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Diplomová práca sa zaoberá antropogénnym ovplyvnením
reliéfu geomorfologického celku Považské podolie. Práca na
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literatúry, a vlastného terénneho prieskumu danej oblasti hodnotí
vplyv
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surovín,

vodohospodárskych

a dopravných antropogénnych procesov na reliéf záujmového
územia. Súčasťou práce je aj detailná inventarizácia vybraných
antropogénnych tvarov reliéfu. Časť práce je zameraná na
súčasné antropogénne procesy prebiehajúce v záujmovom území,
konkrétne modernizáciu železničnej trate. Výsledky práce sú
znázornené

na

mapových

výstupoch,

ktoré

prehľadne

znázorňujú inventarizované tvary reliéfu v záujmovom území
a hlavné etapy antropogénneho ovplyvnenia reliéfu Považského
podolia.
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Abstract:

The thesis deals with anthropogenic affects on the relief of the
geomorphological unit Považské podolie. It, on the basis of
studying historical sources, regional and professional literature
and my own research in the given area, evaluates the impact of
mining of minerals, water management and transportation
anthropogenic processes on the relief of the area of interest.
A piece of the thesis is a detailed characteristic of the chosen
anthropogenic profiles of the relief. A part of the thesis is focused
on the current anthropogenic processes going on in the area of
interest, in particular, the modernization of the railway. The
outputs of the thesis are illustrated in the maps, which clearly
show the characteristics profiles of the relief in the area of interest
and the main stages of the anthropogenic influence on the relief
of the geomorphological unit Považské podolie.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
AUO

AU Optronics

DP

dobývací priestor

HBÚ

Hlavný banský úrad

CHKO

chránená krajinná oblasť

kt

kilotony

MHD

mestská hromadná doprava

MCHÚ

maloplošné chránené územie

MVE

malá vodná elektráreň

NDS

Národná diaľničná spoločnosť

NPR

národná prírodná rezervácia

OPD

Operačný program Doprava

PP

prírodná pamiatka

PR

prírodná rezervácia

rkm

riečny kilometer

SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia

SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav

SPV

Slovenský priehradný výbor

SSR

Slovenská socialistická republika

SVP

Slovenský vodohospodársky podnik

ŠOPSR

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

ÚPM

územný plán mesta

VE

vodná elektráreň

VN

vodná nádrž

VÚVH

Výskumný ústav vodného hospodárstva

ZBGIS

Základná báza údajov pre geografický informačný systém

ŽSR

Železnice Slovenskej republiky
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ÚVOD
Človek už od dávnych čias svojou činnosťou významne mení a pretvára krajinu
k svojmu obrazu. Veľakrát sa však ani nestačí zamyslieť nad svojím konaním. Je azda
správne či nie? Nesnažíme sa niekedy až prehnane ukázať svoju „moc“ nad silou
prírody? Nech sa každý z nás skúsi individuálne zamyslieť nad odpoveďami na tieto
otázky. Istým náznakom nášho konania nám môže byť aj úryvok z nasledujúcej ľudovej
múdrosti (CHKO Strážovské vrchy, online, 2013). Nad jeho hĺbkou by sa mal dnešný
človek čoraz intenzívnejšie zamýšľať:

Život na Zemi je ako pavučina. Zložitá, no krehká sieť vzájomných väzieb, ktorú pomaly,
počas tri a pol miliardy rokov, tkali živé organizmy. Keď sa sieť občas narušila, pavúk prirodzenej
obnovovacej schopnosti Prírody ju zase pospájal, aby život mohol fungovať ďalej. Až do éry
rozvoja jedného živočíšneho druhu. Druhu, ktorý si podmanil oheň a potom, pasujúc sám seba za
druh najdokonalejší, zatúžil podmaniť si Prírodu – svoju Matku. Zaslepený svojou
„dokonalosťou“, zakladajúc stále viac a viac ohníkov, si neuvedomil zložitosť a krehkosť väzieb
a zákonov fungovania tejto pavučiny. Trhá ju, avšak sám sa do jej vlákien zamotáva. Jeho túžba
po zisku a moci je ťažkou skúškou jej obnovovacej schopnosti. Koľko jeho generácii pavučina ešte
udrží?

Človek netká pavučinu života, je iba jej vláknom. Čokoľvek spraví pavučine, spraví sebe.

Ľudová múdrosť
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1 CIELE PRÁCE
Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce bude na vybraných príkladoch
analyzovať ovplyvnenie reliéfu v dôsledku antropogénnej činnosti v záujmovom území
geomorfologického celku Považské podolie. Ťažiskom práce bude hodnotenie vplyvu
ťažobnej, dopravnej a vodohospodárskej činnosti na daný reliéf vrátane všetkých
sprievodných procesov. Pre vlastné analýzy budú využívané historické pramene
a vlastné terénne mapovanie. Výstupom bude mapa reflektujúca hlavné etapy vývoja
antropogénneho ovplyvnenia reliéfu v Považskom podolí, a taktiež mapy, ktoré budú
znázorňovať vybrané antropogénne tvary reliéfu v záujmovom území. Súčasťou
diplomovej práce bude aj vlastná fotodokumentácia a ďalšie prílohy, ktoré čitateľovi
názorne priblížia antropogénne ovplyvnenie reliéfu daného územia.
Po dohode s vedúcou diplomovej práce bude spracovaný aj návrh 4 pracovných
listov využiteľných na hodinách geografie na stredných školách v záujmovom území.
Jednotlivé pracovné listy sa budú zaoberať najvýznamnejšími antropogénnymi procesmi
a tvarmi reliéfu v Považskom podolí.
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2 POUŽITÁ METODIKA
Tvorbe predloženej diplomovej práce predchádzalo dôkladné naštudovanie
regionálnej a odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá danou problematikou. Cenné
informácie boli taktiež získané zo štúdia historických, ako aj súčasných mapových
prameňov. Nemenej dôležitou súčasťou tvorby predloženej práce bol aj vlastný terénny
prieskum, pri ktorom došlo jednak k oboznámeniu sa s daným územím, a taktiež
k

vzniku fotodokumentácie.

Internetové

zdroje

poskytli

množstvo

informácií

o procesoch prebiehajúcich v záujmovom území. Metóda interview slúžila k zisku
poznatkov od odborníkov z rôznych inštitúcií.

2.1 ŠTÚDIUM REGIONÁLNEJ A ODBORNEJ LITERATÚRY
Regionálna a odborná literatúra patrila k hlavným zdrojom informácií pre tvorbu
predloženej diplomovej práce. Jedným z najdôležitejších zdrojov poznatkov pre
vytvorenie kapitoly zaoberajúcej sa vymedzením a základnou charakteristikou
záujmového územia bola publikácia Atlas krajiny Slovenskej republiky (Kol. autorov,
2002), ktorá obsahuje prehľadné tematické mapy zamerané na charakteristiku
jednotlivých zložiek fyzickogeografickej sféry. Informácie získané z uvedenej publikácie
boli následne rozšírené pri štúdiu kníh od Lukniša (1961, 1972), ktorý sa detailnejšie
zaoberá charakteristikou Bytčianskej, Ilavskej a Trenčianskej kotliny z hľadiska
prevládajúcich morfometrických typov reliéfu, taktiež aj geologickým vývojom
Strážovských vrchov a Považského Inovca. Problematikou geologického vývoja
uvedených pohorí sa vo svojom diele zaoberá aj Maheľ (1986), ktorého publikácia
podáva komplexné informácie o geológii Západných Karpát vychádzajúcej z princípov
platňovej tektoniky. Cenným zdrojom informácií bola aj publikácia od Chrastinu (2009),
kde sa autor zaoberá fyzickogeografickou charakteristikou južnej časti Považského
podolia a interdisciplinárne hodnotí vývoj využívania skúmaného územia. Podrobnú
charakteristiku prírodných pomerov a MCHÚ nachádzajúcich sa v oblasti CHKO Biele
Karpaty vo svojej publikácii detailne spracoval Kuča a kol. (1992). Doplňujúce informácie
o erózno-akumulačnej činnosti rieky Váh, ktorá sa v minulosti významne podieľala na
modelácii vybraného územia, boli čerpané z vlastivednej monografie Šišmiša (1993).
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Pri

vytváraní

kapitoly

pojednávajúcej

o

základných

antropogénnych

geomorfologických procesoch so zreteľom k záujmovému bol nápomocný učebný text
Zapletala (1969), v ktorom sa autor zaoberá podrobnou charakteristikou základných
antropogénnych procesov a foriem reliéfu. Na uvedené dielo postupne nadväzovali
ďalší autori. Demek (1984, 1987) sa vo svojich dielach zaoberá ovplyvňovaním
prírodných

procesov

v

dôsledku

ľudskej

činnosti,

taktiež

geneticky

triedi

a charakterizuje jednotlivé antropogénne procesy a tvary reliéfu danými procesmi
vytvorené. Publikácia Červinku (1995) pojednáva o antropogénnej transformácii
prírodnej sféry, okrajovo sa autor dotýka aj genetickej klasifikácie antropogénnych
procesov a tvarov reliéfu. Najprehľadnejšiu publikáciu, ktorá sa zaoberá základnou
geomorfologickou terminológiou, významnými etapami ovplyvnenia prírodných
geomorfologických procesov antropogénnou činnosťou a súčasnými antropogénnymi
procesmi, zostavili Kirchner a Smolová (2010). V uvedenom diele autori taktiež detailne
charakterizujú jednotlivé antropogénne tvary reliéfu, ktoré pre lepšiu názornosť
dopĺňajú aj dostatočným počtom fotografických záberov.
Pri tvorbe kapitol zameraných na najvýznamnejšie ťažobné, vodohospodárske
a dopravné antropogénne zásahy v záujmovom území boli nápomocné, okrem už vyššie
spomenutých diel, aj publikácie Baláža a Kúšika (2010, 2011), ktorí vo svojich ročenkách
dokumentujú stav a využívanie nerastnej surovinovej základne Slovenska za jednotlivé
roky. Ročenky tiež obsahujú základné informácie o jednotlivých nerastných surovinách,
lokalitách ich ťažby a zásobách. Dôležité poznatky o výrobe cementu v obci Horné Srnie
boli čerpané z publikácií Kol. autorov (1979, 2009), ktoré popisujú jednak históriu
samotnej výroby cementu, taktiež poskytujú číselné údaje o ročnom množstve
vyrobeného cementu v miestnej cementárni. Významné poznatky o historických
povodniach a ich negatívnom vplyve na oblasť Považského podolia zhrnula vo svojom
diele Horváthová (2003). Abaffy a Lukáč (1991) vo svojom diele zosumarizovali
poznatky o najvýznamnejších vodných nádržiach a stavbách na Slovensku. Na
uvedených autorov nadviazala Bednárová a kol. (2010), ktorej publikácia obsahuje
informácie o najväčších vodných nádržiach a významných stavbách v jednotlivých
povodiach riek na území Slovenska. Poznatky o vodných elektrárňach, ktoré sú
vybudované v záujmovom území, prehľadne spracoval Huňačka (1992). Históriu
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výstavby Považskej železnice spracoval Kol. autorov (1983). V danom diele sú okrem
samotnej výstavby Považskej železnice popísané aj problémy, ktoré boli spojené s jej
budovaním. Zmeny, ktorými postupne prešlo mesto Trenčín, sú popísané v publikáciách
Hanušina (1992, 2005). Autor pomocou historických záberov dokumentuje výstavbu
mostných konštrukcií v Trenčíne, taktiež popisuje ťažbu štrkopieskov, ktorá v minulosti
prebiehala v uvedenom meste.

2.2 MAPOVÉ PODKLADY
Štúdium mapových podkladov sa stalo dôležitou súčasťou tvorby predloženej
diplomovej práce. K najčastejšie využívaným mapovým prameňom patrila Základná
mapa SR v mierke 1 : 25 000, konkrétne mapové listy 25-424 Bytča, 25-441 Považská
Bystrica, 25-443 Visolaje, 25-432 Púchov, 25-434 Beluša, 35-211 Nemšová, 35-212 Dubnica
nad Váhom, 35-213 Trenčín, 35-231 Trenčianska Turná, 35-142 Beckov. Pri základnej
charakteristike vymedzeného územia boli využívané aj 3 geologické mapy, konkrétne
Geologická mapa Považského Inovca a JV časti Trenčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000
(Ivanička, Havrila, Kohút, 2007), Geologická mapa Strážovských vrchov v mierke 1 : 50 000
(Maheľ, 1982) a Geologická mapa Stredného Považia v mierke 1 : 50 000 (Mello a kol., 2005).

2.3 TERÉNNY PRIESKUM
Terénny prieskum, počas ktorého došlo k podrobnému zmapovaniu záujmového
územia, sa stal veľmi dôležitou súčasťou tejto práce. Jeho realizácia prebiehala priebežne
počas tvorby práce, no koncentrovala sa najmä do 2 hlavných období, pričom začala už
v období júl 2011–september 2011, kedy došlo k zmapovaniu južnej a strednej časti
Považského podolia. Pri tomto mapovaní bol dôraz kladený najmä na dopravné
a vodohospodárske antropogénne tvary reliéfu, podstatná časť terénneho prieskumu sa
venovala aj modernizácii železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov.
Pre lepšie zdokumentovanie prebiehajúcej modernizácie vznikla aj fotodokumentácia,
ktorá zachytáva priebeh stavebných prác a zmeny v krajine, ktoré súvisia s uvedenou
modernizáciou železničnej trate.
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Na uvedené mapovanie následne nadväzovala druhá časť terénneho prieskumu,
ktorá prebiehala v období jún 2013–september 2013 a bola zameraná na mapovanie
severnej

časti

záujmového

územia,

konkrétne

ťažobných,

vodohospodárskych

a dopravných antropogénnych tvarov reliéfu. V uvedenom období bola značná
pozornosť

venovaná

aj

súčasným

antropogénnym

procesom

prebiehajúcim

v záujmovom území, konkrétne výstavbe nových mostných konštrukcií v meste Trenčín
a opätovne aj už spomenutej modernizácii železničnej trate.
Pri terénnom prieskume vznikol aj dostatočný počet fotografických záberov,
z ktorých niektoré sú priamo súčasťou textu predkladanej práce, väčšia časť
fotodokumentácie je súčasťou voľnej prílohy na priloženom CD. Uvedené terénne
mapovanie sa stalo základom pre vytvorenie máp, kde jedna reflektuje hlavné etapy
vývoja antropogénneho ovplyvnenia reliéfu v záujmovom území, ďalšie mapy
znázorňujú najvýznamnejšie antropogénne tvary reliéfu v oblasti Považského podolia.

2.4 INTERNETOVÉ ZDROJE
Internetové pramene sa stali podstatným zdrojom informácií pre tvorbu predloženej
diplomovej práce. Dôležité informácie o geologickej stavbe vymedzeného územia
poskytli stránky Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (online, 2013), ktoré
obsahujú prehľadné a voľne dostupné geologické mapy Strážovských vrchov, Stredného
Považia a Považského Inovca. Cenným zdrojom poznatkov pre tvorbu diplomovej práce
boli stránky Enviroportálu (online, 2003–2013d). Uvedené webové stránky obsahujú
posudky, ktoré komplexne vyhodnocujú predpokladané vplyvy stavebnej, prípadne inej
činnosti na životné prostredie.
Pre vznik kapitoly, ktorá sa zaoberá vplyvom ťažby nerastných surovín na reliéf
záujmového územia, boli nápomocné stránky Hlavného banského úradu v Banskej
Štiavnici (2014a–2014b). V ročných správach o činnosti Hlavného banského úradu
a obvodných banských úradov SR sú uvedené prehľadné tabuľky, ktoré dokumentujú
ročné množstvo vyťaženej nerastnej suroviny v dobývacích priestoroch a ložiskách
nevyhradených nerastov nachádzajúcich sa v Považskom podolí. Webové stránky
Považskej cementárne v Ladcoch (online, 2013a–2013b) boli využívané najmä na získanie
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informácií o histórii výroby cementu v miestnej cementárni, z výročných správ daného
závodu boli čerpané údaje o množstve vyrobeného cementu za rok.
Užitočnými sa stali aj internetové stránky Slovenských elektrární (online,
2013a–2013k), ktoré obsahujú prehľadné informácie o jednotlivých vodných elektrárňach
vybudovaných na rieke Váh v záujmovom území a sú doplnené o názornú
fotodokumentáciu. Poznatky z monitoringu zanášania VN Hričov boli čerpané
z príspevku Lukáča a kol. (online, 2007). Uvedený príspevok sprostredkováva
informácie jednak o časovom vývoji celkového objemu uvedenej nádrže, taktiež aj
o vývoji regulačnej ťažby sedimentov v nádrži.
Pri tvorbe kapitoly zameranej na dopravné antropogénne zásahy v záujmovom
území boli využívané webové stránky Národnej diaľničnej spoločnosti (online,
2011a–2011j), kde sú uvedené informácie o jednotlivých úsekoch diaľnice D1 v oblasti
Považského podolia. Získané informácie boli doplnené zo stránok spoločnosti
Geoconsult (online, 2014a–2014c), ktoré tiež poskytujú informácie o vybraných úsekoch
diaľnice D1 vo vymedzenom území. V kapitole pojednávajúcej o súčasných
antropogénnych procesoch v Považskom podolí boli využívané jednak internetové
stránky mesta Trenčín (online, 2009a–2009d), ktoré obsahujú cenné informácie
o budovanom juhovýchodnom obchvate mesta, taktiež aj stránky Operačného programu
Doprava (online, 2009a–2009f) pojednávajúce o jednotlivých etapách modernizácie
železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov.

2.5 METÓDA INTERVIEW
Pri tvorbe predloženej práce dochádzalo aj ku konzultáciám s odborníkmi zo
špecializovaných pracovísk. Po dobrých skúsenostiach bola obnovená spolupráca
s Mgr. Júliou Košťálovou, pracovníčkou SHMÚ, ktorá ochotne zaslala údaje o vybraných
klimatických charakteristikách z klimatologických staníc nachádzajúcich sa vo
vymedzenom území. Poskytnuté údaje sa stali podkladom pre tvorbu grafu, ktorý
znázorňuje ročný chod priemernej mesačnej teploty a mesačného úhrnu zrážok na
klimatologickej

stanici

Trenčín.

Nápomocná

bola

aj

návšteva

Slovenského

vodohospodárskeho podniku, Odštepný závod Piešťany, kde prebehla konzultácia
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s Ing. Pavlom Uváčikom, vedúcim oddelenia dispečingu. Ten poskytol údaje
o priemerných mesačných prietokoch rieky Váh na vybraných vodomerných staniciach
nachádzajúcich sa v Považskom podolí.
Prínosnou sa stala i návšteva Trenčianskeho múzea, kde jeho riaditeľka
Mgr. Katarína Babičová zapožičala dostupné materiály týkajúce sa zrútenia časti
západného opevnenia Trenčianskeho hradu v roku 2003. Spolupráca bola opätovne
nadviazaná aj s vedúcim hate Trenčianske Biskupice Ing. Michalom Mičudom, ktorý
zapožičal potrebnú literatúru pre tvorbu kapitoly pojednávajúcej o vodohospodárskych
zásahoch v záujmovom území, a taktiež poskytol fotografické zábery z revízie vodných
stavieb na Váhu z roku 2005.
V priebehu tvorby práce prebehla aj návšteva Štátneho archívu v Bytči – pobočka
Považská Bystrica, kde Mgr. Helena Hollá poskytla k nahliadnutiu archívne pramene
zamerané na výstavbu VN Nosice a taktiež sprostredkovala kontakt na Mgr. Pavla
Makynu, ktorý sa vo svojej diplomovej práci zaoberal výstavbou spomínanej vodnej
nádrže. Doplňujúce informácie o tuneli Turecký vrch poskytol Ing. Roman Holent.

2.6 OSTATNÉ PRÁCE
Antropogénnym ovplyvnením reliéfu v rôznych záujmových oblastiach sa
v záverečných prácach zaoberalo na Katedre geografie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci niekoľko študentov1. Inšpiráciou pre tvorbu
predloženej

práce

boli

najmä

kvalitne

spracované

diela

Svobodovej

(2010),

Svozilovej (2011), Bobkovej (2012), Bora (2013), Lysoňkovej (2013), Mikulkovej (2013)
a Štěpánkovej (2013). Na uvedenej katedre úspešne obhájila svoje práce aj Pramuková
(2010, 2013), ktorá sa zaoberala ťažbou vápencov a štrkopieskov v severnej časti
Považského podolia.
K úspešnej obhajobe záverečných prác zaoberajúcich sa antropogénnymi zásahmi
v oblasti Považského podolia došlo i na ďalších vysokých školách. Príkladom sú
záverečné práce Makynu (2011), ktorá sa zaoberá históriou využívania rieky Váh
1

Predložená diplomová práca nadväzuje na bakalársku prácu Vybrané antropogénne tvary reliéfu Trenčianskej

kotliny (Mikulovský, 2012), ktorej hlavným cieľom bolo zmapovať antropogénne ovplyvnenie reliéfu v danej
oblasti a charakterizovať najvýznamnejšie antropogénne tvary reliéfu.
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a spätosťou výstavby VN Nosice s daným regiónom, či Abrahámovského (2013), ktorá
pojednáva o dobývacom priestore Ladce II. a jeho rozšírení.

2.7 TVORBA MAPOVÝCH VÝSTUPOV
Dôležitou súčasťou predloženej diplomovej práce sú mapové výstupy, ktoré boli
vytvorené v programe ArcGIS 9.3 s využitím údajov ZBGIS Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky. Jedným z najdôležitejších kartografických výstupov je
mapa2

reflektujúca

geomorfologického

hlavné

celku

etapy

Považské

antropogénneho

podolie.

Jej

tvorbe

ovplyvnenia

reliéfu

predchádzalo

detailné

vymedzenie územia, štúdium historických máp a literárnych diel, a následný terénny
prieskum zvoleného územia. Následne došlo k vytvoreniu 5-bodovej stupnice, ktorá
reflektuje obdobia rokov, v ktorých došlo vo vybranom území k najvýznamnejším
antropogénnym zásahom do reliéfu. Pre lepšie znázornenie rozrastajúcej sa bytovej
zástavby v najvýznamnejších mestách Považského podolia bola vytvorená obdobná
3-bodová stupnica.
Nemenej významné sú i mapové výstupy3, ktoré znázorňujú vybrané antropogénne
tvary reliéfu v Považskom podolí. Pre detailnejšie znázornenie uvedených tvarov došlo
k rozdeleniu spomínaného geomorfologického celku na 5 podcelkov (Trenčianska
kotlina, Ilavská kotlina, Bytčianska kotlina, Podmanínska pahorkatina, Bielokarpatské
podhorie), v ktorých boli následne pomocou bodovej, líniovej a plošnej metódy
znázornené najvýznamnejšie antropogénne zásahy.
Výsledky vlastného terénneho prieskumu tiež zobrazujú mapy, ktoré sú zamerané
na modernizáciu železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Pri tvorbe
uvedených mapových výstupov došlo k rozdeleniu celého úseku trate na 2 čiastkové
úseky (úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, úsek Trenčín – Púchov), pre detailnejšie
znázornenie najvýznamnejších zásahov modernizácie železničnej trate v meste Trenčín
bola pre uvedené mesto vytvorená samostatná mapa. Najvýznamnejšie prvky boli do
uvedených máp znázornené taktiež pomocou bodovej a líniovej metódy.

2

Uvedená mapa sa nachádza v Prílohe č. 4.

3

Uvedené mapy sa nachádzajú v Prílohách č. 5–9.
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2.8 TVORBA PRACOVNÝCH LISTOV
V rámci praktického využitia predloženej diplomovej práce došlo po dohode
s vedúcou práce k vytvoreniu súboru 4 pracovných listov využiteľných na jednotlivých
hodinách geografie na stredných školách v záujmovom území. Z uvedeného súboru sú
3 pracovné listy zamerané na najvýznamnejšie dopravné, vodohospodárske a sídelné
antropogénne zásahy v oblasti Považského podolia, 1 pracovný list sa zaoberá
modernizáciou železničnej trate v meste Trenčín. Ku každému pracovnému listu je
pridané i jeho riešenie, pričom správne odpovede sú zvýraznené červenou farbou.
Pracovné listy sú vytvorené pre žiakov 2. až 4. ročníka strednej školy, pričom
k požadovaným vstupným znalostiam, ktorými by žiaci mali disponovať pred jeho
riešením, patrí len orientácia v pláne mesta Trenčín.
Každý pracovný list je navrhnutý na 1 vyučovaciu hodinu (tzn. 45 minút). Práca
s pracovným listom prebieha tak, že najprv je žiakom poskytnutý dostatočný časový
úsek na vyplnenie jednotlivých úloh v pracovnom liste, následne po vyplnení každej
úlohy prebieha diskusia s vyučujúcim o úlohe a kontrola správnych odpovedí.
Všetky pracovné listy boli po vytvorení následne otestované v dňoch 7.–9. 4. 2014
v 4 triedach na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne, pričom v každej triede bol otestovaný iný
pracovný list. Na základe evaluácie, ktorú vyplnilo 91 žiakov, bolo zistené, že väčšine
žiakom sa hodina vedená pomocou práce s pracovným listom páčila a považovali ju za
veľmi prínosnú. Žiaci oceňovali najmä množstvo zaujímavých informácií, ktoré sa na
hodine dozvedeli, názornosť obrázkov v pracovných listoch, možnosť diskutovať
o jednotlivých úlohách, pripravenosť vyučujúceho a prácu s mapou. V triede, kde bol
otestovaný pracovný list zaoberajúci sa modernizáciou železničnej trate v Trenčíne, žiaci
ocenili aktuálnosť danej témy, počítačovú simuláciu a možnosť vytvorenia SWOT
analýzy.
V žiackych evaluáciach sa sporadicky (približne 5–10 % žiakov každej triedy)
vyskytli aj záporné názory na pracovný list a danú hodinu. Uvedenej vzorke žiakov sa
nepáčila najmä skutočnosť, že pracovný list bol vytlačený čiernobielo, trom žiakom
z uvedeného celkového počtu sa nepáčilo odbočenie od témy, ktorú preberali na
bežných hodinách. Pracovné listy aj s ich riešením sú dostupné na priloženom CD
v Prílohe č. 16.
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3 VYMEDZENIE A ZÁKLADNÁ
CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
Považské podolie je geomorfologický celok, ktorý sa rozprestiera na západnom
Slovensku v regiónoch Stredného a Horného Považia. Zaujíma približnú dĺžku 85 km,
jeho šírka nepresahuje 18 km. Celková rozloha záujmového územia je 584,1 km2 (Miklós,
Izakovičová a kol., 2006). Západné výbežky záujmového územia (najmä pri obciach
Drietoma, Horné Sŕnie) ležia v tesnej blízkosti hraníc s Českou republikou. Oblasť
Považského podolia zasahuje územie 2 krajov (Trenčianskeho a Žilinského) a 7 okresov
(Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom).
Centrom Považského podolia je krajské mesto Trenčín, ktoré leží v nadmorskej výške
204–210 m n. m. a rozprestiera sa na ploche 8 200 ha (Trenčín, online, 2009a). Os
Považského podolia tvorí najdlhšia slovenská rieka Váh, vo vybranom území sú na
uvedenej rieke vybudované 2 vodné nádrže a ďalšie vodné stavby, o ktorých
pojednávajú nasledujúce kapitoly. V záujmovom území sa rozprestierajú 2 chránené
krajinné oblasti – CHKO Biele Karpaty a CHKO Strážovské vrchy.

Tab. 1 Základné informácie o vybraných mestách v Považskom podolí
MESTO

ROZLOHA MESTA

POČET OBYVATEĽOV

(ha)

MESTA K 31. 12. 2012

BYTČA

4 320

30 611

ILAVA

2 430

5 470

NEMŠOVÁ

3 345

6 295

NOVÉ MESTO N. VÁHOM

3 258

20 250

POVAŽSKÁ BYSTRICA

9 055

40 982

PÚCHOV

4 138

18 127

TRENČÍN

8 200

55 883

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (online, 2013a, 2013b), vlastné spracovanie
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Obr. 1 Vymedzenie Považského podolia
(ZBGIS, online, 2014; vlastné spracovanie v programe ArcGIS 9.3)
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Kol. autorov (2002) zaraďuje Považské podolie z hľadiska geomorfologického
členenia SR do nasledujúcich geomorfologických jednotiek:
Sústava: Alpsko-Himalájska
Podsústava: Karpaty
Provincia: Západné Karpaty
Subprovincia: Vonkajšie Západné Karpaty
Oblasť: Slovensko-moravské Karpaty
Celok: Považské podolie

Geomorfologický celok Považské podolie sa ďalej člení na tieto geomorfologické
podcelky: Trenčianska kotlina, Ilavská kotlina, Bytčianska kotlina, Bielokarpatské podhorie,
Podmanínska pahorkatina.

Obr. 2 Členenie Považského podolia na geomorfologické podcelky
(ZBGIS, online, 2014; vlastné spracovanie v programe ArcGIS 9.3)
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Zo severnej strany Považské podolie obklopuje celok Javorníky (podcelok Nízke
Javorníky), na východe daný celok susedí s celkami Súľovské vrchy (podcelok Manínska
vrchovina) a Strážovské vrchy (podcelok Trenčianska vrchovina), južnú až juhovýchodnú
časť lemujú celky Považský Inovec (podcelky Vysoký Inovec a Inovecké predhorie),
Podunajská pahorkatina (podcelok Dolnovážska niva), Malé Karpaty (podcelok Čachtické
Karpaty) a Myjavská pahorkatina, zo západu je daný celok ohraničený celkom Biele Karpaty
(podcelky Bošácke bradlá, Súčanská vrchovina, Kobylináč, Vršatské bradlá).
Lukniš (1961) zaraďuje časti Považského podolia (konkrétne Bytčiansku, Ilavskú
a Trenčiansku kotlinu) medzi nízko položené územia SR, nakoľko nadmorská výška dna
týchto kotlín len zriedka prekračuje hodnotu 300 m. Z hľadiska morfometrických typov
reliéfu prevládajú v Považskom podolí členité pahorkatiny, ktorých nadmorská výška sa
pohybuje v rozmedzí 450–600 m. V severnej časti vymedzeného územia (v okolí mesta
Bytča) sú členité pahorkatiny zastúpené Sankovým vrchom (570 m n. m.), Veľkým
vrchom (531 m n. m.) a vrchom Kopanica (510 m n. m.). V blízkosti mesta Považská
Bystrica je reliéf členitejší – mesto obklopujú zo severu, západu a juhu členité
pahorkatiny (vrchy Stavná – 600 m n. m., Žiar – 516 m n. m. a Ondrejová – 509 m n. m.),
východne od mesta však prevládajú členité vrchoviny. Tu sa taktiež nachádza najvyšší
vrch Považského podolia, ktorým je Veľký Manín s nadmorskou výškou 891 m.
V páse tiahnucom sa od mesta Púchov až po Trenčín dochádza ku striedaniu
plochých až členitých pahorkatín, ktoré sú tu zastúpené vrchmi Skala (471 m n. m.),
Vŕšok (461 m n. m.) a Ostrá hora (492 m n. m.), reliéf západných výbežkov daného
územia (najmä v okolí obcí Drietoma a Chocholná-Velčice) tvoria ploché vrchoviny
predstavované vrchmi Žľab (737 m n. m.) a Horné bradlo (703 m n. m.). Juhovýchodnú
časť vymedzeného územia ohraničujú ploché vrchoviny (Macková – 681 m n. m.,
Humienec – 609 m n. m.), v južnej až juhozápadnej časti Považského podolia opäť
prevládajú

ploché

až

členité

pahorkatiny

reprezentované

Tureckým

vrchom (346 m n. m.) a vrchom Salášky (588 m n. m.).

Za počiatok geologického vývoja Považského podolia môžeme považovať obdobie
staršieho paleozoika, ktoré zastupujú ruly a svory pri južných výbežkoch vymedzeného
územia. Obdobie mladšieho paleozoika predstavujú najmä pieskovce, zlepence
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a kryštalické bridlice, ktoré vypĺňajú jadro Považského Inovca pri východných
výbežkoch záujmového územia (najmä v okolí obcí Soblahov a Trenčianske Stankovce).
Mezozoikum vnútorných Karpát je dokumentované pieskovcami a rôznymi druhmi
vápencov, ktoré tvoria podklad skúmanej oblasti pri východných okrajoch územia
v páse tiahnucom sa od obce Trenčianska Teplá až po obec Beluša. Paleogén bradlového
pásma v okolí mesta Púchov predstavujú ílovce a vápence (Kol. autorov, 2002).
Lukniš (1972) píše, že práve v tejto oblasti dosahuje bradlové pásmo oddeľujúce
vonkajšie a vnútorné Západné Karpaty svoju maximálnu šírku – približne 15 km.
Uvedené pásmo sa v záujmovej oblasti vyznačuje ostrými tvarmi rôzne veľkých kopcov,
ktoré sú budované vápencami a vyčnievajú z mierneho reliéfu, napr. Vršatec. Neogénnu
výplň južných až juhozápadných výbežkov Považského podolia tvoria sivé a pestré
vápnité prachovce, zlepence a štrk, časť skúmaného územia v údolí rieky Váh je tvorená
miocénnymi štrkmi, pieskami a ílmi (Chrastina, 2009).
Šišmiš (1993) konštatuje, že v období holocénu sa na modelácii územia začala
výrazne podieľať aj erózno-akumulačná činnosť rieky Váh, kedy došlo k vytvoreniu
mohutnej štrkovej výplne jej údolia, ktorá dosahovala hrúbku 7–10 m, ojedinele až 25 m.
V dôsledku sedimentácie unášaného materiálu dochádzalo v záujmovej oblasti k vzniku
náplavových kužeľov, ktoré boli v minulosti dobre viditeľné v juhozápadnej časti
vymedzeného územia, prípadne štrkopieskových lavíc. Jedna zo štrkopieskových lavíc
bola dobre viditeľná pri železničnom moste v Trenčíne, postupne však zanikla.
V súčasnosti môžeme štrkopieskové lavice vidieť pri mestách Bytča, Ilava, Nemšová.
Dominantnú časť Považského podolia tvoria najmä 2 pohoria – Strážovské vrchy
a

Považský

Inovec.

