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1. ÚVOD 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) sa stalo neoddeliteľnou 

súčasťou ochrany životného prostredia a v dobe rýchlo sa rozvíjajúcej stavebnej činnosti 

a priemyslu zabezpečuje maximálne zhodnotenie možných negatívnych dopadov na 

životné prostredie. V mojej diplomovej práci sa venujem posudzovaniu vplyvov 

obchodných centier na životné prostredie ich situovaniu, rozvinutosti, vhodnosti prostredia 

do ktorého bývajú umiestňované, zákonným regulatívam a pôsobnosti orgánov štátnej 

správy, taktiež sa zameriavam na samotný proces posudzovania v Českej republike a na 

Slovensku. Zároveň sa venujem legislatíve súvisiacej s posudzovaním vplyvov na životné 

prostredie, jej histórií a zavedeniu do praxe po rozdelení ČSFR. Okrajovo a vo všeobecnej 

rovine spomínam proces hodnotenia vplyvov strategických dokumentov na životné 

prostredie (SEA). V poslednej časti svojej práce podrobne popisujem rozhodujúce vplyvy 

obchodných centier na životné prostredie, ktorým sa venuje najväčšia pozornosť a to ako 

z hľadiska realizovateľnosti zámeru, tak z hľadiska  celkového dopadu na životné 

prostredie. Jedná sa o vplyvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého obchodného 

centra a preto som sa rozhodol venovať im dostatočnú pozornosť. 
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2. ROZVINUTOSŤ A SITUOVANIE OBCHODNÝCH 

CENTIER NA SLOVENSKU A V ČR 

Rozvoj obchodných centier na Slovensku a v Českej republike nastal približne 

v polovici 90. rokov 20. storočia a začal sa dynamicky rozvíjať. Spočiatku sa obchodné 

centrá začali budovať vo väčších mestách a Slovenská republika mierne zaostávala za 

krajinami strednej Európy. Dnes už sa dá konštatovať, že sieť veľkoplošných 

maloobchodných zariadení je na rovnakej úrovni a stále sa dynamicky rozvíja aj keď 

z celkového hľadiska je počet obchodných centier dostatočný, veľký rozdiel je medzi 

jednotlivými krajmi. Pričom na Slovensku je sieť veľkoplošných maloobchodných 

zariadení najrozvinutejšia v Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji a ostatné oblasti 

hlavne v okolí menších miest zostávajú nepokryté alebo len nedostatočne pokryté, Česká 

republika je z krajín strednej Európy najrozvinutejšia, čo sa týka počtu obchodných centier 

a celkového pokrytia územia.  

Najrýchlejšie rozvíjajúce sa oblasti sú v okolí Prahy a Liberca pričom na území 

Prahy sa nachádza viac ako 45% celkovej predajnej plochy nákupných centier v ČR. 

Liberecká aglomerácia vrátane spádových častí predstavuje zasa oblasť s najrýchlejším 

rastom predajných plôch nákupných centier v rokoch 2007 až 2009, a to 138 500 m2, čo 

predstavuje približne 562 m2 nových predajných plôch nákupných centier na 1000 

obyvateľov. V ČR bola v roku 2006 prekročená hranica 10 mil. m2 predajných plôch a tým 

sa dosiahla úroveň približne 1 m2 predajnej plochy na 1 obyvateľa. Na Slovensku je táto 

plocha v súčasnosti 0,8 m2 a do roku 2010 by mala dosiahnuť 1 m2 a vyrovnať sa tak stavu 

Českej republiky v roku 2006. V súčasnej dobe je v Českej republike cez 250 nákupných 

centier, z toho 80 patrí do kategórie veľkých komplexov. Slovensko by malo mať do konca 

roku 2010 približne 150 nákupných centier a z toho 50 veľkých komplexov. Vychádza to 

z vývoja a ročného prírastku, ktorý je  11% až 20% z celkového množstva nákupných 

centier. V súčasnosti dochádza k transformácií budovania nákupných centier a obchodné 

reťazce sa zameriavajú na budovanie menších komplexov na okraji regionálnych miest [7]. 
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2.1 Transformácia budovania obchodných centier na 

Slovensku a v ČR 

Budovanie obchodných centier v ČR spomalilo, avšak obchodné centrá prechádzajú 

transformáciou a zameriavajú sa na budovanie do menších miest. Po minulé roky sa 

budovalo hlavne vo veľkých mestách a to približne v polovici 90. rokov, keď začalo ich 

rozsiahle budovanie a neustále sa zvyšujúca výstavba veľkých samoobslužných predajní  

hlavne v potravinárskej sfére. Regionálne obchodné centrá prišli do Českej republiky 

s určitým oneskorením pre nákladnosť výstavby. Ako prvé skutočné regionálne centrum je 

možné považovať obchodné centrum Černý most v Prahe s celkovou plochou na prenájom 

cez 100 tis. m2.  

Obdobne ako v Českej republike tomu bolo aj na Slovensku a prvé obchodné centrá 

sa začali budovať v Bratislave. Neskôr však expandovali do viacerých väčších miest 

a v dnešnej dobe sa začínajú budovať v menších mestách, kde je ich nedostatok. Spočiatku 

to boli jednopodlažné komplexy, dnes sú to viacposchodové budovy alebo haly 

s množstvom vymožeností, reštauračnými zariadeniami, kinami a detskými kútikmi. Ľudia 

si v poslednej dobe obľúbili diskontné predajne a preto sa obchodné reťazce v súčasnej 

dobe zameriavajú na tento typ nákupných stredísk. 

2.2 Expanzia budovania obchodných centier na Slovensku 

Vývoj na Slovensku nenasvedčuje, že by budovanie obchodných centier 

spomaľovalo práve naopak stále má čo doháňať v porovnaní s Českou republikou, ktorá 

vedie v množstve obchodných centier na počet obyvateľov, a v ktorej vývoj spomalil. 

Investori sú si toho vedomí a preto je Slovensko z tohto hľadiska zaujímavou krajinou. V 

súčasnosti viaceré faktory nasvedčujú tomu, že Slovensko čaká expanzia obchodných 

centier. Naznačujú to výsledky aktuálneho prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť GfK 

Slovakia. Podľa prieskumu medzi tieto faktory patrí skutočnosť, že trh s obchodnými 

centrami sa rozbieha už aj v menších mestách. Potvrdzujú to nielen plány investorov a 

developerov, ale aj dynamika výstavby obchodných objektov. Rozvoj obchodných centier 

sa na Slovensku teda pokračuje. Slovensko je s úrovňou zhruba 137 m2 obchodných plôch 

na tisíc obyvateľov v porovnaní so susednými krajinami stále pozadu. 
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Z geografického hľadiska sa už v roku 2007 väčšina investorov, ktorí rozbehli 

výstavbu nákupných centier, sústredila na západ a časť stredného Slovenska. V súčasnosti 

je postrehnuteľný výrazný nárast aktivít developerov a v najbližšom období sa očakáva aj 

na východe. Medzi atraktívne mestá pre expanziu obchodných centier na Slovensku sa tak 

v blízkej budúcnosti ukazujú Prešov a Poprad. Výhodnou lokalitou budú aj menšie mestá, 

Dolný Kubín a Michalovce. Expanziu v segmente obchodu avizuje aj Nitra, k dvom už 

existujúcim obchodným centrám majú do dvoch rokov pribudnúť štyri ďalšie, takže rozsah 

predajných plôch na obyvateľa tam bude väčší ako počet obyvateľov. V regionálnom 

kontexte má jednoznačne najvyššie zastúpenie obchodných centier Bratislavský kraj. 

Bratislava má najväčší podiel zo všetkých predajných plôch obchodných centier na 

Slovensku viac ako tretinu. Nasledujú Košický a Nitriansky kraj s 13 % a 12 % podielom 

na predajných plochách nákupných centier SR. Ďalšie tri kraje, Trenčiansky, 

Banskobystrický a Prešovský, dosiahli podiel viac ako 10%. Naopak, najmenej sa na 

predajnej ploche obchodných centier podieľajú Trnavský a Žilinský kraj. Stav 

nenasvedčuje tomu, že by bol nedostatok predajných plôch priamo v týchto mestách, skôr 

by sa dalo konštatovať, že z hľadiska mesta je stav predajných plôch obchodných centier 

dostatočný, avšak z hľadiska krajov je podiel tých predajných plôch za bežným stavom 

v iných krajoch [8]. 

2.3 Najvhodnejšie lokality pre zábery poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu na Slovensku 

Celková rozloha najvhodnejších lokalít pre zábery poľnohospodárskej pôdy na 

výstavbu, s ohľadom na jeho ochranu a udržateľný rozvoj, teda preferencie pre zábery 

menej kvalitných poľnohospodárskych pôd. zaberá 338 830 ha, čo predstavuje asi 14% v 

súčasnosti evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska. Pri určení najvhodnejších 

lokalít pre zábery poľnohospodárskej pôdy sa vychádzalo z analýzy produkčného 

potenciálu BPEJ a typologicko-produkčných kategórii poľnohospodárskej pôdy. Zároveň 

sa rešpektovala podmienka nevyužívania primárnej poľnohospodárskej pôdy pre zábery, 

pretože tá je nevyhnutná pre zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie Slovenska. 

Následne sa vyselektovali chránené pôdy a pre každý kraj sa individuálne vyhodnotila 

kvalita pôdy, čo je možné vidieť v tabuľke č. 1 a na obrázku č. 1 [23]. 



 
Michal Pivko: Posudzovanie vplyvov obchodných centier na životné prostredie 

 

2009 5 

 
Tab. č. 1: Rozloha najvhodnejších lokalít pre  
zábery poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu  
v krajoch Slovenska. 

Kraj Výmera v 
ha % z PPF 

Bratislavský kraj 7 615 8 

Trnavský kraj 27 371 9 

Nitriansky kraj 31 328 22 

Trenčiansky kraj 41 037 7 

Žilinský kraj 36 299 15 

Banskobystrický kraj 85 729 20 

Prešovský kraj 58 115 15 

Košický kraj 51 336 15 

                 Zdroj: [23]. 

 

 

 

Obrázok č. 1: Najvhodnejšie lokality pre zábery poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu na 
Slovensku. Zdroj: [23]. 
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2.4 Budovania obchodných centier v Českej republike 

Výstavba obchodných centier v Českej republike v roku 2008 spomalila 

a z pôvodne plánovaných 250 tisíc m2 plôch v 14 obchodných centrách sa otvorilo 9 

obchodných centier s plochou približne 150 tisíc m2, čo predstavuje 60% z celkovo 

naplánovaných plôch obchodných centier. K oneskorenému otváraniu obchodných centier 

dochádzalo z dôvodov technických, stavebných alebo administratívnych a pri obstarávaní 

potrebných povolení. Nepochybne spomalenie budovania obchodných centier spôsobila aj 

globálna finančná kríza. V roku 2008 sa dobudovalo obchodné centrum na Vysočine 

s plochou nad 5 tisíc m2 a na jeseň v roku 2008 sa otvorilo aj obchodné centrum v Jihlave, 

čím bola dovŕšená expanzia obchodných centier vo všetkých regiónoch Českej republiky. 

Vývoj pokračoval v rozširovaní úspešných obchodných centier a citeľné je aj prenikanie 

obchodných centier do miest s menej než 70 tisíc obyvateľmi, napríklad Kladno, Kolín, 

Most, Jihlava. Dnes už v ČR prakticky nie je mesto s počtom obyvateľov nad 50 tisíc, 

v ktorom by nebolo vybudované obchodné centrum alebo v ktorom by developeri aspoň 

nepredstavili plány na jeho vybudovanie. V roku 2009 sa zatiaľ počíta s otvorením 110 

tisíc m2, čo by predstavovalo jednu z najnižších hodnôt od uvedenia budovania 

obchodných centier v Českej republike od roku 1997. 

Česká republika sa dostala do stavu, keď končí obdobie budovania obchodných 

centier do miest, kde by sa nestretli s konkurenciou iného obchodného centra. Takisto nové 

projekty nasvedčujú budovaniu viac v centrách miest a zameriavajú sa na menšie projekty. 

Dá sa predpokladať, že v prípade nových väčších projektoch sa bude uprednostňovať 

revitalizácia existujúcich areálov a ďalšie rozširovanie úspešných obchodných centier. Po 

desiatich rokoch budovania obchodných centier sa tak trh v ČR dostáva do fázy, keď 

o úspechu stále viac rozhoduje dôkladný výber lokality, architektonické stvárnenie, 

schopnosť vhodného zasadenia do prostredia a hlavne rozdielnosť nájomcov. Čo sa týka 

výstavby maloobchodných parkov, tak rok 2008 bol z tohto pohľadu rekordný, pretože 

objem novej výstavby prekročil hranicu 130 tisíc m2, čím došlo k zvýšeniu celkovej plochy 

na takmer 550 tisíc m2. Ešte väčšie plány majú investori v tomto segmente v roku 2010. 

Vzhľadom k súčasným podmienkam nie je možné očakávať, že sa všetky projekty podaria 

včas uskutočniť. Maloobchodné parky sa budujú v sídlach presahujúcich 15 tisíc 



 
Michal Pivko: Posudzovanie vplyvov obchodných centier na životné prostredie 

 

2009 7 

obyvateľov. Sú vhodnou alternatívou tam, kde nie je možné vybudovať klasickú pasáž. 

V tabuľke č. 2 je možné vidieť uvažovaný záber plôch zámerov VMZ v ČR v roku [9]. 

Tab. č. 2: Uvažovaný záber plôch zámerov VMZ v ČR v roku 2008. 

Plocha Výmera (m 2) Podiel 

celková plocha 1 668 381 100% 

z toho budovy 619 116 37,1% 

z toho spevnené plochy 570 127 34,2% 

z toho voľné plochy 275 171 16,5% 

nezistené 203 967 12,2% 

 Zdroj: [43]. 

2.5 Rozvinutosť a prognózy obchodných centier v strednej 

Európe 

Základnými aspektmi, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v rozvinutosti krajín ako 

takých sú samotná poloha štátov, rozvinutosť infraštruktúry, zamestnanosť obyvateľstva,  

priemerná mzda a hlavne politická situácia. Od týchto základných aspektov sa odvíja 

väčšina pripravovaných projektov. Investori majú záujem budovať v oblastiach 

s rozvinutou infraštruktúrou a hlavým aspektom je kúpi schopnosť obyvateľstva. Z tohto 

dôvodu bol výraznejší prílev investorov práve do  Českej republiky. V roku 2005 začal 

český trh dosahovať štandardy západnej Európy a začalo sa obchodovať so 

samotnými obchodnými centrami. Slovenský trh v tomto smere stále zaostáva za ČR 

a dôkazom je dostavba viacerých obchodných centier v hlavnom meste, ako aj zámery 

investorov rozširovať aktivity do ostatných miest. Na Slovensku sa objavuje veľa 

projektov. Ešte pred troma rokmi investori aj predajcovia Slovenský trh zanedbávali a  viac 

dynamiky bolo v Českej republike, Maďarsku alebo Slovinsku. No od roku 2007 sa 

situácia zmenila, krajina je veľmi dynamická a je veľa obchodníkov, ktorí chcú vstúpiť na 

trh a otvoriť predajne na Slovensku. Pre porovnanie slúži graf č. 1 s jednotlivými 

krajinami. 
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Graf č. 1: Plocha obchodných centier m2/tis. obyv., 2007. Zdroj: [10]. 

Nakupovanie a trávenie voľného času v obchodných centrách sa pre občanov 

Slovenska stalo bežným spôsobom života. Realitní investori to vidia radi, a tak väčšie či 

menšie nákupné centrá budujú aj v malých okresných mestách ako Detva alebo Stará 

Ľubovňa. Nehovoriac o Bratislave, kde je v najbližších rokoch naplánovaných 16 nových 

projektov. Slovensko zatiaľ nie je na takej úrovni ako Česká republika, v ktorej nastal stav 

nasýtenia, ale v budúcnosti bude po naplnení miestnych kapacít, tak ako aj v ČR 

rozhodovať v prvom rade poloha. Preto sa už teraz obchodné reťazce sústreďujú najmä na 

okraj mesta, kde je dobré cestné napojenie pre osobnú aj mestskú hromadnú dopravu a 

stavajú v blízkosti existujúcich potravinových hypermarketov, ktoré zaručujú frekvenciu 

zákazníkov a vyššiu obrátkovosť prevádzok. Aj tak by sa dala nazvať novodobá stratégia 

investorov. Druhým významným faktorom je mix nájomcov. Obchodné centrá sa 

spoliehajú na klasickú skladbu drogéria, obuv, elektro doplnené nábytkom alebo domácimi 

potrebami a  dôležitá je tiež viditeľnosť objektu. Nepochybne najväčšia časť projektov sa 

vždy sústreďuje do hlavných miest, ktoré sú najrozvinutejšie a majú najvyššiu životnú 

úroveň v porovnaní s inými mestami a regiónmi. V tabuľke č. 3 je možné vidieť plánované 

projekty obchodných centier do roku 2009. Je možné porovnať vývoj v hlavných mestách 

jednotlivých štátov strednej Európy. 
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Tab. č. 3: Plánované projekty obchodných centier 
do roku 2009. 

