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Úvod

Dokument „Spoločná stratégia zachovania životného prostredia a  rozvoja krajiny Mesta Čadca a  Obce 
Mosty u  Jablunkova“ bol vypracovaný ako súčasť projektu „Zachovanie životného prostredia“ ktorý bol 
spolufinancovaný z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Objednávateľom 
projektu je Mesto Čadca. 

Projekt prispieva k vytvoreniu podmienok k zachovaniu prírodného a kulturného dedičstva SK-CZ regiónu 
a rozvoju miestnej krajiny v tomto cezhraničnom regióne.

Vypracovaný dokument analyzuje súčasnú situáciu v  jednotlivých zložkách životného prostredia, iden-
tifikuje hlavné problémy a  nedostatky vyžadujúce riešenie. Na základe analýzy súčasného stavu projekt 
identifikuje hlavné ciele a opatrenia k zachovaniu a zlepšeniu stavu životného prostredia v riešenom území 
ale aj možnosti ako toto prostredie s jeho charakateristikami a možnosťami plnšie integrovať do sociálno-
-ekonomického rozvoja tejto časti slovensko-českého cezhraničného regiónu.

Okrem zložiek životného prostredia sa zaoberá aj hmotným kultúrnym dedičstvom, estetikou urbanizova-
ného aj prírodného prostredia, osobitnými danosťami riešeného územia oboch partnerských samospráv, 
ako aj zapojením týchto daností do rozvoja oboch sídiel a regiónu. 

Dokument navrhuje aj spoločný postup Mesta Čadca a Obce Mosty u Jablunkova pri realizácii načrtnutej 
stratégie a pri plánovaní a implementovaní jednotlivých opatrení.

Stratégia je dokument otvorený, vychádza zo súčasného stavu poznania, platnej legislatívy a stavu život-
ného prostredia v katastrálnych územiach oboch partnerov. Ak sa v budúcnosti zmenia niektoré z výcho-
diskových predpokladov – zmena legislatívy, významná zmena v  niektorej zložke životného prostredia 
v dôsledku prírodnej udalosti a pod. bude treba definované ciele a opatrenia prehodniť z hľadiska nových 
poznatkov, respektíve novej situácie. V záverečnej časti dokumentu sa navrhuje priebežný spôsob vyhod-
nocovania stratégie ako celku a jej jednotlivých častí a na základe tohto v prípade potreby aj rozhodovania 
o potrebných korekciách. Účelom dokumentu je priebežne hodnotiť vývoj v oblasti životného prostredia, 
posudzovať či na meniacu sa situáciu odpovedá stratégia a jej realizátori adekvátnym spôsobom a na zák-
lade toho voliť reakcie, ktoré povedú k zvýšeniu kvality prírodného a j kultúrneho dedičstva ako prostredia, 
v ktorom sa sa rozvíjajú Mesto Čadca aj Obec Mosty u Jablunkova. 
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Stratégia zachovania životného prostredia a rozvoja krajiny mesta Čadca a obce Mosty 
u Jablunkova 
 
Mesto Čadca 
Mesto Čadca sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska v Žilinskom kraji, je okresným 
mestom, leží na rozhraní s Českou republikou, na brehu rieky Kysuca a jej prítoku Čierňanka, v 
nadmorskej výške 420 m n. m. Mesto obklopujú pohoria Javorníky, Turzovská vrchovina a 
Kysucké Beskydy.   
Administratívne územie mesta hraničí na severe s k. ú. Mosty u Jablunkova v Moravskosliezskom 
kraji v Českej republike, s k. ú. Svrčinovec a s k. ú. Čierne, na východe s k. ú. Skalité a s k. ú. 
Oščadnica, na juhu s k. ú. Krásno nad Kysucou, Dunajov a Ochodnica, na západe s k. ú. Zákopčie 
a Raková. 
Mesto je vzdialené od krajského mesta Žilina 32,8 km, od obce Mosty u Jablunkova 12,2 km po 
ceste I/11. 
Prvá historicky doložená zmienka o obci pochádza z roku 1598. Mesto Čadca podľa zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vzniklo 1. 1.1991. 
Mesto pozostáva z dvoch k. ú. Čadca a Horelica a 9 mestských častí  – Čadečka, Drahošanka, 
Horelica, Milošová, Podzávoz, Rieka, U Hluška, U Sihelníka, Vojty. 
V obci žilo k 1. 1. 2013 celkom 24 791 obyvateľov, výmera územia mesta je 56,79 km2 hustota 
obyvateľstva na km2 je 437 obyvateľov.  
Mesto má veľmi výhodnú dopravnú polohu. Územie mesta sa nachádza na multimodálnom 
dopravnom koridore VI. Územím vedie trasa diaľnice D3, cesty E 75 (I/11) a II/487. Vo Svrčinovci 
sa od diaľnice D3 odpája R5 do ČR a od cesty E75 (I/11) cesta I/12 do Poľskej republiky. 
Cez územie mesta vedú 2 železničné trate I. kategórie (č. 127 dvojkoľajná elektrifikovaná trať Žilina 
– Čadca – Svrčinovec – hr. s ČR – Ostrava a č. 129 jednokoľajná elektrifikovaná trať Čadca – 
Skalité – hr. s PR) a 1 trať IV. kategórie (č. 128 Čadca-Turzovka-Makov). 
 
Obec Mosty u Jablunkova 
Obec Mosty u Jablunkova leží v najvýchodnejšej časti Českej republiky v Moravskosliezskom kraji, 
v okrese Frýdek-Místek, na rozmedzí troch štátov – Česka, Poľska a Slovenska, v nadmorskej 
výške 490 m n. m. Obec je vzdialená 60 km od mesta Ostrava,  12,2 km od mesta Čadca a 25 km 
od poľského Cieszina.  
Prvá historicky doložená zmienka o obci pochádza  z roku 1482.  
V obci žilo k 1. 1. 2014 celkom 3 935 obyvateľov. Výmera obce je  33,95 km2, celková dĺžka obce 
je 8 km.  
Obec pozostáva z troch miestnych častí – Dolní Mosty (susediace s Jablunkovom), Mosty Centrum 
a Mosty Šance (susediace so Slovenskom). 
Územím obce vedie európska cesta E75 (I/11), II/474 a medzinárodná železničná trať č. 320 
Bohumín - Žilina. 
V súčasnosti je obec Mosty u Jablunkova vyhľadávaná najmä turistami,  turistická sezóna trvá celý 
rok. V centre obce sa nachádza lyžiarsky areál. Turistická destinácia nesie názov Těšínské 
Beskydy, ktoré majú nádhernú prírodu, folklór a osobitné nárečie. 
Sú tu vhodné podmienky na zimnú i letnú turistiku a cykloturistiku.  

 
1. Súčasný stav a jeho príčiny 

1.1 Komunálne odpady súčasný spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi - 
zneškodňovania, triedený zber, čierne skládky,  ap. 

 
Všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 
Slovenská republika 

• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o odpadoch SR“) a súvisiace predpisy (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.) 



6 
 

Česká republika 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov a súvisiace predpisy (ďalej len „zákon č. 185/2001 Sb.“) 

V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo 
znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadov a nakladania s odpadmi a znižovania celkových 
vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa uplatňuje (v obidvoch 
republikách SR/ČR)  táto hierarchia odpadového hospodárstva: 
a) predchádzanie vzniku odpadov, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie/využitie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie/odstránenie. 
Vybrané základné pojmy 
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb 
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická 
osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich 
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa; za odpady z 
domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. 
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a 
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a 
občianskych združení (§ 2 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z.). 
Komunálny odpad – akýkoľvek odpad, vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a ktorý 
je uvedený ako komunálny odpad v Katalógu odpadov, s výnimkou odpadov vznikajúcich 
u právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie (§ 4 písm. b) zákona č. 
185/2001 Sb.). 
Odpad podobný komunálnemu odpadu – akýkoľvek odpad vznikajúci na území obce pri činnosti 
právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ktorý je uvedený ako 
komunálny odpad v katalógu odpadov (§ 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.). 
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane 
dohľadu nad týmito č innosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj 
konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa (§ 2 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z.). 
Nakladanie s odpadmi - zhromažďovanie, zber, výkup, preprava, doprava, skladovanie, úprava, 
využitie a odstránenie odpadov (§ 4 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb.). 
Zhodnocovanie odpadov je  činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za 
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť 
odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 
(§ 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.). 
Využitie odpadov - činnosť, ktorej výsledkom je, že odpad slúži užitočnému účelu tým, že nahradí 
materiály používané na konkrétny účel, a to i v zariadení neurčenom na využitie odpadov podľa § 
14 ods. 2, alebo že je k tomuto konkrétnemu účelu upravené; v prílohe č. 3 
k tomuto zákonu je uvedený príkladný zoznam spôsobov využitia odpadov (§ 4 písm. q) zákona č. 
185/2001 Sb.). 
Zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným 
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu 
je uvedený v prílohe č. 3 (§ 2 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z.). 
Odstránenie odpadov - činnosť, ktorá nie je využitím odpadov, a to i v prípade, že tato činnosť má 
ako druhotný dôsledok znovuzískanie látok alebo energie; v prílohe č. 4 k tomuto zákonu je 
uvedený príkladný zoznam spôsobov odstránenia odpadov (§ 4 písm. u) zákona č. 185/2001 Sb.).  
Zber odpadov je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a 
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov (§ 2 ods. 8 
zákona č. 223/2001 Z. z.). 
Zber odpadov – sústreďovanie odpadov právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnenou k 
podnikaní od iných subjektov za účelom ich odovzdania na ďalšie využitie alebo odstránenie (§ 4 
písm. m) zákona č. 185/2001 Sb.).  
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Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré 
možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov (§ 2 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z.). 
 
Čadca 
Odpadové hospodárstvo na území mesta je zabezpečené v súlade s platnými všeobecne 
záväznými platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. 
Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na 
území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec – 
tzn. že plní povinnosti pôvodcu odpadov.  
Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 3 zákona o odpadoch  povinná zavedením 
vhodného systému zberu odpadov  
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia 
priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci 
triedeného zberu komunálnych odpadov; 
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s 
obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 
Vzhľadom na skutočnosť, že na území mesta sa produkuje viac ako 100 ton komunálnych 
odpadov ročne mesto (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch) mesto Čadca má vypracovaný „Program 
odpadového hospodárstva mesta Čadca na roky 2011 - 2015“ (ďalej len POH“). POH na obdobie 
po roku 2015 bude vypracovaný po prijatí a schválení POH Slovenskej republiky a POH Žilinského 
kraja. 
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady obec, ktorá je povinná 
do štyroch mesiacov od vydania programu kraja vypracovať nový program a predložiť ho 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. 
Okrem obce vypracúva POH každý pôvodca odpadu, (právnická osoba alebo fyzická osoba 
oprávnená na podnikanie), ktorý produkuje ročne viac ako 10 ton nebezpečných odpadov alebo 
100 ton ostatných odpadov. 
  
Vznik komunálnych odpadov  
Mesto Čadca je najväčším držiteľom komunálnych odpadov v rámci okresu Čadca. V meste sa 
vyprodukuje cca 334,5 kg komunálnych odpadov/1 obyvateľa/rok. Mesto vedie evidenciu 
komunálnych odpadov, ktoré vznikajú na území mesta, podľa platných predpisov.   
Vývoj vzniku komunálnych odpadov v meste Čadca za obdobie 2010 - 2013 v t/rok je uvedený 
v tabuľke č. 1 
Tabuľka č. 1: Vznik a nakladanie s KO v meste Čadca za obdobie 2010 – 2013 ( v t/rok) 
Odpady/ 
nakladanie 

Rok 
2010 2011 2012 2013 

Spolu 7 795,33 7 260,33 7 455,65 8 291,647 
z toho 
zhodnotené 713,03 914,79 805,44 1 897,46 

% zhodnotenia 0,91 1,26 1,08 2,29 

zneškodnené 7 082,30 6 345,54 6 650,21 6 397,185 
Zdroj: POH 
 
Najviac komunálneho odpadov na území mesta Čadca vzniklo v roku 2013 z dôvodu, že sa začal 
vykazovať i biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRO“). V roku 2013 z celkového 
vyprodukovaného množstva 8 291,647 t odpadov bolo 1 897,46 t odpadov zhodnotených (vrátane 
BRO), u, čo bolo najviac od roku 2010.  
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Súčasný stav nakladania s komunálnymi odpadmi   
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta Čadca zodpovedá mesto 
Čadca. 

Zber a preprava odpadov 
Na území mesta je zavedený  

• paušálny zber komunálnych odpadov pre: 

− fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí 
sú na území mesta Čadca oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, 

− podnikateľov, ktorí majú sídlo firmy alebo prevádzky na území mesta Čadca a nezapoja sa 
do systému množstvového zberu komunálnych odpadov.  

• množstvový zber komunálnych odpadov pre: 

− fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo 
užívajú nehnuteľnosť, časť nehnuteľnosti ktorá sa nachádza na území mesta Čadca, na účel 
podnikania; 

− právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta Čadca na iný účel ako na podnikanie. 

 
Na území mesta Čadca je zavedený zber  

− zmesového komunálneho odpadu, 
− triedeného odpadu 

Zber komunálneho odpadu od fyzických osôb a od právnických osôb a fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie mesto Čadca zabezpečuje prostredníctvom príspevkovej organizácie, 
odpady od Mestského podniku služieb Čadca, zber komunálnych odpadov pre cca 160 subjektov 
zabezpečuje firma Jozef Kondek - JOKO a syn, Čadca. 

Zber zmesového komunálneho odpadu 
Na území mesta je rozmiestnených pri rodinných domoch 2 415 ks zberných nádob o objeme 110 
l, 120 l, 140 l a 240 l. Pri bytových domoch je umiestnených 313 ks zberných nádob o objeme 1100 
l na zmesový komunálny odpad. 698 subjektov na území mesta využíva zberné nádoby o objeme 
110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l a 7000 l.  

Zber triedených komunálnych odpadov 
Na území mesta Čadca sa vykonáva triedený zber: 

− papiera,  
− skla,  
− plastov,  
− kovov,  
− kompozitných obalov,  
− pneumatík,  
− textilu a šatstva,  
− jedlých olejov  
− a odpadov z elektrozariadení.  

Mesto Čadca má zavedené dva systémy zberu triedených zložiek komunálnych odpadov a to: 

• kontajnerový systém zberu - zber triedených zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, 
kompozitné, kovy) prostredníctvom zberných nádob na jednotlivé triedené zložky komunálnych 
odpadov na sídliskách; 

• vrecový systém zberu - triedených zložiek komunálnych odpadov pre rodinné domy. 
Vytriedené zložky komunálnych odpadov – sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly pôvodcovia 
odpadu ukladajú v rodinných domoch do určených plastových vriec farebne odlišných: plasty, kovy 
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a kompozitné obaly – farba žltá, sklo – farba zelená alebo do zberných nádob s farebným 
rozlíšením, alebo označením zbieraného druhu odpadu umiestnených na určených miestach. 
Pre rodinné domy je zavedený kalendárový systém zberu vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov. 
Papier z rodinných domov sa zbiera  štvrťročne. 
Väčšie kusy kovového odpadu sa zbierajú dvakrát ročne, (jarný a jesenný zber) objemných 
odpadov.  
Na zber textílií a šatstva je na území mesta umiestnených celkom 26 ks špeciálnych zberných 
nádob. V rámci triedeného zberu textilu sa zbiera čisté a suché šatstvo, topánky a doplnky k 
oblečeniu.  

Zber elektroodpadov z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel 
Mesto má zavedený systém zberu elektroodpadu z domácnosti, 2 x ročne počas jarného a 
jesenného zberu. 
Zber žiariviek a svietidiel sa vykonáva spolu s elektroodpadom. 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  
Mesto Čadca zabezpečuje zber jedlých olejov od občanov. Podnikateľ a právnická osoba, ktorá 
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za 
nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi, pretože nepatria 
medzi komunálne odpady. 
Okrem uvedených triedených zložiek komunálnych odpadov sa na území mesta vykonáva zber 
BRO (zeleného odpadu) z verejných priestranstiev mesta, cintorínov a parkov.  
Na triedený zber mesto ročne vynaloží cca 200 000 €. Náklady na triedený zber tvoria položky, 
ktoré sú ovplyvnené mnohými parametrami. Je to napr. hustota zbernej siete, vyťažiteľnosť a 
efektivita zbernej siete. 

Zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín 
a drobného stavebného odpadu  
Mesto Čadca má zavedený systém zberu objemných odpadov a nebezpečných odpadov. 
Na zber objemných odpadov mesto poskytuje občanom veľkoobjemové 7 000 l zberné nádoby, 
ktoré v rámci jarného a jesenného zberu rozmiestňuje na verejné priestranstvá. 
V rámci zberu objemných odpadov vykonáva aj zber a prepravu drobného stavebného odpadu v 
rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Kým v roku 2008 bolo zozbieraných 225,3 t 
objemného odpadu, v roku 2009 to už bolo 538,1 t. 
Zber a preprava oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín sa vykonáva 
pred jarným a jesenným zberom objemných odpadov. 
Vytriedené zložky komunálnych odpadov sa odovzdávajú prevádzkovateľom zariadení na 
zhodnocovanie odpadov, väčšinou sa zhodnocujú materiálovo. 

Zneškodňovanie komunálnych odpadov 
Komunálny odpad (kat. č. 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07), ktorý vzniká na území mesta sa 
zneškodňuje na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Čadca – Podzávoz. Odpad 
obsahujúci nebezpečné látky (20 01 27 ) v zariadení ZSNP, s. r. o., Žiar nad Hronom. 
 

Prevádzkovateľ zariadenia Druh skládkovaného odpadu 
Jozef Kondek – JOKO a syn, Čadca 20 03 01 zmesový komunálny odpad 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc 
20 03 07 objemný odpad 

ZSNP s.r.o. Žiar nad Hronom 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, 
lepidla  a živice obsahujúce nebezpečné 
látky 
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Iné zneškodnenie odpadov: 
Prevádzkovateľ zariadenia Názov odpadu 
HGM Žilina s.r.o. 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

 

Zhodnocovanie komunálnych odpadov 
Spôsob a množstvo zhodnotených odpadov od roku 2010 do roku 2013 je uvedený v tabuľke č. 2  

Tabuľka č. 2 : Spôsob a množstvo zhodnotených odpadov 2010 - 2013 v t/rok 
Odpady/ 
zhodnocovanie 

Rok 
2010 2011 2012 2013 

Množstvo 
zhodnoteného 
odpadu 

713,03 914,79 805,44 1 897,46 

z toho 
materiálovo 713,03 909,87 801,04 1 889,71 
energeticky 0 4,78 4,4 7,75 
inak 0 0 0 0 
Zdroj: POH 
 
Vytriedený odpad bol väčšinou materiálovo zhodnocovaný. Nárast zhodnoteného odpadu v roku 
2013 spôsobilo vykazovanie upraveného (zoštiepkovaného) drevný odpad, kompostovaného 
biologicky rozložiteľného komunálny odpad a zrecyklovaného (podrveného) drobný stavebného 
odpadu. 
Na recykláciu drevného odpadu sa využíva drvič drevnej hmoty FARMI CH260HCF a na drobný 
stavebný odpad a bitúmenové zmesi mobilný čeľusťový drvič ROCKSTER R800. Všetky tieto 
zariadenia boli zakúpené z prostriedkov EÚ.  
Mesto Čadca odpady z údržby verejnej zelene, parkov vrátane odpadu z cintorínov kompostuje v 
kompostárni, alebo ich odovzdáva na základe súhlasu orgánu štátnej správy v odpadovom 
hospodárstve na skrmovanie a na podstielku pre hospodárske zvieratá. 
 

Prevádzkovateľ kompostárne Druh odpadu 
Jozef Kondek – JOKO a syn, 
Čadca 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynsky a reštaur. 
odpad 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 
20 02 02 zemina a kamenivo 
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady 
20 03 02 odpad z trhovísk 

Zdroj: POH 
 
Občania mesta využívajú na kompostovanie BRO vlastné zariadenia, alebo využívajú 
biokomposter Thermoking o objeme 900 l, ktoré majú v prenájme na 7 rokov od mesta v počte 1 
000 ks. Pre svoje organizácie mesto poskytlo na biologický odpad plastové kontajnery MGB o 
objeme 1100 l v počte 150 ks.  
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Ďalší odberatelia na zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov z územia mesta: 
Prevádzkovateľ zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov Názov odpadu 

Mestský podnik služieb Čadca drobný stavebný odpad 
biologicky rozložiteľný odpad (drevo) 

Zberné suroviny, a.s. Žilina papier  a  lepenka,  obaly  z  papiera  a  
lepenky,  kovy, obaly z kovu, 

Kuruc Company, s.r.o. Veľké Lovce kompozitné obaly 
INTA, s. r. o., Trenčín 20 01 25 jedlé oleje a tuky 

ENVIROPOL, s. r .o., Bratislava 
vyradené   zariadenia   obsahujúce   
chlórfluorované uhľovodíky,  vyradené   
elektrické   a   elektronické zariadenia 

HGM Žilina s.r.o. 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci 
ortuť 

Juraj Krajčí, Kolárovice 337 papier a lepenka 
Považská cementáreň, a. s., Ladce opotrebované pneumatiky 
Mach Trade, s.r.o., Sereď akumulátory a batérie 
SAGI, s.r.o., Žilina papier a lepenka 
Zaso, s.r.o., Bratislava obaly zo skla a obaly z plastov 
IHT, s,r.o., Žilina obaly z plastov 
Strojmast, s.r.o., Lúky obaly z plastov 
A.S.A. Slovensko, OZ Žilina obaly z plastov 
Enwaste s.r.o., Zvolen plasty 
Mišutka Zdeno, Zvodnica šatstvo a textílie 
Eko-LON, spol. s r.o. Nižná odpadový plast 
ŽP Eko Qelet a.s. Martin kovy 

Zdroj: POH 
Celkovo možno konštatovať, že percento zhodnocovania komunálnych odpadov v meste Čadca je 
veľmi nízke a pohybovalo sa za obdobie rokov 2010 - 2013 od 0,91 % do 2,29 % z celkového 
množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu, čo je hlboko pod celoslovenským priemerom.  