Strážovské

vrchy,

ktoré

sú

jedny

z

najrozsiahlejších

a morfoštruktúrne najpestrejších jadrových pohorí na Slovensku, sa rozprestierajú medzi
Žilinskou kotlinou na severe, Malou Fatrou a Žiarom na východe, Bánovskou kotlinou
na juhu, Považským Inovcom na juhozápade a Trenčianskou a Ilavskou kotlinou na
západe. Lukniš (1972) uvádza, že po štruktúrnej stránke sa uvedené pohorie odlišuje od
ostatných

jadrových

pohorí

vnútorných

Karpát

tým,

že

netvorí

jednotnú

megaantiklinálu, ale niekoľko antiklinálnych a synklinálnych popaleogénnych pásiem.
V priestore obcí Trenčianska Teplá – Opatová – Mníchova Lehota vystupuje podstatná
časť manínskeho príkrovu, ktorá sa v týchto oblastiach vyznačuje výskytom piesčitých
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vápencov, prípadne vápnitých až kremenitých pieskovcov (Maheľ, 1986). Svojou
komplexnosťou sa v danej oblasti vyznačuje aj chočský príkrov zastúpený 3 základnými
typmi – čiernovážskou jednotkou (charakterizuje ju vrstva niekoľko m mocných
dolomitov), bielovážskou jednotkou (typický je pre ňu výskyt vápencov uprostred
vrchnotriasových dolomitov), a bebravskou jednotkou (tvoria ju taktiež mocné
dolomity).
Južnú až juhovýchodnú časť skúmaného územia tvorí Považský Inovec. Jeho stavba
je podľa Lukniša (1972) značne nesymetrická – centrálnu až východnú časť vytvára
hlavne kryštalinikum (prevládajú v ňom kryštalické bridlice nad granitoidnými
horninami), severozápadnú najmä prvohory, západnú až južnú druhohory. Pre uvedené
pohorie je typická bloková stavba s uplatnením 2 línií smeru (ZSZ–VJV). Tieto línie
rozdeľujú dané pohorie na 3 bloky, v Považskom podolí sa nachádza len severný
(selecký) blok, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou svorov s vysokým obsahom kremeňa.
Okrajovo zasahujú južné výbežky Považského podolia aj svahy Čachtických Karpát,
ktoré sú budované najmä vápencom a dolomitom (v záujmovom území je dobre
viditeľný výbežok Bielokarpatského podhoria – Ivanovská skala).

Kol. autorov (2002) zaraďuje z hľadiska klimatických pomerov severnú časť
Považského podolia (od VN Hričov po obec Beluša) do mierne teplej klimatickej oblasti,
územie od Beluše až po Nové Mesto nad Váhom patrí do teplej klimatickej oblasti.
Mierne teplá klimatická oblasť sa vyznačuje priemerným počtom maximálne
50 letných dní za rok, pričom priemerná ročná teplota vzduchu sa vo vymedzenej oblasti
pohybuje v rozmedzí 4–8 ˚C. Priemerná teplota vzduchu v mesiaci júl je v danej oblasti
vyššia než 16 ˚C. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje hodnôt 800–1 200 mm. Mierne
teplá klimatická oblasť sa v Považskom podolí člení na 4 okrsky – M1 (mierne teplý
a mierne vlhký okrsok, s miernou zimou, pričom priemerná teplota vzduchu v januári je
vyššia než -3 ˚C), M3 (mierne teplý a mierne vlhký okrsok), M5 (mierne teplý, vlhký,
s chladnou až studenou zimou, pričom priemerná teplota vzduchu v januári je nižšia než
-3 ˚C) a M6 (mierne teplý a vlhký okrsok).
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Teplá klimatická oblasť je charakteristická výskytom viac než 50 letných dní za rok.
Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje okolo 8 až 10 ˚C (januárová priemerná
teplota vzduchu dosahuje hodnoty -1 až -3 ˚C, v júli 20 ˚C). Priemerný zrážkový úhrn sa
pohybuje v rozmedzí 550–750 mm/rok. Vo vymedzenom území sa teplá klimatická
oblasť člení na 2 okrsky – T4 (teplý, mierne suchý, pričom priemerná teplota vzduchu
v januári je vyššia než -3 ˚C) a T6 (teplý, mierne vlhký, s miernou zimou).
SHMÚ (online, 2013a) udáva, že v oblasti Považského podolia sa nachádzajú
celkovo 3 klimatologické stanice (konkrétne v Dolnom Hričove, Beluši a Trenčíne)
a

13

zrážkomerných

staníc4.

Nasledujúci

graf

podáva

základné

informácie

o priemerných mesačných teplotách a úhrne zrážok nameraných na klimatologickej
stanici Trenčín v období rokov 1962–2012. Z grafu vidíme, že najteplejším mesiacom je
v sledovanom období júl, najväčšie úhrny zrážok sú behom roka dosiahnuté v júni.

Obr. 3 Ročný chod priemernej mesačnej teploty vzduchu a mesačného úhrnu zrážok na
klimatologickej stanici Trenčín (Košťálová, 2013, upravené)

4

Zrážkomerné stanice sa v Považskom podolí nachádzajú v týchto obciach a mestách: Dolný Hričov, Bytča,

Považská Bystrica, Púchov, Beluša, Ladce, Pruské, Dubnica nad Váhom, Horné Srnie, Trenčín, Adamovské
Kochanovce, Bošáca a Nové Mesto nad Váhom (SHMÚ, online, 2013b).
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Os Považského podolia tvorí z hydrologického pohľadu najdlhšia slovenská rieka
Váh. Jedná sa o vodný tok II. rádu, ktorý vzniká sútokom Čierneho Váhu (pramení pod
Kráľovou hoľou) a Bieleho Váhu (pramení vo Vysokých Tatrách) pri obci Kráľova Lehota.
Do Považského podolia Váh vteká pri VN Hričov, následne vymedzeným územím
preteká v smere SV-JZ v približnej dĺžke 99 km a opúšťa ho pri obci Beckov. V meste
Komárno na juhu Slovenska sa Váh vlieva do rieky Dunaj.
Významné pravostranné prítoky rieky Váh vo vymedzenom území zastupujú najmä
potoky Petrovička, Papradnianka, Biela voda, Drietomica, Chocholnica a Klanečnica,
a taktiež rieka Vlára. Ľavostranné prítoky Váhu v danom území reprezentujú potoky
Hradné, Slatinský, Podhradský, Soblahovský, a rieky Domanižanka a Teplička.
Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť hodnoty priemerných mesačných prietokov
rieky Váh nameraných na vodomernej stanici hať Trenčianske Biskupice v období rokov
1992–2012. Najväčšie hodnoty prietoku dosahuje rieka Váh na uvedenej vodomernej
stanici v mesiacoch marec a apríl. Priemerný ročný prietok Váhu na danej stanici
v uvedenom období dosahoval hodnoty 126,86 m3/s.

Obr. 4 Priemerné mesačné prietoky rieky Váh na vodomernej stanici hať Trenčianske
Biskupice v období rokov 1992–2012 (Uváčik, 2013, upravené)
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SAŽP (online, 2012) charakterizuje záujmovú oblasť Považského podolia ako
pomerne bohatú na výskyt minerálnych a termálnych vôd. Špecifické je hlavne okolie
mesta Púchov, v ktorého blízkosti sa nachádzajú Kúpele Nimnica5. Podobne významnou
lokalitou bohatou na výskyt minerálnych vôd je podľa Lukniša (1972) aj východný až
juhovýchodný okraj Považského podolia, konkrétne kontakt Považského Inovca
a Strážovských vrchov (najmä v okolí obcí Soblahov a Mníchova Lehota). Maheľ (1986)
píše, že výstup vôd sa v danej oblasti viaže najmä na tektonické okno krížňanského
a manínskeho príkrovu. Pramene minerálnych vôd môžeme nájsť aj pri obciach
nachádzajúcich sa na západnom až juhozápadnom okraji daného územia (konkrétne
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Bošáca).

Granec a Šurina (online, 1999) charakterizujú pôdny pokryv vymedzenej oblasti ako
značne

pestrý.

Severné

až

severozápadné

výbežky

Považského

podolia

sú

charakteristické výskytom kambizemí, v okolí mesta Bytča prevládajú hlavne rendziny,
a taktiež pseudoglejové nasýtené kambizeme vyskytujúce sa najmä na zvetralinách
rôznych hornín. Okolie mesta Považská Bystrica sa vyznačuje výskytom nasýtených
kambizemí, ktoré sú zväčša uložené na zvetralinách silikátovo-karbonátových hornín
a vápencoch, sporadicky sa v danej oblasti na sprašových hlinách, prípadne
svahovinách, vyskytujú pseudogleje typické. V páse tiahnucom sa v smere SV–JZ od
Považskej Bystrice až po Nové Mesto nad Váhom prevažujú kultizemné karbonátové
fluvizeme (na karbonátových aluviálnych sedimentoch), menej potom glejové fluvizeme.
Na sever od mesta Nemšová sa na sprašových hlinách vyskytujú pseudoglejové
luvizeme. Okolie mesta Trenčín je charakteristické výskytom jednak hnedozemí, ktoré sú
lokálne erodované, ďalej čiernicami, ktorých výskyt je viazaný prevažne na
nekarbonátové aluviálne sedimenty, a napokon aj rendzinami, ktoré dominujú najmä na
svahoch Trenčianskej vrchoviny, prípadne na úpätí Inoveckého predhoria pri obci
Mníchova Lehota (Halada a kol., 1998). Juhovýchodnú časť Považského podolia tvoria
podzoly. Tieto pôdy sa vyznačujú výskytom na terciérnych sedimentoch s výrazným

5

Samotnému vzniku kúpeľov predchádzala výstavba VN Nosice, kde pri hĺbení základovej jamy

priehradného múru v roku 1953 a následnom hydrogeologickom prieskume došlo k zachyteniu uhličitej
vody s vysokou koncentráciou minerálnych látok (najmä draslík, horčík, sodík, vápnik, železo a oxid uhličitý
(Kúpele Nimnica, online, 2013).
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zastúpením kremenného skeletu. Južné až juhozápadné výbežky Považského podolia
tvoria podľa Chrastinu (2009) kambizeme, prípadne pararendziny (pri obciach Drietoma,
Melčice-Lieskové), ktoré sa vyvinuli na zvetralinách pieskovcovo-slieňovcových hornín.

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia zaraďujeme severnú časť Považského
podolia (v okolí VN Hričov a mesta Bytča) do bukovej zóny, kryštalicko-druhohornej
oblasti, okresu Súľovské vrchy a 2 podokresov – Súľovské skaly, Manínska vrchovina
(Kol. autorov, 2002). K typickým spoločenstvám, ktoré v tejto oblasti prevládajú, patria
najmä karpatské dubovo-hrabové lesy či jaseňovo-brestovo-dubové lesy (pozdĺž rieky
Váh). Uvedené spoločenstvá zastupujú podľa Chrastinu (2009) hlavne hrab obyčajný,
prípadne dub zimný. Stredná časť vymedzeného územia, ktorá sa tiahne od mesta
Považská Bystrica až po Trenčín, patrí do bukovej zóny, flyšovej oblasti a okresov
Bytčianska kotlina, Ilavská kotlina a Biele Karpaty. Okolie mesta Považská Bystrica je
charakteristické výskytom dubových a cerovo-dubových lesov, prípadne bukových
lesov, v menšej miere potom aj karpatských reliktných borovicových lesov. Záplavové
územie rieky Váh v blízkosti mesta Nemšová je typické výskytom vŕbovo-topoľových
lesov. Halada a kol. (1998) uvádza, že v danej oblasti sú zo stromov najviac zastúpené
rôzne druhy topoľov (napr. topoľ biely, topoľ čierny), taktiež však vŕba biela a jelša
lepkavá. Oblasť od Trenčína až po Nové Mesto nad Váhom zaraďujeme do dubovej
zóny, horskej podzóny, flyšovej oblasti (okres Myjavská pahorkatina, podokres Brančské
bradlá, okres Trenčianska kotlina). Pozdĺž toku Váhu sú tu, podobne ako pri meste
Nemšová, hojne zastúpené vŕbovo-topoľové lesy. Južné až juhovýchodné výbežky
Považského

podolia

zaraďujeme

do

dubovej

zóny,

horskej

podzóny,

kryštalicko-druhohornej oblasti (okres Považský Inovec, podokres Inovecké predhorie).
Typickými spoločenstvami sú v danej oblasti hlavne xerotermné dubové lesy či travinné
spoločenstvá na skalách.
Skladba živočíšstva danej oblasti je tiež pomerne pestrá. V minulosti bolo živočíšne
spoločenstvo polí a lúk žijúce na horských svahoch a nive rieky Váh dlhodobo vystavené
antropogénnemu tlaku (najmä agrotechnické zásahy), preto kedysi početné stavy
bažanta obyčajného a jarabice poľnej boli do značnej miery zdecimované nadmernými
dávkami chemikálií v 70.–80. rokoch 20. storočia (Chrastina, 2009). Typickým pre danú
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oblasť je spoločenstvo živočíchov tečúcich a stojatých vôd a ich brehov, ktoré
predstavujú najmä rôzne druhy vážok a rakov, taktiež skokan zelený a mlok hrebenatý.
V južnej časti vymedzeného územia je dominantným spoločenstvo skál a skalných stien,
ktoré zastupujú orol skalný, sokol sťahovavý, prípadne rôzne druhy jašteríc a žiab.

Z hľadiska ochrany prírody patrí časť Považského podolia (od VN Hričov po mesto
Dubnica nad Váhom) do správy CHKO Strážovské vrchy, ďalšia časť vybraného územia
(od Dubnice nad Váhom po Nové Mesto nad Váhom) patrí do správy CHKO Biele
Karpaty.
CHKO Strážovské vrchy bola zriadená dňa 27. januára 1989 vyhláškou Ministerstva
kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ŠOPSR, online, 2013). Rozprestiera sa na
celkovej ploche 30 979 ha, pričom až 78 % jej plochy tvoria lesy, len 3 % zastupujú
zastavané a vodné plochy. Ku styku so záujmovým územím dochádza v blízkosti mesta
Považská Bystrica. V uvedenej CHKO platí 2. stupeň ochrany prírody6, pričom hlavným
dôvodom jej vyhlásenia bola snaha o zabezpečenie ochrany a racionálneho využívania
najzachovalejších častí prírodného prostredia Strážovských a Súľovských vrchov
(CHKO Strážovské vrchy, online, 2013). Na území CHKO Strážovské vrchy sa nachádza
celkovo 13 maloplošných chránených území (Štátny zoznam osobitne chránených častí
prírody SR, online, 2007a), pričom v oblasti Považského podolia sa rozprestierajú
celkovo 3 MCHÚ: konkrétne NPR Manínska tiesňava, NPR Podskalský Roháč
a PP Bosmany.
Medzi veľkoplošné chránené územia, ktoré sa rozprestierajú v záujmovej oblasti,
patrí aj CHKO Biele Karpaty, ktorá bola zriadená vyhláškou Ministerstva kultúry SSR
dňa 12. júla 1979. Uvedená CHKO, v ktorej taktiež platí 2. stupeň ochrany prírody,
zaujíma celkovú plochu 44 568 ha (Kuča a kol., 1992). Hranicu spomínanej CHKO
zasahujú juhozápadné výbežky Považského podolia, konkrétne pri obciach Drietoma,
Adamovské Kochanovce, Bošáca a Moravské Lieskové. Ako uvádzajú oficiálne stránky
CHKO Biele Karpaty (online, 2007), k hlavným dôvodom jej vyhlásenia patrila najmä
snaha o zachovanie a zveľaďovanie ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát
a celková pestrosť miestnej fauny a flóry. Na jej území sa celkovo nachádza až 45 MCHÚ

6

Uvedená stupnica ochrany prírody má 5 stupňov, 1. stupeň je najnižší, 5. najvyšší.
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(13 PR, 32 PP), z toho 13 MCHÚ (8 PR, 5 PP) sa rozprestiera v oblasti Považského
podolia.
K plošne najrozsiahlejším MCHÚ patrí PR Turecký vrch, v ktorej platí 4. stupeň
ochrany prírody. Uvedená rezervácia, ktorá zaujíma plochu 30,42 ha, sa nachádza pri
južných výbežkoch vymedzeného územia v blízkosti obce Trenčianske Bohuslavice. K jej
vyhláseniu došlo v roku 1984 Ministerstvom kultúry SSR a predmetom ochrany je najmä
ochrana xerotermných biocenóz s bohatým výskytom panónskych, pontických
a mediteránnych druhov na vedeckovýskumné a náučné ciele (Štátny zoznam osobitne
chránených častí prírody SR, online, 2007b). PR Turecký vrch bola predmetom mnohých
diskusií, najmä v súvislosti s modernizáciou železničnej trate č. 120.
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4 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
ANTROPOGÉNNYCH PROCESOV
V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
Za antropogénne geomorfologické procesy označuje Zapletal (1969) pochody
vytvárajúce zemský povrch, ktoré svojou činnosťou či existenciou priamo alebo
nepriamo podmieňuje človek. Týmito procesmi vznikajú, vyvíjajú sa a následne zanikajú
antropogénne formy reliéfu. Samotná činnosť človeka je v poslednom období natoľko
výrazná, že sa jednotlivé antropogénne procesy a tvary vzájomne prekrývajú.
Podľa Zapletala (1969) sú pri samotnom vývoji antropogénnych tvarov reliéfu
uplatňované 2 základné typy antropogénnych procesov, a to procesy priame a nepriame.
Priame antropogénne procesy sú také, ktoré prebiehajú iba podľa vôle človeka, prípadne
s využitím techniky. K týmto procesom zaraďujeme napr. antropogénnu degradáciu či
planáciu. Typickými tvarmi reliéfu, ktoré vznikajú v dôsledku pôsobenia uvedených
procesov, sú napr. haldy či sídelné terasy. Nepriame antropogénne procesy sú
zložitejšie – sú podmienené človekom i prírodným prostredím. Príkladom takýchto
procesov sú napr. antropogénna erózia, denudácia či antropogénne poklesy a zosuvy.
Demek (1984) popisuje 3 základné kategórie vplyvu ľudskej činnosti na georeliéf. Do
prvej

kategórie

zaraďuje

priame

alebo

nepriame

ovplyvňovanie

prírodných

geomorfologických procesov, kedy dochádza k ich urýchľovaniu či spomaľovaniu. Do
ďalšej kategórie patrí neúmyselné vytváranie povrchových tvarov, kedy sa na tomto
vytváraní spolu s činnosťou človeka významne podieľa aj príroda (typickým príkladom
je pokles povrchu poddolovaných oblastí). Poslednou kategóriou vplyvu človeka na
reliéf je plánované vytváranie nových antropogénnych tvarov reliéfu prostredníctvom
technogénnych procesov, ku ktorým zaraďujeme napr. antropogénnu rekultiváciu či
akumuláciu. Z predchádzajúceho popisu je zrejmé, že ľudská spoločnosť pôsobí na reliéf
3 hlavnými spôsobmi. Patrí k nim jednak ovplyvnenie prírodných endogénnych
a prírodných exogénnych geomorfologických procesov, taktiež aj vyvolávanie
antropogénnych technogénnych procesov (Demek, 1987).
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Kirchner a Smolová (2010) uvádzajú, že ovplyvnenie prírodných endogénnych
geomorfologických

procesov

sa

najčastejšie

prejavuje

v

oblastiach

intenzívnej

podpovrchovej ťažby nerastných surovín, ďalej v oblastiach s veľkoobjemovým
čerpaním podzemnej vody či v miestach veľkého zaťaženia zemského povrchu. Uvedení
autori ďalej rozlišujú 2 základné typy ovplyvnenia prírodných endogénnych
geomorfologických procesov. Prvým je prerozdeľovanie statických tlakov na povrchu
reliéfu, ku ktorému dochádza najčastejšie pri výstavbe veľkých stavieb, ktoré svojou
hmotnosťou výrazne zaťažujú podložie, ako je napr. výstavba vodných nádrží, veľkých
priemyselných areálov či veľkých dopravných plôch (napr. letisko či mimoúrovňové
križovatky). V dôsledku takéhoto zaťaženia následne dochádza k prehýbaniu zemského
povrchu a vzniku synklinál. Pri zaťažení povrchu občas môže dôjsť k zemetraseniam
vyvolaným ľudskou činnosťou, ktoré Kirchner a Smolová (2010) označujú pojmom
indukovaná seizmicita. V záujmovom území k nej môže dochádzať pri odstreloch
a následnej povrchovej ťažbe v lome Tunežice. Enviroportál (online, 2011) uvádza, že
zdrojom slabých otrasov v danom lome sú trhacie práce, ktoré súvisia so sekundárnym
rozpojovaním nadmerných kusov horniny. V dôsledku minimalizácie účinkovej
indukovanej seizmicity na blízke okolie je v uvedenom lome používaná na ťažbu
horninových sedimentov technológia viacradových časových otrasov, čo znamená, že
čiastkové nálože vybuchujú v rôzne odstupňovaných časových intervaloch. Jednotlivé
trhacie práce, ktoré sú z časového hľadiska veľmi ojedinelé (približne 3x mesačne), sú
navrhnuté tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov v okolitých obciach Tunežice
a Nozdrovice.
Druhým typom ovplyvnenia prírodných endogénnych geomorfologických procesov
je prerozdeľovanie dynamických tlakov v zemskej kôre. Najviac antropogénnych
zásahov, ktoré ovplyvňujú redistribúciu dynamických tlakov v zemskej kôre, sa viaže na
oblasti ťažby ropy a zemného plynu, ďalej na lokality čerpania značného objemu
podzemných vôd, prípadne na miesta poddolované baníckou činnosťou. V záujmovej
oblasti sa však takéto lokality nenachádzajú.
Ďalším spôsobom, ktorým ľudská spoločnosť pôsobí na georeliéf, je ovplyvnenie
prírodných exogénnych geomorfologických procesov. Medzi tieto procesy zaraďujú
Kirchner a Smolová (2010) také procesy, ktorých hlavný činiteľ je exogénny (vonkajší),
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napr. zvetrávanie, svahové, fluviálne, eolické procesy a procesy spojené s pôsobením
podzemnej vody.
Ovplyvnenie samotných prírodných exogénnych geomorfologických procesov
činnosťou človeka sa prejavuje buď ich urýchlením, prípadne spomalením. Urýchlenie sa
prejavuje

vo

väčšej

geomorfologických

rýchlosti

procesov,

a

ktoré

intenzite
sú

priebehu

vyvolané

samotných

zámernými

či

prírodných
nezámernými

antropogénnymi aktivitami (Kirchner, Smolová, 2010). Vo vymedzenom území sa
môžeme stretnúť s procesom chemického zvetrávania, ktorý sa najviac prejavuje na
hradných múroch Trenčianskeho hradu. V dňoch 6.–7. 3. 2003 došlo na hrade zatiaľ
k najväčšej havárii, a síce k zrúteniu časti západného opevnenia. Závacký (2003) udáva,
že hlavnou príčinou zrútenia bol štruktúrny rozpad stavebného materiálu vyvolaný
vplyvom dlhodobého nepriaznivého pôsobenia erózie, ktorú spôsobila zvýšená vlhkosť
muriva vplyvom vysokej nasiaknutosti materiálu. Negatívny vplyv vody bol
zvýraznený tým, že sa jednalo o kyslú zrážkovú vodu, ktorá rýchlejšie vylúčila vápenaté
zlúčeniny z muriva. Tento zložitý a dlhodobý chemicko-fyzikálny proces spôsobuje
rozpad materiálu na štrukturálnej úrovni tým, že presakujúca voda rozpúšťa karbonáty
a následne ich transportuje na povrch konštrukcie (lícnu stranu hradby), kde spätne
rekryštalizujú.

Ďalších

spolupôsobiacich

príčin

havárie

bolo

niekoľko,

napr.

nedostatočná kvalita murovacieho materiálu (pieskovce, bridlice), ktoré sú na takto
extrémne namáhané konštrukcie nevhodné či absencia povrchového odvodnenia
a dažďovej kanalizácie horného hradu, čím dochádzalo k vsakovaniu dažďovej vody do
zásypovej zeminy.
V roku 2005 začali stavebné práce spojené s kompletným rozobratím zvyšku
poškodeného približne 15 m vysokého a 20 m širokého hradného múru. Z dôvodu
lepšieho monitorovania pohybu hradných múrov došlo v roku 2006 k osadeniu meracích
bodov na 4 vybraných trhlinách opevnenia Trenčianskeho hradu. Z výsledkov meraní,
ktoré vo svojom príspevku uvádza Petro a kol. (online, 2012) vyplýva, že pohybové
tendencie lineárneho charakteru na trhlinách stanovíšť SM1, SM2 a SM4 vypovedajú
o stabilite týchto parciálnych častí horninového masívu. Namerané údaje na stanovišti
SM3 vypovedajú o tom, že sa daná trhlina pomaly uzatvára.
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Obr. 5 Pozície meracích bodov na Trenčianskom hrade (Petro a kol., online, 2012)

Obr. 6 Pohyby trhliny hradného múru na stanovišti SM3 (Petro a kol., online, 2012)

K urýchľovaniu svahových procesov dochádza v Považskom podolí najmä
z dôvodu odlesňovania, ktoré v súčasnosti prebieha hlavne pri výstavbe obytných
domov v meste Trenčín (v blízkosti lesoparku Brezina), a taktiež z dôvodu vibrácií
a otrasov na svahoch, ktoré výrazne postihujú skalné masívy nachádzajúce sa v blízkosti
železničnej trate č. 120 (veľmi dobre viditeľné sú zosuvy horninového materiálu napr. pri
Ivanovskej skale nachádzajúcej sa v južnej časti záujmového územia).
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Fluviálne procesy sú v záujmovom území najčastejšie ovplyvnené výstavbou
technických zariadení na riekach či už sa jedná o vodné nádrže, prípadne hate.
Významný vplyv na uvedené procesy má aj samotná úprava korýt vodných tokov.
Príkladom môže byť regulácia koryta rieky Váh v meste Trenčín z obdobia 16. storočia,
ktorá umožnila budovanie infraštruktúry v centre mesta. V spomínanom meste
dochádza v dôsledku výstavby nového cestného a železničného mosta aj v súčasnosti
k čiastočným úpravám koryta rieky Váh. Na fluviálne procesy má v Považskom podolí
významný vplyv aj proces odlesňovania. Chrastina (2009) s odkazom na Krippela (1986)
udáva, že rapídny úbytok lesov začal vo východnej až južnej časti vymedzeného územia
už v 14. storočí. Hlavným dôvodom odlesňovania bola výstavba nových sídiel či ťažba
dreva. Spomínané odlesňovanie malo za následok odplavovanie jemnozeme zo svahov,
vďaka čomu dochádzalo k prehlbovaniu existujúcich strží až po skalný podklad.
Odlesňovanie sa negatívne prejavilo aj v okolí mesta Trenčín, kde na prelome
14. a 15. storočia dochádzalo k početným záplavám na rieke Váh a jej prítokoch, ktoré
výrazne poškodzovali okolité sídla i poľnohospodársku krajinu.
V súčasnosti k urýchleniu povrchového odtoku v záujmovom území významne
prispieva hlavne budovanie nových zastavaných plôch, ako sú nové cestné komunikácií,
parkoviská či priemyselné areály, kedy betónová či asfaltová plocha znižuje infiltračný
priestor a tým dochádza k urýchleniu spomínaného odtoku (Mikulovský, 2012).
Antropogénne zásahy, ktoré smerujú ku spomaleniu prírodných exogénnych
geomorfologických

procesov

a

sú

realizované

prostredníctvom

technických

a biotechnologických opatrení, rozdeľujú Kirchner a Smolová (2010) do 2 skupín. Prvú
tvoria opatrenia v antropogénne ovplyvnenom reliéfe, ktoré vedú k opätovnému
navráteniu prirodzeného režimu (príkladom je znovuobnovenie prirodzeného režimu
vodného toku), druhou skupinou sú také opatrenia, kedy výrazná intenzita prírodných
procesov neovplyvnených činnosťou človeka významne ohrozuje stabilitu vybraného
územia (napr. zosuvné územie podmienené geologickou stavbou). Vo vybranom území
sú realizované opatrenia vedúce k spomaleniu najmä svahových a fluviálnych procesov.
Medzi technické opatrenia, ktoré napomáhajú spomaleniu svahových procesov,
patria oporné múry chrániace cestné komunikácie i železničné trate pred prípadným
zosuvom. Oporné múry sú v záujmovom území vybudované pri oboch portáloch
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železničného tunela Turecký vrch, taktiež aj na viacerých miestach popri diaľnici D1.
V záujmovom území sú tiež použité gabióny7. Tieto prvky môžeme vidieť napr. pri
cestnom nadjazde v obci Opatová či na ulici Horný Šianec v meste Trenčín, kde gabióny
zabraňujú možným zosuvom časti lesoparku Brezina.

Obr. 7 Oporný múr pri južnom portáli

Obr. 8 Gabión vybudovaný na ulici

železničného tunela Turecký vrch

Horný Šianec v meste Trenčín

(Tomáš Mikulovský, 08/2013)

(Tomáš Mikulovský, 04/2014)

Pri prácach spojených s modernizáciou železničnej trate č. 120 dochádza
v súčasnosti vo vymedzenom území k rekonštrukcii či novému vybudovaniu
odvodňovacích priekop, ktoré zabezpečujú rýchly odvod zrážkovej vody tak, aby
nedochádzalo k jej infiltrácii do komunikačných násypov, na ktorých je uložená
železničná trať.
Ľudská spoločnosť v súčasnosti pôsobí na reliéf aj prostredníctvom techniky, preto
sa všetky procesy a tvary reliéfu nimi vzniknuté súhrnne označujú pojmom technogénne
pochody. Medzi tieto pochody v kultúrnej krajine zaraďuje Demek (1984, 1987)
antropogénne

zvetrávanie,

agradáciu,

degradáciu,

transport

a

rekultiváciu.

Antropogénnym zvetrávaním rozumieme umelé rozvoľnenie hornín a zeminy a ich
následné prispôsobenie potrebám ľudskej spoločnosti (Kirchner, Smolová, 2010).
K rozvoľneniu hornín dochádza napr. pri ťažbe nerastných surovín, prípadne pri
výstavbe dopravnej infraštruktúry. V záujmovom území sa môžeme s antropogénnym

7

Jedná sa o drôtovo-kamenné konštrukcie slúžiace k prenášaniu zemných tlakov (napr. oporné múry),

taktiež aj ako opevnenie pri stabilizácii brehov upravovaných vodných tokov. Sú vytvorené z kameňov
väčšej

zrnitosti

a

do

pravidelného

tvaru

sú

(Kircher, Smolová, 2010).
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upravené

pomocou

korózii

odolného

drôtu

zvetrávaním stretnúť napr. v kameňolome pri obci Mníchova Lehota nachádzajúcej sa
pri východných výbežkoch záujmového územia, kde dochádza k ťažbe vrchnotriasového
dolomitu. Charakteristickým znakom týchto dolomitov je spôsob zvetrávania a rozpadu
na jemnú drvinu až dolomitickú múčku (Baláž, Kúšik, 2011).
Demek (1984) definuje antropogénnu agradáciu ako súbor procesov, ktoré vedú
k vytváraniu konvexných foriem reliéfu, kedy dochádza k zvyšovaniu úrovne terénu
navozením materiálu. Typickým príkladom týchto procesov je v Považskom podolí
budovanie dopravných násypov spojených s výstavbou cestných nadjazdov ponad
modernizovanú železničnú trať. Pri antropogénnej degradácii naopak dochádza
k znižovaniu úrovne terénu a tým k vytváraniu konkávnych foriem reliéfu
(Demek, 1984). Vo vymedzenom území boli v minulosti agradačné procesy spojené so
zabezpečením plynulého vedenia cesty I/50 svažitým terénom v blízkosti obcí Drietoma
a Chocholná-Velčice, v súčasnosti k týmto procesom dochádza pri budovaní cestných
podjazdov pod modernizovanou železničnou traťou č. 120.
V priebehu hospodárskej činnosti dochádza k doprave značného množstva
materiálov, akými sú napr. nerastné suroviny, stavebné materiály, prípadne zemina.
Túto dopravu označujú Kirchner a Smolová (2010) súhrnným pojmom antropogénny
transport. K tomuto transportu dochádza v záujmovom území prakticky nepretržite, či
už sa jedná napr. o dopravu vyťažených hornín z lomu Ladce do cementárne v neďalekej
obci, prípadne transport materiálu pre stavebné práce spojené s už spomínanou
modernizáciou železničnej trate.
Rekultiváciou označuje Demek (1984) súbor opatrení, ktoré vedú k dlhodobému
zlepšovaniu pôdy spustošenej ľudskou činnosťou, prípadne prírodnými vplyvmi.
Cieľom rekultivácie však nie je návrat k pôvodnej prírodnej krajine, ale tvorba takého
stavu v krajine, ktorý by zabezpečil optimálne fungovanie prírodných prvkov krajiny.
V meste Trenčín došlo k čiastočnej rekultivácii skládky odpadu Trenčín – Zámostie,
rekultiváciou

prešli

aj

vybrané

lokality

novovybudovaného tunela Turecký vrch.
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nachádzajúce

sa

v

tesnej

blízkosti

Samotné antropogénne procesy viacerí autori (napr. Demek (1984, 1987), Kirchner
a Smolová (2010), prípadne Červinka (1995)) rozdeľujú aj z hľadiska tzv. genetickej
klasifikácie

na

procesy

poľnohospodárske

(agrárne),

ťažobné

(montánne),

sídelné

priemyselné

(urbánne),

dopravné

(industriálne),
(komunikačné),

vodohospodárske, vojenské (militárne), pohrebné (funerálne), oslavné (celebrálne),
rekreačné a športové.
V záujmovej oblasti v súčasnosti neprebiehajú žiadne oslavné ani vojenské procesy,
sporadicky sa môžeme stretnúť s procesmi funerálnymi, prípadne agrárnymi.
Priemyselné
a

antropogénne

podpovrchových

procesy,

priemyselných

ktoré

podmieňujú

antropogénnych

tvarov

vznik
reliéfu,

povrchových
prebiehajú

v súčasnosti najmä v blízkosti mesta Púchov, kde z dôvodu rozširovania priemyselného
závodu Continental Matador Rubber dochádza terénnymi úpravami k záberu novej plochy
a tým aj k plošnému rozširovaniu existujúcej industriálnej plošiny. Uvedený závod sa
bude po svojom rozšírení rozprestierať na celkovej ploche približne 55 ha. Podobné
terénne práce prebiehali v záujmovom území (konkrétne v meste Trenčín) aj v roku 2010,
kedy boli spojené s budovaním závodu AU Optronics, ktorý sa rozprestiera na ploche
približne 30 ha. K vzniku industriálnej plošiny došlo aj v priemyselnej zóne Ilava, kde sa
v súčasnosti nachádza Logistické centrum Kaufland a závod Leoni Autokabel Slovakia.