Hlavné mestá Počet Plocha (tis.m 2) 

Praha 17 376 

Bratislava 16 412 

Budapešť 16 411 

Záhreb 13 500 

Viedeň 6 108 

Ľubľana 2 18 

                  Zdroj: [10]. 

Z tabuľky č. 3 vyplýva množstvo plánovaných projektov v hlavných mestách 

strednej Európy a možno si povšimnúť aj prudký pokles projektov v Ľubľane a Viedni. 

Keďže nie je možné ignorovať kúpnu silu obyvateľstva, ktorá má svoje hranice, investori 

v týchto mestách neplánujú ďalšie výrazné rozširovanie. Musia vychádzať z dopytu 

obchodníkov po priestoroch a najmä zákazníkov po ich tovare. Slovensko ešte v roku 2005 

patrilo na koniec európskeho rebríčka v objeme maloobchodného predaja. Nižšie bolo už 

len Bulharsko. Predaj však rastie a to čiastočne aj vďaka odlevu nakupujúcich z pouličných 

trhov do nákupných centier. Na Slovensku sa predpokladá v nasledujúcich desiatich 

rokoch explozívny rast maloobchodného predaja. Vyššiu dynamiku majú dosahovať len 

pobaltské krajiny. Ak prepočítame predajné plochy na počet obyvateľov v Českej 

republike, na Slovensku a inde, nevidíme už žiadne zaostávanie za hustotou na Západe. 

Vývoj však pokračuje a to smerom na východ. Najviac obchodných centier sa plánuje v 

Rumunsku, na Ukrajine a v Turecku. V strednej Európe najviac práve na Slovensku. Za 

obdobie poslednej dekády vzrástli maloobchodné tržby na Slovensku podľa agentúry 

Eurostat v stálych cenách o zhruba 60% a odhaduje sa, že v nasledujúcich desiatich rokoch 

sa obrat v obchodoch zvýši o ďalších 65%. Medzi miesta po ktorých narastá dopyt sa 

zaradilo Slovensko a všetky jeho kraje na popredné miesta a s narastajúcou kúpnou silou 

a ekonomickými vyhliadkami, je v popredí hlavné mesto Bratislava. V porovnaní s Českou 

republikou, ktorá už má za sebou obrovskú expanziu Slovensko práve prechádza érou 

budovania obchodných centier a prílevu investorov. Nasvedčuje tomu aj tabuľka č. 4, keď  

Slovensko prevýšilo v rokoch 2007 - 2008 vybudovaním 340 tisíc m2 plôch nových 

obchodných centier Českú republiku s 281 220 m2 [11]. 
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Tab. č. 4: Budovanie OC v strednej Európe  
v rokoch 2007 – 2008. 

Štáty Nové obchodné centrá 
(m2, 2007-2008) 

ČR 281 220 
Slovensko 340 000 
Poľsko 1 878 780 
Rakúsko 252 200 
Maďarsko 367 800 
Slovinsko 40 000 
                        Zdroj: [11]. 

Neodmysliteľnou súčasťou obchodných centier je logistika. Skladovanie a preprava 

by mala byť čo najefektívnejšia a preto je budovanie alebo skôr situovanie logistických 

priestorov dôležité. Aj keď budovanie logistických priestorov zabezpečujú spoločnosti 

zaoberajúce sa logistikou, niektoré obchodné reťazce budujú vlastné logistické priestory 

(napr. Tesco). Častejšie však obchodníci zvyknú presúvať logistické operácie na 

špecialistov, ktorí majú podstatne sofistikovanejšie požiadavky na nehnuteľnosti. Tí 

získavajú budovy (častejšie do prenájmu než kúpou) nie na využívanie jednotlivých 

skladov, ale skôr na budovanie celej siete. 

Logistické priestory sa koncentrujú viac v oblastiach s výhodnými nákladmi na 

pracovnú silu a cenami pozemkov a s dostatočnou infraštruktúrou na obslúženie širšieho 

regiónu. V strednej Európe väčšina reťazcov umiestňuje centrálny distribučný sklad v 

jednej z krajín. Slovensko je v tomto ukážkovým príkladom vďaka strategickej polohe a 

nižším cenám pozemkov i práce ako v Budapešti či Viedni. Z grafu č. 2 vyplýva 

predpokladaný nárast plochy obchodných a logistických centier v strednej Európe 

a zároveň ho môžeme porovnať s predpokladaným nárastom aj v ostatných častiach 

Európy [24]. 
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Graf č. 2: Predpokladaný percentuálny nárast obchodných a logistických centier od 

roku 2007 - 2010. Zdroj: [24]. 
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3. VHODNÉ LOKALITY PRE BUDOVANIE 

OBCHODNÝCH CENTIER V MESTÁCH 

Postupným rozvojom miest, neustále narastá množstvo zastavaných plôch 

a dochádza k nárastu cien za pozemky v samotných mestách. V tomto dôsledku sa znižuje 

množstvo plôch vhodných na stavebnú činnosť. Budovanie obchodných centier v mestách 

vychádza v prvom rade z územného plánu avšak v dnešnej dobe je problematické striktne 

ho dodržiavať a to hlavne vo väčších mestách, v ktorých je samozrejme aj väčší dopyt po 

pozemkoch. Často neskôr dochádza ku konfrontácii verejnosti a investorov, v ktorých 

záujme je budovať v čo najlukratívnejších častiach miest veľa krát bez zreteľu na 

historické, kultúrne a ďalšie hodnoty územia. Na funkčnú úpravu využívania územia slúži 

územné plánovanie. 

3.1 Územné plánovanie  

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a 

funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia 

činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrne – historické 

hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi udržateľného 

rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území 

s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej 

rovnováhy a zabezpečenia udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov 

a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného 

plánovania je podľa zákona ČR č. 183/2006 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom ráde, 

prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a 

funkčného využitia územia vytvárať predpoklady udržateľného rozvoja. Územným 

plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a 

chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do 

územia a koordinujú verejné záujmy.  

Územný plán je dôležitý z hľadiska rozvoja územia a bez neho by bolo ťažké 

vytvoriť predstavu ako by sa malo dané územie využiť, preto mestám ako aj väčším 
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obciam vyplýva zo zákona ČR č. 183/2006 Zb. spracovanie územného plánu. Nahrádzanie 

plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a nemožno hovoriť 

o koncepčnom a efektívnom využívaní územia. Týmto spôsobom môže jednoducho dôjsť 

k nesprávnemu a krátkozrakému  rozhodnutiu, ktorého dôsledkom môže byť, že dané 

územie bude využité na nevhodné účely a stavby, ktoré budú zabraňovať ďalšiemu 

rozvoju. Jednou z výhod je záruka, ktorú územný plán poskytuje pre investičné činnosti 

a to z dôvodu efektívneho využívania zdrojov a politiky udržateľného rozvoja je 

poskytovanie dotácií a grantov, ktorých podmienkou je existencia územného plánu 

s danými zámermi čo sa uplatňuje najmä v prípade fondov EÚ [1]. 

3.2 Nástroje územného plánovania 

Nástroje územného plánovania slúžia k presadzovaniu cieľov a úloh územného 

plánovania v území na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Základnými nástrojmi 

územného plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia 

a územné rozhodnutie [2]. 

3.2.1 Územnoplánovacie podklady 

Územnoplánovacie podklady sú dokumenty a súbory údajov vypracúvané na účel 

územného plánovania metódami územného plánovania, obstarávané a prerokúvané podľa 

stavebného zákona. Slúžia na vypracovanie návrhu územného plánu alebo na zistenie 

potreby a rozsahu aktualizácie územného plánu. Obstarávajú sa na overenie možností 

riešenia problémov v území, na prehĺbenie riešenia jednotlivých zložiek osídlenia alebo na 

získanie údajov a informácií o území [3]. 

Územnoplánovacie podklady sú tvorené: 

• územne analytickými podkladmi, ktoré zaisťujú a vyhodnocujú stav a vývoj územia, 

• územnou štúdiou, ktorá overuje možnosti a podmienky zmien v území. 

Územné analytické podklady sú novým nástrojom územného plánovania a nahradili 

tak urbanistickú štúdiu, územný generel a územné technické podklady z pôvodného 

stavebného zákona ČR č. 50/1976 Zb. Obsahujú zistenie a vyhodnotenie stavu vývoja 



 
Michal Pivko: Posudzovanie vplyvov obchodných centier na životné prostredie 

 

2009 14 

územia. Zo zákona sú obstarávané pre celé územie Českej republiky a priebežne 

aktualizované. 

Územné analytické podklady slúžia hlavne ako podklad k obstarávaniu politiky 

územného rozvoja, územnoplánovacej dokumentácie a o jej zmenách pre rozhodovanie 

v území. Slúžia tiež ako podklad pre posudzovanie vplyvov pre územnoplánovacie 

dokumentácie a udržateľný rozvoj a vplyvov zámerov na životné prostredie. 

Územné analytické podklady obstaráva v prenesenej pôsobnosti úrad územného 

plánovania, krajský úrad, ďalej správny úrad pre územie vojenskej správy a Ministerstvo 

pre politiku územného rozvoja [2], [3]. 

3.2.2 Územnoplánovacia dokumentácia 

Územnoplánovacia dokumentácia má funkciu a obsah definovanú zákonom ČR č. 

183/2006 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom ráde a vyhláškou 500/2006 Zb. k tomuto 

zákonu. Územnoplánovacia dokumentácia je záväzná pre všetky druhy rozhodovania 

v území a to hlavne pre územné rozhodnutia [2], [3]. 

Územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria: 

• zásady územného rozvoja, 

• územný plán, 

• regulačný plán. 

Zásady územného rozvoja 

Majú splňovať funkciu strategického dokumentu. Stanovujú základné požiadavky 

na účelné a hospodárne usporiadanie územia kraja, vymedzujú plochy alebo koridory nad 

miestneho významu a stanovujú požiadavky na ich využitie a to hlavne plôch alebo 

koridorov pre verejne prospešné stavby [2], [3]. 

Územný plán 

Stanovuje základné koncepcie rozvoja územia obce, ochrany jeho hodnôt, jeho 

plošného a priestorového usporiadania, usporiadania krajiny a koncepcií verejnej 

infraštruktúry, ďalej vymedzí zastavané územia a zastaviteľné plochy a plochy pre verejne 

prospešné stavby [2], [3]. 
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O obstarávaní územného plánu rozhoduje zastupiteľstvo obce. Návrh zadania 

územného plánu spracuje obstarávateľ spolu v spolupráci s určeným zastupiteľnom. Na 

základe schválenia územného plánu zastupiteľstvom, zabezpečí obstarávateľ pre obec 

spracovanie územného plánu [2], [3]. 

Regulačný plán 

Obstaráva sa pre identifikovateľné pozemky a stanovuje podrobné podmienky pre 

využitie pozemkov umiestnenie stavieb a ich priestorové usporiadanie, pre ochranu hodnôt 

a charakteru územia a pre vytváranie priaznivého životného prostredia [2], [3]. 

3.2.3 Územné rozhodnutie 

Umiestňovať stavby alebo zariadenia, ich zmeny, meniť využitie územia a chrániť 

dôležité záujmy v území je možné len na základe územného rozhodnutia alebo územného 

súhlasu, ak nie je zákonom stanovené inak. 

Územným rozhodnutím je rozhodnutie o: 

• umiestnení stavby alebo zariadenia, 

• zmene využitia územia, 

• zmene stavby a o zmene vplyvu stavby na využité územie, 

• delenie alebo sceľovanie pozemkov, 

• ochrannom pásme. 

Zákon ČR č. 183/2006 Zb. stanovuje, ktoré stavby a činnosti nevyžadujú územné 

rozhodnutie, za akých podmienok je možné spojiť územie a stavebné konanie, nahradiť 

územným rozhodnutím verejnoprávnou zmluvou alebo nevydávať územné rozhodnutia pre 

územia, pre ktoré je vydaný regulačný plán [2], [3]. 

3.2.4 Územné konanie 

Príslušný stavebný úrad vydáva územné rozhodnutie na základe územného konania 

alebo zjednodušeného územného konania. Účastníkmi sú žiadateľ, miestom príslušná obec 

a ďalej vlastník pozemku alebo stavby, osoby, ktorých vlastnícke alebo iné vecné právo 
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k susedným pozemkom alebo stavbám môže byť rozhodnutím priamo dotknuté a ďalšie 

osoby, o ktorých tak stanoví zvláštny právny predpis. 

Územným rozhodnutím schvaľuje stavebný úrad navrhnutý zámer a stanoví 

podmienky pre využitie a ochranu územia a projektovú prípravu stavby. Rozhodnutie platí 

2 roky od dňa nadobudnutia právnej moci [3]. 

3.3 Orgány územného plánovania 

S ohľadom na množstvo zmien, ktorými zákon o územnom plánovaní  a stavebnom 

ráde prešiel od svojho počiatku je potrebné spresniť orgány územného plánovania. 

Pôsobnosť vo veciach územného plánovania a stavebného rádu vykonávajú podľa zákona 

orgány obcí a krajov, ministerstvo a na území vojenských správ Ministerstvo obrany [3]. 

3.3.1 Orgány obce 

Zaisťujú rozvoj hodnôt a ochranu územia obce, ak nie sú zverené pôsobnostiam nad 

miestneho významu orgánom kraja alebo na základe zvláštnych právnych predpisov. 

Obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou v prenesenej pôsobnosti obstaráva územný 

plán a regulačný plán pre územie obce, územnoplánovacie podklady, ďalej obstaráva 

územný plán, regulačný plán a územnú štúdiu na žiadosť obce vo svojom správnom 

obvode. Je dotknutým orgánom v územnom konaní z hľadiska uplatňovania zámerov 

územného plánovania, ak nevydáva územné rozhodnutie, ďalej je dotknutým orgánom 

v konaní podľa zvláštneho právneho predpisu, v ktorom sa rozhoduje o zmenách v území a 

podáva návrh na vloženie dát do evidencie územnoplánovacej činnosti a vykonáva ďalšie 

činnosti podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom ráde [3]. 

3.3.2 Orgány kraja 

Krajský úrad v prenesenej pôsobnosti obstaráva zásady územného rozvoja a v 

zákonom stanovených prípadoch regulačný plán pre plochy a koridory nad miestneho 

významu a obstaráva územnoplánovacie podklady. Je dotknutým orgánom v územnom 

konaní a v konaní podľa zvláštnych právnych predpisov, v ktorých sa rozhoduje 

o zmenách v území, ktoré sa dotýkajú viac správnych obvodov obcí s rozšírenou 

pôsobnosťou. Ďalej je tiež dotknutým orgánom v územnom konaní o zámeroch, ktoré 
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vyžadujú posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Vydáva územné rozhodnutie 

v zákonom stanovených prípadoch a určuje príslušný stavebný úrad k územnému konaniu 

[3]. 

3.3.3 Ministerstvo 

Je ústredným správnym úradom vo veciach územného plánovania a vykonáva 

štátny dozor vo veciach územného plánovania. Obstaráva politiku územného rozvoja 

a k tomu potrebné územnoplánovacie podklady. Ministerstvo zaisťuje metodickú podporu 

novodobých poznatkov územného plánovania, urbanizmu, architektúry a stavebne 

technických poznatkov, ako aj verejných záujmov vo výstavbe a stavebníctve, hlavne 

v ochrane životov a zdravia v starostlivosti o životné prostredie a v ochrane prírodného, 

archeologického a kultúrneho  dedičstva [3]. 