 

Mosty u Jablunkova 

Jedným zo základných dokumentov a nástrojov v oblasti odpadového hospodárstva v súčasnosti 
je Program odpadového hospodárstva Českej republiky 2003 - 2013, ktorého záväzná časť bola 
vyhlásená nariadením vlády ČR č . 197/2003 Sb., na ktorý nadväzuje zastupiteľstvom schválený 
Plán odpadového hospodárstva Moravskosliezského kraja, ktorý bol prijatý a schválený 
zastupiteľstvom Moravskoslezského kraja 30. 9. 2004 uznesením č. 25/1120/1. Jeho záväzná časť 
bola prijatá ako všeobecne záväzná vyhláška Moravskosliezského kraja č. 2/2004 s účinnosťou z  
13. 11. 2004.  
Plán odpadového hospodárstva vypracovávajú podľa požiadaviek zákona č.185/2001 Sb.  
pôvodcovia odpadov, ktorí produkujú ročne viac než 10 t nebezpečného odpadu alebo viac ako 1 
000 t ostatného odpadu.  
Obec Mosty u Jablunkova medzi takých pôvodcov nepatrí, a preto nemá vypracovaný plán 
odpadového hospodárstva.  
Zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov v ktoré vznikajú v obci Mosty 
u Jablunkova zabezpečuje firma Nehlsen Třinec, s. r. o., ktorá vykonáva komplexnú službu 
v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá zahŕňa zvoz komunálnych odpadov vrátane ich 
separovaných zložiek.  
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Obec má zavedený triedený zber komunálneho odpadu. V obci sú rozmiestnené kontajnery na 
triedený odpad: 

− žltý – plast,  
− modrý – papier,  
− zelený – sklo,  
− červený – elektroodpad.  

V obci funguje tiež vrecový zber triedeného odpadu, farebné vrecia si je možné vyzdvihnúť na 
úrade. 
Zvoz odpadov sa realizuje na základe vopred stanoveného harmonogramu zvozu. Dva krát ročne 
sa zabezpečuje odvoz veľkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu. 
Na území obce v súčasnosti neexistujú plošné zámery z hľadiska odpadového hospodárstva. 
Skládky odpadov ani iné zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov sa na 
území obce nenachádzajú ani do tohto územia nezasahujú. Zmesový komunálny odpad, ktorý nie 
je možné zhodnotiť bude vyvážaný na skládku odpadov mimo územia obce, Na území obce sa 
neuvažuje budovanie žiadnej skládky ani iného zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 
Každý obyvateľ Moravskosliezského regiónu v priemerne ročne vyprodukuje 327 kg komunálneho 
odpadu. Z tohto množstva až 45 % (v každé obci sa škála pohybuje rôzne – v rozmedzí  od 40 do 
70 %) predstavuje bioodpad. Pozostáva z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárov stromov 
ovocných a zeleninových odpadov, drevených pilín, kôry či trusu hospodárskych zvierat. To všetko 
sa vyváža alebo spaľuje, prípadne sa vytvárajú čierne skládky. Keď sa tieto odpady správne 
zhodnotia, vznikne hnojivo, ušetrí sa  ž ivotní prostredie i prostriedky za nákup umelých hnojív. 
Jednou z najstarších recyklácii je kompostovanie. Pomocou kompostovania je možné z biologicky 
rozložiteľných odpadov získať kvalitné organické hnojivo – kompost. Finančná úspora za odvoz 
domáceho odpadu – kompostovaním je možné spracovať až 30 % kuchynských odpadov. 
Zhodnotením odpadov zo záhrad a získanie kompostu – kvalitného organického hnojiva. Môže sa 
tiež znížiť množstvo komunálneho odpadu, čo znamená znížiť náklady za zber a odvoz odpadu 
a využiť tieto prostriedky na zmysluplnejšie činnosti.  
Z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov stagnuje rozvoj zariadení na spracovanie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu a využitie výsledného produktu v poľnohospodárskej výrobe. 
Z ekonomických dôvodov sa nerozvíjajú technológie na spracovanie odpadov ako alternatívneho 
paliva, ktoré by mohli byť prínosom na znižovanie podielu odpadov vrátane biologicky 
rozložiteľných,  ukladaných na skládky. 
Tieto skutočnosti si uvedomili i v obci Mosty u Jablunkova. Obec sa rozhodla riešiť nakladanie 
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zabezpečením kompostérov do jednotlivých 
domácností.  
Obec požiadala a následne v roku 2013 obdŕžala podporu na spolufinancovanie projektu v rámci 
Operačného programu Životného prostredia z prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia 
ČR na projekt: „Separácia bioodpadov v obci Mosty u Jablunkova“. Dotácie na tuto akciu boli vo 
výške 90 % uznateľných nákladov. 
Predmetom projektu bolo zabezpečenie kompostérov pre občanov obce Mosty u Jablunkova. 
Obec obdŕžala 490 ks kompostérov o objeme 900 litrov a 10 ks 2 000 litrových kompostérov pre 
potreby obce. Súčasťou projektu bola i dodávka štiepkovača, ktorý bude slúžiť občanom obce. So 
záujemcami o kompostéry obec spísala zmluvy o prenájme týchto zariadení, v ktorých sa záujemci 
zaväzujú využívať nádobu na určený cieľ – triedenie bioodpadu.  

Spoločné existujúce problémy v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi  
Aj napriek tomu, že odpadové hospodárstvo na území mesta je zabezpečené v súlade s platnými 
všeobecne záväznými platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva existujú problémy, 
ktoré je potrebné riešiť v ďalšom období napr.: 

− nízke povedomie obyvateľstva a podnikateľov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, 
− vznik divokých skládok,  
− nízky podiel triedeného a následne zhodnocovaného odpadu z celkového množstva odpadov, 
− nedostatočné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, 
− neprijateľné nakladanie so stavebným odpadom, 
− neprijateľné nakladanie s opotrebovanými pneumatikami 
− nedostatočné podmienky na zber elektroodpadu 
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− nedostatočné podmienky na zber batérií a akumulátorov 
− nedostatočné podmienky na zber objemných odpadov. 
 
 
1.2 Zásobovanie vodou (pitná a úžitková) a odpadové vody (kanalizácia, č istenie, kapacity, 
pokrytie) 
 
Čadca 
 
Zásobovanie vodou 
Súčasný stav 
Mesto Čadca je zásobované pitnou vodou zo skupinového  vodovodu Nová Bystrica-Čadca-Žilina, 
vetvou Krásno nad Kysucou – Čadca profilu DN 600, ktorou sa privádza voda do vodojemov (ďalej 
VDJ) Čadca I. a pokračuje vetvou Čadca – Turzovka profilu DN 500. Trasa prívodu prechádza 
zastavaným územím mesta k SOU strojárskemu, križuje osadu U Sihelníka a pokračuje do 
Rakovej. Okrajové č asti mesta sú zásobované pitnou vodou z  malých zdrojov, ktoré sa 
nachádzajú v území. Vodné zdroje v alúviu Kysuce pri Čadci sa v súčasnosti nevyužívajú a ich 
ochrana bola zrušená. 
Na hromadné zásobovanie sa využívajú tieto miestne vodárenské zdroje: 

− 2 pramene U Poláka, výdatnosť Q = 1,6 l.s-1, zdroj miestneho vodovodu U Poláka v miestnej 
časti Milošová, 

− studňa U Prívary, výdatnosť Q = 0,2 l. s-1, zdroj miestneho vodovodu U Prívary v miestnej časti 
Milošová, 

− prameň U Kešňáka, výdatnosť Q = 0,15 l. s s-1 zdroj miestneho súkromného vodovodu U 
Kešňákov v miestnej časti Milošová, 

− prameň č.1, 2 ,3 U Huľany, výdatnosť Q = 0,15 l. s-1, zdroj miestneho vodovodu U Huľany v 
miestnej časti Milošová, 

− prameň Drahošanka, výdatnosť Q = 0,5 l. s-1, zdroj miestneho vodovodu v miestnej časti 
Drahošanka, 

− prameň Kýčera, výdatnosť Q = 0,15 l. s-1 zdroj miestneho súkromného vodovodu v miestnej č asti 
Kýčera. 

Zásobovanie pitnou vodou v meste Čadca sa zabezpečuje z : 

− verejného vodovodu mesta v správe SVS, a. s., OZ 06 Žilina; 
− miestnych verejných vodovodov U Poláka, U Prívary, Drahošanka v správe SVS, a.s., OZ 06 

Žilina; 
− miestnych verejných vodovodov U Kadlubca a U Huľany v správe MsÚ, realizuje sa prevod 

správy na SVS a.s. OZ 06 Žilina; 
− miestnych súkromných vodovodov U Kešňáka a Kýčera. 
Z VDJ Čadca I. pre I. tlakové pásmo je voda prečerpávaná do VDJ Čadca II. pre II. tlakové pásmo. 
Z VDJ Čadca I. s objemom 10 800 m3 s kótami hladín 480,5/476,0 m n. m. je gravitačne 
zásobované I. tlakové pásmo vodovodu dvomi zásobnými potrubiami DN 350 – jedno je trasované 
ulicou 17. novembra do centrálnej časti mesta, druhé je trasované na sídlisko Kýčerka. 
V mestskej časti Podzávoz je na potrubí DN 150 rozvodnej siete I. tlakového pásma na ľavom 
brehu Čierňanky čerpacia stanica, ktorá prečerpáva vodu do vodojemu Podzávoz s objemom 400 
m3 s kótami hladín 492,5/487,5 m n. m. Z vodojemu je gravitačne zásobovaná miestna časť 
Podzávoz, časť miestnej časti Milošová a časť miestnej časti Čadečka. 
Z VDJ Čadca II. s objemom 2 500 m3 s kótami hladín 522,0/516,0 m n. m. je gravitačne 
zásobované II. tlakové pásmo vodovodu dvomi zásobnými potrubiami : DN 200 zásobuje sídlisko 
Žarec a potrubie DN 350 zásobuje sídlisko Kýčerka. V hornej časti sídliska Kýčerka je voda dotláčaná AT 
stanicou. 
Sídlisko U Hluška je zásobované z prívodu skupinového vodovodu Čadca – Raková. 
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Rozvodnú sieť vodovodu tvoria potrubia rôznych materiálov a veku. Profily potrubí sú DN 80, 100, 
150, 200, 250 a 350. 
Podľa podkladov SVS a.s. OZ Čadca, správcu verejného vodovodu bolo v roku 2003  na verejný 
vodovod pripojených 26 292 obyvateľov, tzn. 99 %. Dĺžka vodovodu 55,2 km, 5 vodojemov (7 
nádrží) so sumárnym objemom 13 300 m3, 3 čerpacie stanice s kapacitou 100 l.s-1. 
Návrh riešenia 
Koncepcia ÚPN mesta Čadca z hľadiska zásobovania pitnou vodou: 

− rešpektuje pripravovanú stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, 
stavby skupinový vodovod Čadca – Skalité, Vodovod Čadca (rozšírenie rozvodnej vodovodnej 
siete do miestnych častí Rieka a Vojty), Vodovod Milošová a Vodovod Čadečka (napojenie 
vodovodu Podzávoz na prívodné potrubie Čadca – Skalité, jeho rozšírenie v MČ Milošová cez 
ČS U Polákov a U Kešňákov, v MČ Č adečka rozšírenie rozvodnej siete po osadu Kráľovci, 
zabezpečenie potrebného tlaku v sieti ČS U Hľúzov, U Marčiskov a U Skobov, rozšírenie 
rozvodnej siete za železničnú trať po osadu Najdkovci cez ČS č. 1 U Najdkov, č. 2 U Liškov a č. 
3 Liškov); 

− rešpektuje ZS „Čadca – vodovod III. tlakové pásmo“, ktoré rieši: 
! III. tlakové pásmo na sídlisku Kýčerka, návrh predstavuje ČS pri VDJ Čadca II. s objemom 1 500 

m3, výtlak do navrhovaného VDJ Čadca III. s objemom 2 x 400 m3, zásobné potrubie, z ktorého 
bude zásobovaná osada Kýčerka a cez redukčnú šachtu sídlisko Kýčerka, 

! rozvodnú sieť v osadách Krkoškovci a Butovci a AT stanicu pri VDJ Čadca III., ktorá 
zabezpečí pretlak v sieti, 

− navrhuje vo väzbe na územný rozvoj rozšírenie existujúceho a vyprojektovaného vodovodu: 
! v okrsku Sídlisko – Siheľník, predĺženie rozvodnej siete III. tlakového pásma pre zástavbu 

nad kótou 475 m n. m. a rozšírenie rozvodnej siete v troch tlakových pásmach, 
! v okrsku Milošová – Podzávoz, rozšírenie akumulácie vo VDJ Podzávoz o druhú komoru s 

objemom 400 m3 a ďalšie zásobné potrubie DN 150 z VDJ Podzávoz, II. tlakové pásmo s 
využitím prameňa U Polákov (vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť) pre navrhovanú 
zástavbu nad hornou hranicou tlakového pásma (časť lokality 11), ukončenie existujúceho 
potrubia na hornej hranici I. tlakového pásma a rozšírenie rozvodnej siete v oboch 
tlakových pásmach, 

! v okrsku Čadečka, II. tlakové pásmo s akumuláciou pre navrhovanú zástavbu v lokalite 
Michalinovci nad hornou hranicou tlakového pásma a existujúcu zástavbu v lokalite 
Kotyrovci (ČS, variantne využitie pripravovanej ČS U Hľúzov, výtlačné potrubie, VDJ 
Michalinovci, zásobné a rozvodné potrubie), prerušenie existujúceho potrubia na hornej 
hranici I. tlakového pásma a rozšírenie rozvodnej siete v oboch tlakových pásmach, 

! v okrsku Čadečka, predĺženie pripravovaného vodovodu po osadu Ramšovci, resp. 
alternatívne riešenie so samostatnou akumuláciou v rekreačnej lokalite Kráľovci (ČS 
Ramšovci, výtlačné potrubie, VDJ, zásobné potrubie a rozvodná sieť), 

! v okrsku Rieka, ČS pri VDJ Čadca III. a zásobné potrubie pre rekreačnú lokalitu Husárik. 

Potreba pitnej vody v roku 2020 
Potreba pitnej vody je vyčíslená podľa Úpravy MP SR č.477/99-810 z 29. 2. 2000 na výpočet 
potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti 
vodných zdrojov. 
Návrh predpokladá, že na verejný vodovod mesta Čadca bude pripojených 27 400 obyvateľov, tzn. 
97,8 % z celkového počtu obyvateľov. 
Maximálna denná potreba pitnej vody pre mesto Čadca sa predpokladá v objeme 8 636,2 m3.d-1 = 
100,0 l. s-1. 

Kanalizácia 
Mesto Čadca je z väčšej časti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou, delenú kanalizáciu má len 
sídlisko Kýčerka, odvádzajúcou odpadovú vodu z domácnosti, závodov ako aj dažďové vody zo 
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spevnených plôch do ČOV Čadca.. Odkanalizovať zostáva iba okrajovú časť mesta Čadca - 
Horelica.  
Sídlisko Kýčerka má delený systém odvádzania odpadových vôd. Splaškové vody sú odvádzané 
kanalizačným zberačom K do hlavného zberača A a dažďové vody dažďovou kanalizáciou do 
Gabrišovského potoka. 
Gravitačná kanalizácia pre mesto Čadca, bola vybudovaná v rámci projektu odkanalizovanie 
Horných Kysúc, okrem miestnej časti Horelica, ktorá sa gravitačne nachádza pod ČOV pri Kysuci, 
a preto bola časť  Horelica zahrnutá do aglomerácie Stredných Kysúc - gravitačne by sa 
odkanalizovala do Krásna nad Kysucou. 
V roku 2011 sa vytvorilo združenie Stredných Kysúc, ktoré zmenilo koncepciu gravitačnej 
kanalizácie na tlakovú a nezahrnulo Horelicu do projektu. Tento projekt v objeme cca 50 mil. EUR 
podali do výzvy Operačného programu Životné prostredie v roku 2013. Aj keď tento projekt figuruje 
v zozname schválených žiadostí, doteraz nebol zazmluvnený. Nie sú žiadne nové informácie 
o financovaní tohto projektu. Preto ak bude mesto chcieť perspektívne odkanalizovať časť mesta 
Horelica, tak to bude musieť riešiť buď gravitačnou kanalizáciou s pripojením na tlakovú 
kanalizáciu pod Oščadnicou do ČOV Krásno nad Kysucou. Alebo sa bude musieť vypracovať 
samostatný projekt gravitačného odkanalizovania Horelice s tým, že v rámci tohto projektu bude 
navrhnutá samostatná ČOV, alebo sa navrhne tlakové potrubie so zaústením do existujúcej ČOV 
pri Kysuci, kde ústí aj kanalizácia Horných Kysúc. Aké riešenie sa nakoniec príjme, táto otázka nie 
je v súčasnosti zodpovedaná. Podľa názorov pracovníkov Severoslovenských vodárni 
a kanalizácií, a.s., Žilina najprijateľnejším riešením  by bolo aby sa časť Horelica odkanalizovala 
spätne do existujúcej ČOV pri Kysuci. 
V mestských častiach, mimo centra mesta nie je vybudovaná kanalizácia a odpadové vody sú 
akumulované v individuálnych žumpách, septikoch, resp. vypúšťané do miestnych tokov. 
Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody v roku 2020 bude množstvo splaškových odpadových vôd: 
Maximálne denné: 8 636,2 m3.d-1 = 100,0 l. s-1. 
Vyčíslené množstvo odpadových vôd je orientačné. Z dôvodu neznámych podkladov nie sú 
započítané odpadové vody z výrobných prevádzok, ktoré využívajú a ktoré budú využívať vodu vo 
výrobnom procese. 
Podľa existujúcich podkladov sa v súčasnosti neodoberá povrchová voda z rieky Kysuca ani 
z iných tokov na technologické účely. 
Čistenie odpadových vôd 
Mesto má zrekonštruovanú ČOV s dostatočnou kapacitou. Na existujúcej ČOV sa čistia odpadové 
vody z celého mesta Čadca okrem mestskej časti Horelica. Vzhľadom na nedoriešenú otázku 
odkanalizovania mestskej časti Horelica nie je v súčasnosti známe, či budú  odpadové vody z tejto 
mestskej časti čistené prostredníctvom ČOV Čadca, ČOV Krásno nad Kysucou alebo 
prostredníctvom vlastnej ČOV. V tom prípade by bola na území mesta vybudovaná ďalšia ČOV.    

