky 
dvor Poľnohospodárskeho družstva ZÁHORIE, avšak z obvodu projektu bol vyňatý.  

6.5.1.5 Objekty Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR 
 

Zariadenia Ministerstva obrany SR (predovšetkým vojenské obvody) a zariadenia 
Ministerstva vnútra SR (okrem policajného zboru aj zložky požiarnej a civilnej ochrany) sa 
v obvode projektu pozemkových úprav a ani v blízkom okolí nenachádzajú. 
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6.5.1.6  Organizačné jednotky turizmu a cestovného ruchu  
 

Obec Osuské má veľký potenciál orientovať sa na cestovný ruch, ktorý je však v 
súčasnosti takmer nevyužitý. Prichádzajú sem najmä príležitostný turisti (pešia a 
cykloturistika) a v letných mesiacoch bola využívaná vodná nádrž pre lokálnu rekreáciu, 
no návštevnosť turistami je pomerne nízka. Na území obce a v jej blízkom okolí sa však 
nachádzajú viaceré turisticky atraktívne lokality, ktoré sú dané svojim prírodným 
charakterom, históriou, typickou kultúrou a tradíciami, veľakrát typickým kopaničiarskym 
osídlením a spôsobom života obyvateľov (väčšinou Záhorákov).  

Medzi najatraktívnejšie a najperspektívnejšie lokality, ktoré by sa mohli stať aj 
kľúčovými rozvojovými akcelerátormi pre rozvoj cestovného ruchu, patria: rozsiahle lesy, 
chránená prírodná pamiatka – rieka Myjava, chránené zvieratá žijúce v území obce 
(bobry), vodná nádrž, zrúcanina hradu Korlátko vzdialená od obce 7km (kataster obce 
Cerová), zrúcaniny husitských hradieb v 4 km vzdialenosti od obce (Prietrž). Prítomnosť 
takýchto turisticky zaujímavých miest, pestrosť a členitosť terénu spolu so sieťou 
turistických značkovaných chodníkov a potenciálom pre atraktívne cyklotrasy umožňujú v 
obci dobre rozvíjať pešiu turistiku a cykloturistiku. Pešie turistické trasy sú 
charakterizované striedaním lesných úsekov s peknými lúkami s výhľadom na 
malokarpatské hrebene. 

6.5.1.7  Trasy technickej infraštruktúry, rozvodové a prenosové siete a ich ochranné 
pásma 
 
Trasy energetických systémov – rozvodov elektrickej energie 

Dotknutým územím prechádza nadzemné vedenie 22 kV, ktoré slúži predovšetkým 
pre potreby zastavaného územia a  NN rozvody nachádzajúce sa v blízkosti areálov 
poľnohospodárskych podnikov. 

Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov, je určené ochranné pásmo vonkajšieho 
nadzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV (1kV až 35 
kV vrátane, pre vodiče bez izolácie) je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m (v súvislých lesných priesekoch 7 m) meranej 
kolmo na vedenie od krajného vodiča. 

Podľa § 43 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov je v 
ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením zakázané: pestovať 
porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča 
vzdušného vedenia je možné porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli 
dotknúť vodiča elektrického vedenia. 

Ďalej katastrálnym územím Osuské prechádzajú nadzemné elektrické vedenia 
prevázdkované SEPS, a.s. Bratislava – zvn a vvn: 

- 1x400 kV vedenie V424 Sokolnice – Križovany  (v rozsahu od podperného bodu 
č.270 po č.282) zakreslené červenou farbou 

- 1x220 kV vedenie V283 Križovany – Senica zakreslené zelenou farbou 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené 

zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti  meranej kolmo 
na vedenie od krajného vodiča. 
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Táto vzdialenosť je: - 25m pri napätí 400kV 
       - 20m pri napätí 220kV. 
 

Trasy energetických systémov – rozvodov plynu 
V obvode projektu pozemkových úprav prechádza podzemný prepojovací STL 

plynovod DN 160 PN 300 kPa. 
Ochranné pásmo (v zmysle zákona č.251/2012 Z.z., § 79) je priestor v 

bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený 
vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej 
časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi 
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je  4 m pre 
plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm. 
 
Trasy energetických systémov – rozvodov tepla 

Tepelné siete sú líniové zariadenia a objekty pre dopravu tepla z ústredných zdrojov 
k spotrebiteľovi na ústredné kúrenie a na prípravu úžitkovej vody. Takéto trasy 
energetických systémov sa v obvode projektu nenachádzajú. 

 
Telekomunikačné a informačné siete 

Ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej 
telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. 
z. a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia 

§ 68 Zákona elektronických komunikáciách: 
- Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a 

prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne 
zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.  

V ochrannom pásme je zakázané: 
- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli 

ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete, 
- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré 

rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb. 
 

Trasy vodovodných rádov a kanalizačných systémov 
K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred 

poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa v zmysle zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vymedzuje pásmo ochrany verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len "pásmo ochrany"), ktorým sa rozumie 
priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Pásma 
ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho 
pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia do priemeru 500 
mm 1,5 m na obidve strany. 

V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich 
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy. 
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Ropovody a produktovody 
Termín „ropovody“ platí pre potrubia určené na dopravu surovej ropy. Termínom 

„produktovody“ sa súhrnne označujú potrubia na dopravu produktov a medziproduktov zo 
spracovania ropy. K produktovodom v širšom slova zmysle patria aj potrubia na dopravu 
ďalších kvapalín, ako sú rôzne chemikálie, mlieko, víno atď. Ropovody a ani produktovody 
sa v obvode projektu nenachádzajú. 
 
 
6.5.1.8  Skládky odpadov 
 

V obvode projektu sa nenachádzajú povolené skládky odpadov (v zmysle zákona č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov). Odpadové hospodárstvo 
je v obci riešené všeobecným záväzným nariadením č. 5/2007 o nakladaní s 
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Nepovolených tzv. divokých skládok sa v obvode projektu nachádza viacero. Jedná 
sa zväčša o komunálny odpad, ktorý je priebežne odstraňovaný obecným úradom.  

Okrem divokých skládok sa v obvode projektu PÚ vyskytuje viac poľných hnojísk, 
otvorených hnojísk lokalizovaných v extraviláne a skládok slamy, ktoré pôsobia ako 
bakteriologické zdroje zaťaženia prostredia. 

6.5.1.9  Ostatné plochy tvoriace prekážku pri využívaní poľnohospodárskej pôdy 
 

V obvode projektu sa nachádzajú aj plochy degradované a neplodné a zastavané – 
nevyužívané stavebné objekty, osamelé budovy v extraviláne a plochy cintorínov.  Tieto 
ostatné plochy sú graficky vyjadrené v účelovej mape: A_UM-4 – Mapa súčasného 
využívania územia. 

6.5.1.10  Hydromelioračné zariadenia a ich ochranné pásma 
 

Pri návrhu výsadby drevín v blízkosti odvodňovacej stavby majú byť zvodné drény 
vzdialené 15-20 m a chránia sa buď ochranným odvodovým drénom, alebo sa urobí 
zásyp drénov sterilnou ochrannou hmotou na výšku cca 30 cm. Taktiež je možné 
zabezpečiť výmenu existujúceho drenážneho potrubia na úseku obmedzenom zarastením 
koreňmi neperforovaným potrubím. Pri úpravách tokov resp. pri prekladaní trasy 
drenážnych potrubí je potrebné dodržať 20 m kolmú vzdialenosť medzi brahovou čiarou 
a novou trasou zvodného drénu. Pri návrhu novej komunikácie, ktorá križuje podzemné 
drenážne alebo závlahové potrubie je potrebné zabezpečiť ochranu potrubia voči zemným 
tlakom. 

6.5.2  Obmedzujúce faktory poľnohospodárskej a lesnej výroby s ekologicko-
environmentálnym pôsobením 

6.5.2.1  Ochranné pásma vodných tokov 
 

Ochranné pásma vodných tokov sa stanovujú s ohľadom na ochranu vodných tokov 
pred znečistením, protipovodňovú ochranu, bezpečnosť hrádzí a objektov a na potreby 
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údržby. Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma. Šírku ochranného pásma 
pobrežných pozemkov môže v odôvodnených prípadoch upraviť orgán štátnej správy. 

Pre účely stanovenia ochranných pásiem pozdĺž brehov vodných tokov sa podľa 
STN 75 2102 Úpravy riek a potokov zatrieďujú toky do troch kategórií: 

– vodné toky v šírke medzi brehovými čiarami nad 50 m (kategória a), 
– vodné toky v šírke medzi brehovými čiarami od 10 do 50 m (kategória b), 
– vodné toky v šírke medzi brehovými čiarami do 10 m (kategória c). 

Minimálna šírka ochranného pásma sa  stanovuje v závislosti od kategórie vodného 
toku: 

– vodné toky kategórie a na 10 m od brehovej čiary,  
– vodné toky kategórie b na 6 m od brehovej čiary, 
– vodné toky kategórie c na 4 m od brehovej čiary. 

Ochranné pásmo sa navrhne podľa miestnych podmienok s trávnatým alebo 
drevitým porastom, ktorý však nesmie prekážať odtoku povodňových prietokov. 
V ochrannom pásme nie je prípustná orba, výstavba objektov, zmena reliéfu ťažbou, 
manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. 

 
Podľa zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských 

vodných tokov uvedeného v prílohe č. 1 k vyhláške č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sú 
v katastrálnom území Osuské evidované toky rieka Myjava s číslom hydrologického 
poradia  4-13-03-001, Bedernícky potok s číslom hydrologického poradia  4-13-03-013 a 
Brezovský potok s číslom hydrologického poradia  4-13-03-014   ako vodohospodársky 
významné toky. 

Ochranné pásma vodných tokov sa viažu na pobrežné pozemky. V zmysle § 49 a 50 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) môže 
správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo 
zariadení užívať pobrežné pozemky, pričom je vlastník pobrežných pozemkov povinný 
umožniť správcovi toku výkon jeho oprávnenia. Pobrežnými pozemkami v závislosti od 
druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku 
sú pozemky do 10 m od brehovej čiary (rieka Myjava, Bedernícky potok, Brezovský potok) 
a pri drobných vodných tokoch a kanáloch do 5 m od brehovej čiary (Slaný potok, 
bezmenný ľavostranný prítok Myjavy).  

Činnosti, ktorých realizácia je plánovaná v blízkosti vodných tokov, musia byť 
prerokované so správcom toku a povodia, konkrétne: 

– SVP š.p., Odštepný závod Bratislava.  

6.5.2.2  Ochranné pásma odvodňovacích kanálov 
 

Na odvodňovacie kanály použijeme tie isté parametre ako sme určili pri vodných 
tokoch. 

6.5.2.3  Ochranné pásma ochranných hrádzí 
 

V obvode projektu pozemkových úprav  sa nenachádzajú ochranné hrádze vodných 
tokov.  



 Združenie spoločností PPÚ, Tekdan, spol. s r.o., Bjӧrnsonova 3, 811 05 Bratislava    PPÚ Osuské 

VZFUÚ Časť A – Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu                                                                                      53 

V prípade existencie ochranných hrádzí sa ochranné pásmo stanovuje v minimálnej 
šírke 6 m od návodnej a do 10 m od vzdušnej päty hrádze alebo 3 m od vzdušnej päty 
hrádze kazety. Pri hrádzách do výšky 2 m stačí ochranné pásmo široké 4 m na vzdušnej 
strane aj na návodnej strane hrádze. 

V ochrannom pásme nie je dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, 
oplotenia, konštrukcií ktoré zamedzujú prejazdnosť ochranného pásma, ťažba 
a navážanie zeminy, vytváranie slkádok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, 
budovanie súbežných vedení inžinierskych sietí. 

 

6.5.2.4  Ochrana vodných nádrží 
 

Opatrenia v okolí vodnej nádrže majú zabezpečiť bezpečnú prevádzku vodného 
diela a ochranu, prípadne zlepšenie kvality vody. Za minimálnu biologickú ochranu malej 
vodnej nádrže sa podľa SNT 73 6824 Malé vodné nádrže považuje zatrávnenie terénu 
v okolí nádrže v pruhu aspoň 20m od vodorysu hladiny ovládateľného priestoru. 

V obvode projektu pozemkových úprav  sa nachádza vodná nádrž Osuské, ktorá je 
zakategorizovaná pod číslom 487 v „Registeri zakategorizovaných vodných stavieb“ ako 
priehrada zemná. Takisto je zaradená aj do CZP jako Revír VN Osuské 2-5110-1-1, 
avšak od jesene 2014 je vypustená a prebehol aj kompletný výlov. 

6.5.2.5  Ochranné pásma vodárenských zdrojov a povrchových vôd 
 

Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon a vyhlášky č. 29/2005 Z. z. určujú podľa § 32 
Ochranné pásma vodárenských zdrojov: 

- ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na ochranné pásmo I. stupňa, 
ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo 
záchytného zariadenia, a na ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu 
vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie ochrany 
vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy určiť aj ochranné pásmo III. 
stupňa. Ochranné pásma vodného zdroja vodného zdroja miestneho významu 20 x 20 m 
ohraničené oplotením. 

6.5.2.6  Citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 
 

Citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd 
– v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín 

k nežiaducemu stavu kvality vôd, 
– ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako 

vodárenské zdroje, 
– ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia 

vypúšťaných odpadových vôd. 
Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody 

zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je 
koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti 
prekročiť. 

Na základe Nariadení vlády SR zo dňa 26.6.2003 boli na území SR vyčlenené 
zraniteľné oblasti z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty 
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hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady 
hospodárenia. "Nitrátová direktíva" je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu 
možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu 
pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív a to vtedy, keď sú aplikované 
v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované. 

V prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé 
oblasti a zraniteľné oblasti je obec Osuské (číselný kód 504602) zaradená medzi tie 
katastrálne územia obcí, ktorých súčasťou sú poľnohospodársky využívané pozemky 
ustanovené za zraniteľné oblasti. Celý kataster je pritom zaradený do kategórie 
A s najnižším stupňom obmedzenia. 

Vodný zákon charakterizuje zraniteľné oblasti ako poľnohospodársky využívané 
územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do 
podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa 
môže v blízkej budúcnosti prekročiť. 

Za citlivé oblasti sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú 
na území Slovenskej republiky alebo týmto územím pretekajú. Citlivé oblasti zákon 
definuje ako vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť 
v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality vody, ktoré sa 
využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje, prípadne 
ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných 
odpadových vôd. 

6.5.2.7  Prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a ich ochrana 
 

Prírodným liečebným kúpeľom sa poskytuje osobitná ochrana a utvárajú sa 
priaznivé podmienky na ich rozvoj podľa zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej 
starostlivosti. Prírodné liečebné kúpele zriaďuje ministerstvo zdravotníctva v mieste, kde 
sú prírodné liečivé zdroje alebo klimatické podmienky priaznivé na liečenie. Kúpeľné 
územia a ochranné pásma sa na návrh ministerstva zdravotníctva vyznačujú v katastri 
nehnuteľností. 

V zmysle zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti sa prírodné liečebné 
kúpele v obvode projektu nenachádzajú. 

6.5.2.8  Pôdne zdroje 
 

Pôda predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj a súčasne aj ekonomický a eko-
sociálny potenciál SR. Po získaní členstva v EÚ sa naša pôda stala súčasťou zdrojov 
pôdy Európskeho spoločenstva a tým aj časťou ekonomického, ekologického 
a sociálneho potenciálu pôdy EÚ s požiadavkou na vyspelý a fungujúci systém jej ochrany 
a správneho využívania. Túto problematiku v súčasnosti upravuje zákon č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, novelizovaný zákonom č. 219/2008 Z.z..  

Hlavnými nástrojmi uplatňovania ochrany a racionálneho využívania pôdnych 
zdrojov na poľnohospodárskom pôdnom fonde sú pozemkové úpravy. Vymedzením plôch 
absolútnych a alternatívnych kultúr by malo ísť o zefektívnenie produkčných 
a pôdoochranných funkcií poľnohospodárstva.  

Jednou z najvýznamnejších funkcií pôdy ako prírodného zdroja je jej produkčná 
schopnosť (úrodnosť, bonita), ktorá je využívaná najmä v poľnohospodárstve. Stupeň 
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kvality poľnohospodárskej pôdy v konkrétnom krajinnom segmente je faktorom 
ovplyvňujúcim jej možné využitie. Kategorizácia BPEJ do 9 skupín kvality pre účely 
ochrany najkvalitnejších pôd pred záberom na nepoľnohospodárske využitie oceňuje 
úrodnosť, bonitu, resp. stupeň produkčnej schopnosti poľnohospodárskych pôd. 

V zmysle 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 je ten, kto navrhne 
nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, povinný chrániť 
poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 
prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe č. 3 tohto zákona a riešiť 
alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou zastavaného 
územia obce so zreteľom na ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd, ako aj 
vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú alternatívu. 

Poľnohospodárska pôda záujmového územia patrí z celoslovenského pohľadu ku 
kvalitným pôdam s vysokým produkčným potenciálom, čo dokazuje fakt, že 29,06 % 
(656,373 ha) z výmery poľnohospodárskej pôdy zaberajú osobitne chránené pôdy viažuce 
sa na nasledovné bonitované pôdnoekologické jednotky zaradené do:  

 
– 2. skupiny kvality – 0139002 - černozeme typické a hnedozemné na sprašiach , 
– 3. skupiny kvality - 0111002 (fluvizem glejová, stredne ťažká),  

– 0139202 (černozem typická až černozem hnedozemná),  
– 0141003 (černozem pseudoglejová),  
– 0144002, 0144202, 0144202 (hnedozem typická),  
– 0146003 (hnedozem - typ)  

– skupiny kvality – 0141303 (černozem pseudoglejová),    
– 0145202, 0145202 (hnedozem typická a hnedozem luvizemná),  
– 0146203, 0146303 (hnedozem na sprašiach). 

6.5.2.9  Lesné zdroje 
 

V súčasnosti je na Slovensku platný zákon NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov, ktorý rozlišuje tri kategória lesov: lesy hospodárske (H), lesy 
ochranné (O), a lesy osobitného určenia (U). Informácie sme čerpali z PSL (NLC - LGIS 
Zvolen), ktoré sa vyhotovujú pre všetky LP na obdobie 10 rokov. PSL sa vyhotovuje pre 
jednotlivé lesné celky (LC). 

Lesy pokrývajú 248,1493 ha, čo predstavuje 22,37 % z celkovej rozlohy obvodu 
pozemkových úprav. Podľa kategorizácie lesných porastov na základe Zákona č. 
326/2005 Z.z. o lesoch patria všetky lesné porasty sledovaného územia k hospodárskym 
lesom, ktoré sa využívajú pre hospodárske účely. Ich hlavným poslaním je produkcia 
akostnej drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií. 

6.5.2.10  Pamiatkový fond a jeho ochrana 
 

Zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu je legislatívne 
zabezpečená oblasť ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku. Prioritou zákona je 
ochrana pamiatkového fondu ako konkrétna činnosť zameraná na predchádzanie 
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a obmedzovanie takých zásahov do pamiatok a pamiatkových území, ktoré ich ohrozujú, 
poškodzujú alebo ničia, ako aj na odstraňovanie následkov. 

V zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa v obci Osuské 
pri hlavnej ceste nachádza nehnuteľná národná kultúrna pamiatka – Socha na stĺpe – Sv. 
Florián – evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 645/. Na území 
obce je potrebné zachovať a chrániť i architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú historické a kultúrne 
hodnoty: Kostol Všetkých svätých, Kalvária z Prietrže, Immaculata a Kríž pred cintorínom 
Najsvätejšia Trojica, Socha Sv. Ján Nepomucký, Socha sv. Vendelí, Kaplnka sv. 
Bartolomeja, Kríž v chotári a Židovský cintorín (parc.č. 527). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2.11  Osobitne chránené časti prírody a krajiny 
 
Územná ochrana 

Zásady ochrany prírody a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny sú 
definované zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý určuje celkovo 5 
stupňov územnej ochrany (pričom 5.stupeň z hľadiska ochrany je najprísnejší). 
 
Tab. č. 6.5.2.11-1: Stupne územnej ochrany 
1.stupeň ochrany Územie SR nezaradené do vyššieho stupňa ochrany 
2.stupeň ochrany Chránená krajinná oblasť (CHKO) 

Chránený krajinný prvok (CHKP) 
Zóna D chráneného územia 
Vyhlásené ochranné pásmo CHÚ s 3.stupňom ochrany 

3.stupeň ochrany Národný park (NP) 
Chránený areál (CHA) 
Chránený krajinný prvok (CHKP) 
Zóna C chráneného územia 
Vyhlásené ochranné pásmo CHÚ s 4.stupňom ochrany 

4.stupeň ochrany Chránený areál (CHA) 
Prírodná rezervácia (PR) 
Národná prírodná rezervácia (NPR) 

Obr.č. 6.5.2.10-1: kaplnka sv. Bartolomeja Obr.č. 6.5.2.10-1: židovský cintorín 
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Prírodná pamiatka (PP) 
Národná prírodná pamiatka (NPP) 
Chránený krajinný prvok (CHKP) 
Zóna B chráneného územia 
Súkromné chránené územie 
Vyhlásené ochranné pásmo CHÚ s 5.stupňom ochrany 

5.stupeň ochrany Chránený areál (CHA) 
Prírodná rezervácia (PR) 
Národná prírodná rezervácia (NPR) 
Prírodná pamiatka (PP) 
Národná prírodná pamiatka (NPP) 
Chránený krajinný prvok (CHKP) 
Súkromné chránené územie 
Zóna A chráneného územia 

V obvode PPÚ Osuské sa nachádza jedno maloplošné chránené územie v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – 
prírodná pamiatka Rieka Myjava. Z prvkov európskej siete chránených území (Natura 
2000) sa v území nachádza územie európskeho významu SKUEV0520 Horný tok Myjavy. 

Za južnou a juhovýchodnou hranicou katastrálneho územia sa rozprestiera CHKO 
Malé Karpaty.  

 
Druhová ochrana 

Druhovou ochranou sa zabezpečuje záchrana vzácnych a ohrozených druhov 
rastlín, živočíchov, skamenelín a nerastov predovšetkým v mieste, kde sa druh prirodzene 
vyskytuje „in situ“. V prípade, že táto záchrana „in situ“ nie je možná, volíme spôsob „ex 
situ“, napr. v botanických záhradách a chovných zariadeniach. Ochrana sa vzťahuje aj na 
tie vzácne a ohrozené rastlina a živočíchy, ktoré sú chránené medzinárodnými dohovormi. 

Za chránené rastliny sú považované tie druhy, ktoré sú uvedené v Zozname 
chránených rastlín a prioritných druhov rastlín v prílohe č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky 
MŽP SR č. 492/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

V záujmovom území sa v zmysle zákona č. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny nevyskytujú: chránená rastlina (§ 34), chránený živočích (§ 35), chránený nerast 
a chránená skamenelina (§ 38) a chránený strom (§ 49). 

6.5.2.12  Chránené územia podľa medzinárodných dohovorov 
 

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín EÚ a hlavným 
cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre 
príslušný členský štát, ale najmä pe EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má 
zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, 
voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov EÚ 
a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej 
rôznorodosti v celej EÚ. 

 V obvode projektu sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0520 Horný 
tok Myjavy. 

 



 Združenie spoločností PPÚ, Tekdan, spol. s r.o., Bjӧrnsonova 3, 811 05 Bratislava    PPÚ Osuské 

VZFUÚ Časť A – Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu                                                                                      58 

7.1 Prieskum dopravných pomerov 
 

7.1.1 Úvod 
 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti 
vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov 
štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru vo veciach pozemných komunikácií. 
Pozemné komunikácie sa podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia 
delia na: diaľnice (D), cesty pre motorové vozidlá/rýchlostné komunikácie (R), regionálne 
cesty I. – III. triedy (C), miestne komunikácie (MK) a účelové komunikácie.  

Poľné a lesné cesty patria k účelovým komunikáciám a zo všetkých líniových 
zariadení a opatrení najviac ovplyvňujú organizáciu pôdneho fondu. Okrem dopravnej 
funkcie plnia spolu so svojimi priekopami aj funkciu protieróznej ochrany s cestnou 
zeleňou dotvárajú ráz krajiny. Zo všetkých týchto aspektov je nutné presadzovať 
existujúcu cestnú sieť a uplatniť ju aj pri návrhu novej cestnej siete. 
 
Cestné teleso   

Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené 
vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových 
múrov, pätou oporných múrov, pri miestnych komunikáciách 0,50m za zvýšenými 
obrubami chodníkov  alebo zelených pásov. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.1.-1: priečny rez cestným telesom: 1 svah výkopu, 2 svah násypu, 3 priekopa, 4 humus 
a zatrávnenie, 5 výkop, 6 násyp, 7 krajnica, 8 vozovka, 9 medzník, 10 hranica cestného telesa, 11 os 
cestného telesa, 12 pôdny terén 
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Pomocné cestné pozemky 
Súčasťou cestného telesa sú aj prípadné pruhy priľahlých pozemkov (pomocné 

cestné pozemky), ktoré slúžia na umiestňovanie nadzemných a podzemných vedení 
každého druhu. Šírku týchto pruhov určí v medziach vykonávaných predpisov príslušný 
cestný správny orgán. 

 
Cestná zeleň 

Cestné správne orgány dbajú o to, aby bola na cestných pomocných pozemkoch, 
prípadne na iných vhodných pozemkoch tvoriacich súčasť diaľnic, ciest a miestnych 
komunikácií (svahy násypov, odpočívadlá a pod.), primerane podľa miestnych podmienok 
pestovaná vhodná zeleň; pritom je dôležité, aby neohrozovala bezpečnosť cestnej 
premávky, a nesťažovala správu a údržbu ciest a prístup na susedné pozemky. 

Pri riešení cestnej zelene sa rešpektuje hľadisko bezpečnosti cestnej premávky pri 
jeho prerokúvaní s orgánmi ochrany prírody a životného prostredia. O umiestňovaní 
a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín rozhoduje cestný správny orgán 
po dohode s orgánom životného prostredia. 

Vegetáciu, ktorá sa navrhuje za hranicou cestného pozemku označujeme ako 
sprievodnú zeleň. Na základe funkčných parametrov môže plniť funkciu buď interakčného 
prvku alebo biokoridoru MÚSES. Je súčasť ekologických opatrení. 
 
Poľnohospodárska dopravná sieť (PDS) 

Tvoria ju dopravné zariadenia slúžiace na sprístupnenie a prepojenie 
poľnohospodárskych komplexov so sieťou pozemných komunikácií. Poľné cesty sú 
účelové komunikácie, ktoré slúžia k doprave na priľahlé pozemky a späť v smere 
k výrobnému centru. Podľa významu ich členíme na: 

- Hlavné poľné cesty (P): sústreďujú dopravu z vedľajších poľných ciest a sú 
napojené na miestne komunikácie alebo regionálne cesty III. triedy, výnimočne II. 
triedy. Plnia aj funkciu protierózneho prvku. Navrhujú sa ako dvojpruhové alebo 
jednopruhové s výhybňami, musia byť pozdĺžne aj priečne odvodnené – sú 
súčasťou protieróznej ochrany územia. Sú vždy spevnené a musia byť celoročne 
zjazdné. 

- Vedľajšie poľné cesty, prístupové (Pv): zabezpečujú dopravu z priľahlých 
pozemkov, sú napojené na hlavné poľné cesty, môžu plniť funkciu protierózneho 
prvku. Sú jednopruhové, prevažne nespevnené ale vždy zatrávnené, výbybne sú 
doporučené, je možné použiť koľajovú úpravu na podmáčaných úsekoch. Ak nie 
sú obojstranne napojené na iné cesty je potrebné navrhnúť obratisko. 

- Pomocné poľné cesty (Pp): sú dočasné, sezónne prepojenia v rámci pôdnych 
celkov. Sú jednopruhové, nespevnené bez odvodnenia. 

- Priehonové poľné cesty (Pr): využívajú sa na presun zvierat. 
 
Lesná dopravná sieť (LDS) 

Tvoria ju dopravné zariadenia všetkého druhu slúžiace na sprístupnenie 
a prepojenie lesných komplexov so sieťou pozemných komunikácií. Lesné cesty sú 
účelové komunikácie na dopravu dreva, osôb, materiálu atď. Majú vybudované zemné 
teleso a aspoň jednoduché odvodnenie. Podľa významu sa členia na lesné cesty 1. až 3. 
triedy (1L, 2L, 3L). 
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7.1.2 Posúdenie existujúcich dopravných sietí poľných a lesných ciest 
v nadväznosti na železničnú a cestnú dopravu 
 

Cieľom prieskumu dopravného systému v obvode pozemkových úprav je zistiť 
súčasný stav poľnohospodárskej a lesnej cestnej siete v nadväznosti na železničnú 
a cestnú sieť. 

 
Železničná doprava 

Z hľadiska širších pomerov je obvod projektu pozemkových úprav napojený 
v juhovýchodnej časti na železničnú trať lokálního významu Jablonica – Osuské - Brezová 
(117). Uvedená trať je jednokoľajná a elektrifikovaná s osobnou i nákladnou dopravou. Aj 
keď je stále funkčná bola jej činnosť v roku 2003 zrušená. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Železničná trať úrovňovo križuje miestnu komunikáciu MK-1 priecestím (obr.č. 7.1.2-
3) v staničení cca 350 m od katastrálnej hranice s Jablonicou. Pri priecestí sa nachádza 
už nefunkčná železničná zastávka „Osuské“ (obr.č. 7.1.2-4).  Brezovský potok je 
prevedený popod železnicu železobetónovým mostom v staničení cca 380 m (obr.č. 
7.1.2-5). V staničení cca 560 m sa nachádza poľný prejazd železničnou traťou pre 
poľnohospodárske vozidlá (obr.č. 7.1.2-6). V staničení cca 1060m sa nachádza betónový 
rúrový priepust (obr.č. 7.1.2-7) na osvedenie vody z poľa nad štátnou cestou. V staničení 
cca 1090 m na okraji k.ú. opäť železničná trať úrovňovo križuje účelová miestnu 
komunikáciu UMK-3 smerujúcu do osídlenie mimo intravilánu „Rásnik“ (obr.č. 7.1.2-8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-1: traťový úsek č.150 Obr.č. 7.1.2.-2: železnica

Obr.č. 7.1.2.-3: križovanie s UMK-3 Obr.č. 7.1.2.-4: zastávka 
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Cestná doprava 

V obvode projektu pozemkových úprav charakterizujeme existujúcu cestnú sieť 
z hľadiska účelu a významu (D1-99, R1-99, CI-1-99, CII -500-999, CIII- 1000-999999, MK). 
Označenie objektov sa realizuje jednotne systémom 01/MK-1(PR). 01 znamená poradie 
objektu od počiatočného staničenia, MK-1 je označenie druhu cestnej komunikácie a jej 
poradie, (PR) bližšie popisuje typ cestného objektu, napr. priepust. 

Cestnú dopravu charakterizujeme z hľadiska prepojenia obcí/cestných trás, 
zisťujeme technické parametre, kríženie, stav cestných objektov, dopravné značenie, atď. 
V súvislosti s existujúcou, prípadne navrhovanou cestnou sieťou poľných ciest, prípadne 
s odtokovými pomermi v území. 

 
Štátne cesty 

Cesty I. triedy sú až výnimky vo vlastníctve a správe štátu (výkon správy 
zabezpečuje SSC). Obec je dopravne napojená  mimo obvod PPÚ na cestu I. triedy č. 51. 
Táto cesta má nadregionálny a medzinárodný význam, nakoľko dopravne spája okres 
Senica s dopravným uzlom, krajským mestom Trnava a na severe cez hraničný prechod 
Holíč –Hodonín pokračuje do Českej republiky. 
 

Obr.č. 7.1.2.-5: most Obr.č. 7.1.2.-6: poľný prejazd 

Obr.č. 7.1.2.-7: priepust Obr.č. 7.1.2.-8: križovanie s UMK-3 
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Regionálne cesty 
 
Regionálna cesta CII-501 

Regionálna cesta II.triedy prechádza juhovýchodnou časťou obvodu projektu. Ide o 
cestu II/501 Lozorno – Jablonica – Brezová pod Bradlom. Regionálna cesta slúži aj ako 
prístupová komunikácia k niektorým poľnohospodárskym pozemkom, nachádza sa tu 
niekoľko objektov, ktoré súvisia s poľnohospodárskou výrobou a odtokovými pomermi 
v obvode projektu. Cesta je rozdelená intravilánom na časť CII-501a a CII-501b. 
Staničenie je uvádzané od katastrálnej hranice s k.ú. Jablonica v smere na Brezovú pod 
Bradlom v časti CII-501a a od hranice intravilánu v smere na Brezovú pod Bradlom v časti 
CII-501b. 
 
Časť regionálnej cesty CII-501a 

V staničení 0,415 km sa na pravej strane nachádza zjazd 1/CII-501a(Zj) (obr.č. 
7.1.2-9) na miestnu komunikáciu MK-1, ktorá vedie do osídlenie mimo intravilánu a do 
areálu BVS a.s. v lokalite „Nový Mlyn“. 

 V staničení 0,320 km sa na ľavej strane nachádza hospodársky zjazd 2/CII-
501a(Hz) (obr.č. 7.1.2-10) na na sprístupnenie pozemkov v lokalite“ Záhumenice za 
kanálom“. Jedná sa o zemný hospodársky zjazd šírky 2,90 m  a dĺžke 11,00 m bez 
rúrového priepustu, je sčasti spevnený asfaltom a navezeným kamenivom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V staničení 0,330 km sa nachádza most ponad Brezovský potok. Pravá strana 

mosta (čelo mosta, zábradlie) prešla rekonštrukciou, ľavá strana je ešte v nevyhovujúcom 
stave (obr.č. 7.1.2-11 a obr.č. 7.1.2-12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-9: zjazd na MK-1 Obr.č. 7.1.2.-10: hospodársky zjazd 

Obr.č. 7.1.2.-11: most-pravá strana Obr.č. 7.1.2.-12: most-ľavá strana 
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Časť regionálnej cesty CII-501b 
V staničení 0,300 km sa na pravej strane nachádza zjazd 4/CII-501b(Zj) (obr.č. 

7.1.2-13) na účelovú komunikáciu UK-3, ktorá vedie do osídlenie mimo intravilánu 
v lokalite „Pod valom“ (obr.č. 7.1.2-14). Jedná sa o zemný zjazd šírky 6,60 m  bez 
rúrového priepustu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V staničení 0,970 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 

cestou 5/CII-501b(Pr)  (obr.č. 7.1.2-15 a obr.č. 7.1.2-16).Priepust má betónové čelá šírky 
2,0 m, je zanesený na cca 70%. Aby bola funkcia priepustu – prevádzanie vody z jednej 
strany cestnej priekopy na druhú –  neporušená, je potreba vyčistiť priepust od nánosov 
a vykosiť okolie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V staničení 1,000 km sa na pravej strane nachádza zjazd 6/CII-501b(Zj) (obr.č. 

7.1.2-17, 18) na účelovú miestnu komunikáciu UMK-3, ktorá vedie do osídlenie mimo 
intravilánu do osady „Rásnik“.  

 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-13: zjazd Obr.č. 7.1.2.-14: osídlenie mimo intravilánu

Obr.č. 7.1.2.-15: priepust Obr.č. 7.1.2.-16: priepust 
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Regionálna cesta CIII-1151 

Regionálna cesta III.triedy prechádza severozápadnou časťou obvodu projektu a 
prepája obec Osuské s obcou Prietrž susediacou na severe. Regionálna cesta slúži aj ako 
prístupová komunikácia k niektorým poľnohospodárskym pozemkom, nachádza sa tu 
niekoľko objektov, ktoré súvisia s poľnohospodárskou výrobou a odtokovými pomermi 
v obvode projektu. Staničenie je uvádzané od katastrálnej hranice s k.ú. Prietž. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V staničení 0,000 km na hranici obvodu PPÚ sa nachádza na pravej hospodársky 
zjazd z regionálnej cesty. Pravostranný 01/CIII-1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-21) sprístupňuje 
pozemky TTP pod lesom „Včelíny“. Zemný zjazd je široký 7,80 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-21: hospodársky zjazd 

Obr.č. 7.1.2.-17: zjazd Obr.č. 7.1.2.-18: zjazd

Obr.č. 7.1.2.-19: regionélna cesta Obr.č. 7.1.2.-20: regionélna cesta 



 Združenie spoločností PPÚ, Tekdan, spol. s r.o., Bjӧrnsonova 3, 811 05 Bratislava    PPÚ Osuské 

VZFUÚ Časť A – Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu                                                                                      65 

V staničení 0,250 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 02/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-22) o dĺžke 8,00 m. Priepust má betónové čelá šírky 
3,0 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-22: priepust 
 
 

V staničení 0,265 km sa na ľavej strane nachádza hospodársky zjazd 03/CIII-
1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-23), sprístupňuje pozemky medzi regionálnou cestou a riekou 
Myjavou. Jedná sa  o spevnený (asfaltový) zjazd v šírke 9,70 m  a dĺžke 5,20 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-23: hospodársky zjazd 
 
 
 
 

V staničení 0,440 km sa na ľavej strane nachádza zjazd 04/CIII-1151(Zj) (obr.č. 
7.1.2-24) na miestnu komunikáciu MK-9, ktorá vedie do osídlenie mimo intravilánu. Jedná 
sa  o čiastočne spevnený (zámkovou dlažbou) zjazd v šírke 5,70 m.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-24: zjazd 
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V staničení 0,530 km sa na pravej strane nachádza hospodársky zjazd 05/CIII-
1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-25) v šírke 12,00 m. Je to zemný nespevnený zjazd na poľnú cestu 
PC-15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-25: hospodársky zjazd 
 
 

 
 
V staničení 0,550 km sa na ľavej strane nachádza hospodársky zjazd 06/CIII-

1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-26) v šírke 4,20 m. Je to zemný nespevnený zjazd na poľnú cestu 
PC-16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-26: hospodársky zjazd 
 
 

 
 
 

V staničení 1,005 km sa pod regionálnou cestou 07/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-27, 
28) o dĺžke 6,20 m. Priepust má betónové čelá šírky 2,0 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-27: priepust             Obr.č. 7.1.2.-28: priepust 
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V staničení 1,290 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 08/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-29, 30) o dĺžke 6,10 m. Priepust má betónové čelá 
šírky 2,0 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-29: priepust             Obr.č. 7.1.2.-30: priepust 
 

V staničení 1,550 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 09/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-31,32) o dĺžke 6,10 m. Priepust má betónové čelá 
šírky 2,0 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-31: priepust             Obr.č. 7.1.2.-32: priepust 
 

V staničení 1,800 km sa na ľavej strane nachádza hospodársky zjazd 10/CIII-
1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-33). Jedná sa  o zemný nespevnený pravdepodobne dočasne 
vyjazdený zjazd v šírke 7,90 m  a dĺžke 10,00 m. Sprístupňuje pozemky medzi 
regionálnou cestou a riekou Myjavou v lokalite pod zahrádkovou osadou „Opendáky“. 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-33: hospodársky zjazd 
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V staničení 1,820 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 011/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-34,35) o dĺžke 6,20 m. Priepust má betónové čelá 
šírky 2,0 m, je zrekonštruovaný v rámci rekonštrukcie úseku cesty III/1151 SÚC TTSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-34: priepust             Obr.č. 7.1.2.-35: priepust 

V staničení 1,835 km sa na ľavej strane nachádza hospodársky zjazd 12/CIII-
1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-36) na dočasne vyjazdenú poľnú cestu k poľnému hnojisku a môže 
sprístupňovať pozemky medzi regionálnou cestou a riekou Myjavou v lokalite pod 
zahrádkovou osadou „Opendáky“. Jedná sa  o zemný nespevnený zjazd v šírke 15,00 m.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-36: hospodársky zjazd 
 
 
 

V staničení 1,845 km sa na pravej strane nachádza hospodársky zjazd 13/CIII-
1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-37) v šírke 8,00 m. Je to zemný nespevnený zjazd na poľnú cestu 
PC-13, ktorá vedie na severnej časti záhradkovej osady „Opendáky“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-37: hospodársky zjazd 
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V staničení 1,870 km sa na pravej strane nachádza betónový zjazd 14/CIII-1151(Zj) 
(obr.č. 7.1.2-38) v šírke 6,70 m. Je to zjazd z regionálnej cesty ku vstupnej bráne na vstup 
do záhradkovej osady „Opendáky“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.č. 7.1.2.-38: zjazd 14 
 

 
 
 

V staničení 1,950 km sa na pravej strane nachádza betónovo-štrkový zjazd 15/CIII-
1151(Zj) (obr.č. 7.1.2-39) v šírke 3,30 m. 