3.3.4 Ministerstvo obrany 

Ministerstvo obrany pre územie vojenských správ vydáva územný plán a regulačný 

plán, prejednáva územné analytické podklady a územné štúdie a podáva návrh na vloženie 

dát do evidencie územnoplánovacej činnosti. 

Správny úrad pre územie vojenskej správy obstaráva územný plán, regulačný plán 

a územnú štúdiu, územné analytické podklady, poskytuje územnoplánovacie informácie 

a pripravuje návrh na vloženie dát do evidencie územnoplánovacej činnosti [3]. 

3.4 Kritéria ve ľkoplošných maloobchodných jednotiek 

v súvislosti s predajnou plochou 

Existujú 4 typy VMJ, ktoré súvisia s predajnou plochou a delia sa na: 

• supermarkety (malé 400 – 1000 m2, veľké 1000 – 2500 m2, zmiešaný sortiment 

a prevažujú potraviny) – SM, 

• hypermarkety (malé 2500 – 5000 m2, veľké nad 5000 m2, prevažuje nepotravinársky 

sortiment) – HM, 

• špecializované veľkopredajne (od 600 m2, do niekoľko tisíc m2, zvlášť boli vyčlenené 

hobby markety a zvlášť zbytok ako elektro, nábytok a pod. ) – HOM a SVP, 
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• diskontné predajne (jednoduchý a lacný rýchloobrátkový sortiment) – D. 

Ďalej poznáme budovy VMJ s oddelenými menšími plochami v súčte 

presahujúcimi 400 m2, ktoré sa v rámci výskumu označujú ako obchodné centrá - OC [5]. 

3.5 Problematika budovania obchodných centier v mestách 

Hlavným problémom obchodných centier je ich rozloha, ktorá sa pohybuje 

s predajnou plochou od 400 m2 a v dnešnej dobe už nie je problém aby presiahla 100 tisíc 

m2 s priľahlými plochami na parkovanie. Budovanie obchodných centier je záujme 

nadnárodných obchodných spoločností, ktoré nemajú povinnosť ponúkať produkty 

domácich výrobcov. Nové obchodné centrá sa umiestňujú najčastejšie na nevyužité voľné 

plochy v blízkosti obytných zón, ktoré nie sú z hľadiska životného prostredia postrádateľné 

alebo sú umiestňované do prímestských častí v blízkosti hlavných dopravných ťahov. 

V tom prípade sa jedná väčšinou o priľahlé polia, lúky a voľné priestranstvá. Výstavba 

obchodných centier sa z environmentálneho hľadiska berie ako značný zásah do krajiny, 

jednak znižuje estetické hodnoty prímestskej krajiny a tiež spôsobuje veľký záber pôdy 

a bráni voľnému pohybu živočíchov. Jedným z možných príkladov je obchodné centrum 

Avion Shopping Park v Ostrave, ktorého zastavaná plocha činí 120 tisíc m2. Okrem 

zastavanej plochy na predajné účely značnú časť územia zaberajú parkovacie plochy pre 

automobily. Aj keď v dnešnej dobe sa z dôvodu nedostatočných plôch snažia 

architektonicky situovať parkovacie miesta v samotných budovách a podzemí, prípadne 

viacpodlažných garážach, v praxi sa stretávame so stále nedostatočnými kapacitami 

parkovacích plôch v centrách miest a často kolabujúcou dopravou v okolí nákupných 

stredísk hlavne v dopravných špičkách. Na druhej strane veľké parkovacie plochy 

obchodných centier bývajú využívané len z časti, ale v záujme investorov je mať vždy čo 

najväčšie parkovacie kapacity vo väčšine prípadov bez ohľadu na množstvo zabranej pôdy 

a životné prostredie. 

Veľké obchodné centrá vnášajú problémy do dopravy, urbanizmu, architektúry 

mesta či životného prostredia. Tieto kritériá by mali byť zohľadňované v rozhodnutiach 

verejnej správy. Tá však problémy lokalizácie veľkometrážnych obchodných centier začína 

vnímať až v posledných rokoch. Na začiatku budovania obchodných centier približne 

v polovici 90. rokov, keď začala expanzia v ich budovaní sa pristupovalo k stavaniu dosť 
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chaoticky a to hlavne vo väčších mestách, v ktorých bol väčší prílev investorov. Dnes už 

možno konštatovať, že sú vytvorené predpoklady na to aby boli tieto aktivity 

koordinované. No nie vždy sú v súlade s koncepciou územného plánu. 

3.5.1 Narušená koncepcia územného plánu 

Na mnohých úradoch sa domnievajú, že je vecou vlastníka pozemku a je na jeho 

rozhodnutí, čo na svojom pozemku umiestni. Zvykne sa tvrdiť, že vlastník má 

nespochybniteľné práva a mestské úrady akoby v tomto prípade nemali alebo nemohli 

rozhodovať o tom ako bude mesto vyzerať. V bežnej praxi si investor nájde lokalitu bez 

ohľadu na územný plán obce a rozhodne sa ju realizovať, následne však dochádza 

k požiadavkám zo strany príslušných orgánov, čo býva pre investorov často 

nepochopiteľné. Samozrejme v záujme investorov je vždy budovať v čo najlukratívnejších 

lokalitách a to hlavne na okraji sídlisk a v blízkosti hlavných ťahov, ale tiež v centrách 

miest bez ohľadu na zvyšok mesta a jeho kultúrne, historické alebo architektonické 

kritéria. Niektoré obchodné centrá majú len provizórne vyriešenú dopravnú situáciu, ktorá 

komplikuje plynulosť premávky v meste. V záujme investorov je síce vybudovanie 

prípojného pruhu prípadne malého kruhového objazdu či svetelnej signalizácie, to však 

v konečnom dôsledku nie je dostatočné riešenie a týka sa len bezprostrednej blízkosti 

obchodných centier. Takéto riešenia by sa dali nazvať ako nezvládnuté a často 

odôvodňované, že sú v súlade s regulačným plánom. Prax dokazuje, že mestá nie sú vždy 

v kladení požiadaviek dôsledné a vytrvalé. Na úradoch často chýbajú údaje, ktoré by 

súčinne podmieňovali výstavbu nákupných stredísk a zohľadňovali tak architektonické, 

historické, kultúrne, urbanistické, environmentálne a dopravné kritéria. Situovanie 

nákupných stredísk by malo byť uvážené a vychádzať z územného plánu obce, tak aby 

spĺňalo požiadavky príslušných orgánov a neovplyvňovalo negatívne dopravu a život 

v meste. Problémom býva presun z jednej strany mesta smerom k nákupným strediskám, 

kedy dochádza k prehusťovaniu už aj tak dosť presýtenej dopravy, zvýšeniu emisií 

výfukových plynov a hluku z dopravy.  

Jedným z ďalších problémov je vizuálna stránka ako bude dané obchodné centrum 

vyzerať, aby zapadlo esteticky do mestskej časti a priľahlého okolia a hlavne ak sa v jeho 

blízkosti nachádzajú historicky a kultúrne cenné nehnuteľnosti, ktoré by mohlo obchodné 

centrum negatívne ovplyvniť. Z dôvodu rozmernosti stavby a druhu materiálov, ktoré sa 
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používajú na jej výstavbu je vždy dosť problematické nájsť riešenie, ktoré by 

neovplyvňovalo prostredie do ktorého je stavba situovaná. Preto nie je vhodné takéto 

rozmerné stavby realizovať v blízkosti pamiatkových a historických zón. 

3.6 Potreba regulácie 

Nedobré skúsenosti s výstavbou obchodných centier vyvolávajú ohlasy po regulácií 

a to najmä zo strany urbanistov, ekológov, obchodníkov, odborárov, ale aj niektorých 

ministerstiev (poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu). Dôvodom sú negatívne vplyvy 

obchodných centier na životné prostredie, vzhľad mesta, nezamestnanosť a krach drobných 

obchodníkov, vyľudňovanie centier miest, dopravná situácia a ďalšie. Návrhy sa týkajú 

hlavne umiestňovania nových predajní, podmienok obchodného vzťahu medzi reťazcom 

a dodávateľom, nočného predaja a predaja cez sviatky alebo predaja zbožia pod výrobnú 

cenu. V mnohých západoeurópskych krajinách zostavujú urbanisti, ekonómovia, 

sociológovia a geografovia odborné plány koľko si môže mesto dovoliť obchodných 

centier a za akých podmienok, aby sa tak minimalizovali ich negatívne dopady. Napríklad 

vo Francúzsku rozhoduje o všetkých nových projektoch nad 1500 m2 ministerská komisia 

pre rozvoj obchodu. V Belgicku musí žiadateľ o výstavbu doložiť stanovisko sociálneho 

a hospodárskeho výboru pre otázky distribúcie, ktorý posudzuje aký bude mať obchod 

dopad na doterajšiu obchodnú sieť. V Taliansku sa k výstavbe nových predajní vyjadrujú 

okrem iných aj zástupcovia regiónov, profesijných komôr, ministerstiev 

a zamestnaneckých zväzov. V Nemecku je zase treba dbať o územný plán, čo je vlastne 

záťažová štúdia, ktorá zisťuje, aké obchody sú v okolí, aký ponúkajú sortiment a aké sú 

veľké [6]. 

Samosprávy miest však málokedy kladú prísnejšie podmienky pre investora 

týkajúce sa napríklad umiestenia, veľkosti alebo vzhľadu. Problémom je silné ekonomické 

zázemie a argumentovanie ekonomickým prínosom. Ďalším faktorom je nízky záujem 

občanov o tom čo sa deje v ich obci alebo tiež nízka informovanosť ľudí o pripravovaných 

projektoch. Je bežné, že obchodné reťazce sú v tomto bezohľadné a presadzujú svoje 

záujmy bez ohľadu na verejnú mienku a niekedy aj zákony. 
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3.6.1 Riešenia regulácie spojené s politikou územného rozvoja 

Politika územného rozvoja (PUR) je podľa zákona ČR č. 183/2006 Zb. celoštátny 

nástroj riešenia územného plánovania, ktorý slúži hlavne na koordináciu územného rozvoja 

v štáte a pre koordináciu územnoplánovacej činnosti krajov a tiež súčasne ako zdroj 

dôležitých argumentov pri presadzovaní záujmov štátu v rámci územného rozvoja 

Európskej únie. Dokument PUR určuje požiadavky na konkretizáciu úloh územného 

plánovania v štátnych, medzinárodných, nadregionálnych a cezhraničných súvislostiach. 

Určuje stratégiu a základné podmienky pre napĺňanie týchto úloh a stanovuje štátne 

priority územného plánovania pre zaistenie udržateľného rozvoja územia. Politika 

územného rozvoja vymedzuje oblasti so zvýšenými požiadavkami na zmeny v území, ktoré 

svojím významom presahujú územie jedného kraja a ďalej rovnako významné oblasti so 

špecifickými hodnotami, problémami a koridormi a plochami dopravnej a technickej 

infraštruktúry. Pre vymedzené oblasti, koridory a plochy sa stanovujú kritéria a podmienky 

pre rozhodovanie o možnostiach zmien v ich využití [4]. 

3.6.2 Možnosti riešenia expanzie veľkoplošných maloobchodných 

zariadení 

Riešenia politiky územného rozvoja spojené s témou expanzie maloobchodných 

zariadení súvisia niektoré štátne priority a to: 

• zachovať ráz jedinečnej urbanistickej štruktúry územia, 

• stanoviť podmienky pre hospodárne využívanie zastavaného územia a zaistiť ochranu 

nezastavaného územia, 

• vytvárať predpoklady predovšetkým pre nové využívanie opustených areálov a plôch 

(tzv. brownfields priemyslového, poľnohospodárskeho, vojenského a iného pôvodu). 

Ďalšími možnosťami priorít smerujúcich k regulácii maloobchodu sú napríklad: 

• ochrana a rozvíjanie tradičných mestských centier ako centier obchodu, služieb 

a pobytu obyvateľstva, 

• uchovanie plynulého prechodu medzi mestskou a prímestskou krajinou 

a obmedzovanie architektonicky nekvalitných foriem urbanizácie, 
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• znižovanie prepravnej náročnosti v obciach a regiónoch, 

• stanovení minimálnych podielov nových rozvojových plôch pre maloobchod na 

plochách typu „brownfields“ v rámci miest, 

• stanovenie dôslednej ochrany prvkov ÚSES a stanovenie noriem pre vzájomné 

usporiadanie zástavby a ÚSES [5]. 

3.6.3 Možnosti regulácií maloobchodu v územnoplánovacej 

dokumentácii 

Prakticky jediná možnosť regulácie budovania maloobchodov, ktorá u nás existuje 

sú územný a regulačný plán, tie sa však javia ako nie dostatočné riešenia a bolo by 

potrebné sa zamerať na ďalšie možnosti. Územný a regulačný plán síce zahŕňajú široké 

spektrum zásad pre umiestňovanie maloobchodných zariadení, problém však spočíva 

v dodržiavaní týchto zásad. Z tohto dôvodu by bolo potrebné vytvoriť systém, ktorý by 

jasne vymedzoval pravidlá a bol dodržiavaný v rámci s týmito zásadami. 

3.6.4 Zásady regulácie maloobchodov vychádzajúce z územného 

a regulačného plánu 

Plochy pre umiestňovanie maloobchodu: 

• umiestňovanie veľkoplošných maloobchodných zariadení len v jednom konkrétnom 

funkčnom type plôch (v ostatných funkčných typoch označiť ako neprístupné), 

• stanoviť jasné regulatívy (prípustné, neprípustné parametre – hlavne predajná plocha 

a vnútorné usporiadanie areálu) v plochách pre VMZ u prevažne nepotravinárskeho 

tovaru (max. limit predajnej plochy stanoviť na 3000 m2 u miest nad 50 tisíc 

obyvateľov, u menších miest limit znižovať), 

• stanoviť jasné regulatívy (prípustné, neprípustné parametre – hlavne predajná plocha 

a vnútorné usporiadanie areálu) v plochách pre VMZ u prevažne potravinárskeho 

tovaru (max. limit predajnej plochy stanoviť na 1500 m2 u miest nad 50 tisíc 

obyvateľov, u menších miest limit znižovať), 
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• vymedziť konkrétne plochy pre VMZ (v záväznosti na potrebu predajných plôch v obci 

či časti obce) na nevyužívané plochy typu brownfields a zamedziť expanzii mimo 

zastavané územie a celkom nezastavané plochy, 

• plochy pre VMZ umiestňovať len do centrálnych a vnútorných častí miest alebo do 

centier mestských častí či sídlisk (avšak len ako prípadné doplnenie siete obchodov pod 

400 m2 predajnej plochy). 

Nadväznosť na dopravné systémy: 

• pri plánovaní plôch pre VMZ hodnotiť dopravný vplyv navrhovaných plôch, stanoviť 

maximálne dopravné zaťaženie komunikácií priľahlých k týmto plochám a parkovacie 

kapacity, 

• obmedziť umiestňovanie u tranzitných komunikácii a mestských okruhov, 

• VMZ umiestňovať len v nadväznosti na uzly MHD a na miesta s najlepšou pešou 

dostupnosťou. 

Ochrana prírody a krajiny: 

• dôsledne chrániť plochy, koridory ÚSES, 

• plánovať plochy pre VMZ mimo plochy mestské a krajinné zelene, lesov a plôch ZPF, 

• plánovať VMZ mimo chránené územia, významné krajinné prvky, biotopy zvlášť 

chránených druhov. 