Mosty u Jablunkova 

Zásobovanie vodou 
Zásobovanie obyvateľstva obce Mosty u Jablunkova pitnou vodou je zabezpečované 
prostredníctvom niekoľkých miestnych zdrojov podzemnej i povrchovej vody. Sú to zdroje Lysky, 
Gurka, Skalka, Kawulacký, Centrum, Bahno, Tunel, Zimný, Šance a Hranice. Priemerná výdatnosť 
týchto zdrojov nie je systematicky sledovaná, a preto nie je známa.  
Podľa informácie obecného úradu sú zdroje pre potrebu obce postačujúce pokiaľ nenastanú 
extrémne hydrometeorologické podmienky (v suchších obdobiach je výdatnosť zdrojov 
nedostatočná).  
Akumuláciu vody pre obec zabezpečujú existujúce funkčné vodojemy o celkovom objeme 1 070 
m3, a štyri menšie vodojemy nezisteného objemu. 
Územie obce Mosty u Jablunkova je prirodzenou rozvodnicou rozdelené do dvoch povodí, do 
povodia rieky Olše a povodia rieky Kysuca, ktorá preteká juhovýchodne od riešeného územia, na 
územie Slovenskej republiky.  
Územím obce vedie hranica medzi Chránenou oblasťou prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len 
„CHOPAV“) Jablunkovsko a CHOPAV Beskydy, ktorá je spoločná a prechádza obcou v smere 
sever - juh, západne od zastavaného územia obce. 
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Popis súčasného stavu 
V obci je vybudovaný verejný vodovod, časť je v správe obce a niekoľko krátkych úsekov je  v 
súkromnom vlastníctve.  
Pre zásobovanie obce pitnou vodou sa využíva niekoľko miestnych zdrojov podzemnej i 
povrchovej vody. Sú to zdroje Lysky, Gurka, Skalka, Kawulacký, Centrum, Bahno, Tunel, Zimný, 
Šance a Hranice. Priemerná výdatnosť týchto zdrojov nie je presne známa a nie je systematicky 
sledovaná.  
Podľa informácii obecného úradu sú vodné zdroje pre potrebu obce postačujúce, pokiaľ nenastanú 
extrémne hydrometeorologické podmienky (nedostatok zrážok).  
Pramenisko Šance  
V rámci stavby Rozšírenie vodovodu Šance bol ako doplnkový zdroj vody pre vodovod Šance, 
Zimný a Bahno vybudovaný vodný zdroj Čuba (uvádzaný i ako zdroj Šance). Nové pramenisko je 
situované nad lesnou cestou Mosty u Jablunkova - Polom v lokalite Jarošův potok. Potrubie DN 60 
vedie vedľa lesnej  cesty, voda je dopravovaná do zbernej nádrže pôvodného prameniska Šance. 
Tu sa voda rozdeľuje do dvoch smerov, na Šance a do centra pre vodovod Zimný a Bahno. 
Výdatnosť zdroja je 0,5 –2,5 l.s-1. Vodovod je v správe obecného úradu Mosty u Jablunkova.  
Ďalším zdrojom v tejto lokalite je odber vody z potoka Jarošův. Zdroj je napojený na vodovod 
Šance cez existujúcu akumuláciu 2 x 15 m3 a zbernú nádrž pôvodného prameniska Šance.  
Pramenisko Zimný  
Pramenisko Zimný sa nachádza v tesnej blízkosti vodojemu Zimný 2 x 50 m3. Vodojem je 
situovaný na pravej strane cesty z Mostov na Šance. Do vodojemu sa privádza tiež voda zo zdroja 
Šance (Čuba). Z vodojemu Zimný je zásobovaná časť obce, ktorá sa nachádza pozdĺž pôvodnej 
cesty I/11 zvažujúca sa k štátnej hranici so Slovenskom. Výdatnosť zdroja je cca 0,32 l.s-1. Zdroj 
má rozhodnutím Okresného úradu Frýdek - Místek stanovené ochranné pásmo 1. a 2. stupňa.  
Vodovod je v správe obecného úradu. 
Pramenisko Bahno 
Pramenisko Bahno zahŕňa dva zberače so  zbernou nádržou, odkiaľ sa voda vedie do vodojemu 2 
x 50 m3. Do vodojemu je možné priviesť vodu zo zdroja Šance (Čuba) potrubím DN 50 
z rozdeľovacej šachty pri pôvodnom pramenisku  Šance. Z vodojemu je zásobovaná centrálna 
časť obce. Zdroj má stanovené ochranné pásmo 1. a 2. stupňa. 
Pramenisko Centrum 
Pramenisko sa nachádza na lesných pozemkoch v nadmorskej výške cca 690 m n. m. Zberaná 
voda sa sústreďuje v zbernej nádrži, odkiaľ sa vedie do prerušovacej komory Hájenka 2 x 15 m3. Z 
prerušovacej komory je samostatnou vetvou zásobovaný priľahlý objekt hájovne a rekreačné 
stredisko VOKD a druhou vetvou DN 80 je zásobovaný vodojem Centrum 2 x 150 m3. Z vodojemu 
je zásobovaná centrálna časť obce. Výdatnosť zdroja je cca 1,14 l.s-1. Vodovod spravuje obecný 
úrad. 
Pramenisko Kawulacký 
Zberná oblasť vodovodu Kawulacký sa nachádza v nadmorskej výške cca 545 m n. m. Zo zbernej 
oblasti sa voda potrubím DN 100 vedie do vodojemu 2 x 100 m3. Vodovod Kawulacký je  prepojený 
s vodovodom Centrum cez šachtu s redukčným ventilom. Výdatnosť zdroja je cca 1,98 l.s-1 a 
spravuje ho obecný úrad. 
Pramenisko Skalka 1, Skalka 2, zberné územie Bartkov  
Súkromne vodovody tvorí pramenisko, ktoré sa nachádza na severnom okraji k. ú. Mosty 
u Jablunkova na severovýchodných a východných svahoch riečky Ošetnice. Je zdrojom vody pre 
súkromný vodovod, ktorý je vo vlastníctve Občianskeho združenia Skalka 1 a Skalka 2. Jedná sa o 
dva samostatné zdroje, Skalka 1  a Skalka 2 so samostatnou akumuláciou 15 + 30 m3. Vo vnútri 
ochranného pásma 2. stupňa zdroje Skalka 1 a Skalka 2 sa nachádza súkromný zdroj  pre 
vodovod Bartkov.  
Zdroj Hranice 
Zdroj sa nachádza na južnom okraji katastra, tesne na hranici zo Slovenskom. Zo zdroja je cez 
vlastnú akumuláciu zásobovaných niekoľko rodinných domov. Zdroj je v súkromnom vlastníctve. 
Zdroj Tunel 
Súkromný vodovod Tunel je pripojený na zdroj vody Tunel cez vlastnú akumuláciu – vodojem 25 
m3. Vodovod je samostatný, nie je pripojený na rozvod vody v obci. 
Zdroj Lýsky 
Zdroj sa nachádza za východnou hranicou k. ú. Mosty u Jablunkova  na území mesta Jablunkov. 
Je využívaný pre zásobovanie pitnou vodou mesta Jablunkov i obce Mosty u Jablunkova.  
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Zdroj má vlastnú akumuláciu 30 + 40 m3 na území Jablunkova. Pre zásobovanie rodinných domov 
v lokalite Gurka sa zo zdroja Lysky vedie prípojka. Rozvodná sieť tejto lokality je v správe 
Občianskeho združenia Gurka. 
Bezmenné miestne zdroje  
Dva bezmenné zdroje pitnej vody sa nachádzajú na východných svahoch potoka Ošetnice v 
priestore medzi zdrojom Skalka a zdrojom Kawulacký.  
Akumuláciu vody pre obec Mosty u Jablunkova tvoria existujúce funkčné vodojemy o celkovom 
objeme cca 1 060 m3, a niekoľko menších a súkromných vodojemov nezisteného  objemu.  Do 
celkovej akumulácie nie sú zahrnuté vodojemy Lýsky (slúžiaci pre Jablunkov) a nefunkčný 
vodojem Šance 50 m3.  
Celková dĺžka vodovodnej siete v obci je cca 30 km, na vodovod je pripojených viac ako 50 % 
obyvateľov.  
Vodovodná sieť je z potrubia IPe a PVC v profiloch DN 50, až DN 100. Pre potreby obce je 
vodovod svojim rozsahom vyhovujúci a počíta sa s jeho rozšírením len pre novú výstavbu. Nie 
celkom vyhovujúca je kapacita miestnych zdrojov. 
Obec Mosty u Jablunkova mala dlhodobé problémy s nedostatkom vody v suchom období. Prívod 
vody sa rôzne reguloval. Obec vypracovala projektovú dokumentáciu na „Prívod vody zo zdrojov 
SMVaK – z vodojemu Vitališov do vodojemu Kawulacki“. Rozpočet stavby bol 67 mil. Kč. Obec na 
to dokonca získala dotáciu zo SFŽP, ale aj napriek tomu by to znamenalo vlastný podiel vo výške 
20 mil. Kč, a preto sa obec rozhodla ísť cestou hľadania podzemnej vody z vlastných prostriedkov. 
Na území obce sa vybudovali dva vrty  v bezprostrednej blízkosti vodojemov Centrum a Kawulacki. 
Z nových vrtov sa môže čerpať viac ako 3 l/s-1 a tým si obec zabezpečila  dostatok vody i v 
suchých rokoch. V suchých rokoch 2011,2012 a 2013 vďaka  novým vrtom mohla obec dodávať 
vodu i do súkromných vodovodov v Dolných Mostoch, kde občania trpeli nedostatkom pitnej vody. 
Po realizácii projektu prepojenia a oprav vodojemov Šance, Zimný a Bagno sa môže dodať pitná 
voda z vodojemu Šance až do Dolních Mostů.  
V súčasnej dobe je situácia v dodávke pitnej vody pre obec vyriešená. Navyše v blízkosti Boroví, v 
Dolních Mostech, ale i na Gorce sú v zálohe ďalšie použiteľné zdroje podzemnej pitnej vody. 
V roku 2012 sa u vrtov Centrum a Kawulacki vybudovali úpravne vody a inštalovali sa  filtračné 
jednotky. Zo zdroja „Čuba“ do vodojemu Šance sa vymenil privádzač vody a vybudovalo sa 
prepojovacie potrubie vodojemu Šance – Zimný – Bagno, súčasné sa pripojili nové rodinné domy. 
Obec Mosty u Jablunkova ako vlastník a prevádzkovateľ  vodovodov a kanalizácii. 
Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu 
prihraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007- 2013. Jedná sa o spoločný 
projekt obce Mosty u Jablunkova a obce Zborov nad Bystricou, ako hlavného partnera. Projekt má 
názov Chceme čistú vodu na Slovensku i v Česku. Cena za zhotovenie diela je 3 473 682,- Kč 
vrátane DPH a dotácie je 90 % uznateľných nákladov. Ďalšou časťou je oprava vodojemu Zimný a 
čerpanie vody z Jarošovho potoka. Na tuto časť obec získala dotácie z Moravskoslezského kraja 
na drobné vodohospodárske akcie.  

Kanalizácia 
Obec je v prevažnej miere odkanalizovaná. V centrálnej časti obce je vybudovaná nová splašková 
kanalizácia, vyústená na novú mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd (ČOV), ktorá bola 
vybudovaná v rámci I. etapy výstavby kanalizácie.  
V roku 2011 bola dokončená realizácia projektu „Kanalizácia a ČOV II. etapa“, ktorá rieši 
odkanalizovanie časti obce Dolní Mosty.  
Obec získala dotácie z kraja na financovanie projektov na rozšírenie kanalizácie v lokalitách 
Polomská, Za hřbitovem, Na tunel a Do dvora. Všetky tieto lokality by mali byť napojené na 
kanalizačnú vetvu ČOV I v centre obce. Zároveň bola z tohto programu spolufinancovaná 
projektová dokumentácia na odstredivku kalov u ČOV II na Dolních Mostech. 
Obec Mosty u Jablunkova ako vlastník kanalizácie v lokalite Dolní Mosty poskytovala dotácie na 
kanalizačné prípojky vlastníkom nemovitosti nenapojených, ktorí začnú práce na kanalizačných 
prípojkách v termíne najneskôr do 30. 5. 2012, č o bola dostatočná motivácia pre pripojenie 
nemovitosti na verejnú kanalizáciu. Samotné pripojenie vnútorných rozvodov na prípojku 
a podpísanie zmluvy na odvádzanie odpadových vôd museli prebehnúť do 30. 6. 2012. 
Obec upozornila obyvateľov tiež na skutočnosť, že  každý vlastník alebo užívateľ nemovitosti, pri 
ktorého užívaní dochádza ku vzniku odpadových vôd, je povinný zabezpečiť čistenie, poprípade 
iné zneškodňovanie odpadových vôd v súlade s právnymi predpismi na ochranu vôd, ktorými sú 
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zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodoch a kanalizácii pre verejnú 
potrebu. Podľa týchto predpisov musia byť objekty pripojené na kanalizáciu pre verejnú potrebu, 
pokiaľ je to technicky a kapacitne možné. 
 
 
 
1.3 Vodné toky (čistota, povodňové riziko) 
 
Na záujmovom území sa nachádza viacero vodných tokov: 
Slovenská republika 

− Kysuca s prítokmi: Čierňanka, Čadečanka, Milošovský potok, Rieka, Briavsky potok, Gabrišovský 
potok. 

Česká republika 

− Renštok/Šľahorov potok (ČR - SR) 
− Oštenice 
 
Čadca 
 
Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR patrí územie mesta Čadca do hydrogeologického rajónu PQ 
028 Paleogén povodia Kysuce. 
Celé riešené územie mesta Č adca (k. ú. Čadca a k. ú. Horelica) je súčasťou Chránenej 
vodohospodárskej oblasti Beskydy – Javorníky, ktorá bola vyhlásená NV SSR č. 13/87. 
Územie mesta Čadca patrí do čiastkového povodia rieky Váh (4-21-06). Hlavným vodným tokom 
na území mesta je rieka Kysuca, ktorá preteká územím mesta v dĺžke 9,05 km (rkm 23,15 – rkm 
32,20), a ktorá tvorí kostru riečnej siete. Jej povodie je výrazne asymetrické s prevahou ľavostranných 
prítokov. 
Riečnu sieť v území tvoria prítoky Kysuce z ktorých najvýznamnejším je ľavostranný prítok Čierňanka (4-
21-06-055) s prítokmi – Čadečanka (4-21-06-056) a Milošovský potok (4-21-06-058). Z pravostranných 
prítokov možno uviesť toky Rieka (4-21-06-061), Briavsky potok (4-21-06-044) a Gabrišovský potok (4-21-
06-044). 
Režim odtoku povrchových vôd je snehovo-dažďový s akumuláciou november - február, s vysokou 
vodnosťou v období marec - máj, najvyšším priemerným mesačným prietokom v apríli, mierne 
výrazným podružným zvýšením vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy. 
Veľa zrážok, nízka teplota vzduchu a vplyvom toho aj nízky výpar spôsobujú, že vodnatosť Kysuce 
a jej prítokov je  vysoká. Najvyššie prietoky sú v marci a apríli a najnižšie v septembri. Zreteľný 
pokles je v januári a zvýšenie v júni a júli. Povrchový odtok z povodia je celkove veľký, no značne 
nevyrovnaný. Ročný úhrn zrážok v meste sa pohybuje medzi 900 -1000 mm/rok.  
Toky Kysuca (4-21-06-012) a Čierňanka (4-21-06-045) patria podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 
Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských 
vodných tokov medzi vodohospodársky významné vodné toky. Kysuca je vodárenským tokom v 
úseku km 30,80 - km 65,60.  
Kysuca  je rieka prameniaca pod vrchom Hričovec (k. ú. Makov) a pri Žiline sa vlieva do rieky Váh. 
Kysuca preteká celým územím regiónu Kysúc. Celková dĺžka toku je 66,6 km, rieka odvodňuje 
územie s plochou približne 1 053 km², z čoho väčšina leží na území Slovenska, malá časť leží na 
území Českej republiky. Hranica rozvodia vedie po hrebeni geomorfologických celkov Moravsko-
sliezske Beskydy a Jablunkovská vrchovina, po línii Veľký Polom (1 067,3 m n. m.) - Gírová 
(839,9 m n. m.) - česko-poľská štátna hranica. V tejto oblasti pramenia všetky jej ľavostranné 
prítoky. Hustota riečnej siete Kysuce je priemerne 1,2 - 1,7 km/km², sklon koryta rieky v meste 
Čadca dosahuje 2,3 ‰, špecifický odtok je 17,22 l/km²/s. Priemerný prietok dosahuje tieto hodnoty: 
8,34 m³/s v Čadci, 16 m³/s v Kysuckom Novom Meste a 17,3 m³/s v ústí. 
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Tabuľka č. 3: Priemerné mesačne a extrémne prietoky na toku Kysuca v m3.s-1 (2010) 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Tok: Kysuca                                 Stanica: Čadca                     riečny kilometer: 29,20 
Qm 4,813 7,387 14,34 9,427 37,80 16,65 5,338 7,922 22,14 4,176 7,253 16,72 12,86 
Qmax 2010                                            282,7 Qmin 2010                                        1,304 
Qmax 1931 - 2009                                  454,2 Qmin 1931 - 2009                              0,320                      
Zdroj: SHMÚ  
Čierňanka (4-21-06-045) - má dĺžku 21 km. Je to ľavostranný prítok Kysuce, je tokom IV. rádu. 
Zaberá povodie 158 km², priemerný sklon toku je 14 ‰, na dolnom toku 4,6 ‰, priemerný prietok 
dosahuje v ústí 2,82 m³/s a špecifický odtok je 17,91 l/km²/s. Horný tok, po sútok s Čadečkou, sa 
často označuje ako Skaličanka. Severná hranica povodia Čierňanky je zároveň súčasťou Hlavného 
európskeho rozvodia. 

Tabuľka č. 4: Priemerné mesačne a extrémne prietoky na toku Čierňanka v m3.s-1 (2010) 

Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Tok: Čierňanka                                 Stanica: Čadca                     riečny kilometer: 0,80 
Qm 1,743 3,384 5,373 2,800 14,11 8,581 2,627 3,651 7,701 1,789 2,846 5,705 5,034 
Qmax 2010                                            117,4 Qmin 2010                                        0,451 
Qmax 1931 - 2009                                  150,4 Qmin 1931 - 2009                              0,107                      
Zdroj: SHMÚ  
Priestorové rozloženie fondu povrchových vôd v okrese Čadca je rovnomerné. Využitie 
odtekajúcich vôd je malé, nakoľko ich odtok je časovo veľmi nerovnomerný. Okrem využitia 
vodárenskej nádrže Nová Bystrica na pitné účely (s objemom 32 mil. m3 s výdatnosťou 700 l/s 
využívanej len na 1/3) a povrchových odberov sa na uvedených vodárenských tokoch s 
výdatnosťou 37 l/s odtekajúca voda využíva málo. Na výrobu elektrickej energie sa využíva len 
samostatný sanitárny prietok vodárenskej nádrže Nová Bystrica. 
Geomorfologické, geologické a klimatické pomery vplývajú bezprostredne na odtok zrážkových vôd 
z územia. Následkom malej retenčnej schopnosti povrchu územia je značná rýchlosť a veľká 
nerovnomernosť odtoku povrchových vôd. Prevládajúci erózno-denudačný reliéf spôsobuje veľký a 
rýchly odtok z územia a odnos vrchných vrstiev pôdy zo svahov do dolín a tokov. Rýchlemu odtoku 
vôd zo strmých strání, vodnej erózii pôdy a zmenšeniu retenčnej schopnosti územia napomáha 
nadmerné odlesňovanie a zásahy do pôdneho fondu pri sceľovaní pozemkov v minulosti. 
Povrchové toky v okrese Čadca sú zanedbané a miestami poškodené. Nedostatočná údržba tokov 
sa prejavuje najmä pri veľkých vodách, po ktorých sa škody na tokoch ešte zvyšujú. 
Systematické sledovanie kvality povrchových vôd zabezpečuje od roku 1982 Slovenský 
hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ). 
Požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej 
vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb 
a rozsah monitorovania týchto vôd je ustanovené v nariadení vlády SR č.  269/2010 Z. z.,  ktorým 
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 
Podľa údajov SHMÚ vody v rieke Kysuca a Milošovský potok z ktorých sa vykonali odbery v roku 
2012 vyhovujú požiadavkám na kvalitu vody podľa NV č. 269/2010 Z. z.  
Kysuca v hornom úseku má pomerne dobrú kvalitu vody. Najväčšími zdrojmi povrchového 
znečistenia vôd v okrese Čadca sú prevádzky spoločností SeVaK Čadca, SeVaK Turzovka, 
SeVaK Krásno nad Kysucou, Pratex Čadca.  
Zdrojom znečistenia vôd je i verejná kanalizácia zo sídliska Kýčerka v povodí Gabrišovského potoka, kde 
do dažďovej kanalizácie pritekajú aj splaškové vody, ktorými je následne znečisťovaná voda 
v potoku. 
Ďalej sú to vodohospodársky nebezpečné skládky odpadov a malé bodové zdroje (napr. výuste 
odľahčovacích stôk,  septiky, žumpy s poruchou vodotesnosti a pod.). 
Plošnými zdrojmi znečistenia povrchových vôd sú tiež poľnohospodárska a lesohospodárska 
činnosť, kanalizácia, priemyselná výroba, znečisťovanie vplyvom dopravy a zimnej údržby ciest. 
Bodovými zdrojmi sú všetky subjekty, ktoré vypúšťajú odpadové vody do povrchových tokov, 
vrátane obyvateľov mesta. 
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Na kvalitu povrchových vôd Kysuce a Čierňanky má vplyv i nedokonalé alebo nedostatočné 
zneškodňovanie splaškových vôd z obcí, ktoré sa nachádzajú v povodí. 

Ochrana pred povodňami 
V záujmovom území sú povodňami ohrozované územia pri rieke Kysuca v miestnej časti Horelica. 
Inundačné územie sa nachádza aj na území zrušených vodárenských zdrojov Čadca medzi 
železničnou traťou č. 128 a riekou Kysuca. Pri povodniach v rokoch 1996 a 1997 nebolo toto  
územie zaplavené. 
Úpravy Kysuce, Čierňanky a Rieky boli realizované na ochranu zastavaného územia mesta pred  
povodňami a v súvislosti s výstavbou  ciest. 
Kapacita upraveného koryta Kysuce v riešenom území je 540,0 - 545,0 m3/s a Čierňanky je  
210,0 a 260,0 m3/s. 
Vzhľadom k zmeneným klimatickým podmienkam dochádza čoraz častejšie k extrémnym 
zrážkovým pomerom. Realizovaná úprava korýt kapacitne nepostačuje na prevedenie  
prehodnotených prietokov Q100 ročnej vody. 
Extrémne odtoky zrážkových vôd ohrozujú prípadnými záplavami v povodiach malých tokov  s 
nízkym podielom lesa a odlesnených svahov so sklonom väčším ako 12°(Milošovský potok, 
pramenná a výustná časť Čadečanky, Briavsky potok). 
 