V staničení 1,970 km sa na pravej strane nachádza betónový-zemný zjazd 16/CIII-
1151(Zj) (obr.č. 7.1.2-40) v šírke 3,10 m. 

V staničení 1,985 km sa na pravej strane nachádza betónový zjazd s rúrovým 
priepustom 17/CIII-1151(Zj) (obr.č. 7.1.2-41) v šírke 2,90 m. 

V staničení 2,010 km sa na pravej strane nachádza betónový zjazd s rúrovým 
priepustom 18/CIII-1151(Zj) (obr.č. 7.1.2-42) v šírke 2,70 m. 

V staničení 2,040 km sa na pravej strane nachádza betónový zjazd s rúrovým 
priepustom 19/CIII-1151(Zj) (obr.č. 7.1.2-43) v šírke 4,20 m. 

V staničení 2,065 km sa na pravej strane nachádza betónový zjazd s rúrovým 
priepustom 20/CIII-1151(Zj) (obr.č. 7.1.2-44) v šírke 4,20 m. 

Jedná sa o spevnené zjazdy z regionálnej cesty k jednotlivým pozemkom v 
záhradkovej osade „Opendáky“. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-39: zjazd 15            Obr.č. 7.1.2.-40: zjazd 16 
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Obr.č. 7.1.2.-41: zjazd 17            Obr.č. 7.1.2.-42: zjazd 18 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.č. 7.1.2.-43: zjazd 19             Obr.č. 7.1.2.-44: zjazd 20 

 
 

V staničení 2,070 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 21/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-45) o dĺžke 6,30 m. Priepust má betónové čelá šírky 
3,5m a 2,0 m. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-45: priepust 
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V staničení 2,120 km sa na pravej strane nachádza betónový zjazd s rúrovým 
priepustom 22/CIII-1151(Zj) (obr.č. 7.1.2-46) v šírke 4,00 m. 

V staničení 2,205 km sa na pravej strane nachádza zemný zjazd 23/CIII-1151(Zj) 
(obr.č. 7.1.2-47) v šírke 3,10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-46: zjazd 22             Obr.č. 7.1.2.-47: zjazd 23 

V staničení 2,240 km sa na pravej strane nachádza asfaltový zjazd 24/CIII-1151(Zj) 
(obr.č. 7.1.2-48) v šírke 6,60 m. Je to zjazd z regionálnej cesty ku vstupnej bráne na vstup 
do záhradkovej osady „Opendáky“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-48: zjazd 24 
 
 

V staničení 2,270 km sa na ľavej strane nachádza hospodársky zjazd 25/CIII-
1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-25). Jedná sa  o zemný nespevnený pravdepodobne dočasne 
vyjazdený zjazd v šírke 6,00 m  a dĺžke 5,00 m. Sprístupňuje pozemky medzi regionálnou 
cestou a riekou Myjavou v lokalite „Dubec“ pod zahrádkovou osadou „Opendáky“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-48: hospodársky zjazd 
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V staničení 2,285 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 26/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-49,50) o dĺžke 6,00 m. Priepust má betónové čelá 
šírky 4,0 m a 2,0 m, je zrekonštruovaný v rámci rekonštrukcie úseku cesty III/1151 SÚC 
TTSK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V staničení 2,285 km sa na pravej strane nachádza hospodársky zjazd 27/CIII-
1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-51) v šírke 3,00 m. Je to zemný nespevnený zjazd na poľnú cestu 
PC-12, ktorá vedie na južnej časti záhradkovej osady „Opendáky“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-50: hospodársky zjazd 
 
 

V staničení 2,745 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 28/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-51,52) o dĺžke 6,40 m. Priepust má betónové čelá 
šírky 2,0 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-51: priepust                           Obr.č. 7.1.2.-52: priepust 
 

Obr.č. 7.1.2.-49: priepust Obr.č. 7.1.2.-50: priepust
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V staničení 2,870 km sa na ľavej strane nachádza hospodársky zjazd 29/CIII-
1151(Hz) (obr.č. 7.1.2-53). Jedná sa  o čiastočne spevnený (asfaltom) a čiastočne zemný 
nespevnený zjazd v šírke 5,60 m  a dĺžke 10,00 m (v dĺžke 3,00 m spevnený). 
Sprístupňuje pozemky medzi regionálnou cestou a riekou Myjavou v lokalite „Dubec“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-53: hospodársky zjazd 
 
 

 
 
 
 
 
V staničení 2,885 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 

cestou 30/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-54,55) o dĺžke 6,90 m. Priepust má betónové čelá 
šírky 4,4 m a 5,8 m, je zrekonštruovaný v rámci rekonštrukcie úseku cesty III/1151 SÚC 
TTSK. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-54: priepust                           Obr.č. 7.1.2.-55: priepust 

 
 
 
V staničení 3,000 km sa na pravej strane nachádza zjazd 31/CIII-1151(Hz) (obr.č. 

7.1.2-56) v šírke 6,00 m. Je to zemný nespevnený zjazd na lesnú cestu 1L-2, ktorá vedie 
k poľovníckym objektom (obr.č. 7.1.2-57). 
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Obr.č. 7.1.2.-56: zjazd                           Obr.č. 7.1.2.-57: poľovnícke objekty 
 

V staničení 3,120 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 32/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-58,59) o dĺžke 6,00 m. Priepust má betónové čelá 
šírky 6,0 m a 2,0 m, je zrekonštruovaný v rámci rekonštrukcie úseku cesty III/1151 SÚC 
TTSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-58: priepust                           Obr.č. 7.1.2.-59: priepust 
 

V staničení 3,185 km sa nachádza jednorúrový betónový priepust pod regionálnou 
cestou 33/CIII-1151(Pr)  (obr.č. 7.1.2-60,61) o dĺžke 6,00 m. Priepust má betónové čelá 
šírky 4,0 m a 2,0 m, je zrekonštruovaný v rámci rekonštrukcie úseku cesty III/1151 SÚC 
TTSK. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-60: priepust                           Obr.č. 7.1.2.-61: priepust 
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Miestne komunikácie 
Miestne komunikácie (označenie MK-x) sú obslužné komunikácie, ktoré sa 

nachádzajú z prevažnej časti v intraviláne a zachádzajú do obvodu PPÚ. Sú miestneho 
významu so spevneným (prevažne asfaltovým) povrchom. Slúžia predovšetkým ako 
prístupové cesty k roztrúsenému osídleniu mimo intravilánu a k iným verejným objektom. 
Miestne komunikácie sa využívajú aj ako prístupové cesty na poľnohospodárske pozemky 
alebo ako spojovacie komunikácie do extravilánu. 

 
MK-1 

Existujúca miestna komunikácia spevnená (asfaltová) sa napája na regionálnu cestu 
CII-501a v jej staničení 0,415 km a vedie osídlenie mimo intravilánu a do areálu BVS a.s. 
v lokalite „Nový Mlyn“ (obr.č. 7.1.2-62). V staničení 0,330 km sa nachádza úrovňové 
železničné priecestie (obr.č. 7.1.2-63), za ktorým sa cesta zatáča do ľava a v staničení 
cca 0,380 km sa nachádza vstup do areálu BVS a.s (obr.č. 7.1.2-64) a v staničení cca 
0,430 km sa nachádza vstup do súkromného areálu (obr.č. 7.1.2-65). Cesta ešte 
pokračuje 30 m úsekom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-62: MK-1                           Obr.č. 7.1.2.-63: žel. priecestie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-64: vstup do BVS a.s.           Obr.č. 7.1.2.-65: vstup 
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MK-2 
Existujúca miestna komunikácia spevnená (asfaltová a betónová) sa napája na 

miestnu komunikáciu MK-1 a vedie k osídlenie mimo intravilánu (toto osídlenie je aj mimo 
obvodu PPÚ) a k vodným zdrojom. Cesta je rozdelená hranicou obvodu PPÚ na časť MK-
2a (obr.č. 7.1.2-66) a UK-2b, účelová komunikácie k vodným zdrojom (obr.č. 7.1.2-67,68) 

 
 
 
 
 
 

 
Obr.č. 7.1.2.-66: MK-2a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-67: UK-2b                   Obr.č. 7.1.2.-68: UK-2b 
 
 
UMK-3 

Existujúca účelová miestna komunikácia spevnená (asfaltová) sa napája na 
regionálnu cestu CII-501b v jej staničení 1,000 km a vedie osídlenie mimo intravilánu do 
osady „Rásnik“ (obr.č. 7.1.2-69). V staničení 0,015 km sa nachádza úrovňové železničné 
priecestie (obr.č. 7.1.2-70), v staničení 0,085 km sa nachádza oceľový jednopruhový most 
ponad Brezovský potok (obr.č. 7.1.2-71). Navrhujeme, vybudovať cestný asfaltový most, 
miesto dočasného oceľového jednopruhového mosta. 
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Obr.č. 7.1.2.-69: UMK-3                   Obr.č. 7.1.2.-70: žel. priecestie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-71: most                    
 
 
 
 

UMK-4 
Existujúca účelová miestna komunikácia spevnená (asfaltová) sa napája na účelová 

miestnu komunikáciu UMK-3, vedie k súkromným nehnuteľnostiam na okraji katastrálneho 
územia. Do obvodu PPÚ zasahuje len svojou 50 m časťou. 

 
 

MK-5 
Existujúca miestna komunikácia (ul. Dr. Janšáka) spevnená (asfaltová) sa napája na 

regionálnu cestu CIII-1151, vedie južnou časťou intravilánu k ihrisku a do obvodu PPÚ 
zasahuje dvoma malými časťami, ktoré sme označili MK-5a (obr.č. 7.1.2-72) a MK-5b 
(obr.č. 7.1.2-73). Na časti MK-5b je vybudované dočasné parkovacie miesto 
(pravdepodobne súkromné) z vysypaného kameniva (obr.č. 7.1.2-74). 
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Obr.č. 7.1.2.-72: MK-5a                   Obr.č. 7.1.2.-73: MK-5b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-74: MK-5b park. miesto 
 
 
 
MK-6 

Existujúca miestna komunikácia spevnená (asfaltová) sa napája na miestnu 
komunikáciu MK-8 (Družstevná ul.), ktorá vedie popri areály PD. Vedie južne popri 
hospodárskom dvore (HD nie je v obvode PPÚ) a pokračuje v svojom smere poľnou 
cestou PC-4 (obr.č. 7.1.2-75). V staničení 0,075 km sa na ľavej strane nachádza vjazd do 
areálu regulačnej stanice plynu (obr.č. 7.1.2-76). Na konci sa cesta zatáča do ľava, kde sa 
nachádza vjazd do areálu hospodárskeho dvora (obr.č. 7.1.2-77). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-75: MK-6                   Obr.č. 7.1.2.-76: vjazd 
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Obr.č. 7.1.2.-77: vjazd do HD 

 
 
 
MK-7 

Existujúca miestna komunikácia spevnená (vysypaná kamenivom) sa napája na 
regionálnu cestu CIII-1151, vedie severnou časťou intravilánu a do obvodu PPÚ zasahuje 
svojou 50 m časťou, na začiatku bola osadená brána (obr.č. 7.1.2-78). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-78: MK-7 

 
 
MK-8 

Existujúca miestna komunikácia (Družstevná ul.) spevnená (asfaltová) sa napája na 
regionálnu cestu CIII-1151, vedie popri areáli hospodáraskeho dvora k poľnému hnojisku 
a pokračuje v svojom smere poľnou cestou PC-9. Do obvodu PPÚ zasahuje svojou 200 m 
časťou (obr.č. 7.1.2-79,80). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-79: MK-8                   Obr.č. 7.1.2.-80: MK-8 
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MK-9 
Existujúca miestna komunikácia spevnená (zámkovou dlažbou) sa napája na 

regionálnu cestu CIII-1151 zjazdom 04/CIII-1151(Zj) a sprístupňuje osídlenie mimo 
intravilánu v lokalite „Dubec“ (obr.č. 7.1.2-81,82). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.2.-81: MK-9                   Obr.č. 7.1.2.-82: MK-9 

Sieť miestnych komunikácií dopĺňajú účelové komunikácie (označenie UK-x), ktoré 
slúžia ako obslužné a prístupové cesty k roztrúsenému osídleniu mimo intravilánu 
a k iným objektom. V obvode PPÚ sme identifikovali šesť účelových komunikácií UK-1 až 
UK-6 (obr.č. 7.1.2-83,84, 85, 86). 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-83: UK-1 k osídleniam            Obr.č. 7.1.2.-84: UK-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.2.-85:  UK-4 k hnojisku                       Obr.č. 7.1.2.-86: UK-5 k ČS BVS a.s. 
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7.1.3 Stanovenie kategórií existujúcich poľných a lesných ciest 
 

Existujúce poľné a lesné cesty na základe svojich parametrov rozčleňujeme do 
kategórií. V celej dĺžke trasy je potrebné vyhodnotiť charakter cestného telesa, t.j. šírka 
koruny, pri spevnených cestách zloženie a technický stav konštrukčnej vrstvy, krajnice, 
spádové a smerové pomery. 

 
Poľné cesty 

Poľné cesty sa charakterizujú zlomkom. V čitateli je znak označujúci poľnú cestu (P) 
a voľnú šírku koruny v metroch, a v menovateli je návrhová rýchlosť v km/h, napr P 
3,00/30. 

 
Tab. č. 7.1.3.-1: Poľné cesty podľa ON 73 6118 

Hlavné 
Vedľajšie 

(prístupové) 
Doplnkové pomocné 

P Pv Pp 

dvojpruhové jednopruhové jednopruhové jednopruhové 
P 7,0/60 P 5,0/30 P 4,5/30 Pp 3,5/30 
P 6,5/50 P 4,5/30 P 4,0/30 Pp 3,0/30 
P 6,0/40 P 4,0/30 P 3,5/30   

 
Pri hlavných poľných cestách (HPC) dvojpruhových je potrebné overiť či spĺňajú 

doporučenú šírku krajnice 2 x 0,50 m. Pri HPC dvojpruhových sa odporúča šírka koruny 
4,00 až 4,50 m, z toho šírka vozovky 3,00 až 3,50 m a šírka krajníc 2 x 0,50 m. Pri 
vedľajších (prístupových) poľných cestách jednopruhových sa odporúča šírka koruny 4,00 
m, z toho šírka krajníc 2 x 0,50 m. Doplnkové poľné cesty sú spravidla bez krajníc. 
 
Lesné cesty 

Lesné cesty sa označujú číselným a písmenovým znakom charakterizujúcim 
dopravnú dôležitosť cesty, a za pomlčkou zlomkom charakterizujú priestorové 
usporiadanie cesty. Číselný znak označuje triedu cesty, Písmenový znak L značí , že ide 
o lesné cesty a účelové zariadenia napr. 1L-4,0/30. 

 
Tab. č. 7.1.3.-2: Lesné cesty podľa STN 73 6108 

Primárna sieť Sekundárna sieť  

(trvalá) (trvalá) 
1L - 7,5/60 2L - 5,0/30 
1L - 5,0/40 2L - 4,5/30 
1L - 4,5/30 2L - 4,0/30 
1L - 4,0/30 3L - 4,5/15 

  3L - 4,0/15 
  Z TPC 

 
Každá lesná cesta má mať podľa možnosti v čo najväčšej dĺžke charakteristické 

znaky. Ak cesta aspoň jedným svojim technickým parametrom nespĺňa podmienky 
zatriedenia do príslušnej triedy a kategórie, preradí sa do nižšej triedy. 
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7.1.4 Označenie existujúcej siete poľných a lesných ciest na účely pozemkových 
úprav 
 

V obvode projektu pozemkových úprav sme poľné a lesné cesty označili na základe 
zaradenia cesty do kategórií a použili sme príslušnú skratku (P-1, PV-2, Pp-3, príp. Pr-4, 
1L-1, 2L-2, Z-3....). číslo poslednej poľnej cesty nám určí celkový počet poľných ciest 
a číslo poslednej lesnej cesty nám určí celkový počet lesných ciest v obvode projektu. 

Označenie objektov sa realizuje jednotne systémom 01/P-1(PR). 01 znamená 
poradie objektu od počiatočného staničenia, P-1 je označenie druhu poľnej cesty a jej 
poradie, (PR) bližšie popisuje typ cestného objektu, napr. priepust. 