Usmerňovanie podoby vnútorných usporiadaní VMZ: 

• požadovať začlenenie zámerov do okolitej zástavby, 

• požadovať parkovanie v podzemných garážach či budovách, 

• stanoviť minimálne podiely nespevnenej plochy v areáloch a zaistenie pešej 

priestupnosti areálov, 

• prísne brániť pamiatkovo chránené jadrá miest a umiestňovať maloobchod len do už 

existujúcich budov alebo budov, ktoré zodpovedajú rázu pamiatkovej zóny [7]. 
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4. PROCESY POSUDZOVANIA VPLYVOV NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NA SLOVENSKU 

A V ČESKEJ REPUBLIKE 

Procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie vychádzajú z aktuálnych 

legislatív jednotlivých krajín. Na Slovensku ich upravuje zákon č. 24/2006 Z.z., 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v Českej republike zákon č. 100/2001 Zb., 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Výsledkom procesu EIA (Environmental Impact Assessment), (ďalej len „EIA“) je 

zhrnutie všetkých negatívnych vplyvov konkrétneho zámeru, vrátane navrhnutia limitov 

a obmedzujúcich podmienok pre jeho realizáciu. Výsledné stanovisko EIA slúži ako 

odborný podklad pre správne orgány vydávajúce následné povolenia. Úrady by mali 

podmienky obsiahnuté v stanovisku prenášať do všetkých nasledujúcich rozhodnutí. Jedná 

sa predovšetkým o územné rozhodnutie a stavebné povolenie (podľa stavebného zákona 

a ďalšie povolenia v súvislosti s ochranou životného prostredia k ťažbe nerastov, 

nakladaním s vodami, nakladaním s odpadmi atď.). Bez ukončeného posudzovania 

vplyvov na životné prostredie nemôžu úrady pre daný priemyslový zámer vydať žiadne 

ďalšie povolenia. Proces EIA musí prebehnúť pred vydaním akéhokoľvek rozhodnutia, 

najčastejšie býva zahajovaný ešte pred zahájením správnych konaní [18]. 

4.1 Predmet a rozsah EIA na Slovensku 

Predmetom EIA sú činnosti uvedené v zozname činností, ktorý vytvára prílohu č.8 

zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon“). 

Zoznam činností je rozdelený na 2 časti. V časti A sú uvedené prahové hodnoty pre 

činnosti, ktoré vždy podliehajú povinnému hodnoteniu. V časti B sú uvedené prahové 

hodnoty pre činnosti podliehajúce zisťovaciemu konaniu. 

Posudzovaniu podliehajú aj zmeny činností uvedené v časti A a B prílohy č. 8 

zákona ak: 

• v ich dôsledku dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty, 
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• pri činnosti, ktorá už prekračuje prahovú hodnotu, súčet zmien zväčšujúcich rozsah 

činnosti za posledných päť rokov prekročí 50% prahovej hodnoty, alebo ak sa 

v dôsledku zmeny zväčší rozsah činnosti najmenej o 25%, 

• pri činnosti, pre ktorú nebola určená prahová hodnota a súčet zmien zväčšujúcich 

rozsah činností za posledných päť rokov prekročí 50% pôvodne posudzovaného 

rozsahu [20], [21]. 

Tab. č 5: Príklad z prílohy č. 8 zákona. 

 

      Zdroj: [21]. 

Podľa prílohy č. 8 časti B zákona podlieha zisťovaciemu konaniu výstavba budov 

pre obchod alebo služby od 2000 m2 úžitkovej plochy [20]. 

4.2 Účastníci procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie 

Príslušný orgán, 

• orgán štátnej správy, ktorý riadi proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 

podľa zákona a je ním Ministerstvo životného prostredia SR, krajský úrad životného 

prostredia, obvodný úrad životného prostredia, 

rezortný orgán, 

• ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí posudzovaná činnosť, ak ide 

o posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý 
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predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej 

republiky, 

navrhovateľ, 

• právnická alebo fyzická osoba zamýšľajúca vykonávať činnosť, ktorá má byť 

posudzovaná podľa tohto zákona, 

povoľujúci orgán, 

• orgán štátnej správy, príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa 

osobitných predpisov, 

dotknutý orgán, 

• orgán štátnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie, 

vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňuje povolenie činnosti, 

dotknutá obec, 

• obec, na území ktorej sa má činnosť realizovať a obec, ktorej územie zasiahne vplyv 

činnosti, 

verejnosť, 

• chápaná v najširšom slova zmysle, vrátane zainteresovanej verejnosti (občianska 

iniciatíva, občianske združenie, mimovládna organizácia), 

odborne spôsobilé osoby, 

• odborníci z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe zapísaní v zozname odborne 

spôsobilých [14]. 

Okrem uvedených subjektov sa na posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

v Slovenskej republike zúčastňujú aj ďalšie subjekty. 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Prevádzkuje informačný systém procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (IS EIA/SEA), vypracúva odborné stanoviská k zámeru a správe o hodnotení na 

požiadanie príslušného orgánu, prevádzkuje Dokumentačné centrum EIA, poskytuje 

konzultácie účastníkom procesu posudzovania, vypracúva dokumentácie (zámer, správa 

o hodnotení) pre navrhovateľa. 
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Centrá EIA 

Vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, poskytujú konzultácie účastníkom procesu posudzovania, vypracúvajú 

dokumentácie (zámer, správa o hodnotení) pre navrhovateľa. 

Odborníci z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe 

Vypracovávajú dokumentácie (zámer, správa o hodnotení) pre navrhovateľa, 

vykonávajú odborné posudky, vyjadrenia, stanoviská atď. podľa požiadaviek účastníkov 

procesu posudzovania, zúčastňujú sa konzultácií s dotknutou stranou na základe 

požiadavky príslušného orgánu [14]. 

4.3 Kroky procesu EIA na Slovensku 

Podľa závažnosti vplyvu na životné prostredie sa vykonáva povinné hodnotenie 

alebo zisťovacie konanie. 

Povinné hodnotenie sa skladá z nasledovných krokov: 

• zámer, 

• určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu, 

• správa o hodnotení, 

• verejné prerokovanie správy o hodnotení, 

• odborný posudok, 

• záverečné stanovisko. 

Jednotlivé kroky procesu na seba systematicky nadväzujú a už od začiatku sa do 

procesu zapájajú všetci účastníci. Pre každý krok (okrem vypracovania správy 

o hodnotení) sú určené záväzné lehoty, ktoré je nutné dodržať. Zákon tiež uvádza, aké 

informácie musia jednotlivé dokumentácie (zámer, správa o hodnotení) obsahovať. 

Zisťovacie konanie sa skladá z nasledovných krokov: 

• zámer a jeho pripomienkovanie, 

• vydanie rozhodnutia, 
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v prípade rozhodnutia o neposudzovaní navrhovanej činnosti proces EIA končí, 

v prípade rozhodnutia o posudzovaní navrhovanej činnosti sú realizované nasledovné 

kroky: 

• určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu, 

• správa o hodnotení, 

• verejné prerokovanie správy o hodnotení, 

• odborný posudok, 

• záverečné stanovisko. 

Zisťovacie konanie začína predložením zámeru a končí vydaním rozhodnutia, 

v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa činnosť bude, alebo nebude posudzovať podľa 

zákona. V prípade, ak sa činnosť nebude posudzovať podľa zákona, nasleduje povoľovací 

proces podľa osobitých predpisov. V prípade, keď príslušný orgán rozhodne, že sa činnosť 

bude posudzovať podľa zákona, proces pokračuje ako v povinnom hodnotení. Platnosť 

stanoviska je 3 roky od dňa jeho vydania a túto lehotu je možné predĺžiť o ďalšie dva roky  

[21]. 

 

Obrázok č. 2: Časová náročnosť procesu EIA. 
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Celkové schematické znázornenie postupnosti krokov procesu posudzovania 

vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike sa nachádza v prílohe č. 1. 

4.4 Verejnosť v procese EIA 

Verejnosť v procese pripomienkovania zámeru predstavujú: 

• fyzické a právnické osoby, alebo ich skupiny, 

• dotknutá obec (ako sprostredkovateľ verejnosti), 

• občianska iniciatíva, 

• občianske združenie, 

• organizácie podporujúce ochranu životného prostredia (mimovládne organizácie). 

Verejnosť má možnosť sa zapájať do procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie a to priamo alebo prostredníctvom dotknutej obce. Môže sa združovať do 

občianskeho združenia, občianskej iniciatívy a organizácie podporujúcej ochranu 

životného prostredia. Zasiela stanoviská k zámeru a správe o hodnotení, pripomienky 

k rozsahu hodnotenia, v odôvodnenom prípade podnet na Ministerstvo životného 

prostredia na podnet navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č. 8 

zákona na území chránenom podľa osobitých predpisov alebo v značne zaťaženom území 

[21]. 

4.5 Orgány riadiace proces EIA na Slovensku 

Orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov  na životné prostredie sú: 

• ministerstvo, 

• krajské úrady, 

• obvodné úrady. 

Štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov 

s celoštátnym dosahom vykonávajú aj rezortné orgány [20]. 
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4.6 Zámery podliehajúce procesu EIA v Českej republike 

Zámery podliehajúce posudzovaniu vplyvov na životné prostredie  sú uvedené 

v prílohe č. 1 zákona č. 100/2001 Zb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej 

len „zákon“). Nové zámery sa delia na dve skupiny:  

• zámery vždy podliehajúce posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a radia sa do 

kategórie I (napr. diaľnice, zariadenia pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi atď.) 

• zámery vyžadujúce zisťovacie konanie, v ktorom sa rozhodne či zámer podlieha 

ďalšiemu posudzovaniu na životné prostredie, takéto zámery sa radia do kategórie II. 

V procese EIA sa musia hodnotiť tiež zásadné zmeny už existujúcich podnikov 

alebo stavieb a to v prípade: 

• ak má byť významne zvýšená (výrobná) kapacita alebo (plošný či objemový) rozsah 

príslušného zámeru o 25% a viac, 

• ak sa významne mení výrobná alebo iná technológia, riadenie prevádzky alebo spôsob 

užívania stavby či zariadenia. 

Okrem hodnotenia zámerov (stavieb) sa hodnotia tiež vplyvy na životné prostredie 

tzv. koncepcie (napr. územných plánov). Posudzovanie vplyvov koncepcií na životné 

prostredie (SEA), má v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie stanovený 

vlastný proces [22]. 

4.7 Účastníci procesu EIA v Českej republike 

Predkladateľ zámeru, 

• ten kto hodlá zámer realizovať, t.j. investor (fyzická alebo právnická osoba), 

autorizovaná osoba, 

• spracováva dokumentáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie a verejné 

zdravie, t.j. spracovateľ EIA, 

verejnosť, 

• akýkoľvek občan alebo organizácia 
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príslušný úrad, 

• vedie proces posudzovania (podľa charakteru a rozsahu zámeru je príušným úradom 

krajský úrad príslušného kraja alebo Ministerstvo životného prostredia), 

dotknutý správny úrad, 

• úrad obce, na území ktorej sa má činnosť realizovať a obec, ktorej územie zasiahne 

vplyv činnosti, 

dotknuté úrady samosprávneho celku, 

• úrady štátnej správy nachádzajúce sa na území samosprávneho celku, ktorých 

stanovisko podmieňuje povolenie činnosti [22]. 

Okrem uvedených subjektov sa na posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

v Českej republike zúčastňujú aj ďalšie subjekty. 

Česká inšpekcia životného prostredia 

Česká inšpekcia životného prostredia (ČIŽP) je odborný orgán štátnej správy, ktorý 

je poverený dozorom nad rešpektovaním zákonných noriem v oblasti životného prostredia. 

Dohliada rovnako na dodržaní záväzných rozhodnutí správnych orgánov oblasti životného 

prostredia. 

Hygienická stanica 

Vykonáva činnosti v oblasti ochrany verejného zdravia, hodnotení zdravotných 

rizík z hľadiska prevencie negatívneho ovplyvnenia zdravotného stavu obyvateľstva, 

zúčastňuje sa na monitorovaní vzťahov životného prostredia a životných a pracovných 

podmienkach. Hygienické stanice tiež spolupracujú so správnymi úradmi a s orgánmi 

samosprávy pri tvorbe zdravotnej politiky a podieľajú sa  na úlohách integrovaného 

záchranného systému [22]. 

4.8 Kroky procesu EIA v Českej republike 

Predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie sú zámery uvedené v prílohe 

č. 1 zákona. Podľa zaradenia v tejto prílohe do kategórie I alebo kategórie II podliehajú 

povinnému hodnoteniu alebo zisťovaciemu konaniu. 
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Povinné hodnotenie pozostáva z: 

• oznámenia 

• zisťovacieho konania, 

• dokumentácie, 

• posudku, 

• verejného prerokovania, 

• stanoviska k posúdeniu vplyvov daného zámeru na životné prostredie. 

Zisťovacie konanie pozostáva z: 

• oznámenia, 

• zverejnenia oznámenia, 

• rozhodnutí úradov a v prípade, ak úrady rozhodnú o neposudzovaní vplyvov, proces 

EIA končí. 

Po ukončení zisťovacieho konania je k spracovaniu zadaná dokumentácia EIA 

podľa prílohy č. 4 zákona, ktorá sa od oznámenia líši prevážane rozsahom a hĺbkou 

podrobností príslušných údajov. Ak príslušný úrad prijal aspoň jedno nesúhlasné 

vyjadrenie k dokumentácii alebo k posudku, zaistí verejné prejednávanie posudku 

a súčasnej dokumentácie. Spracovateľom dokumentácie a posudku môže byť podľa §19 

zákona len fyzická osoba, ktorá je držiteľom autorizácie. 

Záverečným aktom procesu EIA je vydanie stanoviska príslušným úradom. 

Platnosť stanoviska je 2 roky od dňa jeho vydania a túto lehotu je možné predĺžiť o ďalšie 

dva roky. Bez vydania stanoviska nie je možné vydať žiadne rozhodnutia alebo opatrenia 

nutné k realizácii zámeru [19]. 

Schematické znázornenie postupnosti krokov procesu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie v Českej republike sa nachádza v prílohe č. 2. 

4.9 Verejnosť a zverejňovanie informácií 

Procesu EIA sa môže zúčastňovať každý, a to zaslaním písomného vyjadrenia alebo 

účasťou na verejnom prejednávaní. Zásadnou súčasťou procesu EIA je verejné 
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prejednávanie . Koná sa však len v prípade, ak správny orgán prijal k dokumentácii alebo 

posudku EIA aspoň jedno nesúhlasné písomné vyjadrenie. Podávanie písomných 

pripomienok v priebehu celého procesu je nevyhnutné. Zvláštne postavenie majú 

občianske združenia a všeobecne prospešné spoločnosti. Ak splnia podmienky, môžu sa 

stať účastníkmi nadväzujúcich správnych konaní.  

V priebehu celého procesu platia rovnaké pravidlá pre zverejňovanie informácií. 

Informácie sa zverejňujú vyvesením na úradných nástenkách dotknutých obcí a krajov 

a v mieste obvyklom (v miestnej tlači, rozhlasom a pod.), na internete. Za deň zverejnenia 

sa považuje deň, keď bola príslušná informácia vyvesená na úradnej nástenke daného 

kraja. Informácie chránené niektorými zvláštnymi zákonmi sa nezverejňujú. Týka sa to 

však len veľmi špecifických dát, ktorých je minimum (napr. obchodné tajomstvo, niektoré 

detaily výrobných technológií a pod.), všetko ostatné je verejné [18]. 

4.10 Orgány riadiace proces EIA v Českej republike 

Štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie vykonávajú: 

• ministerstvo, 

• orgány krajov. 

Ministerstvo zaisťuje proces EIA u zámerov, u ktorých je v prílohe č. 1 zákona, 

označený stĺpec A (takisto aj u zmien týchto zámerov), ktoré predkladá Ministerstvo 

obrany, u ktorých si to samo Ministerstvo životného prostredia vyhradí a ktorých vplyvy 

na životne prostredie presahujú hranice Českej republiky. Posudzovanie ostatných zámerov 

je v kompetencii krajských úradov. Ak sa dotýka nejaký zámer viac krajov, rozhodne 

o tom, ktorý z nich bude posudzovať, Ministerstvo životného prostredia [18], [22]. 

4.11 Celkové zhrnutie procesu EIA 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie zahŕňa zistenie, popis, posúdenie 

a vyhodnotenie predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie. 

Posudzujú sa vplyvy na ľudské zdravie a vplyvy na životné prostredie. To všetko sú 

vplyvy na živočíchy, ekosystémy, pôdu, horniny, vodu, ovzdušie, klímu, krajinu, prírodné 

zdroje, hmotný majetok a kultúrne pamiatky. Pri tom sa vychádza z jednotlivých právnych 
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predpisov na ochranu týchto zložiek. Posudzuje sa tiež vzájomné pôsobenie a súvislosti 

jednotlivých vplyvov. Do úvahy sa berú nie len vplyvy, ktoré spôsobuje činnosť 

konkrétneho zámeru, ale aj jeho príprava, výstavba, ukončenie činnosti, prípadne sanácia, 

demontáž či rekultivácia. Zahrnuté musia byť aj vplyvy, ktoré by nastali v prípade havárie. 