Mosty u Jablunkova 

Riečnu sieť obce Mosty u Jablunkova tvoria dva toky, tok Oštenice a tok Renštok/Šľahorov potok 
s menšími prítokmi.   
Oštenice je pravostranný prítok riečky Lomná, do ktorej sa vlieva v blízkosti mesta Jablunkov. Na 
základe oficiálneho rozdelenia tokov podľa Rámcovej smernice EÚ o vodnej politike patrí medzi 
malé toky spodnej hornatej oblasti Strednej Európy. Hlavný tok i jeho prítoky možno 
charakterizovať ako rýchlo tečúcu vodu. Tok pramení na úpätí pohoria Beskydy v nadmorskej 
výške 6oo m n. m. a ústí do riečky Lomná v nadmorskej výške 400 m n. m., dĺžka toku je 7,8 km a 
priemerná šírka toku je 2 m. Primeraný prietok hlavného toku neprekračuje 0,1 m.s-1, priemerný 
prietok jeho prítoku z lyžiarskeho areálu neprekračuje 0,1 m.s-1. Prietok je výrazne vyšší v jarnom 
období pri topení snehu. Sledovaný úsek toku je v jeho hornej časti v blízkosti obce Mosty 
u Jablunkova. Bolo monitorovaných päť profilov na hlavnom toku a dva prítoky z lyžiarskeho 
areálu. 
Tok Ošetnlce je takmer po celej dĺžke využívaný ako odchovný potok na produkciu násady pstruha 
obecného (Salmo trutta L). V hornej časti toku prebieha dlhodobá stavebná činnosť na úpravách 
tunela železničného koridoru. Súbežne s tokom vedie rýchlostná komunikácia, ktorá je v zimnom 
období chemicky ošetrovaná. V blízkosti toku sa nachádza lyžiarsky areál, na toku sa nachádza 
ČOV s plne automatizovaným diskontinuálnym čistením s kapacitou 2 100 EO (360 m3/deň). 
Negatívny vplyv ČOV na chemizmus toku nebol pozorovaný. 
Vodné toky, pretekajúce cez alebo v blízkosti lyžiarskych areálov, sú často ovplyvnené výrobou 
umelého snehu, odpadovou vodou z rekreačných zariadení, úpravou ciest a i.. Fyzikálno-chemické 
parametre vody a bentické spoločenstva sú pod vplyvom týchto faktorov modulované. Zmena 
kvality vody a štruktúry spoločenstiev sú spôsobené tiež solením prístupových  komunikácií. 
Na základe výsledkov viacerých sledovaní boli v toku zisťované vysoké koncentrácie rozpusteného 
kyslíka a nízky obsah organických látok. V zime v období aplikácie chemického posypu priľahlých 
komunikácií sa výrazne zvyšovalo množstvo chloridov, sodíka, a vápnika v prítokoch, ktoré sa 
smerom po prúde znižovali. V priebehu apríla boli na horných lokalitách zistené extrémne hodnoty 
pH a v celom toku boli rádovo zvýšené i hodnoty celkového dusíka. Znečistenie bolo 
pravdepodobne spôsobené vniknutím odpadových vôd zo stavebnej činnosti.  
Všeobecne možno po chemickej stránke klasifikovať vodu toku ako čistú, až mierne znečistenú. 
Na základe zistených fyzikálno-chemických parametrov s požadovanými štandardmi (ČSN 
757221) možno vodu zaradiť do I. – II. triedy čistoty, len hodnota konduktivity a celkového uhlíka 
bola vyššia (III. trieda).  
Renštok – Šľahorov potok - pramení v Moravsko-sliezskych Beskydách na juhovýchodnom svahu 
Skalky (931 m n. m.), v nadmorskej výške 750 m n. m., neďaleko česko-slovenskej štátnej hranice, 
meria 6,8 km a je tokom Y. radu. Tok je pravostranným prítokom Čierňanky na pokračuje na 
Slovenskom území.  
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Potok má dva krátke prítoky: 
• pravostranný: krátky prítok z juhovýchodného svahu Beskydu (681 m n. m.), prítok 

(471 m n. m.) z južného svahu kóty 606 m n. m., krátky prítok od osady Kullovci, 
• ľavostranný: krátky prítok od železničného tunelu, prítok z južného svahu vrchu Zápověď 

(639 m n. m.), krátky prítok od osady Kupkovci, prítok z juhovýchodného svahu Zápovědi 
(639 m n. m.). 

Kvalita povrchovej vody v tokoch na území obce Mosty u Jablunkova sa pravidelne ani dlhodobo 
nesleduje a nevykonáva sa ani meranie prietoku. Najbližším miestom pre sledovanie kvality vody 
(Povodie Odry Ostrava, a.s.) je profil Olše nad Třincom. Oproti riešenému územiu sa tu už 
prejavuje negatívny vplyv vypúšťania odpadových vôd z Jablunkova, Bystřice a ďalších sídiel a pre 
územie obce Mosty u Jablunkova sú výsledky týchto sledovaní len orientačné.  
K znečisťovaniu povrchových vôd, najmä v toku Ošetnica, prispieva zástavba Mostů u Jablunkova 
v súvislosti s neexistenciou verejnej kanalizácie a s prenikaním splaškov do vodných tokov zo 
septikov s prepadmi. Súčasný stav likvidácie odpadových vôd  možno celkove hodnotiť ako 
nevyhovujúci. 
V ÚP sa navrhuje dobudovať verejnú kanalizáciu, ktorá bude zaústená na obecnej ČOV. 
Najvýhodnejší variant sa javí výstavba niekoľko ČOV (dve sú už v súčasnej dobe v prevádzke).  

Ochrana pred povodňami 
Na vodných tokoch nie sú v záujmovom území navrhované žiadne zásadné smerové ani iné 
regulačné úpravy tokov. Akékoľvek úpravy je potrebné vykonať prírode blízkym spôsobom 
s použitím prírodných materiálov. Dôraz je potrebné dávať na včasné opravy brehových nádrží a 
údržbu a čistenie korýt vodných tokov. 
Okolo vodných tokov v zastavanom území sa navrhuje zachovať nezastavané a neoplotené 
manipulačné pásy v šírke u vodných tokov 6 m. Mimo zastaného územia sa navrhuje ponechať 
okolo vodných tokov vegetačné ochranné pásma v šírke minimálne 20 m s funkciou biokoridorov, 
filtračných ochranných pásov, manipulačných pásov a pásov krajinotvornej doprovodnej zelene. 
 
1.4 Ovzdušie 
  
Znečistenie ovzdušia je jedným z najvýraznejších problémom z hľadiska ochrany životného 
prostredia v dotknutom regióne.  
Celkové  imisie v Moravskosliezskom kraji hlavných znečisťujúcich látok (tuhé znečisťujúce látky,  
SO2, oxidy dusíka, CO, atď.) stále výrazne prevyšujú priemer EÚ. Zásadným problémom sa v 
posledných rokoch stal opätovný lokálny nárast znečistenia ovzdušia oxidmi 
dusíka,  oxidom uhoľnatým, polyaromatickými uhľovodíkmi (PAU) a vzduchom sa šíriacim prachom 
(PM10) vo veľkých mestách a v blízkosti zaťažených komunikácií v dôsledku rastúcej intenzity 
dopravy.  
Územie Žilinského kraja rovnako nepatrí medzi najčistejšie kraje v rámci Slovenskej republiky z 
hľadiska kvality ovzdušia, a to napriek skutočnosti, že zo všetkých krajov má najväčšie percento 
pokrytia lesmi. Žilinský kraj sa radí medzi najväčších producentov tuhých emisií na Slovensku. 
Na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia v roku 2011 v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 
137/2010 Z. z. SHMÚ, ako poverená organizácia, navrhol na rok 2012 18 oblasti riadenia kvality 
ovzdušia v 8 zónach a v 2 aglomeráciách. Zo Žilinského kraja boli vymedzené pre riadenie kvality 
ovzdušia tri aglomerácie – územie mesta Martin a Vrútky, územie mesta Ružomberok a obce 
Likavka a územie mesta Žilina. Územie mesta Čadca nepatrí medzi aglomerácie riadenia kvality 
ovzdušia.  
 V priebehu 90. rokov 20. storočia bolo v dotknutom regióne zaznamenané  významné zníženie 
koncentrácii škodlivín v prízemných vrstvách atmosféry i emisií produkovaných zo stacionárnych 
zdrojov. Na celkovom zostupnom trende množstva emisií zo zdrojov znečisťovania sa vedľa 
postupných hospodárskych zmien výrazne prejavil rad opatrení na zníženie emisii realizovaných 
prevádzkovateľmi zdrojov a postupná zmena palivovej základne u všetkých kategórií stacionárnych 
zdrojov. 
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Všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia 
Slovenská republika 

• Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy (ďalej len 
„zákon č. 137/2010 Z. z.“) 

Česká republika 

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochrane ovzdušia v znení zákona č. 87/2014 Sb., ktorým sa mení 
zákon č. 201/2012 Sb. o ochrane ovzdušia a súvisiace predpisy (ďalej len „zákon č. 201/2012 
Sb.“) 

Čadca 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú 

− emisné limity, 
− technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, 
− národné emisné stropy, 
− emisné kvóty. 
Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov z 
hľadiska ochrany ovzdušia určujú minimálne požiadavky na prevádzku týchto zdrojov. 
Kvalita ovzdušia v meste Čadca je ovplyvnená priemyselnými zdrojmi, lokálnymi domácimi 
kúreniskami a v značnej miere i automobilovou dopravou.  
Podľa § 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, sa zdroje znečisťovania ovzdušia členia na: 
stacionárne a mobilne (§ 3 ods.1) a malé zdroje, stredné zdroje a veľké zdroje znečisťovania 
ovzdušia (§ 3 ods. 2).  
Okres Čadca patril v roku 2008 z hľadiska ovzdušia k najzaťaženejším okresom z hľadiska 
zaťaženia emisiami tuhých znečisťujúcich látok (1,54 t/rok/km2) aj napriek ich poklesu, sa stále radí 
medzi najväčších producentov tuhých emisií na Slovensku.  
V meste Čadca bolo evidovaných viac ako 80 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, a viac ako 
60 stredných zdrojov a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. K najväčším znečisťovateľom 
ovzdušia v meste Čadca v roku 2012 patrila  spoločnosť SOTE, s.r.o. výhrevňa Sihly, ktorá 
vykuruje sídlisko Kýþerka a bezprostredne susedí s mestom Čadca. 

Tabuľka č. xx: Emisie zo stacionárnych zdrojov – okres Čadca v rokoch 2010 - 2013 

Názov znečisťujúcej látky 
Množstvo 
ZL(t) za 
rok 2010 

Množstvo 
ZL(t) za 
rok 2011 

Množstvo 
ZL(t) za 
rok 2012 

Množstvo 
ZL(t) za 
rok 2013 

Tuhé znečisťujúce látky 44,341 37,362 34,117 30,677 
Oxidy síry (SO2) 129,305 116,745 120,700 108,468 
Oxidy dusíka (NO2) 62,307 54,789 52,421 50,408 
Oxid uhoľnatý (CO) 213,126 173,467 154,637 155,878 
Organické látky – celkový organický 
uhlík (COÚ) 17,335 17,028 15,980 16,119 

Zdroj: NEIS 
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Nezanedbateľný vplyv na kvalitu ovzdušia na území mesta Čadca má aj diaľkový prenos  
znečisťujúcich látok z priemyselných aglomerácii z Poľska (oblasť Katowíc) a Českej republiky 
(oblasť Ostravy). Diaľkový prenos škodlivín spôsobuje poškodenie predovšetkým lesných 
ekosystémov, a to hlavne vo vyšších exponovaných polohách. 
Na základe informácii z SHMÚ za roky 2010 až 2013 dochádzalo v okrese Čadca k poklesu emisií 
tuhých znečisťujúcich látok, oxidov síry a oxidov dusíka. Mierny nárast  v roku 2013 oproti roku 
2012 bol zaznamenaný u oxidu uhoľnatého a celkového organického uhlíka. 
Pokles ich emitovaného množstva znečisťujúcich látok je výsledkom realizovaných opatrení ako 
denitrifikácia, odprášenie veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia, plynofikáciou, alebo elektrifikáciou 
stredných a malých zdrojov ako i poklesom výroby.  
Emisie oxidu uhoľnatého mali od roku 2010 do roku 2013 klesajúcu tendenciu, ktorá bola 
pravdepodobne spôsobená najmä znížením spotreby a zmenou zloženia paliva spotrebovaného 
malospotrebiteľmi. Táto skutočnosť spôsobila i mierne zvýšenie emisií CO v roku 2013. 
V súčasnej dobe subjekty na území mesta nedostatočne využívajú alternatívne zdroje energie. V 
Koncepcii rozvoja mesta v oblasti rozvoja tepelnej energetiky boli uvedené konkrétne opatrenia na 
postupné znižovanie nákladov na výrobu tepla. Uvažovalo sa v nej zachovať výrobu tepla na báze 
uhlia s rozšírením palivovej základne a využitím obnoviteľných zdrojov energie biomasy – drevenej 
štiepky. Okres Čadca je typickým príkladom dôsledku využívania menej kvalitných palív. Okrem 
priemyselných zdrojov majú nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia aj lokálne zdroje (domáce 
kúreniská), v ktorých sa spaľuje rôzny nekvalitný materiál (uhlie najnižšej kvality, uhoľné kaly, 
domové odpady a pod.). 
Mesto Čadca má podľa údajov SHMÚ nevhodné rozptylové podmienky emisií charakterizované 
veľkou početnosťou stavov bezvetria a malých rýchlosti vetra. Celková ventilovanosť územia je 
slabá. Slabé prevetrávanie je zvyšované častými inverznými stavmi atmosféry, ktoré zabraňujú 
rozptylu emisií škodlivých látok vo vyšších vrstvách atmosféry a tieto sú vtedy koncentrované v 
prízemnej vrstve ovzdušia. 
Aj napriek tejto skutočnosti územie okresu Čadca nepatrí z hľadiska zaťaženia koncentráciou 
znečisťujúcich látok v ovzduší, ktorá trvaním, frekvenciou výskytu alebo spoločným účinkom 
viacerých z nich môže vyvolať vo zvýšenej miere škodlivé účinky na zdravie obyvateľstva a životné 
prostredie medzi územia s vysokou koncentráciou znečisťujúcich látok v ovzduší ani medzi 
závadné, či ohrozené oblasti, aj keď sa nachádza v oblasti diaľkového prenosu emisií z Poľska a 
Českej republiky. 
 
Mosty u Jablunkova 
Moravskosliezský kraj má dlhodobo najhoršie ovzdušie v ČR, na jeho kvalitu má vplyv doprava, 
priemysel i domáce kúreniska. Najväčšie problémy bývajú v jeseni a v zime. 
V prípade zlých rozptylových podmienok, kedy sú prekračované najvyššie prípustné koncentrácie 
škodlivín v ovzduší, dochádza k regulácii najvýznamnejších zdrojov znečisťovania v regióne. Na 
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druhé strane sa stále významnejšie prejavuje negatívny  dopad dopravy na kvalitu ovzdušia, tak je 
tomu i v dotknutom riešenom území. 
V roku 2004 bolo vydané Nariadenie Moravskoslezského kraja, ktorým sa vydáva Krajský program 
znižovania emisií Moravskoslezského kraja. Program znižovania emisií Moravskoslezského kraja 
je pravidelne aktualizovaný. Primárnym cieľom bolo dosiahnuť do roku 2010  odporúčané hodnoty 
emisných limitov pre  oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOX), prchavé organické látky (VOC) a 
amoniak (NH3) stanovené pre Moravskosliezský kraj. Na tento program by mali nadväzovať 
i miestne programy znižovania emisií znečisťujúcich látok na úrovni obcí. Posledne bol program 
aktualizovaný v roku 2010. 
Najbližšie stanice, na ktorých sa pravidelne monitoruje  imisná situácia, sa nachádzajú v Třinci 
Kanadě (č.1187) a v Návsí u Jablunkova (ČHMÚ, č.1357). 
Podľa programu znižovania emisií Moravskosliezského kraja malé zdroje znečisťovania ovzdušia 
sú významné z hľadiska TZL (lokálne kúreniska), VOC (používanie organických rozpúšťadiel) 
a NH3 (živočíšna výroba), čiastočne sú významné i z hľadiska SO2 a NOx. 
V obci Mosty u Jablunkova sa podľa tohto programu vyprodukovalo v roku 2008 32,6 t TZL, 26,3 t 
SO2, 5,4 t NOx, 98,3t CO a 19,6 t VOC.   
Na území obce sa nenachádzajú žiadne významné stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. 
Územie obce nepatrí  k oblastiam sa zhoršenou kvalitou ovzduší, nedochádza tu k prekračovaniu 
limitných hodnôt pre ochranu zdravia ľudí. 
Situáciu v kvalite ovzdušia v obci Mosty u Jablunkova významne zlepšila plynofikácia obce. Aj 
napriek plynofikácii sú v obci problémy v oblasti kvality ovzdušia, nakoľko občania používajú 
naďalej tuhé paliva, čo zdôvodňujú vysokou cenou plynu. Pri vykurovaní tuhými palivami sa 
používajú nekvalitné vykurovacie zariadenia so zlým spaľovaním   
S ohľadom na nepriaznivý vývoj z hľadiska kvality ovzdušia v obci  je žiaduce využiť všetky 
možnosti udržania a zlepšenia kvality ovzdušia v obci. Najmä dôsledne posudzovať povoľovanie 
umiestnenia ďalších zdrojov  znečistenia ovzdušia na území obce, udržiavať spevnené plochy a 
miestne komunikácie, rozširovať plochy zelene, a pod. 

 

1.5  Všeobecná čistota prostredia, verejný poriadok 

Mesto/obec má priamy vplyv na verejné priestory a sprostredkovaný vplyv, cez dostupné nástroje, 
aj na priestory v súkromnom vlastníctve. Táto časť je však predovšetkým zameraná na verejné 
priestory vo vlastníctve mesta – kde všetky možnosti i zodpovednosť je v rukách mestského / 
obecného  úradu (jeho účelových organizácií). 

Verejný poriadok je súhrn pravidiel, ktoré upravujú napríklad udržiavanie verejnej čistoty, poriadku 
na verejných priestranstvách, dodržiavanie podmienok nočného pokoja, osobitné užívanie 
verejných priestranstiev, č istenie chodníkov, ochranu verejnej zelene, dopravný režim, používanie 
predmetov zábavnej pyrotechniky, umiestňovania plagátov a reklamných zariadení a pod. Účelom 
poriadku má byť zabezpečenie príjemného a pohodlného života v meste alebo obci. 
 

Verejné priestory a s nimi súvisiace pojmy: 

- Verejné priestranstvo – plochy určené a slúžiace verejnému užívaniu, resp.  verejne 
prístupné. Patria sem najmä miestne a účelové komunikácie, chodníky, mosty, parkoviská,  
ihriská, vodné toky a ich nábrežia, verejná zeleň, cintoríny, svahy železničnej trate a ďalšie 
plochy v rámci obce/mesta  a jej/jeho miestnych časti, ktoré nie sú vo vlastníctve fyzických 
alebo právnických osôb. 
 

- Verejná zeleň – upravená prírodná zložka životného prostredia, usporiadaná podľa zásad 
sadovníckej estetiky, ktorá je verejne prístupná. Patria sem súvislé porasty stromov, kríky, 
trávniky, kvety, zeleň v nádobách. Verejnú zeleň tvoria parkovo upravené plochy, zeleň 
námestí a iných miestnych verejných priestranstiev, sprievodná zeleň pri cestných 
komunikáciách a pri železničnej trati.  
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- Dodržiavanie čistoty a poriadku na území obce/mesta  – povinnosť  všetkých subjektov, 
pôsobiacich na území obce/mesta (obyvateľov obce s trvalým alebo prechodným pobytom, 
návštevníkov obce, fyzické osoby s miestom podnikania a právnické osoby so sídlom na 
území obce/mesta) je zachovať čistotu verejných priestranstiev, zabraňovať ich 
znečisťovaniu a poškodzovaniu.   
 

- Ochrana životného prostredia – zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu 
alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo 
poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. 
 

- Odpadová voda – voda, ktorá pochádza z obydlí (z činností v domácnostiach, z kúpeľní, 
stravovacích zariadení a iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách), 
zariadení služieb, z podnikateľskej  činnosti.  
 

- Vodný tok – vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových  vôd po zemskom   
povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktorý je napájaný z vlastného 
povodia alebo z iného vodného útvaru.   

- Povrchové vody – vody prirodzene sa vyskytujúce na zemskom povrchu, vodné toky;   
občasne tečúce nesústredené vody; stojaté povrchové sústredenia vody; vody, ktoré sa  
vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri  zvýšenom 
vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom. 

- Miestne komunikácie, účelové komunikácie –  sú to všeobecne prístupné a užívané ulice, 
parkoviská slúžiace miestnej doprave a zaradené do siete miestnych komunikácií.   

- Cestné ochranné pásmo – slúži na ochranu komunikácií a premávku na nich; pre jednotlivé 
druhy komunikácií je jeho šírka určená vykonávacím predpisom. 

- Cestná zeleň – zeleň, pestovaná na pozemkoch, ktoré tvoria súčasť komunikácií (svahy 
násypov, odpočívadlá a podobne).  

- Čistenie chodníka – zabezpečenie schodnosti chodníka priľahlého k nehnuteľnosti – 
spočíva v odstraňovaní závad vzniknutých znečistením, námrazou alebo snehom. 
Vykonáva sa zametaním, umývaním, odstraňovaním blata, snehu, námrazy, odpadov a 
iných nečistôt (na miesta na to určené) a jeho posýpaním zdrsňujúcimi materiálmi.   

- Chodník priľahlý k nehnuteľnosti – má so susednou nehnuteľnosťou spoločnú hranicu alebo 
je oddelený od priľahlej nehnuteľnosti zeleným parkovým pásom; je všeobecne prístupný a 
užívaný.  

- Bytová budova – stavba, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na  
bývanie (bytový dom, rodinný dom). 
 

- Nebytová budova – stavba, v ktorej je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej   
plochy určená na nebytové účely (hotel, penzión, nemocnica, banka, knižnica, ...) 
 