Označenie sprievodných objektov ciest: hospodársky nájazd – HN, hospodársky 
zjazd s priepustom (rúrovým, rámovým, doskovým, klenutým) HZ, priepust (rúrový, 
rámový doskový, klenutý) – PR, most – M, nadcestie, podcestie – NADC, PODC, 
estakády – ES, lávky – LA, podchody – POD, tunely – TU, oporné, zárubné a obkladové 
múry – MUR, terasy – TA, priecestia – PRIEC, prievozy – PRIEV, brody – BR, galérie - 
GA 
 
 
 

7.1.5 Posúdenie súčasného dopravného systému z hľadiska jeho funkcie (kategória 
cesty, intenzita/hustota, technický stav) 
 

Pre posúdenie sa rieši rozbor súčasnej a predpokladanej hospodárskej činnosti pre 
stanovenie počiatočných parametrov pre trasy a konštrukciu poľných ciest. K tomu je 
potrebné: 

- určiť prevládajúci typ poľnohospodárskej činnosti (rastlinná, rastlinná 
a živočíšna, len živočíšna), 

- zhodnotiť potreby účelového prepojenia jednotlivých pozemkov 
s hospodárskymi objektmi a ich vzájomné prepojenie, 

- zistiť účel existujúcich poľných ciest. 
Druh poľnej cesty sa určí na základe intenzity poľnohospodárskej dopravy. Intenzita 

poľnohospodárskej dopravy závisí od veľkosti zvoznej oblasti cesty a priemerného 
množstva prepravy z 1 hy a určuje sa v čase max. zaťaženia na základe potrebného 
počtu prejazdov JPV-deň (kukuričný výrobný typ – 0,187 JPV-deň , repný výrobný typ – 0,206 
JPV-deň , zemiakársky výrobný typ – 0,168 JPV-deň  a horský výrobný typ – 0,131 JPV-deň ). 

Intenzita poľnohospodárskej dopravy na danej poľnej ceste sa potom vypočíta ako 
súčin výmery danej zvoznej oblasti cesty a príslušného koeficienta intenzity pre daný 
výrobný typ. Pri voľbe príslušnej kategórie poľnej cesty platí, aby kapacita poľnej cesty 
bola vždy vyššia ako intenzita poľnohospodárskej dopravy na posudzovanej poľnej ceste. 
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Tab. č. 7.1.5.-1: Druh poľnej cesty a intenzita poľnohospodárskej dopravy 
Poľné cesty 

Hlavné Vedľajšie (prístupové) Doplnkové (pomocné) 

                
dvojpruhové jednopruhové dvojpruhové jednopruhové 

kategória 
poľnej 
cesty 

kapacita 
poľnej cesty 

JPV-deň 

kategória 
poľnej 
cesty 

kapacita 
poľnej cesty 

JPV-deň 

kategória 
poľnej 
cesty 

kapacita 
poľnej cesty 

JPV-deň 

kategória 
poľnej 
cesty 

kapacita 
poľnej cesty 

JPV-deň 

P 7,0/60 600 P 5,0/30   P 4,5/30   Pp 3,5/30   
P 6,5/50 500 P 4,5/30 250 P 4,0/30 50 Pp 3,0/30 20 
P 6,0/40 500 P 4,0/30   P 3,5/30       

zvozná oblasť 500 ha a 
viac  

zvozná oblasť 100 - 500 
ha  

zvozná oblasť 50 - 200 
ha  

zvozná oblasť do 100 ha 

stredné dopravné 
zaťaženia 

stredné dopravné 
zaťaženia 

ľahké dopravné 
zaťaženia 

veľmi ľahké dopravné 
zaťaženia 

 
 
 

7.1.6 Posúdenie technického stavu, únosnosti, kapacita, funkčnosť sprievodných 
objektov 

 
Sprievodné objekty, ich technický stav, kapacitu a funkčnosť cestnej a železničnej 

dopravy sme podrobne popísali v kapitole 7.1.2 Posúdenie existujúcich dopravných sietí 
poľných a lesných ciest v nadväznosti na železničnú a cestnú dopravu v rámci 
jednotlivých komunikácií. 

Navrhujeme prebudovať všetky zemné aj spevnené hospodárske zjazdy bez 
rúrových priepustov na hospodárske zjazdy s rúrovým priepustom. Jedná sa o zjazdy z 
regionálnych ciest a miestnych komunikácií. Ďalej doporučujeme uzdžiavať všetky 
priepusty, vyčistiť ich od nánosov a naplavením, aby mohli plniť svoju odvodňovaciu 
funkciu 

 
 

7.1.7 Posúdenie súčasného dopravného systému z pohľadu funkcie protieróznej, 
krajinotvornej 
 

Cestnú a železničnú dopravu sme podrobne popísali vo vyššie uvedených 
kapitolách aj s priľahlými objektami. Odvodnenie cestných telies regionálnych ciest je 
prevažne riešené cestnými odvodňovacími priekopami. Železničná trať je prevažne 
v násype. 

Podrobný popis súčasného stavu komunikačných zariadení a opatrení spolu so 
sprievodnými objektami v obvode projektu je popísaný v kapitole 1.7.9. Poľné cesty 
a sprievodná cestná zeleň dotvárajú ráz krajiny, majú protieróznu funkciu a zvyšujú 
biodiverzitu územia. 
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7.1.8 Vyhodnotenie pohybu chodcov, turistov a cyklistov 
 

Obvodom projektu pozemkových úprav neprechádzajú cyklistické ani turistické 
značkované chodníky. Strednodobý rozvojový dokument obce PROGRAM 
HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OSUSKÉ na roky 
2015 – 2020 zaradil zaradil medzi hlavné faktory rozvoja aj podporu rozvoja cestovného 
ruchu - vybudovaním cyklistických chodníkov a ich prepojením na existujúcu sieť, 
vybudovaním náučných a turistických chodníkov v katastri obce, spoluprácou s okolitými 
partnerskými mestami a strediskami cestovného ruchu, vytvorením podmienok pre rozvoj 
služieb pre turistov – požičovne športových potrieb, bufety a pod.. 
 
 

7.1.9 Vyhodnotenie a súhrnné bilancie súčasného stavu komunikačných zariadení 
a opatrení 
 

Poľné cesty v rámci obvodu pozemkových úprav majú charakter účelových ciest 
miestneho významu a väčšinou slúžia ako prístupové alebo spojovacie komunikácie. 
Charakteristiky a popisy sme spracovali na základe terénneho prieskumu. Vyhotovili sme 
grafický prehľad poľných a lesných ciest v obvode projektu v súlade s písomnou časťou 
a dohodnutým označovaním ako účelovú mapu: A_UM-7 – Prieskum dopravných 
pomerov. 

Sumárnu bilanciu existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode 
projektu sme spracovali ako prehľad v tabuľkovej forme. 
 
 
Pv-1 

Existujúca vedľajšia poľná cesta spevnená navezeným kamenivom sa napája na 
miestnu komunikáciu ul. E. Lehockého za ihriskom v juhozápadnej časti intravilánu 
a vedie smerom na západ ku katastrálnej hranici a ďalej ku Brezovskému potoku. Dĺžka 
cesty je 0,115 km, je v násype a spevnená kamenivom (obr.č. 7.1.9-1,2). Poľnú cestu 
považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické parametre, aby 
spĺňala druh poľnej cesty Pv 8,0/30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.9.-1: poľná cesta                        Obr.č. 7.1.9.-2: poľná cesta 
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Pv-2 
Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na miestnu 

komunikáciu ul.Vinohrádok a vedie smerom na západ ku katastrálnej hranici. Dĺžka cesty 
je 0,280 km a je v úrovni terénu (obr.č. 7.1.9-3). Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, 
v pláne SZO upresňujeme jej technické parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 
3,5/30.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.9.-3: poľná cesta 
 

 
 
 
Pv-3 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na regionálnu cestu 
CIII-1151 v intraviláne a vedie smerom na sever popri hranici obvodu PPÚ. Dĺžka cesty je 
0,390 km a je v úrovni terénu. Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO 
upresňujeme jej technické parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 4,0/30. 
 
 
Pv-4 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na miestnu 
komunikáciu MK-6 a vedie smerom na východ pod les. Dĺžka cesty je 1,160 km a je 
v úrovni terénu (obr.č. 7.1.9-4). Na začiatku cesty sa nachádza hospodársky zjazd na 
pozemky za hospodárskym dvorom Hz z Pv-4 (obr.č. 7.1.9-5). Poľnú cestu považujeme 
za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické parametre, aby spĺňala druh 
poľnej cesty Pv 4,0/30. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.9.-4: poľná cesta                        Obr.č. 7.1.9.-5: hospodársky zjazd 
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Pv-5 
Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená v časti zatrávnená prepája 

poľné cesty Pv-4 a Pv-8. Dĺžka cesty je 1,800 km a je v úrovni terénu (obr.č. 7.1.9-6,7). 
Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické 
parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 4,0/30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.9.-6: poľná cesta                        Obr.č. 7.1.9.-7: poľná cesta napojenie na Pv-8 
 
 
Pv-6 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená prepája poľné cesty Pv-5 a Pv-
7. Dĺžka cesty je 0,750 km a je v úrovni terénu. Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, 
v pláne SZO upresňujeme jej technické parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 
4,0/30. 
 
Pv-7 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sprístupňuje 
poľnohospodárske pozemky v lokalite „Močariny“. Napája sa na poľnú cestu Pv-6. Dĺžka 
cesty je 0,500 km a je v úrovni terénu. Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne 
SZO upresňujeme jej technické parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 4,0/30. 
 
Pv-8 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na poľnú cestu Pv-7 
a vedie smerom na východ ku katastrálnej hranici. Do obvodu projektu zasahuje len 
v dĺžke 0,150 km. Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej 
technické parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 4,0/30. 
 
Pv-9 

Existujúca vedľajšia poľná cesta sa napája na miestnu komunikáciu MK-8 
a pokračuje v smere na sever. V úseku cca 150 m je spevnená asfaltom, ďalej 
navezeným kamenivom a následne je zemná nespevnená (obr.č. 7.1.9-8,9). V staničení 
cca 0,010 km sa na pravej strane nachádza zjazd na poľnú cestu Pv-5. V staničení 0,070 
km sa na ľavej strane nachádza zjazd na UK-4 na poľné hnojisko (obr.č. 7.1.9-10). 
V staničení 0,095 km sa nachádza most ponad Bedernícky potok (obr.č. 7.1.9-11). 
V staničení 0,110 km sa na ľavej strane nachádza hospodársky zjazd Hz z Pv-9 (obr.č. 
7.1.9-12) na poľnohospodárske pozemky v lokalite „Kúty“.  V staničení 0,135 km sa na 
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pravej strane nachádza zjazd na účelovú komunikáciu UK-5, ktorá vedie k areálu čerpacej 
stanice BVS a.s. (obr.č. 7.1.9-12). V staničení 0,440 km sa na pravej strane nachádza 
zjazd na účelovú komunikáciu UK-6, ktorá vedie k čelu vodnej nádrže Osuské. V staničení 
cca 0,505 km sa na pravej strane nachádza zjazd na poľnú cestu Pv-10. Dĺžka cesty je 
2,850 km a je v úrovni terénu. Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO 
upresňujeme jej technické parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 4,5/30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.9.-8: poľná cesta                        Obr.č. 7.1.9.-9: poľná cesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.9.-10: zjazd                                      Obr.č. 7.1.9.-11: most 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.9.-12: hospodársky zjazd           Obr.č. 7.1.9.-13: zjazd 
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Pv-10 
Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na poľnú cestu Pv-9 

a vedie smerom na východ k lesu, kde pokračuje lesnou cestou 1L-4. Dĺžka cesty je 0,830 
km a je v úrovni terénu. Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO 
upresňujeme jej technické parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 4,0/30. 
 
Pv-11 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená je pokračovaním lesnej cesty 
1L-1, vedie na západ ku katastrálnej hranici a sprístupňuje poľnohospodárske pozemky 
v lokalite „Zamyjavský vrch“. Dĺžka cesty je 0,350 km a je v úrovni terénu (obr.č. 7.1.9-
14,15). Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické 
parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 4,0/30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.1.9.-14: poľná cesta                       Obr.č. 7.1.9.-15: poľná cesta 
 
Pv-12 
 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na regionálnu cestu 
CIII-1151 zjazdom 27/CIII-1151(Hz) a vedie južným okrajom záhradkovej osady 
„Opendáky“ (obr.č. 7.1.9-16). Dĺžka cesty je 0,260 km a je v úrovni terénu. Poľnú cestu 
považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické parametre, aby 
spĺňala druh poľnej cesty Pv 3,5/30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.9.-16: poľná cesta                        
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Pv-13 
Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na regionálnu cestu 

CIII-1151 zjazdom 13/CIII-1151(Hz) a vedie severným okrajom záhradkovej osady 
„Opendáky“ až k studni (obr.č. 7.1.9-17). Dĺžka cesty je 0,360 km a je v úrovni terénu. 
Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické 
parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 3,5/30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.9.-17: poľná cesta 
 
 
 
 
Pv-14 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na regionálnu cestu 
CIII-1151 zjazdom 06/CIII-1151(Hz) a vedie južne popri roztrúsenom osídlení mimo 
intravilánu v lokalite „Dubec“ (obr.č. 7.1.9-18). Dĺžka cesty je 0,135 km a je v úrovni 
terénu. Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické 
parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 3,5/30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.9.-18: poľná cesta 
 
 
 
 
Pv-15 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na regionálnu cestu 
CIII-1151 zjazdom 05/CIII-1151(Hz) a vedie na západ po katastrálnu hranicu pod les 
v lokalite „Včelíny“ (obr.č. 7.1.9-19). Dĺžka cesty je 0,125 km a je v úrovni terénu. Poľnú 
cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické parametre, aby 
spĺňala druh poľnej cesty Pv 3,5/30. 
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Obr.č. 7.1.9.-19: poľná cesta 
 
 
 
Pv-16 

Existujúca vedľajšia poľná cesta zemná nespevnená sa napája na účelovú miestnu 
komunikáciu UMK-3 a vedie smerom na východ. Dĺžka cesty je 0,095 km a je v úrovni 
terénu. Poľnú cestu považujeme za vyhovujúcu, v pláne SZO upresňujeme jej technické 
parametre, aby spĺňala druh poľnej cesty Pv 3,0/30. 
 

Poľné cesty a lesné cesty v rámci obvodu projektu dopĺňajú ešte zemné prejazdy a 
zjazdy cez nelesné drevinové vegetácie a umožňujú prejazd poľnohospodárskym 
mechanizmom medzi poľnohospodárskymi a lesnými pozemkami. V účelovej mape: 
A_UM-7 – Prieskum dopravných pomerov a v tabuľke: Sumárna bilancia existujúcich 
komunikačných zariadení a opatrení sme ich označili ako napr. Hz z Pv-4, prejazd-1 ... 

V obvode projektu sa ďalej nachádzajú účelové komunikácie (popísané vyššie), 
ktoré neslúžia na sprístupnenie poľnohospodárskych pozemkov. V účelovej mape: A_UM-
7 – Prieskum dopravných pomerov a v tabuľke: Sumárna bilancia existujúcich 
komunikačných zariadení a opatrení sme ich označili ako UK-1 až UK-6. 

V obvode projektu sa ešte nachádza jeden spevnený (zámkovou dlažbou) chodník, 
ktorý do obvodu PPÚ zasahuje z intravilánu. V účelovej mape: A_UM-7 – Prieskum 
dopravných pomerov sme ho označili ako chodník-1 (obr.č. 7.1.9-20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.9.-20: chodník 
 
 
 
 
1L-1 

Existujúca lesná cesta zemná (sčasti spevnená navezeným kamenivom) sa napája 
na regionálnu cestu CIII-1151 v intraviláne a pokračuje lesom na severozápad. Pokračuje 
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poľnou cestou Pv-11 po katastrálnu hranicu (obr.č. 7.1.9-21). Dĺžka cesty je 0,160 km,  je 
v úrovni terénu. V pláne SZO upresňujeme technické parametre lesnej cesty, aby spĺňala 
druh lesnej cesty 1L 5,0/40. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.9.-21: lesná cesta 
 
 
1L-2 

Existujúca lesná cesta zemná zatrávnená sa napája na regionálnu cestu CIII-1151 
zjazdom 31/CIII-1151(Hz) a lesom vedie k poľovníckym objektom (obr.č. 7.1.9-22). Dĺžka 
cesty je 0,160 km,  je v úrovni terénu. V pláne SZO upresňujeme technické parametre 
lesnej cesty, aby spĺňala druh lesnej cesty 1L 4,0/30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.1.9.-22: lesná cesta 
 
 
 
 
 

1L-3 
Existujúca lesná cesta zemná zatrávnená sa napája na poľnú cestu Pv-5 a lesom 

vedie na juh k regionálnej ceste CII-501. Dĺžka cesty je 0,540 km,  je v úrovni terénu. 
V pláne SZO upresňujeme technické parametre lesnej cesty, aby spĺňala druh lesnej 
cesty 1L 4,0/30. 
 
 
1L-4 

Existujúca lesná cesta zemná zatrávnená sa napája na poľnú cestu Pv-10 a vedie 
lesom na severovýchod. Dĺžka cesty je 0,490 km,  je v úrovni terénu. V pláne SZO 
upresňujeme technické parametre lesnej cesty, aby spĺňala druh lesnej cesty 1L 4,0/30. 
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Tab. č. 7.1.9.-1: Sumárna bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení 
v obvode projektu 
Poľné cesty: 

Označenie 
cesty 

Kategória poľnej 
cesty  

Dĺžka 
cesty 

Plocha  
Cestné 
objekty 

Sprievodná 
vegetácia 

Odvodnenie

  kryt [m] [m2] (označenie) áno/nie áno/nie 

Pv-1 
8,00/30          

spevnená  
115 951 

  
nie je v násype 

Pv-2 
3,50/30          

zemná zatrávnená 
280 774 

  
nie nie 

Pv-3 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
390 2278 

  
nie nie 

Pv-4 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
1160 3274 Hz z Pv-4 nie nie 

Pv-5 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
1800 5637 

  
nie nie 

Pv-6 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
750 2768 

  
nie nie 

Pv-7 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
500 2138 

  
nie nie 

Pv-8 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
150 433 

  
nie nie 

Pv-9 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
2850 9382 Hz z Pv-9 nie nie 

Pv-10 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
830 2728 

  
nie nie 

Pv-11 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
350 828 

  
nie nie 

Pv-12 
3,50/30          

zemná zatrávnená 
260 820 

  
nie nie 

Pv-13 
3,50/30          

zemná zatrávnená 
360 1489 

  
nie nie 

Pv-14 
3,50/30          

zemná zatrávnená 
135 279 

  
nie nie 

Pv-15 
3,50/30          

zemná zatrávnená 
125 462 

  
nie nie 

Pv-16 
3,50/30          

zemná zatrávnená 
95 361 

  
nie nie 

Hz z Pv-4 zemný zatrávnený 25 97 
      

Hz z Pv-9 zemný zatrávnený 10 70 
      

prejazd-1 
zemný zatrávnený 20 46 

      

prejazd-2 
zemný zatrávnený 9 22 

      

prejazd-3 
zemný zatrávnený 10 54 

      

  
Σ 10224 34891 
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Lesné cesty: 

Označenie 
cesty 

Kategória poľnej 
cesty  

Dĺžka 
cesty 

Plocha  
Cestné 
objekty 

Sprievodná 
vegetácia 

Odvodnenie

  kryt [m] [m2] (označenie) áno/nie áno/nie 

1L-1 
5,00/40          

zemná zatrávnená 
160 1139 

  
nie nie 

1L-2 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
90 235 

  
nie nie 

1L-3 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
540 1288 

  
nie nie 

1L-4 
4,00/30          

zemná zatrávnená 
490 1757 

  
nie nie 

  Σ 1280 4419       
 

7.2 Prieskum ohrozenosti pôdy 
 

7.2.1 Prieskum ohrozenosti pôdy eróziou – vodná erózia 
 

Medzi najvýznamnejšie formy fyzikálnej degradácie pôdy na Slovensku patrí vodná 
erózia pôdy. Podľa údajov VÚPOP v Bratislave je na Slovensku ohrozených 47,3% 
poľnohospodárskej pôdy. 