Obr. 9 Pohľad na závod AU Optronics

Obr. 10 Pohľad na závod Continental

Trenčín (Tebodin, online, 2014)

Matador Rubber v Púchove
(Autoviny, online, 2007)

Významnými v záujmovom území sú tiež procesy rekreačné a športové, pri ktorých
dochádza k povrchovým úpravám terénu a ten je tak následne prispôsobený pre
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športové aktivity. Vo vybranom území došlo v posledných rokoch k rekonštrukcii
športových areálov nachádzajúcich sa v blízkosti základných škôl. Typickým príkladom
sú zrekonštruované športové areály v meste Trenčín pri základnej škole na ulici
L. Novomeského či pri základnej škole na Hodžovej ulici.

Obr. 11 Areál pri ZŠ L. Novomeského

Obr. 12 Areál pri ZŠ na Hodžovej ulici

(Tomáš Mikulovský, 08/2011)

(Tomáš Mikulovský, 08/2012)

V blízkosti hate Trenčianske Biskupice postupne začínajú stavebné práce spojené
s výstavbou golfového a športovo-relaxačného areálu. Enviroportál (online, 2013b) píše,
že v danej lokalite bude postupne vybudované 9-jamkové golfové ihrisko, a taktiež
ihriská pre plážový volejbal či petang, pričom celková rozloha daného areálu bude 10 ha.
Vybudovanie daného areálu v uvedenej lokalite prináša však aj značné riziká. Jedným
z takýchto rizík je aj blízkosť koryta rieky Váh, pričom v prípade výskytu 100-ročnej
vody by došlo k zatopeniu až 2/3 daného športového areálu.
Najvýznamnejšie antropogénne pochody, ktoré prebiehajú v záujmovom území,
však patria do kategórie ťažobných, vodohospodárskych a dopravných procesov, pričom
predložená diplomová práca o nich bližšie pojednáva v nasledujúcich kapitolách.
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5 VPLYV ŤAŽBY NERASTNÝCH SUROVÍN NA
RELIÉF ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
Oblasť Považského podolia bola už od dávnej minulosti ovplyvnená ťažbou
nerastných surovín. Samotná ťažba bola viazaná najmä na riečne nivy významných
vodných tokov pretekajúcich záujmovým územím, konkrétne Váhu či Vláry.
Intenzívna ťažba vápencov, dolomitov, slieňov a bridlíc z dnovej akumulácie rieky
Váh začala hrať významnú úlohu v oblasti Považského podolia už v období 19. storočia.
Vyťažené vážske sedimenty sa následne používali jednak ako stavebný materiál,
pomocou ktorého dochádzalo k spevňovaniu dopravných ciest v záujmovom území,
svoje uplatnenie nachádzali aj pri úpravu verejných priestranstiev (Chrastina, 2009).
Príkladom takto upraveného priestranstva je Mierové námestie v Trenčíne, ktoré bolo na
konci 19. storočia vydláždené pomocou vážskych okruhliakov. Hanušin (2005) píše, že
v období 30.–40. rokov 20. storočia prebiehala ťažba štrkopieskov aj v blízkosti
železničného mosta v Trenčíne. Tieto vyťažené štrkopiesky sa následne dopravovali
pomocou banských vozíkov po dočasných koľajniciach na stavbu a následné
spevňovanie ochrannej hrádze na pravom brehu rieky Váh. Uvedené technické úpravy
brehov rieky Váh následne umožnili stavebný rozmach mestskej časti Zámostie, ktorá
bola dovtedy značne pustošená povodňami. Nemenej významné štrkoviská sa
v minulosti nachádzali aj pri obciach Kostolná-Záriečie, Zamarovce (tzv. Zamarovské
jamy) a Košeca.
Údolie rieky Vláry bolo jednak v minulosti, tak i v súčasnosti, intenzívne využívané
na ťažbu nerastných surovín. V dávnejšej minulosti dochádzalo k otváraniu menších
dobývacích pri výstavbe železničnej trate z Horného Srnia do Vlárskeho priesmyku,
ktorá prebiehala na konci 19. storočia. K týmto najstarším dobývacím priestorom
môžeme pričleniť 2 malé lomy nachádzajúce sa v údolí rieky Vlára medzi obcou Horné
Srnie a osadou Rajkovec. Hlavnou ťaženou surovinou v týchto lomoch boli pieskovce,
ktoré sa následne používali ako materiál na budovanie dopravných násypov. Tieto
dobývacie priestory sú však v súčasnosti už nevyužívané a s rozličnou intenzitou v nich
prebiehajú sukcesné procesy. K mladším dobývacím priestorom v údolí Vláry patrí aj
lokalita Čaganov, kde dochádzalo k ťažbe vápencov, avšak aj v tejto lokalite je už ťažba
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ukončená, pričom s jej využívaním sa v budúcnosti nepočíta. Ložiská nerastných surovín
sa nachádzali aj v katastri mesta Nemšová, kde dochádzalo k ťažbe tehliarskych surovín
a štrkopieskov. Tieto ložiská sú však v súčasnosti rekultivované a využívajú sa na iné
účely (Enviroportál, online, 2013a).

Samotná ťažba nerastných surovín vyvoláva ťažobné antropogénne procesy, pri
ktorých vznikajú jednotlivé ťažobné antropogénne tvary reliéfu. Tie Kirchner a Smolová
(2010) rozlišujú na vlastné a sprievodné ťažobné tvary. Vlastné ťažobné tvary môžu
vzniknúť povrchovou i podpovrchovou ťažbou, pri ktorej dochádza k vyťaženiu
značného objemu nerastných surovín, ktoré sú následne transportované, pričom dôjde aj
k uloženiu časti odpadného materiálu. V záujmovom území tieto tvary zastupujú
kameňolom, pieskovňa, ťažobná halda a odkalisko.
Kameňolom je deštrukčný ťažobný antropogénny tvar, ktorý slúži k ťažbe
stavebného kameňa ako úžitkovej suroviny pre stavebné, priemyselné či iné účely. Jedná
sa o konkávnu formu reliéfu, ktorá vznikla antropogénnym znížením terénu v dôsledku
vybratia

povrchového

materiálu

(Kirchner,

Smolová,

2010).

Podľa

založenia

kameňolomu v teréne klasifikuje Zapletal (1969) dva druhy kameňolomov – stenové
a jamové. V stenovom kameňolome, ktorý je založený na svahu, dochádza k ťažbe
suroviny na šikmej pracovnej stene uklonenej k základni. Pri veľkej výške danej steny
dochádza k jej rozdeleniu na niekoľko stupňov (poschodí) a vzniká tak etážový
kameňolom, ktorý je špeciálnym prípadom stenového kameňolomu. Príkladom takéhoto
kameňolomu je Kameňolom Butkov, ktorý sa nachádza v blízkosti obce Ladce. Ďalším
typom kameňolomu je jamový kameňolom. Jedná sa o taký typ kameňolomu, ktorý je
založený v plochom teréne, kde nie je možné uskutočniť antropogénnu otvárku
prírodného terénu z boku pomocou stenového kameňolomu (Kirchner, Smolová, 2010).
Keďže je jamový kameňolom typickým príkladom konkávnej formy reliéfu s vyvinutými
okrajmi a hlbokou panvovou kotlinou, jeho hlavnou nevýhodou vyplývajúcou
z morfológie je najmä náročná doprava vyťaženého kameňa, a tiež nutnosť odčerpávania
naakumulovanej vody z dna samotného kameňolomu (Zapletal, 1969).
Pieskovňa je podľa Kirchnera a Smolovej (2010) antropogénnym tvarom reliéfu,
ktorý je určený pre ťažbu a úpravu piesku. Často má tvar zníženiny zatopenej vodou,
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ktorá vzniká ťažbou v údolných nivách či najnižších terasových stupňoch. Ťažba
v údolnej nive dosahuje úrovne hladiny podzemnej vody a vedie tak k vzniku nových
vodných plôch, ktoré sa po ukončení ťažby môžu využívať ako zdroje pitnej vody či na
športové a rekreačné účely. Vo vybranom území sa pieskovňa nachádza napr. pri jeho
najjužnejších výbežkoch, konkrétne v blízkosti Nového Mesta nad Váhom.
Ďalším

ťažobným

antropogénnym

tvarom

reliéfu

nachádzajúcim

sa

vo

vymedzenom území je ťažobná halda. Zapletal (1969) ju definuje ako tvar reliéfu, ktorý
vzniká pri baníckej činnosti ako skládka hlušiny vyťaženej pri dobývaní nerastu,
prípadne pri jeho úprave či pri priemyselných prácach spojených so samotným
zahájením ťažby nerastnej suroviny. Haldy vznikajú ako vedľajší produkt hlavne z toho
dôvodu, pretože pre ťažobné spoločnosti je značne nevýhodné opätovne vracať hlušinu
do vyťaženého priestoru. Kirchner a Smolová (2010) v základnej typológii rozlišujú
tzv. odvaly (vznikajú z hlbinného materiálu) a výsypky (sú vytvorené z materiálu
z povrchových baní). Príkladom odvalu v oblasti Považského podolia je odval
nachádzajúci sa v DP Rožňové Mitice. HBÚ v Banskej Štiavnici (online, 2014b) uvádza,
že plošný záber daného odvalu dosahuje 0,80 ha, celkové množstvo uloženého materiálu
je 68 700 m3.
Posledným vlastným ťažobným tvarom reliéfu, ktorý je zastúpený v záujmovom
území, je odkalisko. Jedná sa o prírodne či umelo ohraničený priestor, ktorý slúži
k trvalému, prípadne prechodnému uskladneniu hydraulicky dopravovaného odpadu
(kalu). Podľa vzniku môžeme klasifikovať odkaliská ťažobné, priemyselné a agrárne
(Kirchner, Smolová, 2010). Vo vymedzenom území sa odkalisko nachádza v blízkosti
DP Beluša I. Jeho plocha dosahuje 0,25 ha (HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014b).
Sprievodné ťažobné tvary vznikajú nezámerne v dôsledku podpovrchovej ťažby.
Príkladom takýchto tvarov reliéfu sú napr. poklesové zníženiny vznikajúce poklesom
povrchu v poddolovanej oblasti, prípadne pinky, ktoré vznikajú rýchlym prepadnutím
podpovrchových banských diel (Kirchner, Smolová, 2010). Uvedené tvary reliéfu sa však
v záujmovej oblasti nevyskytujú.
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Vznik samotných ťažobných antropogénnych tvarov reliéfu v záujmovom území je
úzko spätý s ťažbou nerastných surovín. V oblasti Považského podolia v súčasnosti
prebieha najmä ťažba dolomitov, vápencov, štrkopieskov a stavebného kameňa. Ťažba
uvedených nerastných surovín sa v záujmovom území koncentruje hlavne do
6 významných dobývacích priestorov, konkrétne DP Rožňové Mitice, DP Horné Srnie I.,
DP Ladce II., DP Dubnica nad Váhom, DP Malá Bytča, DP Tunežice.
Dolomity patria do skupiny sedimentárnych karbonátových hornín. Ich hlavnou
horninotvornou zložkou je minerál dolomit, prímes tvoria ďalšie minerály rozličného
pôvodu a zloženia ako napr. kalcit, magnezit a siderit (Baláž, Kúšik, 2011). Hlavné
využitie dolomitov je v hutníctve železa, stavebníctve, prípadne v sklárskom
a keramickom priemysle.
V záujmovom území prebieha ťažba dolomitov v DP Rožňové Mitice, ktorý sa
nachádza v katastri obcí Mníchova Lehota a Rožňové Mitice pri juhovýchodných
výbežkoch vymedzeného územia. Uvedený DP bol zriadený dňa 2. 5. 1974 na základe
rozhodnutia Ministerstva stavebníctva SSR (Enviroportál, online, 2008b).

Obr. 13 Dobývací priestor Rožňové Mitice

Obr. 14 Dobývací priestor Rožňové Mitice

(Tomáš Mikulovský, 08/2011)

(Tomáš Mikulovský, 08/2011)

Geologicky je celé ložisko súčasťou jadrového pohoria Strážovské vrchy, pričom je
budované komplexom karbonátových hornín, ktoré sú priraďované k chočskému
príkrovu

(Kameňolomy

s.r.o.,

online,

2014b).

Ťažba

dolomitu

sa

podľa

Enviroportálu (online, 2008b) koncentruje do 4 povrchových lokalít. Jedná sa o lokality
Severná stena, Hroblica, Borinka, lom Trenčianske Mitice. V lokalite Borinka však
postupne dôjde k technickej rekultivácii. Pred jej dokončením sa predpokladá vyťaženie
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dolomitu na ťažobnom reze, ktorý má pracovnú plošinu umiestnenú v nadmorskej
výške 325,00 m n. m. a je otvorený v S-J smere. Dobývanie bude pokračovať západným
smerom, pričom dôjde k vyťaženiu približne 120 000 m3 dolomitov, ďalších približne
30 000 m3 bude vyťažených pri úprave ťažobných rezov v juhovýchodnom cípe danej
lokality (Enviroportál, online, 2013d). Samotná technická rekultivácia bude pozostávať
z navezenia zeminy do priestoru pracovnej plošiny a do jestvujúcej ťažobnej jamy, ktorá
vznikla z dôvodu preťaženia územia mimo hraníc dobývacieho priestoru, a z úpravy
svahov lomových stien na bezpečné sklony. Hlavným účelom likvidácie ťažobnej
lokality Borinka je podľa Enviroportálu (online, 2013d) zmiernenie, prípadne úplné
odstránenie záporných účinkov ťažobných prác, a príprava územia pre jeho ďalšie
využitie po úplnom doťažení zásob dolomitov. Taktiež sa očakáva zlepšenie po
ekologickej a estetickej stránke.
Dobývaním dolomitu sa v uvedenom DP zaoberá spoločnosť Kameňolomy s.r.o.,
ktorá vznikla v roku 1995 a svojou činnosťou nadväzuje na firmu Kameňolomy
a štrkopieskovne š.p. Nové Mesto nad Váhom (Kameňolomy s.r.o., online, 2014a).
Na grafe na nasledujúcej strane môžeme vidieť množstvo vyťaženého dolomitu
v období rokov 1998–2012 v DP Rožňové Mitice. Značný nárast v množstve vyťaženého
materiálu v roku 2010 je možné odôvodniť opätovným oživením dopytu po surovine
v dôsledku prekonanej hospodárskej krízy. V rovnakom období (1998–2012) prakticky
nedochádzalo k výraznejším výkyvom v počte zamestnancov podieľajúcich sa na ťažbe
suroviny. HBÚ v Banskej Štiavnici (online, 2014a) uvádza, že v rokoch 1998–2006 sa na
ťažbe nerastných surovín v danom DP podieľalo 16 pracovníkov, v roku 2007 ich počet
vzrástol na 19. V nasledujúcom období rokov 2008–2011 klesol počet pracovníkov na 10,
v roku 2012 sa na ťažbe podieľalo už len 8 pracovníkov.
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Obr. 15 Množstvo vyťaženého dolomitu v DP Rožňové Mitice v období rokov 1998–2012
(HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014a, upravené)

Najvýznamnejšou nerastnou surovinou, ktorá sa ťaží v oblasti Považského podolia,
je vápenec8. V záujmovej oblasti prebieha ťažba vápencov a cementárskych surovín
v DP Rožňové Mitice, DP Horné Srnie I., DP Ladce II.
V DP Rožňové Mitice prebieha, okrem už vyššie spomenutej ťažby dolomitu, aj ťažba
vápenca pre špeciálne účely. K najväčšiemu rozvoju ťažby dochádza v uvedenom DP až
po roku 2008. Dovtedy prebiehala ťažba vápenca čiastočne len v roku 1998, avšak
množstvo vyťaženej suroviny nebolo nijak výrazné (dosiahlo hodnotu 2 kt/rok),
v období nasledujúcich 10 rokov sa ťažobné aktivity v DP Rožňové Mitice sústreďovali
len na ťažbu dolomitu. Samotná ťažba vápenca sa v danom DP realizuje len v lokalitách
Severná stena a Hroblica. Enviroportál (online, 2008b) ďalej uvádza, že ťažobná lokalita
8

Jedná sa o sedimentárnu karbonátovú horninu prekambrického až recentného veku, ktorá tvorí približne

15 % sedimentárnej litosféry. Jej hlavnou horninotvornou zložkou je uhličitan vápenatý. Baláž a Kúšik (2010,
2011) ďalej rozdeľujú vápence a cementárske suroviny podľa použiteľnosti na vysokopercentné vápence
(obsah uhličitanu vápenatého > 97 %), cementárske korekčné a sialitické suroviny, vápnité sliene a ostatné
vápence. Vysokopercentný vápenec je surovina používaná najmä v chemickom priemysle (výroba celulózy),
v sklárskom a keramickom priemysle. Cementárske korekčné a sialitické suroviny sa používajú hlavne na
úpravu oxidov kremičitého a hlinitého, tiež v zmesi na výpal slinku, čím umožňujú korigovať chemické
zloženie základnej suroviny. Vápnité sliene sa najčastejšie používajú na výrobu cementu.
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Severná stena sa postupne ťaží v rezoch od 502 m n. m. do 362 m n. m., pričom
maximálna povolená výška ťažobného rezu je 18,5 m. V lokalite Hroblica, ktorá sa
nachádza v JZ časti DP Rožňové Mitice, je ťažba realizovaná v rezoch od 405 m n. m. do
364 m n. m. V lokalite Borinka postupne prebieha doťaženie vápencov, v lokalite lom
Trenčianske Mitice v súčasnosti ťažba nie je realizovaná.

Obr. 16 Množstvo vyťaženého vápenca v DP Rožňové Mitice v období rokov 1998–2012
(HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014a, upravené)

Ďalšou významnou lokalitou v Považskom podolí, kde prebieha ťažba vápenca
a ostatných cementárskych surovín, je DP Horné Srnie I. nachádzajúci sa pri západných
výbežkoch vymedzenej oblasti v katastri obcí Horné Srnie, Nemšová, Borčice.
Spomínaný DP bol zriadený dňa 15. 7. 1980 na základe rozhodnutia Ministerstva
výstavby a stavebníctva SSR (Enviroportál, online, 2010). Dotknuté územie je
z geologického hľadiska súčasťou Bielych Karpát, ktoré sú budované jednotkami
flyšového a bradlového pásma. Uvedený DP sa člení na 6 ťažobných lokalít (konkrétne
lokality Skalica-Samašky, Salaš, Ostrá hora, Dlhé pole, Východné bradlo a Kremenica).
Podľa vypracovaných štúdií Enviroportálu (online, 2010, 2013a) sú ťažobné lokality
Skalica-Samášky a Salaš budované czorzstýnskou jednotkou bradlového pásma.
Surovinu reprezentujú púchovské sliene a svetlé krinoidové vápence. Obidve lokality
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majú zložitú vrásovo-zlomovú stavbu, pričom sú tektonicky rozsegmentované. Báza
zásob na lokalite Skalica-Samášky je na úrovni 240 m n. m., pričom mocnosť samotnej
suroviny overená prieskumnými prácami dosahuje 5–37 m, báza zásob na lokalite Salaš
je na úrovni 320 m n. m. a mocnosť suroviny 20–30 m. Zásoby v uvedených lokalitách sú
však už do väčšej miery odťažené. Samotný vyťažený priestor je využívaný na ukladanie
zemín nevhodných pre cementárske účely. V lokalite Ostrá hora tvoria surovinu taktiež
púchovské sliene, zastúpené sú však aj krinoidové a hľuznaté vápence. Ich zásoby boli
vypočítané po úroveň 360 m n. m., pričom mocnosť ložiska sa pohybuje v rozmedzí
5–80 m. Ložiskový úsek Dlhé pole je charakterizovaný výskytom vrstevnatých slienitých
vápencov. Ložisko sa rozkladá na ploche približne 250 x 930 m, pričom bilančné zásoby
boli vypočítané na bázu 310 m n. m. a maximálna mocnosť suroviny dosahuje približne
105 m. Ložiskový úsek Východné bradlo je charakteristický výskytom púchovských
slieňov a piesčito-krinoidových vápencov. Samotný ložiskový úsek tvoria 2 samostatné
telesá vápencov nepravidelných tvarov, ktoré sú oddelené púchovskými slieňmi, pričom
teleso v SZ časti má rozmery 150 x 150 m a maximálnu mocnosť 75 m, druhé teleso má
rozmery 200 x 90 m a mocnosť približne 39 m. Poslednou ťažobnou lokalitou v danom
DP je lokalita Kremenica, ktorá je priamym pokračovaním ložiska Východné bradlo. Jej
charakteristickou črtou je synklinálna stavba pruskej jednotky.
Z vypracovanej štúdie Enviroportálu (online, 2010) vyplýva, že pri ťažobných
prácach v období rokov 2011–2015 (v porovnaní s obdobím rokov 2006–2010) postupne
dôjde v danom DP k novému záberu plochy. V lokalite Dlhé pole, kde sa ťažobné práce
sústreďujú hlavne do severnej časti ložiska, bude zabraná nová plocha o celkovej rozlohe
3,49 ha. V severnej časti ložiska zároveň pokračuje ťažba slienitých vápencov v rezoch od
373 m n. m. do 363 m n. m., pričom ťažobné práce sú realizované tak, aby došlo
k vyťaženiu týchto zásob až po úroveň 352 m n. m. Následne bude tento vyťažený
priestor využívaný ako úložisko surovín nevyhovujúcich cementárskej výrobe. V lokalite
Východné bradlo dôjde k záberu plochy o rozlohe 1,32 ha, v lokalite Ostrá hora sa
neuvažuje o novom zábere plochy. Uvedená štúdia tiež hovorí, že pri súčasnom
množstve ročne vyťaženej suroviny sa predpokladá životnosť daných ložísk na 10 rokov.
Graf uvedený na nasledujúcej strane dokumentuje vývoj ťažby vápenca v DP Horné
Srnie I. za obdobie rokov 1998–2012. Z grafu vidíme postupný nárast objemu ťažby
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v období rokov 1998–2004, značný pokles ťažby suroviny v rokoch 2006 a 2007 je možné
odôvodniť nižším dopytom po surovine, prípadne konkurenciou zo zahraničia, pokles
ťažby v roku 2009 je spojený s celosvetovou hospodárskou krízou.

Obr. 17 Množstvo vyťaženého vápenca v DP Horné Srnie v období rokov 1998–2012
(HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014a, upravené)

Vyťažená surovina z vyššie uvedených lokalít nachádzajúcich sa v DP Horné Srnie I.
je následne pomocou nákladných áut prepravovaná do areálu blízkej cementárne. Ešte
pred výstavbou samotnej cementárne bol v roku 1883 v jej súčasnom areáli založený
vápencový lom. Kvalitu miestnych vápencov dokumentuje aj fakt, že samotné
vápencové kvádre z tohto lomu sa stali vhodným stavebným materiálom pre výstavbu
Považskej železnice v úseku Trenčín – Žilina. Kol. autorov (1979) ďalej píše, že
k výstavbe cementárne v Hornom Srní došlo v roku 1929. Cementáreň bola vybavená
1 šachtovou pecou o kapacite 100 t slinku denne, ročná kapacita výroby tak mala
dosiahnuť približne 30 000 t. O rok neskôr bola vybudovaná druhá pec, k výstavbe ďalšej
sa pristúpilo v roku 1933. V rokoch 1935–1942 dochádzalo k neustálemu rastu výroby
cementu z dôvodu lepšieho využívania základných technologických zariadení. V roku
1943 dosiahla miestna cementáreň najvyššiu hodnotu výroby cementu (109 677 t/rok)
v doterajšom období, v nasledujúcich vojnových rokoch výroba cementu značne poklesla
aj napriek tomu, že závod nebol vojnovými udalosťami príliš poškodený. Vývoj výroby
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cementu od uvedenia cementárne do prevádzky do roku 1946 je znázornený na
nasledujúcom grafe.

Obr. 18 Výroba cementu v Hornom Srní v období rokov 1929–1946
(Kol. autorov, 2009, upravené)

Výroba cementu bola po skončení 2. svetovej vojny trvale obnovená 21. júna 1945
a až do znárodnenia v roku 1946 bola prevádzkovaná pod národnou správou. Počínajúc
rokom 1947 sa uvedená cementáreň stala súčasťou Slovenských cementární a vápeniek9,
podnikového riaditeľstva so sídlom v Trenčíne. V roku 1948 bola dobudovaná štvrtá
šachtová pec. Významným rokom pre cementáreň bol rok 1959, kedy došlo k jej
kompletnej

rekonštrukcii.

Hlavným

dôvodom

rekonštrukcie

bolo

opotrebenie

základných prostriedkov, ale aj sústavný rast potreby cementu vo vtedajšom
hospodárstve. Pre zlepšenie ekonomickej prevádzky a využitie kapacít došlo v roku 1968
k výstavbe v poradí piatej šachtovej pece (Podhora, 2004).
Kľúčovým z hľadiska vývoja cementárne bol rok 1992, kedy sa dovtedajšia
Hornosrnianska cementáreň, štátny podnik, pretransformovala na samostatnú akciovú
spoločnosť CEMMAC. Rok 1998 bol spojený s rozhodnutím o výstavbe rotačnej pece
9

Okrem cementárne v Hornom Srní tu boli začlenené aj cementárne v Ladcoch, Lietavskej Lúčke a Stupave

(Podhora, 2004).
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v danom závode, v rovnakom roku prešla zhruba polovica cementárne svojou
opätovnou modernizáciou. V ďalších rokoch sa spoločnosť CEMMAC, a.s. prispôsobila
celosvetovému trendu znižovania nákladov na výpal slinku používaním alternatívnych
palív. V roku 2004 bola do prevádzky uvedená linka na spaľovanie kvapalných palív,
o rok neskôr linka na spaľovanie opotrebovaných pneumatík. V roku 2009 bola
dokončená významná dominanta areálu cementárne, a síce nová budova skladovacieho
sila na cement o kapacite 6 000 t (Kol. autorov, 2009).

Obr. 19 Letecký pohľad na areál cementárne v Hornom Srní
(Zväz výrobcov cementu SR, online, 2012a)

V nastúpenom trende rozvoja chce spoločnosť CEMMAC, a.s. pokračovať aj
v budúcnosti. O značnom rozvoji výroby cementu v období rokov 1947–2007 jasne
vypovedá graf umiestnený v Prílohe č. 1, na ktorom je vidieť rastúci trend výroby
cementu v danom závode. Pokles výroby cementu v období rokov 1991–1994 bol
zapríčinený z dôvodu rekonštrukcie cementárne. Kol. autorov (2009) uvádza, že
v budúcnosti chce spoločnosť CEMMAC, a.s. zamerať svoje investície najmä do
zvyšovania efektívnosti výroby, rozšírenia sortimentu a služieb zákazníkom, časť
investícií tiež bude smerovať aj do ochrany životného prostredia.
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Významným dobývacím priestorom v oblasti Považského podolia, kde v súčasnosti
prebieha intenzívna ťažba vápencov, je DP Ladce II. Uvedený DP sa rozprestiera
v katastri obcí Ladce a Beluša, pričom k jeho určeniu došlo dňa 23. 11. 1985 na základe
rozhodnutia Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR (Jánošík, 2005).
Vypracovaný posudok Enviroportálu (online, 2008c) uvádza, že geologickú stavbu
daného ložiska predstavujú vrstvy piesčito-krinoidových vápencov až pieskovcov
s vložkami slieňovcov tmavosivej až sivočiernej farby. V južnej až juhovýchodnej časti
ložiska sú uložené vrstvy hľuznatých vápencov červenohnedej farby obsahujúce zvyšky
amonitov a belemitov. Najmocnejšiu úžitkovú polohu na ložisku tvoria pleťové
jemnozrnné vápence s prechodom do sivých až tmavosivých vápencov. Tieto vápence sú
zväčša celistvé, v ich vrchnejších častiach je možné pozorovať prítomnosť rohovcov
a belemitov. Ďalším významným prvkom úžitkovej zložky ložiska sú masívne
organodetritické tmavosivé až sivočierne hrubozrnné vápence, ktoré tvoria morfologicky
viditeľné bralá do výšky 15 až 20 m v severnej časti ložiska, pričom sa ďalej tiahnu V-Z
smerom. Severná strana daného ložiska je tiež tvorená slieňmi a slieňovcami, ktoré sa
využívajú ako korekčná surovina. Ich styk s podložnými vápencami je výrazne ostrý
a tvorí ho prešmyková línia (teleso vápencov je nasunuté na mladšie súvrstvie slieňov).
Kvartér ložiska tvoria hlinito-kamenité až balvanovité sute, ktoré vznikli ako produkt
zvetrávania podložných hornín rôznej hrúbky. Najmocnejší je nad polohami slieňov
a slieňovcov v miestach, kde má terén výrazne miernejší sklon. Najvrchnejšia časť je
tvorená humusovitou lesnou hlinou hrúbky 0,1–0,2 m.
Celé ložisko DP Ladce II. je oddelené od východného pokračovania butkovského
bradla výraznou tektonickou poruchou. Geologická stavba ložiskového územia je
porušená S-J zlomami, ktoré sú zvislé s menšími odchýlkami na východ a na západ.
Jedná sa o 4 tektonicky oddelené bloky, ktoré majú rovnakú geologickú stavbu
i horninové zloženie. Vlastné ložisko vápencov začína na povrchu v nadmorskej výške
460 m n. m. a končí vo výške približne 670 m n. m (Enviroportál, online, 2008c).
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Obr. 20 Letecký pohľad na DP Ladce II. (Zväz výrobcov cementu SR, online, 2012b)

Obr. 21 Množstvo vyťaženého vápenca v DP Ladce II. v období rokov 1998–2012
(HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014a, upravené)
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Graf uvedený na predchádzajúcej strane reflektuje vývoj ťažby vápenca v DP
Ladce II. Od roku 1998 je viditeľný postupný rast jeho ťažby, v rokoch 2005–2008 došlo
v uvedenom DP dokonca k prekročeniu hranice vyťažených 1 000 kt vápenca ročne.
Najväčšie množstvo vápenca sa v DP Ladce II. vyťažilo v roku 2008, kedy ťažba dosiahla
hodnotu približne 1 208 kt. Hlavným dôvodom takto vysokej ťažby je podľa výročnej
správy Považskej cementárne, a.s., Ladce (online, 2013b) pokračujúca stavebná aktivita
na Slovensku, a taktiež aj priaznivé klimatické podmienky umožňujúce efektívnu ťažbu
aj v zimných mesiacoch. Následný pokles ťažby v rokoch 2009 a 2010 je odrazom
celosvetovej hospodárskej krízy.
Vyťažená surovina z celého DP sa následne prepravuje do neďalekej cementárne
v obci Ladce. V minulosti bola doprava vyťaženej suroviny do cementárne
zabezpečovaná aj pomocou pásového dopravníka, avšak v rokoch 2009–2010 došlo
k čiastočnej demontáži a znefunkčneniu tohto zariadenia (TuCon, online, 2011).
Výstavba cementárne, ktorá bola prvou cementárňou na území Slovenska na výrobu
portlandského cementu, začala v roku 1889. Webové stránky Považskej cementárne
v Ladcoch (online, 2013a) uvádzajú, že prvý cement bol vyrobený firmou Ledeczer
Portland – Zement fabrik des Adolf von Schenk-Lédecz vo februári roku 1890
a v nasledujúcich rokoch prebiehal jeho export do celého Rakúsko-Uhorska. O 5 rokov
neskôr cementáreň zamestnávala už 500 pracovníkov, najmä z obce Ladce a jej blízkeho
okolia. Počas nasledujúcich rokov postupne dochádzalo k rozvoju cementárne pomocou
najmodernejších technológií danej doby (napr. inštaláciou automatických šachtových
pecí v roku 1926). Vojnové roky sú charakteristické značným poklesom, následne aj
zastavením samotnej výroby cementu. Po vojne začala cementáreň vyrábať v júli roku
1945 a v nasledujúcich rokoch došlo k rapídnemu nárastu výroby (v roku 1945 bolo
vyrobených 23 000 t cementu, v roku 1947 až 117 000 t). Dôležitým obdobím vo vývoji
cementárne boli roky 1951–1955, kedy došlo k jej kompletnej modernizácii
(rekonštruované boli najmä budovy v areáli cementárne, vybudovaná bola aj lanovka,
ktorá nahradila úzkokoľajku z lomu do cementárne). Významná modernizácia prebehla
v danej cementárni aj v rokoch 1961–1969, pričom aj v dôsledku tejto modernizácie došlo
v roku 1971 k prekročeniu hranice výroby 400 000 t cementu za rok. V roku 1994 došlo
k založeniu akciovej spoločnosti Považská cementáreň, a.s., Ladce, o rok neskôr prebehla jej
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privatizácia, pričom rozhodujúcim vlastníkom sa stala spoločnosť Portlandcement, a.s.
Program modernizácie cementárne, najmä po roku 1995, zasiahol všetky sféry úzko
súvisiace so zvýšením kvality produkcie, znížením spotreby palív a energií,
skvalitnením riadiaceho systému, diverzifikáciou výrobného programu či ochranou
životného prostredia (Enviroportál, online, 2008c).