- Vodná stavba  – stavba, prípadne jej časť, ktorá umožňuje osobitné užívanie vôd alebo  iné 
nakladanie s vodami. Vodnými stavbami sú najmä stavby na ochranu pred   
povodňami, studne, stavby  vodovodných potrubí, vodovodné prípojky, kanalizačné        
prípojky, atď. 

Čadca 

Mesto Čadca má za účelom čistoty mesta - verejných priestranstiev a verejného poriadku v meste 
vôbec, schválené a v súčasnosti platné nasledovné všeobecne záväzné nariadenia vrátane 
doplnkov k niektorým z nich: 

- Všeobecne záväzné nariadenie o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia na 
území mesta Čadca z 1.2.1998 
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- Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území mesta Čadca z 17.10.1997. 
- Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene z 27.7.2007 a doplnok 

z 1.6.2011 
- Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach vylepovania plagátov na verejných 

priestranstvách a vo vitrínach z 18.11.2002 
- Všeobecne záväzné nariadenie o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 

z 12.5.2006 

Všeobecne záväzné nariadenie o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia na území 
mesta Čadca  
 
Nariadenie upravuje pravidlá udržiavania poriadku, čistoty a zelene na verejných priestranstvách a 
ochrany životného prostredia - povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území 
mesta.  

V záujme zdravia a bezpečnosti občanov a zlepšenia vzhľadu mesta zakazuje sa znečisťovať 
verejné priestranstvá. 

Taxatívne vymedzuje zakázané aktivity vo vzťahu k znečisťovaniu. 

Povinnosť vlastníkov súkromných priestorov v susedstve verejného priestranstva udržiavať tieto 
v upravenom a čistom stave. To platí aj o priečelí domov a budov a k nim priľahlých priestorov. 

Osobitne všeobecne záväzné nariadenie upravuje aj: 

- čistotu a udržiavanie vodných tokov a nádrží, definuje č innosti zakázané vo vzťahu 
k vodným plochám 

- udržiavanie čistoty komunikácií, skladanie a nakladanie materiálov 
- zvláštne užívanie verejného priestranstva – za akých podmienok 
- zodpovednosť za čistenie jednotlivých druhov verejných priestranstiev – stanovuje subjekty  
- povinnosti majiteľov a správcov objektov 
- čistenie a udržiavanie chodníkov 
- čistotu a zimnú údržbu verejných priestranstiev 
- tvorbu, správu a údržbu zelene – financovanie, pravidlá, povinné osoby  
- ochranu zelene a udržiavanie čistoty. 

Kontrola a riešenie porušení a priestupkov.   

Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území mesta Čadca účinné od 
17.10.1997. 

Definuje priestupky proti verejnému poriadku.  

Ďalej upravuje: 

- znečistenie verejného priestranstva alebo verejne prístupného objektu 
- znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou, komerčnými a 

reklamnými oznamami, najmä ak sa poruší VZN mesta o vylepovaní plagátov, 
- zanedbanie povinnosti  upratovania verejného priestranstva 
- zničenie, poškodenie alebo neoprávnené odstránenie, zamenie alebo premiestnenie 

turistickej značky alebo iného orientačného zariadenia 
- poškodenie alebo neoprávnené zabranie verejného priestranstva alebo verejne prístupného 

objektu 
- poškodenie alebo neoprávnené zabranie verejného priestranstva alebo verejno-

prospešného zariadenia 
- neoprávnené založenie skládky 
- odkladanie odpadkov alebo odpadu mimo vyhradené miesta. (každý producent odpadov je 

povinný na požiadanie kompetentného orgánu mesta preukázať spôsob likvidácie odpadu) 
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- Zákaz stanovania na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, okrem 
miest na to určených. 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na 
území mesta Čadca 

Nariadenie vymedzuje podmienky umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania reklamných, 
informačných a propagačných zariadení na území mesta Čadca.  
 
V ďalších ustanoveniach člení  územie mesta na štyri zóny pre účely umiestňovania, povoľovania a 
prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných zariadení; definuje základné pojmy; 
povoľovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení; ich umiestňovanie 
a odstraňovanie; požiadavky na reklamné, informačné a propagačné zariadenia podľa jednotlivých 
zón; povinnosti vlastníkov a poplatky. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca 
 
Definuje mestskú zeleň a člení ju podľa:  

- charakteru a funkcie 
- práva užívania 
- intenzity údržby.  

Definuje obsah tvorby, údržby a ochrany zelene. 

Správca a jeho povinnosti, kontrola, sankcie. 

Na základe uvedeného možno zhrnúť, že všeobecne záväzné nariadenia pokrývajú všetky dôležité 
oblasti. Nariadenia sú podrobné, presné, jednoznačné a predstavujú dobrý legislatívny rámec pre 
riadenie a správu mesta z hľadiska verejného poriadku, čistoty a údržby verejných priestranstiev. 
Prípadné problémy sú skôr dôsledkom aplikácie nariadení, osobitne vo výkone kontroly 
a sankčných opatreniach. Z porušení všeobecne záväzných  nariadení sa najčastejšie vyskytuje 
vylepovanie rôznych oznamov na nepovolených miestach (fasády domov a výklady obchodov 
v centrálnej mestskej zóne, na stĺpy verejného osvetlenia a pod.), ktoré narúšajú vzhľad a celkový 
dojem z centra mesta i keď rozhodne nie zásadným spôsobom. 

Cieľ: zvýšiť úroveň čistoty a upravenosti verejných priestorov, obmedziť priestupky a porušenia 
verejného poriadku 

Opatrenia:  

- priebežný monitoring (nad rámec kontroly, ktorá je v kompetencie mestskej polície) 
a vyhodnocovanie pozorovaní priestupkov, identifikovať najčastejšie formy porušovania 
a riešiť ich 

- anketa medzi občanmi mesta – spokojnosť s čistotou, údržbou verejných priestranstiev 
a stavom verejného poriadku 

- anketa medzi navštevníkmi mesta, ktorí majú iný pohľad/vnímanie  – spokojnosť s čistotou, 
údržbou verejných priestranstiev a stavom verejného poriadku 

- motivovanie vlastníkov, správcov a užívateľov udržiavať pričelia a fasády domov 
(osobitnev centre mesta) v čistom a upravenom stave – súťaž, vyhodnocovanie, odmeny 

- zvážiť prípadnú potrebu osobitne komisie verejného poriadku a čistoty v meste 
 
 
Mosty u Jablunkova 
 
Výrazne odlišná je situácia v Mostoch u Jablunkova. Stav vecí a doterajšie skúsenosti v obci si 
nevyžadujú schválenie všeobecne záväzného nariadenia č i nariadení, ktoré by upravovali 
a sankcionovali priestupky voči čistote a údržbe verejných priestranstive. 
 
Situácia v obci v porovnaní s mestom je jednoduchšia čú sa týka problematiky čistoty, hygiény 
a verejného poriadku. Pravdepodobne to súvisí s viacerými faktormi: 
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- menej obyvateľov a súčasne aj menšia koncentrácia osôb a ľudských činností v priestore 
(bývanie, výroba, služby, kultúra, rekreácia oddych) zaťažujúcich prostredie a vyžadujúcich 
zvýšené nároky na udržiavanie čistoty a poriadku  

- menej cezpoľných ľudí dochádzajúcich za prácou, školou, nákupmi, zábavou a inými účelmi 
návštevy, u ktorých vzťah k obci môže byť iný  

- menšia anonymita v obci, ľudia sa poznajú a sú pod „prísnejšou kontrolou“ verejnej mienky  
- menej miest ako potenciálych producentov drobného odpadu a nečistôt ako sú okolia 

obchodov (najmä potravinárskych) a obchodných centier, parkovísk, bufetov s vonkajším 
predajom a pod.  

- nižšia intenzita dopravy – menšia prašnosť - obci z tohto pohľadu pomohlo aj vybudovanie 
novej cesty I/11 (súčasne aj E 75), ktorá neprechádza obcou 

- menej výrobných prevádzok (často spojených  s určitou mierou prašnosti a inými formami 
znečisťovania prostredia) 

- pomer súkromných a verejných plôch v prospech súkromných 
- väčšina obyvateľov obce tvoria jej pôvodní obyvatelia, menej prisťahovaných migrantov, 

ktorí niekedy nemajú taký vzťah k svojmu novému bydlisku 
- pravdepodobne aj prejav kultúrnej úrovne obyvateľov a jej dobrému vzťahu k svojmu 

bydlisku. 
 
Obec pôsobí veľmi čisto a upravene. Drobné vylepšenie sa môžu zrealizovať pred budovou 
železničnej stanice, priestor medzi cestou a trávnikom býva zablatený. Je to asi dôsledok aút 
parkujúcich popri ceste a kolesami devastujú trávnik. Ide o detail a nie o systémový problém. 
 
Rozdiel medzi úpravou súkromných priestorov a verejných nie je zásadný, čo je dobrou vizitkou 
pre obec a jeho starostlivosť o úpravu, údržbu a čistotu priestorov. 
 
Možnosti zlepšenie v súčasnosti dobrého stavu spočívajú: 

- v znížení prašnosti a vo vlhkom počasí blatistých plôch pred železničnou stanicou 
(dôsledok devastácie trávneho porastu parkovaním áut na okraji cesty a zasahujúcich do 
trávnatej plochy) 

- údržba a úprava fasád niektorých objektov/domov 
- pravidelné kosenie všetkých zelených plôch (napríklad popri cestách, areál Šance). 

 
 
 
1.6 Využívanie a potenciál alternatívnych zdrojov 
 
Európska únia si stanovila za cieľ do roku 2020 dosiahnuť 20 % podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe  spoločenstva a záväzný cieľ, ktorým je 
minimálne 10 % podiel biopalív na spotrebe automobilového benzínu a motorovej nafty v doprave 
a ktorý majú do roku 2020 dosiahnuť všetky členské štáty nákladovo efektívnym spôsobom. Tento 
cieľ bol formulovaný v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom 
zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.  
 
Uvedená smernica vytýčila aj ciele pre jednotlivé č lenské štáty. Záväzok Slovenskej republiky by 
mal podľa navrhu príslušnej smernice EÚ do roku 2020 predstavovať ambiciózny cieľ na úrovni 
14% (stav v roku 2005 6,7%). Záväzok českej republiky je stanovený na úrovni 13% (v roku 2005 
6,1%). 
 
Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť 
primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu je jednou zo základných priorít 
energetickej politiky obidvoch krajín Českej republiky a Slovenskej republiky ako č lenských krajín 
Európskej únie. 

Na účely tejto smernice 2009/28/ES sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v smernici 
2003/54/ES: 

„Energia z obnoviteľných zdrojov energie“ je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to 
veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna a  hydrotermálna energia a energia oceánu, vodná 
energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny. 
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 „Aerotermálna energia“ je energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší. 

„Geotermálna energia“ je energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom. 

 „Hydrotermálna energia“ je energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách. 

„Biomasa“ sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu 
z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných 
odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti 
priemyselného a komunálneho odpadu. 

„Hrubá konečná energetická spotreba“ sú energetické komodity dodávané na energetické účely 
pre priemysel, dopravu, domácnosti, služby vrátane verejných služieb, poľnohospodárstvo, ako aj 
lesné a rybné hospodárstvo, vrátane spotreby elektriny a tepla zo strany energetických odvetví, 
ktoré sa zaoberajú výrobou elektriny a tepla, a vrátane strát elektriny a tepla počas distribúcie 
a prenosu. 

Z obnoviteľných zdrojov energie pre naše krajiny (SR a ČR) ako vnútrozemské krajiny nie je 
aktuálna energia oceánu, ktorú tvoria energia vĺn a prílivová energia.  

Štruktúra národných ekonomík ČR a SR ako celkov tak aj ich častí/regiónov v blízkosti slovensko-
českej hranice (cezhraničný región ČR – SR) sa vyznačujú vysokou energetickou náročnosťou, čo 
vyvoláva prirodzenú potrebu v narastajúcej miere využívať potenciál obnoviteľných zdrojov 
energie. S výnimkou vodnej a geotermálnej energie vo využívaní ostatných druhov obnoviteľnej 
energie, najmä biomasy, solárnej a veternej energie je Česká republika pred Slovenskom.  

Obnoviteľné zdroje energií efektívne využívajú prírodné zdroje na výrobu elektrickej a tepelnej 
energie. Ide o prirodzene sa obnovujúce zdroje, ktoré sú teda prakticky nevyčerpateľné. 
Predstavujú alternatívu k takzvaným fosílnym zdrojom energie, ktoré sa v súčasnosti najviac 
využívajú na krytie energetických potrieb (uhlie, ropa, zemný plyn). 
 
Prečo využívať obnoviteľné zdroje energie  
 

- Vyčerpateľnosť zdrojov fosílnych palív - zásoby uhlia, ropy aj zemného plynu nie sú  
neobmedzené a teda sú vyčerpateľné. Nie je mnoho nových nálezisk (s výnimkou 
bridlicových). V prípade ropy sa predpokladá jej široké využívanie aj na iné účely než  sú 
energetické. Rastúca spotreba vo svete bude skracovať čas, počas ktorého bude k 
dispozícii dostatok fosílnych palív. 
 

- Silná energetická závislosť  – Slovensko (okrem hnedého uhlia) ani Česko ( s výnimkou 
čierneho a hnedého uhlia) nemajú výraznejšie zásoby fosílnych palív. Takmer úplná 
závislosť od dovozov predstavuje vážny problém  energetickej, ale aj bezpečnostnej politiky 
oboch krajín.  
 

-  Vysoké ceny ropy a plynu napriek ich aktuálnemu výraznému poklesu. V budúcnosti sa 
očakáva opätovný rast ceny ropy a zemného plynu v dôsledku rastu dopytu a stavu zásob. 
 

- Obnoviteľné zdroje energie prispievajú k riešeniu problému miestnymi/domácimi  
prostriedkami a zdrojmi, čím súčasne aj podporujú rozvoj miestnej/domácej ekonomiky.  
 

- Nepriaznivý vplyv spaľovania fosílnych palív - väčšina emisií CO2 a skleníkových plynov 
vzniká práve spaľovaním fosílnych palív na energetické účely.  
 

- Využívanie obnoviteľných zdrojov energie prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov 
v dôsledku znižovania objemu spaľovaných fosílnych palív. 
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- Záväzky Slovenskej republiky a Českej republiky ako členských krajín EÚ, ktoré sa  
v súlade s jej energetickou politikou zaviazali k zabezpečeniu 14%, respektíve 13% svojich  
energetických potrieb z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020. 

Energetická, ekologická aj ekonomická účinnosť výroby energie nastáva vtedy, pokiaľ je jej výroba 
trvalo udržateľná. A aby skutočne bola trvalo udržateľná, musí byť trvalo obnoviteľná. 
 
Slnečná energia a z nej pochádzajúce obnoviteľné zdroje energie – veterná, vodná a biomasa 
môžu byť využité na výrobu všetkých foriem energie, ktoré dnes ľudstvo využíva. 
  
Na Slovensku i v Čechách je množstvo dopadajúcej slnečnej energie rádovo mnohonásobne 
väčšie, ako je súčasná spotreba primárnych energetických zdrojov.  Ide o obrovský, doposiaľ len 
veľmi málo využívaný potenciál. Využívanie slnečnej energie sa v súčasnosti javí 
najekologickejším spôsobom získavania energie vôbec a v porovnaní s inými zdrojmi sú dopady 
na okolité životné prostredie zanedbateľné, ak odhliadneme od vizuálno estetických.  
 
Veterná energia je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní zemského 
povrchu. Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu z ktorej sa približne 1 až 2 % mení na energiu 
vetra. Príťažlivosť tejto energie spočíva v skutočnosti, že je využívanie neprodukuje žiadne 
odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí. Vietor ako primárny zdroj 
energie je zadarmo a je ho možné využiť decentralizovane takmer v každej č asti sveta, ktorá 
disponuje dostatkom vetrov s rýchlosťou minimálne 5 m/s. Negatívnym dopadom sú vizuálne 
efekty využívania veternej energie – veterné turbíny. 
 
Vodná energia. Rozšírená je výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach. Jej výhodou je 
fakt obnoviteľného energetického zdroja, ktorý  neprodukuje emisie škodlivín do ovzdušia. Okrem 
toho je možné ho využiť na okamžité pokrytie spotreby -  v čase kedy to je potrebné, tzv. špičková 
energia. Nevýhodou sú však vysoké investičné náklady na výstavbu ako aj  negatívne dopady na 
okolité životné prostredie, hlavne v prípade veľkých vodných diel. 
 
Biomasou môžeme označiť akúkoľvek hmotu biologického - organického pôvodu, ktorá vznikla 
prostredníctvom fotosyntézy a akúkoľvek živočíšnu hmotu na tejto zemi. Získava sa na základe 
odpadu a surovín z:  

- poľnohospodárskej č innosti - poľnohospodárska biomasa (zbytky z pestovania a 
spracovania plodín, drevná biomasa z ovocných sadov a viníc, biomasa na výrobu 
bioapalív, exkrementy hospodárskych zvierat, odpady z potravinárskeho priemyslu) 

- lesného hospodárstva  lesná biomasa - hlavne drevo a drevná hmota inak málo využiteľná 
(vo forme kusového dreva, drevnej štiepky alebo po úprave vo firme peliet alebo brikiet)  

- potravinárskeho priemyslu - odpad z výroby piva, liehu, lisovania olejov, výroby ovocných 
štiav a pod. 

- priemyslu a komunálnej sféry - odpadová biomasa (komunálny drevný odpad, tuhý 
komunálny odpad, kaly z č istiarni odpadových vôd). Na Slovensku sa ročne produkuje na 
obyvateľa cca 340-350 kg komunálneho odpadu a táto produkcia má rastúci trend. 
Spálenim 1 tony komunálneho odpadu možno získať 6 000 až 7 000 MJ vo forme tepelnej 
energie.  

 
Spracovaním biomasy môžeme vyrábať teplo, elektrinu, plynné a tekuté palivá pre dopravu. Patrí k 
základným obnoviteľným zdrojom energie. 
 
Biomasa predstavuje v ochoch krajinách (a v ešte väčšej miere to platí pre mesto Čadca a obec 
Mosty u Jablunkova) najväčší potenciál energetický potenciál v rámci obnoviteľných zdrojov 
energie. V našich podmienkach je reálne používať na energetické učely lesnú biomasu vrátane 
energetických porastov, poľnohospodársku biomasu, odpady z drevospracujúceho a 
potravinárskeho priemyslu a odpadovú biomasu z priemyselnej a komunálnej sféry.  
Záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie stúpa. Je to podmienené hlavne snahou 
účinne znížiť náklady na energie, ktoré sa neustále zyšujú. Aj keď v poslednom období 
liberalizácia trhu s energiami ako aj ceny na ropnom trhu tento nárast mierne zastavili. 
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V roku 2010 dosiahol celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku 10,2% (11,7% 
v roku 2012) a v Čechách 8,8%. V susednom Rakúsku (vnútrozemská krajina a podobnými 
klimatickými a geografickými podmienkami) pokrývajú v súčasnosti obnoviteľné zdroje energie viac 
ako 30% celkovej spotreby primárnych energetických zdrojov. 
 
Od roku 2010 sa začala podporovať výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a 
kombinovanej výroby elektriny a tepla podľa zakona č. 309/2009 Z.z v znení neskoršich predpisov. 
V dôsledku tohto zákona nastal rapídny nárast v budovaní zariadení obnoviteľných zdrojov energie 
hlavne vo fotovoltike a v biomase. 
 
Inšpiratívny prístup v oblasti úspor energie a rozvoja obnoviteľných zdrojov predstavuje iniciatíva 
„Dohovor primátorov a starostov“ v rámci Európskej únie (www.eumayors.eu). Jej členovia – 
signatári prijali dobrovoľný záväzok miest a obcí v oblasti znižovania emisií CO2, a to 
prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania č istých technológií na výrobu 
a spotrebu energie. Cieľom Dohovoru primátorov a starostov je prispievať k znižovaniu emisií CO2 
nad rámec záväzkov EÚ. Na Slovensku prijali tento dohovor ako prvé dve mestá – Nitra, Moldava 
nad Bodvou, Turčianske Teplice a Bratislava. V Českej republike sa medzi prvými zapojili do tejto 
iniciatívy obce Mezilesí a Lkáň, z miest Ostrava, Hlinsko a Jeseník.Podmienkou pre vstup 
k dohovoru je záväzok, že znížia emisie CO2 o viac ako 20% do roku 2020 a pripravia Akčný plán 
trvaloudržateľnej energetiky, ktorý bude obsahovať opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa. Prioritnými 
oblasťami akčného plánu sú úspory energie, obnoviteľní zdroje energie a osveta obyvateľov. 

 
Úsporné opatrenia môžu byť zamerané na tieto oblasti: 
  

- Udržateľný urbanistický rozvoj, ktorý prispeje k úspore energie  
- Obnova existujúcich a výstavba nových budov v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde   
- Čistejšia doprava – rozvoj verejnej dopravy, podpora cyklistickej dopravy 
- Zvyšovanie energetickej účinnosti pri výrobe energie   
- Úsporné verejné osvetlenie  
- Využívanie a rozvoj centrálneho zásobovania teplom   
- Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a kogenerácie tepla a elektrickej energie  
- Verejné obstarávanie s dôrazom na energetickú efektívnosť   
- Komunikácia a spolupráca s občanmi a miestnymi partnermi.  

  
Na financovanie prípravy akčného plánu a následnú realizáciu navrhnutých opatrení môžu mestá 
a obce využívať aj viacero finančných mechanizmov EÚ zameraných na túto oblasť. 
   