Pod eróziou sa všeobecne rozumie rozrušovanie, premiestňovanie a ukladanie 
pôdnej hmoty pôsobením vonkajších činiteľov. Vodná erózia býva vyvolávaná kinetickou 
energiou dažďových kvapiek padajúcich na pôdny povrch a mechanickou silou povrchovo 
stekajúcej vody. Podľa formy ju delíme na plošnú a výmoľovú. Pri plošnej erózii je pôda 
erodovaná takmer rovnomerne po celej ploche určitej časti svahu. Povrchový odtok má 
tendenciu sústreďovať sa do hustej siete úzkych zárezov – jarčekov. 

Erózia pôdy je v krajine prirodzený proces, ktorý je však činnosťou človeka, hlavne 
poľnohospodárstvom, urýchľovaný. 

Vodná erózia spôsobuje celkovú degradáciu pôdy, ktorá sa prejavuje zmenšovaním 
pôdneho profilu, stratou jemnozeme a živín, zhoršovaním textúry a štruktúry pôdy 
a vodného režimu, znižovaním prirodzenej úrodnosti, poškodzovaním rastlinnej pokrývky 
(najmä pri nesprávnej orbe a výsadbe plodín), zanášaním vodných tokov, nádrží 
a priekop, chemickým znečisťovaním povrchovej a podzemnej vody a v neposlednom 
rade zvyšovaním nákladov na nevyhnutnú asanáciu pôdneho fondu. 

Metódy posúdenia ohrozenosti územia vodnou eróziou sú: 
– Orientačné (prvotné) posúdenie na základe BPEJ 
– Podrobné posúdenie ohrozenosti územia vodnou eróziou na základe 

univerzálnej rovnice 
 

 

7.2.1.1 Orientačné (prvotné) posúdenie územia vodnou eróziou na základe BPEJ 
 

Najrýchlejšie posúdenie výskytu fyzikálnej degradácie pôd v riešenom území je 
využitie účelových interpretácií výsledkov bonitácie pôd (BPEJ). Metodická príručka 
protierózneho obrábania pôdy (Jambor, P. – Ilavská, B.: Metodika protierózneho 
obrábania pôdy, VÚPÚ Bratislava, 1998) kategorizuje pôdy podľa 7-miestneho kódu do 
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štyroch skupín, pri zohľadnení sklonitosti terénu a erodibility pôd, ktorých vzťah je 
v priamej úmere. 
 
Tab. č. 7.2.1.1.-1: Kategórie eróznej ohrozenosti pôd podľa BPEJ 

Kategória 
erózie 

Sklon 
územia 

5. miesto kódu 
BPEJ 

Charakteristika erózie Intenzita v t.ha-1 

1 0-3° 0,1 bez ohrozenia až slabo ohrozené 0-4 
2 3-7° 2,3 stredná erózia 4-10 
3 7-12° 4,5 silná erózia 10-30 
4 nad 12° 6,7,8,9 extrémna erózia nad 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.7.2.1.1-1:  Erózna ohrozenosť pôdy podľa BPEJ 
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7.2.1.2 Podrobné posúdenie ohrozenosti územia vodnou eróziou na základe 
univerzálnej rovnice 
 

Pre stanovenie intenzity vodne erózie pôdy sa používa univerzálna rovnice autorov 
Wischmeier-Smith, ktorá bola upravená v Metodike č. 5/1992: Ochrana zemědelské půdy 
před erozí (Janeček a kol., 1992). Rovnica má tvar: 

 
 
 

Sp = R . K . S . L . C . P 
 
 
kde: 
Sp – odnos pôdy, intenzita vodnej erózie, strata pôdy (t.ha-1.rok-1) 
R  – faktor eróznej účinnosti dažďa – vyjadrený v závislosti na početnosti výskytu,      
        úhrnu, intenzite a kinetickej energie dažďa (MJ.ha-1.rok-1) 
K  – faktor náchylnosti pôdy na eróziu – vyjadrený závislosťou na textúre a štruktúre 
ornice,   
        obsahu organickej hmoty a zrnitosti (t.MJ-1) 
S  – faktor sklonu svahu – vyjadrujúci vplyv sklonu svahu na veľkosť straty pôdy erózie 
L  – faktor dĺžky svahu – vyjadrujúci vplyv neprerušenej dĺžky svahu na veľkosť straty 
pôdy    
        eróziou 
C  – faktor ochranného vplyvu vegetácie – vyjadrený v závislosti na vývoji vegetácie a  
        použitej agrotechnike 
P  – faktor účinnosti protieróznych opatrení 
 
 
Faktor eróznej účinnosti prívalového dažďa – faktor R 

R (faktor eróznej účinnosti dažďa) – je ukazovateľom charakterizujúcim potenciálnu 
schopnosť dažďa spôsobiť eróziu pôdy. Získame ho interpretáciou intenzity dažďa a 
celkového úhrnu prívalového dažďa z ombrografických záznamov. Hodnoty R faktora 
územia Slovenska sa pohybujú v rozmedzí 3,86 – 47,46 ( 3,86 – Gabčíkovo a 47,46 – 
Lomnický Štít). Pre naše záujmové územie sme použili hodnotu faktora R = 14,61(Nové 
Zámky). 
 
 
Faktor náchylnosti pôdy ne eróziu – faktor K 

K (faktor náchylnosti pôdy na vodnú eróziu) – sa definuje ako intenzita erózie na 
jednotkovom pozemku. Určenie faktora K je možné viacerými postupmi. My sme použili 3. 
postup z Metodických štandardov projektovania pozemkových úprav. Uvedený faktor 
(koeficient) je vypočítaný a uvádzaný pomocou bonitovaných pôdnoekologických 
jednotiek. Jeho hodnoty sa pre územie Slovenska pohybujú od 0,03 (HPJ=35) po 0,72 
(HPJ=00, 47, 97). Podľa hlavných pôdnych jednotiek v riešenom území boli použité 
nasledovné hodnoty faktora K: 
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Tab. č. 7.2.1.2.-1: Faktor K pre hlavné pôdne jednotky 
Hlavná pôdna 
jednotka (HPJ) 

Pôdny typ K faktor 

02 FMmc 0,31 

03 FMmc 0,31 

11 FMG 0,34 

44 HMm 0,51 

47 RM, Hme 0,72 

48 HMI 0,22 

49 HMI 0,52 

52 HMe, RM 0,55 

54 HMe, RM 0,51 

57 PGm 0,30 

63 KMm 0,3 

65 KMm, KMI  0,41 

69 KMg 0,25 

78 KM 0,40 

82 KM 0,40 

83 KM 0,40 

88 RMm až RMp  0,31 

 
Topografický faktor LS – súčin faktorov L a S 

Topografický faktor LS vyjadruje pomer straty pôdy z vyšetrovaného svahu ku strate 
pôdy z jednotkového pozemku (dĺžka 22,13 m a sklon 9 %).  

S (faktor sklonu svahu) – vychádza zo 7-miestneho kódu BPEJ – 5.miesta alebo 
z digitálneho modelu terénu, prípadne výškopisu. 
 
Tab. č. 7.2.1.2.-2: Faktor S (Ilavská, Jambor, Lazúr, 2005)  

Sklon svahu S faktor 
5.kód 
BPEJ 

nepoľnohospodárska pôda 0,00   

0 - 3° 0,31 0, 1 

3 - 7° 1,13 2, 3 

7 - 12° 2,93 4, 5 

12 - 17° 6,00 6, 7 

17 - 25° 11,5 8, 9 

nad 25° 16,32 8, 9 

 
Faktor sklonu svahu môžeme definovať ako pomer medzi intenzitou erózie na 

pozemku so sklonom s a intenzitou erózie na pozemku so sklonom 9 %. Podkladom pre 
výpočet S faktora v území bola mapa sklonitosti. Sklonitosť bola vyjadrená v percentách, 
pohybuje sa v rozpätí 0-27%. 

Hodnota faktora S sa vyjadruje podľa vzťahu: 
 
 
 

    S =     
(0,43 + 0,30s + 0,043s2 )  

   6,613 
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kde: 
S – faktor sklonu svahu 
s – sklon svahu v % 
 

L (dĺžka svahu) – narastanie dĺžky neprerušeného svahu pôsobí na erózne procesy 
cez postupné zväčšovanie sa množstva energie a vymieľacej rýchlosti odtekajúcej vody. 
Dĺžka svahu zahŕňa teda dĺžku spádovej krivky od rozvodnice po bod, alebo čiaru 
integrácie odtoku. Pre prípad neprerušeného lineárneho svahu platí výpočet faktora dĺžky 
svahu L rovnica: 

 
          L =   

 
 
kde: 
L – faktor dĺžky svahu 
ld – neprerušená dĺžka svahu [m] 
p – exponent závislý od priemerného sklonu s (p=0,3 pre sklon svahu do 3 %, p=0,4 pre 
sklon svahu od 3 do 5 % a p=0,5 pre sklon svahu > 5 %) 
 
 
Faktor ochranného vplyvu vegetácie - faktor C 

C (faktor ochranného vplyvu vegetácie) – vyjadruje ochranný vplyv vegetačného 
krytu v procese erózie. Ochranný vplyv vegetácie je priamoúmerný pokryvnosti a hustote 
porastu najmä v čase pôsobenia prívalových dažďov. Faktor bol určený na základe mapy 
súčasnej krajinnej štruktúry v nasledovných kategóriách: zapojené porasty drevín, trávne 
porasty z väčšej časti zarastené drevinami (C = 0,02), trvalé trávne porasty (C = 0,005), 
orná pôda (C = 0,23), vinice (C = 0,44) a drobná držba (C = 0,45). 
 
Tab. č. 7.2.1.2.-3: Faktor S (Malíšek, 1992) 

Názov plodiny Hodnota C faktora 

 chmeľnice 0,73 

 sady a vinice - bez terasovania 0,62 

 zemiaky 0,6 

 zemiaky - skoré 0,51 

 kukurica na zrno 0,58 

 kukurica na siláž 0,49 

 cukrová repa 0,53 

 obilniny jarné 0,31 

 oziminy 0,18 

 sady a vinice - terasované 0,12 

 ďateľoviny 0,015 

 lucerna 0,002 

 lúky, viacročné trávy 0,005 

 
 
 

        ld 
     22,13 

p



 Združenie spoločností PPÚ, Tekdan, spol. s r.o., Bjӧrnsonova 3, 811 05 Bratislava    PPÚ Osuské 

VZFUÚ Časť A – Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu                                                                                      98 

Faktor účinnosti protieróznych opatrení - faktor P 
P (faktor účinnosti protieróznych opatrení) – vyjadruje účinnosť protieróznych 

opatrení realizovaných v území. Patria sem organizačné, agrotechnické a technické 
opatrenia, pôsobením ktorých sa znižuje intenzita eróznych procesov. V prípade výpočtu 
straty pôdy pre katastrálne územie nebol faktor protieróznych opatrení uvažovaný (P=1). 

 
Tab. č. 7.2.1.2.-4: Faktor P (Ilavská, Jambor, Lazúr, 2005) 

Protierózne opatrenia 
  Sklon svahu   

2-7 7-12 12-18 18 - 24 

priame riadky v ľubovoľnom smere 1,00 1,00 1,00 1,00 

vrstevnicové obrábanie 0,60 0,70 0,90 1,00 

pásové pestovanie plodín         

   - striedanie okopanín a viacročných krmovín 0,30 0,35 0,40 0,45 

   - striedanie okopanín a ozimín 0,50 0,60 0,75 0,90 

hrádzkovanie 0,25 0,30 0,40 0,45 

terasovanie (podľa typu)     0,50 - 0,15 0,05 - 0,20 

 
 

 

7.2.1.3 Výpočet intenzity vodnej erózie pôdy a eróznej ohrozenosti v GIS 
 

Rovnicu straty pôdy podľa Wischmeiera a Smitha je možné aplikovať v prostredí 
geografických informačných systémov (GIS) pracujúcich s rastrovým dátovým modelom. 
Jednotlivé faktory vstupujú do výpočtu ako samotné vrstvy, ktoré sa navzájom vynásobia. 
Výsledkom je vrstva vyjadrujúca reálnu intenzitu vodnej erózie pre celé vyšetrované 
územie. 

Pri rovnosti faktorov C = P = 1, t.j. pri výpočte nepoužijeme vrstvy s faktorom C a P, 
získame potenciálnu intenzitu vodnej erózie v záujmovom území, ktorá vyjadruje 
intenzitu erózie bez ochranného vplyvu vegetačnej pokrývky a protieróznych opatrení. 
Dáva informáciu o maximálnych intenzitách odnosu pôdy v záujmovom území. 

Základom protieróznej ochrany je dosiahnuť v území intenzitu vodnej erózie menšiu 
alebo rovnú prípustnej erózii, čo môžeme vyjadriť vzťahom: 

 
 

      Sp  ≤  Sp,príp, resp.     
 

 
 
Vzájomný podiel reálnej a prípustnej erózie vyjadruje eróznu ohrozenosť pôdy 

a nazývame ho index eróznej ohrozenosti. Ak je index menší a rovný 1, nie sú potrebné 
protierózne opatrenia, ak je väčší ako 1, sú potrebné protierózne opatrenia. Uvedený 
index erózneho ohrozenia je možné zaradiť do tried stupňa eróznej ohrozenosti pôdy 
(SEOP).  
 
 
 
 

  Sp           
Sp.príp ≤  1 
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Tab. č. 7.2.1.3.-1 

SEOP 

Názov stupňa eróznej ohrozenosti pôdy (SEOP) 

Neohrozená až 
mierne ohrozená 

Stredne 
ohrozená 

Výrazne 
ohrozená 

Veľmi 
výrazne 

ohrozená 

Katastrofálne 
ohrozená 

Trieda SEOP 1 2 3 4 5 
Indexy SEOP < 1,00 1,01 -2,00 2,01 - 7,00 7,01 - 28,00 > 28,00 
 

Eróznu ohrozenosť ornej pôdy v obvode PÚ je možné vypočítať aj pre jednotlivé 
poľnohospodárske plodiny, ktoré sa v danom území pestujú. V tom prípade vstupuje do 
výpočtu intenzity erózie aj priemerný ročný faktor C jednotlivých plodín. 

 
 

7.2.1.4 Prípustná (tolerovaná) strata pôdy 
 

Prípustná strata pôdy vodnou eróziou je definovaná ako maximálna hodnota straty 
pôdy, ktorá dovoľuje trvale a ekonomicky udržiavať úrodnosť pody.Dosadením 
príslušných hodnôt faktorov do Wishmeier-Smithovej rovnice sa určí dlhodobá priemerná 
strata pôdy v t.ha-1 .rok-1. Ak vypočítaná strata pôdy prekračuje hodnoty prípustnej straty 
stanovenej (príloha č.1, zákona 220/2004 Z.z.) podľa hĺbky pôdneho profilu, tak 
využívanie pozemku nezabezpečuje dostatočnú ochranu pôdy pred eóziou a v zmysle 
zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je potrebné začať 
s protieróznymi opatreniami. Hodnoty prípustnej erózie zákon stanovuje takto: 
 
 
Tab. č. 7.2.1.4.-1: Limitná strata pôdy 

Hĺbka pôdy Limitná strata v t.ha-1.rok-1 

plytké pôdy (do 0,30 m) 4 

stredne hlboké pôdy (0,30 - 0,60 m) 10 

hlboké pôdy (0,60 - 0,90 m) 30 

veľmi hlboké pôdy (nad 0,90 m) 40 

Okrem zákona č.220/2004 Z.z. sa protieróznou ochranou poľnohospodárskej pôdy 
zaoberá aj STN 75 4501 – Hydromeliorácie a ochrana pôdy, kde sa uvádzajú prípustné 
(tolerovateľné) hodnoty intenzity vodnej erózie ako limitné hodnoty odnosu pôdy 
nasledovne: 
 
 
Tab. č. 7.2.1.4.-2: Prípustná strata pôdy 

Hĺbka pôdy 
Prípustná strata v t.ha-1.rok-

1 

< 30 - plytké 1 

30 - 60 - stredne hlboké 4 

> 60 - hlboké 10 
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7.2.2 Prieskum ohrozenosti pôdy eróziou – veterná erózia 
 

Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra 
(abrázia) odnášaním rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na 
inom mieste (akumulácia). Procesom veternej erózie sú spôsobené škody nielen na 
poľnohospodárskej pôde a výrobe, ale aj odnosom ornice, hnojív, osív a ničením 
poľnohospodárskych plodín, ale aj zanášaním komunikácií, vodných tokov, vytváraním 
návejov a znečisťovanie ovzdušia. Táto erózia sa najčastejšie prejavuje v jarnom období, 
hlavne v období suchých a veterných dní, ak sú povrchovou kultiváciou rozrušené pôdy a 
nie je dostatočne vyvinutý pôdny kryt. 

Intenzitu veternej erózie ovplyvňujú klimatické faktory (najmä výskyt, smer a rýchlosť 
vetra), pôdne faktory (veľkosť a tvar pôdnych častíc, vlhkosť pôdy, štrukrúra pôdy, drsnosť 
povrchu pôdy, obsah organickej hmoty v pôde), vegetačné faktory (vegetačný kryt pôdy, 
rozmiestnenie NDV v krajine vzhľadom k prevládajúcim smerom vetra), topografický faktor 
(rovina, náveterné a záveterné svahy v závislosti od prevládajúceho smeru vetra) ako aj 
veľkosť a tvar súvisiacich celkov ornej pôdy.  

Veterná erózia sa prejavuje už pri malých rýchlostiach vetra 2 – 3 m.s-1. Pri prenose 
pôdnych častíc sa pohybuje ich veľkosť najčastejšie medzi 0,15 – 0,4 mm. Pôdne častice 
nad 0,8 mm sa považujú za neerodovateľné. Zvýšený obsah ílovitých častíc (< 0,01 mm) 
vedie tiež k väčšej odolnosti pôd voči veternej erózii. Voda v pôde spôsobuje zvýšenie 
súdržnosti pôdnych častíc, podporuje tvorbu pôdnych agregátov a povrchovej kôry, čo 
vedie k zvýšeniu odolnosti voči veternej erózii. Najvýraznejšie sa vlhkosť pôdy prejavuje 
na intenzitu veternej erózie pri piesčitých a hlinitopiesčitých pôdach. 

Potenciánu ohrozenosť poľnohospodárskych pôd vyhotovil VÚPOP v Bratislave. Na 
vysokú až extrémnu potenciálnu ohrozenosť poľnohospodárskych pôd pripadá 2,2% 
územia Slovenska. Napriek malej rozlohe, jej účinky sú značné, preto je potrebné 
priestorovo lokalizovať najviac postihnuté územie a navrhnúť protierózne opatrenia. 

Metódy posúdenia ohrozenosti územia veternou eróziou sú: 
– Orientačné (prvotné) posúdenie na základe BPEJ 
– Podrobné posúdenie ohrozenosti územia veternou eróziou na základe 

rovnice na výpočet intenzity veternej erózie podľa Pasáka 
 
 

7.2.2.1 Orientačné (prvotné) posúdenie územia veternou eróziou na základe BPEJ 
 

Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra 
(abrázia) odnášením rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na 
inom mieste (akumulácia).Procesom veternej erózie sú spôsobené škody na 
poľnohospodárskej pôde a výrobe, ale aj odnosom ornice, hnojív, osív a ničením 
poľnohospodárskych plodín, ale aj zanášením komunikácií, vodných tokov vytváraním 
návejov a znečisťovania ovzdušia. 