Obr. 22 Areál Považskej cementárne v obci Ladce, v pozadí DP Ladce II.
(Zväz výrobcov cementu SR, online, 2012b)

Webové stránky Považskej cementárne v Ladcoch (online, 2013a) uvádzajú, že
začiatkom 21. storočia dochádza k rapídnemu nárastu výroby cementu v uvedenom
závode, keď v roku 2004 bola prekročená hranica výroby 700 kt za rok, o rok neskôr
hranica 800 kt za rok, a v roku 2008 dokonca hranica 1 000 kt vyrobeného cementu za
rok. Ročné množstvo vyrobeného cementu v miestnej cementárni v období rokov
1998–2012 prehľadne znázorňuje graf umiestnený v Prílohe č. 2.
Význam miestnej cementárne dokumentujú aj Martauz a Strigáč (online, 2010), ktorí
píšu, že významné množstvo cementu vyrobeného v miestnej cementárni sa
spotrebovalo pri budovaní významných stavieb na území Slovenska, ako sú vodné diela
a nádrže (napr. Oravská priehrada, Liptovská Mara, Nosická priehrada, Gabčíkovo),
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atómové elektrárne (Jaslovské Bohunice, Mochovce), výšková budova Národnej banky
Slovenska v Bratislave, či pri výstavbe diaľničného privádzača Púchov – Beluša. Zo
zahraničných referencií autori Martauz a Strigáč (online, 2010) uvádzajú najmä nové
letisko v Mníchove, prípadne mostné konštrukcie v Bavorsku.

Ďalšou nerastnou surovinou, ktorej ťažba prebieha v záujmovej oblasti, je
štrkopiesok10. V oblasti Považského podolia sa nachádzajú len 2 dobývacie priestory,
kde v súčasnosti prebieha ťažba štrkopieskov. Jedná sa o DP Dubnica nad Váhom a DP
Malá Bytča (HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014a). V uvedených DP však ťažba
štrkopieskov nemá dlhú tradíciu, pretože prebieha až od začiatku 21. storočia (konkrétne
v DP Dubnica nad Váhom od roku 2004 a v DP Malá Bytča od roku 2001). Porovnanie
množstva vyťaženého materiálu v jednotlivých DP uvádza nasledujúci graf.

Obr. 23 Množstvo vyťažených štrkopieskov vo vybraných DP v oblasti Považského
podolia (HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014a, upravené)

10

Baláž a Kúšik (2011) ho definujú ako prírodnú zmes ťaženého drobného (0–4 mm) až hrubého (4–125 mm)

kameniva, ktorá sa skladá z úlomkov rozličných hornín a minerálov. Najčastejšie vzniká zvetrávaním
a opracovaním úlomkov hornín pri transporte vodou, prípadne vetrom. Hlavné využitie štrkopieskov je
v stavebníctve na výrobu betónu, ďalej ako podklad a kryt vozoviek, na stabilizáciu zemín, prípadne ako
drenážne a filtračné vrstvy.
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Z grafu je jasne zreteľné, že významnejším dobývacím priestorom, v ktorom
prebieha ťažba štrkopieskov, je DP Malá Bytča. K poklesu ťažby, ktorý je viditeľný
v rokoch 2005, 2006 a 2007 v DP Malá Bytča, došlo v súvislosti s rozvojom diaľničnej
siete a postupom stavebných prác na diaľnici D1 v úseku Vrtižer – Hričovské Podhradie
(Enviroportál, online, 2006). Z tohto dôvodu došlo k presunu ťažobných aktivít
z DP Malá Bytča do 2 ložísk nevyhradených nerastov pri obci Hliník nad Váhom11.
V záujmovom území sa ďalej nachádza 6 ložísk nevyhradených nerastov, kde
okrajovo prebieha (alebo v minulosti prebiehala) ťažba štrkopieskov. K takýmto
ložiskám patria: Kotešová, Krivosúd-Bodovka, Nozdrkovce, Opatová, Plevník-Drienové,
Predmier. Z hľadiska objemu ťažby je významnejším len ložisko Kotešová, kde prebieha
ťažba štrkopieskov nepretržite od roku 2005. Na ostatných ložiskách prebiehala ťažba
buď iba 1 rok, prípadne objem ťažby neprekročil 20 kt/rok (HBÚ v Banskej
Štiavnici, online, 2014a).

V oblasti Považského podolia prebieha aj ťažba stavebného kameňa. Stavebné
kamene zahŕňajú magmatické, sedimentárne a metamorfované horniny vhodné na
stavebné účely vo vyťaženom alebo upravenom stave (Baláž, Kúšik, 2011). Tieto horniny
musia

mať

určité

chemicko-fyzikálne

vlastnosti,

ktoré

vyhovujú

stanoveným

podmienkam na stavebné účely (napr. odolnosť voči vysokému tlaku, agresívnym
vodám, poveternostným vplyvom). Ťažba stavebného kameňa sa v záujmovom území
koncentruje prevažne do DP Tunežice, čiastočne aj do DP Horné Srnie12.
DP Tunežice bol stanovený dňa 16. 2. 1968 a jeho celková výmera dosahuje približne
44 ha. Nachádza sa na SZ okraji Strážovských vrchov v katastri obce Ladce. Samotné
ložisko, ktoré má antiklinálnu stavbu a je porušené 3 systémami tektonických línií, je
tvorené jurskými piesčitými a kremitými vápencami, ktoré patria do manínskej série
butkovského bradlového pásma. V spodnejších polohách je ložisko tvorené blokovitými
tmavosivými jemnozrnnými kremitými vápencami, v okrajových častiach ložiska možno
pozorovať červené vápence, ktoré smerom do nadložia prechádzajú do svetlohnedých

11

Na ložisku Hliník nad Váhom I. bolo v roku 2005 vyťažených 459 kt štrkopieskov, v roku 2006 sa ťažilo

na ložisku Hliník nad Váhom II., kde došlo k vyťaženiu 248,1 kt materiálu (HBÚ v Banskej Štiavnici, online,
2014a). Od roku 2011 však prebieha postupná likvidácia uvedených ložísk.
12

V DP Horné Srnie prebieha ťažba stavebného kameňa až od roku 2006.
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vápencov (Enviroportál, online, 2011). Hlavnou dobývanou horninou je stavebný kameň,
ktorý je vhodný najmä na výrobu štrkov a drtí pre stavebné, cestné, železničné
a vodohospodárske účely. Spoločnosťou, ktorá sa zaoberá ťažbou v uvedenom DP, je
PK Doprastav, a.s. Činnosť danej spoločnosti je zameraná na výrobu požadovaných
frakcií kameniva a kamenárskych výrobkov, ktoré sa následne používajú na výrobu
betónu, prípadne na koľajové lôžka (PK Doprastav, online, 2014).
Nižšie uvedený graf znázorňuje množstvo vyťaženej suroviny v DP Tunežice
v období rokov 1998–2012. Pre porovnanie je v grafe znázornený aj objem ťažby
suroviny v DP Horné Srnie. Nárast ťažby stavebného kameňa v DP Tunežice v období
posledných rokov je spôsobený najmä potrebou suroviny pre účely modernizácie
železničnej trate v úseku Ilava – Beluša.

Obr. 24 Množstvo vyťaženého stavebného kameňa v DP Tunežice a DP Horné Srnie
v období rokov 1998–2012 (HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014a)

Vo vybranom území, konkrétne na ložisku Trenčianska Turná, prebieha aj menej
významná ťažba tehliarskych surovín. Ich vyťažené množstvo však nie je nijak výrazné,
v období rokov 2008–2012 sa vyťažilo priemerne 0,1 kt/rok, pred rokom 2008 sa neťažilo
vôbec (HBÚ v Banskej Štiavnici, online, 2014a).
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6 VODOHOSPODÁRSKE ANTROPOGÉNNE
ZÁSAHY V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
Vodohospodárskymi procesmi rozumejú autori Kirchner a Smolová (2010) všetky
terénne úpravy, ktoré súvisia s ovplyvnením hydrologického režimu, najmä odtoku
vody z daného povodia. Najvýznamnejšie vodohospodárske zásahy vo vybranom území
sú spojené s riekou Váh, ktorá sa svojou činnosťou významne podieľala na modelácii
územia Považského podolia. Váh bol pred vybudovaním železnice (ale aj dlhú dobu
potom) veľmi dôležitou dopravnou tepnou (vtedy najmä pltníctvo), medzi hlavné
činnosti obyvateľov vážskeho údolia patrilo aj roľníctvo, prípadne práca v blízkych
lesoch. Na tieto ľudské činnosti mali značne negatívny vplyv povodne, ktoré Váh často
postihovali. Horváthová (2003) uvádza, že prvé správy o povodniach na Váhu
zaznamenali vo svojich rukopisoch Juraj Závodský (povodeň na Váhu z roku 1593), Ján
Guzič (povodňové udalosti z rokov 1649–1679), prípadne Matej Bel (správy
o augustových povodniach z rokov 1662 a 1725). Tých dopĺňajú trenčianski jezuiti, ktorí
vo svojich zápiskoch uvádzajú, že povodne sa na Váhu vyskytovali priemerne raz za
4 roky. Trizna (online, 2010) píše, že ďalšie významné vážske povodne sa datujú do
rokov 1710, 1794, 1813, 1854, 1864, 1876, 1880, 1903 a 1958. Za azda najničivejšie
povodne, ktorá postihli územie Považského podolia, môžeme považovať povodne
z rokov 1813 a 1958.
Povodeň z roku 1813 mala parametre 500–1000 ročnej vody. Príčinou jej vzniku bol
stret dvoch cyklonálnych systémov nad územím západného Slovenska a následné
výdatné dažde v období od 23. do 26. augusta. Kulminačný prietok dosiahol v Bytči
hodnotu 3 800 m3/s, v Púchove 3 900–4 000 m3/s, v Trenčíne 4 000–4 100 m3/s. Povodeň,
pri ktorej došlo k zničeniu mnohých obcí najmä na pravom brehu rieky Váh, si vyžiadala
približne 300 ľudských obetí (Trizna, online, 2010).
Povodeň s charakterom 100-ročnej vody postihla povodie Váhu aj v roku 1958.
Spôsobili

ju

najmä

vysoké

zrážkové

úhrny

na

Orave

(80–140

mm/24

h.)

a Liptove (60–120 mm/24 h.). Kulminačný prietok Váhu v Považskej Bystrici dosiahol
hodnotu 2 500 m3/s (Horváthová, 2003).
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Ďalšie významné povodne na rieke Váh v období od konca 19. storočia až do
60. rokoch 20. storočia sú charakterizované v nasledujúcom grafe pomocou hodnôt
kulminačných prietokov na vodomerných staniciach Púchov a Trenčín. V roku 1954 bola
do prevádzky uvedená Oravská priehrada, najmä vďaka tejto skutočnosti sa
v nasledujúcom období na Váhu významnejšie povodne už nevyskytovali. Pre
porovnanie sú v grafe znázornené aj kulminačné prietoky rieky Váh na vodomerných
staniciach Púchov a Trenčín pri povodni v roku 1813.

Obr. 25 Charakteristika významných povodní na Váhu v období rokov 1894–1954 na
vodomerných staniciach Púchov a Trenčín + povodeň z roku 1813 (Horváthová, 2003)

K najviac poškodeným obciam vo vymedzenom území patrili Horný Hričov, Malá
Bytča13, ktoré Váh zničil takmer pri každej povodni, mnoho škôd daná rieka napáchala aj
v mestách Považská Bystrica a Púchov.
V dôsledku ničivých povodní sa už približne v 16. storočí obyvateľstvo čoraz viac
začalo zaoberať otázkami úprav vodného koryta rieky Váh. Tieto návrhy zväčša končili
neúspechom. Prvé snahy o úpravu toku v druhej polovici 16. storočia nachádzame
13

V dôsledku každoročných záplav sa obec Malá Bytča musela v 1. polovici 18. storočia vystavať na celkom

novom mieste (Horváthová, 2003).
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v písomnostiach magistrátu mesta Trenčín. Maximilián II. vtedy vydal príkaz, aby sa
obyvateľstvo nepokúšalo zmeniť prírodný tok Váhu, ktorého rameno v danom období
obmývalo hradnú skalu Trenčianskeho hradu (Šišmiš, 1993). Nitriansky župný snem
dokonca zaviedol v roku 1659 vyberanie osobitnej dane na hradenie nákladov spojených
s reguláciou Váhu. K realizácii týchto prác sa z dôvodu tureckej invázie na Slovensko
vôbec

nepristúpilo

(Horváthová,

2003).

Koncom

17.

storočia

sa

otázkou

protipovodňových opatrení v meste Trenčín a blízkom okolí zaoberal aj Samuel
Mikovíny, vďaka svojej náhlej smrti však túto prácu taktiež nedokončil. V polovici
18. storočia otázku záplav riešil aj uhorský snem, no rovnako bez väčšieho úspechu.
Pre lepšie monitorovanie vodných stavov Váhu došlo v polovici 19. storočia
k vybudovaniu prvých vodomerných staníc. Horváthová (2003) píše, že vôbec prvá
vodomerná stanica na uvedenej rieke bola zriadená v roku 1860 v obci Trnovec nad
Váhom (Nitriansky kraj, okres Šaľa). Približne o 10 rokov neskôr bola vybudovaná
vodomerná stanica v Trenčíne, v roku 1897 bolo zriadených niekoľko vodomerných
staníc14, okrem iných aj stanica v Púchove. V období rokov 1919–1921 sa dôležitou
osobou stal český hydrológ J. Novotný, ktorého pôsobenie na Slovensku sa prejavilo
najmä v rekonštruovaní a doplňovaní siete vodomerných a zrážkomerných staníc. Pod
jeho vedením sa tiež začalo s meraním prietokov na Váhu. Po augustovej povodni v roku
1925 nariadili štátne orgány vyznačiť výšky kulminačnej hladiny, aj vzhľadom na
absenciu týchto údajov z minulosti. V 30. rokoch 20. storočia došlo k vypracovaniu
viacerých projektov na úpravu koryta rieky Váh. Jedným z najdôležitejších bol
dokument vypracovaný v období rokov 1929–1930 Krajinským úradom v Bratislave
s názvom Generálny projekt na sústavnú úpravu rieky Váh, splavnenie a využitie vodnej sily.
SVP (online, 2004) uvádza, že tento vážsky projekt riešil 4 základné potreby: úpravu
odtokových pomerov rieky, využitie jej vodnej sily, vodnú dopravu na rieke a využitie
Váhu pre poľnohospodárske účely. Uvedený projekt taktiež počítal s výstavbou vodných
nádrží, reguláciou koryta a budovaním ochranných hrádzí.

14

Ďalšími boli vodomerné stanice v Liptovskom Mikuláši, Kraľovanoch.
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Samotné vodohospodárske antropogénne procesy následne podmieňujú vznik
vodohospodárskych antropogénnych tvarov, ku ktorým, so zreteľom k záujmovému
územiu, zaraďujeme vodnú nádrž, hrádze vodných nádrží, ochranné hrádze, vodný kanál a hať.
Vodná nádrž je jednou zo súčastí vodného diela, ktorú okrem samotnej nádrže tvorí
aj hrádza vodného diela a ďalšie tvary, napr. kanály či rybie prechody. Pod vlastným
pojmom vodná nádrž rozumejú Kirchner a Smolová (2010) zníženinu upravenú pre
akumuláciu vody a jej hrádzu. Pri výstavbe vodnej nádrže dochádza k zaplaveniu
reliéfu, zvyčajne však nie sú nutné rozsiahlejšie úpravy terénu. Vodné nádrže môžu byť
vytvorené rôznym spôsobom – prehradením údolia, prípadne iba vodného toku
priehradou alebo inou konštrukciou, ktorá vzdúva vodu (napr. hať, vodná elektráreň,
plavebná komora). Samotná vodná nádrž sa skladá z priestoru stáleho objemu (priestor
prevádzkového naplnenia vodnej nádrže, ktorý je trvale naplnený vodou), ďalej
z akumulačného priestoru (miesto, kde sa v období vyšších prietokov hromadí
požadované množstvo vody, ktoré sa následne využíva), a retenčného priestoru
(ochranný priestor, ktorý sa plní len v čase povodňového stavu). Základným atribútom
vodnej nádrže je možnosť operatívne regulovať odtok vody z nádrže do vodného toku
pod priehradou, tzn. zvyšovať hodnotu prietoku v čase sucha (túto funkciu plní zásobná
nádrž), prípadne regulovať maximálne prietoky počas povodní a chrániť tak priľahlé
územie pred povodňovými škodami (Bednárová a kol., 2010). Túto funkciu zabezpečuje
ochranná nádrž.
Hrádza vodnej nádrže patrí k základným vodohospodárskym antropogénnym
tvarom reliéfu. Kirchner a Smolová (2010) tieto hrádze členia na hrádze vodných nádrží
(priehrad) a hrádze sedimentačných nádrží. K základným typom hrádzí vodných nádrží
so zreteľom k záujmovému územiu zaraďujeme zemné hrádze a betónové gravitačné
hrádze. Peter, Votruba, Mejzlík (1967) charakterizujú zemné hrádze ako hrádze, ktoré sa
vyznačujú lichobežníkovým priečnym profilom a taktiež priamym pôdorysom. Sú
najčastejšie vybudované na nepriepustnom podloží. Uvedení autori rozčleňujú zemné
hrádze z 3 hľadísk – podľa technológie budovania, druhu použitých hornín a podľa
konštrukčného riešenia. Konštrukčnými materiálmi pre stavbu homogénnych hrádzí sú
najčastejšie rovnorodé a nepriepustné zeminy (ílovité a hlinité štrkopiesky), v prípade
nehomogénnych hrádzí sú to nerovnorodé zeminy. Betónové gravitačné hrádze sú
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vytvorené z cementového betónu a vyznačujú sa tým, že tlaku vody, ktorý na ne pri
vzdutí hladiny vody pôsobí, vzdorujú svojou tiažou (gravitáciou). Ich priečny profil je
všeobecne trojuholníkový, pôdorys je vo väčšine prípadov priamy, ojedinele aj
oblúkový.
Termínom ochranná hrádza označujú Kirchner a Smolová (2010) taký typ hrádzí
(prevažne zo zemín, lomového kameňa či odpadného materiálu), ktoré nie sú priamo
umiestnené v koryte vodného toku. Ochranné hrádze sa vyznačujú svojou značnou
dĺžkou (niekedy až desiatky kilometrov), ich výška spravidla nepresiahne 10 m.
V záujmovom území sú ochranné hrádze vybudované pozdĺž rieky Váh hlavne vo
väčších mestách, ako napr. Trenčín, Púchov či Považská Bystrica. Hlavným účelom
ochranných hrádzí je protipovodňová ochrana uvedených miest.
Dôležitým vodohospodárskym antropogénnym tvarom reliéfu, ktorý významne
ovplyvnil krajinný ráz Považského podolia, je vodný kanál. Ten sa od prirodzeného
vodného toku líši najmä tým, že bol umelo postavený a na jeho modelácii sa tak
nepodieľali fluviálne procesy. Vodný kanál je umelo vytvorenou ryhou, ktorá
najčastejšie dosahuje šírku niekoľko metrov, ich dĺžka však môže dosahovať až niekoľko
desiatok kilometrov. V Považskom podolí sú vodné kanály vybudované najmä za
účelom umelého prepojenia vodných nádrží, ďalej na využitie hydroenergetického
potenciálu rieky Váh, pričom vodné kanály slúžia ako zdroj vody pre vodné elektrárne.
K významným vodohospodárskym antropogénnym tvarom reliéfu vo vybranom
území patria aj hate. Jedná sa o stavbu, ktorá je vybudovaná v koryte vodného toku
a slúži na zadržanie určitého množstva vody, ktoré sa následne využíva vo vodných
elektrárňach pod haťou. Kminiak (1990) ďalej rozlišuje 2 základné typy hatí – pevná
a pohyblivá. Obidva typy hatí sa od seba líšia najmä použitými materiálmi, investičnými
nákladmi a následnou funkciou, ktorú majú spĺňať. V záujmovom území sú vybudované
na rieke Váh len pohyblivé hate. Jedná sa o vzdúvacie stavby, ktoré sú zložené
z nepohyblivých častí (spodnej stavby, pilierov) a z uzáverov jednotlivých haťových polí
s pohyblivými hradiacimi telesami, ktorými možno prepúšťať prietoky a tým udržiavať
hladinu vzdutej vody na potrebnej úrovni. K základným požiadavkám, ktoré musia
pohyblivé hate spĺňať, Kminiak (1990) ďalej zaraďuje ľahkú pohyblivosť haťových
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uzáverov, prevádzkovú bezpečnosť vo všetkých polohách haťových uzáverov,
a v neposlednom rade tiež ich estetický vzhľad a vhodné začlenenie do okolitého terénu.

Hranicu dotknutého územia pri mestách Púchov a Považská Bystrica zasahuje
VN Nosice, severné výbežky vymedzeného územia čiastočne zasahuje VN Hričov.
Významnú úlohu v Považskom podolí hrá aj derivačná kaskáda vodných elektrární
Mikšová – Považská Bystrica – Ladce – Ilava – Dubnica nad Váhom – Trenčín
(Skalka) – Kostolná – Nové Mesto nad Váhom. Hodnotu prietoku rieky Váh na uvedenej
kaskáde výrazne ovplyvňujú hate v Dolných Kočkovciach a Trenčianskych Biskupiciach.
Uvedené stavby slúžia najmä na využitie hydroenergetického potenciálu spomínanej
rieky, taktiež ako ochrana pred potenciálnymi povodňami, prípadne pre rekreačné
účely.

6.1. HISTÓRIA BUDOVANIA VODNÝCH STAVIEB
V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
K výstavbe vodných nádrží, hatí a vodných kanálov na rieke Váh dochádza
od 30. rokov 20. storočia. V záujmovom území dochádzalo k budovaniu týchto vodných
stavieb postupne. Ako prvá bola na Váhu uvedená do prevádzky hať Dolné Kočkovce,
konkrétne v roku 1936, na ktorú v rovnakom roku nadväzovalo spustenie VE Ladce.
O 10 rokov neskôr, konkrétne v roku 1946, bola do prevádzky uvedená VE Ilava, v roku
1949 bola dobudovaná VE Dubnica nad Váhom. V rokoch 1951–1954 bola dokončené
budovanie vodných stavieb v južnej časti vymedzeného územia, ktoré tvoria
tzv. II. vážsku kaskádu – konkrétne v roku 1951 bola dokončená výstavba hate
Trenčianske Biskupice, na ktorú nadväzovalo dobudovanie VE Kostolná (v roku 1953)
a VE Nové Mesto nad Váhom (v roku 1954). V roku 1956 došlo k uvedeniu do prevádzky
VE Trenčín (Skalka), čím bola dokončená výstavba I. vážskej kaskády15. V ďalších rokoch
došlo v Považskom podolí k vybudovaniu a následnému uvedeniu do prevádzky
2 významných vodných nádrží na Slovensku, konkrétne v roku 1958 bola uvedená do
prevádzky VN Nosice, o 4 roky neskôr VN Hričov. V roku 1963 bolo budovanie vodných
15

I. vážsku kaskádu tvorí sústava vodných stavieb Ladce – Ilava – Dubnica nad Váhom – Trenčín (Skalka).
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stavieb v záujmovom území dokončené výstavbou VE Mikšová a VE Považská Bystrica
(Abaffy a kol., 1979; Abaffy, Lukáč, 1991). Ďalšia časť textu sa zaoberá bližšou
charakteristikou jednotlivých vodných stavieb na rieke Váh v záujmovom území.

6.2 VODNÉ NÁDRŽE V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
V oblasti Považského podolia sú na rieke Váh vybudované 2 vodné nádrže,
konkrétne VN Nosice, a taktiež VN Hričov, ktorá však záujmové územie zasahuje len
čiastočne pri jeho severných výbežkoch. Nižšie znázornené tabuľky porovnávajú
najväčšie vodné nádrže Slovenska na základe celkového objemu a plochy nádrže.
Môžeme vidieť, že VN Nosice je z hľadiska týchto parametrov rozsiahlejšia, než
VN Hričov.

Tab. 2 Prehľad najväčších vodných nádrží Slovenska
a) z hľadiska celkového objemu nádrže
P.

NÁZOV VN

TOK

b) z hľadiska plochy nádrže

CELKOVÝ

P.

NÁZOV VN

PLOCHA

OBJEM

NÁDRŽE

(mil. m3)

(km2)

1.

Liptovská Mara

Váh

360,5

1.

Gabčíkovo

2.

Orava

Váh

345,9

2.

Orava

3.

Zempl. Šírava

Laborec

334,0

3.

Zempl. Šírava

4.

Gabčíkovo

Dunaj

195,6

4.

5.

Veľká Domaša

Ondava

187,5

6.

Kráľová

Váh

7.

Starina

8.
9.
10.

TOK

Dunaj

40,0

Váh

35,1

Laborec

30,4

Liptovská Mara

Váh

21,6

5.

Veľká Domaša

Ondava

15,1

65,6

6.

Kráľová

Váh

11,7

Cirocha

59,9

7.

Nosice

Váh

5,7

Ružín I.

Hornád

59,0

8.

Turček

Turiec

5,0

Nosice

Váh

35,9

9.

Ružín I.

Hornád

3,9

Bystrica

32,8

10.

Starina

Cirocha

3,1

Hričov

Váh

2,5

Nová Bystrica

......

......
Hričov

Váh

8,5

Zdroj: Abaffy, Lukáč (1991), Bednárová a kol. (2010)

Zdroj: Abaffy, Lukáč (1991), Bednárová a kol. (2010)
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VN NOSICE
Vodná nádrž Nosice, alebo tiež Priehrada mládeže, je situovaná na rieke Váh
v rkm 205,0 v blízkosti obcí Nosice a Nimnica. Jej výstavba prebiehala v rokoch
1949–1958 a poloha samotnej nádrže bola vybraná s ohľadom na už vybudované či
plánované vodné stavby na rieke Váh. Svoju úlohu pri lokalizácii nádrže zohrala aj
skutočnosť, že daná oblasť bola veľmi riedko osídlená a hospodársky takmer
nevyužívaná. Najviac sa výstavba nádrže dotkla obyvateľov obcí Okrut a Milochov,
ktorí však boli Presídľovacou komisiou v Nosiciach včas upovedomení, že ich obydlia
a pozemky budú v dôsledku výstavby nádrže zaplavené. Takto poškodeným
obyvateľom boli, po množstve sporov ohľadom vyvlastňovania pozemkov, ponúknuté
byty na novovybudovaných sídliskách v obciach Malá Udiča a Veľká Udiča.
Pápy a Kušík (2007) uvádzajú, že ešte pred samotným zahájením výstavby nádrže
prebiehalo v danej lokalite množstvo geologických prieskumov (konkrétne v období
rokov 1947–1950). Na základe vypracovaných geologických posudkov došlo k posunutiu
hrádze nádrže oproti predchádzajúcim návrhom o približne 73 m v smere toku rieky.
Hlavným dôvodom posunutia hrádze bolo nerovnomerne stlačiteľné podložie
v pôvodne plánovanej lokalite, a taktiež styk súvrstvia slieňov so zlepencami
a pieskovcami.
Pri projektovaní samotnej vodnej nádrže bola stanovená najnižšia možná výška
vodnej hladiny v nádrži na kóte 275,00 m n. m., maximálna hladina vody v priehrade
bola ustanovená na kóte 280,00 m n. m. (najmä z dôvodu polohy mesta Považská
Bystrica). Koruna hrádze nádrže bola naprojektovaná na kótu 283,00 m n. m. najmä
z dôvodu bezpečného zachytenia vlnobitia, pričom výška 3 m nad maximálnu hladinu
by mala byť pre tieto účely postačujúca. Makyna (2011) píše, že postupné napúšťanie
priehrady začalo dňa 1. 12. 1956, už 20. decembra rovnakého roku dosahovala úroveň
vodnej hladiny výšku 271,00 m n. m. Dosiahnutie maximálneho možného vzdutia
hladiny v nádrži (výška 280,00 m n. m.) bolo plánované na 1. 9. 1957, z dôvodu
dokončujúcich prác na nádrži bola však táto výška dosiahnutá až 4. 5. 1958. Nádrž má
po svojom dokončení a uvedení do prevádzky celkový objem približne 36 mil. m3, z toho
stály objem nádrže dosahuje 12 mil. m3 a zásobný objem 24 mil. m3. Dĺžka vzdutia
nádrže je 12 km, jej celková plocha dosahuje 5,7 km2 (Abaffy, Lukáč, 1991).
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Obr. 26 Pohľad na VN Nosice

Obr. 27 Betónová priehrada VN Nosice

(Slovenský rybársky zväz, online, 2014)

(Tomáš Mikulovský, 08/2013)

K hlavným objektom vodnej nádrže Nosice patrí betónová gravitačná priehrada,
vodná elektráreň, malá vodná elektráreň (od roku 1999) a odpadový kanál. Bednárová
a kol. (2010) s odvolaním na Abaffyho a Lukáča (1991) píše, že betónová gravitačná
priehrada, ktorej dĺžka v korune dosahuje 501,7 m, šírka v korune 7,75 m (v päte 31,9 m),
a výška nad základovou škárou 31,5 m (nad dnom údolia 21 m), sa skladá z 31 blokov,
z ktorých je 23 blokov plných gravitačných (1 blok je pripravený na prípadné
dobudovanie lodného výťahu, pričom samotné plavebné zariadenie by muselo pri tejto
priehrade prekonávať výškový rozdiel približne 21 m), v 5 blokoch v strede priehrady sú
výpustné zariadenia o celkovej šírke 106,6 m. Tie sa skladajú z korunových priepadov
a dnových výpustov. Holbík a Marton (1965) píšu, že korunové priepady, ktoré slúžia na
reguláciu hladiny vody v nádrži medzi kótami 276,50 až 280,00 m n. m., hradia klapky
s rozmermi 17,3 x 3,5 m a kapacitou 1 200 m3/s, dnové výpusty hradia segmenty
o veľkosti 14,0 x 4,8 m a kapacitou 3 500 m3/s. Posledné 3 bloky tvoria vtokové objekty do
vodnej elektrárne.
Podpriehradová vodná elektráreň je lokalizovaná na ľavom brehu rieky Váh a je
vybavená 3 Kaplanovými turbínami, pričom každá z nich má hltnosť 130 m3/s
a inštalovaný výkon 22,5 MW. Pri spáde od 11,5 do 22,5 m a celkovom prietoku
elektrárňou 390 m3/s je výkon elektrárne 67,5 MW, priemerná ročná výroba dosahuje
hodnoty 157,4 GWh (Huňačka, 1992). Elektráreň bola do trvalej prevádzky uvedená
v apríli 1959. Od elektrárne je vedený 2,65 km dlhý odpadový kanál s lichobežníkovým
profilom so šírkou dna 48 m a kapacitou 400 m3/s. Dno kanála má spád 0,14 %, hĺbka
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vody sa mení podľa prietoku od 3,5 do 6 m (Abaffy, 1979). K zaústeniu kanála do Váhu
dochádza v meste Púchov. V roku 1999 bola do prevádzky uvedená aj MVE Nosice,
ktorej inštalovaný výkon dosahuje hodnoty 0,4 MW a celková ročná výroba 2,094 GWh
(Fáber a kol., online, 2012).
Hlavným účelom danej VN je podľa Bednárovej a kol. (2010) najmä využitie
hydroenergetického potenciálu rieky Váh na výrobu elektrickej energie, ďalej regulácia
prietokov pre potreby hydroenergetických stavieb nachádzajúcich sa na rieke Váh
a derivačných kanáloch pod spomínanou vodnou nádržou, a v neposlednom rade
taktiež ochrana pred povodňami16.
Vodná nádrž Nosice trpí najmä vďaka svojej polohe, objemu a tvaru následkami
pôdnej erózie, dôsledkom čoho je sústavné zanášanie nádržného priestoru. Toto
zanášanie nádrže spôsobuje hlavne ekonomické straty vo výrobe elektrickej energie,
taktiež má negatívny vplyv na odtokové pomery. VÚVH na základe svojich sústavných
meraní v 1993 vypočítal, že celkový objem nádrže, ktorý dosahuje približne 36,0 mil. m3,
sa v dôsledku jej zanášania zmenšil na približne 28 mil. m3 (Bednárová a kol., 2010).
S cieľom redukovať tieto negatívne dopady zanášania sa pristúpilo k ťažbe sedimentov.
V nádrži boli vytipované 2 problémové lokality – prvá v strednej časti nádrže, nad a pod
zaústením Maríkovského potoka, druhá v hornej časti nádrže, na konci vzdutia pri
meste Považská Bystrica. Druhá lokalita s ohľadom na možnú ťažbu sedimentov bola
a v súčasnosti aj je menej problematickou. V prvej lokalite, kde došlo k vzniku
výrazného sedimentačného kužeľa siahajúceho hlboko do priestoru nádrže, bol značný
problém práve s ťažbou týchto sedimentov, pretože niektoré časti sedimentačného
kužeľa boli od brehu vzdialené približne 200 až 300 m. Bednárová a kol. (2010) píše, že
VÚVH navrhol v tejto najproblémovejšej lokalite vybudovať 2 usmerňovacie hrádze17

16

Vodnej nádrži Nosice sa pri ničivej povodni v roku 1958 podarilo znížiť hodnotu prietoku rieky Váh.