 
Čadca 
 
Smerovanie Slovenskej republiky pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie je vyjadrené v 
Stratégii energetickej bezpečnosti SR schválenej v roku 2008, ktorá najväčšiu perspektívu do roku 
2020 pripisuje obnoviteľnej energie pre výrobu tepla a chladu. 
 
Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke približne 2000 zariadení využívajúcich obnoviteľné 
zdroje energie len na výrobu elektriny. Zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie 
je pritom výrazne viac.  
 
V súčasnosti sú počiatočné náklady – investícia hlavnou prekážkou pre využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie aj obyvateľmi vo väčšom rozsahu ako doteraz.   
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V roku 2010 MH SR uverejnilo Narodný akčný plán pre energiu z obnoviteľnych zdrojov, ktorý 
deklaruje, že očakávané množstvo energie z obnoviteľnych zdrojov zodpovedajúce cieľu 14 % na 
rok 2020 predstavuje pre Slovensko hodnotu 65 816 TJ. 
prevádzkovateľ zdroj palivo rok Výkon 
V Čadci sa v súčasnosti vyrába teplo z biomasy na dvoch miestach: 
 

1. Prevádzkovateľ: HGT Čadca  
Kotolňa: HGT  
Palivo: drevo ihličnaté  
V prevádzke od roku: 1990  
Výkon: 1,38 MW        

2. Prevádzkovateľ: COLINA Čadca 
Malá kotolňa  
Palivo: drevný odpad 1  
V prevádzke od roku: 1990  
Výkon: 0,58 MW 
 
V jednom prípade sa využíva na získavanie energie aj bioplyn v čistiarni odpadových vôd:  
Lokalita: ČOV Čadca: 
Technológia: 2 kotle VIADRUS 6300, 1 kombinovaný na spaľovanie zemného plynu 
Inštalovaný výkon 195 kW, učinnosť 91%, 
Zdroj paliva: bioplyn z prevádzky ČOV 
Využitie energie: Ohrev vyhnívacích nádrží, vykurovanie budov, ohrev teplej úžitkovej vody 
V prevádzke od roku 2001 
Prevádzkovateľ: MEDMES s.r.o Hranice, K&H 
KINETIC a.s. Slovenska Ľupča 
 
Potenciál veternej energie je na Slovensku  ako vnútrozemskej krajine nízky, nachádza sa tu len 
málo vyhovujúcich oblastí a konkrénych lokalít vhodných z hľadiska veterných podmienok. 
Všeobecne sa udáva, že prijateľné podmienky na využívanie veternej energie sú v miestach  s 
priemernou celoročnou rýchlosťou vetra vyššou ako 5m/s. V rámci Slovenska Čadca nepatrí medzi 
lokality s priaznivejšími podmienkami pre využívanie veternej energie. V jej prípade by boli 
z technického hľadiska využiteľné iba lokality na hrebeňoch hôr, ale toto umiestnenie by vytváralo 
negatívne vizuálne efekty. 
 
Geotermálna energia sa v súčasnosti nevyužíva, v porovnaní s inými regiónmi (Liptov, Rajec, 
Podunajsko, Turiec) sú jej zdroje menej priaznivé z hľadiska teploty ale aj hĺbky, v ktorej sa 
nachádzajú.   
Možnosti využívania geotermálnej energie sú zatiaľ len prostredníctvom tepelných čerpadiel. 

Tepelné čerpadlá sa javia ako veľmi vhodné, osobitne pre rodinné a obytné domy. 

Vodná energia sa v súčasnosti ne energetické účely nevyužíva. Vodné toky (rieky a potoky) sú 
v tejto lokalite na svojich horných úsekoch, v dôsledku č oho majú nízke a navyše aj sezónne 
kolísavé prietoky. Rieka Kysuce však technicky využiteľným potenciálom pre MVE disponuje.  

Solárna energia vhodná najmä pre rodinné domy a obytné domy, ale solárne „polia“ s vyšším 
inštalovým výkonom skôr predstavujú narušenie typického rázu krajiny.  

Z uvedených dôvodov je osobitne dôležité klásť dôraz na úspory na strane spotreby energie 
nakoľko produkčné možnosti alternatívnych foriem jej získavania sú pri súčasne známych a v praxi 
aplikovaných technológiách pomerne nákladné a aj obmedzené, ak nechceme využívaním narúšať 
iné stránky/prvky životného prostredia. 

Mosty U Jablunkova 

Obnoviteľné zdroje energie sa doposiaľ využívajú len vo veľmi malom a rozsahu.  Najväčší 
potenciál vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie predstavuje energia z biomasy. 
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Predovšetkým drevná štiepka a drevný odpad, ktorých predpokladom je dostatok zalesnenej pôdy. 
Väčšiemu využívaniu bráni najmä finančná náročnosť spojená so spracovaním a skladovaním 
biomasy a relatívne dlhá doba návratnosti vložených prostriedkov. 
 
Potenciál veternej energie je v Českej republike ako vnútrozemskej krajine, všeobecne nízky, 
v Česku je z hľadiska vhodných veterných podmienok málo vyhovujúcich oblastí a konkrénych 
lokalít. Všeobecne sa udáva, že prijateľné podmienky na využívanie veternej energie majú lokality, 
kde je priemerná celoročná rýchlosť vetra vyššia ako 5m/s. Mosty u Jablunkova nepatria medzi 
lokality s veľmi vhodnými podmienkami pre využívanie veternej energie. Využiteľné by boli iba 
lokality na hrebeňoch hôr, ale tu nie sú prijateľné z hľadiska silne negatívnych vizuálnych efektov 
v chránenej krajine – CHKO Beskydy a Európsky významná lokalita. 
 
Geotermálna energia sa v súčasnosti nevyužíva, jej zdroje sú menej priaznivé z hľadiska teploty 
ale aj hĺbky, v ktorej sa nachádzajú.   
 
Slnečné kolektory a fotovoltické panely vhodné len na rodinné domy iné stavebné objekty, 
s výnimkou objektov tradičnej architektúry (pretože nie sú pamiatkovo chránené legislatívne 
prekážky tu nie sú ale narúšalo by to ich vzhľad ako aj obce).  
 
Vodná energia z povrchovej vody – miestne toky sú v tejto lokalite na svojich horných tokoch, 
v dôsledku čoho majú nízke a navyše aj kolísavé prietoky a ich technicky využiteľný energetický 
potenciál pre malé vodné elektrárne je nevýznamný.  
 
 

1.7 Estetika urbanizovaného prostredia 

V urbanizovanej krajine všeobecne prebiehajú zmeny v územno-priestorových a v organizačno-
správnych vzťahoch, menia sa vlastnícke a užívateľské vzťahy, zvyšuje sa dynamika rastu sídiel, 
často bez dostatočnej kontroly a regulácie, vznikajú nové typy  funkčných areálov priamo v sídlach 
alebo v ich blízkosti.  Tieto je potrebné integrovať  s jeho ostatnými systémami, rekultivovať 
devastované priestory a pod. Obraz mesta a obce sa postupne mení, v dôsledku významných 
investičných aktivít najmä v oblasti bývania, dopravy, vybavenosti a verejných priestorov sídiel. 
Zvýšený dôraz sa kladie na prítomnosť prírodných prvkov v rámci sídla.  

Na rozdiel od minulosti nestačí len kvantifikovať zastúpenie zelene v urbanizovanom prostredí, 
prípadne určiť jej funkciu a usporiadanie (ukazovatele a smernice v ÚSES). Úsilie by malo viesť 
k postupným kvalitatívnym zmenám prírodného prostredia vo väzbe na  dynamický vývoj štruktúr 
osídlenia a urbanizovanej krajiny. Cieľom musí byť zabezpečenie esteticky hodnotného, 
harmonického prostredia s určitou mierou schopnosti regenerácie vlastných zdrojov. Pritom ako 
prioritu treba chápať ochranu hodnôt prírody a kultúrneho dedičstva. 

Prírodné prostredie a jeho prvky sa musia stať neoddeliteľnou súčasťou tvorby urbanizovaného 
prostredia a musia sa vyvíjať dynamicky aby držali krok  s tempom vývoja sídla. 

Urbanizované životné prostredie treba estetizovať a harmonizovať. Využívať kultúrno-historický 
potenciál priestoru znamená čerpať z bohatých zdrojov jeho vývoja, nadväzovať na minulosť, 
vychovávať k poznaniu histórie tvorby krajiny, rešpektovať tradície, osobitosti a jedinečnosti 
prostredia, ochraňovať kultúrnu krajinu a významné hodnoty historických štruktúr. 

Sídlom rozumieme historicky vzniknutú formu územia, ktorá sa vyvinula v čase na danom 
priestore. Je daná geografickou polohou, odráža historický vývoj a súčasné fungovanie 
spoločnosti. Je to otvorený dynamický systém menený tokmi energie, hmoty a informácií.  
 
Charakter sídla je okrem geografických daností formovaný aj jeho funkčným zameraním. Vzťahy v 
sídlach mestského aj vidieckeho typu sa v priebehu 20. storočia radikálne menili. Dôsledkom 
mnohých zmien v tomto prostredí sú zvyšujúce sa nároky obyvateľov na sídla. Postupne sa menil 
tradičný životný štýl obyvateľstva, v dôsledku čoho sa menil aj vzhľad a charakter mesta či obce. 
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Zastavané územie samotného sídla pozostáva z niekoľkých územných častí, ktoré sa navzájom 
líšia funkčným využitím. Vo všeobecnosti urbanizované mestské a čiastočne aj vidiecke prostredie 
plní tri základné funkcie súvisiace so životnými potrebami človeka: bývanie, zamestnanie/práca 
a rekreácia/kultúra.  
 
Potreba minimalizovať náš dopad na ž ivotné prostredie je už všeobecne akceptovaná, minimálne 
v teoretickej rovine. Jedinou možnou cestou k tomu je trvalo udržateľný urbanizmus. Tento prúd 
v urbanizme sa snaží zaužívaný lineárny prístup hospodárenia zmeniť v prospech tzv.cyklického a 
v rámci možností urobiť časti urbanného celku sebestačnými, č iže nezávislými na prísune zdrojov 
spoza hraníc mesta alebo regiónu. Tento spôsob hospodárenia smeruje aj k tomu aby mestá 
svojimi vedľajšími produktmi vo forme odpadov nemali negatívny dopad za hranicou ich územia 
alebo regiónu. Samozrejme je to tendencia, želaný stav, ku ktorému sa dá dopracovať len 
čiastočne v dlhodobom horizonte. 
 
Ďalším sprievodným aspektom postupujúcej urbanizácie je zaberanie ekologický aktívneho 
povrchu zeme, napríklad parkoviskami, strechami, komunikáciami, asfaltovými alebo betónovými 
plochami.  
 
Čadca 
 
Základom pre hodnotenie krajinného obrazu mesta Čadca bola jeho zastavaná časť, ktorá sa člení 
na urbanistické okrsky: 
- Čadca centrum 
- Sihelník  
- Milošová - Podzávoz 
- Čadečka 
- Bukov – Drahošanka 
- Horelica 
- Rieka 
- Vojty 
 
Najheterogénejší charakter má Čadca centrum kam patrí centrálna mestská zóna s typicky 
mestským charakterom, sídlisko Žiarec, železničná stanica a jej zázemie a Slovena - priemyselná 
časť. Ostatné okrsky sú jednotnejšie svojom charakterom – Sihelník je sídliskom a ostatné okrsky 
sú sústredením rodinných domov prevažne vidieckeho typu. 
 
Zaužívaná metodika hodnotenia obrazu sídla využíva nasledovné kritériá: 
 
Dobovosť – pri tomto kritériu sa sleduje, či dané sídlo alebo jeho jednotlivé časti obsahujú určité 
prvky príslušnej doby. Za predpokladu, že každé obdobie prinášalo určité zmeny  charakteristické 
zásahy a pretrvávajúce stopy do tvaru sídla, môžno pre dobovosť vyčleniť určité kategórie. 
Vzhľadom na zachovanosť architektonických a urbanistických prvkov v meste Čadca sú pre toto 
mesto aktuálne/primerané nasledovné kategórie „dobovosti“: 
1. historická – prvky starších časových horizontov (do roku 1960) 
2. súčasná – prvky súčastného štýlu a nedávnej minulosti (po roku 1960) 
3. neurčitá – zmes rôznych prvkov a období, kde zložka – skupina prvkov nedominuje nad inými. 
Jednotlivé okrsky možno hodnotiť z hľadiska dobovosti ako neurčité, súčasné (Sihelník) 
a historické (s istými výhradami Rieka). 
 
Estetickosť – zmyslom estetického hodnotenia je zhodnotiť tvorbu a socio-ekonomické premeny 
krajiny ako proces kultúrotvorný. V tomto prípade boli vyčlenené tieto kategórie: 
1. estetická – minimum vizuálne rušivých prvkov 
2. málo estetická – zvýšený nie však prevažujúci podiel vizuálne rušivých krajinných prvkov 
3. neestetická – prevažujúci podiel vizuálne rušivých krajinných prvkov. 
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Ako estetické možno hodnotiť časť okrsku Čadca centrum – Stred a okrsky so zástavbou 
rodinných domov odhliadnuc od nevhodných typov novo postavených alebo miestne nevhodných 
rekonštrukcií. 
 
Atraktívnosť – toto kritérium sme vyčlenili na základe obývateľnosti a potenciálneho rozvoja 
daného územia 
1. atraktívna 
2. málo atraktívna 
3. neatraktívna. 
 
Celkový vizualný dojem – obraz mesta je ovplyvnený: 

" fyzicko-geografickou lokalizáciou – v údoli rieky medzi Javorníkmi a Kysuckými Beskydmi 
" charakterom leso – a poľnohospodárskej krajiny s rozvinutým priemyslom 
" čiastočnou likvidáciou pôvodných historických štruktúr  
" určitou symbiózou s prírodným prostredím 
" nedostatočnou vyváženosťou symbiózy pôvodnej a novej zástavby 
" mierou atraktivity prostredia 
" významným a zaujímavým podielom vegetácie 
" rezervami v dotváraní vnútromestských priestorov (drobná architektúra, oddychové miesta, 

lavičky...) 
 
Čadca ako sídelný útvar sa vyznačuje významným špecifikom – na svojom území kombinuje 
mestskú zástavbu (staršieho obdobia prelom 19. a 20.storočia ako aj novšieho obdobia – posledná 
tretina 20.storočia) s typicky vidieckym osídlením v osadách v katastrálnom území mesta. Čiže 
popri typicky mestskej, malomestskej architektúre sa tu nachádza aj vidiecka zástavba, vidiecka 
architektúra. Mesto tým poskytuje pre časť obyvateľov spôsob vidieckeho osídlenia s výhodami 
života v meste s jeho infraštruktúrou, vybavenosťou a možnosťami trávenia voľného času. Mesto 
by si tento dvojaký charakter malo pestovať, zachovávať a považovať za jednu zo 
svojich predností a osobitostí príťažlivú tak pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta. 
 
Na území mesta možno v súčasnosti pozorovať tri základné kategórie vegetácie: 
– prvky prirodzenej vegetácie - komplex prírodných a poloprírodných spoločenstiev a biotopov v 
kontaktných zónach a intraviláne, podiel tohto typu vegetácie je v Čadci veľmi významný 
a predstavuje veľkú hodnotu – osobitne súvislé lesné masívy Jurošovský vrch, Bukovská – 
Javorské, Horelická Kýčera a Briava 
 
– prvky antropogénnej vegetácie, ktoré sa do územia dostali úmyselným alebo neúmyselným 
pričinením človeka, mnohé z nich nadobudli invázny charakter, 
 
– prvky aranžovanej a priebežne manažovanej kultúrnej vegetácie, ktoré sú zastúpené plochami 
parkov, záhrad, uličných alejí a iných upravených plôch verejnej zelene. 
 
 
Mosty u Jablunkova 

Pôvodný typ architektúry sa nepodarilo zachovať v dôsledku prestavieb v 50 – 60-tych minulého 
storočia a neskorších rokoch, kedy pri zvyšovaní kvalitatívneho štandardu domového fondu 
(zmena spôsobu vykurovania, zavádzanie vodovodov, nároky na plošný štandard a počet izieb, sa 
menil aj vzhľad domov. Je to spojené so stratou pôvodného vidieckeho charakteru. Samozrejme 
nie je možné konzerovať daný stav v celej šírke a obmedzovať ľudí v skvalitňovaní si svojich 
podmienok bývania ako kľúčového prvku ich životnej úrovne, problémom je však strata znakov 
a charakteru pôvodnej architektúry typickej pre obec a jej nahradenie cudzorodou a s prostredím 
nie vždy ladiacou architektúrou. 
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Obec si však zachovala svoj urbanistický koncept – tvar zástavby pozdĺž komunikácie a až na pár 
výnimiek (skôr inej funkcie než trvalého bývania) sa zástavba nevysunula na svahy nad obcou 
a nenarušila celkový vzhľad obce ako celku 

Dnešná podoba obce je tvorená zástavbou rodinných domov skôr prímestského než vidieckeho 
charakteru miestneho pôvodného typu. Nové typy domov, resp. prestavba na nový štýl rodinných 
domov postupne vo všetkých č astiach obce vytlačili pôvodný typ architektúry rodinných domov 
a poľnohospodárskych usadlostí predstavovaný tzv. tešínskosliezskou formou architektúry 
karpatského typu. Stavby pôvodnej zástavby pochádzali z 19. storočia (prvá polovica) a 
vyznačovali sa svojimi typickými znakmi – domy so štítovou orientáciou a trojdielnym pôdorysom. 
Domy ktoré si túto charakteristiku podržali by mali byť zachované i za cenu zmeny ich funkcie 
z trvalo obytnej na rekreačnú tzv. druhé bývanie. 
 
Pôvodná urbanistická štruktúra obce a tradičný charakter jednotlivých stavieb pretrvali až do druhej 
polovice 20. storočia, v období 50-tych až 70-tych rokov sa však vzhľad obce začal výrazne meniť. 
Impulzom zmien boli jednak zmeny v spôsobe hospodárskych aktivít – pokles osôb pracujúcich 
v poľnohospodárstve – prechod na viac mechanizovanú veľkovýrobu a presun časti pracovníkov 
do sektoru priemyslu, ako aj zmeny štandardu bývania – zvýšenie komfortu. Toto všetko si 
vyžadovalo prestavbu pôvodných domov budovaných na menej náročné požiadavky ako aj odlišný 
typ novo postavých rodinných domov.  
 
V súčasnosti sa obnovujú niektoré zanedbané stavby. Medzi novostavbami sa vyskytuje tak 
kvalitná architektúra s tradičnými prvkami ako aj typy stavieb nevhodné do tohto prostredia. 
V tomto smere je nezastupiteľná úloha územného plánu a činnosť stavebného úradu. 
 
Rozhodujúcim nástrojom pre reguláciu stavebnej činnosti na území CHKO Beskydy je územno-
plánovacia dokumentácia. V roku  2007 bol vypracovaný významný koncepčný dokument 
„Preventívne hodnotenie krajinného rázu CHKO Beskydy“, ktorý je podkladom a jedným 
z východísk pre procesy tvorby územných plánov. V nových územných a regulačných plánoch je 
potrebné zapracovať zodpovedajúce regulatívy pre navrhovanú výstavbu v obci. 
 
Aktuálny Územný plán obce Mosty u Jablunkova k urbanizmu a architektúre obce poskytuje 
nasledovné: „K hlavným kompozičným zložkám obce patrí jej pôdorys a priestorový obraz. 
Pôdorys obce je daný historickým vývojom. Priestorový obraz obce je jednak vonkajší, ktorý je 
vnímaný  z dialľových pohľadov, a vnútorný – vnímaný z pohľadu chodca alebo motorizovaného 
návštevníka obce. Vo vonkajšom obraze obce sa neuplatňuje žiadna výraznějšia stavebná 
dominanta (ak odhliadneme od objektu horského hotelu Grúň). Iba kostolná veža je výraznejšou 
dominantou pri pohľade z obchvatu cesty I/11 a tvorí dominantu centra obce. Hlavnou 
kompozičnou osou obce je cesta II/474 (pôvodná trasa cesty I/11 – prejazd obcou), pozdĺž ktorej je 
sústredená podstatná časť zástavby tvorenej prevažne rodinnými domami a objektmi občianskej 
vybavenosti vrátane centra obce, ktoré je možno charakterizovať ako jadro kompozície. Tomuto 
priestoru je nutné venovať zvýšenú pozornosť a návrh riešenia tohoto priestoru by mal byť vedený 
snahou o jeho architektonické zjednotenie. Vzhľadom k pomerne kvalitnému domovému fondu tu 
neprichádza do úvahy žiadne radikálne riešenie vyžadujúce väčšie asanačné zásahy alebo 
demolácie. Pri sanácii existujúcich plôch verejnej zelene najmä v priestore centra obce 
odporúčame tieto plochy doplniť príslušným mobiliárom (lavičky, verejné osvetlenie, odpadkové 
koše a pod.). Pri návrhu spôsobu zástavby nových ucelenejších plôch rodinných domov bude 
vhodné voliť uličné formy zástavby tvorenej izolovanými rodinnými domami. Výstavbu radových 
domov neodporúčame vzhľadom k tomu, že nezodpovedá tradičnému spôsobu zástavby tejto 
oblasti Sliezska. Navrhovaná výstavba by mala vychádzať z tradičných princípov. Objekty by mali 
mať obdĺžníkový pôdorys, prípadne ďalej členený, zastrešenie by malo vychádzať z princípov 
sedlovej strechy.“ 
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1.8 Ochrana a estetika prírodného prostredia, potreby jeho revitalizácie 

 

Pre prírodné prostredie sú jeho pôvodné hodnoty najvyššou estetickou kategóriou, a preto pod 
estetikou chápeme ochranu prírody v jej pôvodných a dlhodobou ľudskou č innosťou vytváraných 
charakteristík. 