Hodnotí sa vplyv realizácie zámeru, ale aj jeho prípadné neuskutočnenie. V rámci procesu 

EIA sa vytvárajú návrhy opatrení k predchádzaniu, vylúčeniu, zmierneniu alebo 

minimalizácií nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, prípadne opatrenia k zvýšeniu 

priaznivých vplyvov [18]. 

4.11.1 Čo je cieľom procesu EIA 

Účelom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je zistiť, popísať 

a vyhodnotiť vplyvy vybraných pripravovaných zámerov v nasledujúcich aspektoch: 

• zaistiť integrované a komplexné rozhodovanie o rozvojových aktivitách, ktoré môžu 

mať podstatný dopad na životné prostredie, 

• zachovať cenné prírodné bohatstvo, 

• vylúčiť nevratné a neprijateľné straty, 

• efektívne využívať prírodné zdroje, 

• zaistiť možnosť účasti širokej verejnosti, 

• chrániť ľudské zdravie a podporovať udržateľný rozvoj spoločnosti [19]. 

4.11.2 Základní etapy procesu EIA  

• Zváženie alternatív zámeru, 

• projekt vybraného návrhu, 

• oznámenie návrhu, 

• zisťovacie konanie, či podlieha EIA posudzovaniu alebo nie (screening), 

• stanovenie rozsahu posudzovania, vymedzenie dôležitých bodov (scoping), 

• príprava dokumentácie EIA, 

• posúdenie dokumentácie EIA a kontrola jej správnosti a primeranosti, 
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• na základe posudku, dokumentácie a ostatných vyjadrení je vydané stanovisko, 

• monitoring vplyvov zámerov (ak je pristúpene k jeho realizácii), [23]. 

4.11.3 Faktory vstupujúce do procesu EIA 

Faktory vstupujúce do procesu posudzovania vplyvov zámerov na životné 

prostredie a verejné zdravie závisia na konkrétnom projekte, umiestnení stavby do 

konkrétnej lokality, technickom riešení a pod. 

Medzi základné faktory môžeme zaradiť: 

• verejné zdravie a ľudské sídla, 

• ochranu prírody a krajiny, 

• geológiu, 

• pôdu (bonitu, záber), 

• ovzdušie, 

• vodu (povrchovú, podzemnú), 

• klímu (mikro, makro, ochrana ozónovej vrstvy), 

• odpady a obaly (vznik, recyklácia atď.), 

• staré ekologické záťaže, 

• environmentálne riziká (havárie chemických látok), [23].  
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5. LEGISLATÍVA POSUDZOVANIA VPLYVOV NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V SR A ČR 

Inštitút posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie bol do právneho 

poriadku bývalej ČSFR zavedený zákonom č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí. V roku 

1991 začali intenzívne práce na príprave zákonov v ČR a SR. Cieľom týchto zákonov bolo 

zaviesť do legislatívy oboch republík účinný systém prognózovania a komplexného 

hodnotenia očakávaných vplyvov na životné prostredie, určitých druhov stavieb a činností 

ešte pred povolením ich realizácie. Zákon NR SR č. 127/1994 Z.z., o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie nadobudol účinnosť 1.9.1994 [12]. 

5.1 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v SR 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je považované za jeden z hlavných 

nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie udržateľného 

rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia. 

Vychádza z nasledovných princípov: 

• komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického 

dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení,  

• vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí,  

• široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania,  

• variantné riešenia,  

• proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnosti [13]. 

V Slovenskej republike sa posudzovanie vplyvov vykonáva od roku 1994, kedy 

vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. Z dôvodu zabezpečenia plnej harmonizácie slovenskej legislatívy v oblasti 

posudzovania vplyvov na životné prostredie s právom Európskej únie bol v roku 2000 

prijatý zákon č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z., o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zákone bol podrobne upravený proces 

posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie. Podstatne 
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jednoduchšie bolo v tomto zákone upravené hodnotenie vplyvov návrhov zásadných 

rozvojových koncepcií, územnoplánovacích dokumentácií a všeobecne záväzných 

právnych predpisov v medzinárodnej skratke "SEA" (Strategic Impact Assessement), [13]. 

V súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 

2006 a upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie posudzovanie strategických 

dokumentov a  posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné 

prostredie komplexne. K zákonu vydaná vyhláška č. 113/2006 Z.z., upravuje podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

Potreba prijatia zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplynula zo skutočnosti, že 

Európska únia v poslednom období prijala ďalšie smernice týkajúce sa posudzovania 

vplyvov na životné prostredie a to:  

• Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/EC o posudzovaní vplyvov 

niektorých plánov a programov na životné prostredie.  

• Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES, ktorou sa zabezpečuje účasť 

verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného 

prostredia a ktorou sa mení a dopĺňa s ohľadom na účasť verejnosti a prístup 

k spravodlivosti.  

• Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti 

k informáciám o životnom prostredí a  pre  Slovenskú republiku ako členský štát 

vyplýva povinnosť plnej harmonizácie slovenského práva s uvedenými smernicami 

[13]. 

Ďalším dôvodom na vypracovanie a prijatie nového zákona v oblasti posudzovania 

vplyvov na životné prostredie bola skutočnosť, že Slovenská republika v decembri 2003 

podpísala protokol o strategickom environmentálnom hodnotení a bolo povinnosťou 

vytvoriť legislatívne podmienky pre jeho uplatňovanie. Posledným dôvodom vypracovania 

nového zákona v oblasti posudzovania je vytvorenie podmienok pre pristúpenie Slovenskej 

republiky k dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom 
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procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský 

dohovor). Táto povinnosť vyplýva i z uznesenia vlády SR č. 637/2003.  

V zákone č. 24/2006 Z.z. sú tiež zohľadnené praktické skúsenosti z desaťročného 

uplatňovania zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zákon 

zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je 

Slovenská republika viazaná a ku ktorým uvažuje v krátkej dobe pristúpiť. Prijatie nového 

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho uplatňovanie je tiež základnou 

podmienkou pre financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu [13]. 

5.1.1 Účel posudzovania 

Účelom posudzovania je podľa zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“):  

• zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii 

environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so 

zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,  

• zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického 

dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,  

• objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a 

navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,  

• určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia 

znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,  

• získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie 

rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov [13]. 

5.1.2 Predmet posudzovania 

Predmetom posudzovania je:  

• proces posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,  

• proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie,  
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• posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností 

presahujúcich štátne hranice,  

• pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. 

5.1.3 Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Podľa závažnosti možných negatívnych vplyvov na životné prostredie sa z hľadiska 

posudzovania členia strategické dokumenty a navrhované činnosti na dve skupiny:  

• podliehajúce povinnému hodnoteniu (príloha č. 1 a príloha č. 8 zákona),  

• podliehajúce posudzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zisťovacom 

konaní. 

U navrhovaných činností v odôvodnených prípadoch podliehajú posudzovaniu aj 

navrhované činnosti neuvedené v prílohe č.8 zákona, ak tak rozhodne príslušný orgán 

ochrany prírody a krajiny. Ide najmä o prípady navrhovaných činností nedosahujúcich 

prahové hodnoty podľa prílohy č. 8, avšak sú situované v citlivých oblastiach a ich vplyvy 

by mohli spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii 

ekosystémov. Povinné hodnotenie pozostáva z nasledovných krokov: 

• predloženie zámeru pri EIA, oznámenia pri SEA, 

• určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu,  

• vypracovanie správy o hodnotení EIA, SEA,  

• pripomienkovanie a verejné prerokovanie správy o hodnotení, 

• vypracovanie odborného posudku, 

• vypracovanie záverečného stanoviska [14]. 

Zisťovacie konanie začína predložením zámeru prípadne oznámenia a končí 

vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa činnosť alebo strategický 

dokument bude alebo nebude posudzovať. V prípade, že sa rozhodne, že sa činnosť alebo 

strategický dokument nebude posudzovať, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných 

predpisov.  
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V prípade, že sa rozhodne, že sa činnosť bude posudzovať, proces pokračuje ako 

pri povinnom hodnotení. Jednotlivé kroky procesu posudzovania sú vzájomne previazané a 

vstupujú do nich už od počiatočnej fázy všetci účastníci procesu posudzovania, vrátane 

širokej verejnosti [14]. 

5.2 Zmeny z pôvodného zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. 

5.2.1 Presunutie niektorých kompetencií na KÚŽP a ObÚŽP 

Dôležitou zmenou oproti zákonu NR SR č. 127/1994 Z.z., podľa ktorého štátnu 

správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v celom rozsahu 

zabezpečovalo Ministerstvo životného prostredia, je nové rozdelenie výkonu štátnej správy 

medzi Ministerstvo životného prostredia, krajské úrady životného prostredia a obvodné 

úrady životného prostredia [13]. 

5.2.2 Ustanovenie podrobných krokov SEA 

V zákone sa upravuje posudzovanie strategických dokumentov z vecného hľadiska, 

to znamená, že sa jedná o okruh odborových strategických dokumentov, ktoré môžu mať 

vplyv na životné prostredie, a preto podliehajú posudzovaniu podľa tohto zákona. Ide 

hlavne o koncepcie uvedené v prílohe č. 1 zákona z oblasti energetiky, dopravy, 

poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, priemyslu a ďalších, ďalej strategické 

dokumenty z oblasti regionálneho rozvoja a využívania územia, ako aj strategických 

dokumentov, u ktorých nutnosť posudzovania vyplýva z osobitného predpisu napr. zákon o 

ochrane prírody a krajiny. Ďalšie strategické dokumenty neuvedené v prílohe č. 1 zákona 

sa budú posudzovať podľa zákona len vtedy, pokiaľ tak rozhodne príslušný orgán 

v zisťovacom konaní. Rovnako ako smernica SEA sa zákon nevzťahuje na strategické 

dokumenty, ktorých jediným účelom je národná obrana, civilná ochrana, finančné plány 

alebo rozpočtové plány a programy [13]. 

5.2.3 Skrátenie termínov posudzovania a úprava niektorých limitov 

Na základe desaťročných skúseností s posudzovaním vplyvov na životné prostredie 

boli upravené niektoré lehoty pre jednotlivé etapy posudzovania a určené tak, aby umožnili 
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seriózne posúdenie bez zbytočných prieťahov. V zákone boli tiež upravené niektoré limity 

pre posudzovanie navrhovaných činností uvedené v prílohe č. 8 (napr. čistiarne 

odpadových vôd a kanalizačných sietí, garáže a parkoviská, polyfunkčné domy), [13]. 

5.2.4 Celý proces posudzovania vedený mimo správneho konania 

Celý proces posudzovania je vedený mimo správneho konania okrem rozhodnutia o 

pochybnostiach, či niektoré náklady znáša navrhovateľ alebo obstarávateľ, všetky ostatné 

rozhodnutia, ktoré vydáva príslušný orgán nie sú vydávané podľa zákona o správnom 

konaní, a preto sa voči nim nemožno odvolať [13]. 

5.2.5 Platnosť záverečného stanoviska 

Platnosť záverečného stanoviska je obmedzená na 3 roky od jeho vydania, možno 

ju však predĺžiť o ďalšie 2 roky a to i opakovane, pokiaľ sa preukáže, že nedošlo k 

podstatným zmenám v navrhovanej činnosti alebo v dotknutom území [13]. 

5.2.6 Práca s verejnosťou 

Zákon definuje verejnosť v najširšom slova zmysle, vrátane zainteresovanej 

verejnosti v súlade s predpismi EÚ a ostatnými medzinárodnými dokumentmi v tejto 

oblasti. Informovanie verejnosti sa zabezpečuje prostredníctvom internetu, médií a 

prostredníctvom dotknutej obce. V zákone sa navyše vyčleňuje v rámci všeobecného 

pojmu verejnosť tzv. zainteresovaná verejnosť na tri formy združení verejnosti a upravuje 

podmienky ich vzniku a ich postavenie v procese posudzovania, resp. i ďalšom konaní.  

Jedná sa o: 

• občiansku iniciatívu,  

• občianske združenie,  

• mimovládnu organizáciu podporujúcu ochranu životného prostredia [14]. 

5.3 Zverejňovanie a archivovanie dokumentácie 

Dokumentácia z procesu posudzovania sa zverejňuje v elektronickej forme na 

internetovej stránke Ministerstva životného prostredia a informačnom portáli o životnom 



 
Michal Pivko: Posudzovanie vplyvov obchodných centier na životné prostredie 

 

2009 42 

prostredí a je k dispozícii širokej verejnosti. Komplexná dokumentácia je archivovaná 15 

rokov od skončenia procesu posudzovania na Ministerstve životného prostredia a na 

dokumentačnom centre EIA v Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici 

[14]. 

5.4 Začiatky posudzovania vplyvov na životné prostredie 

v ČR 

Za rok začiatku posudzovania vplyvov na životné prostredie v ČR sa považuje rok 

1992, keď bol uvedený do platnosti zákon č. 244/1992 Zb., prijatý ešte pred rozpadom 

ČSFR. Tomuto zákonu predchádzal federálny zákon č. 17/1992 Zb., ktorý bol viac 

všeobecný, avšak s niektorými konkrétnymi ustanoveniami vo veciach posudzovacieho 

procesu. 

Skutočný začiatok posudzovania vplyvov na životné prostredie v ČR bolo možné 

zaznamenať ešte oveľa skôr, zhruba v polovici 70-tych rokov. Už vtedy aspoň formálne 

stanoviská k vplyvom na životné prostredie prenikali predovšetkým do stavebných 

projektov a do územného konania stavieb, posudzovania vplyvov (v rôznej, obvykle veľmi 

stručnej podobe) sa objavilo aj všade tam, kde bolo dočinenia s územiami zvláštnej 

ochrany prírody. Chýbal však legislatívny rámec, ktorý by toto posudzovanie zjednocoval, 

a ktorý by stanovoval jeho záväzný rozsah a obsah. Zákon č. 244/1992 Zb. prijatý 

z dnešného hľadiska nesmierne rýchlo a ešte rýchlejšie uvedený do praxe sa pokúsil dodať 

posudzovaciemu procesu pevnú platformu a taktiež formálnu a obsahovú jednotnosť [15]. 

5.4.1 Stav a vývoj po prijatí zákona č. 244/1992 Zb. v ČR 

Zákonom č. 244/1992 Zb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bol 

v Českej republike vytvorený priestor pre rozhodovanie o alternatívach rozvoja z hľadiska 

ich možností pôsobenia na životné prostredie. Na základe doterajších skúseností môžeme 

konštatovať, že proces posudzovania vplyvov na životné zohráva pozitívnu úlohu pri 

príprave zámerov a predstavuje významný prvok systému preventívnych nástrojov ochrany 

životného prostredia. Je nesporné, že proces posudzovania vplyvov môže viesť vo vzťahu 

k prevencii negatívnych vplyvov na životné prostredie aj k minimalizácií finančných 

nákladov na ochranu životného prostredia [17].  
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Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bol rýchlo uvedený do 

prevádzky a to, ako z hľadiska zavedenia nevyhnutných posudzovacích mechanizmov, 

taktiež z hľadiska odborných prístupov k problematike. Po vydaní zákona č. 244/1992 Zb.  

nastalo prechodové štádium uvedenia do praxe, hľadanie metodiky spracovania 

dokumentácie a posudkov a celkovej funkčnosti procesu. Toto štádium nebolo dlhé. 

V prvých rokoch po vydaní zákona sa zistilo, že posudzovaniu v procese EIA podlieha 

prakticky každá väčšia stavba prípadne rekonštrukcia technologického celku. Počet 

investičných zámerov ohlásených Ministerstvu životného prostredia alebo okresným 

úradom náhle vzrástol, ale posudzovanie koncepcií nebolo dostatočné, nakoľko zákon ich 

neupravoval dostatočne konkrétne. Jedným z príkladov je povinná osnova dokumentácie, 

ktorá sa podľa príloh zákona hodí na celkom jasný a pevne daný investičný zámer, 

rozhodne však nie je použiteľná pre tzv. proces SEA, teda pre veľkoplošnú a obvykle 

dlhodobú koncepciu. Sem by sme mohli zaradiť energetické koncepcie často zahrňujúce 

celé územie štátu alebo napríklad koncepcie rozvoja cestného ruchu, v ktorých rámci síce 

môžu byť vytýčené prioritné územia, avšak rozsah konkrétnych investícií dodnes nie je 

a nemôže byť známy [15]. 