Zatiaľ čo v Žiline Váh kulminoval na hodnote 2 330 m3/s, v Považskej Bystrici dokonca na hodnote
2 500 m3/s, VN Nosice znížila tento prietok na 2 000 m3/s, čím zabránila vzniku obrovských škôd najmä
v okresoch Púchov a Ilava, a taktiež na rozostavanej vodnej elektrárni v Maduniciach (Horváthová, 2003;
Trizna, online, 2010). Významnú úlohu zohrala Nosická nádrž aj pri povodni v roku 1960. Horváthová
(2003) uvádza, že pri tejto povodni sa VN Nosice podarilo znížiť hodnotu prietoku rieky Váh o približne
1 000 m3/s, pričom prítok do nádrže činil 2 950 m3/s, prietok pod profilom nádrže dosahoval hodnotu
1 990 m3/s.
17

Horná hrádza má dĺžku približne 2 700 m, dolná okolo 900 m. Koruna oboch hrádzí je vo výške približne

1,5 m nad maximálnou prevádzkovou hladinou (Bednárová a kol., 2010).
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napojené na pravý breh nádrže a zanášanie tak riešiť regulačnou ťažbou. Prerušenie
oboch hrádzí pod zaústením Maríkovského potoka umožňuje usmerňovať tok Váhu do
užšieho koridoru a tým docieliť zvýšenie prietokovej rýchlosti a presmerovať ukladanie
sedimentov do hlbších priestorov nádrže s menším dopadom na jej zásobný priestor.

VN HRIČOV
Uvedená nádrž, ktorá zasahuje vymedzené územie len pri jeho najsevernejších
výbežkoch (pri obci Horný Hričov), je vybudovaná na rieke Váh v rkm 245,6. VN Hričov
bola postavená neskôr než VN Nosice, konkrétne v období rokov 1958–1962. Minimálna
výška vodnej hladiny v nádrži bola ustanovená na kóte 323,60 m n. m.18, maximálna
prevádzková hladina sa nachádza na kóte 326,50 m n. m. Koruna hrádze nádrže je
umiestnená na kóte 328,00 m n. m (Abaffy, 1979). VN Hričov má celkový objem
8,467 mil. m3, z čoho stály objem je 2,073 mil. m3 a zásobný objem dosahuje 6,394 mil. m3.
Abaffy a Lukáč (1991) ďalej uvádzajú, že dĺžka vzdutia danej nádrže je 6 km, celková
plocha dosahuje 2,53 km2.
Hlavnými objektmi danej vodnej nádrže sú zemná priehrada, funkčný objekt riešený
na spôsob hate, vodná elektráreň, odpadový kanál a malá vodná elektráreň.
Abaffy (1979) píše, že zemná priehrada je vybudovaná prevažne zo štrkopieskov a jej
dĺžka v korune dosahuje 651 m, šírka v korune 10,4 m (maximálna šírka v päte je 48,4 m),
výška priehrady nad základovou škárou je 19 m (nad dnom údolia 9,5 m). Funkčný
objekt vodnej stavby je riešený na spôsob hate, ktorá má 4 polia s rozmermi 19,4 x 10,3 m
hradené dvojsegmentmi s kapacitou 3 800 m3/s. Pohyb segmentov je z oboch strán
synchronizovaný pomocou elektrickej osi s pohonným zariadením umiestneným
v búdkach na pilieroch. Vodná elektráreň disponuje 3 vertikálnymi Kaplanovými
turbínami s hltnosťou 134 m3/s. Súčasťou elektrárne je aj dozorňa, v ktorej sa nachádza
zariadenie na diaľkové ovládanie vodných elektrární Mikšová a Považská Bystrica.
Bednárová a kol. (2010) píše, že v objekte elektrárne je 6 jalových výpustov s priemerom
2 800 mm, ich celková kapacita dosahuje približne 400 m3/s. Od roku 2008 je táto vodná
18

Uvedená minimálna výška vodnej hladiny v nádrži bola ustanovená, a následne upravená

v manipulačnom poriadku, v roku 1999. Do uvedeného roku bola minimálna prevádzková hladina vody
v nádrži na kóte 322,60 m n. m. K tejto zmene došlo na základe neustáleho zanášania VN Hričov
(Bednárová a kol., 2010).
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elektráreň v bezobslužnej prevádzke. Bližšia charakteristika jednotlivých parametrov
VE Hričov (a pre porovnanie aj VE Nosice) je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 3 Technické parametre vodných elektrární Hričov a Nosice
PARAMETRE ELEKTRÁRNE

VE HRIČOV

VE NOSICE

Kaplan

Kaplan

3

3

inštalovaný výkon turbíny (MW)

10,5

22,5

celkový inštalovaný výkon VE (MW)

31,5

67,5

priemerná ročná výroba (GWh)

59,1

157,4

rok uvedenia do prevádzky

1962

1959

typ turbíny
počet turbín vo VE

Zdroj: Huňačka (1992), Slovenské elektrárne (online, 2013a, 2013d)

Odpadový kanál má celkovú dĺžku 3,53 km. Kanál má lichobežníkový profil, pričom
jeho dno je široké 30 m, pozdĺžny sklon dna sa pohybuje v rozmedzí 0,075 až 1,1 %.
Priemerná hĺbka vody v kanále je 7 m (Abaffy, 1979). V roku 2006 bola na vodnej nádrži
zahájená výstavba MVE, ktorá je situovaná medzi haťou a prevádzkovou budovou. Ako
uvádza Bednárová a kol. (2010), strojnú časť MVE tvorí Kaplanova štvorlopatková
turbína, ktorá pri spáde 8,5–10,1 m spracováva prietok 9,0 m3/s. MVE bola do prevádzky
uvedená v januári 2008 a jej inštalovaný výkon podľa Fábera a kol. (online, 2012)
dosahuje hodnoty 0,75 MW, celková ročná výroba potom hodnotu 4,0 GWh.

Obr. 28 Výstavba MVE Hričov

Obr. 29 MVE Hričov po dobudovaní

(ŠKODA, a.s., online, 2011)

(ŠKODA, a.s., online, 2011)
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Abaffy a Lukáč (1991) uvádzajú, že účelom VN Hričov je najmä hospodárenie
s vodou (denné vyrovnávanie prietokov), taktiež výroba elektrickej energie,
a perspektívne aj možnosť ďalšieho využitia pre plavbu medzi mestami Považská
Bystrica a Žilina.
Najväčšie problémy spôsobuje samotnej vodnej nádrži Hričov jej neustále zanášanie
sedimentmi. Lukáč a kol. (online, 2007) píše, že z hľadiska monitoringu a hodnotenia
zanášania je spomínaná vodná nádrž najintenzívnejšie sledovanou nádržou na
Slovensku. Nasledujúci obrázok uvádza porovnanie vybraných vodných nádrží
Slovenska z hľadiska percentuálnej straty ich celkového objemu. U VN Hričov dosahuje
táto strata hodnotu približne 34 %, väčšiu percentuálnu stratu objemu vykazujú len
VN Krpeľany a VN Veľké Kozmálovce.

Obr. 30 Percentuálna strata celkového objemu vybraných vodných nádrží Slovenska
k roku 2007 (Lukáč a kol., online, 2007; SPV, online, 2008; vlastné spracovanie)

Objem VN Hričov bol od jej výstavby (1958–1962) zmeraný celkovo 8-krát, posledné
realizované meranie19 bolo pracovníkmi VÚVH prevedené v roku 2006. V súčasnosti sa

19

Meranie bolo vykonávané z člna pomocou echolotu a ďalších geodetických prístrojov.

72

zanášanie spomínanej nádrže sleduje a vyhodnocuje v 23 priečnych profiloch.
V súvislosti so zanášaním došlo k zmenšeniu aktuálneho objemu vodnej nádrže, ktorý
pri maximálnej prevádzkovej hladine na vyššie spomenutej kóte dosahuje hodnotu
približne 5,6 mil. m3. Nižšie znázornený graf uvádza časový vývoj zmien objemu danej
nádrže. Opätovný nárast celkového objemu VN Hričov v rokoch 1989 a 2002 je
spôsobený skutočnosťou, že v uvedených rokoch došlo k revízii nádrže.

Obr. 31 Časový vývoj celkového objemu VN Hričov v období rokov 1962–2006
(Lukáč a kol., online, 2007; vlastné spracovanie)

Z obrázku 31 môžeme vidieť, že v období uvedenia VN do prevádzky bola intenzita
zanášania nádrže najvyššia (1962–1969). V ďalších rokoch postupne dochádzalo
k zmenšovaniu intenzity zanášania. Pri komplexnej revízii nádrže, ktorá prebehla
v období august 1988–október 1988 bolo z nádrže odstránených približne 603 000 m3
sedimentov. Po tejto revízii došlo k opätovnému nárastu intenzity zanášania, čo dokladá
aj skutočnosť, že objem nádrže bol pred jej revíziou v roku 2002 najmenší počas celého
obdobia jej prevádzky. Pri následnej revízii nádrže v už spomínanom roku 2002 bolo
z nádrže odstránených približne 900 000 m3 sedimentov, v ďalších rokoch sa opäť zvýšila
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intenzita zanášania nádrže, čo malo za následok opätovné zmenšenie jej celkového
objemu v roku 2006 na hodnotu blížiacu sa minimu pred revíziou v roku 2002.
Lukáč a kol. (online, 2007) vo svojej správe píšu aj o opatreniach, ktoré sú
realizované proti neustálemu zanášaniu nádrže. S regulačnou ťažbou sedimentov sa
začalo v 70. rokoch 20. storočia v strednej časti nádrže, v 80. rokoch bola na ťažbu určená
lokalita v hornej časti nádrže. Kóta navrhovanej regulačnej ťažby bola stanovená na
úroveň 320,00 m n. m. Nasledujúci obrázok sleduje časový vývoj regulačnej ťažby
sedimentov v uvedenej nádrži. Od polovice 90. rokov dochádzalo k obmedzovaniu
regulačnej ťažby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, v rokoch 1990 a 2000 sa
neťažilo vôbec.

Obr. 32 Časový vývoj regulačnej ťažby sedimentov v období rokov 1980–2004 vo
VN Hričov (Lukáš a kol., online, 2007; vlastné spracovanie)

Pracovníci VÚVH postupne začali zostavovať numerické modely prúdenia vody
a transportu sedimentov v nádrži. Z výsledkov ich simulácií vyplýva, že vhodné
podmienky pre prúdenie vody a transport sedimentov v nádrži sú zabezpečené aj pri
minimálnej prevádzkovej hladine pri prítoku do nádrže v hodnote 450 m3/s
(Lukáč a kol., online, 2007). So zmenšujúcou sa hodnotou prítoku klesá aj transportná
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kapacita, pri vyššom prítoku v rozmedzí prevádzkových hladín sú vhodné podmienky
pre transport len lokálne (na konci vzdutia nádrže).

6.3 ĎAĽŠIE VODNÉ STAVBY V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
V záujmovom území sú okrem vyššie spomenutých vodných nádrží vybudované aj
ďalšie stavby slúžiace na využitie hydroenergetického potenciálu rieky Váh. Jedná sa
o vodné elektrárne, prívodné kanály k nim a hate.

SÚSTAVA VODNÝCH DIEL MIKŠOVÁ – POVAŽSKÁ BYSTRICA
Využitie energetického potenciálu rieky Váh v približne 35 km dlhom úseku
Žilina

–

Považská

Bystrica

sa

riešilo

vybudovaním

II.

vážskej

kaskády

Hričov – Mikšová – Považská Bystrica v rokoch 1958–1963. Táto kaskáda využíva
celkový spád približne 47 m, inštalovaný výkon kaskády dosahuje hodnoty približne
180,3 MW, priemerná ročná výroba zhruba 361 GWh (Slovenské elektrárne, online,
2013a–2013c). Riadiacou stavbou, ktorá slúži na regulovanie denných prietokov rieky
Váh, je vyššie charakterizovaná VN Hričov. Od nej je vedený po pravej strane Váhu
Hričovský derivačný kanál s dĺžkou 28,4 km a kapacitou 500 m3/s. Na ňom sú
umiestnené 2 vodné elektrárne, konkrétne VE Mikšová a VE Považská Bystrica.
Prívodný kanál k VE Mikšová, ktorý nadväzuje na odpadový kanál od VE Hričov, má
dĺžku približne 12,9 km. Kanál má lichobežníkový profil so šírkou dna 26 m (dno a steny
kanála tesní 15–18 cm vrstva betónu), pozdĺžny sklon jeho dna je 0,075 %. Výstavba
samotného kanála bola veľmi náročná, pretože v jeho trase bolo nutné vykonať sanáciu
zosuvu pod Starovcom, kde došlo k pohybu približne 300 000 m3 zeminy (Abaffy, 1979).
VE Mikšová, ktorá je vybudovaná na spomenutom derivačnom kanáli v km 16,4, je
najväčšou vodnou elektrárňou v záujmovom území. Je vybavená troma Kaplanovými
turbínami s celkovým výkonom 93,6 MW. V 3 blokoch vodnej elektrárne je
vybudovaných 6 jalových priepustov, kde každý má priemer 2 500 mm, s celkovou
kapacitou 430 m3/s (Bednárová a kol., 2010). Od VE Mikšová je vedený približne 2 km
dlhý odpadový kanál so šírkou dna 30 m a pozdĺžnym sklonom dna 0,2 %, na ktorý
následne nadväzuje prívodný kanál k VE Považská Bystrica s dĺžkou 6,3 km. Tento
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kanál, ktorý má taktiež lichobežníkový profil, zaujíma šírku 26 m, pozdĺžny sklon dna sa
pohybuje v rozmedzí 0,2–3,0 %. Hrádza kanála dosahuje miestami výšku až 12 m.
VE Považská Bystrica je vybudovaná v km 24,8 derivačného kanála. O výrobu
elektrickej energie sa starajú 3 Kaplanove turbíny s celkovým inštalovaným výkonom
55,2 MW. Šesť jalových priepustov s priemerom 2 800 mm má celkovú kapacitu 450 m3/s
(Abaffy, 1979). Odpadový kanál, ktorý je vedený od VE Považská Bystrica a vyúsťuje do
Váhu v rkm 213,6 v nádrži Nosice, má dĺžku približne 3,6 km. Profil kanála je miskovitý
so šírkou dna 30 m, ktorá sa približne 1,5 km od vodnej elektrárne rozširuje na 45 m.
Pozdĺžny sklon jeho dna je taktiež premenlivý, mení sa od 0,1 do 5 %. Od roku 2007 sú
obidve vyššie spomenuté VE v samoobslužnej prevádzke.

Obr. 33 VE Mikšová

Obr. 34 VE Považská Bystrica

(Slovenské elektrárne, online, 2013k)

(Slovenské elektrárne, online, 2013k)

SÚSTAVA VODNÝCH DIEL DOLNÉ KOČKOVCE – LADCE – ILAVA – DUBNICA
NAD VÁHOM – TRENČÍN (SKALKA)
V zhruba 38 km dlhom úseku rieky Váh od mesta Púchov po mesto Trenčín
s celkovým spádom takmer 50 m je vybudovaná I. vážska kaskáda. Jej výstavba
prebiehala v rokoch 1932–1956. Kaskáda začína haťou Dolné Kočkovce, ďalej pokračuje
ľavostranným Nosickým derivačným kanálom s dĺžkou približne 34 km, na ktorom sú
vybudované vodné elektrárne Ladce – Ilava – Dubnica nad Váhom – Trenčín (Skalka),
a končí odpadovým kanálom z VE Trenčín (Skalka), ktorý ústi do Váhu pri železničnom
moste v Trenčíne. Celkový inštalovaný výkon na tejto kaskáde je približne 66,5 MW,
priemerná ročná výroba takmer 325 GWh (Slovenské elektrárne, online, 2013e–2013h).
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Hať Dolné Kočkovce spoločne s vodnou elektrárňou Ladce patrili k vôbec prvým
vodným stavbám na Slovensku, ktoré sa začali projektovať už v roku 1930 a neskôr
vytvorili základ I. vážskej kaskády. Výstavba samotnej hate prebiehala v rokoch
1932–1936. Hať je dimenzovaná na prietok 3 000 m3/s a spoločne s hrádzami vytvára zdrž
o celkovom objeme 2,2 mil. m3, z čoho 0,2 mil. m3 je stály objem a 2,0 mil. m3 zásobný
objem (Abaffy, 1979). Abaffy a Lukáč (1991) píšu, že uvedená hať pozostáva zo 4 polí,
kde každé má šírku 25 m s celkovou hradiacou výškou 4,5 m (z toho 3,1 m hradí
stavidlo, 1,4 m klapka). Na ľavej strane hate sú umiestnené 4 polia šírky 12 m
a hradiacou výškou 4,3 m, ktoré regulujú prítok vody do prívodného kanála k VE Ladce,
a taktiež plťový priepust šírky 7 m, ktorý sa uzatvára uzáverom výšky 2 m. Prívodný
kanál k VE Ladce je 5,95 km dlhý s lichobežníkovým profilom, šírkou dna približne 18 m
a pozdĺžnym sklonom 0,175 %. Jeho dno a svahy tesní 15 cm hrubé betónové tesnenie.
VE Ladce s 2 Kaplanovými turbínami je umiestnená v km 5,95 prívodného kanála.
Uvedená VE, ktorá patrí k najstarším vodným elektrárňam na rieke Váh, bola pôvodne
naprojektovaná na nízky prietok (120 m3/s). Keďže všetky VE nad, ale i pod VE Ladce
majú väčšiu hltnosť, došlo v rokoch 1999 až 2001 k jej rekonštrukcii, po ktorej sa zvýšila
hltnosť uvedenej vodnej elektrárne na 180 m3/s. Stránky Slovenských elektrární
(online, 2013e) ďalej uvádzajú, že v dôsledku rekonštrukcie sa taktiež zvýšil inštalovaný
výkon elektrárne (z 13,8 na 18,9 MW). Na odpadový kanál od VE Ladce, ktorého dĺžka
dosahuje 2,6 km a šírka dna 8 m, nadväzuje 4,4 km dlhý prívodný kanál k VE Ilava
s lichobežníkovým profilom a šírkou dna 18,3 m.
V 12,95 km Nosického kanála je vybudovaná VE Ilava, ktorá bola do prevádzky
uvedená o 10 rokov neskôr než VE Ladce. Na základe skúseností z prevádzkovania
VE Ladce bola už VE Ilava projektovaná na vyšší prietok, konkrétne 150 m3/s. Sú v nej
nainštalované 2 Kaplanove turbíny s celkovým výkonom 15 MW (Slovenské
elektrárne, online, 2013f). Podložie vodnej elektrárne tvoria štrkovito-piesočnaté
aluviálne nánosy. Odpadový kanál od vyššie charakterizovanej vodnej elektrárne má
lichobežníkový profil a dĺžku 3 km, šírku 15 m. Zaujímavosťou je, že svahy kanála sú
spevnené betónovými dlaždicami o rozmeroch 40 x 50 x 15 cm. Na tento kanál
nadväzuje prívodný kanál k VE Dubnica nad Váhom, ktorého dĺžka je 4,45 km, šírka dna
dosahuje takmer 18 m a pozdĺžny sklon je 0,1 % (Bednárová a kol., 2010).
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Tretím stupňom I. vážskej kaskády je VE Dubnica nad Váhom vybudovaná
v km 20,4 Nosického kanála. V jej strojovni sú umiestnené 2 Kaplanove turbíny
s hltnosťou 150 m3/s a celkovým inštalovaným výkonom 16,5 MW. Vpravo od elektrárne
je vybudovaná komora o rozmeroch 31,0 x 7,0 m slúžiaca aj ako jalový výpust, ktorým
môže byť prepustená voda až do hodnôt prietoku 30 m3/s (Slovenské elektrárne,
online, 2013g). Od vodnej elektrárne je vedený odpadový kanál lichobežníkového profilu
s celkovou dĺžkou 3,82 km a pozdĺžnym sklonom dna 0,16 %, na ktorý nadväzuje
prívodný kanál k VE Trenčín (Skalka) dĺžky 7,15 km a sklonom 0,35 %.
Vyššie spomenutá VE Trenčín (Skalka), ktorá bola dokončená o 7 rokov neskôr, než
VE Dubnica nad Váhom, je posledným stupňom I. vážskej kaskády. Je naprojektovaná
na prietok 180 m3/s. Výrobu elektrickej energie zabezpečujú 2 Kaplanove turbíny, pričom
celkový inštalovaný výkon elektrárne dosahuje hodnoty 16,1 MW (Huňačka, 1992).
Odpadový kanál vedený od VE Trenčín (Skalka), ktorý následne vyúsťuje do zdrže
Trenčianske Biskupice, má dĺžku 1,65 km, pozdĺžny sklon jeho dna dosahuje 0,27 %.
V súčasnosti sú všetky vyššie spomenuté vodné elektrárne I. vážskej kaskády plne
automatizované a od roku 2007 bezobslužne ovládané z dispečingu VE Trenčín.

Obr. 35 VE Ilava

Obr. 36 VE Trenčín

(Slovenské elektrárne, online, 2013k)

(Slovenské elektrárne, online, 2013k)

SÚSTAVA VODNÝCH DIEL TRENČIANSKE BISKUPICE – KOSTOLNÁ – NOVÉ
MESTO NAD VÁHOM
Uvedená sústava využíva približne 20 km dlhý úsek rieky Váh medzi Trenčínom
a Novým Mestom nad Váhom s hrubým spádom približne 20 m. Sústava začína haťou
Trenčianske Biskupice, odkiaľ je vedený pravostranný Biskupický derivačný kanál
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s dĺžkou približne 20 km, na ktorom sú vybudované VE Kostolná a VE Nové Mesto nad
Váhom, pri ktorej kanál opúšťa vymedzené územie. Celkový inštalovaný výkon
2 uvedených vodných elektrární dosahuje 51 MW, ich priemerná ročná výroba
elektrickej energie približne 228 GWh (Slovenské elektrárne, online, 2013i–2013j).
Hať Trenčianske Biskupice, ktorej výstavba prebiehala v rokoch 1943–1951, vytvára
na území mesta Trenčín zdrž s celkovým objemom 3,25 mil. m3, z čoho je 1,5 mil. m3 stály
objem a 1,75 mil. m3 zásobný objem. Hrádze zdrže sú vybudované s prevýšením 1 m nad
vypočítanú 100-ročnú vodu (Abaffy, 1979). Bednárová a kol. (2010) píše, že
železobetónová hať, ktorá je vybudovaná na rieke Váh v rkm 161,905, pozostáva celkovo
z 9 polí, pričom 4 polia (každé šírky 25 m) hradia stavidlá s klapkou výšky 4,9 m, ďalšie
4 polia šírky, kde každé má šírku 12 m a výšku 5,0 m, regulujú prítok vody do
derivačného kanála, a posledné pole (plavebné) má rozmery 12,0 x 5,6 m. Od hate je
ďalej vedený 4,8 km dlhý prívodný kanál lichobežníkového tvaru k VE Kostolná,
ktorého maximálna šírka dna dosahuje až 19 m a priemerný pozdĺžny sklon 0,095 %.
Proti priesakom sú dno a svahy kanála chránené 15 cm vrstvou betónu.

Obr. 37 Hať Trenčianske Biskupice

Obr. 38 Biskupický kanál

(Tomáš Mikulovský, 08/2013)

(Tomáš Mikulovský, 07/2011)

V km 4,8 Biskupického kanála je vybudovaná VE Kostolná. Podložie elektrárne
tvoria neogénne ílovité bridlice. Turbínové bloky elektrárne majú dĺžku 55,5 m a šírku
19,0 m. Samotná elektráreň je vybavená 2 Kaplanovými turbínami s hltnosťou 180 m3/s
(Abaffy, 1979). Celkový inštalovaný výkon elektrárne dosahuje hodnoty 25,5 MW
(Slovenské elektrárne, online, 2013i). Odpadový kanál z VE Kostolná dĺžky 6,7 km so
šírkou dna 16 m má priemerný pozdĺžny sklon 0,02 %. Na neho nadväzuje prívodný
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kanál k VE Nové Mesto nad Váhom približne rovnakej dĺžky aj pozdĺžneho sklonu, šírka
jeho dna dosahuje 19 m.
VE Nové Mesto nad Váhom je vybudovaná pri južných okrajoch vymedzeného
územia

na

pevných

triasových

zlepencoch.

Elektráreň

je

taktiež

vybavená

2 Kaplanovými turbínami s hltnosťou 180 m3/s, jej celkový inštalovaný výkon je rovnaký,
ako u VE Kostolná (Bednárová a kol., 2010).
V Prílohe č. 3 sú uvedené bližšie charakteristiky jednotlivých vodných elektrární
v oblasti Považského podolia.

Obr. 39 VE Kostolná

Obr. 40 VE Nové Mesto nad Váhom

(Tomáš Mikulovský, 07/2011)

(Slovenské elektrárne, online, 2013k)
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7 DOPRAVNÉ ANTROPOGÉNNE ZÁSAHY
V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
Dopravné antropogénne zásahy mali už v minulosti významný vplyv na reliéf
Považského podolia. Písomné zmienky dokladajú, že už niekoľko storočí pred
príchodom Keltov na územie Slovenska dochádzalo v záujmovej oblasti k budovaniu
prvých spevnených ciest, ktoré slúžili najmä obchodníkom k preprave tovaru na väčšie
vzdialenosti. Príkladom je jedna z vetiev Jantárovej cesty, ktorá sa stala významnou
obchodnou cestou spájajúcou stredomorské oblasti s Pobaltím, pričom záujmovým
územím prechádzala cez mesto Trenčín, obec Horné Srnie a cez Vlársky priesmyk ďalej
povodím Moravy (Trenčín, online, 2009b). V ďalších storočiach postupne rástla intenzita
antropogénnych zásahov v záujmovom území v dôsledku budovania dopravných ciest,
ktoré spájali významné administratívne a hospodárske centrá, akými boli v Považskom
podolí mestá Trenčín či Púchov. Kvalita týchto ciest však nebola dostačujúca (cesty boli
prevažne vysypané riečnym štrkom, prípadne spevnené drevom). Ďalšie antropogénne
zásahy v záujmovom území boli spojené s výstavbou mostných konštrukcií, ktorá
prebiehala približne od 13. storočia. Jednalo sa zväčša o drevené mosty vybudované
z opracovaných kmeňov, postupne však tieto mosty boli nahradzované kamennými
mostmi (Laky, Rengevič, 1988). Obdobie 15. a 16. storočia je spojené s budovaním
kvalitných kamenných ciest. Financie na túto výstavbu boli získavané prevažne
vyberaním cestného mýta. Najvýznamnejšie antropogénne zásahy v Považskom podolí
však prebiehali na prelome 19. a 20. storočia a sú spojené s výstavbou železničnej trate.
Kol. autorov (1983) píše, že výstavbe Považskej železnice z Bratislavy do Žiliny
v celkovej dĺžke viac ako 200 km predchádzalo množstvo problémov, akými boli
napr. nedostatok financií, hospodárska kríza, prípadne nezhody medzi záujmovými
skupinami o tom, kadiaľ bude samotná železničná trať20 napokon vedená. Prvé plány na
výstavbu železničnej trate údolím rieky Váh existovali už v roku 1856 a vychádzali
z potreby prepojiť úrodné oblasti na juhu so severnými župami. Na vedenie trate,

20

Železničná trať nemala v ceste žiadne výraznejšie prírodné prekážky, okrem vodných tokov, pričom pri jej

výstavbe nebol vybudovaný ani jeden železničný tunel a stúpanie trate neprekročilo 6,6 ‰
(Kol. autorov, 1983).
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konkrétne jej koncové stanice, však nebol jednotný názor21. Prvý projekt na výstavbu
železnice údolím rieky Váh vytvorili spoločnosti Bratislavsko-trnavskej konskej
železnice a Bratislavská obchodná komora. Daný projekt navrhoval vedenie železnice po
pravom brehu rieky Váh cez Piešťany a Nové Mesto nad Váhom do Trenčína, kde by
došlo k vybudovaniu železničného mosta a trať by následne pokračovala po ľavom
brehu Váhu cez Púchov do Žiliny. Práce na výstavbe Považskej železnice začali v roku
1869, v roku 1873 bola do prevádzky uvedená jej prvá časť, konkrétne úsek
Bratislava – Trnava. V roku 1876 došlo k otvoreniu ďalšieho úseku trate medzi Trnavou
a Novým Mestom nad Váhom. Stavba ďalšieho úseku (medzi Novým Mestom nad
Váhom a Trenčínom) bola dokončená v roku 1878, pričom trať končila na predmestí
Trenčína na pravom brehu rieky Váh v dnešnej stanici Zlatovce. Následne došlo na
niekoľko rokov z dôvodu zhoršenia finančnej situácie k pozastaveniu výstavby
železnice. K obnoveniu stavebných prác na Považskej železnici došlo vo februári roku
1883. Úsek Trenčín – Žilina, ktorý zahŕňal aj výstavbu železničného mosta cez rieku Váh
v Trenčíne, bol dokončený za 10 mesiacov (k jeho otvoreniu došlo dňa 1. 11. 1883).
Na Považskú železnicu sa postupne napojili aj viaceré železničné trate v záujmovom
území. Kol. autorov (1983) uvádza, že v Trenčianskej Teplej bola na uvedenú železnicu
napojená v roku 1888 trať z Brna cez Vlársky priesmyk a Nemšovú, v roku 1909 došlo
k otvoreniu miestnej úzkorozchodnej železnice z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych
Teplíc. V medzivojnovom období došlo k pripojeniu ďalších 2 tratí, konkrétne v roku
1927 bola vybudovaná trať Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Veselí nad Moravou,
v roku 1937 trať Púchov – Horní Lideč, ktorá umožnila lepšie spojenie západného
Slovenska s Prahou.

V dôsledku budovania povrchovej alebo podpovrchovej komunikačnej siete
dochádza v záujmovom území k dopravným antropogénnym procesov, ktoré
podmieňujú vznik jednotlivých dopravných antropogénnych tvarov reliéfu. So zreteľom
k záujmovej oblasti k nim patrí dopravná plošina, letisková plošina, parkovisko, teleso diaľnice,
dopravný násyp, dopravný odkop, dopravná priekopa, železničný tunel, mostná konštrukcia.

21

Na juhu boli ako koncové stanice navrhované Komárno, Nové Zámky, Štúrovo či Bratislava, na severe

bola za koncovú stanicu navrhovaná výhradne stanica v Žiline.
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Dopravnou plošinou rozumieme plošne rozsiahly rovinný tvar reliéfu, ktorý vzniká
pri stavbe dopravných zariadení. Vďaka svojej rozsiahlosti sa v prírodnom teréne len
veľmi ťažko hľadajú vhodné lokality na ich umiestnenie, preto sa ich poloha volí tak, aby
bol prírodný terén upravovaný čo najmenej (Kirchner, Smolová, 2010). V záujmovom
území sú dopravné plošiny vybudované v miestach kríženia diaľnice D1 s inými
dopravnými cestami (napr. v blízkosti obce Chocholná-Velčice, kde dochádza ku
kríženiu diaľnice D1 s cestou I/50, tiež pri meste Bytča, kde sa kríži diaľnica D1 s cestou
I/18). Špeciálnymi prípadmi dopravnej plošiny sú letisková plošina a parkovisko.
Letiskovou plošinou označujeme plochu, ktorá je prispôsobená pre vzlety, pristávanie
a pozemné pohyby lietadiel (Kirchner, Smolová, 2010). V oblasti Považského podolia sa
nachádzajú 2 letiská. Prvým je Letisko Trenčín, ktoré je civilné, vnútroštátne, neverejné
s nepravidelnou dopravou (Letecký úrad SR, online, 2014). V jeho areáli sú vybudované
3 vzletové a pristávacie dráhy – 1 betónová s rozmermi 2000 x 30 m a 2 trávnaté
s rozmermi 1 000 x 70 m (Aeroklub Trenčín, online, 2009). Druhým letiskom
v záujmovom území je Letisko Slávnica, ktoré sa nachádza v blízkosti Dubnice nad
Váhom. Letecký úrad SR (online, 2014) uvádza, že uvedené letisko je civilné,
vnútroštátne, verejné s nepravidelnou dopravou. Vzlety a pristávanie lietadiel
zabezpečujú 2 trávnaté dráhy s rozmermi 1 100 x 36 m a 1 100 x 64 m (Aeroklub Dubnica
nad Váhom, online, 2013).

Obr. 41 Areál Letiska Trenčín

Obr. 42 Areál Letiska Slávnica

(Panoramio, online, 2008)

(Wildberger, online, 2009)

Parkoviskom rozumejú Kirchner a Smolová (2010) plochu umelo vyrovnanú
antropogénnou

agradáciou,

degradáciou,
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prípadne

spojením

oboch

postupov.