 
ČADCA 
 
Legislatívna ochrana prírody a krajiny 
 
V zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny takmer na celom území (katastrálne 
územie. Čadca a katastrálne územie Horelica) platí prvý nezvýšený stupeň ochrany. Vyšší stupeň 
ochrany sa vzťahuje na tri maloplošné chránené územia - Prírodné pamiatky, na ktoré sa vzťahuje 
štvrtý stupeň ochrany.   
 
Tvorba krajiny 
 
Vo vzťahu k tvorbe krajiny Územný plán mesta Čadca (rok 2007) konštatuje na základe 
krajinnoekologického plánu spracovaného v rámci prieskumov a rozborov následovné výsledky 
terénneho prieskumu: 
 
- zanedbanosť starostlivosti o kvalitu krajiny 
- ústup poľnohospodárskych aktivít 
- absenciu štrukturálnej organizácie krajiny 
- nekontrolovaný sukcesný proces 
- nedostatočné využívanie krajinnoekologického potenciálu. 
 
Na území mesta Čadca sa nachádzajú 3 lokality zapísané do zoznamu prírodných pamiatok 

• Prírodná pamiatka - Kamenné gule v Megoňkách 

Kamenné gule Čadca Megoňky – svetová geologická rarita, lokalita s výskytom kamenných gúľ 
veľkých rozmerov (od 0,3 m do 2,6 m v priemere) v bývalom lome a po jeho okrajoch. Pôvodne 
ležali na vodorovnej ploche, zanesené bahnom a pieskom. Horotvorné procesy ich vyzdvihli spolu 
s okolitou horninou do dnešnej polohy. Vrchné pologule, vystavené poveternostným vplyvom vody 
a mrazu, sú poškodené, spodné chránené časti sú v dobrom stave s jemnozrnnou štruktúrou. 
Prírodnou pamiatkou sú od roku 2003. Lokalita je v nadmorskej výške 575 m a rozloha chráneného 
územia tvorí 1,67 ha. 

Význam územia umocňuje nielen množstvo prirodzene i ťažbou odkrytých kamenných gúľ na 
pomerne malom priestore, ale najmä rozmery týchto kamenných gúľ. Nachádza sa tu doposiaľ 
najväčšia odkrytá kamenná guľa s priemerom asi 260 cm. Územie má význam vedeckovýskumný, 
náučný, kultúrno-výchovný, ale hlavne ako turistická atraktivita pre svoju ojedinelosť.  

Výskyt pieskovcových skalných gúľ v tejto lokalite bol objavený v roku 1988 pri ťažbe kameňa v 
lome Padyšák. Viaceré z nich boli priamo z kameňolomu odvezené na rôzne miesta (Lesostav 
Oščadnica, Považské múzeum – prírodovedná expozícia Krasňany) a jedna je osadená v 
partnerskom meste Čadca – v poľskej Toruni. Žiaľ mnohé z nich boli odvezené aj na súkromné 
účely. V súčasnosti sú priamo v lome iba pozostatky týchto gúľ, viaceré sa však nachádzajú po 
vonkajšich okrajoch lomu.  

Spolu s kysuckou obcou Klokočov tvoria Megoňky súvislý pás s výskytom zlepencových gúľ – 
ojedinelých prejavov guľovitej odlučnosti flyšových sedimentov, pričom ide o najväčšie  nálezisko 
tohto druhu v Európe.  

 



38 
 

• Prírodná pamiatka Bukovský minerálny prameň 
 
Prírodná pamiatka Bukovský minerálny prameň ľudovo nazývaný aj "vajcovka" sa nachádza v 
lokalite Bukov v údolí Bukovského potoka, asi 1km od centra mesta. Prameň bol vyhlásený za 
prírodnú pamiatku v roku 1973, nachádza sa v nadmorskej výške 500 m a rozloha chránenej 
prírodnej pamiatky predstavuje 120 m2. 
 
Ide o slabo mineralizovaný siričitý prameň. Pamiatkovo je chránený  tento siričitý prameň ako 
charakteristický jav flyšového pásma. Predmetom ochrany je mineralizovaný prameň s obsahom 
sírovodíka (H2S) pre vedecko-výskumné, poznávacie a kultúrno-výchovné ciele. Vyvierajúca 
mineralizovaná voda má charakteristický zápach spôsobený výronom plynov. Zaujímavosťou 
prameňa je zníženie jeho výdatnosti v čase  medzi siedmou a deviatou hodinou rannou. 
 
Prameň pôvodne vytekal v lese nad Bukovským  potokom, po výstavbe cesty dolinou bol jeho 
odtok prevedený rúrou popod cestu. Výtok bol upravený a dnes voda vyteká z kamennej  steny 
rovno do potoka. Rekonštrukciu iniciovalo Informačné centrum mesta Čadca a realizovalo ju v 
spolupráci s mestom Čadca, štátnym podnikom Lesy SR a nadšencami v roku 2007.  
 

• Prírodná pamiatka Vojtovský minerálny prameň  

Chránený prírodný výtvor „Vojtovský Prameň“ vyviera v smrekovom lese, cca 15 m od ľavého 
brehu Vojtovského potoka. K prameňu je prístup od záveru osady „U Vojty“ v Čadci,  lesným 
chodníkom vedúcim proti toku Vojtovského potoka. Prameň vyviera v studničke vymurovanej 
z prírodného kameňa. Táto je prekrytá drevenou šindľovou strieškou trojuholníkového tvaru . Voda 
z prameňa voľne odteká do Vojtovského potoka. 
 
Pramene (3) sú pomenované podľa svojho výskytu - všetky tri pramene sa nachádzajú na 
severnom svahu Vojtovského kopca. 
  
Hlavný Vojtovský minerálny prameň sa nazýva aj "slaná voda" a nachádza sa asi 1,2 km z 
východzej zastávky. Prameň je málo výdatný, nemá výraznejšiu mineralizáciu, dochádza 
k intenzívnym výronom (7-20 sekundové intervaly). Od roku 1973 je vyhlásený za prírodnú 
pamiatku. Je to prírodný prameň sódno-uhličitanovej vody. Z prameňa pravidelne prebubláva 
metán. Podľa odborníkov jeho vysoká čistota poukazuje na hĺbkovú súvislosť s uhoľnými ložiskami. 
Na povrch sa dostáva systémom zlomov, pričom vytláča i minerálnu vodu. Prameň je jeho okolie 
sú upravené, vrátane sedenia pre návštevníkov. 
 
Druhý prameň sa nachádza asi 15 minút od konečnej autobusovej zastávky Vojty. Ide o minerálny 
prameň natrium-bikarbonového tyipu s nepravidelne silným výronom metánu. Tretí prameň je 
najmenej známy, vedie k nemu značený chodník od druhého prameňa.  
 
Voda svojim složením je obdobná ako minerálna voda v Bukove, lebo sú na rovnakom tektonickom 
zlome. Voda ale presakuje do okolia, ktoré pôsobí ako bažina. V blízkosti posedenie s peknou 
vyhliadkou po okolí. 
 
Pamätné stromy  

Na území mesta Čadce sa nachádza 19 pamiatkovo chránených stromov. Všetky sú sústredené 
v parku areálu kostola svätého Bartolomeja. Ich predpokladaný vek je približne 280 rokov a sú to 
lipy veľkolisté. Pamiatkovo chránené sú od roku 1996, v dobe ich vyhlásenia za pamiatkovo 
chránené pozostávala táto skupina stromov z 26 jedincov. 
 
V ochrannom pásme stromov v okruhu minimálne 10 m od kmeňov stromov platí druhý stupeň 
ochrany. 
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Mosty u Jablunkova 

Starostlivosť o ochranu životného prostredia vrátane vypracovania plánov starostlivosti o Chránené 
krajinné oblasti (časť územia obce Mosty u Jablunkova je súčasťou CHKO Beskydy) je 
v kompetencii Ministerstva životného prostredia ČR, ktoré si pre túto problematiku zriadilo 
Agentúru ochrany prírody a krajiny ČR ako aj jednotlivé správy CHKO (v našom prípade Správa 
CHKO Beskydy). „Plán starostlivosti o CHKO Beskydy na obdobie 2009 – 2018“ slúži ako podklad 
pro iné druhy plánovacích dokumentov a pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.  
 
CHKO Beskydy, ktorej súčasťou je aj západná časť katastra obce Mosty u Jablunkova, je typom 
krajiny s prevažujúcim lesným porastom, ktorá bola formovaná dlhodobým pôsobením ľudskej 
činnosti. V rámci nej dominovalo pastierstvo. Charakteristickým rysom tejto krajiny je striedanie 
rozsiahlych lesov, pasienkov, lúk, remízok a obytnej zástavby. 
 
Ciele ochrany prírody a krajiny na území CHKO Beskydy je definovaný Výnosom o zriadení CHKO 
Beskydy: „Poslaním je ochrana všetkých hodnôt krajiny, jej vzhľadu a jej typických znakov 
i prírodných zdrojov a vytváranie vyváženého životného prostredia; k typickým znakom krajiny 
patria najmä jej povrchový ráz vrátane vodných tokov a plôch, jej vegetačný kryt a voľně žijúce 
živočišstvo, rozvrhnutie a využívanie lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vo vzťahu k 
nemu tiež rozmiestnenie a urbanistická skladba sídiel, architektonické stavby a miestna zástavba 
ľudového charakteru.“  
 
Na základe uvedeného ochrana prírody musí byť zameraná na zachovanie a ochranu všetkých 
existujúcich lesných spoločenstiev, zvyšovanie ich ekologickej stability, zachovanie typických 
nelesných ekosystémov a udržiavanie ich druhovej pestrosti,  ochranu a obnovu vodných 
ekosystémov, vytváranie vhodných životných podmienok pre ohrozené a chránené druhy rastlin 
a živočíchov. 
 
V rámci ochrany krajiny musí byť dôraz na zachovanie a ochranu typického krajinného rázu 
a udržanie pestrosti a relatíivnej nezastavanosti krajiny. 
  
Ochrana krajinného rázu 
 
Krajinný ráz sa definuje ako prírodné aj človekom formované podmienky konkrétneho priestoru, 
ktoré spolu vytvárajú charakter danej krajiny. Ochrana charakteru krajiny sa teda týka tak ochrany 
prírody samotnej ako aj spôsobu jej využívania človekom. 
  
Územie obce Mosty u Jablunkova predstavuje kultúrny typ krajiny, s určitou mierou rovnováhy 
medzi prírodnými prvkami a zásahmi človeka. Pre zachovanie charakteru krajiny je potrebné 
zabrániť zmenám architektonických a urbanistických znakov obce - prejavujúcich sa osobitne vo 
veľkosti stavieb, použitých materiáloch, farebnom prevedení, rozšiřováním sídiel vedúcich až ku 
spájaniu obcí a zahusťovaniu tradične nezahustenej – rozptýlenej zástavby. Ďalším rizikom je 
ohrozenie existencie typických nezalesnených plôch na svahoch či hrebeňoch, plánovaným alebo 
najmä samovoľným zalesňovaním.  
 
Vzhľadom k vysokému podielu lesov má výrazný vplyv na charakter krajiny spôsob hospodárenia 
v nich. Osobitne to platí o pohľadovo exponovaných plochách a pohľadových horizontoch. 
 
Lesy a hospodárenie v nich 
 
Hlavným problémom intenzívneho lesného hospodárenia je udržanie a posilnenie menej 
zastúpených lesných drevín, často sa vyskytujúca zjednodušená štruktúra porastov, úbytok 
porastov najvyšších vekových kategórií a nedostatok odumretého dreva ako potrebného biotopu 
pre mnohé druhy ohrozených organizmov. 
 
Hospodárenie v lesoch popri produkčnej funkcii musí rešpektovať aj ich mimoprodukčné funkcie 
medzi ktorými je veľmi dôležitá funkcia zachovania biologickej rozmanitosti. 
 
Časť lesných porastov by mali tvoriť porasty zmiešané, druhovo, vekovo a priestorovo 
diferencované (porasty pozostávajúce prevažne z pôvodných drevín, č iže smrek s listnatými 
drevinami a jedľou), s vysokou ekologickou stabilitou. Pri obnove lesných porastov by mala byť 
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maximálne využívaná prirodzená obnova. V lesoch by mala zostávať časť odumretého dreva pre 
udržanie biodiverzity.  
 
Rastliny / Flóra 
 
Zásadný význam pre ochranu prírody a krajiny majú tie druhy rastlín, ktoré tvoria základ prírode 
blízkych lesných a zachovaných nelesných spoločenstiev. Teda druhy, ktoré sa ešte hojne a bežne 
vyskytujú. Práve ony vytvárajú priaznivé prostredie pre celý rad ďalších organizmov, vrátane 
vzácných a najmä chránených druhov rastlin. 
 
Z toho vyplýva, že základom ochrany vzácnych a najmä chránených rastlín je ochrana  prírode 
blízkych lesných společenstiev a zachovaných lúk a pasienkov  neovplyvnených hnojením 
a dosievaním. 
  
Lesy zaberajú značnú časť rozlohy katastrálneho územia obce, konkrétne 61,68%, čo tvorí 
2094,62 ha. Ich charakter a stav sa preto zásadne premieta do druhovej skladby flóry a fauny. 
Preto koncepcia ochrany prírody musí vychádzať  z presadzovania a podpory prírode blízkého 
hospodárenia v lesoch. 
 
Nezalesnené plochy vznikli dlhodobou hospodárskou č innosťou č loveka. Po zániku pôvodného 
salašníctva nastalo obdobie postupného zalesňovania rozsiahlých odlesnených plôch. V dôsledku 
toho sa zachovali len pomerne malé časti pôvodných lúk a pasienkov., jednotlivé enklávy sú často 
celkom izolované uprostred vysadených lesných porastov. Z krajinárskeho i ekologického hľadiska 
predstavujú reliktnú časť krajiny a ako také by mali byť prísne chránené najmä pred zalesňovaním 
(samovoľným). 
 
Na vzhľad krajiny – krajinný ráz má výrazný vplyv aj spôsob využívania poľnohospodárskej pôdy.  
V katastrálnom území Mostov u Jablunkova poľnohospodárske pozemky tvoria 30,9 % plôch. 
V štruktúre poľnohospodárskych pozemkov prevládajú trvale trávnaté porasty – až 58,06% zo 
všetkých poľnohospodárskych plôch a orná pôda zaberá 36,39 %. 
 
Na území obce sa nachádzajú aj 3 prírodné pamiatky, konkrétne: 
 

• Prírodná pamiatka Pod Hájenkou Kyčera 

Pod Hájenkou Kyčera je prírodná pamiatka evidenčné číslo 1332, ktorá se nachádza severne od 
obce a je v správe AOPK Ostrava. Dôvodom ochrany je pramenisko a zarastajúce rašelinisko 
s cennou vegetáciou ohrozených a chránených rastlín. 

Zarastajúce rašelinisko a pramenisko sa nachádza na okraji lesného komplexu s výskytom 
chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Tento biotop sa podarilo uchrániť pred 
zánikom vplyvom postupnej  sukcesie. Územie bolo po dlhý čas (až do roku 1994) ponechané 
prirodzenej sukcesii, kedy bola vykonaná plošná redukcia krovín a v nasledujúcich rokoch bola 
prírodná pamiatka už pravidelne kosená.  

Oblasť bola vyhlásená za prírodnú pamiatku v roku 1990 a rozkladá sa na ploche 6,75 ha,  
v nadmorskej výškec 590 až 610 metrov.  

• Prírodná pamiatka Vřesová stráň 

Prírodná rezervácia Vřesová stráň - zarastajúca rašelinná lúka a svahové pasienky s priľahlým 
prevažne smrekovým lesom sú biotopom mokradných druhov  živočíchov a vzácnych ohrozených 
druhov rastlín. PR Vřesová stráň bola vyhlásená prírodnou pamiatkou v roku 1990 a zaberá 
rozlohu 7,81 ha. Nachádza sa v nadmorskej výške 525 – 580 m. 
 
V strednej časti tohto územia se vytvorili rašelinné lúky, na ktoré naväzujú striedavo vlhké lúčne 
společenstvá, v ktorých majú optimálne podmienky vzácne druhy rastlín. Suché  pasienky na 
svahoch v juhovýchodnej časti sú porastené jalovcom a inými druhmi kríkov. Zalesnenú časť tvoria 
druhotné smrečiny s výskytom bielokôrovej brezy, borovice lesnej, smrekovcom opadavým a 
javorom klenom.  
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Plocha prírodnej pamiatky je pravidelne kosená, vhodnejšie by však bolo zavedenie extenzívneho 
spásania. 
 

• Prírodná pamiatka Motyčanka  

Prírodná pamiatka Motyčanka je podmáčanou lúkou, která sa nachádza na miernom svahu v 
oblasti prechodu Moravskosliezských Beskyd do Jablunkovskej brázdy. Nacháza sa v nadmorskej 
výške 579 - 583 m pri ceste z Mostov u Jablunkova do osady Filůvka. Vyhlásená prírodnou 
pamiatkou v roku 1990, evidenčné číslo 1347. Celková rozloha predstavuje len 0,23 ha.  

Predmetom ochrany je lúka s početnou populáciou vzácnych rastlín. Zmyslom ochrany je 
zachovanie celého mokradného ekosystému, ktorý je ž ivotným prostredím viacerých  vzácných, 
ohrozených, chránených ale i celkom bežných druhov  rastlin a živočíchov. 

Lokalita je nezalesnená, z väčšej č asti ju obklopujú kultúrne smrekové porasty. V jej 
bezprostrednej blízkosti sa stavia dom, delí ich len nespevnená lesná/poľná cesta. 

Podobné biotopy boli v minulosti frekventovanou súčasťou beskydskej prírody a krajiny, dnes se 
jedná o vzácne a ustupujúce krajinné prvky. Asi do roku 1990 bola lúka pravidelne kosená na 
seno. V súčasnosti jej údržbu zabezpečuje Správa CHKO Beskydy. 

Pamätné stromy  

V Mostoch u Jablunkova je vyhlásených spolu 5 pamätných stromov, a to dva duby červené, dve 
lipy veľkolisté a javor klen. 

Druh stromu Výška Obvod Vek Rok vyhlásenia 
Dub červený  30 m  261cm 130 rokov 1999 
Dub červený  30 m  300cm 130 rokov 1999 
Javor klen  16 m  295cm 150 rokov 1999 
Lipa veľkolistá  24 m  400 cm 200 rokov 1972 
Lipa veľkolistá  24 m  430cm 200 rokov 1972 
      
Pre všetky pamätné stromy je zákonom určené ochranné pásmo, ktoré tvorí kruh s polomerom 
desaťnásobku priemeru kmeňa. Stromy sú v starostlivosti Správy CHKO Beskydy, ktorá pravidelne 
sleduje ich zdravotný stav, zabezpečuje vhodné ošetrovanie a údržbu.   
 

 

1.9 Hmotné kultúrne dedičstvo 

Cieľom ochrany kultúrnych pamiatok a ďaľších hodnotných objektov je uchovávanie historického 
dedičstva pre poznávanie histórie súčasníkmi aj ďalšímí generáciami, zachovanie autenticity 
a integrity prostredia sídiel, zapojenia pamiatok do sociálno-ekonomického rozvoja, zvýšenie 
atraktívnosti oboch sídiel pre návštevníkov, pestovanie pocitu hrdosti a lokálpatriotizmu domácich 
obyvateľov. 

Čadca 

Vznik a vývoj obce 
 
Vznik Čadce sa datuje v druhej polovici 16. storočia. Osídľovanie začali Valasi postupne 
kolonizujúci pohoria Západných Karpát smerom od východu. Prvá písomná zmienka o Čadci 
pochádza z roku 1565 („dorf Tzaczka“) a týka sa sporov kolonizátorov zo slovenskej (vtedy 
uhorskej) a sliezskej strany. V roku 1572 sa v urbári Budatínskeho panstva uvádza ako „Wes 
Czatza“. V ďalších historických prameňoch sa uvádzajú názvy Chatcha,  Czacza, Szattza, Chatza, 
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Čatca, Czača. Súčasná podoba názvu mesta sa začala používať až po vzniku československej 
republiky – po roku 1918. 
 
V písomnej zmienke z roku 1676 sa už spomína prvá rímskokatolícka farnosť a jej prvý (drevený) 
kostol, zasvätený sv. Bartolomejovi. Čadca sa stala cirkevným strediskom horných Kysúc. 
Postupne sa tu usadzovali aj prví remeselníci a obchodníci. 
 
V ďalšej etape osídľovania, v literatúre označovanej ako kopaničiarsk a boli postupne kolonizované 
aj doliny, ktoré sú dnes súčasťou mesta, resp. sa nachádzajú v jeho katastri. Tým sa vytvoril veľmi 
pestrý systém osídlenia v dolinách a časom sa po okolitých stráňach vyvinuli aj samostatné osady 
vzdialené aj niekoľko kilometrov od stredu mesta. 
 
Od počiatkov prechádzala cez mesto krajinská cesta z Uhorska do Sliezska, tzv. medená cesta pri 
ktorej bola v Čadci zriadená mýtna (colná) stanica.  V roku 1735 si postavili obyvatelia murovaný 
kostol a v roku 1731 sa spomína aj prvá škola.   
 