Konjunktúrne štádium malo pozitívne aj negatívne dôsledky. Zadávatelia projektov, 

ktorí veľmi dlho o existencii zákona č. 244/1992 Zb. nemali povedomie alebo ho dokonca 

ignorovali. Zistili, že financovanie dokumentácií a posudkov vrátane vstupu do zdanlivo 

zdĺhavého posudzovacieho procesu nemusí znamenať len finančnú a časovú stratu, ale 

naopak môže veľa vecí uľahčiť. Zároveň sa tým často posilňovalo aj ich „ekologické 

vedomie“ vyúsťujúce v snahu, aby zamýšľané investície boli čo najšetrnejšie k životnému 

prostrediu. Okrem toho narastal počet držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti 

k spracovaniu dokumentácií  a posudkov EIA, pribúdalo tiež odborných prací a odborných 

diskusií, o posudzovacom procese sa začalo vedieť medzi širokou verejnosťou [15]. 

5.5 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v ČR 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je v Českej republike upravené 

zákonom č.100/2001 Zb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v platnom znení, 

ktorý nahradil pôvodný zákon č. 244/1992 Zb. Proces posudzovania vplyvov, zámerov a 

koncepcií na životné prostredie je založený na systematickom skúmaní a posudzovaní ich 

možného pôsobenia na životné prostredie. Zmyslom je zistiť, popísať a komplexne 
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vyhodnotiť predpokladané vplyvy pripravovaných zámerov a koncepcií na životné 

prostredie a verejné zdravie vo všetkých rozhodujúcich súvislostiach. Cieľom procesu je 

zmiernenie nepriaznivých vplyvov realizácie na životné prostredie. V rámci procesu EIA 

sú posudzované stavby, činnosti a technológie uvedené v prílohe č. 1 vyššie zmieneného 

zákona. Projekty posudzované v procese EIA sú napríklad stavby, komunikácie, výrobné 

haly, ťažba nerastných surovín, prevádzky, ale aj ich zmeny, t.j. rozširovanie, zmeny 

technológií, zvýšenie kapacity a podobne. Proces EIA prebieha vždy skôr, ako sú zámery 

povolené a skôr než sa začne s ich vlastnou realizáciou. Bez záveru procesu EIA nesmie 

povoľujúci úrad (napríklad stavebný úrad) rozhodnúť o povolení zámeru. V rámci procesu 

SEA sú posudzované koncepcie uvedené v § 3 písm. b) a § 10 a odst. 1.) zákona. Proces 

SEA uskutočňuje posudzovanie koncepcií na  úrovni celoštátnej (rozvojové koncepcie 

a programy), regionálnej (územné plány veľkých územných celkov) a miestnej (územné 

plány obcí), [16]. 

5.5.1 Účel procesu EIA a SEA 

• Zistiť, popísať a vyhodnotiť predpokladané vplyvy pripravovaných zámerov 

a koncepcií na životné prostredie vo všetkých rozhodujúcich súvislostiach,  

• zmierniť nepriaznivé vplyvy realizácie hodnoteného zámeru na životné prostredie, 

• pre dobre realizovaný proces EIA a SEA je nevyhnutné zohľadniť stanoviská 

a pripomienky od ďalších účastníkov (príslušných orgánov štátnej správy 

a samosprávy, odborných inštitúcií, expertov, nevládnych organizácií, verejnosti) 

procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,  

• na základe expertného prístupu ujasniť otázky „zlúčiteľnosti“ zámerov s požiadavkami 

ochrany životného prostredia a jeho zložiek, požiadavky ochrany verejného zdravia 

a nakoniec aj s požiadavkami na racionálne využitie územia. 

5.5.2 Informa čné systémy EIA a SEA v ČR 

Informačný systém EIA Českej republiky je podľa zákona č. 100/2001 Zb., 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie určený pre potreby úradov vykonávajúcich 

funkcie príslušného úradu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Slúži k vedeniu evidencie posudzovaných zámerov a k zverejňovaniu dokumentov 
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súvisiacich s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie na internete tak, ako 

ukladá zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Informačný systém 

o aktivitách posudzovaných podľa zákona č. 244/1992 Zb., slúži k vedeniu evidencie 

aktivít posudzovaných podľa zákona č. 244/1992 Zb., ktorých posudzovanie bolo zahájené 

pred účinnosťou zákona č. 100/2001 Zb. Prevádzka tohto systému bude zaisťovaná aj 

naďalej, pretože posúdenia, ktoré boli zahájené pred účinnosťou zákona č. 100/2001 Zb., 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene niektorých súvisiacich zákonov sa 

dokončia podľa zákona č. 244/1992 Zb., v znení neskorších predpisov. Informačný systém 

SEA je podľa zákona č. 100/2001 Zb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie určený 

pre potreby úradov vykonávajúcich funkciu príslušných úradov podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v oblasti SEA. Slúži k vedeniu evidencie 

posudzovaných koncepcií (úroveň celoštátna), územnoplánovacích dokumentácii pre 

väčšie územné celky „ÚPD VÚC“ (úroveň regionálna) a územnoplánovacích dokumentácií 

obcí (úroveň miestna) a k zverejňovaniu dokumentov obstaraných v priebehu procesu 

posudzovania koncepcií tak, ako ukladá zákon č. 100/2001 Zb.  

Informačné systémy EIA a SEA sú prístupné aj zo stránok Ministerstva životného 

prostredia. Súčasťou je zoznam autorizovaných osôb a časť obsahujúca legislatívu, ktorá sa 

vzťahuje k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Informácie 

o prebiehajúcich procesoch sú zverejňované na úradných nástenkách dotknutých 

územnosprávnych celkov (krajské úrady, obecné úrady) v miestnych periodikách a na 

internete. Informačné systémy EIA a SEA tak umožňujú verejnosti sledovať priebeh 

procesu posudzovania zámerov a koncepcií. Informačný systém EIA (databáza zámerov) 

a Informačný systém SEA (databáza koncepcií) je centrálny pre celú Českú republiku 

a všetky príslušné úrady tu zverejňujú povinne zverejňované dokumenty. Súčasťou 

informačných systémov je prehľad držiteľov autorizácie k spracovaniu dokumentácií 

a posudkov, prehľad legislatívy vzťahujúcej sa k procesu posudzovania vrátane výkladu 

a ďalších nariadení [16].  
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6. ROZHODUJÚCI VPLYV OBCHODNÝCH 

CENTIER NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Z hľadiska realizácie obchodných centier zohrávajú najdôležitejšiu úlohu na ich 

uskutočnenie vplyvy na životné prostredie a verejné zdravie. Rozhodujúce vplyvy sú 

v tomto prípade hluk a emisie z dopravy, nárast dopravy v danej lokalite a záber pôdy. 

Všetky tieto environmentálne aspekty sa musia dôkladne prehodnotiť pred samotnou 

realizáciou zámeru a musia prebehnúť analytické štúdie.  

6.1 Hluk 

Hluk v životnom prostredí a nadmerná hluková záťaž predstavuje jeden z mnohých 

negatívnych faktorov, ktoré so sebou rozvoj dopravy prináša. Jedným z najvýznamnejších 

zdrojov hluku je doprava. Dominantná je cestná a železničná (resp. električková) a to 

hlavne v mestách. Hluk je jedným z fyzikálnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje 

ľudské zdravie. Je definovaný ako každý zvuk, ktorý vyvoláva nepríjemný alebo rušivý 

pocit a môže byť škodlivý pre zdravie alebo môže byť inak nebezpečný. Preto je 

neoddeliteľnou súčasťou pred realizáciou zámerov urobiť hlukové štúdie. Samozrejme je 

nutné počítať so zvýšením hluku pri realizácií stavby. V tabuľke č. 6 sú uvedené korekcie 

pre stanovenie hygienických limitov hluku v chránenom vonkajšom priestore stavieb 

a v chránenom vonkajšom priestore pre hluk zo stavebnej činnosti, ktoré vychádzajú 

z nariadenia vlády ČR č. 148/2006 Zb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 

hluku a vibrácií. 

Tab. č. 6: Korekcie pre stanovenie hygienických  
limitov hluku v chránenom vonkajšom priestore. 

Posudzovaná doba (hod.) Korekcia (dB) 

od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 

   Zdroj: [27]. 
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6.1.1 Základné limity hluku 

Pre vnútorný priestor stavieb: 

• v dennej dobe 40 dB, 

• v nočnej dobe 30 dB. 

Pre vonkajšie priestory stavieb (chránený priestor): 

• v dennej dobe (od 6:00 do 22:00) 50 dB, 

• v nočnej dobe (od 22:00 do 6:00) 40 dB. 

K základným limitom sa pripočítava: 

• hluk z pozemnej dopravy na verejných komunikáciách a železničných komunikáciách 

+ 5 dB,  

• hluk v okolí hlavných pozemných komunikácií a ochrannom pásme dráh + 10 dB, 

• stará hluková záťaž + 20 dB [27]. 

6.1.2 Hlukové mapy 

Základné typy hlukových máp: 

• emisné – základná informácia o dopravnom hluku v referenčnej vzdialenosti od osy 

komunikácie, výstupom je farebná stopa komunikácie vo farebne odstupňovanej škále 

v rozlíšení 5 dB, 

• pásmové – základné zobrazenie zasiahnutého územia hlukom, výstupy v 5 dB škále 

farieb, 

• bodové – výpočtové body na fasádach objektov farebne odstupňované v 5 dB stupnici, 

• rozdielové – špeciálny typ, kde môže byť napríklad farebnými plochami vyjadrené 

zasiahnuté územie nadlimitným hlukom pred a po realizácii zámeru [31]. 

Praktické zobrazenie hlukových máp je možné vidieť na obrázku č. 3, kde je 

spracované územie Prahy 2 a na obrázku č. 4, kde je spracované celé územie mesta Praha 

podľa hlukovej emisnej mapy.  
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Obrázok č. 3: Plošná hluková mapa automobilovej dopravy v Prahe 2. Zdroj: [28]. 

 

 

Obrázok č. 4: Strategická hluková mapa Prahy 2007. Zdroj: [29]. 
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Hlukové mapy sa stali vo svete aj v Českej republike významným nástrojom popisu 

hlukovej záťaže miest. Zásadným impulzom bolo prijatie smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2002/49/EC, týkajúci sa hodnotenia a obmedzovania hluku v životnom prostredí. 

Základom tejto smernice sú tri hlavné zásady: harmonizácia ( indikátorov, hodnotenia 

metód výpočtu a merania, monitorovania, stratégie a legislatívy), zhromažďovanie 

informácií vo forme hlukových máp a informovanosť verejnosti o súčasnej hlukovej 

situácií aj stratégii a financovaní znižovania hluku. Hlukové mapy prezentujú úrovne 

hluku, vyjadrujú hlukovú záťaž na obyvateľstvo. Hlukové mapy sú využívané 

predovšetkým pri územnom plánovaní a tvorbe stratégií [30]. 

6.1.3 Hluk z hľadiska časového priebehu a kmitočtového zloženia 

• Hluk ustálený – je taký hluk, ktorého hladina sa nemení o viac ako 5 dB, 

• hluk premenný – má väčšie zmeny intenzity než 5 dB, 

• hluk impulzný -  je tvorený jednotlivými impulzmi alebo sledom impulzov  

1 až 200 ms dlhých, s intervalmi medzi pulzmi dlhšími ako 10 ms, 

• hluk vysokofrekvenčný – môže byť spôsobený neakustickými rušivými vplyvmi 

(vietor, vibrácie, elektrické a magnetické pole atď.), [25]. 

6.1.4 Delenie hluku podľa pôsobenia 

• Pásmo fyziologické do 69 dB, 

• pásmo záťaže 70 – 94 dB, 

• pásmo poškodenia 95 – 119 dB, 

• pásmo hmatu 120 – 129 dB, 

• pásmo bolesti 130 dB a viac [25]. 

Jednotlivé hlukové pásma sú graficky znázornené na obrázku č. 5. 



 
Michal Pivko: Posudzovanie vplyvov obchodných centier na životné prostredie 

 

2009 50 

 
Obrázok č. 5: Oblasť počuteľných frekvencií zvuku. Zdroj: [26]. 

6.1.5 Hluk z dopravy 

Najvýznamnejším zdrojom nadmerného hluku pôsobiaceho na najväčší počet 

obyvateľov mesta je automobilová doprava. Počet automobilov aj výkon sa neustále 

zvyšuje. Na sídliskách a v centrách moderných miest prevažujú hluky, ktorých zdrojmi sú 

dopravné prostriedky. Obzvlášť veľké zvýšenie hlučnosti vplyvom dopravy možno 

pozorovať v blízkosti dopravných magistrál, výpadových ciest, veľkých križovatiek, letísk, 

ale aj v okolí obchodných centier. Stav vozoviek prispieva vo veľkej miere k zvyšovaniu 

hlučnosti a protihlukové zábrany sú realizované len na malé časti komunikačnej siete. Na 

najrušnejších komunikáciách často dosahujú ekvivalentné hladiny hluku v dennom období 

hodnoty až 80 dB. 

Hladina hluku vyvolaná jednotlivými dopravnými prostriedkami závisí na 

niekoľkých faktoroch: 

• na mechanickom výkone motora, 

• na rýchlosti vozidla, 

• na režime práce motora, 

• na technickom stave vozidla, 

• na kvalite vozovky, 
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• na okolitej zástavbe, 

• na poveternostných podmienkach atď. [25]. 

6.1.6 Základný výpočet hluku z dopravy 

Existujú viaceré metodiky na výpočet hluku z dopravy. Pre dopravný hluk 

spôsobený cestnou premávkou sa hladina akustického tlaku (Lx), stanoví vo vzdialenosti 

7,5 m od osy najbližšieho jazdného pruhu pre obojsmernú komunikáciu s pozdĺžnym 

sklonom nivelety maximálne 1% podľa empirického vzťahu: 
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kde v je výpočtová rýchlosť (v obci 45 km/h) a N je percentuálny podiel nákladnej 

dopravy. 

Tab. č. 7: Hodnoty faktoru F3 v závislosti  
na druhu povrchu vozovky. 

Druh povrchu Hodnota F 3 

živičný 1 

cemento-betónový 2 

drobná dlažba 4 

veľká dlažba 6 

       Zdroj: [32]. 

Hodnota Lx sa následne koriguje s ohľadom na : 

• šírku komunikácie, 
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• útlm hluku nízkou zástavbou, 

• útlm hluku prekážkou alebo konfiguráciou terénu, 

• vplyvom priľahlej súvislej zástavby, 

• narušovaním plynulosti dopravného prúdu, 

• vplyvom zelene [32]. 

Problematika výpočtu hluku je dosť obsiahla a s výpočtom korekcií sa stáva 

pomerne zložitou. Vlastné výpočty sa napríklad prevádzajú oddelene pre dennú a nočnú 

hodinu. Popísaný postup je len základným odhadom hladiny akustického tlaku a nie je 

možné ho brať ako exaktný. V súčasnosti sa využíva viac, či menej zložitých počítačových 

programov založených na princípe modelovania zvukového poľa a výsledkom sú už vyššie 

zmienené hlukové mapy [32]. 

6.1.7 Protihlukové opatrenia 

Medzi technické prvky protihlukových opatrení patria protihlukové clony 

(protihlukové steny, protihlukové zemné valy, protihlukové okná, tiché povrchy vozoviek 

a pásy zelene v okolí komunikácií), ktoré sú dnes veľmi často využívané k znižovaniu 

negatívneho účinku hluku z cestnej dopravy na životné prostredie občanov miest a obcí. 

Účinnosť znižovania  hluku, estetická hodnota, náklady na výstavbu a údržbu sú 

základnými prvkami celkovej efektívnosti protihlukových opatrení. Investičné náklady sa 

dajú jednoducho vyčísliť a náklady na údržbu sa dajú odhadnúť zo skúseností s podobných 

konštrukcií. Najzložitejšou úlohou je vopred určiť a odhadnúť účinnosť protihlukového 

opatrenia. Tá závisí na druhu materiálu, tvare, výške, polohe a vzdialenosti protihlukového 

opatrenia voči zdroju a príjemcovi hluku. V grafe č. 3 je možné porovnať účinnosť 

jednotlivých protihlukových opatrení, ktoré sa osvedčili v praxi [33]. 
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Graf č. 3: Zníženie hluku za protihlukovou bariérou. Zdroj: [33]. 