Na Slovensku bol vypracovaný systém hodnotenia kategórií intenzity veternej erózie 
podľa BPEJ (kód klímy, hlavnej pôdnej jednotky a zrnitosti pôdy) v tab. č. 7.2.2.1.-1. 
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Tab. č. 7.2.2.1.-1: Kategórie veternej erózie podľa BPEJ (Ilavská a kol., 2005) 
Kategória Kód klímy Kód HPJ Kód zrnitosti Charakter erózie 

1 00-10 všetky okrem dole uvedených 2, 3, 4 bez erózie 

2 00, 01, 02, 03, 04 
02, 05, 06, 11, 14, 17, 19, 22, 
34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 
60, 65, 71, 79, 85 

1, 5 stredná 

3 00, 01, 02, 03, 04 01, 16, 21, 35, 40 1 silná erózia 

4 00, 01, 02, 03, 04 59, 99 1 extrémna erózia 

Vysvetlivky: 
Kód zrnitosti 1 - ľahké pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté), 2 – stredne ťažké (hlinité), 3 – ťažké 
pôdy (ílovitohlinité), 4 – veľmi ťažké pôdy (ílovité a íly), 5 – stredne ťažké pôdy – ľahšie 
(piesočnatohlinité); 
Kód klímy 00 – veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný región, ..., 10 – veľmi chladný vlhký región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7.2.2.1.-1:  Erózna ohrozenosť pôdy vetrom podľa BPEJ 
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Z hľadiska zrnitostného zloženia pôd záujmového územia možno v obvode 
pozemkových úprav zaradiť do pôd bez ohrozenia veternou eróziou. 
 
 

7.2.2.2 Podrobné posúdenie ohrozenosti územia veternou eróziou na základe 
rovnice na výpočet intenzity veternej erózie podľa Pasáka 
 

Na výpočet intenzity veternej erózie je možné použiť viacero rovníc uvádzaných 
v literatúre. Posúdenie náchylnosti územia na veternú eróziu je odporúčané pre projekty 
pozemkových úprav výpočtom erodovateľnosti pôdy podľa Pasáka podľa všeobecného 
vzťahu: 
   EV = 22,02 – 0,72.Vv – 1,69.Wv + 2,64.Rv 

kde: 
EV – erodovateľnosť pôdy (g.m-2), 
Vv – obsah neerodovateľných pôdnych agregátov väčších ako 0,8 mm (%), 

 
 
Wv – pomerná vlhkosť pôdy (%) , Wv =   , kde Wo je okamžitá vlhkosť a Wn  je  
 
 
 
neprístupná voda, Wn =             , kde o je obsah ílovitých častíc (menších ako 0,01 
mm)  
 
v pôde, 
Rv – očakávaná rýchlosť vetra pri povrchu pôdy (m.s-1). 
 

Protierózna ochrana je nutná, ak index erodovateľnosti IE  je väčší ako 1. 
 

 
                                       IE  =                          =    
 
 
 
 

7.2.2.3 Prípustná (tolerovaná) strata pôdy 
 

V praxi sa miera veternej erózie pôdy posudzuje podľa ročného odnosu  pôdy 
v mm.rok-1 alebo v t(m3).ha-1.rok-1. Potrebu protieróznych opatrení indikuje prekročenie 
hodnôt tzv. tolerovateľného odnosu pôdy 40 t.ha-1.rok-1 podľa zákona č.220/2004 Z.z. 
 
 

7.2.3 Vyhodnotenie a súhrnné bilancie súčasného stavu protieróznych zariadení 
a opatrení 
 

Niektoré prvky plnia v krajine viac funkcií. Napr. vetrolam plní funkciu protieróznu 
a zároveň aj ekologickú, môže mať parametre miestneho biokoridoru alebo interakčného 
prvku. Z hľadiska bilancií je možné prvok zaradiť len do jednej kategórie spoločných 
zariadení a opatrení. My sme protierózne zariadenia a opatrenia zaradili do opatrení na 
zabezpečenie ekologickej stability a krajinného vzhľadu územia, ktoré vychádzajú zo 

 Wo 
 

 Wn 

    o  
  
  2,4 

     E 

14  kg.ha- 

     E 

1,4  g.m-2 
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spracovaného MÚSES-u pre pozemkové úpravy. Pri návrhoch sme zohľadňovali všetky 
funkcie spoločných zariadení a opatrení. 
 
 

7.3 Prieskum vodohospodárskych pomerov 
 

Prieskum vodohospodárskych pomerov sa uskutočňuje v rámci celého povodia, jeho 
čiastkových povodí a elementárnych odtokových plôch. Preto je potrebné poznať hranice 
vymedzených plôch (rozvodnice). Pri terénnej obhliadke sme sa zamerali na trasy 
odtokových dráh a ich zmeny vyvolané vplyvom umelých prekážok (prvok dopravnej siete, 
presmerovanie odtoku odvodňovacími priekopami, vyústenia odvodňovacích systémov, 
prielohy atď.). Ďalej sme sa venovali vodohospodárskym pomerom v nasledovnom 
členení: 

– Zrážkovo-odtokové vlastnosti územia, 
– Súčasný stav inundačných území a retenčnej schopnosti územia, 
– Vodné nádrže, jazerá a rybníky, 
– Vodné toky, 
– Hrádze, 
– Závlahové zariadenia, 
– Odvodňovacie zariadenia. 

 
 
7.3.1 Zrážkovo-odtokové vlastnosti územia 
 

Zmeny v charaktere využívania plôch spolu s intenzifikáciou poľnohospodárskej 
výroby sa odzrkadlili v podobe výrazných zmien odtokového režimu povodí. 
Najmarkantnejšie sa to prejavuje vo zvýšení objemu povrchového odtoku a vo zvyšovaní 
intenzity vodnej erózie pôdy. Znižovanie infiltračnej schopnosti pôd, prevaha typu 
povrchov s menšou drsnosťou a nižšou retenčnou schponosťou sa prejavuje v skrátení 
dôb dobehu a vo zvýšení hodnôt kulminačných prietokov. 

Podľa množstva úhrnu zrážok patrí záujmová oblasť medzi suché. Zrážky 
v záujmovej oblasti nie sú rovnomerne rozdelené pre priaznivý vývoj vegetácie. Najviac 
zrážok dlhodobého merania pripadá na júl a september. Ide prevažne o zrážky z búrkovej 
činnosti a sú len menej vhodné pre zaistenie zásoby vody v pôde. 

Priemerné ročné zrážky sú 600 - 650 mm. Počet dní so snehovou pokrývkou je cca 
50 dní. 

 
Tab. č. 7.3.1.-1: Atmosferické zrážky v Osuskom (mm) v rokoch 2000-2005 

rok 

mesiace

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Ø 

rok 

2000 
úhrn 10,3 28,5 26,4 38,3 59,5 71,1 197,3 24,7 20,8 32,2 93,9 34,7 637,7

max 3,8 8,3 5,8 13 21,8 20,4 63,1 14,7 7,8 9,4 31,7 10,2 63,1 

2001 
úhrn 16,3 2 26,9 35,4 21,6 90,8 73,4 25,1 167,4 142,6 23,9 24,3 649,7

max 5,4 2 6,3 18,4 6,4 24,1 33,2 9,9 57,2 29,8 11,3 7,4 57,2 

2002 
úhrn 14,2 56 34,2 51,6 35,4 111,9 77,2 44 34 11,2 39,3 39,2 548,2

max 4,2 12,9 12,5 12,3 10,1 41,8 24,5 13,1 15,1 3,7 15,5 13 41,8 
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2003 
úhrn 50 40,1 80,6 17,8 30,8 27,5 100,9 23,8 50 24,8 65,7 50,7 562,7

max 14,2 10,3 10,6 9 13,9 11,4 27,8 10,8 20,6 8,3 25,3 10,3 27,8 

2004 
úhrn 12,7 22 72,7 45,5 32,4 36,8 131,3 15,9 136,2 16,8 43,8 42,2 608,3

max 6,1 5 14,3 12,8 9,9 10,1 32,6 6,4 30,3 6,6 9,8 9,9 32,6 

2005 
úhrn 18,9 44,4 26,2 26,2 47,2 93,3 132,3 132,3 48,8 100,9 50,3 31,4 752,2

max 6,3 9,1 8,5 8,7 24,7 24,9 43 36,9 8,8 20,1 9,3 8,5 43 

Zdroj: SHMÚ Bratislava, 2005  

 
 

7.3.2 Súčasný stav inundačných území a retenčnej schopnosti územia 
 

7.3.2.1 Vymedzenie inundačných (záplavových) území 
 

Podľa zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona 
č.372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) inundačným 
územím je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, 
vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného 
stavu. Podľa nebezpečnosti povodňových prietokov sa inundačné územie člení na (zákon 
č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami): 

– Aktívnu zónu, ktorou preteká povodňový prietok, 
– Pasívnu zónu, ktorú tvorí zostávajúca nechránená časť inundačného územia 

zasahovaná rozlievaním vôd mimo koryta vodného toku alebo vzdutím pri 
povodňovom prietoku, 

– Potenciálnu zónu, ktorou je územie ohrozené zaplavením pri prekročení 
projektovaných parametrov ochranných opatrení alebo pri poruche vodnej 
stavby. 

Obmedzenia týkajúce sa využívania inundačného územia sú uvedené v § 20 odst. 6 
– 7 zákona 7/2010 Z.z. Informácie o rozsahu inundačného územia poskytujú orgány 
štátnej vodnej správy a správca vodného toku. Ďalej sú informácie v územnoplánovacej 
dokumentácii, kde sa v rámci vymedzenia plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu stanovujú 
záplavové územia. Do plošnej výmery ohrádzovaného inundačného územia patrí plocha 
medzihrádzia a pôdorysná plocha hrádzí vrátane ochranného územia hrádzí. 

Správca vodných tokov Slovenský vodohospodársky podnik š.p., vo svojom 
vyjadrení neuviedol informácie o rozsahu inundačného územia.  

 
 
7.3.3 Vodné nádrže a rybníky 
 

Vodné nádrže vytvárajú obmedzený priestor vytvorený priehradou alebo hrádzou vo 
vhodnom údolnom  profile, resp. využívajú vhodnú prírodnú alebo umelú priehlbinu 
zemského povrchu. Sú určené na hospodárenie s vodou, na jej akumuláciu pre neskoršie 
využitie, na zachytenie povodňových prietokov, na transformáciu povodňových vĺn, na 
vytvorenie vhodného vodného prostredia a na úpravu vlastností vody. Nádrže patria ku 
kľúčovým prvkom vodohospodárskych sústav, pretože umožňujú zosúladiť kapacitu 
prirodzených vodných zdrojov s požiadavkami užívateľov. 

Podľa veľkosti rozlišujeme: 
– Veľké vodné nádrže (priehrady), objem väčší ako 2 000 000 m3. 
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– Malé vodné nádrže, objem menší ako 2 000 000 m3. Patria k základným 
prvkom protipovodňovej ochrany v projektoch PÚ a delia sa podľa funkcie. 

– Rybníky, sú vybudované za účelom chovu rýb. 

 
Vo vidieckej krajine plnia hlavne tieto funkcie: 

– Zásobné nádrže – sem môžeme zaradiť nádrže závlahové, vodárenské, 
priemyslové, kompenzačné, zálohové intervenčné, infiltračné, protipožiarne, 
retardačné a vyrovnávacie. Tieto vytvárajú zásoby vody v období jej nadbytku pre 
obdobia nedostatku. 

– Ochranné retenčné nádrže – zachytávajú povodňové prietoky, transformujú 
povodňové vlny a chránia územie. 

– Nádrže meniace alebo upravujúce fyzikálne, chemické a biologické 
vlastnosti vody 

– Nádrže vtvárajúce vhodné prostredie – rybochovné, rekreačné, atď. 
– Prevádzkové nádrže – recirkulačné, vyrovnávacie prečerpávacie, skladovacie 

a vodojemy. 
– Nádrže asanačné – na vyťažených štrkoviskách, lomoch a povrchových baniach. 
– Estetické nádrže – okrasné, na zlepšenie ekologickej hodnoty vidieckej krajiny. 

 
Väčšina nádrží je funkčne viacúčelová. Vo vidieckej krajine plnia významnú funkciu 

riadenia prietoku a využívania vody. Podľa trvania cyklu riadenia medzi plneníma 
vyprázdňovaním nádrže rozlišujeme riadenie prevádzky na ročné a viacročné. 

V obvode projektu sa nachádza vodná nádrž Osuské. Je to prietoková vodná nádrž, 
jej zdrojom je malý horský tok Bederník (nie je monitorovaný). Vodná nádrž Osuské 
slúžila na zavlažovanie poľnohospodárskych plôch a rekreačný rybolov. Údržbu a 
spravovanie vodnej nádrže má na starosti Slovenský vodohospodársky podnik a 
Slovenské rybárske združenie. Dĺžka hrádze v korune je 179 m, kóta koruny hrádze je 
233,9 m.n.m. Maximálna prevádzková hladina vodnej nádrže 232,4 m.n.m. Celkový objem 
nádrže 261 000 m3. Hrádza vodnej nádrže je vybavená vodomernou latou. Vodná nádrž 
slúžila aj ako regulátor, pri jarnom topení snehu zadŕža vodu do maximálne prevádzkovej 
hladiny. Voda vytekajúca z vodnej nádrže sa kanálom vlieva do rieky Myjavy. Vodná 
nádrž Osuské od jesene 2014 je vypustená a prebehol aj kompletný výlov. 

Vodná plocha výrazne zvyšuje diverzitu krajiny, predstavuje nový, hodnotný typ 
biotopu, bohato využívaný hlavne vodným vtáctvom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.3.3.-1:  vodná nádrž            Obr.č. 7.3.3.-2:  vodná nádrž 
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Obr.č. 7.3.3.-3:  vodná nádrž            Obr.č. 7.3.3.-4:  vodná nádrž 

 
 
7.3.4 Jazerá 
 

Jazero ako špecifický prvok hydrografickej siete pomenúva prirodzený vodný útvar 
(nádrž) s obmedzeným a spomaleným obehom vody. Jazerá môžu byť prietočné alebo 
neprietočné, prirodzené alebo umelo vytvorené. Podľa genézy ich vzniku možno možno 
rozlišovať jazerá vhĺbené, zahradené alebo krasové. Na zle odvodňovaných 
poklesávajúcich zníženinách možno nájsť plytké jazerá prechádzajúce do močiarov. Ich 
význam je hlavne krajinotvorný, ale môžu plniť i ďalšie funkcie ako napr. recipient, 
akumulačná nádrž. 

Prirodzené jazerá v SR vzhľadom na ich nízky počet a a malú rozlohu namajú 
takmer žiadne hospodárske využitie. Z krajinotvorného hľadiska sú však významnými 
biocentrami v systémoch ekologickej stability krajiny. 

 
 

7.3.5 Vodné toky 
 

Vodné toky predstavujú najvýznamnejší prvok povrchových vodných útvarov 
hydrografickej siete. Úpravy tokov v minulosti, ako aj zmeny vo využívaní riečnej krajiny 
a celých povodí zmenili ich prirodzený charakter. Rámcová smernica o vode 2000/60/EU 
(RSV) zavádza nový komplexný pohľad na povodie tokov a vodné toky samotné. Jedným 
z hľavných cieľov je zlepšenie kvality, zvýšenie kvantity povrchových vôd ako aj obnova 
prirodzených funkcií vodných tokov.  

Na základe Vyhlášky č. 221/2005 MŽP SR zaradíme vodný tok v rámci kategórie 
medzi typy podľa týchto kritérií: 

 
Vodné toky z hľadiska ich významu členíme na: 

– vodohospodársky významné vodné toky, 
– drobné vodné toky 

 
Podľa využitia vodné toky členíme na: 

– vodárenské toky 
– ostatné vodné toky 
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Zoznam vodohospodársky významných tokov a vodárenských vodných tokov 
vydáva MŽP SR, ktoré zabezpečuje aj evidenciu vodných tokov a ich povodí. Pri určení 
vodných tokov sme vychádzali z mapových podkladov, existujúcej projektovej 
dokumentácie úprav vodných tokov (archivovaná v správcovských organizáciách: SVP 
š.p., Hydromeliorácie š.p., Štátne lesy š.p.) a vodných plánov. Rozlišujeme toky 
s prirodzeným korytom a umelým korytom. 

Vodné toky s prirodzeným korytom môžu byť: 
– neupravené 
– upravené, na ktorých môže byť realizovaná systematická úprava (od prameňa až 

k ústiu) alebo čiastočná úprava (len určitý úsek). K vodným tokom s umelým 
korytom patria vodné toky vytvorené pre špecifické účely. 

Z hľadiska majetkoprávneho usporiadania pri priestorovom vymedzení vodného toku 
vychádzame z § 43 odst. 2, Zákona 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 
predpisov, kde prichádzajú do úvahy dve možnosti: 

– ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v KN ako vodná plocha so 
spôsobom využitia pozemku ako vodný tok, je tento pozemok korytom, 

– ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý nie je v KN takto evidovaný, je korytom 
pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru. 
 

Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia a druhu vegetácie pri 
vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných 
vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od 
vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

 
Obvod projektu PÚ hydrologicky patrí do povodia Myjavy (4-21-11-001). 

Do správy SVP š.p. Správa povodia Moravy patria: 
– rieka Myjava s číslom hydrologického poradia 4-21-11-001, 
– Bedernícky potok s číslom hydrologického poradia  4-13-03-013, 
– Brezovský potok s číslom hydrologického poradia  4-13-03-014, 
– drobný vodný tok-Slaný potok – ako ľavostranný prítok rieky Myjava, 
– drobný vodný tok bezmenný – ako ľavostranný prítok rieky Myjava. 

 
Charakteristika existujúcich vodných tokov bola vyhotovená na podklade zamerania 

skutočného stavu, z rekognoskácie územia a dostupných podkladov. Grafické zobrazenie 
stavu existujúcich vodohospodárskych pomerov je v účelovej mape A_UM-9 – Prieskum 
vodohospodárskych pomerov.  
 