Parkoviská vďaka svojmu umelému pokrytiu povrchu, ktoré tvorí asfalt alebo betón,
významne urýchľujú povrchový odtok vody z určitého územia. Vo vymedzenej oblasti
sú najväčšie parkoviská vybudované pri obchodných centrách (napr. pri OC Laugaricio
a hypermarkete Tesco v Trenčíne) a priemyselných závodoch (AUO v Trenčíne, Continental
Matador Rubber v Púchove, priemyselná zóna v Ilave).
Ďalším významným dopravným antropogénnym tvarom reliéfu nachádzajúcim sa
vo vymedzenej oblasti je teleso diaľnice. Kirchner a Smolová (2010) ho definujú ako
špeciálny typ rýchlostnej dopravnej cesty splňujúci určité parametre, ku ktorým patrí
oddelenosť premávky vo viacerých protismerných pruhoch za existencie stredného
deliaceho pásu, súčasťou diaľnic sú aj mimoúrovňové križovatky, nájazdy s dostatočne
dlhými pripájacími pruhmi, a v neposlednom rade i polomery zákrut umožňujúce
využitie maximálnej rýchlosti. Záujmovým územím prechádzajú diaľnice D122 a D3.
Nemenej dôležitými dopravnými antropogénnymi tvarmi reliéfu v záujmovej
oblasti sú dopravný násyp, dopravný odkop a dopravná priekopa. Dopravný násyp
definuje Zapletal (1969) ako teleso nad úrovňou pôvodného terénu, ktoré vzniká
nasypaním zeminy alebo kameňa za účelom vyvýšenia dopravnej cesty. Hlavným
účelom budovania dopravných násypov je snaha o dosiahnutie plynulého vedenia
komunikácie, ktorá prekonáva konkávne formy reliéfu. Kirchner a Smolová (2010)
dopravné násypy členia napr. podľa prevládajúceho využitia (na cestné a železničné),
prípadne podľa použitého materiálu na ich výstavbu (na kamenné a zemné násypy). Vo
vymedzenom území sú cestné násypy vybudované takmer v celom úseku diaľnice D1,
taktiež aj na cestách I/50 (v blízkosti obcí Chocholná-Velčice a Opatovce), I/57 (v úseku
od mesta Nemšová po kríženie danej cesty s cestou I/61 pri Dubnici nad Váhom), I/49A
(pri obci Beluša). V súvislosti s modernizáciou železničnej trate v úseku Nové Mesto nad
Váhom – Púchov prebieha v záujmovom území výstavba nových cestných nadjazdov,
s čím je spojené budovanie nových dopravných násypov. Tieto novovybudované
dopravné násypy môžeme vidieť napr. pri obciach Trenčianske Bohuslavice,
Kostolná-Záriečie, Trenčianska Teplá a Košeca. Železničné násypy sú v oblasti
Považského podolia vybudované na oboch tratiach, ktoré daným územím prechádzajú,
či už sa jedná o trať č. 143 Trenčín – Chynorany, kde sú dopravné násypy vybudované
22

O diaľnici D1 bližšie pojednáva ďalšia časť textu predloženej diplomovej práce na str. 87–92.
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hlavne v úseku medzi Trenčínom a Mníchovou Lehotou, prípadne o trať č. 120
Bratislava – Žilina, na ktorej v súčasnosti prebieha budovanie a spevňovanie dopravných
násypov takmer v celom úseku medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom.

Obr. 43 Budovanie dopravného násypu

Obr. 44 Dopravný násyp pri obci Košeca

pri obci Košeca

(Tomáš Mikulovský, 07/2013)

(Tomáš Mikulovský, 08/2011)

Dopravný odkop je tvar reliéfu, ktorý vzniká pri výstavbe komunikácií vedených na
svahu približne v smere vrstevnice. Pri jeho výstavbe dochádza k odvozu zeminy len na
1 strane dopravnej cesty, pričom na jej druhej strane sa tvorí násyp. Dopravné odkopy
často narušujú stabilitu svahov, preto je nutné narušený svah dostatočne zabezpečiť, aby
následne nedochádzalo k možným zosuvom (Kirchner, Smolová, 2010). Uvedený tvar
reliéfu je dobre viditeľný na ceste I/50 v blízkosti obcí Mníchova Lehota a Trenčianska
Turná pri východných výbežkoch Považského podolia, ďalej na ceste II/507 medzi
obcami Zamarovce a Skalka nad Váhom, ďalej medzi Trenčianskymi Stankovcami
a Beckovom, prípadne medzi obcami Orlové a Nimnica na pravom brehu VN Nosice.
Dopravné odkopy sú vybudované aj v niektorých úsekoch diaľnice D1 (konkrétne úsek
Chocholná-Velčice – Skala), a tiež na železničnej trati Bratislava – Žilina pri obci
Ivanovce, prípadne v úseku medzi mestami Púchov a Považská Bystrica na ľavom brehu
VN Nosice. V tomto úseku došlo podľa Nemčoka (1982) pri budovaní dopravného
odkopu k zosuvu o plošnej rozlohe 150 x 150 m. Zosuv sa následne musel stabilizovať asi
200 m dlhým a 6 m vysokým betónovým oporným múrom.
Svoje zastúpenie má v oblasti Považského podolia aj dopravná priekopa. Jedná sa
o konkávnu antropogénnu formu reliéfu, ktorá je vytvorená pod úrovňou prírodného
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terénu v skalnom alebo zemnom podloží dopravnej trasy. Uvedený tvar reliéfu vzniká
obojstranným prekopaním svažitého terénu za účelom dosiahnutia plynulého priebehu
komunikácie a zníženia terénnych nerovností danej trasy (Kirchner, Smolová, 2010).
Dopravná priekopa má v porovnaní s dopravným násypom obrátený tvar, jeho profilom
je lichobežník s kratšou základňou umiestnenou dole (Zapletal, 1969). Najčastejšie sú
dané tvary lokalizované v miestach, kde by komunikácia musela prekonávať terénne
nerovnosti a stabilita podložia umožňuje priekop terénnou vyvýšeninou. V Považskom
podolí

sú

dané

tvary

lokalizované

na

ceste

I/50

pri

obciach

Drietoma,

Chocholná-Velčice a Mníchova Lehota, taktiež na ceste II/507 pri obciach Trenčianska
Turná a Streženice, prípadne na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici.

Obr. 45 Dopravná priekopa pri obci

Obr. 46 Dopravná priekopa pri obci

Chocholná-Velčice

Trenčianska Turná

(Tomáš Mikulovský, 08/2011)

(Tomáš Mikulovský, 03/2012)

Pri južných výbežkoch vymedzeného územia je vybudovaný železničný tunel23.
Kirchner a Smolová (2010) ho definujú ako podpovrchový dopravný antropogénny tvar
reliéfu, ktorý je určený pre železničnú dopravu a jeho hlavným účelom je urýchlenie
samotnej železničnej dopravy.
Významne sú v oblasti Považského podolia zastúpené dopravné antropogénne
tvary reliéfu označované pojmom mostné konštrukcie. Most je druh dopravnej stavby,
ktorá prekonáva určitú prekážku (napr. vodný tok či údolie). S jeho výstavbou sú
spojené rozsiahle terénne úpravy, ktorých rozsah závisí najmä na lokalizácii mosta
a zvolenom technickom riešení (Kirchner, Smolová, 2010).
23

Bližšia charakteristika železničného tunela Turecký vrch je uvedená na stranách 104–105.
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Najvýznamnejšie dopravné antropogénne zásahy v záujmovom území sú spojené
s diaľnicou D1 a mostnými konštrukciami. Najsevernejšími výbežkami Považského
podolia prechádza aj diaľnica D3, avšak dosahuje tu dĺžku približne 3 km. Jej trasa je
vedená súbežne s cestou I/18, pričom vymedzené územie opúšťa pri okraji VN Hričov.

7.1 DIAĽNICA D1
Diaľnica D1, ktorá prechádza záujmovým územím v smere SV-JZ a dosahuje tu
dĺžku približne 85 km, bola do prevádzky uvedená postupne v jednotlivých úsekoch.
Názvy úsekov, ich dĺžku a obdobie výstavby prehľadne znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Tab. 4 Jednotlivé úseky diaľnice D1 v Považskom podolí
NÁZOV ÚSEKU

OBDOBIE

DĹŽKA ÚSEKU

VÝSTAVBY

(km)

Nové Mesto nad Váhom – Chocholná-Velčice

1996–2000

13,1

Chocholná-Velčice – Skala

1991–1997

11,2

Skala – Nemšová

1994–2000

7,5

Nemšová – Ladce

1996–2001

16,6

Ladce – Sverepec

1998–2007

9,9

Sverepec – Vrtižer (I. úsek)

2008–2010

4,9

Sverepec – Vrtižer (II. úsek)

2008–2010

4,7

Vrtižer – Hričovské Podhradie

2004–2008

12,9

Zdroj: NDS (online, 2011c–2011j)

Úsek Nové Mesto nad Váhom – Chocholná-Velčice bol do čiastočnej prevádzky
uvedený už v roku 1998, kedy došlo k otvoreniu pravého pásu diaľnice v oboch smeroch
(NDS, online, 2011c). Uvedený úsek začína v križovatke Rakoľuby napojením na
predchádzajúci úsek D1 Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Následne trasa
diaľnice kopíruje tok rieky Váh a končí v križovatke pri obci Chocholná-Velčice.
V popísanom úseku je podľa Geoconsultu (online, 2014a) vybudovaných 20 mostov
o celkovej dĺžke 1,5 km. Najdlhší je diaľničný most pri obci Beckov, ktorého dĺžka
dosahuje približne 450 m. Budovanie spomínaného úseku si vyžiadalo preložku potoka
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Chocholná a úpravu Rybnického potoka. Popri diaľnici sú v blízkosti obcí Beckov
a Adamovské Kochanovce vybudované protihlukové steny o celkovej dĺžke 3,3 km.

Obr. 47 Diaľničný most pri obci Beckov

Obr. 48 Diaľnica D1 pri Chocholnej-Velčice

(Tomáš Mikulovský, 08/2012)

(Tomáš Mikulovský, 07/2011)

Na spomínaný úsek diaľnice následne nadväzuje jej ďalšia časť, ktorá končí
v hlbokom záreze nad obcou Zamarovce (lokalita Skala). Geoconsult (online, 2014b)
uvádza, že vďaka komplikovanosti daného úseku došlo k vybudovaniu 11 zárubných
múrov o celkovej dĺžke 2,5 km, obce nachádzajúce sa popri diaľnici chránia pred
nepriaznivými hlukovými vplyvmi protihlukové steny s celkovou dĺžkou 0,7 km.
V danom úseku je vybudovaných 12 mostných objektov o dĺžke 0,7 km, z ktorých
najvýznamnejší je most ponad železničnú trať Bratislava – Žilina a cestu I/61 pri obci
Kostolná-Záriečie. Súčasťou daného úseku je aj diaľničný privádzač, ktorý zabezpečuje
prepojenie mesta Trenčín so samotnou diaľnicou. Jeho celková dĺžka je približne 2,2 km,
pričom dĺžka samotnej mostnej konštrukcie dosahuje zhruba 0,3 km.

Obr. 49 Diaľničný most nad cestou I/61

Obr. 50 Diaľničný privádzač pri Trenčíne

(Tomáš Mikulovský, 08/2011)

(Tomáš Mikulovský, 01/2012)
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Geoconsult (online, 2014c) uvádza, že samotné teleso diaľnice D1 tvorí v úseku
Skala – Nemšová súčasne aj protipovodňovú hrádzu rieky Váh, preto sú dopravné
násypy

v

danom

úseku

vybudované

z

nepriepustných

zemín

a

opevnené

polovegetačnými tvárnicami. Uvedený úsek začína v miestach napojenia diaľničného
privádzača Trenčín na diaľnicu D1, pokračuje priesmykom nad obcou Skalka nad
Váhom, kde je vybudovaná estakáda nad potokom Sučianka a cestou II/507. Pri
budovaní uvedeného úseku diaľnice došlo aj k preložke koryta rieky Váh, ktorá bola
vyvolaná vedením diaľnice medzi samotným korytom Váhu a Nosickým kanálom. Úsek
končí pri krížení diaľnice D1 s cestou I/57, ktorej súčasťou je diaľničný privádzač
Dubnica nad Váhom prepojujúci diaľnicu s cestou I/61.

Obr. 51 Estakáda pri obci Skalka nad Váhom (Geoconsult, online, 2014c)

Úsek diaľnice medzi mestom Nemšová a obcou Ladce je umiestnený v priestore
medzi Nosickým kanálom a korytom Váhu. Daný úsek končí za premostením Nosického
kanála a železničnej trati Bratislava – Žilina križovatkou Ladce.
´Diaľničný úsek Ladce – Sverepec, ktorý patril k stavebne najnáročnejším úsekom
diaľnice v Považskom podolí hlavne z dôvodu nutnosti vybudovania až 27 nových
mostných konštrukcií, nahradil preťaženú cestu I/61 medzi obcami Visolaje a Sverepec.
Stránky Slovenskej správy ciest (online, 2013a–2013c) uvádzajú, že pri celoštátnom
sčítaní dopravy v roku 2000 prechádzalo daným úsekom priemerne 12 385 voz./24 h,
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v roku 2005 počet vozidiel vzrástol až na 18 756 voz./24 h. Významný pokles intenzity
dopravy v danom úseku dokumentujú výsledky sčítania dopravy z roku 2010, kedy
spomínaným

úsekom

prechádzalo

len

4 348

voz./24

h.

Portál

Diaľnice

a tunely (online, 2006) uvádza, že najdlhšou mostnou konštrukciu, ktorá je vybudovaná
v danom úseku, je most Pružinka s celkovou dĺžkou 902 m. Významný je aj most pri obci
Sverepec s dĺžkou 315 m, jeho výška nad údolím dosahuje 32 m.

Obr. 52 Most pri Sverepci v roku 2002

Obr. 53 Most pri Sverepci v roku 2003

(Diaľnice a tunely, online, 2006)

(Diaľnice a tunely, online, 2006)

Na diaľničný úsek Ladce – Sverepec je napojený diaľničný privádzač Púchov,
ktorého dĺžka dosahuje 6,5 km. Trasa privádzača začína v mimoúrovňovej križovatke
cesty I/61 s diaľnicou D1 pri obci Beluša, pokračuje okolo závodu spoločnosti Continental
Matador Rubber a končí v križovatke s cestou II/507 v Púchove.
Predposledný úsek diaľnice D1 v záujmovom území medzi obcami Sverepec
a Vrtižer bol pred začatím výstavby rozdelený na 2 čiastočné úseky. Prvý začína
v mimoúrovňovej križovatke Považská Bystrica (juh), pri úpätí vrchu Šibeničník
prechádza do estakády, ktorá je vybudovaná vo výške približne 30 m nad Považskou
Bystricou, a končí v mimoúrovňovej križovatke Považská Bystrica (centrum).
Portál Stavebnictví (online, 2007) uvádza, že estakádny variant vedenia trasy
diaľnice cez Považskú Bystricu bol viacerými expertmi vyhodnotený ako vhodnejší, než
navrhované tunelové varianty. Projektanti mosta mali už od začiatku výstavby
jednoznačný zámer budovať nosnú konštrukciu estakády technológiou vysúvania.
Hlavným dôvodom bola snaha v čo najmenšej miere obmedzovať život obyvateľov
mesta výstavbou mosta. Hlavná výrobňa mala byť vybudovaná na vrchu Šibeničník
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a nosná konštrukcia sa mala bez ďalších pomocných prvkov vysúvať na podperách
smerom k Váhu.

Obr. 54 Výstavba estakády v Považskej

Obr. 55 Výstavba estakády v Považskej

Bystrici (Stavebnictví, online, 2007)

Bystrici (Stavebnictví, online, 2007)

Maťaščík a kol. (2013) uvádza, že Mestská estakáda, ktorej výstavba prebiehala
v rokoch 2008–2010, má celkovú dĺžku 958,32 m. Tvorí ju 10 polí, pričom 6 hlavných polí
má rozpätie až 122 m. Rozpätia polí ako aj polohy podpier boli limitované hlavnými
premosťovanými prekážkami – novovybudovanou okružnou križovatkou v centre
mesta, železničnou traťou a riekou Váh, umiestnenie podpier bolo tiež ovplyvnené
snahou minimalizovať asanáciu existujúcej mestskej zástavby. Pri výstavbe podpier bola
použitá špeciálna betónová zmes so zníženým obsahom vody, zvýšeným podielom
väčších frakcií kameniva a vyšším obsahom cementu, ktorá zabraňovala deformáciám
nosnej konštrukcie estakády pri jej výstavbe.

Obr. 56 Mestská estakáda v Považskej Bystrici (Maťaščík a kol., 2013)
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Druhá časť úseku diaľnice D1 medzi obcami Sverepec a Vrtižer začína
v mimoúrovňovej križovatke Považská Bystrica (centrum), pokračuje inundačným
územím rieky Váh a končí v mimoúrovňovej križovatke Považská Bystrica (sever).
Mimoúrovňová križovatka Považská Bystrica (centrum) je vybudovaná na 5 vzájomne
prepojených mostných objektoch, ktorých celková dĺžka dosahuje 1,5 km (ASB,
online, 2010). Dôležitým prvkom diaľnice v danom úseku je aj estakáda Hričovského
kanála v celkovej dĺžke 2 110 m.

Obr. 57 Diaľničná križovatka Považská

Obr. 58 Diaľničná križovatka Považská

Bystrica (sever) v roku 2009

Bystrica (sever) v roku 2009

(ASB, online, 2010)

(ASB, online, 2010)

Posledný úsek diaľnice D1, ktorý zasahuje oblasť Považského podolia, je úsek
Vrtižer – Hričovské Podhradie. Jeho trasa začína križovatkou Považská Bystrica (sever),
pokračuje súbežne s riekou Váh (diaľničné násypy vytvárajú ochranné hrádze pred jej
povodňovými vodami) a železničnou traťou Bratislava – Žilina, a končí v križovatke
Hričovské Podhradie, kde sa napája na diaľnicu D3.

7.2 ĎALŠIE MOSTNÉ KONŠTRUKCIE
K dôležitým dopravným antropogénnym tvarom reliéfu v Považskom podolí patria
okrem už vyššie spomínaných diaľnic a diaľničných mostov aj ďalšie mostné
konštrukcie, predovšetkým železničné a cestné mosty.
Najvýznamnejšie železničné mosty sú v záujmovom území vybudované ponad
rieku Váh v mestách Trenčín a Púchov. Výstavba oceľového jednokoľajového
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štvoroblúkového železničného mosta v Trenčíne prebiehala v rokoch 1882–1883, most
mal po svojom dobudovaní dĺžku 256 m (každý oblúk mal rozpätie približne 60 m)
a hmotnosť približne 500 t (Hanušin, 2005). K výstavbe druhej polovice mosta24 sa
pristúpilo v rokoch 1906–1907 z dôvodu zvyšujúcej sa intenzity železničnej dopravy
a rozšírenia Považskej železnice.

Obr. 59 Jednokoľajový železničný most

Obr. 60 Súčasný železničný most

v Trenčíne v roku 1904 (Hanušin, 1992)

v Trenčíne (Tomáš Mikulovský, 08/2011)

Hanušin (1992) píše, že v nasledujúcich rokoch došlo postupne k výmene obidvoch
častí mosta. V roku 1945 bola vymenená južná (staršia) časť železničného mosta, v roku
1984 sa pristúpilo k výmene severnej polovice mosta, najmä z dôvodu elektrifikácie
železničnej trate Bratislava – Žilina a potreby modernizácie danej mostnej konštrukcie.
V súčasnosti prebieha v Trenčíne výstavba nového železničného mosta, jeho bližšia
charakteristika je uvedená v ďalšej časti predloženej diplomovej práce.
Druhým železničným mostom v Považskom podolí ponad rieku Váh je most
v Púchove. Výstavba pôvodného oceľového mosta, ktorý pozostával zo 6 polí s celkovou
dĺžkou 265 m, prebiehala v rokoch 1935–1937. Most sa po dobudovaní stal súčasťou
železnice25 spájajúcej mesto Púchov a Horní Lideč. Janas a kol. (2006) uvádza, že pri
ústupe nemeckých vojsk na konci 2. sv. vojny bol uvedený most z väčšej časti zničený,
jeho obnovenie bolo dokončené spoločne s opätovným otvorením železničnej trate
Púchov – Horní Lideč v roku 1946.

24

Druhá polovica železničného mosta bola vybudovaná severne (vľavo) od staršieho.

25

Železnica Púchov – Horní Lideč bola označovaná ako Dráha gen. M.R. Štefánika.
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V Považskom podolí patria k významným dopravným tvarom reliéfu aj cestné
mosty, ktoré sú vybudované ponad rieku Váh a vodné kanály. Medzi najdôležitejšie
môžeme zaradiť cestné mosty v Trenčíne a Púchove, ďalej most na ceste I/50 pri Veľkých
Bierovciach a most na ceste II/574 pri Ilave.
Cestný most v Trenčíne, ktorý je vybudovaný južne od železničného mosta,
významne ovplyvnil rozvoj dopravy v samotnom meste. Hanušin (1992, 2005) píše, že
stavebné práce na 258 m dlhom a 6 m širokom oceľovom cestnom moste začali v roku
1896. Jeho výstavba trvala 1 rok a most slúžil k preprave až do roku 1945, kedy bol
zničený ustupujúcimi nemeckými vojskami. Následne bol v meste vybudovaný dočasný
drevený most, ktorý bol v roku 1956 nahradený súčasným železobetónovým mostom.

Obr. 61 Drevený most v Trenčíne

Obr. 62 Súčasný cestný most v Trenčíne

v roku 1947 (Hanušin, 2005)

(Tomáš Mikulovský, 08/2013)

Cestný most v Púchove významne napomohol rozvoju mesta a blízkeho regiónu.
Janas a kol. (2006) píše, že päťoblúkový železný most medzi Púchovom a Hornými
Kočkovcami bol vybudovaný v roku 1891. Vďaka spojeniu uvedených sídiel mostom
došlo v roku 1926 k pričleneniu Horných Kočkoviec k Púchovu. Pred koncom
2. sv. vojny bol daný most rovnako ako ostatné mostné konštrukcie vo vymedzenom
území zničený ustupujúcimi nemeckými vojskami. Po jeho zničení bol v meste prakticky
ihneď vybudovaný provizórny drevený most, ktorý slúžil k preprave približne 2 roky,
kým nebol zničený povodňou, ktorá zasiahla Púchov v roku 1946. V rovnakom roku bol
v meste vybudovaný železný most, ktorý slúži obyvateľom Púchova dodnes.
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Obr. 63 Výstavba cestného mosta v roku

Obr. 64 Súčasný železný most v Púchove

1891 v Púchove

(Púchovské dedičstvo, online, 2012)

(Púchovské dedičstvo, online, 2012)

Cestný betónový most vybudovaný na ceste I/50 pri obci Veľké Bierovce má celkovo
6 polí, jeho dĺžka dosahuje približne 270 m. V dôsledku plánovanej výstavby rýchlostnej
cesty R2 by mal byť v budúcnosti uvedený most kompletne rekonštruovaný. Významný
je aj cestný most na ceste II/574, ktorý spája Ilavu a obec Pruské. Most má 5 polí, pričom
každé má rozpätie približne 50 m.
Ponad Biskupický a Nosický kanál sú v záujmovom území vybudované oceľové
mosty, ktoré slúžia najmä pre hospodárske účely. Z týchto oceľových mostov je
najvýznamnejší most pri hati Trenčianske Biskupice, ktorý zabezpečuje prejazd
dopravnej techniky k novobudovanému cestnému mostu v Trenčíne.

Obr. 65 Most na ceste I/50 pri obci Veľké

Obr. 66 Most pri hati Trenčianske Biskupice

Bierovce (Tomáš Mikulovský, 07/2011)

(Tomáš Mikulovský, 08/2011)
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8 SÚČASNÉ ANTROPOGÉNNE PROCESY
V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ
V oblasti Považského podolia sú v súčasnosti zriedka viditeľné prejavy ľudskej
činnosti, ktoré súvisia s agrárnymi, vodohospodárskymi, vojenskými, oslavnými
a funerálnymi antropogénnymi procesmi. Častejšie sa môžeme stretnúť s ovplyvnením
reliéfu v dôsledku ťažobných, priemyselných, prípadne rekreačných či športových
antropogénnych procesov. Najvýznamnejšie antropogénne pochody, ktoré v súčasnosti
prebiehajú v záujmovej oblasti (a koncentrujú sa prevažne do jej južnej časti),
zaraďujeme do kategórie dopravných a sídelných antropogénnych procesov, o ktorých
pojednávajú nasledujúce podkapitoly.

8.1 SÚČASNÉ DOPRAVNÉ ANTROPOGÉNNE PROCESY
V záujmovej oblasti dochádza prakticky nepretržite k povrchovým úpravám terénu,
ktoré sú úzko späté s výstavbou nových cestných komunikácií, prípadne ich
modernizáciou, značná časť terénnych úprav v oblasti Považského podolia je spojená
s prebiehajúcou modernizáciou železničnej trate.
Juhovýchodnú časť záujmového územia v budúcnosti výrazne ovplyvní výstavba
štvorprúdovej, smerovo rozdelenej rýchlostnej cesty R2, ktorá prepojí diaľnicu D1
(od diaľničnej križovatky pri obci Chocholná-Velčice) so stredným a južným
Slovenskom, pričom jej trasa bude končiť na východnom Slovensku pri obci Košické
Olšany opätovným napojením na diaľnicu D1 (NDS, online, 2011a). Do roku 2016 by
mali začať v záujmovej oblasti stavebné práce na 8 740 m dlhom úseku26 spomínanej
rýchlostnej cesty, ktoré sa výrazným spôsobom dotknú aj niekoľkých obcí v záujmovom
území. Postupne dôjde k vybudovaniu nových cestných napojení obcí Veľké Bierovce
a Malé Stankovce na cestu R2, pri obci Trenčianska Turná bude vybudovaná nová
mimoúrovňová križovatka, ktorá umožní bezproblémové a najmä bezpečné napojenie
cesty R2 na cestu II/507 (Enviroportál, online, 2005). NDS (online, 2011b) uvádza, že
v celom popisovanom úseku dôjde k rekonštrukcii až 15 mostných objektov, v blízkosti
26

Jedná sa o úsek od križovatky s diaľnicou D1 pri obci Chocholná-Velčice po obec Mníchova Lehota.
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obce Mníchova Lehota bude vybudované nové veľkokapacitné odpočívadlo. Pozdĺž
novovybudovanej komunikácie by malo dôjsť vo vybraných úsekoch aj k výstavbe
protihlukových

stien, avšak niektoré

obce (konkrétne

Trenčianske

Stankovce,

Trenčianska Turná, Mníchova Lehota) nesúhlasia s predloženým návrhom, pričom
dĺžku protihlukových stien považujú obce za nedostatočnú a požadujú ich predĺženie.
Ukončenie výstavby daného úseku je plánované na rok 2019.

8.1.1 VÝSTAVBA JUHOVÝCHODNÉHO OBCHVATU MESTA
TRENČÍN
Najväčší problém z hľadiska dopravy predstavujú na území mesta Trenčín
2 prírodné prekážky, ktorými sú rieka Váh a Trenčianska vrchovina spoločne
s Trenčianskym hradným bralom, ktoré rozdeľujú mesto na 3 časti: západnú (zastupujú
ju obce Zlatovce, Záblatie), východnú (sídlisko Sihoť, areál výstaviska, Kubrá) a južnú
(sídlisko Juh, Dlhé Hony). Všetky 3 časti sa dotýkajú v centre mesta, čoho dôsledkom je
skutočnosť, že celý objem prepravy medzi jeho jednotlivými časťami musí prechádzať
cez cestný most ponad rieku Váh, ktorý však ani zďaleka kapacitne nepostačuje takému
náporu a doprava v tejto časti mesta je navyše veľmi zraniteľná (v prípade dopravnej
nehody či stavebnej havárie mostu). Pri celoštátnom sčítaní dopravy v roku 2010 bolo
zistené, že po cestnom moste v Trenčíne prechádza priemerne 20 768 voz./24 h, čo je
oproti sčítaniu v roku 2000 nárast o viac než 3 000 vozidiel denne (sčítanie dopravy
v roku 2000 hovorí, že po cestnom moste prejde priemerne 17 418 voz./24 h). Po
Hasičskej ulici prejde priemerne 41 759 voz./24 h. Tu je nárast oproti roku 2000 ešte
výraznejší, vtedy po danej ceste prechádzalo priemerne 25 326 voz./24 h (Slovenská
správa ciest, online, 2013a, 2013c). Pri predpokladanom náraste intenzity dopravy
v nasledujúcich rokoch sa dopravné problémy v meste Trenčín ešte prehĺbia, preto azda
jediným východiskom je výstavba nového obchvatu mesta, ktorý by mal pomôcť tieto
vzrastajúce problémy aspoň čiastočne vyriešiť. Z vyššie uvedených dôvodov bol
navrhnutý juhovýchodný obchvat mesta Trenčín. Jeho výstavba bude postupne
prebiehať v 2 etapách.
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I. ETAPA VÝSTAVBY OBCHVATU (spracované na základe vlastného terénneho
prieskumu danej oblasti)
Trasa I. etapy obchvatu bude pokračovaním diaľničného privádzača, ktorý je
situovaný približne 2 km južne od cestného mosta, ďalej jeho trasa povedie cez rieku
Váh a Biskupický kanál, kde dôjde k vybudovaniu nového cestného mosta a pokračovať
bude úzkym priestorom medzi Trenčianskymi Biskupicami a areálom leteckých
opravovní, následne sa pomocou mimoúrovňovej križovatky napojí na cestu II/507. Táto
časť obchvatu by mala vyriešiť najnaliehavejšie dopravné problémy mesta Trenčín.
Najvýznamnejším prvkom I. etapy výstavby obchvatu je vybudovanie nového cestného
mosta cez rieku Váh a Biskupický kanál, ktorý by sa mal nachádzať približne 2 km južne
od súčasného cestného mosta v tesnej blízkosti hate Trenčianske Biskupice. Samotná
výstavba nového cestného mosta začala dňa 12. 3. 2012, jeho dokončenie je plánované na
jar roku 2015. Most stavia združenie ZIPP-Strabag za vysúťaženú sumu približne
36 miliónov eur, pričom 85 % z tejto sumy je hradených z fondov Európskej únie
(OPD, online, 2009a). Most by po svojom dokončení mal mať dĺžku približne 540 m.
Na základe terénneho prieskumu bolo zistené, že pri prácach spojených s výstavbou
nového cestného mosta prebehla v danej lokalite úprava koryta rieky Váh, kedy došlo
k zníženiu jeho prietočnosti v dôsledku zabetónovania mostných pilierov, taktiež boli
v danej oblasti vytvorené nové dopravné násypy za účelom plynulého vedenia mosta
daným terénom. V súčasnosti prebieha betonáž vrchnej časti mostnej konštrukcie.

Obr. 67 Piliere cestného mosta

Obr. 68 Súčasná podoba cestného mosta

(Tomáš Mikulovský, 08/2013)

(Tomáš Mikulovský, 04/2014)
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Obr. 69 Vizualizácia nového cestného mosta cez rieku Váh (Trenčín, online, 2009c)

V miestach medzi Trenčianskymi Biskupicami a areálom leteckých opravovní boli
vybudované oporné múry a dopravné násypy. V období máj 2013–september 2013 došlo
k čiastočnému zabetónovaniu pilierov mosta, ktorý bude vedený ponad železničnú trať
č. 143 a dopravnú cestu II/507, na čo následne nadväzovalo vybudovanie dopravného
násypu, ktorý sa v budúcnosti stane súčasťou mimoúrovňovej križovatky v daných
miestach.

II. ETAPA VÝSTAVBY OBCHVATU (spracované na základe vlastného terénneho
prieskumu danej oblasti a Enviroportálu (online, 2008a))
Následná II. etapa juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín bude pokračovať od
mimoúrovňového križovania diaľničného privádzača s cestou II/507 pozdĺž územia
dnešného vodného zdroja. Napojenie obchvatu na Soblahovskú ulicu je navrhnuté
variantne krajom okružnej križovatky na uvedenej ulici zo severnej aj južnej strany
vodného zdroja tak, aby obchvat nezasahoval do jeho ochranného pásma 1. stupňa.
Následne trasa obchvatu povedie súbežne s Východnou ulici na sídlisku Juh. Tu by malo
dôjsť k vybudovaniu pevného nepriehľadného oplotenia výšky na 2–2,5 m, ktoré by
malo plniť najmä protihlukovú funkciu a zároveň zabraňovať prechodu chodcov cez
obchvat. Bezpečný prechod chodcov zo sídliska Juh do blízkych záhradkárskych kolónií
budú zabezpečovať 2 lávky, ktoré sú navrhnuté ponad Východnú ulicu a obchvat.
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Predkladaný zámer taktiež rieši napojenie sídliska Juh na obchvat. To by malo byť
zabezpečené pomocou cestnej komunikácie, ktorá začne na konci ulice gen. L. Svobodu
(v miestach dnešnej točne autobusov MHD) a končiť bude na obchvate v blízkosti
dnešnej kotolne. Na základe dopravnej prognózy pre rok 2030 (Enviroportál,
online, 2008a) je postačujúce pripojenie na obchvat pomocou T križovatky a nie sú tak
nutné ďalšie zásahy do krajiny v dôsledku budovania kruhového objazdu, prípadne
pripojovacích pruhov.
Za sídliskom Juh bude obchvat prechádzať najnáročnejším prostredím, preto je
uvedená trasa riešená pomocou 3 navrhovaných variantov:


Variant A: tunelový variant s tunelom Brezina dĺžky 430 m, ktorý obchádza
vojenský priestor



Variant B: povrchový variant vedený okrajom a čiastočne aj cez vojenský
priestor



Variant C: tunelový variant s tunelom Brezina dĺžky 610 m, ktorý obchádza
vojenský priestor tesne zľava

VARIANT A
Trasa obchvatu vo variante A začína od spomínanej T križovatky, následne stúpa
v sklone 5 % k lesoparku Brezina, kde sa následne zarezáva pod terén do portálového
zárezu hlbokého až 15 m. V týchto miestach je navrhovaný tunel Brezina dĺžky 430 m
s pozdĺžnym sklonom 4,8 %. Tunel bude razený rakúskou tunelovaciou metódou27,
pričom prvých 150 m bude razených v prachovcoch a ílovcoch neogénu, ďalších
približne 50 m bude razených v bazálnych zlepencoch neogénu. Posledný úsek tunela
bude razený v karbonátoch mezozoika. Vzhľadom na komplikované geologické pomery
danej oblasti sú v oboch portálových zárezoch navrhnuté zárubné múry, svahy
v blízkosti portálov bude proti erózii chrániť sieťovina. Po prechode obchvatu
lesoparkom Brezina jeho trasa klesá a prechádza popri bývalom areáli spoločnosti

27

Metódu označujeme aj ako metódu striekaného betónu, kedy dochádza k razeniu tunela pomocou vrtnej

a trhacej techniky. Vrty sú po svojom vyvŕtaní naplnené trhavinou, po jej odstrelení dochádza k odvozu
materiálu z tunela a následnej mechanickej úprave štôlni do požadovaného tvaru (Diaľnice a tunely na
Slovensku, online, 2007).
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TRENS. Dopravná situácia v poslednom úseku obchvatu bude vyriešená vybudovaním
2 nových okružných križovatiek – prvá vznikne pri krížení obchvatu s Kubranskou
cestou, druhá na ulici Pred poľom pri napojení obchvatu na cestu I/61.