6.2 Emisie 

Obchodné centrá nie sú priamym znečisťovateľom ovzdušia s výnimkou emisií zo 

spaľovacieho plynu a z premávky mobilných zdrojov znečisťovania na parkovisku 

a priľahlých komunikáciách. Pri výstavbe je areál staveniska plošným zdrojom prašnosti 

s dočasným pôsobením. Množstvo emisií nie je možné vždy presne určiť, pretože závisí na 

dobe výstavby, ročnom období, poveternostných podmienkach a pod. Prevádzka 

stavebných mechanizmov a nákladnej dopravy je dočasným líniovým zdrojom 

znečisťovania ovzdušia. Zásadný vplyv na čistotu ovzdušia má dopravná obsluha celého 

komplexu, ktorá vychádza zo skúseností z veľkého počtu odborných stavieb a je 

predovšetkým v okolí vozoviek. Zásobovanie býva koncentrované do ranných 

a popoludňajších hodín a príjazd zákazníkov v denných hodinách od 8:00 do 20:00. 

6.2.1 Emisie z dopravy 

Zdrojom znečisťovania ovzdušia pri prevádzkovaní motorových vozidiel je 

nedokonalé spaľovanie paliva (benzínu a nafty). Do ovzdušia sa tak dostávajú 

predovšetkým oxidy uhlíku, dusíku, síry, sadze, tuhé častice a ťažké kovy. Ďalšie škodlivé 

látky sú vo forme tuhých častíc (prachu), ktoré vznikajú zvirovaním nečistôt dopravou na 

vozovkách. Jedná sa o zostatky zimných posypov, odpady zo znečistených vozidiel 
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a obrusu pneumatík. Celkové emisie a vlastnosti výfukových plynov sú významne 

ovplyvňované typom auta, jeho hmotnosťou, rýchlosťou, použitým palivom, funkčnosťou 

motora, účinnosťou odstraňovania častíc z výfukových plynov (katalyzátor), vekom 

automobilu, stavom vozovky a celkovým terénom a údržbou. Znečistenie ovzdušia 

spôsobené dopravou má významný vplyv na zdravie. Mestské ovzdušie ovplyvnené 

výfukovými plynmi má na ľudské zdravie podobné účinky ako cigaretový dym a látky, 

ktoré sú súčasťou výfukových plynov, môžu spôsobiť celý rad závažných zdravotných 

problémov.  

6.2.2 Prašnosť 

V závislosti od rozsahu stavby obchodného centra dochádza pri jeho výstavbe 

k dočasnému znečisťovaniu ovzdušia, zvýšenej prašnosti pri prejazde nákladných vozidiel 

a mechanizmov. Silnejšou premávkou dôjde tiež k nárastu objemu výfukových splodín 

v ovzduší v areáli stavby aj po celej trase jazdy. Tieto krátkodobé negatívne vplyvy môžu 

byť minimalizované pravidelným čistením komunikácií a vozidiel a tiež oddelením 

staveniska od okolia. 

6.2.3 Limity znečisťujúcich látok 

Limity pre prítomnosť znečisťujúcich látok v ovzduší sú stanovené nariadením 

vlády ČR č. 597/2006 Zb., o sledovaní a vyhodnocovaní ovzdušia. Imisné limity sa delia 

do niekoľkých kategórii, existujú napr. limity pre ochranu zdravia alebo limity pre ochranu 

ekosystémov a vegetácií a tieto limity sú stanovené pre rôzne dlhé časové úseky (od jednej 

hodiny až do jedného roku). U každého limitu je tiež stanovený prípustný počet prekročení 

limitu v priebehu jedného kalendárneho roku, vid. Tab. č. 8. Oblasti so zhoršenou kvalitou 

ovzdušia vzhľadom k cieľovým imisným limitom pre ochranu zdravia v ČR je možné 

vidieť v grafickom znázornení na obrázku č. 6 [36]. 
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Tab. č. 8: Prípustné imisie látok nachádzajúcich sa vo výfukových  
plynoch. 

Znečisťujúca látka limit ( µg/m 3) Tolerovaný po čet 
prekro čení za rok  

SO2 (1 hod.) 350 24 

NO2 (1 hod.) 200* 18 

SO2 (24 hod.) 125 3 
NO2 (1 rok) 40* - 
CO (max. denný 8 hod. priemer) 10 000 - 

PM10 (24  hod.) 50 35 

PM10 (1 rok) 40 - 
Benzén (1 rok) 5* - 
Olovo (1 rok) 0,5 - 
* pre NO2 a benzén sú pre roky 2006 – 2009 ďalej stanovené medze tolerancie,  
tie sa postupne znižujú tak, aby dosiahli nulové hodnoty a platil teda uvedený  
limit. Zdroj: [36].  

 

 

 
Obrázok č. 6: Oblasti so zhoršenou kvalitou ovzdušia vzhľadom k cieľovým imisným 
limitom pre ochranu zdravia, bez zahrnutia prízemného ozónu v ČR, 2006. Zdroj: [37]. 
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6.2.4 Výpočet emisií 

Nasledujúce empirické vzťahy je možné použiť pre osobné aj nákladné vozidlá. 

NOx OA  =  EF . P . L . T . 10-6  (t.rok-1), 

CO OA   =  EF . P . L . T . 10-6  (t.rok-1), 

CxHy OA=  EF . P . L . T . 10-6  (t.rok-1), 

kde     EF - emisný faktor (g.auto-1.km-1), 

           P   - počet vozidiel (auto.deň-1), 

           L   - dĺžka trasy (km), 

           T   - počet dní v roku, kedy je predpokladaná prevádzka (-), [38]. 

6.2.5 Rozptylové štúdie 

Rozptylové štúdie sa spracovávajú ako podklad pre oznámenie zámeru umiestnenia 

a prevádzky podľa zákona ČR č. 100/2001 Zb., o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. K umiestneniu zdroja znečisťovania ovzdušia je nutný súhlas orgánu na 

ochranu ovzdušia a vydanie integrovaného povolenia je podmienené vypracovaním 

rozptylovej štúdie. Spracovanie vychádza zo zákona ČR č. 86/2002 Zb., o ochrane 

ovzdušia a zákona ČR č. 350/2002 Zb., ktorým sa stanovia imisné limity a podmienky 

a spôsoby sledovania, posudzovania, hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia v znení 

neskorších predpisov a nariadení vlády. Rozptylové štúdie sú spracované podľa metodík, 

ktoré umožňujú posúdiť vplyv konkrétnych zdrojov emisií a ich imisnú záťaž okolia 

a ovzdušia (SYMOS 97). Na obrázku č. 7 je možné vidieť rozptylovú mapu maximálnych 

denných koncentrácií suspendovaných častíc PM10 [39]. 
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Obrázok č. 7: Rozptylová mapa maximálnych denných koncentrací PM10, Jablonec nad 
Nisou. Zdroj: [40]. 

6.2.6 Znižovanie emisií v doprave 

Existuje viacero spôsobov, ako je možné znížiť emisie škodlivých látok z dopravy. 

Napriek tomu, že ideálnym riešením by bol prechod na tzv. čisté palivá (vozidlá s 

nulovými emisiami), vo svete sa vývoj uberá skôr cestou udržania dominantného 

postavenia súčasných palív a ovplyvňovania emisií cestou administratívnych opatrení. 

Tieto opatrenia síce prinášajú znižovanie emisií z jedného vozidla, avšak neriešia problém 

narastania ich počtu a najazdených kilometrov. Okrem toho posilňovanie verejnej dopravy, 

ktorá by mohla výraznou mierou prispieť k zlepšeniu ovzdušia hlavne v mestách, ustupuje 

do úzadia osobnej automobilovej doprave [42]. 
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Administratívne opatrenia 

Medzi administratívne opatrenia patria narastajúce požiadavky na emisné limity, 

ktoré musia vozidlá spĺňať. Je potrebné uviesť, že emisné limity pre osobné vozidlá 

vychádzajú z vývoja v EÚ. Vid. Tab. č. 9. 

Tab. č. 9: Emisné normy uvádzané v g/km. 

Názov Platnosť CO H  x C x NO x H  x C x + NO x PM 

Diesel             

Euro 1 od 1993 2,72 - - 0.97 0.14 

Euro 2 1996 1.0 - - 0.9 0.10 

Euro 3 2000 0.64 - 0.50 0.56 0.05 

Euro 4 2005 0.50 - 0.25 0.30 0.025 

Euro 5*  od 1.9.2009 0.50 - 0.18 0.23 0.005 

Euro 6 (návrh) od 1.9.2014 0.50 - 0.08 0.17 0.005 

Benzín             

Euro 1 od 1993 2,72 - - 0.97 - 

Euro 2 1996 2,2 - - 0.5 - 

Euro 3 2000 1,3 0.20 0.15 - - 

Euro 4 2005 1.0 0.10 0.08 - - 

Euro 5  od 1.9.2009 1.0 0.075 0.06 - 0.005 

* Platí len pre nové typy áut.                 Zdroj: [41]. 

Technologické opatrenia 

Najúčinnejšou cestou čistenia výfukových plynov benzínových motorov v 

súčasnosti je použitie katalyzátora. Nové katalyzátory sú pri optimálnych podmienkach 

schopné znížiť emisie oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov takmer o 90%. 

Celkový účinok zníženia uvedených emisií počas životnosti automobilu sa preto odhaduje 

na 60 - 80% v porovnaní s vozidlom bez katalyzátora. Katalyzátor však nemá vplyv na 

znižovanie emisií skleníkových plynov (hlavne oxidu uhličitého) spôsobujúcich globálne 

klimatické zmeny. Ich znižovanie je možné len cestou znižovania spotreby paliva resp. 

nahradením fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi [42]. 

Verejná doprava 

Inou cestou ekologizácie dopravy je rozvoj verejnej dopravy hlavne v mestách, kde 

sa prejavujú negatívne vplyvy motorizmu najzávažnejšie. Práve tu je možné docieliť 
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najvyššie úspory energie a zlepšenie životného prostredia. Najúčinnejšími sú opatrenia 

zamerané na premiestnenie cestujúcich z osobných áut do verejných dopravných 

prostriedkov a podporovanie bicyklovej dopravy [42]. 

6.3 Doprava 

Dôležitým aspektom nových obchodných centier je ich negatívny vplyv na dopravu 

a zaťaženie komunikačnej siete, nakoľko komunikačné  siete v mestách sú čoraz viac 

preťažované s prirodzeným nárastom dopravy, výstavba obchodného centra v blízkosti 

hlavnej komunikácie môže často dopravu výrazne skomplikovať a to hlavne v období 

dopravnej špičky alebo v období sviatkov či víkendov, kedy je pohyb ľudí v okolí 

obchodných centier viacnásobne zvýšený. Jedným z problémov býva dopravné napojenie 

obchodných centier na hlavnú komunikáciu, kedy je potrebná často veľká investícia na 

napojenie, preto nie vždy sa dopravná situácia vyrieši dostatočne a môžu nastať problémy 

s ktorými sa môžeme stretnúť v dennej praxi a nie len v okolí obchodných centier, ale na 

celom území miest a obcí (napr. kolóny automobilov, zápchy, málo parkovacích miest, 

nefungujúca svetelná signalizácia, havárie atď.). Výstavba nových obchodných centier so 

sebou prináša nárast objemu automobilovej dopravy na celom území mesta, vrátane centra 

mesta, ale dá sa konštatovať, že v dnešnej dobe hlavne v menších mestách, kde nie je 

obchodná sieť dostatočne rozvinutá ako vo väčších mestách, v ktorých je sieť obchodných 

centier dostatočná alebo až nadbytočná a dopravu komplikuje skôr prirodzený nárast 

automobilovej dopravy. 

6.3.1 Štúdia dopravy na území parkovísk obchodných centier 

Parkoviská obchodných centier bývajú z veľkej časti nevyužívané a dokazuje to aj 

štúdia dopravy na území parkovacích plôch obchodných centier. Priemerná obsaditeľnosť 

parkovísk pri veľkosti obchodných centier od 2500 m2 do 15 000 m2 (typ hypermarket) je 

40%. Hodinové maximum dosahuje hodnoty 8 – 19% celodenného objemu vozidiel, 

priemerná obmieniteľnosť jedného parkovacieho miesta ja 2,5 – 14,5 motorových vozidiel 

a maximálna návštevnosť je vo večerných hodinách medzi 16:00 – 19:00. Najvyššia 

návštevnosť býva v sobotu (až 130% celotýždňového priemeru). Prevažujúca dĺžka 

návštevy u supermarketov a hypermarketov s prevahou potravinárskeho sortimentu činí 
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cca 55 minút a u širšieho sortimentu a domácich potrieb je táto doba cca 95 minút. 

Priemerný počet kupujúcich v obchodnom centre na okraji mesta je cca 1 kupujúci na 3 m2 

predajnej plochy denne. Priemerný počet motorizovaných zákazníkov je približne 8 

nakupujúcich na 1 parkovacie miesto za deň [34]. 

6.3.2 Doterajšie poznatky z prevádzkovania obchodných centier 

Dlhodobými pravidelnými prieskumami dopravnej obsluhy obchodných 

centier sa došlo k nesledujúcim všeobecne platným výsledkom: 

• pri krátkych cestách dominuje nemotorizovaná doprava, 

• pri prekročení času potrebného na cestu 15 minút je automobil najdôležitejším 

dopravným prostriedkom, 

• jediným konkurentom pre dopravu osobným automobilom pri dlhších cestách je 

verejná doprava, 

• 70% ciest za nákupom začína v byte zákazníka, z práce prichádza na nákup každý 

šiesty zákazník, 

• v centrách miest má na „nákupnej doprave“ zákazníkov 51 % podiel osobný automobil 

a v obchodných centrách na okrajoch miest je podiel týchto zákazníkov až 95 % [34]. 

6.3.3 Prieskumy zákazníkov obchodných centier na okrajoch miest 

Počet kilometrov na auto a zákazníka vzrastá až o 10 km. Tento poznatok 

poukazuje na nárast dopravy nielen v tesnej blízkosti obchodného centra, ale plošný nárast 

automobilovej dopravy v širšom okolí až o 250%. Znamená to, že keď do otvorenia 

obchodného centra prechádza na miestnej komunikácii v jeho tesnej blízkosti denne 10 000 

motorových vozidiel, po jeho otvorení vzrastie doprava až na 25 000 vozidiel za 24 hod (za 

1 hod. to činí nárast z cca 1 200 automobilov až na 3 tisíc automobilov). V prípade 

otvorenia nového obchodného centra s predajnou plochou približne 25 000 m² a počtom 

1250 parkovacích miest sa dopravná obsluha tohto obchodného centra svojou intenzitou 

vyrovná dopravnému objemu menšieho okresného mesta, intenzity sa zvýšia o viac ako 20 

tisíc vozidiel denne [34]. 
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6.3.4 Znižovanie a regulácia dopravy v mestách 

Existuje niekoľko možností ako znižovať nepriaznivé účinky dopravy v mestách. 