Vodný tok rieka Myjava (hydrologické číslo 4-21-11-001) 

Vodný tok rieka  Myjava VT-1 je zaradený do zoznamu vodohospodársky 
významných vodných tokov a nie je zaradený do zoznamu vodárenských vodných tokov 
(podľa Vyhlášky MŽP SR č.211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných tokov a vodárenských tokov). Rieka Myjava patrí do povodia 
rieky Moravy, je to ľavostranný prítok Moravy. Rieka Myjava preteká obvodom projektu od 
severu po juhozápad, rozdeľuje ju obvod projektu v intravilánovej časti a preto sme ju aj 
označili ako VT-1a a VT-1b. Slaný potok je drobný vodný tok, je to ľavostranný prítok 
Myjavy v časti VT-1a,  v lokalite „Hrabovka“ na severe obvodu PPÚ.  Ďalším 
ľavostranným prítokom je Bedernícky potok tiež v časti VT-1a.  
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Obr.č. 7.3.5.-1: rieka Myjava            Obr.č. 7.3.5.-2: rieka Myjava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.3.5.-3: rieka Myjava            Obr.č. 7.3.5.-4: rieka Myjava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.3.5.-5: rieka Myjava 
 
 
 
 
Vodný tok Bedernícky potok (hydrologické číslo 4-13-03-013) 

Bedernícky potok VT-4 tečie juhozápadným smerom v obvode PPÚ, napájal vodnú 
nádrž Osuské, ktorá je v súčasnosti vypustená. Vyteká z vodnej nádrže a vlieva sa do 
rieky Myjava ako jej ľavostranný prítok. 
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Obr.č. 7.3.5.-6: Bedernícky potok            Obr.č. 7.3.5.-7: Bedernícky potok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.3.5.-8: Bedernícky potok 
 
 
 
 
Vodný tok Brezovský potok (hydrologické číslo 4-13-03-014) 

Brezovský potok VT-5 tečie v južnej časti obvodu projektu PPÚ z východu na západ 
a vlieva sa do rieky Myjava už mimo obvod PPÚ ako ľavostranný prítok. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.3.5.-9: Brezovský potok            Obr.č. 7.3.5.-10: Brezovský potok 
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Obr.č. 7.3.5.-11: Brezovský potok            Obr.č. 7.3.5.-12: Brezovský potok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č. 7.3.5.-13: Brezovský potok 
 
 
 
 
 

Mostné objekty ponad vodné toky sú popísané vyššie v rámci popisu ciest v kapitole 
2.2.2.Posúdenie existujúcich dopravných sietí poľných a lesných ciest v nadväznosti na 
železničnú a cestnú dopravu. 
 
 

7.3.6 Hrádze 
 

Jednou z alternatív zabezpečenia protipovodňovej ochrany je výstavba hrádzí 
pozdĺž vodných tokov. Patria medzi hydrotechnické stavby, ktoré si plnia svoju funkciu 
periodicky a krátkodobo. Konštrukčne sa sypané hrádze delia podľa stabilizačnej časti na: 

– zemné, 
– kamenné, 
– zmiešané. 

 
V obvode projektu sa žiadne hrádze nenachádzajú. 
 

 

7.3.7 Závlahové zariadenia 
 

V klimatických podmienkach Slovenska sú závlahy stabilizujúcich prvkom 
poľnohospodárskej výroby, kde eliminujú časovú a priestorovú nerovnomernosť 
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rozdelenia zrážok. Pretože pre bežne pestované poľné kultúry sú zrážky hlavným zdrojom 
vody, závlahou dochádza k nadlepšovaniu bilancie vody v pôde a preto hovoríme o tzv. 
doplnkovej závlahe. V našich podmienkach je najčastejším dôvodom potreba 
zavlažovania. Závlahové zariadenia sa členia nasledovne: 

– hlavné závlahové zariadenia – závlahová kostra: vodný zdroj, odberný objekt, 
prívod vody k čerpacím staniciam, čerpacie stanice, podpovrchový rúrový rozvod, 
hydranty na odber vody na poli, ktoré sú majetkom štátu, 

– podrobné závlahové zariadenia – závlahový detail, kde zaraďujeme zariadenia 
a závlahové stroje na rozdeľovania a dávkovanie vody na zavlažovanom 
pozemku. 

 
Prieskum súčasného stavu závlahových zariadení vychádza z projektovej 

dokumentácie, ktorá je súčasťou informačného systému hydromelioračných zariadení. 
Tento IS HMZ spravujú Hydromeliorácie, š.p. V obvode projektu PÚ sa nachádzajú 
závlahové zariadenia vo vlastníctve SR, v správe – v evidencii Hydromeliorácie, š.p.: 

 
-„ZP z VN Prietrž“ (evid.č. 5208 281), ktorá bola daná do úžívania v r. 1983 

s celkovou výmerou 268 ha. 
-„ZP z VN Osuské“ (evid.č. 5208 256), ktorá bola daná do úžívania v r. 1977 

s celkovou výmerou 256 ha. V rámci závlahovej stavby bola v roku 1977 vybudovaná ČS 
stavebná časť – Osuské (evid.č. 5208 256 001), príjazdová cesta (evid.č. 5208 256 004) – 
v prieskume dopravných pomerov sme ju označili ako UK-5 účelovú komunikáciu. 

-„ZP z VN Jablonica“ (evid.č. 5208 260), ktorá bola daná do úžívania v r. 1979 
s celkovou výměrou 313 ha. Táto závlaha pozemkov len veľmi okrajovo zasahuje do 
obvodu PPÚ v jej juhozápadnej časti. 

-kanál otvorený a krytý č.5  (evid.č. 5208 290 006), ktorý bol vybudovaný v r. 1985 o 
celkovej dĺžke 0,573 km (0,226 km v otvorenom profile + 0,347 km v krytom profile) 
v rámci stavby „OP a ÚT Jablonica“. 

-kanál otvorený a krytý č.4  (evid.č. 5208 290 005), ktorý bol vybudovaný v r. 1985 o 
celkovej dĺžke 0,355 km v rámci stavby „OP a ÚT Jablonica“. 

-kanál otvorený a krytý č.3  (evid.č. 5208 290 004), ktorý bol vybudovaný v r. 1985 o 
celkovej dĺžke 0,199 km v rámci stavby „OP a ÚT Jablonica“. 

Závlahová stavba pozostáva zo záujmového územia závlahy, podzemných 
rozvodov závlahovej vody, ktoré sú rôznych profilov a z rôznych materiálov (PVC, AZC, 
oceľ). Na povrch sú vyvedené hydranty, vzdušníky, kalníky, ktoré sú chránené 
betónovými skružami.  

V súčasnosti sú HM zariadenia zničené a nefunkčné, už neplnia svoju funkciu. 
 

7.3.8 Odvodňovacie zariadenia 
 

Prieskum súčasného stavu odvodňovacích zariadení vychádza z projektovej 
dokumentácie, ktorá je súčasťou informačného systému hydromelioračných zariadení. 
Tento IS HMZ spravujú Hydromeliorácie, š.p.  

V obvode projektu PÚ sa nachádza vybudované detailné odvodnenie 
poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom bez známého vlastníka. Po 
preverení u poľnohospodárskych subjektov sa k drenážnemu systému nikto nehlásil. 
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7.3.9 Vyhodnotenie a súhrnné bilancie súčasného stavu vodohospodárskych 
zariadení a opatrení 
 
Tab. č. 7.3.9.-1: Sumárna bilancia existujúcich vodohospodárskych zariadení a opatrení 
v obvode projektu 
 
Vodohospodárske zariadenia a opatrenia líniového charakteru 

Označenie 
vodohospodárskeho 

zariadenia a 
opatrenia 

Typ Dĺžka (m)
Plocha 
povodia 

(m2) 

Objekty 
(označenie) 

Sprievodná 
vegetácia  
áno/nie 

VT-1a (Myjava) rieka Myjava 7500 94479   áno 

VT-1b (Myjava) rieka Myjava 800 15303   áno 

VT-2 (Slaný p.) 
Slaný potok-
ľavostranný prítok 
Myjavy 

2200  7249 

  

áno 

VT-3 
bezmenný 
ľavostranný prítok 
Myjavy 

450 1804 

  

áno 

VT-4 (Bedernícky p.) 
Bedernícky potok-
ľavostranný prítok 
Myjavy 

480 

2720 

cestný most áno 

VT-5 (Brezovský p.) 
Brezovský potok-
ľavostranný prítok 
Myjavy 

2100 24530 
3/CII-501a(Most) 
železničný most 
oceľový most 

áno 

   ∑  13530  146085       

 
Vodohospodárske zariadenia a opatrenia plošného charakteru 

Označenie 
vodohospodárskeho 

zariadenia a 
opatrenia 

Typ Dĺžka (m)
Plocha 
povodia 

(m2) 

Objekty 
(označenie) 

Sprievodná 
vegetácia  
áno/nie 

VP-1 
vodná nádrž 
Osuské 

- 51639 
  

áno 

VP-2 
obslužná plocha 
vodnej nádrže 
Osuské 

- 10728 

  

áno 

    ∑  62367     
 
 

7.4 Prieskum opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a krajinného 
vzhľadu územia 
 

Základom prieskumu opatrení na zabezpečenia ekologickej stability a krajinného 
vzhľadu územia je posúdenie reálne existujúcich krajinných prvkov a významnými 
ekostabilizačnými funkciami, ktoré sa značnou mierou podieľajú na zachovaní ekologickej 
stability krajiny. Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny 
spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie (zákon 
č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov). Na základe tohto 
prístupu možno charakterizovať a vyčleniť v obvode pozemkových úprav: 
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– Zariadenia územia podľa vypočítaného koeficientu ekologickej stability – 
priestorová štruktúra katastrálneho územia je charakterizovaná podľa výmery 
druhov pozemkov , ku ktorej sa priradili koeficienty ekologickej kvality/stability, 

– Reálne existujúce prvky súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) využitia pozemkov 
a biotopy, ktoré majú prírodný až poloprírodný charakter a extenzívnejší spôsob 
využívania, 

– Legislatívne vymedzené chránené územia-súčasný stav ochrany prírody, ktoré 
zabezpečuje ochranu biodiverzity a aj ekologickú stabilitu krajiny a vytvára 
priaznivé predpoklady na zachovanie a udržanie významných hodnôt vybraným 
krajinným prvkom, ktoré sú mapované aj v rámci SKŠ 

– Navrhnuté prvky ÚSES na nadregionálnej a regionálnej úrovni – dopĺňajú 
a podporujú chránené územia a predovšetkým vyčleňujú doteraz ešte 
nechránené územia, ktoré vyplývajú zo SKŠ a ktorých ekologickú hodnotu treba 
zachovať, vymedzené prvky dotvárajú celopriestorovú štruktúru navzájom 
prepojených ekosystémov, 

– Charakteristický vzhľad krajiny – vyplýva z Európskeho dohovoru o krajine a zo 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajina v znení neskorších 
predpisov. Na základe nich možno vyčleniť prvky a štruktúry – typy krajiny, ktoré 
doposiaľ nie sú zahrnuté do ÚSES, ale majú charakteristické črty, ktoré sú 
výnimočné len pre určitý typ krajiny, región alebo miestneho významu (v rámci 
územia obce). 

 

7.4.1 Súčasná krajinná štruktúra / súčasné využitie pozemkov 
 

Súčasná krajinná štruktúra/využitie pozemkov – tvorí ju súbor prvkov, ktoré človek 
ovplyvnil, čiastočne alebo úlpne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky a vypĺňajú 
celý zemský povrch. Na účely mapovania prvkov využitia pozemkov sa využívajú doteraz 
spracované podklady z regionálnych a miestnych územných systémov ekologickej 
stability, územných plánov a rôznych štúdií. Podrobnú informáciu o využití pozemkov sme 
získali z účelového mapovania polohopisu, kde pod jednotlivými kódmi sa mapujú prvky 
využitia: 2. orná pôda, 3. chmeľnica. 4. vinica, 5. záhrada, 6. ovocný sad, 7. trvalý trávny 
porast, 10. lesný pozemok, 11. vodná plocha, 13. zastavaná plocha a nádvorie, 14. 
ostatná plocha. Z nich sú pre hodnotenie ekologickej stability rozhodujúce: 

– Trvalý trávny porast (7) 
– Lesný pozemok (10) 
– Vodná plocha (11) 
– Ostatná plocha (14, predovšetkým kód 14420 – nelesná drevinová vegetácia 

a kód 14700 – iné pozemky). 
 
 

7.4.2 Chránené územia a ich ochranné pásma 
 

Chránené územia a ich ochranné pásma – vyčleňujú sa podľa zákona č. 543/2002 
Z.z. o chrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Sú to lokality, na ktorých sa 
nachádzajú mimiriadne cenné biotopy, druhy, spoločenstvá, ale aj krajinárske fenomény, 
pre ktoré sa stanovuje 5 stupňov ochrany prírody. Zákon č. 543/2002 Z.z. je zameraný na 
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utváranie podmienok na 
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trvalé udržiavanie, obnpovenie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu 
prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosti o ekosystémy a na 
dosiahnutie a udržanie ekologickej stability. Podľa neho možno vyčleniť pre ekologickú 
stabilitu mimoriadne cenné územia a lokality (s príslušným stupňom ochrany): 
– Chránená krajinná oblasť (CHKO), 
– Národný park a jeho ochranné pásmo 
– Chránený areál a jeho ochranné pásmo (CHA, OP), 
– Národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia a jej ochranné pásmo (NPR, PR, 

OP), 
– Národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka a jej ochranné pásmo (NPP, PP, OP), 
– Chránený krajinný prvok (CHKP), 
– Súkromné chránené územie a jeho ochranné pásma (SCHÚ, OP), 
– Chránený strom a jeho ochranné pásma (CHS), 
– Chránené vtáčie územia (NATURA 2000), 
– Územie európskeho významu (NATURA 2000), 
– Navrhované vyhlásené časti prírody za chránenú podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 

 

7.4.3 Územný systém ekologickej stability 
 

Územný systém ekologickej stability – je taká celopriestorová štruktúra navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť 
podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, 
biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho systému: 

– Biocentrum – ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé 
podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na 
zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. 

– Biokoridor – priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája 
biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých 
organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné 
prvky. 

– Interakčný prvok – je určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina 
ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha, močiar, porast, jazero, prepojený 
na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na 
okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom. 
 

Zmyslom ÚSES nie je len vyčlenenie biocentier, biokoridorov, ale aj vyhovujúca 
zákonná ochrana prvkov ÚSES. Tieto prvky sú vymedzené za účelom ochrany 
ekostabilizačných štruktúr v krajine a genofondu s cieľom zachovania rôznorodosti 
podmienok a foriem života. Cieľom vytvárania ÚSES je ochrana reprezentatívnych 
a unikátnych ekosystémov, uchovanie genofondu krajiny v celej variabilite v prirodzených 
podmienkach, zachvanie unikátnych krajinných fenoménov, zabezpečenie priaznivého 
pôsobenia na poľnohospodárske a lesné kultúry a urbanizované územia. Zo zákona č. 
543/2002 Z.z. vyplýva, že vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom. 

Štruktúra a obsah predloženého návrhu miestneho územného systému ekologickej 
stability (MÚSES) pre účely pozemkových úprav v k.ú. obce Osuské vychádzali 
z požiadaviek  zákona o pozemkových úpravách; vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., 
ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky  
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MŽP SR č. 492/2006 Z. z.; Metodického návodu na projektovanie pozemkových úprav, 
MP SR, marec 2007; Metodických štandardov projektovania pozemkových úprav, 2009 
ako aj doterajších prístupov a poznatkov v závislosti od najefektívnejšieho spracovania 
návrhu MÚSES pre potreby PPÚ. 

Návrh MÚSES na účely pozemkových úprav je samostatne spracovaný v Časti B 
doc. RNDr. Evou Pauditšovou, PhD., Ing. Tamarou Reháčkovou, PhD. 

 

 
7.4.4 Charakteristický vzhľad krajiny 
 

Charakteristický vzhľad krajiny je založený na vizuálnom prejave vlastnosti krajiny, 
pičom reprezentatívne črty, znaky krajiny vyplývajú z prírodných a kultúrnohistorických 
podmienok, ako aj z ich vzájomného pôsobenia. V zákone č. 543/2002 Z.z. je definovaný 
významný krajinný prvok ako taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad 
krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, 
jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, 
remízka a iné. Medzi špecifické a svojrázne krajinné typy alebo územia možno zaradiť 
kultúrnohistorické a krajinárske prvky a štruktúry doposieľ aj bez právnej ochrany (niektoré 
z nich možno identifikovať z účelového mapovania polohopisu, predovšetkým ako kód 14 
ale aj 7, 4,6): 

– historické prvky využívania prírodných zdrojov, 
– historické prvky vegetácie, 
– historické poľnohospodárske sídelné štruktúry, 
– historické mozaikové štruktúry, 
– archeologické prvky, 
– drobné artefakty v krajine: 

 topografické terénne pamiatky, 
 náboženské pamiatky, 
 pomníky, náhrobky, kríže, šibenice a pod. 

– iné krajinné dominanty. 
 
 

7.4.5 Stanovenie koeficienta ekologickej stability územia 
 

Koeficient ekologickej stability – orientačná informácia za celé územie Slovenska je 
spracovaná v Atlase krajiny SR (2002) v 7. Kapitole mapa č.2 – Ekologická kvalita 
katastrálnych území podľa štruktúry využitia (Miklós In: Atlas krajiny SR, 2002). Podľa 
tohto hodnotenia obvod projektu pozemkových úprav predstavuje ekologicky nestabilný 
priestor. 