VARIANT B
Hlavným cieľom navrhovania variantu B bola snaha o povrchové vedenie obchvatu,
ktorý by čo najmenej zasahoval do vojenského priestoru. Trasa obchvatu stúpa od
T križovatky v približne rovnakom sklone ako vo variante A k lesoparku Brezina, neskôr
klesá k bývalému areálu TRENS v sklone približne 7 %, a ďalej pokračuje rovnako, ako je
uvedené vo variante A. V danom úseku je navrhnutá výstavba 3 nových mostných
konštrukcií, ktoré by mali výrazne uľahčiť budovanie obchvatu v už tak komplikovanom
teréne.

VARIANT C
Účelom variantu C bolo navrhnúť takú trasu obchvatu, ktorá by viedla mimo
vojenský priestor. Vzhľadom na jestvujúci terén a požadované hodnoty pre cesty
I. triedy nie je možné viesť variant C povrchovo, preto aj v tomto prípade je navrhnutý
tunelový variant. Celková dĺžka tunela by mala dosiahnuť 610 m. Maximálny pozdĺžny
sklon v tuneli by mal byť 7,5 %. V dôsledku geologických pomerov je aj v tomto variante
plánovaná výstavba zárubných múrov pri oboch portáloch. Uvedený variant sa však javí
vďaka svojej technickej a finančnej náročnosti ako veľmi nevhodný.

PROGNÓZA DOPRAVY
Navrhovaný juhovýchodný obchvat mesta Trenčín vytvorí na území mesta novú
komunikáciu, ktorá výrazne ovplyvní dopravu na štátnych cestách I/61 a II/507
tvoriacich kostru mesta. Časť obchvatu od cesty II/507 okolo sídliska Juh umožní
odkloniť z centra mesta aj zvyšnú tranzitnú dopravu.
Trasa juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín aj s jednotlivými variantmi jeho
riešenia v blízkosti lesoparku Brezina je prehľadne znázornená na mapke v Prílohe č. 10.
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8.1.2 MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE V ÚSEKU
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – PÚCHOV
Projekt s názvom Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,
žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h má jednoznačne najväčší podiel
na súčasných antropogénnych procesoch realizovaných v

Považskom

podolí.

Spomínaná modernizácia traťového úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov v celkovej
dĺžke 58,6 km nadväzuje na predchádzajúce už zmodernizované úseky trate č. 120
Bratislava – Žilina, konkrétne úseky Bratislava-Rača – Trnava, Trnava – Nové Mesto nad
Váhom. Hlavnou požiadavkou na modernizáciu daného traťového úseku je zvýšenie
prepravnej rýchlosti do 160 km/h. Enviroportál (online, 2003) vo svojom záverečnom
stanovisku k danému projektu uvádza, že táto požiadavka sa má dosiahnuť realizáciou
stavebných a technologických prác, úpravou medzistaničných traťových úsekov ako aj
hlavných koľají železničných staníc pre prejazdnú rýchlosť do 160 km/h, rušením
existujúcich úrovňových železničných priecestí a ich nahradenie mimoúrovňovými
kríženiami železničnej trate s cestnými komunikáciami.
V súvislosti s modernizáciou danej trate a zvýšením prepravnej rýchlosti zo
120 na 160 km/h dôjde k zvýšeniu hladiny hluku v okolitej obytnej zástavbe pozdĺž trate,
preto spomínaný projekt modernizácie počíta aj s vybudovaním nových protihlukových
stien v približnej výške 2,0–2,5 m v takto ohrozených oblastiach.
Približne 80 % modernizačných prác v danom úseku sa bude podľa Enviroportálu
(online, 2003) uskutočňovať na pozemkoch vo vlastníctve ŽSR. Z celkovej dĺžky
modernizovanej trate (58,6 km) je približne 23 % (13,5 km) riešených formou preložiek
súčasnej trate, na zvyšných 77 % trasy sa modernizácia vykoná na existujúcom
železničnom telese. Požadovanú traťovú rýchlosť 160 km/h bude možné dosiahnuť na
86,17 % riešeného traťového úseku, dĺžka obmedzujúcich úsekov neprekročí 8,2 km.
Modernizácia vyššie spomínaného traťového úseku prebieha v danom území
celkovo v 6 etapách. Rozdelenie modernizácie na jednotlivé etapy je výhodné najmä
z hľadiska samotnej realizácie stavebných prác, prevádzky na trati a financovania.
Bližšia charakteristika jednotlivých etáp modernizácie je spracovaná na základe
vlastného terénneho prieskumu vybraného územia.
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Tab. 5 Etapy modernizácie železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov
ETAPA

I.

NÁZOV ÚSEKU

Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske

ZAČIATOK

UKONČENIE

REALIZÁCIE

REALIZÁCIE

september 2009

máj 2013

Bohuslavice
II.

Trenčianske Bohuslavice – Zlatovce

september 2009

máj 2013

III.

Zlatovce – Trenčianska Teplá

november 2012

august 2015

IV.

Trenčianska Teplá – Ilava

november 2009

máj 2014

V.

Ilava – Beluša

november 2009

máj 2014

VI.

Beluša – Púchov

apríl 2012

apríl 2015

Zdroj: OPD (online, 2009b–2009e), Enviroportál (online, 2013c), vlastný terénny prieskum daného územia

I. ETAPA MODERNIZÁCIE (úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice)
Uvedená etapa nadväzuje na modernizáciu železničnej trate v úseku Trnava – Nové
Mesto nad Váhom, pri ktorej bol v blízkosti železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom
vybudovaný nový cestný podjazd. Pri modernizácii železničnej trate za Novým Mestom
nad Váhom v smere na Trenčianske Bohuslavice musela byť v prvej fáze vyriešená
otázka, akým spôsobom bude trať vedená v lokalite PR Turecký vrch, ktorá bola pre
spomínanú modernizáciu značnou prekážkou28. K problematike lokalizácie železničnej
trati v danej oblasti boli vypracované 2 varianty návrhov jej umiestnenia.
Enviroportál (online, 2003) píše, že navrhovaný variant „A“ si vyžadoval výstavbu
zárubného múru pozdĺž celého úseku trate v spomínanej prírodnej rezervácii. Okrem
dočasného narušenia súčasnej scenérie krajiny by realizáciou daného variantu došlo
k trvalému zničeniu biotopov až na 25 % rozlohy PR Turecký vrch (Mikulovský, 2012).
Najmä z týchto dôvodov nebola realizácia variantu „A“ doporučená. Navrhovaný
variant „B“ riešil výstavbu tunela popod Turecký vrch. Realizáciou tohto variantu by bol
zásah do spomínanej prírodnej rezervácie minimalizovaný a lokalizovaný len v miestach
oboch portálov. Uvedený variant si však z dôvodu skalného odrezu pozdĺž trate
v blízkosti južného portálu tunela vyžadoval v týchto miestach výstavbu zárubného
múru v celkovej dĺžke približne 120 m, no i tak bol z hľadiska záujmov ochrany prírody
28

Pred modernizáciou bola železničná trať vedená okolo PR Turecký vrch, čo spôsobovalo obmedzenie

rýchlosti vlakov na 80 km/h.
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tento variant prijateľnejší. Raziace práce na tuneli Turecký vrch začali dňa 13. 1. 2010 od
severného portálu a od južného portálu dňa 4. 2. 2010. Tunel bol kompletne vyrazený
približne po roku, konkrétne dňa 29. 12. 2010. Celková dĺžka tunela je 1 775 m, z toho
razená časť má dĺžku 1 740 m. Hĺbené úseky, ktoré na ňu nadväzujú, majú dĺžku 10 m
(pri severnom portáli) a 25 m (pri južnom portáli). Z dôvodu bezpečnosti a pre potrebu
mimoriadnych udalostí bola v období apríl 2010–júl 2010 približne uprostred tunela
vyrazená aj úniková štôlňa s celkovou dĺžkou 245 m. V období január 2012–apríl 2012
došlo ku kladeniu koľajníc v tuneli. Ich podložie je značne špecifické, pretože sa
nenachádza na klasickom štrkovom lôžku, ale na betónovej doske. Pod ňou je následne
umiestnená tuhá doska, vďaka ktorej je plošný roznos zaťaženia rozptýlený do celého
zemného telesa (Holent, 2012).
Prevádzka v tuneli Turecký vrch bola spustená postupne. Dňa 13. 7. 2012 bola do
prevádzky uvedená koľaj č. 2 (koľaj vpravo pri pohľade na severný portál tunela).
Prakticky ihneď po otvorení spomínanej koľaje došlo k rozoberaniu starého železničného
telesa vedúceho okolo PR Turecký vrch, najmä z dôvodu pokračujúcej výstavby cestného
nadjazdu južne od obce Trenčianske Bohuslavice a dobudovania štrkovej cesty
k únikovej štôlni. K otvoreniu koľaje č. 1 a tým aj k definitívnemu spusteniu plnej
prevádzky tunela Turecký vrch došlo v októbri 2012.

Obr. 70 Severný portál tunela Turecký vrch

Obr. 71 Južný portál tunela Turecký vrch

(Tomáš Mikulovský, 08/2013)

(Tomáš Mikulovský, 08/2013)

Spomínaná I. etapa modernizácie železničnej trate sa citeľne dotkla aj obce
Trenčianske Bohuslavice. V obci došlo k zrušeniu úrovňového železničného priecestia,
ktoré bolo nahradené novým cestným nadjazdom južne od obce. V miestach úrovňového
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kríženia trate s dopravnou cestou došlo k vybudovaniu podchodu pod traťou, ktorý tak
slúži obyvateľom obce na bezpečný prechod z obce na železničnú stanicu. V obci taktiež
došlo k výstavbe novej protihlukovej steny, ktorá je situovaná pozdĺž trate od nového
cestného nadjazdu až po železničnú stanicu.

II. ETAPA MODERNIZÁCIE (úsek Trenčianske Bohuslavice – Zlatovce)
Pri prácach spojených s II. etapou modernizácie železničnej trate došlo v danom
úseku k zrušeniu celkovo 6 úrovňových železničných priecestí, z čoho 3 priecestia
(konkrétne pri obciach Štvrtok, Melčice-Lieskové a Kostolná-Záriečie) boli nahradené
novovybudovanými cestnými nadjazdmi. Na miestach ďalších priecestí (v obciach
Ivanovce,

Melčice-Lieskové,

Adamovské

Kochanovce)

boli

vybudované

nové

mimoúrovňové podchody pre peších. V obciach Melčice-Lieskové a Kostolná-Záriečie
došlo k vybudovaniu nových protihlukových stien. Ich celková dĺžka v danom úseku
trate je podľa OPD (online, 2009b) 6 123 m. Vyššie popísané zmeny súvisiace
s modernizáciou železničnej trate v danom úseku sú pre lepšiu názornosť prehľadne
znázornené na mapke v Prílohe č. 11.

Obr. 72 Zrušené železničné priecestie v obci

Obr. 73 Nový cestný nadjazd pri obci

Ivanovce (Tomáš Mikulovský, 08/2012)

Kostolná-Záriečie
(Tomáš Mikulovský, 08/2012)

III. ETAPA MODERNIZÁCIE (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)
V danom úseku postupne dôjde k zrušeniu úrovňového železničného priecestia
v blízkosti železničnej stanice Zlatovce. V týchto miestach bude vybudovaný nový
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podchod pre peších uľahčujúci bezpečný prechod obyvateľov medzi mestskými časťami
Zámostie a Zlatovce. Dôležitým prvkom modernizácie trate v danom úseku bude aj
zrušenie úrovňového kríženia železničnej trate s cestou II/507 pri supermarkete LIDL.
V týchto miestach dôjde k vybudovaniu nového cestného podjazdu, ktorý by mal
pomôcť vyriešiť nelichotivú dopravnú situáciu v daných miestach. Podľa štatistiky
uvedenej v textovej časti ÚPM Trenčín (Trenčín, online, 2009d) dochádza k uzavretiu
priecestia priemerne až na 6 hodín denne, čo v kombinácii s neďalekou kruhovou
križovatkou pri spomínanom supermarkete spôsobuje značné dopravné komplikácie
najmä na ceste I/61 v časoch dopravnej špičky. Spoločne s vybudovaním nového
cestného podjazdu dôjde aj k preložke jestvujúcej železničnej trate, ktorá umožní jej
plynulejšie napojenie na novobudovaný železničný most a dosiahnutie maximálnej
traťovej rýchlosti.
Najvýznamnejším prvkom modernizácie železničnej trate v meste Trenčín bude
nový železničný most cez rieku Váh, ktorý sa buduje severne od súčasného mosta29.
Most bude situovaný vyššie nad hladinou rieky Váh než súčasný most, a to najmä
z dôvodu, aby v budúcnosti spĺňal požiadavky na splavňovanie uvedenej rieky. Ponuku
na výstavbu mosta predložili celkovo 4 uchádzači, bližšiu charakteristiku ich ponúk
uvádza nasledujúca tabuľka.

Tab. 6 Návrhy jednotlivých uchádzačov na plnenie kritérií pri výstavbe mosta
UCHÁDZAČ

NAVRHOVANÁ CENA

OBMEDZENIE ŽEL.

CELKOM (mil. eur bez DPH)

PREVÁDZKY (hod.)

Združenie ŽSR – Zlatovce

279,07

22 638

Združenie Trenčín

263,01

18 548

SKANSKA

200,99

33 844

Združenie pod BREZINOU

244,97

17 955

Zdroj: ŽSR (online, 2008a)

29

Súčasný železničný most je podľa európskych noriem nevyhovujúci pre potreby železničnej dopravy, a to

najmä z dôvodu jeho kolmého umiestnenia na koryto Váhu, pričom pred a za mostom sú oblúky, ktoré
neumožňujú vlakom dosahovať požadovanú maximálnu rýchlosť. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že
uvedený most je konštruovaný pre traťovú rýchlosť do 70 km/h.
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ŽSR (online, 2008b) uvádza, že rozhodovacia komisia napokon vyhodnotila ako
úspešného uchádzača Združenie pod BREZINOU30 a ku dňu 10. 10. 2012 s ním uzatvorila
zmluvu o výstavbe mosta.
Prvé práce na jeho výstavbe sa začali vo februári 2013, most by mal byť podľa
prvotných predpokladov dokončený približne v polovici roku 2015. Jeho dĺžka bude
približne 360 m (dĺžka súčasného železničného mosta dosahuje zhruba 260 m). Most
bude po svojom dokončení železobetónový, čo bude mať za následok jeho výrazne
tichšiu prevádzku v porovnaní so súčasným oceľovým železničným mostom.

Obr. 74 Pohľad na súčasný železničný most

Obr. 75 Výstavba pilierov nového mosta

(Tomáš Mikulovský, 07/2013)

(Tomáš Mikulovský, 09/2013)

Osud súčasného železničného mosta zatiaľ nie je definitívne vyriešený. Mesto
Trenčín sa zaoberá viacerými návrhmi, ako daný most využívať, pričom najviac
pravdepodobný je jeden z nasledujúcich návrhov:


rozobratie ľavej polovice mosta a prispôsobenie jeho pravej polovice pre potreby
cyklistickej a pešej dopravy,



prispôsobenie ľavej polovice mosta pre potreby jednosmernej cestnej dopravy
v smere zo Zámostia do centra mesta, pravá časť mosta by bola prispôsobená pre
potreby cyklistickej a pešej dopravy.

30

Súčasťou spoločnosti Združenie pod BREZINOU je aj česká firma BÖGL a KRÝSL, k.s. Jej meno je spojené

s 2 tragédiami pri výstavbe mostných konštrukcií, konkrétne s pádom nasúvajúcej sa konštrukcie mostu
v českej obci Studénka pred prechádzajúci rýchlik (8 obetí) či pádom rozostavaného diaľničného mosta pri
slovenskej obci Kurimany (4 obete).
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Železničná trať bude za novým mostom pokračovať areálom dnes už bývalej
mestskej plavárne. Búracie práce na nej začali na jeseň roku 2013. V jej areáli v súčasnosti
pokračujú práce spojené s betónovaním mostných pilierov. Nová mestská plaváreň je už
síce postavená v lokalite Ostrov, avšak jej otvoreniu bránia problémy spojené
s vybudovaním inžinierskych sietí. Dané problémy sa mesto Trenčín snaží vyriešiť
v spolupráci so ŽSR, ktoré by postupne mali zabezpečiť vybudovanie vyššie
spomínaných sietí, a následne v lete roku 2015 by malo dôjsť k otvoreniu tejto plavárne.
Svoju podobu by mala zmeniť aj križovatka na Hasičskej ulici. Dôjde tu
k vybudovaniu novej okružnej križovatky, vďaka ktorej by sa mala výrazne zlepšiť
doprava na tejto svetelne riadenej križovatke. V tesnej blízkosti okružnej križovatky
bude vybudovaný nový cestný podjazd, ktorý prepojí spomínanú Hasičskú ulicu
s Mládežníckou ulicou. Rekonštruovaný bude aj cestný podjazd na ulici Martina Rázusa
spájajúci sídlisko Sihoť s centrom mesta.
Významným prvkom modernizácie železničnej trate v meste Trenčín bude aj
kompletná rekonštrukcia železničnej stanice, ktorá je ťažiskom osobnej dopravy v danej
oblasti. Dôležitou zmenou pre obyvateľov sídliska Sihoť bude zrušenie úrovňového
železničného priecestia na Opatovskej ceste, ktoré patrí k najfrekventovanejším
v Trenčíne, pričom priemerná denná doba jeho uzavretia presahuje podľa ÚPM
Trenčín (online, 2009d) 7 hodín, a jeho nahradenie novým podchodom pre peších.
Od spomínaného železničného priecestia až po železničnú stanicu sú dokončované
stavebné práce spojené s výstavbou novej protihlukovej steny, ktorá výrazne zníži
negatívne vplyvy železničnej trate pôsobiace na obyvateľov sídliska Sihoť. Pre účely
cestnej dopravy je budovaný nový cestný podjazd na ulici Pred poľom, ktorý bude slúžiť
obyvateľom spomínaného sídliska na bezproblémové spojenie s mestskou časťou Kubrá.
V uvedených miestach bude postupne dobudovaná aj nová okružná križovatka
zabezpečujúca plynulejšiu premávku na ceste I/61. Vyššie charakterizovaný podjazd
v budúcnosti nahradí aj ďalšie zrušené úrovňové železničné priecestie nachádzajúce sa
ulici Jána Derku v tesnej blízkosti mestskej časti Kubrá.
Uvedené

zmeny

spojené

s

modernizáciou

železničnej

trate

v

úseku

Zlatovce – Trenčín sú znázornené jednak na mapke v Prílohe č. 12, taktiež na počítačovej
simulácii umiestnenej na priloženom CD ako Príloha č. 18.
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Z dôvodu zrušenia úrovňového železničného priecestia v obci Opatová bol v smere
od Trenčína vybudovaný nový cestný nadjazd, taktiež došlo aj k čiastočnému preloženiu
a spevneniu Opatovskej cesty. K výstavbe ďalšieho cestného nadjazdu došlo v obci
Trenčianska Teplá, ktorý slúži ako náhrada za zrušené železničné priecestia v danej obci
a jej časti Dobrá.

Obr. 76 Nový cestný nadjazd v obci

Obr. 77 Cestný nadjazd v obci Trenčianska

Opatová (Tomáš Mikulovský, 07/2013)

Teplá (Tomáš Mikulovský, 07/2013)

IV. ETAPA MODERNIZÁCIE (úsek Trenčianska Teplá – Ilava)
Značnými zmenami prechádza železničná trať aj v ďalšom úseku. V meste Dubnica
nad Váhom došlo k vybudovaniu nového cestného nadjazdu ako náhrada za zrušené
úrovňové železničné priecestie nachádzajúce sa v blízkosti železničnej stanice.
V miestach bývalého úrovňového priecestia je už vybudovaný nový podchod pre peších.
Od nového cestného nadjazdu až po železničnú stanicu sú postupne dokončované
stavebné práce spojené s výstavbou novej protihlukovej steny.

Obr. 78 Nový cestný nadjazd v Dubnici

Obr. 79 Protihluková stena v Dubnici

nad Váhom (Tomáš Mikulovský, 07/2013)

nad Váhom (Tomáš Mikulovský, 07/2013)
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V úseku Dubnica nad Váhom – Ilava došlo ku kompletnej sanácii železničného
spodku, presakujúca voda bola odvedená podložím do priekop, ktoré boli v celom
spomínanom úseku upravené a spevnené (OPD, online, 2009f). Taktiež došlo k zrušeniu
2 úrovňových priecestí, ktoré boli nahradené novým cestným nadjazdom, pričom
k tomuto nadjazdu boli dobudované cestné prepojenia v potrebnom rozsahu. V meste
Ilava bol kompletne rekonštruovaný železničný most ponad miestny potok, v blízkosti
železničnej stanice došlo k čiastočnej preložke železničnej trate. Úrovňové železničné
priecestie, ktoré zabezpečovalo prepojenie mesta s diaľnicou D1, bolo zrušené
a nahradené novým cestným podjazdom, ktorý je zároveň prispôsobený aj pre chodcov.

V. ETAPA MODERNIZÁCIE (úsek Ilava – Beluša)
Pri modernizácii spomínaného úseku došlo pri obci Košeca k výstavbe nového
železničného mosta ponad Podhradský potok. Od uvedeného potoka je po pravej strane
železničnej trate v smere na Púchov vybudovaná nová protihluková stena dĺžky
približne 400 m. Úrovňové železničné priecestie, ktoré sa nachádzalo v blízkosti
železničnej zastávky, bolo zrušené a nahradené novým cestným nadjazdom.

Obr. 80 Protihluková stena pri obci Košeca

Obr. 81 Cestný nadjazd v obci Košeca

(Tomáš Mikulovský, 07/2013)

(Tomáš Mikulovský, 07/2013)

Významne sa modernizácia železničnej trate dotkla aj obce Ladce, kde došlo
k zrušeniu úrovňového železničného priecestia s cestou I/61 a vybudovaniu nového
cestného nadjazdu. V danej obci boli vybudované aj nové protihlukové steny, konkrétne
v blízkosti bývalého železničného priecestia (odhadovaná dĺžka steny je 300 m), taktiež
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po ľavej strane železničnej trate v smere na Púchov (celkovej dĺžka protihlukovej steny je
zhruba 350 m). Zrušené úrovňové železničné priecestie, ktoré sa nachádzalo v blízkosti
železničnej zastávky a zabezpečovalo príjazd vozidiel do miestnej cementárne, bolo
nahradené novým cestným podjazdom.

VI. ETAPA MODERNIZÁCIE (úsek Beluša – Púchov)
V rámci tejto etapy postupne dôjde k zrušeniu 2 úrovňových železničných priecestí,
ktoré sa nachádzajú v obci Beluša a v súčasnosti slúžia najmä pre prejazd stavebnej
techniky. V blízkosti železničného priecestia na Továrenskej ulici v súčasnosti prebieha
výstavba nového cestného nadjazdu a nadchodu pre peších. Pozdĺž trate je po jej pravej
strane v smere na Púchov vybudovaná nová protihluková stena o približnej dĺžke 600 m.
Za cestným nadjazdom, ktorý je súčasťou dopravnej cesty I/49A dochádza k preložke
železničnej trate, ktorá bude v budúcnosti vedená ďalej od obce Dolné Kočkovce. K tejto
preložke sa pristúpilo najmä z dôvodu zníženia negatívnej hlukovej záťaže na
obyvateľov uvedenej obce, a tiež aj z dôvodu vyrovnania prílišného zaoblenia trate
a možnosti dosiahnuť maximálnu traťovú rýchlosť do 160 km/h. K zníženiu nadmernej
hlučnosti v obci významne prispeje aj novovybudovaná protihluková stena. V rámci
preložky trate došlo aj k posunutiu železničnej zastávky Dolné Kočkovce o zhruba 350 m
bližšie k mestu Púchov. Súčasťou modernizácie danej zastávky je aj vybudovanie nového
podchodu, ktorý zabezpečí prístup na zrekonštruované nástupište.
V blízkosti priemyselného závodu Continental Matador Rubber bolo z dôvodu
stavebných prác na trati vybudované dočasné železničné priecestie, pričom v rovnakej
lokalite zároveň prebiehajú stavebné práce spojené s vybudovaním nového cestného
nadjazdu, ktorý zabezpečí lepšie dopravné spojenie pre obyvateľov mesta Púchov, a obcí
Beluša, Dolné Kočkovce s uvedeným priemyselným závodom. Od daného závodu po
pravej strane železničnej trate až po železničnú stanicu Púchov sú postupne
dokončované stavebné práce na protihlukovej stene.
Vyššie popísané zmeny súvisiace s modernizáciou železničnej trate v úseku
Trenčín – Púchov sú pre lepšiu názornosť znázornené na mapke v Prílohe č. 13.
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8.2 SÚČASNÉ SÍDELNÉ ANTROPOGÉNNE PROCESY
Reliéf Považského podolia je značne ovplyvnený aj sídelnými antropogénnymi
procesmi. V najväčších mestách vymedzeného územia dochádza prakticky neustále
k záberu nových plôch, ktoré následne slúžia pre výstavbu nových rodinných domov.
Najvýznamnejšie sídelné zásahy sú badateľné v meste Trenčín a jeho tesnej blízkosti.
Po roku 2000 sa v uvedenom meste vytvorilo viacero lokalít, do ktorých sa aj
v súčasnosti sústreďuje výstavba nových rodinných domov (napr. na sídlisku Juh,
prípadne v mestských častiach Zlatovce či Kubrá). V dôsledku rozširovania obytnej
zástavby neustále prebiehajú na sídlisku Juh významné terénne úpravy, následkom
ktorých dochádza k vzniku sídelných terás.
Najproblematickejšia lokalita pre výstavbu rodinných domov sa nachádza
v tesnej blízkosti lesoparku Brezina31 (ulice Pod Brezinou a Nad tehelňou). Samotná
výstavba nových rodinných domov mala v daných lokalitách negatívny dopad na
spomínaný lesopark, ktorého značná časť musela byť z dôvodu rozširovania obytnej
zástavby vyrúbaná. Za účelom zabezpečenia možných zosuvov taktiež dochádzalo
i dochádza v uvedených lokalitách k budovaniu zárubných múrov, prípadne gabiónov.
Hlavné lokality výstavby rodinných domov v blízkosti lesoparku Brezina sú dobre
viditeľné na mape v Prílohe č. 14.

31

Obr. 82 Rodinné domy pod Brezinou

Obr. 83 Gabión v blízkosti Breziny

(Tomáš Mikulovský, 04/2014)

(Tomáš Mikulovský, 04/2014)

Nesúhlasné stanovisko s nadmernými zásahmi do lesoparku Brezina vyjadrili obyvatelia mesta Trenčín

pri schvaľovaní nového územného plánu mesta, ku ktorému poslali v roku 2011 až 131 pripomienok,
z ktorých značná časť bola venovaná práve negatívnemu dopadu rozširovania obytnej zástavby na lesopark
Brezina.
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9 ZÁVER
Cieľom diplomovej práce bolo na vybraných príkladoch analyzovať ovplyvnenie
reliéfu

geomorfologického

celku

Považské

podolie

v

dôsledku

ťažobnej,

vodohospodárskej a dopravnej antropogénnej činnosti vrátane všetkých sprievodných
procesov. Samotnej analýze predchádzalo dôkladné štúdium dostupnej regionálnej
a odbornej literatúry, ďalej štúdium mapových podkladoch či internetových prameňov.
Dôležitou súčasťou tvorby diplomovej práce bol aj vlastný terénny prieskum daného
územia, ktorý prebiehal priebežne počas spracovávania práce a pri ktorom vznikla aj
potrebná fotodokumentácia.
Geomorfologický celok Považské podolie sa rozprestiera na západnom Slovensku
medzi mestami Žilina a Nové Mesto nad Váhom v približnej dĺžke 85 km, jeho šírka
nepresahuje 18 km. Os Považského podolia tvorí najdlhšia slovenská rieka Váh.
Významnými mestami, ktoré sa nachádzajú vo vymedzenom území, sú Považská
Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom a Trenčín.
Antropogénne zásahy v oblasti Považského podolia sú spôsobené najmä v dôsledku
ťažby nerastných surovín, vodohospodárskych a dopravných antropogénnych procesov.
V záujmovom území sa ťažba nerastných surovín sústreďuje do 6 významných
dobývacích

priestorov,

v

ktorých

prebieha

najmä

ťažba

dolomitu,

vápenca

a štrkopieskov. Dôležitú úlohu pri spracovávaní vyťaženej suroviny zohrávajú
2 cementárne – konkrétne v Hornom Srní a Ladcoch. Vodohospodárske antropogénne
zásahy sú spojené s riekou Váh. V Považskom podolí sú na uvedenej rieke vybudované
2 vodné nádrže. Sú nimi VN Hričov, ktorá zaberá plochu 2,53 km2, a VN Nosice (zaberá
plochu 5,7 km2). Významnú úlohu pri využití hydroenergetického potenciálu rieky Váh
v záujmovom území zohráva aj 8 vodných elektrární, hodnoty prietoku tiež významne
ovplyvňujú

hate

v

Dolných

Kočkovciach

a

Trenčianskych

Biskupiciach.

Najvýznamnejšie dopravné antropogénne zásahy sú v Považskom podolí spojené
s diaľnicou D1, ktorá prechádza záujmovým územím v smere SV-JZ a dosahuje tu dĺžku
približne 85 km. Výstavba spomínanej diaľnice prebiehala vo vymedzenom území od
roku 1991, jej posledné úseky boli dokončené v roku 2010. K významným zásahom do
reliéfu došlo aj pri výstavbe cestných a železničných mostov cez rieku Váh v Trenčíne
a Púchove, taktiež pri obci Veľké Bierovce.
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Najvýznamnejšie súčasné antropogénne pochody, ktoré prebiehajú v záujmovom
území, patria do kategórie dopravných antropogénnych procesov. Jedná sa najmä
o budovanie JV obchvatu mesta Trenčín (a s ním spojenú výstavbu nového cestného
mosta cez rieku Váh), citeľné zásahy do reliéfu sú spôsobené aj v dôsledku modernizácie
železničnej trate, ktorá v záujmovom území postupne prebieha v úseku Nové Mesto nad
Váhom – Púchov. Najvýznamnejšími prvkami spomínanej modernizácie sú nový
železničný tunel Turecký vrch a novobudovaný železničný most v Trenčíne.
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10 SUMMARY
The aim of the diploma thesis was to analyze the anthropogenic affect on the relief
of the geomorphological unit Považské Podolie in particular examples. The
anthropogenic interventions in the area of Považské podolie are caused especially by
mining of minerals, water management and transport anthropogenic processes. The
mining of minerals in the area is concentrated into six significant mining areas. Water
management interventions in the field of interest are associated with the river Váh
wherein the referred river are built two water reservoirs and eight hydropower plants.
The most significant transport anthropogenic interventions in Považské podolie are
concerned with the motorway D1, which was constructing in years 1991–2010, passing
through the area in the direction of NE-SW. Current anthropogenic processes that are
taking place in the territory of interest fall within the category of transport
anthropogenic processes. It concerns particularly the modernization of railway in the
section of Nové Mesto nad Váhom – Púchov. The most important elements of the above
mentioned modernization are the new railway tunnel Turecký vrch and the newly
constructed railway bridge in Trenčín.

115

11 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
11.1 LITERATÚRA


ABAFFY, Dušan, a kol. Vodné diela na Slovensku. Bratislava : Príroda, 1979. 321 s.



ABAFFY,

Dušan;

LUKÁČ,

Michal.

Priehrady

a

nádrže

na

Slovensku.

Bratislava : Alfa, 1991. 143 s.


BALÁŽ, Peter; KÚŠIK, Dušan. Nerastné suroviny Slovenskej republiky 2010 : stav
2009. Bratislava : Štátny ústav Dionýza Štúra, 2010. 158 s.



BALÁŽ, Peter; KÚŠIK, Dušan. Nerastné suroviny Slovenskej republiky 2011 : stav
2010. Bratislava : Štátny ústav Dionýza Štúra, 2011. 155 s.



BEDNÁROVÁ, Emília, a kol. Priehradné staviteľstvo na Slovensku : Originality,
míľniky, zaujímavosti. Bratislava : KUSKUS, 2010. 207 s.