Jednou z týchto možností je rozvoj verejnej dopravy. V mestách sa prejavujú negatívne 

dopady automobilovej dopravy najzávažnejšie a mestskou hromadnou dopravou sa dá 

docieliť zníženie ekonomických nákladov, úspora energie a zlepšenie životného prostredia 

znížením emisií z výfukových plynov. Najúčinnejšie sú opatrenia zamerané na 

premiestnenie cestujúcich z osobných automobilov na verejnú hromadnú dopravu 

a podpora bicyklovej dopravy. Vo všeobecnosti platí, že ak je verejná hromadná doprava 

lacnejšia a rýchlejšia, ľudia sa pre  ňu ľahšie rozhodujú. Na zlepšení verejnej dopravy by sa 

mali angažovať v čo najväčšej miere hlavne samosprávy miest, ktoré by mali pripravovať 

a riešiť plány udržateľného rozvoja. Zlepšenie verejnej dopravy je možné viacerými 

spôsobmi, predovšetkým zavedením väčšieho počtu spojení. Podpora bicyklovej dopravy 

je zameraná hlavne na budovanie osobitých pruhov pre cyklistov na všetkých 

frekventovaných komunikáciách. Okrem zlepšenia verejnej dopravy a bicyklovej dopravy 

je možné zaviesť parkovacie poplatky, zákazy vstupu automobilov do miest atď. V 

mestách, kde tieto opatrenia zaviedli sa ukázali ako pozitívne a majú priaznivý vplyv nie 

len na životné prostredie, ale aj na sociálnu a ekonomickú úroveň mesta. Dôležitým 

prvkom pre znižovanie spotreby energie a záťaže na životné prostredie je mestské 

plánovanie. Cieľom takéhoto plánovania by malo byť zníženie nárokov na dopravu 

a umožniť tak každému občanovi cestovanie mestskou hromadnou dopravou resp. 

bicyklom. Ideálne je, ak sú obydlia a železničné stanice umiestnené v dosahu jazdy 

bicyklom a pracovné príležitosti a obchodné centrá v dosahu chôdze. Mestá si v prvom 

rade musia uvedomiť, že zníženie dopadov na životné prostredie je možné dosiahnuť aj 

cenovými úpravami v osobnej a verejnej doprave a investíciami do infraštruktúry mestskej 

hromadnej dopravy [34]. 

6.4 Záber pôdy 

Obchodné centrá najčastejšie vznikajú ako novostavby na voľných plochách, ktoré 

si investori vyhľadávajú sami alebo prostredníctvom developerských firiem. V niektorých 

prípadoch investori zakupujú už existujúce objekty, ktoré zrekonštruujú do požadovanej 

podoby. Realizácia nových zámerov obchodných centier ja vo väčšine prípadov 
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uskutočňovaná na voľných plochách, ktoré spĺňajú predstavy investorov. Najčastejšie sa 

obchodné centrá budujú na okraji miest, a v okolí sídlisk na voľných priestranstvách tzv. 

zelených lúkach, kde sú dostatočné kapacity na ich budovanie alebo prípadné rozširovanie. 

Pri budovaní obchodných centier je zastavaná značná plocha územia. Z hľadiska bonity 

pôdy je najvhodnejšie budovať na ornej pôde, na ktorú nie je dopad z hľadiska životného 

prostredia až taký veľký ako na ostatné zložky v životnom prostredí. 

6.4.1 Plochy na zastavanie 

Pozemky zaradené do ZPF, ktoré boli vybrané pre umiestnenie plánovaných 

zámerov VMJ v roku 2007 až v 47% (v prípade najväčších formátov išlo o častejší jav a to 

okolo 60 – 70%) a celkom bolo naplánované na vyčlenenie cca 86 ha poľnohospodárskej 

pôdy, z ktorej 17% je zaradené do 1. triedy ochrany ZPF [7]. 

Nové zámery veľkoplošných maloobchodných zariadení a jednotiek boli v roku 

2007 v ČR naplánované na štyri typy plôch. Ako plochy voľné sú označované všetky 

plochy bez akejkoľvek zástavby alebo spevnenia povrchu, prevažne voľné plochy sú 

plochy, ktoré spĺňajú kritéria voľnej plochy na viac ako 50% svojej rozlohy. Zastavané 

plochy sú pokryté budovami alebo spevňujúcim umelým povrchom (komunikácie, 

betónové, asfaltové, štrkové plochy a pod.). Prevažne zastavané plochy sú tie, ktoré spĺňajú 

kritéria zastavanej plochy na viac ako 50% svojej rozlohy [43]. 

V grafe č. 4 je možné vidieť lokalizáciu zámerov veľkoplošných maloobchodných 

jednotiek na jednotlivé typy plôch v ČR v roku 2007 a v grafe č. 5 lokalizáciu 

veľkoplošných maloobchodných jednotiek na jednotlivé typy plôch v ČR v roku 2008. 

Z porovnania vyplýva, že sa mierne znížilo budovanie zámerov na voľnej ploche a došlo 

k zvýšeniu lokalizácie zámerov na prevažne voľné plochy a prevažne zastavané plochy, čo 

je z environmentálneho hľadiska a hľadiska ochrany pôdneho fondu a trvalej udržateľnosti 

pozitívum vo vývoji do budúcnosti. 
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Graf č. 4: Lokalizácia zámerov VMJ na jednotlivé typy plôch v ČR v roku 2007. Zdroj: [5]. 

 
 
 

 

Graf č. 5: Lokalizácia zámerov VMJ na jednotlivé typy plôch v ČR v roku 2008. Zdroj: [43]. 
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Z pohľadu celkového potenciálneho záberu plochy územia v ČR, zámery VMJ 

v roku 2008 poukazujú, že približne 67% tejto plochy je voľná plocha a zostatok je plocha 

spevnená alebo zastavaná budovami, či inými zariadeniami. Celková voľná plocha 

plánovaná v roku 2008 k záberu pôdy bola 1 117 000 m2, vid. Tab. č. 10. Znovu sa 

dokázalo, že na voľné plochy sú umiestňované prevažne väčšie formáty predajní. 

Tab. č. 10: Lokalizácia zámerov VMJ na jednotlivé typy plôch v ČR v roku 2008. 

Plocha Výmera (m 2) Podiel 

záber voľnej plochy 1 117 000 67,0% 

záber ZPF 748 000 44,8% 

z toho záber ZPF (I. trieda ochrany) 105 000 14,0% 

                   Zdroj: [43]. 

Záber ZPF sa týkal cca 45% plôch a súvisel s 53 (teda polovicou) zámermi. 

V zábere pôdy sa nachádza 105 000 m2 pôdy najvyššej bonity (I. triedy ochrany), ktorá by 

mala byť vyčlenená zo ZPF len pre účely ekologicko-stabilizačné a inak ochranné. 

Vyčleňovanie pôdy pre zástavby by malo byť len výnimočné a malo by mať závažné 

dôvody (napr. verejne prospešné stavby), [43]. 

6.4.2 Lokalizácia veľkoplošných maloobchodných jednotiek 

Pri hodnotení využívania plôch pre lokalizáciu nových obchodných centier boli 

zvlášť vyčlenené dve kategórie. Do prvej spadajú plochy označované ako „greenfields“, čo 

sú voľné plochy bez akejkoľvek zástavby a naviac dvoma alebo viacerými hranami 

pozemku (pri pozemkoch iných ako štvoruholníkových tvarov sa postupuje obdobne 

posúdením konkrétneho prípadu) nadväzujúcimi na voľnú nezastavanú krajinu. Dochádza 

teda k javu nazývanému „urban sprawl“ čiže „sídelná kaša“ alebo nekontrolovanému 

rozrastaniu sa mesta do krajiny. Druhou zvlášť sledovanou kategóriou sú plochy 

„brownfields“, ktoré je možno charakterizovať ako nevyužívané priemyslové, vojenské 

alebo poľnohospodárske areály. Je zrejmé, že plochy „brownfields“ sú špecifickou 

skupinou a spadajú pod plne zastavané plochy a plochy „greenfields“ sú zasa špecifickou 

skupinou, ktoré spadajú pod voľné plochy a tvoria tak odlišné pohľady z hľadiska 

umiestňovania VMJ. Lokalizácia veľkoplošných maloobchodných zámerov, tak mení 

využitie územia. V roku 2008 bolo len približne 29% zámerov umiestnených do plôch 

služieb. Celkovo 60% zámerov mení využitie plochy z nezastavanej (prevažne 
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poľnohospodárskej plochy) na plochu zastavanú. V grafe č. 6 je možné vidieť lokalizáciu 

VMJ na jednotlivých typoch plôch [43]. 

 

Graf č. 6: Lokalizácia VMJ podľa typu plôch (z hľadiska ich doterajšieho prevažujúceho 
využitia) v ČR v roku 2008. Zdroj: [43]. 

6.4.3 Poľnohospodársky pôdny fond 

Primárna poľnohospodárska pôda  

Pôda, ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať pre priame 

poľnohospodárske využitie, t.j. pre takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá 

neohrozí potravovú dostatočnosť obyvateľstva. Je to prírodné bohatstvo krajiny pre 

poľnohospodárstvo a výrobu potravín, preto sa označuje ako základná - primárna - bázická 

pôda [23]. 

Sekundárna poľnohospodárska pôda 

Pôda, ktorú je za predpokladu záujmu spoločnosti možné dočasne použiť na iné ako 

potravové účely, pričom takýmto využívaním nedôjde k jej znehodnoteniu (charakter i 

vlastnosti ostávajú prakticky nezmenené). Túto pôdu je možné vyčleniť na alternatívne 

poľnohospodárske využitie, výrobu bioenergií, na výrobu surovín, na zalesnenie, športové, 

turistické a rekreačné účely a časť z neho môže byť využitá aj na zábery [23]. 
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Ostatná poľnohospodárska pôda 

Pôda, ktorá by mala byť prednostne využívaná na alternatívne poľnohospodárske 

využitie, na pestovanie energetických plodín a rôzne nebiologické účely napr. športové, 

turistické, rekreačné a na zábery [23].  
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7. ZÁVER 

Vo svojej diplomovej práci som sa snažil zamerať na problematiku budovania 

obchodných centier v mestách a na s nimi súvisiace problémy, pretože často dochádza 

k rozdielnosti záujmov jednak zo strany občanov a jednak zo strany investorov 

a samospráv miest, dospel som k záveru, že nie vždy bývajú dodržiavané legislatívne 

rámce zo strany investorov a správy miest nekladú dostatočný dôraz na podmienky, ktoré 

kladú investorom a to hlavne z dôvodu ich silného ekonomického zázemia. Častým 

problémom je nedodržanie územného plánu a situovanie obchodných centier do nie práve 

najvhodnejších častí miest alebo začatie výstavby bez príslušných povolení. Ďalšou 

dôležitou vecou, ktorú by som rád podotkol je z môjho pohľadu nedostatočná 

informovanosť občanov v štádiu príprav a už takpovediac jednoznačné nastolenie 

pripraveného projektu, s ktorým nie všetci dotknutí súhlasia a v záujme investorov je vždy 

budovať v čo najlukratívnejších častiach miest, veľa krát bez zreteľu na historické, 

kultúrne a ďalšie hodnoty územia. 

Ďalej som sa venoval rozvinutosti obchodnej siete v Českej republike a na 

Slovensku, kde rozsiahle budovanie obchodných centier začalo v polovici 90. rokov 

a spočiatku sa budovali len veľké samoobslužné predajne zamerané predovšetkým na 

potravinársky sortiment a regionálne obchodné centrá prišli s miernym oneskorením pre 

ich nákladnosť. Dnes, približne po 15 rokoch, je situácia výrazne odlišná a jedným 

z podstatných rozdielov je fakt, že éra budovania obchodných centier v Českej republike 

skončila a nastal tak rovnomerný stav nasýtenia v niektorých oblastiach až presýtenia na 

trhu. Oblasti s najrozvinutejšou obchodnou sieťou sú situované v hlavných mestách, 

v Českej republike v Prahe a na Slovensku v Bratislave a okolí. Hlavným dôvodom 

situovania do týchto oblastí je pre investorov jednoznačne kúpi schopnosť obyvateľstva 

a tá sa samozrejme odvíja od životnej úrovne, ktorá je najvyššia v hlavných mestách. 

Česká republika je s množstvom obchodných centier na počet obyvateľov na prvom mieste 

z krajín strednej Európy a už v roku 2005 dosahoval český trh štandardy západnej Európy 

a začalo sa obchodovať so samotnými obchodnými centrami. Aj keď sa ešte stále objavujú 

nové projekty, ide skôr o rozširovanie pôvodných obchodných centier alebo len cielené 

budovanie menších maloobchodných zariadení v mestách s menším počtom obyvateľov. 
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Slovensko sa ešte nedostalo na takúto úroveň a preto sa stalo zaujímavou oblasťou pre 

ďalšie rozširovanie obchodných centier a to hlavne na úrovni regiónov.  

V ďalšej časti diplomovej práce približujem samotný proces posudzovania vplyvov 

na životné prostredie v Českej republike a na Slovensku. Posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie bolo zavedené ešte do právneho poriadku ČSFR a bolo upravené federálnym 

zákonom č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí, ktorý bol všeobecný avšak s niektorými 

konkrétnymi ustanoveniami vo veci posudzovacieho procesu. Za rok začiatku 

posudzovania vplyvov na životné prostredie v ČR sa považuje rok 1992, keď bol uvedený 

do platnosti zákon č. 244/1992 Zb., prijatý ešte pred rozpadom ČSFR. Tomuto zákonu 

predchádzal už spomínaný federálny zákon. Po rozdelení ČSFR bol na Slovensku prijatý 

zákon č. 127/1994 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rok 1994 sa 

pokladá za začiatok posudzovania vplyvov na životné prostredie na Slovensku. V dnešnej 

dobe nakoľko proces posudzovania vplyvov vychádza zo spoločnej európskej legislatívy 

(v Českej republike zákon č. 100/2001 Zb. a na Slovensku zákon č. 24/2006 Z.z., 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) sa nevyskytli výrazné rozdiely 

v legislatívach týchto štátov, ale len mierne odlišnosti v pôsobnosti orgánov štátnej správy 

a zúčastňovania sa zainteresovaných strán na procese posudzovania vplyvov na životné 

prostredie.  

V poslednej kapitole som riešil priame vplyvy, ktoré majú obchodné centrá na 

životné prostredie, a ktorými vplývajú jednak na zdravie obyvateľstva a jednak na zložky 

životného prostredia a snažil som sa tak zjednodušene priblížiť túto problematiku a nájsť 

vhodné opatrenia na predchádzanie a zmierňovanie negatívnych vplyvov obchodných 

centier na životné prostredie. Podstatným problémom výstavby nového obchodného centra 

je zvýšenie dopravy a s ňou súvisiace problémy, aj keď nárast dopravy je dnes už skôr 

spôsobený jej prirodzeným nárastom je potrebné jej venovať stále väčšiu pozornosť. 

Doprava je najvýznamnejším zdrojom nadmerného hluku a vypúšťania emisií do ovzdušia 

v mestách a podieľa sa na tvorbe nebezpečného fotochemického smogu a ďalším 

dôležitým poznatkom sú obrusy pneumatík, ktoré majú karcinogénne účinky, preto je 

potrebné zohľadňovať všetky faktory, ktoré by mohli zhoršiť situáciu v daných lokalitách 

a dôkladne zhodnotiť dopady na zdravie ľudí a životné prostredie. Čo sa týka 

znečisťovania ovzdušia, tak obchodné centrá nie sú priamym znečisťovateľom ovzdušia 

s výnimkou emisií zo spaľovacieho plynu a z premávky mobilných zdrojov znečisťovania 
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na parkovisku a priľahlých komunikáciách, ale môžu výrazne ovplyvniť kvalitu ovzdušia 

na lokálnej úrovni, preto je k umiestneniu zdroja znečisťovania ovzdušia nutný súhlas 

orgánu na ochranu ovzdušia a vydanie integrovaného povolenia je podmienené 

vypracovaním rozptylovej štúdie. Posledný dopad ktorému venujem pozornosť vo svojej 

štúdii je záber pôdy obchodnými centrami. Novostavby obchodných centier vznikajú 

najčastejšie na voľných plochách alebo môžu byť situované do rôznych priemyselných, 

poľnohospodárskych alebo iných areálov, ktoré už nie sú využívané. Aj keď z hľadiska 

vplyvov obchodných centier na životné prostredie záber pôdy nie je až taký enormný vplyv 

v porovnaní s ostatnými vplyvmi, najvhodnejším spôsobom je však vždy znovu využitie 

starších areálov „brownfields“, ktoré by inak zostali nevyužité. 

Obchodné centrá sa stali neodmysliteľnou súčasťou životného štýlu obyvateľov ako 

v Českej republike, tak i na Slovensku. Vývoj by mal byť určite podmienený potrebou 

obyvateľstva a nikdy by sa nemalo postupovať pri budovaní obchodných centier chaoticky 

a bezohľadne, práve naopak, malo by byť v záujme všetkých zainteresovaných skupín 

(obyvateľov, investorov, správ miest), aby zodpovedne pristupovali k svojím úlohám 

a prispeli tak k udržateľnosti rozvoja v dnešnej uponáhľanej dobe. 
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