Podrobný popis výpočtu ekologickej stability pre účely pozemkových úprav je 
podrobne uvedený v „Časť B – Návrh MÚSES na účely pozemkových úprav“ kapitola 
4. Hodnotenie ekologickej stability krajiny. 
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7.4.6 Vyhodnotenie ekologických zariadení a opatrení v súčasnom stave 
 
Tab. č. 7.4.6.-1: Sumárna bilancia existujúcich ekologických zariadení a opatrení 
v obvode projektu 
 
SPOLOČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA VYŠŠIEHO VÝZNAMU 
Ekologické zariadenia a opatrenia nadregionálneho a regionálneho významu 

Označenie 
opatrenia 

Typ Kategória 
Výmera 

(m2) 
Poznámka 

NRBk2 NRBk 
nadregionálny 

význam 
9744 

NRBk2 Nadregionálny biokoridor Alpská 
migračná trasa 

RBk1a RBk 
regionálny 

význam 
235347 

RBk1 Regionálny biokoridor Rieka 
Myjava 

RBk1b RBk 
regionálny 

význam 
27018 

RBk1 Regionálny biokoridor Rieka 
Myjava 

RBk2a RBk 
regionálny 

význam 
20766 

RBk2 Regionálny biokoridor Brezovský 
potok 

RBk2b RBk 
regionálny 

význam 
6183 

RBk2 Regionálny biokoridor Brezovský 
potok 

RBk2c RBk 
regionálny 

význam 
30059 

RBk2 Regionálny biokoridor Brezovský 
potok 

     
Σ 329117 

  
 
 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA MIESTNEHO VÝZNAMU 
Ekologické zariadenia a opatrenia miestneho významu 
 
Biocentrum 
Označenie 
opatrenia 

Typ Kategória 
Výmera 

(m2) 
Poznámka 

MBc1a MBc 
miestny 
význam 

17345 MBc1 Miestne biocentrum Hrabovka 

MBc1b MBc 
miestny 
význam 

3335 MBc1 Miestne biocentrum Hrabovka 

MBc1c MBc 
miestny 
význam 

206072 MBc1 Miestne biocentrum Hrabovka 

MBc1d MBc 
miestny 
význam 

22107 MBc1 Miestne biocentrum Hrabovka 

MBc1e MBc 
miestny 
význam 

392938 MBc1 Miestne biocentrum Hrabovka 

MBc2a MBc 
miestny 
význam 

111823 MBc2 Miestne biocentrum Bedernik 

MBc2b MBc 
miestny 
význam 

73105 MBc2 Miestne biocentrum Bedernik 

MBc2c MBc 
miestny 
význam 

629 MBc2 Miestne biocentrum Bedernik 

MBc2d MBc 
miestny 
význam 

11214 MBc2 Miestne biocentrum Bedernik 

MBc2e MBc 
miestny 
význam 

533764 MBc2 Miestne biocentrum Bedernik 
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MBc2f MBc 
miestny 
význam 

34663 MBc2 Miestne biocentrum Bedernik 

MBc2g MBc 
miestny 
význam 

264184 MBc2 Miestne biocentrum Bedernik 

MBc2h MBc 
miestny 
význam 

38633 MBc2 Miestne biocentrum Bedernik 

MBc3 MBc 
miestny 
význam 

51639 MBc3 Miestne biocentrum VN Osuské 

MBc4a MBc 
miestny 
význam 

373184 MBc4 Miestne biocentrum Stárnisko 

MBc4b MBc 
miestny 
význam 

37403 MBc4 Miestne biocentrum Stárnisko 

MBc5a MBc 
miestny 
význam 

111380 MBc5 Miestne biocentrum Nad Rásnikom

MBc5b MBc 
miestny 
význam 

101068 MBc5 Miestne biocentrum Nad Rásnikom

      Σ 2384486 
  

 
 

Biokoridor 
Označenie 
opatrenia 

Typ Kategória 
Výmera 

(m2) 
Poznámka 

MBk1a MBk 
miestny 
význam 

20321 MBk1 Miestny biokoridor Potok Bederník 
s prítokom 

MBk1b MBk 
miestny 
význam 

17957 MBk1 Miestny biokoridor Potok Bederník 
s prítokom 

MBk1c MBk 
miestny 
význam 

6894 MBk1 Miestny biokoridor Potok Bederník 
s prítokom 

MBk1d MBk 
miestny 
význam 

2154 MBk1 Miestny biokoridor Potok Bederník 
s prítokom 

      Σ 47326 
  

 
 

Interakčný prvok 

Označenie 
opatrenia 

Typ Kategória 
Výmera 

(m2) 
Poznámka 

IP1a 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

2327 IP1 Remízka Nad Zvonármi 

IP1b 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

1319 IP1 Remízka Nad Zvonármi 

IP1c 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

1514 IP1 Remízka Nad Zvonármi 

IP1d 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

1011 IP1 Remízka Nad Zvonármi 

IP2a 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

1258 IP2 Včelíny - remízky 

IP2b 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

1032 IP2 Včelíny - remízky 
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IP2c 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

454 IP2 Včelíny - remízky 

IP3a 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

69990 IP3 Sochorovské 

IP3b 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

7640 IP3 Sochorovské 

IP4a 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

8720 IP4 Opendáky 

IP4b 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

8731 IP4 Opendáky 

IP4c 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

1825 IP4 Opendáky 

IP4d 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

820 IP4 Opendáky 

IP5a 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

52339 IP5 Prstková 

IP5b 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

13297 IP5 Prstková 

IP6 
IP 

existujúci 
miestny 
význam 

20762 IP6 Kamenec 

      Σ 193039 
  

 
 
8 VEREJNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA – SÚČASNÝ STAV 
 

Verejné zariadenia a opatreni, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného územia 
(podľa § 12 ods.3 zákona) sú: 

– zariadenia na rekreáciu, 
– športové zariadenia, 
– zariadenia na dodávku pitnej vody, 
– zariadenia na čistenie odpadových vôd, 
– skládky tuhého komunálneho odpadu, 
– ďalšie verejné zariadenia a opatrenia. 

 
Medzi ďalšie verejné zariadenia a opatrenia zaraďujeme aj: 

– verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru (pozemky v obvode PÚ, 
ktoré mohli byť vyňaté z obvodu PÚ podľa §4 ods. 2 zákona o pozemkových 
úpravách a na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlatníctve štátu alebo obce alebo 
vyššieho územného celku, ako sú cestné komunikácie, železnice a objekty k nim 
patriace vybudované do 24. júna 1991), 

– verejné zariadenia a opatrenia vodohospodárskeho charakteru (pozemky v obvode 
PÚ, ktoré mohli byť vyňaté z obvodu PÚ podľa §4 ods. 2 zákona o pozemkových 
úpravách a na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlatníctve štátu alebo obce alebo 
vyššieho územného celku, ako sú vodné plochy a objekty k nim patriace 
vybudované do 24. júna 1991), 

– verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospešné stavby v členení: 
 plochy určené pre individuálnu bytovú výstavbu 
 výrobné a nevýrobné prevádzky: priemyselné, poľnohospodárske, lesnícke 

remeselné a skladové priestory, plochy ťažobnej činnosti, 
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 pozemky so špecifickými záujmami obce napr.: pohrebiská, cintoríny, 
urnové háje, krematóriá ..., 

 pozemky súvisiace s technickou infraštruktúrou, rozvodovými 
a prenosovými sieťami. 

 

8.1 Zariadenia na rekreáciu 
 

Zariadenia na rekreáciu, kúpeľníctvo, turizmus a cestovný ruch v obvode projektu 
PÚ sa členie nasledovne: 

– rekreačné územné celky (pre rekreáciu dlhodobú a krátkodobú – vrátane 
záhradkových osád), 

– kúpelno-liečebné areály, 
– kultúrno-historické, archeologické lokality, 
– relaxačné areály. 

Záhradková osada ZO SZZ 1399 Osuské – Opendáky je vysporiadaná a zameraná 
geometrickým plánom GP č.1/99. Pozemky v osade nemenia svoju polohu, tvar 
a vlastníctvo ale sú zahrnuté do obvodu PPÚ z dôvodu vytvorenia súvislého mapového 
diela (podľa § 4 ods. 4 zák. č. 330/1991). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 8.1.-1: ZO Opendáky              Obr.č. 8.1.-2: ZO Opendáky 
 

 

8.2 Športové zariadenia  
 

Športové zariadenia v obvode projektu PÚ sa členie nasledovne: 
– ihriská, štadióny (golfové, futbalové, atletické, tenisové, volejbalové, basketbalové, 

hokejové a iné), 
– kúpaliská a pod., 
– dostihové dráhy, parkúr, 
– lokality zjazdového lyžovania, bežecké lyžovanie, 
– turistické, cyklistické chodníky, 
– motorkárske dráhy. 

Jediným športovým zariadením, ktoré sa nachádza v obci Osuské je športový areál 
s futbalovým ihriskom a betónovým tenisovým kurtom. Do obvodu PPÚ zasahuje len 
malou východnou a južnou časťou VZO-1 (ihrisko) o výmere 719 m2. 
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Obr.č. 8.2.-1: ihrisko                 Obr.č. 8.2.-2: východná časť ihriska 
 

8.3 Zariadenia na dodávku pitnej vody 
 

V obvode projektu pozemkových úprav sa na juhovýchode územia, nachádza 
prečepávacia stanica pitnej vody – vodojem Osuské VZO-2 (DPV) vo výmere 993 m2 
s určeným ochranným pásmom I.stupňa vodárenského zdroja podzemných vôd. Ďalej sa 
tu na juhu územia nachádzajú: Úpravňa vody - areál BVS a.s., Bratislava s budovou 
technickej vybavenosti sídla VZO-3 (DPV) vo výmere 4098 m2 a dva vodárenské zdroje s 
s určeným ochranným pásmom I.stupňa VZO-4a (VZ) vo výmere 413 m2 VZO-4b (VZ) vo 
výmere 394 m2, vodný zdroj HVJ-1 Rásnik VZO-5 (HVJ) vo výmere 6089 m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 8.3.-1: vodojem                 Obr.č. 8.3.-2: úpravňa vody 
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Obr.č. 8.3.-3: vodný zdroj                 Obr.č. 8.3.-4: vodný zdroj 
 

 

8.3.1 Zariadenia pre rozvod vody 
 

Cieľom prieskumných prác bolo zistenie súčasného stavu verejných vodovodov 
a zabezpečenie rezervácie plôch pre prípadné rozšírenie verejných vodovodov. 
Zásobovanie pitnou vodou je v obci realizované pomocou obecného vodovodu, ktorého 
budovanie bolo dokončené v roku 1971 zavedením vodovodných prípojok do domácností. 
Vodovod v obci zabezpečuje Bratislavská vodárenská spoločnosť. 
 

8.3.2 Objekty na zachytávanie a úpravu vody 
 

Pri prieskumných prácach sa mapujú existujúce odbery povrchových a podzemných 
vôd ako aj úpravní vod. Zisťuje sa stav, funkčnosť a perspektíva ich využívania. Na území 
obce sa nachádza úpravňa vody. 

 

8.4 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
 

Cieľom prieskumných prác bolo zistenie súčasného stavu zariadení a opatrení na 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd. V obvode projektu sa čistiareň odpadových vôd 
nenachádza. Kanalizačná sieť v obci nie je vybudovaná, plánuje sa však budovanie 
čističky odpadových vôd. Obyvatelia odvádzajú odpadové vody do žúmp s rôznym 
spôsobom likvidácie. 

 

8.5 Skládky tuhého komunálneho odpadu	
 

Cieľom prieskumných prác bolo zistenie súčasného stavu povolených skládok 
odpadov, jej typ a trieda a rok začatia prevádzky skládky, rozloha skládky 
a predpokladaný rok ukončenia prevádzky skládky. V obvode projektu PÚ sme pri 
prieskumných prácach objavili iba nelegálne, čierne skládky odpadu najmä popri cestách.  
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8.6 Ďalšie verejné zariadenia a opatrenia 
 
8.6.1 Verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru 
 

Zaraďujeme sem pozemky v obvode pozemkových úprav na ktorých sa nachádzajú 
stavby vybudované do 24. júna 1991, ktoré sú vo vlastníctve štátu alebo obce alebo 
vyššieho územného celku, ako sú cestné komunikácie (diaľnice, rýchlostné cesty, štátne 
cesty, regionálne cesty, miestne komunikácie, železnice a objekty k nim patriace). 

V účelovej mape A_UM-11 – Prieskum verejných zariadení a opatrení sme 
lokalizovali a označili predmetné zariadenia a opatrenia nasledovne VZO-1 (DOP,R), kde 
1 je poradové číslo verejného zariadenia a opatrenia v obvode projektu PÚ, R je bližšia 
špecifikácia verejného zariadenia a opatrenia: D – diaľnica, R – rýchlostná komunikácia, C 
– štátna cesta I. triedy, regionálna cesta II. a III. triedy, MK – miestna komunikácia, CD – 
celoštátne dráhy, RD – regionálne dráhy, VL – vlečky, LET – letisko, VC – vodná cesta. 
Popis týchto verejných zariadení a opatrení je uvedený v kapitole 7.1 Prieskum 
dopravných pomerov. 

 
 

8.6.2 Verejné zariadenia a opatrenia vodohospodárskeho charakteru 
 

Sem zaraďujeme pozemky v obvode pozemkových úprav na ktorých sa nachádzajú 
stavby vybudované do 24. júna 1991, ktoré sú vo vlastníctve štátu alebo obce alebo 
vyššieho územného celku, ako sú vodné plochy a súvisiace objekty. 

V účelovej mape A_UM-11 – Prieskum verejných zariadení a opatrení sme 
lokalizovali a označili predmetné zariadenia a opatrenia nasledovne VZO-1 (VOD,VT), 
kde 1 je poradové číslo verejného zariadenia a opatrenia v obvode projektu PÚ, VT je 
bližšia špecifikácia verejného zariadenia a opatrenia: VT- vodný tok, MVN – malá vodná 
nádrž, CS – čerpacia stanica, HR – hrádza vodnej nádrže a pod. Popis týchto verejných 
zariadení a opatrení je uvedený v kapitole 7.3 Prieskum vodohospodárskych pomerov. 
 
 
8.6.3 Verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospešné stavby 
 

Určenie lokalít ostatných verejnoprospešných stavieb v súčasnom a 
predpokladanom stave je možné zahrnúť do oblastí: 

– plochy určené pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV), 
– výrobné a nevýrobné prevádzky: priemyselné parky (PP), poľnohospodárske 

priestory (PoP), lesnícke priestory (LeP), remeselné priestory (ReP) a skladovacie 
priestory (SkP), 

– pohrebiská: cintoríny, urnové háje rozptylová, vsypová lúka (POHR) a krematóriá 
(KREM), 

– pozemky súvisiace s technickou infraštruktúrou (Tel), rozvodovými (RoS) 
a prenosovými sieťami (PrS). 
 
V obvode projektu pozemkových úprav sa na juhozápade územia, nachádza 

židovský cintorín VZO-30 (cintorín) vo výmere 825 m2 
V účelovej mape A_UM-11 – Prieskum verejných zariadení a opatrení sme 

označili predmetné zariadenia a opatrenia nasledovne VZO-1 (VPS,PoP), kde 1 je 
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poradové číslo verejného zariadenia a opatrenia v obvode projektu PÚ, PoP je bližšia 
špecifikácia verejného zariadenia a opatrenia ako napr. PoP – poľnohospodársky podnik 
atď. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.č. 8.6.3.-1: židovský cintorín          Obr.č. 8.6.3.-2: židovský cintorín 

 
 
 

8.7 Vyhodnotenie a súhrnné bilancie súčasného stavu verejných zariadení a 
opatrení 
 
Tab. č. 8.7.-1: Sumárna bilancia existujúcich verejných zariadení a opatrení v obvode 
projektu 
 
Bilancia športových zariadení 

Označenie 
opatrenia 

Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-1 (ihrisko)  športové zariadenia 719 futbalové ihrisko 

  Σ 719   

 
 
Bilancia zariadení a opatrení na dodávku pitnej vody 

Označenie 
opatrenia 

Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-2 (DPV)  zariadenie na dodávku pitnej vody 993 vodojem Osuské 

VZO-3 (DPV) zariadenie na dodávku pitnej vody 4098 úpravňa vody 

VZO-4a (VZ) vodárenský zdroj 413 vodárenský zdroj 

VZO-4b (VZ) vodárenský zdroj 394 vodárenský zdroj 

VZO-4c(UK) účelová kom. k vodnému zdroju 469 účelová komunikácia

VZO-5 (HVJ) vodárenský zdroj 6089 HVJ-1 Rásnik 

  Σ 12456   
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Bilancia zariadení a opatrení ďalších zariadení a opatrení 
Dopravné zariadenia a opatrenia 

Označenie opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-6 (DOP, CII-501a)  dopravné ZaO 2426 regionálna cesta II.triedy 

VZO-7 (DOP, CII-501b)  dopravné ZaO 10804 regionálna cesta II.triedy 

VZO-8 (DOP, CIII-1151)  dopravné ZaO 49116 regionálna cesta III.triedy 

VZO-9 (DOP, žel. lok. 117)  dopravné ZaO 12625 železnica lokál. významu 

VZO-10 (DOP, MK-1)  dopravné ZaO 1674 miestna komunikácia 

VZO-11 (DOP, MK-2a)  dopravné ZaO 447 miestna komunikácia 

VZO-15 (DOP, MK-5a)  dopravné ZaO 428 miestna komunikácia 

VZO-16 (DOP, MK-5b)  dopravné ZaO 211 miestna komunikácia 

VZO-17 (DOP, MK-6)  dopravné ZaO 677 miestna komunikácia 

VZO-18 (DOP, MK-7)  dopravné ZaO 257 miestna komunikácia 

VZO-19 (DOP, MK-8)  dopravné ZaO 1104 miestna komunikácia 

VZO-20 (DOP, MK-9)  dopravné ZaO 163 miestna komunikácia 

VZO-21 (DOP, chodník)  dopravné ZaO 25 chodník 

  Σ 79957   

 
Vodohospodárske zariadenia a opatrenia 

Označenie opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-22 (VOD, VN)  vodohosp. ZaO 51639 vodná nádrž Osuské 

VZO-23 (VOD, OP-VN)  vodohosp. ZaO 10728 
obslužná plocha vodnej 
nádrže Osuské 

VZO-24 (VOD, VT-1a 
(Myjava))  

vodohosp. ZaO 94479 vodný tok Myjava 

VZO-25 (VOD, VT-1b 
(Myjava))  

vodohosp. ZaO 15303 vodný tok Myjava 

VZO-26 (VOD, VT-2 (Slaný 
p.))  

vodohosp. ZaO 7249 
Slaný potok-ľavostranný 
prítok Myjavy 

VZO-27 (VOD, VT-3)  vodohosp. ZaO 1804 bezmenný ľavostranný 
prítok Myjavy 

VZO-28 (VOD, VT-4 
(Bedernícky p.))  

vodohosp. ZaO 2720 
Bedernícky potok-
ľavostranný prítok Myjavy 

VZO-29 (VOD, VT-5 
(Brezovský p.))  

vodohosp. ZaO 24530 
Brezovský potok-
ľavostranný prítok Myjavy 

  Σ 208452   

 
 
Bilancia zariadení a opatrení pre ostatné verejnoprospešné stavby 

Označenie opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-30 (žid.cintorín) pohrebisko 825 Židovský cintorín  

  Σ 825   
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9 STAV UŽÍVACÍCH POMEROV V OBVODE PROJEKTU 
 

V obvode projektu pozemkových úprav Osuské sa v súčasnosti využíva ako 
poľnohospodárska pôda cca 68,99%  a ako lesná pôda cca 22,37% z celkovej plochy 
obvodu projektu. 

Poľnohospodársku pôdu v obvode projektu užívajú poľnohospodárske subjekty:  
- Poľnohospodárske družstvo ZÁHORIE, Jablonica 
- Roľnícke družstvo " Vrátno ", Hradište pod Vrátnom 
- Poľnohospodárske družstvo PRIETRŽ-PODHORIE, Prietrž 
- Poľnohospodárske družstvo Senica, Senica 
- DAMI Centrum, s.r.o., Osuské 
- Lukáš Krajčík Agro, s.r.o., Senica 
- Masár Jakub 
- Pavlíková Zdenka 
- Sasák Jaromír 

Lesnú pôdu v obvode projektu užívajú:  
- Osusko – Dobrovodský urbár, pozemkové spoločenstvo  
- Osusko – Letoviskové pozemkové spoločenstvo  
- Osusko – Korlátska urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo  
- LESY SR. 

 
Informácie o užívateľoch sme získali prostredníctvom obecného úradu a miestnym 

šetrením. Pri osobných stretnutiach nám uživatelia graficky vyznačili lokality, ktoré 
užívajú. Grafické znázornenie nájomných vzťahov uvádzame v  účelovej mape A_UM-11 
– Stav užívacích pomerov v obvode projektu. 
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11 PRÍLOHY 
 
Prehľad vyjadrení organizácií 
 
Mapové prílohy 
Účelové mapy 
 
A_UM-1 Mapa širších vzťahov 
A_UM-2 Bonitované pôdno-ekologické jednotky a hlavné pôdne jednotky 
A_UM-3a Digitálny model reliéfu  
A_UM-3b Sklon reliéfu 
A_UM-3c Expozícia reliéfu 
A_UM-3d Dĺžka svahu 
A_UM-3e Mikropovodia 
A_UM-4 Mapa súčasného využívania územia  
A_UM-5a Typologicko-produkčné kategórie 
A_UM-5b Ochrana pôdy pred záberom na nepoľnohospodársku činnosť 
A_UM-6 Obmedzenia technického charakteru 
A_UM-7 Prieskum dopravných pomerov 
A_UM-8a Potenciálna intenzita vodnej erózie 
A_UM-8b Stupeň eróznej ohrozenosti pri potenciálnej vodnej erózii 
A_UM-9 Prieskum vodohospodárskych pomerov 
A_UM-10  Prieskum ekologických a krajinotvorných pomerov 
A_UM-11 Verejné zariadenia a opatrenia 
A_UM-12 Stav užívacích pomerov v obvode  
 
 