ČERVINKA, Pavel. Antropogenní transformace přírodní sféry. Praha : Karolinum,
1995. 68 s.



DEMEK,

Jaromír.

Obecná

geomorfologie

3.

Praha

:

Státní

pedagogické

nakladatelství, 1984. 139 s.


DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha : Academia, 1987. 476 s.



HALADA, Ľuboš, a kol. Miestny územný systém ekologickej stability : Mesto Trenčín.
Nitra : Regioplán, 1998. 177 s.



HANUŠIN,

Ján.

Trenčín

1895

–

1945:

Svedectvo

starých

pohľadníc.

Trenčín : Geoprint, 1992. 62 s.


HANUŠIN, Ján. Trenčín na starých pohľadniciach. Bratislava : Dajama, 2005. 95 s.



HOLBÍK, František; MARTON, Štefan. Vodné dielo Nosice. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo technickej literatúry, 1965. 40 s.



HORVÁTHOVÁ, Blažena. Povodeň, to nie je len veľká voda. Bratislava : Veda, 2003.
224 s.



HUŇAČKA, Jozef. Vodné elektrárne. Trenčín : Repros Studio, 1992. 89 s.

116



CHRASTINA, Peter. Vývoj využívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej
obruby. Nitra : Filozofická fakulta UKF v Nitre, 2009. 285 s.



JANAS, Karol, a kol. Púchov. Púchov : Medial, 2006. 311 s.



JÁNOŠÍK, Martin. Plán otvárky, prípravy a dobývania DP Ladce II na roky
2006 – 2010. Ladce : Považská cementáreň Ladce, a.s., 2005. 55 s.



KIRCHNER, Karel; SMOLOVÁ, Irena. Základy antropogenní geomorfologie.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 287 s.



KMINIAK, Pavel. Vodné mikroelektrárne. Bratislava : Alfa, 1990. 341 s.



KOL. AUTOROV. 100 rokov Považskej železnice. Žilina : Dom techniky ČSVTS,
1983. 83 s.



KOL. AUTOROV. 80 rokov výroby cementu v Hornom Srní : 1929 – 2009.
Horné Srnie : Cemmac, a.s., 2009. 43 s.



KOL.

AUTOROV.

Atlas

krajiny

Slovenskej

republiky.

Banská

Štiavnica : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2002. 344 s.


KOL. AUTOROV. Hornosrnianska cementáreň : 50 rokov : 1929 – 1979.
Bratislava : Polygrafické závody, 1979. 66 s.



KRIPPEL, Eduard. Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska. Bratislava : Veda, 1986.
312 s.



KUČA,

Pavel,

a

kol.

Biele

Bílé

Karpaty

:

chránená

krajinná

oblasť.

Bratislava : Ekológia, 1992. 380 s.


LAKY,

Arpád;

RENGEVIČ,

Alexander.

Betónové

mosty

na

Slovensku.

Bratislava : Alfa, 1988. 285 s.


LUKNIŠ, Michal. Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska. Bratislava : Osveta, 1961. 140 s.



LUKNIŠ, Michal. Slovensko 2 : Príroda. Bratislava : Obzor, 1972. 920 s.



MAHEĽ, Michal. Geologická stavba československých Karpát : Paleoalpínske jednotky 1.
Bratislava : Veda, 1986. 503 s.



MAŤAŠČÍK, Miroslav, a

kol.

Mestská estakáda

In: Inžinierske stavby. 2013, roč. 61, č. 6, s. 10-17.

117

v Považskej Bystrici.



MIKLÓS,

László;

IZAKOVIČOVÁ,

Zita,

a

kol.

Atlas

reprezentatívnych

geoekosystémov Slovenska. Banská Štiavnica : Esprit, 2006. 120 s.


NEMČOK, Arnold. Zosuvy v slovenských Karpatoch. Bratislava : Veda, 1982. 318 s.



PÁPY, Jozef; KUŠÍK, Vladimír. Výstavba vodného diela Nosice a zahájenie
prevádzky VE Nosice. In: STRAKA, Milan. Zborník prednášok z konferencie
„50 rokov prevádzky VE Nosice“. Trenčín : Pobočka slovenskej energetickej
vodotechnickej spoločnosti pri SE - VE Trenčín, 2007, s. 1-32.



PETER, Pavel; VOTRUBA, Ladislav; MEJZLÍK, Ladislav; Údolné nádrže
a priehrady. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1967. 477 s.



PODHORA, Karol. 75 rokov výroby cementu v Hornom Srní : 1929 – 2004.
Horné Srnie : Cemmac, a.s., 2004. 53 s.



ŠIŠMIŠ, Milan. Trenčín : Vlastivedná monografia 1. Bratislava : Alfa, 1993. 384 s.



ZAPLETAL, Ladislav. Úvod do antropogenní geomorfologie I. Olomouc : Univerzita
Palackého v Olomouci, 1969. 278 s.



ZÁVACKÝ, Jozef. Trenčiansky hrad – havária hradobného múru západného opevnenia.
Trenčín : Trenčianske múzeum, 2003. 80 s.

11.2 AKADEMICKÉ PRÁCE


ABRAHÁMOVSKÝ, Ján. Návrh na rozšíření dobývacího prostoru Ladce II. s návrhem
otvírky

lomu.

Ostrava,

2013.

32

s.

Bakalárska

práca.

Vysoká

škola

báňská – Technická univerzita Ostrava.


BOBKOVÁ, Markéta. Antropogenní ovlivnění reliéfu na Třinecku. Olomouc, 2012.
91 s. Diplomová práca. Univerzita Palackého v Olomouci.



BOR, Petr. Antropogenní ovlivnění reliéfu Olšavsko-vlárské brázdy. Olomouc, 2013.
92 s. Diplomová práca. Univerzita Palackého v Olomouci.



LYSOŇKOVÁ, Dominika. Vybrané antropogenní tvary reliéfu Napajedelské brány.
Olomouc, 2013. 54 s. Bakalárska práca. Univerzita Palackého v Olomouci.



MAKYNA, Pavol. Výstavba vodného diela Nosice (Priehrada mládeže 1949 – 1958).
Bratislava, 2011. 76 s. Univerzita Komenského v Bratislave.



MIKULKOVÁ, Pavla. Těžba stavebních surovin v Nízkém Jeseníku. Olomouc, 2013.
106 s. Univerzita Palackého v Olomouci.
118



MIKULOVSKÝ, Tomáš. Vybrané antropogénne tvary reliéfu Trenčianskej kotliny.
Olomouc, 2012. 73 s. Bakalárska práca. Univerzita Palackého v Olomouci.



PRAMUKOVÁ, Martina. Ťažba štrkopieskov v Žilinskom kraji. Olomouc, 2010. 53 s.
Bakalárska práca. Univerzita Palackého v Olomouci.



PRAMUKOVÁ, Martina. Vybrané aspekty ťažby vápencov na území Žilinského kraja.
Olomouc, 2013. 92 s. Diplomová práca. Univerzita Palackého v Olomouci.



SVOBODOVÁ, Eva. Vodohospodářské tvary reliéfu v povodí Svitavy. Olomouc, 2010.
91 s. Diplomová práca. Univerzita Palackého v Olomouci.



SVOZILOVÁ, Martina. Antropogenní ovlivnění odtokových poměrů na území města
Hranice. Olomouc, 2011. 114 s. Diplomová práca. Univerzita Palackého
v Olomouci.



ŠTĚPÁNKOVÁ, Dana. Antropogenní ovlivnění reliéfu v souvislosti s rozšiřováním
obytné zástavby na příkladu obce v zázemí města Olomouc. Olomouc, 2013. 107 s.
Diplomová práca. Univerzita Palackého v Olomouci.

11.3 OSOBY


HOLENT, Roman, stavbyvedúci spoločnosti OHL ŽS, a.s. Trenčianske
Bohuslavice, 31. 1. 2012, ústny rozhovor.



KOŠŤÁLOVÁ, Júlia, pracovníčka SHMÚ. Bratislava, 6. 11. 2013, emailová
komunikácia.



MIČUDA, Michal, vedúci hate Trenčianske Biskupice. Trenčín, 5. 11. 2013, ústny
rozhovor.



UVÁČIK, Pavol, vedúci oddelenia dispečingu SVP, š.p., 7. 11. 2013, ústny
rozhovor.

11.4 INTERNETOVÉ ZDROJE


Aeroklub Dubnica nad Váhom [online]. 2013 [cit. 2014-04-06]. Letisko Slávnica.
Dostupné z: http://www.akdubnica.sk/letisko-slavnica/.

119



Aeroklub Trenčín [online]. 2009 [cit. 2014-04-06]. Informácie o letisku – AIP.
Dostupné

z:

http://www.aeroklub-

trencin.sk/LinkClick.aspx?fileticket=b32lxGW4Dls%3d&tabid=80&language=enUS.


ASB [online]. 2010 [cit. 2014-04-10]. Mosty na diaľnici D1 v úseku Sverepec –
Vrtižer.

Dostupné

z:

http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/mosty/mosty-na-

dialnici-d1-vuseku-sverepec-vrtizer.


Autoviny [online]. 2007 [cit. 2014-04-08]. Matador a Continental – strategické puto.
Dostupné z: http://autoviny.zoznam.sk/gl/142/122508/Matador-a-Continental-Strategicke-puto#infopanel.



Diaľnice a tunely na Slovensku [online]. 2006 [cit. 2014-04-09]. D1 Ladce – Sverepec.
Dostupné z: http://dialnice.szm.com/highways/Ladce-Sverepec.html.



Diaľnice a tunely na Slovensku [online]. 2007 [cit. 2013-11-11]. Slovníček pojmov.
Dostupné z: http://dialnice.szm.com/glossary.html.



Enviroportál [online]. 2003 [cit. 2013-11-12]. Modernizácia železničnej trate Nové
Mesto nad Váhom – Púchov, v km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do
160

km/h.

Dostupné

z:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zsr-

modernizacia-zeleznicnej-trate-nove-mesto-nad-vahom-puchov-v-km-10.


Enviroportál [online]. 2005 [cit. 2013-11-08]. Cesta R2 križovatka D1 – Hradište.
Dostupné z: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/cesta-r2-krizovatka-d1-hradiste.



Enviroportál
(Bytča

–

[online]. 2006 [cit. 2014-04-02]. Lom Sihoť za Váhom II
Hliník

nad

Váhom)

–

ťažba

štrkopieskov.

Dostupné

z:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lom-sihot-za-vahom-ii-bytca-hlinik-nvahom-tazba-strkopieskov.


Enviroportál [online] 2008a [cit. 2013-11-11]. Juhovýchodný obchvat mesta
Trenčín, II. etapa. Dostupné z: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/juhovychodnyobchvat-mesta-trencin-ii-etapa.



Enviroportál [online]. 2008b [cit. 2014-03-21]. Otvárka, príprava a dobývanie
výhradného ložiska dolomitu a vápenca Rožňové Mitice – Mníchova Lehota
v

dobývacom

priestore

Rožňové

Mitice.

Dostupné

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/otvarka-priprava-dobyvanievyhradneho-loziska-dolomitu-vapenca-roznove.

120

z:



Enviroportál [online]. 2008c [cit. 2014-03-27]. Rozšírenie dobývacieho priestoru
lomu

Ladce-Butkov.

Dostupné

z:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-dobyvacieho-priestoru-lomuladce-butkov.


Enviroportál [online]. 2010 [cit. 2014-03-24]. Dobývanie cementárskych surovín
(ťažené nerasty sliene, slienité vápence, vápence, ostatné cementárske suroviny) –
POPD ložiska cementárskych surovín Horné Srnie I. r. 2011–2015. Dostupné z:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobyvanie-cementarskych-surovintazene-nerasty-sliene-slienite-vapence.



Enviroportál [online]. 2011 [cit. 2014-03-05]. Lom Tunežice. Dostupné z:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lom-tunezice.



Enviroportál [online]. 2013a [cit. 2014-03-25]. Dobývanie cementárskych surovín
(ťažené nerasty sliene, slienité vápence, vápence, ostatné cementárske suroviny) –
POPD ložiska cementárskych surovín Horné Srnie I. r. 2016–2025. Dostupné z:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobyvanie-cementarskych-surovinpopd-loziska-cementarskych-surovin-hor.



Enviroportál [online]. 2013b [cit. 2014-03-18]. Golfový a športovo-relaxačný areál
Trenčín.

Dostupné

z:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/golfovy-

sportovo-relaxacny-areal-trencin.


Enviroportál [online]. 2013c [cit. 2013-11-12]. Modernizácia železničnej trate Nové
Mesto nad Váhom – Púchov, v km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do
160

km/h,

III.

etapa:

Zlatovce

–

Trenčianska

Teplá.

Dostupné

z:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-novemesto-nad-vahom-puchov-zel-km-100--1.


Enviroportál [online]. 2013d [cit. 2014-03-21]. Plán likvidácie lomu Mníchova
Lehota v ložiskovej časti Borinka v DP Rožňové Mitice. Dostupné z:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-likvidacie-lomu-mnichova-lehotav-loziskovej-cati-borinka-v-dp-ro.



FÁBER, Andrej, a kol. Atlas využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
[online].

2012

[cit.

2013-11-23].

Dostupné

z:

http://ecb.sk/fileadmin/user_upload/editors/documents/Kniha_OZE_A5_def_we
b.pdf.


Geoconsult [online]. 2014a [cit. 2014-04-07]. Diaľnica D1 Nové Mesto nad
Váhom

–

Chocholná.

Dostupné

http://www.geoconsult.sk/index.php?page=referencie-dialnica-d1-nove-mestonad-vahom-chocholna.
121

z:



Geoconsult [online]. 2014b [cit. 2014-04-07]. Diaľnica D1 Chocholná – Skala.
Dostupné z: http://www.geoconsult.sk/index.php?page=referencie-dialnica-d1chocholna-skala.



Geoconsult [online]. 2014c [cit. 2014-04-09]. Skala – Nemšová. Dostupné z:
http://www.geoconsult.sk/index.php?page=referencie-dialnica-d1-skalanemsova.



GRANEC, Martin; ŠURINA, Bohumil. Atlas pôd SR [online]. 1999 [cit. 2013-10-28].
Dostupné z: http://www.vupop.sk/dokumenty/rozne_atlas_pod_SR.pdf.



Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici [online]. 2014a [cit. 2014-03-20]. Ročné
správy o činnosti Hlavného banského úradu a obvodových banských úradov SR.
Dostupné z: http://www.hbu.sk/sk/Vyrocna-a-rocna-sprava/Rocne-spravy.alej.



Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici [online]. 2014b [cit. 2014-03-20]. Správa
o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej
republiky

za

rok

2012.

Dostupné

z:

http://www.hbu.sk/files/documents/spravy/2012/spr%C3%A1va%20o%20%C4%8
Dinnosti%20hb%C3%BA%20a%20ob%C3%BA%20sr%20za%20rok%202012.pdf.


Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty [online]. 2007 [cit. 2013-10-31]. Územná
ochrana. Dostupné z: http://www.bielekarpaty.sk/uzochrana.html.



Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy [online]. 2013 [cit. 2013-10-31].
Všeobecné

informácie.

Dostupné

z:

http://www.sopsr.sk/strazovskevrchyweb/vseobecne.html.


Kameňolomy s.r.o. [online]. 2014a [cit. 2014-03-20]. Profil. Dostupné z:
http://www.kamenolomy.sk/index.php?a=cat.11.



Kameňolomy s.r.o. [online]. 2014b [cit. 2014-03-20]. Výrobňa Mníchova Lehota.
Dostupné z: http://www.kamenolomy.sk/index.php?a=cat.59.



Kúpele

Nimnica

[online].

2013

[cit.

2013-10-28].

Dostupné

z:

Dostupné

z:

http://www.kupelenimnica.sk/.


Letecký

úrad

SR

[online].

2014

[cit.

2014-04-06].

http://www.caa.sk/pdf/letiska/zoznam_letiska_sr.pdf/.


LUKÁČ,

Michal,

a

kol.

Poznatky

a prevádzkové

skúsenosti

z monitoringu

a modelovania zanášania nádrže Hričov na Váhu [online]. 2007 [cit. 2013-11-25].
Dostupné

z:

http://www.vuvh.sk/download/kniznica/zborniky/zb_sedimenty/2_Lukac_Filade
lfi_Fejer_Becar.pdf.
122



MARTAUZ, Pavel; STRIGÁČ, Július. 120 rokov výroby cementu v Ladcoch [online].
2010

[cit.

2014-03-27].

Dostupné

z:

http://www.sss.sav.sk/silikatnik2010/Strigac.pdf.


Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011a [cit. 2013-11-04]. Rýchlostná cesta R2.
Dostupné z: http://www.ndsas.sk/rychlostna-cesta-r2/44385s.



Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011b [cit. 2013-11-04]. D1 – Mníchova
Lehota.

Dostupné

z:

http://www.ndsas.sk/useky-d1---mnichova-

lehota/44364s3111c.


Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011c [cit. 2014-04-07]. Nové Mesto nad
Váhom – Chocholná. Dostupné z: http://www.ndsas.sk/useky-nove-mesto-nadvahom---chocholna/44224s24438c.



Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011d [cit. 2014-04-07]. Chocholná – Skala.
Dostupné z: http://www.ndsas.sk/useky-chocholna---skala/44224s24439c.



Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011e [cit. 2014-04-09]. Skala – Nemšová.
Dostupné z: http://www.ndsas.sk/useky-skala---nemsova/44224s24440c.



Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011f [cit. 2014-04-09]. Nemšová – Ladce.
Dostupné z: http://www.ndsas.sk/useky-nemsova---ladce/44224s24441c.



Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011g [cit. 2014-04-09]. Ladce – Sverepec.
Dostupné z: http://www.ndsas.sk/useky-ladce---sverepec/44224s137c.



Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011h [cit. 2014-04-09]. Sverepec – Vrtižer, I.
úsek.

Dostupné

z:

http://www.ndsas.sk/useky-sverepec---vrtizer--i-

usek/44224s12126c.


Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011i [cit. 2014-04-09]. Sverepec – Vrtižer, II.
úsek.

Dostupné

z:

http://www.ndsas.sk/useky-sverepec---vrtizer--ii-

usek/44224s249c.


Národná diaľničná spoločnosť [online]. 2011j [cit. 2014-04-09].Vrtižer – Hričovské
Podhradie.

Dostupné

z:

http://www.ndsas.sk/useky-vrtizer---hricovske-

podhradie/44224s138c.


OPD : Operačný program doprava. [online]. 2009a [cit. 2013-11-05]. Cestný most
v Trenčíne

pomôže

doprave

v meste

http://www.opd.sk/13557.

123

vďaka

eurofondom.

Dostupné

z:



OPD : Operačný program doprava. [online]. 2009b [cit. 2013-11-12]. Modernizácia
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre
traťovú rýchlosť do 160 km/h – I. a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom –
Zlatovce). Dostupné z: http://www.opd.sk/11901.



OPD : Operačný program doprava. [online]. 2009c [cit. 2013-11-12]. Modernizácia
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre
traťovú rýchlosť do 160 km/h – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá).
Dostupné z: http://www.opd.sk/13056.



OPD : Operačný program doprava. [online]. 2009d [cit. 2013-11-12]. Modernizácia
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre
traťovú rýchlosť do 160 km/h – IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Beluša).
Dostupné z: http://www.opd.sk/13057.



OPD : Operačný program doprava. [online]. 2009e [cit. 2013-11-12]. Modernizácia
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre
traťovú rýchlosť do 160 km/h – VI. etapa (úsek Beluša – Púchov). Dostupné z:
http://www.opd.sk/13058.



OPD : Operačný program doprava. [online]. 2009f [cit. 2014-03-03].UČS 36 traťový
úsek

Dubnica

nad

Váhom

–

Ilava.

Dostupné

z:

http://www.opd.sk/tmp/asset_cache/link/0000015296/WEB%20TT%20Dubnica%20nad%20V%E1hom.pdf.


Panoramio [online]. 2008 [cit. 2014-04-06]. Letisko Trenčín. Dostupné z:
http://www.panoramio.com/photo/10530242?tag=near%20Tren%C4%8Din.



PETRO, Ľubomír, a kol. Mineralia Slovaca [online]. 2012, č. 44 [cit. 2014-03-11].
Výsledky monitorovania vybratých historických objektov na území SR.
Dostupné

z:

http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/doc/min_slov/ms_2012/MS
_4_2012_07_Petro%20et%20al_NA%20WEB.pdf.


PK

Doprastav

[online].

2014

[cit.

2014-04-02].

Produkty.

Dostupné

z:

http://www.pkdoprastav.sk/prod_sk.htm.


Považská cementáreň a.s., Ladce [online]. 2013a [cit. 2014-03-27]. História. Dostupné
z: http://www.pcla.sk/o-spolocnosti/historia/.



Považská cementáreň a.s., Ladce [online]. 2013b [cit. 2014-03-27]. Výročná správa za
rok

2008.

Dostupné

http://www.pcla.sk/dokumenty/vyrocne_spravy/vspcla2008.pdf.

124

z:



Považská cementáreň a.s., Ladce [online]. 2013c [cit. 2014-03-28]. Výročné správy.
Dostupné z: http://www.pcla.sk/o-spolocnosti/vyrocne-spravy/.



Púchovské dedičstvo [online]. 2012 [cit. 2014-04-11]. Výstava fotografií II. Dostupné
z:

http://puchovodedicstvo.sk/architektura/1177/vystava-fotografii-ii-puchov-

kedysi-a-dnes/.


Slovenská agentúra životného prostredia [online]. 2012 [cit. 2013-10-28]. Minerálne
pramene

Slovenskej

republiky.

Dostupné

z:

http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/DPZ/pramene/pramene.html.


Slovenská správa ciest [online]. 2013a [cit. 2013-11-08]. Výsledky sčítania dopravy
2000.

Dostupné

z:

http://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-

inzinierstvo/vystupy-csd-2000/vysledky2000.pdf.


Slovenská správa ciest [online]. 2013b [cit. 2013-11-08]. Celoštátne sčítanie dopravy
2005

–

Trenčiansky

kraj.

Dostupné

z:

http://www.ssc.sk/files/documents/dopravneinzinierstvo/trenciansky/scitanie_tn_2005.pdf


Slovenská správa ciest [online]. 2013c [cit. 2014-04-09]. Celoštátne sčítanie dopravy
2010

–

Trenčiansky

kraj.

Dostupné

z:

http://www.ssc.sk/files/documents/dopravneinzinierstvo/csd_2010/tn/scitanie_tabulka_tn_2010.pdf..


Slovenské elektrárne [online]. 2013a [cit. 2013-11-24]. Hričov. Dostupné z:
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/hricov.



Slovenské elektrárne [online]. 2013b [cit. 2013-11-24]. Mikšová. Dostupné z:
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/miksova.



Slovenské elektrárne [online]. 2013c [cit. 2013-11-24]. Považská Bystrica. Dostupné
z: http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/povazska-bystrica.



Slovenské elektrárne [online]. 2013d [cit. 2013-11-24]. Nosice. Dostupné z:
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/nosice.



Slovenské elektrárne [online]. 2013e [cit. 2013-11-26]. Ladce. Dostupné z:
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/ladce.



Slovenské elektrárne [online]. 2013f [cit. 2013-11-26]. Ilava. Dostupné z:
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/ilava.



Slovenské elektrárne [online]. 2013g [cit. 2013-11-26]. Dubnica nad Váhom.
Dostupné

z:

http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/dubnica-

nad-vahom.
125



Slovenské elektrárne [online]. 2013h [cit. 2013-11-26]. Trenčín. Dostupné z:
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/trencin.



Slovenské elektrárne [online]. 2013i [cit. 2013-11-26]. Kostolná. Dostupné z:
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/kostolna.



Slovenské elektrárne [online]. 2013j [cit. 2013-11-26]. Nové Mesto nad Váhom.
Dostupné

z:

http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/nove-

mesto-nad-vahom.


Slovenské elektrárne [online]. 2013k [cit. 2014-04-06]. Médiá. Dostupné z:
http://www.seas.sk/sk/media/galeria-medii/foto/_vodne-elektrarne.



Slovenský

hydrometeorologický

ústav

[online].

2013a

[cit.

2013-10-26].

Klimatologická sieť. Dostupné z: http://www.shmu.sk/sk/?page=1604.


Slovenský hydrometeorologický ústav [online]. 2013b [cit. 2013-10-26]. Zrážkomerná
sieť. Dostupné z: http://www.shmu.sk/sk/?page=1605.



Slovenský priehradný výbor [online]. 2008 [cit. 2014-04-04]. Základné údaje
slovenských priehrad a nádrží vo Svetovom registri ICOLD. Dostupné z:
http://www.skcold.sk/priehrady/.



Slovenský rybársky zväz [online]. 2014 [cit. 2014-04-08]. Vodná nádrž Nosice.
Dostupné z: http://www.srzrada.sk/index.php?n=SrzRadaReviry.Nosice.



Slovenský vodohospodársky podnik [online]. 2004 [cit. 2013-11-21]. História.
Dostupné z: http://www.svp.sk/vah/default.asp?id=3&mnu=3.



Stavebnictví [online]. 2007 [cit. 2014-04-09]. Mestská estakáda v Považskej Bystrici.
Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=3464.



ŠKODA, a.s. [online]. 2011 [cit. 2013-11-25]. Fotogaléria – MVE Hričov. Dostupné
z:

http://www.skoda-

slovakia.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=3:mvehriov&Itemid=14&lang=sk.


Štatistický úrad SR [online]. 2013a [cit. 2013-09-24]. Počet obyvateľov podľa
pohlavia a územia v okresoch a mestách Trenčianskeho kraja za rok 2012.
Dostupné z: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=66948.



Štatistický úrad SR [online]. 2013b [cit. 2013-09-24]. Počet obyvateľov podľa
pohlavia a územia v okresoch a mestách Žilinského kraja za rok 2012. Dostupné
z: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=66550.

126



Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky [online]. 2013 [cit. 2013-10-31]. Správa
CHKO Strážovské vrchy. Dostupné z: http://www.sopsr.sk/web/?cl=11216.



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra [online]. 2013 [cit. 2013-10-01]. Geologické
mapy

1

:

50 000

a

textové

vysvetlivky

k

nim.

Dostupné

z:

http://www.geology.sk/new/sk/node/182.


Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. 2007a [cit. 2013-11-01].
CHKO Strážovské vrchy. Dostupné z: http://uzemia.enviroportal.sk/.



Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. 2007b [cit. 2013-11-01].
PR

Turecký

vrch.

Dostupné

z:

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/179.


Tebodin

[online].

2014

[cit.

2014-03-18].

Dostupné

z:

http://www.tebodin.com/countries/czech%20republic/en/Pages/default.aspx.


Trenčín

[online].

2009a

[cit.

2013-09-24].

Geografia.

Dostupné

z:

http://www.trencin.sk/geografia.


Trenčín [online]. 2009b [cit. 2013-10-24]. História mesta Trenčín. Dostupné z:
http://www.trencin.sk/historia.



Trenčín [online]. 2009c [cit. 2013-11-05]. Juhovýchodný obchvat. Dostupné z:
http://www.trencin.sk/48974.



Trenčín [online]. 2009d [cit. 2014-02-28]. Územný plán mesta Trenčín – textová
časť:

Návrh

verejného

dopravného

vybavenia.

Dostupné

z:

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000247682/TN_cistopis_B13_dopra
vne_technicke_vybavenie_25_def_05-09.pdf.


TRIZNA, Milan. Historické povodne [online]. 2010 [cit. 2013-11-18]. Dostupné z:
http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/trizna.pdf.



TuCON, a.s. [online]. 2011 [cit. 2014-03-27]. Ladce – likvidácia banského diela.
Dostupné z: http://www.tucon.sk/tunely/tunely16/.



Vlaky.net [online]. 2012 [cit. 2014-04-10]. Modernizácia traťového úseku Zlatovce Trenčín.

Dostupné

z:

http://www.vlaky.net/tv/video/558-Modernizacia-

tratoveho-useku-Zlatovce-Trencin/.


Wildberger

[online].

2009

[cit.

2014-04-06].

Photos.

Dostupné

z:

http://www.wildbergair.com/photos/flightimpressions/smallaircraft/20090523/09
0523_02.htm.

127



ZBGIS Úradu geodézie, kartografie a katastra SR [online]. 2014 [cit. 2014-03-27].
Zobrazovacie

služby

WMS.

Dostupné

z:

http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wms/.


Zväz výrobcov cementu SR [online]. 2012a [cit. 2014-03-27]. CEMMAC, Horné
Srnie, fotogaléria. Dostupné z: http://www.zvc.sk/24D.shtml.



Zväz výrobcov cementu SR [online]. 2012b [cit. 2014-03-27]. Považská cementáreň
Ladce, fotogaléria. Dostupné z: http://www.zvc.sk/22D.shtml.



ŽSR [online]. 2008a [cit. 2014-03-01]. Zlatovce – Trenčianska Teplá. Dostupné z:
http://www.zsr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=2357.



ŽSR [online]. 2008b [cit. 2014-03-02]. ŽSR – modernizácia – Trenčín. Dostupné z:
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2013/november/zsrmodernizacia-trencin.html?page_id=2779.

11.5 MAPOVÉ PODKLADY


IVANIČKA, Ján. HAVRILA, Milan. KOHÚT, Milan. Geologická mapa Považského
Inovca a JV časti Trenčianskej kotliny : 1 : 50 000. Bratislava : Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra, 2007. 1 mapa.



MAHEĽ, Michal. Geologická mapa Strážovských vrchov : 1 : 50 000. Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 1982. 1 mapa.



MELLO, Ján, a kol. Geologická mapa Stredného Považia : 1 : 50 000. Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2005. 1 mapa.



Základná mapa SR : 25-434 Beluša : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský úrad geodézie
a kartografie, 1990. 1 mapa.



Základná mapa SR : 25-424 Bytča : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský úrad geodézie
a kartografie, 1990. 1 mapa.



Základná mapa SR : 25-432 Púchov : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský úrad geodézie
a kartografie, 1990. 1 mapa.



Základná mapa SR : 25-441 Považská Bystrica : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský
úrad geodézie a kartografie, 1990. 1 mapa.



Základná mapa SR : 25-443 Visolaje : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský úrad
geodézie a kartografie, 1990. 1 mapa.

128



Základná mapa SR : 35-142 Beckov : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský úrad geodézie
a kartografie, 1990. 1 mapa.



Základná mapa SR : 35-211 Nemšová : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský úrad
geodézie a kartografie, 1990. 1 mapa.



Základná mapa SR : 35-212 Dubnica nad Váhom : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský
úrad geodézie a kartografie, 1990. 1 mapa.



Základná mapa SR : 35-213 Trenčín : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský úrad
geodézie a kartografie, 1990. 1 mapa.



Základná mapa SR : 35-231 Trenčianska Turná : 1 : 25 000. Bratislava : Slovenský
úrad geodézie a kartografie, 1990. 1 mapa.

129

PRÍLOHY

ZOZNAM PRÍLOH
Prílohy viazané
Príloha č. 1: Výroba cementu v Hornom Srní v období rokov 1947–2007
Príloha č. 2: Výroba cementu v Ladcoch v období rokov 1998–2012
Príloha č. 3: Vybrané parametre vodných elektrární v oblasti Považského podolia
Príloha č. 4: Hlavné etapy antropogénneho ovplyvnenia reliéfu geomorfologického
celku Považské podolie
Príloha č. 5: Vybrané antropogénne tvary reliéfu Trenčianskej kotliny
Príloha č. 6: Vybrané antropogénne tvary reliéfu Ilavskej kotliny
Príloha č. 7: Vybrané antropogénne tvary reliéfu Bytčianskej kotliny
Príloha č. 8: Vybrané antropogénne tvary reliéfu Bielokarpatského podhoria
Príloha č. 9: Vybrané antropogénne tvary reliéfu Podmanínskej pahorkatiny
Príloha č. 10: Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín
Príloha č. 11: Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín
Príloha č. 12: Modernizácia železničnej trate v meste Trenčín
Príloha č. 13: Modernizácia železničnej trate v úseku Trenčín – Púchov
Príloha č. 14: Lokality výstavby rodinných domov v meste Trenčín
Príloha č. 15: Zoznam fotografií

Prílohy voľné
Príloha č. 16: Súbor pracovných listov (CD)
Príloha č. 17: Fotodokumentácia (CD)
Príloha č. 18: Modernizácia železničnej trate v úseku Zlatovce – Trenčín
(počítačová simulácia – CD; zdroj: Vlaky.net, online, 2012)

PRÍLOHA Č. 1: Výroba cementu v Hornom Srní v období rokov 1947–2007
(Kol. autorov, 2009; upravené)

PRÍLOHA Č. 2: Výroba cementu v Ladcoch v období rokov 1998–2012
(Považská cementáreň Ladce, online, 2013c; upravené)

PRÍLOHA Č. 3: Vybrané parametre vodných elektrární v oblasti Považského podolia

VODNÁ
ELEKTRÁREŇ

POČET VÝKON
CELKOVÝ
OBDOBIE
TURBÍN TURBÍNY VÝKON VE
VÝSTAVBY
VE
(MW)
(MW)

PRIEMERNÁ
ROČNÁ
VÝROBA
(GWh)

Mikšová

1959−1963

3

31,2

93,6

186,5

Považská Bystrica

1959−1963

3

18,4

55,2

115,3

Ladce

1932−1936

2

9,45

18,9

76,1

Ilava

1940−1949

2

7,5

15,0

79,4

Dubnica nad Váhom

1943−1949

2

8,25

16,5

86,1

Trenčín (Skalka)

1952−1956

2

8,05

16,1

83,4

Kostolná
Nové Mesto nad
Váhom

1943−1953

2

12,75

25,5

114,6

1943−1954

2

12,75

25,5

113,8
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