V roku 1769 prešla Čadca z Budatínskeho panstva Suňogovcov do vlastníctva Esterházyovcov, 
ktorí mali sídlo na hrade Strečno. Územné spory medzi Uhorskom a Slovenskom sa vyriešili v roku 
1773, keď sa Čadca stala dištriktom strečnianskeho panstva. Tento rozvojový proces bol zavŕšený 
9. januára 1778, keď kráľovná Mária Terézia povýšila obec „Czatza“ na mestečko (oppidum) s 
právom konať štyri výročné jarmoky. Vtedy mala Čadca už 397 domov a 2616 obyvateľov. O 
dvadsať rokov sa počet obyvateľov zvýšil na 4114. Čadca bola vtedy najväčším sídlom v 
Trenčianskej stolici.  
 
Poddanské povinnosti boli v meste zrušené v roku 1848. V decembri 1848 v meste sídlila 
Slovenská národná rada na čele s vodcami povstania Ľudovítom Š túrom a Jozefom Miloslavom 
Hurbanom. V Čadci vydali aj výzvu k národu, v ktorej vysvetlili ciele povstania a vyzvali obyvateľov 
k vstupu do dobrovoľných vojsk. Túto historickú udalosť pripomína pamätník na Námestí slobody.  
 
Koncom 19. storočia sa začína v meste rozvíjať aj priemyselná výroba, najmä spracovanie dreva. 
Podnetom k tomu bolo otvorenie Košickobohumínskej železnice v roku 1871, ktorá bola v roku 
1885 rozšírená o spojku cez Skalité na poľský Zwardoň. Čadca sa tak stala železničným uzlom 
medzinárodného významu. 
 
Popri spracovaní dreva začala svoju činnosť v roku 1903 aj textilná továreň na výrobu súkna, ktorá 
zamestnávala 300 robotníkov a cez vojnu až 500 ľudí. 
 
Najvýraznejší hospodársky vzostup zažilo mesto v druhej polovici minulého storočia. Hneď po 
vojne bola obnovená výroba v textilnej továrni Slovena a postupne sa rozrastal aj strojársky podnik 
Tatra, ktoré ku koncu 80. rokov zamestnávali spolu skoro 5000 pracovníkov. Za prácou sa do 
mesta sťahovali ľudia z okolitých obcí, pre ktorých sa stavali nové byty na sídliskách pri Kysuci, U 
Hluška, Martinkov potok, Žarec a Kýčerka. Zároveň sa budovali nové školy, obchodná sieť a 
zdravotné zariadenia. Mesto postupne získavalo vybavenosť, ktorá charakterizuje mestské sídla 
na začiatku nového tisícročia. 
 
V posledných rokoch vďaka obnoveniu železničného spojenia s Poľskom, budovanou diaľnicou do 
Poľska, spolupráci v rámci Euroregiónu Beskydy začína mesto profitovať zo svojej polohy, ktorá 
v minulosti bola skôr nevýhodou (excentrická v rámci Slovenska). 
 
Z načrtnutej histórie - vývoja mesta sa zachovalo len relatívne malo hmotných pamiatok a  o to je 
potreba starostlivosti o zachovaných historických objektov – kultúrnych pamiatok naliehavejšia. 
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V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR sú zapísané tieto národné kultúrne pamiatky: 
  

- Kostol  sv. Bartolomeja 

Rímsko-katolícky kostol sv. Bartolomeja. Postavený v rokoch 1734-35 v barokovom slohu. 
Obdľžníkového tvaru s polkruhovým záverom, jedno-loďový, jednovežový, dvojkaplnkový. Prešiel 
viaćerými prestavbami, respektíve obnovami v rokoch  1751-53, 1778, 1783, 60.-70.rokoch 
20.storočia. Druhové určenie pamiatkového objektu – architektúra. Využitie – zariadenie cirkvi 
a náboženských spolkov. Dátum vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  06.11.1990. Súčasný stavebno-
technický stav – vyhovujúci. 

- Park 

Park – historická zeleň okolo kostola (chránené lipy). Predpokladaný vznik v priebehu 18.storočia, 
úpravy koncom 20.storočia. Druhové určenie pamiatkového objektu – historická zeleň. Využitie – 
parky. Prevládajúci sloh prírodno-krajinársky. Dátum vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  06.11.1990. 
Súčasný stavebno-technický stav – vyhovujúci. 

V areáli parku sa nachádza 19 líp veľkolistých, ktoré sú zapísané do zoznamu chránených stromov 
v Žilinskom kraji. Zoznam chránených stromov bol vyhlásený všeobecne záväznou vyhláškou 
Krajského úradu v Žiline č. 5/1996 zo 17.12.1996. 
 

Sochy v areáli kostola  

- Stĺp s podstavcom a socha sv, Jána Nepomuckého I 

Vznik 1773, Sloh neskoro barokový. Druhové určenie pamiatkového objektu – výtvarné umenie. 
Využitie - drobná architektúra. Dátum vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  06.11.1990. Súčasný 
stavebno-technický stav – narušený. 

- Stĺp s podstavcom a socha sv, Jána Nepomuckého II 

Vznik druhá polovica 18.storočia, vykonané zmeny v roku 2000. Sloh neskoro barokový. Druhové 
určenie pamiatkového objektu – výtvarné umenie. Využitie - drobná architektúra. Dátum vyhlásenia 
za kultúrnu pamiatku  21.2.1967. Súčasný stavebno-technický stav – vyhovujúci. 

- Stĺp s podstavcom a socha sv, Jána Nepomuckého III 

Vznik 1772. Vykonané zmeny v druhej polovici 20.storočia. Sloh neskoro barokový. Druhové 
určenie pamiatkového objektu – výtvarné umenie. Využitie - drobná architektúra. Dátum vyhlásenia 
za kultúrnu pamiatku  06.11.1990. Súčasný stavebno-technický stav – narušený. 

- Podstavec so sochami a kartušami  

Doba vzniku niekedy koncom 18.storočia. Datovanie zmien okolo roku 1930 a 2000. Prevládajúci 
sloh - barok ľudový.  Druhové určenie pamiatkového objektu – výtvarné umenie. Využitie - drobná 
architektúra. Dátum vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  21.2.1967. Súčasný stavebno-technický stav 
– pamiatkový objekt je v štádiu obnovy, v reštaurovaní. 

- Socha Panny Márie pri kríži 

Doba vzniku pravdepodobne koncom 18.storočia alebo začiatkom 19.storočia. Datovanie zmien 
okolo roku 1930 a 2000. Prevládajúci sloh - barok ľudový.  Druhové určenie pamiatkového objektu 
– výtvarné umenie. Využitie - drobná architektúra. Dátum vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  
21.2.1967. Súčasný stavebno-technický stav – pamiatkový objekt je v štádiu obnovy, 
v reštaurovaní. 
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- Socha sv. Jána Evanjelistu 

Predpokladaná doba vzniku koncom 18.storočia alebo začiatkom 19.storočia. Datovanie zmien 
okolo roku 1930 a 2000. Prevládajúci sloh - barok ľudový.  Druhové určenie pamiatkového objektu 
– výtvarné umenie. Využitie - drobná architektúra. Dátum vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  
21.2.1967. Súčasný stavebno-technický stav – pamiatkový objekt je v štádiu obnovy, 
v reštaurovaní. 

- Socha sv. Márie Magdalény 

Doba vzniku koncom 18.storočia alebo začiatkom 19.storočia. Datovanie zmien okolo roku 1930 
a 2000. Prevládajúci sloh - barok ľudový.  Druhové určenie pamiatkového objektu – výtvarné 
umenie. Využitie - drobná architektúra. Dátum vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  21.2.1967. 
Súčasný stavebno-technický stav – pamiatkový objekt je v štádiu obnovy, v reštaurovaní. 

- Kríž s korpusom – socha Krista na kríži 

Doba vzniku koncom 19.storočia, datovanie zmien v roku 2000. Prevládajúci sloh - historizujúci.  
Druhové určenie pamiatkového objektu – výtvarné umenie. Využitie - drobná architektúra. Dátum 
vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  6.11.1990. Súčasný stavebno-technický stav – dobrý. 

Prícestná kaplnka na Husáriku 

Kaplnka Panny Márie (r.k.). Druhové určenie pamiatkového objektu - ľudové staviteľstvo. Využitie - 
drobná architektúra. Prevládajúci sloh – ľudové staviteľstvo. Vznik okolo roku 1870. Dátum 
vyhlásenia za kultúrnu pamiatku  21.9.1994. Súčasný stavebno-technický stav – vyhovujúci. 

 
Svetské stavby – 5 meštianskych domov židovských obyvateľov 

1. Hotel Reich / dnes Tatra Inn z roku 1913 

Meštiansky dom, nárožná budova. Prevládajúci sloh – neskorá secesia. Druhové určenie 
pamiatkového objektu – architektúra, využitie - hotel. Vznik v roku 1913. Dátum vyhlásenia za 
kultúrnu pamiatku  6.11.1990. Súčasný stavebno-technický stav – dobrý.. 

2. Nárožný dom Palárikova 4 

Meštiansky dom zo začiatku 20.storočia, vykonané zmeny v druhej polovici 20.storočia. 
Prevládajúci sloh - eklekticizmus . Druhové určenie pamiatkového objektu – architektúra, využitie - 
maloobchod. V súčasnosti vo vyhovujúcom stave. Zapísaný do zoznamu pamiatok 6.11.1990. 

3. Budova č. 20 na Palárikovej  

Dom bytový, radový, schodiskový. Postavený okolo roku 1911, prevládajúci sloh eklekticizmus. 
Druhové určenie pamiatkového objektu – architektúra, využitie – súkromný bytový fond. Súčasný 
stavebno-technický stav dobrý. V zozname pamiatok zapísaný 6.11.1990. 

4. Nárožná budova č. 11 Námestie slobody  

Meštiansky nárožný dom zo začiatku 20.storočia.Prevládajúci sloh - secesia. Druhové určenie 
pamiatkového objektu – architektúra, využitie - maloobchod. V súčasnosti vo vyhovujúcom stave. 
Zapísaný do zoznamu pamiatok 6.11.1990. 

5. Meštiansky dom č. 13 Námestie slobody  

Dom bytový, radový, schodiskový. Postavený začiatkom 20.storočia, prevláda secesný sloh. Stav 
vyhovujúci, predajňa maloobchodu a byty. V zozname pamiatok od 6.11.1990. 

V zozname pamiatok nie je zapísaná budova – sídlo Kysuckého múzea v secesnom slohu. 
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V Súpise pamiatok sú uvedené tieto dve budovy: 
− administratívna budova, pôvodne Okresný úrad, postavená podľa projektu arch. J. 

Chorváta, 
− mestská radnica, postavená r. 1932 podľa projektu arch. Ž. Wertheimera. Trojpodlažná, 

symetricky riešená rohová dispozícia má o dve podlažia prevýšený stredný rizalit s 
arkádou. Vertikálne pôsobenie rizalitu zdôrazňujú lizény a hodinová veža v osi kompozície. 

 
Okrem vyššie uvedených národných kultúrnych pamiatok a objektov, uvedených v Súpise 
pamiatok na Slovensku, treba zachovať aj objekty vykazujúce historicko-architektonické hodnoty a 
dotvárajúce prostredie, dôležité pre zachovanie historickej identity mesta. Ide predovšetkým  
o nasledovné objekty: 

- meštianske domy v centre Čadce 
- sakrálne objekty (kaplnky, kríže) v rámci celého katastrálneho územia mesta 
- zrubové domy v rámci rozptýleného osídlenia v dolinách a osadách – minimálne v rozsahu 

navrhovanom žemným plánom mesta Čadca (9 objektov) 
 

Mosty u Jablunkova 

Vývoj obce 

Prvé správy o osídlení Mostov u Jablunkova sú z druhej polovice 16. storočia. Obyvateľstvo se 
v tej dobe živilo chovom dobytka (pastierstvom) a horským typom poľnohospodárstva.  Mosty u 
Jablunkova boli počas  feudálneho obdobia pod Tešínsku kniežaciu komoru. Názov Mosty 
pravdepodobne pochádza od veľkého množstva malých mostov a mostíkov ponad miestne riečky 
a potoky. Obec vznikla približne pred 600 až 700 rokmi v najvyššom bode priesmyku mezi Veľkým 
Polomom na západe a Gírovou na východe, na dôležitej obchodnej spojnici, takzvanej medenej 
ceste spájajúcej Sliezsko s Uhorskom. Nad Jablunkovským priesmykom boli v stredoveku 
vybudované Šance, ktoré slúžili ako opevnenie proti nájazdom Tatarov a neskôr aj Turkov. 
Predstavujú barokové opevnenie s dobre zachovanou stavebnou dispozíciou. Postavené boli  v 
roku 1578 a v 17. storočí   boli prestavané na pravidelnom pôdoryse v tvare hviezdy. Do dnes sa 
zachovali len ich pozostatky, čiastočne zarastené stromami a kríkmi.  
 
Pôdorys, hradby a priekopy však sú stále dobre viditeľné. Hlavná úloha jablunkovských Šancí, 
úloha vojensko-strategická, nadobúdala na význame  vždy s akútnym nebezpečenstvom 
vojenského ohrozenia Sliezska. Jablunkovské Šance pozostávajúce z niekoľkých malých oporných 
bodov, predsunutých obranných pevnôstiek s valmi a priekopami rozkládajúcimi sa na celom 
sliezsko-uhorskom pohraničí mali svojim opevňovacím systémom chrániť východnú hranicu 
Tešínského Sliezska. Na existencii opevnenia strážiaceho Jablunkovský priesmyk mala záujem aj 
habsburská monarchia, ktorá tak chcela chrániť hospodársky významné územie Sliezska.  
 
Jablunkovským priesmykom viedla už od pradávna dôležitá obchodná cesta, v období stredoveku 
nazývaná medenná, pretože se po nej dovážala do Sliezska meď z hornouhorských medených 
baní. „Už v 16. storočí bola v priesmyku postavena opevnená pevnosť tzv. Staré šance (Alte 
Schanze), ktorá strážila a ovládala obchodnú tepnu vedúcu priesmykom a ktorá bola v čase 
vojnového nebezpečenstva obsadzovaná vojskom a valašskými odvedencami – tzv. vybranci. 
  
V 17. storočí, v súvislosti s hroziacim tureckým nebezpečenstvom, bolo rozhodnuté o výstavbe 
novej rozsiahlej pevnosti, ktorá by bola schopná v prípade potreby brániť dlho a účinne hranice 
krajiny. Stavba fortifikácie tzv.Veľkých šancov (Große Schanze) bola situovana severnejšie od 
Starých šancov, blížšie k dedine Mosty.  
 
V súvislosti so stavbou nového opevnenia prišlo tiež k rozšíreniu obranného pásma pevnosti, k 
vzniku šancí na Hrčave a v Javorinke (PL). Celý komplex šancí bol niekoľkokrát zdokonalený. 
Rozsiahla a radikálna prestavba pevnosti sa uskutočnila v 20. rokoch 18. storočia. Vzorom pre 
stavebných inžinierov se stalo dielo fortifikačného umenia klasika bastionových pevností 
francúzskeho maršala de Vaubana (1633 – 1707).  
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V priebehu sliezských vojen (1740 – 1745), ktoré spolu viedli cisárovna Mária Terézia a pruský kráľ 
Fridrich II., boli jablunkovské šance pruským vojskom niekoľkokrát obsadené, ale významnejšiu 
úlohu už nezohrali.  
 
Posledná rekonštrukcia šancí sa uskutočnila v roku 1808, neskôr už iba chátrali. Vojenský význam 
šancí klesal, pretože konsolidácia pomerov prispela ku kľudu v tejto časti monarchie. V roku 1848 
boli tzv. Veľké šance s konečnou platnosťou vyradené ako zastaralý pevnostný systém. Do 
dnešných dní sa z jednej z najdôležitějších pevností na vtedajšej sliezsko-uhoskej hranici tzv. 
Veľkých šanciach zachoval len náznak opevňovacích zákopov a niekoľko základných múrov.“ 

Pôvodná zástavba obce bola tvorená jednotlivými usadlosťami a rozptýlená, objekty patrili k tzv. 
karpatskému typu, lokálnej forme tešínskosliezskej. Pôvodné domy - chalupy pochádzajú z 1. 
polovice 19. storočia, mali štítovú orientaciu a trojdielne pôdorysy a mnoho sa ich v dôsledku 
následných prestavieb nezachovalo a sídlo zo značnej časti stratilo svoj historický architektonický 
charakter. Upravované i novo postavené objekty se výrazne odlišujú svojim dispozičným riešením i 
architektonickým výrazom od pôvodnej zástavby pretože ide skôr o objekty mestského alebo 
predmestského charakteru. 

V štátnom zozname nemovitých kulturných pamiatok sú zapísané: 

Šance sú na území obce jedinou nemovitou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 
37620/8-686 

Historická pamiatka - jedinečný doklad barokového opevnenia v mieste hraničného prechodu s 
dobre zachovanou stavebnou dispozíciou. Šance boli postavené v roku 1578 na ochranu  
uhorských hraníc proti Turkom. Obnova vykonaná v roku 1642 a v roku 1663 boli barokovo 
prestavané na pravidelnom pôdoryse v tvare hviezdy. Opätovná obnova vykonaná  v rokoch 1724 
- 1729. Dochovaný fragment barokového opevnenia má nepravidelný pôdorys vymedzený 
kamennými hradbami a hlinenými valmi s ochrannou priekopou.  

Návrh kostol sv. Hedviky 220 

Murovaná, omietnutá jednoloďová stavba obdlžníkového pôdorysu. Hodnotná stavba z konca 18. 
storočia, významná budova v pohraničnej obci. 

Vyhlásenie drevenice čp. 381 (parc. č. st. 222/2 k.ú. Mosty u Jablunkova) za nemovitú kulturnú 
pamiatku bolo rozhodnutím Ministerstva kultúry č.j. 3232/2008 zo dňa 23. 5. 2008 zrušené. 

Na území obce je však nutné rešpektovať a chrániť aj ďalšie objekty, ktoré svojim umiestnením a 
charakterom dokumentujú historický vývoj osídlenia a dotvárajú podhorský ráz obce (pastiersky typ 
zástavby, najmä v podhorí a na svahoch hôr). Objekty ľudovej architektúry sa, až na pár výnimiek, 
rázovitých dreveníc využívaných prevažne k rekreačným účelom, v obci nezachovali, väčšinou boli 
zbúrané alebo prestavané. 

Pre zachovanie rázu krajiny bude nutné vytvoriť predpoklady pre ich zachovanie i za cenu prevodu 
týchto objektov do rekreačného fondu. Územný plán taktiež rešpektuje ďalšie drobné sakrálne 
objekty (kaplnky, božie muky, kríže a pod.) a všetky kvalitné stavby ľudovej architektúry 
dotvárajúce charakter obce. 

 

1.10 Ciele NATURA 2000 – ich naplňanie a problémy s tým spojené 

Čadca 

Na katastrálnom území mesta Čadca nie je vyhlásené územie NATURA 2000. 
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Mosty u Jablunkova 

NATURA 2000 – celoeurópska sieť chránených území 

NATURA 2000 je sústava chránených území č lenských krajín Európskej únie, ktorej hlavným 
cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, významného nielen pre samotný príslušný členský 
štát, ale aj pre Európsku úniu ako celok. NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií 
vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, č o však vôbec nevylučuje 
hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.  

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ: 

 smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov, pre 
ktorú sa používa aj názov smernica o vtákoch - Birds Directive 
 
 smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín, nazývaná ako smernica o biotopoch - Habitats Directive. 

 
Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území: 

 osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice 
o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia 
 
 osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe 
smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu. 

Smernice kladú dôraz na to, aby výber území NATURA 2000 bol uskutočnený na základe 
vedeckých podkladov. Výsledná sústava by mala zahŕňať najhodnotnejšie územia bez ohľadu na 
vlastnícke vzťahy či súčasné hospodárske využívanie.  

Sústava chránených území NATURA 2000 nesie so sebou viaceré limity vo využívaní územia a 
môže pôsobiť ako bariéra. Ochrana druhov a biotopov by mala byť v chránených územiach 
prioritným záujmom spoločnosti a tým nadradená nad všetky ostatné ľudské činnosti. Nadradenosť 
však neznamená vylúčenie aktivít hospodárskeho charakteru z daného územia.  

Pre katastrálne územie obce Mosty u Jablunkova je aktuálne iba Územie/lokalita  európskeho 
významu, ktorá zasahuje do západnej č asti jej katastrálneho územia. Vtáčia oblasť do 
katastrálneho územia Mosty u Jablunkova nezasahuje. V rámci CHKO Beskydy sú vymedzené dve 
vtáčie oblasti - Horné Vsacko a Beskydy. 

Územie CHKO Beskydy bolo v roku 2004 zaradené medzi najhodnotnejšie európské lokality pod 
názvom Územie/lokalita Európskeho významu Beskydy (CZ0724089) v celkovej rozlohe 
120 358 ha. Toto zaradenie územia CHKO Beskydy do sústavy Natura 2000 znamená 
predovšetkým ocenenie prírodných hodnôt Beskýd na strane jednej ako aj vyjadrenie záujmu 
Európskej únie zabezpečiť im potrebnú ochranu a starostlivosť na strane druhej. V prevažnej miere 
však doterajší režim mal zostať nezmenený, pretože spôsob využívania krajiny je väčšinou 
v súlade s prírodou. 

Malebná beskydská krajina vznikla koexistenciou človeka a miestnej prírody. Človek toto 
prostredie najviac spoluvytváral svojou poľnohospodárskou (najmä pastierstvom), lesnickou 
a prirodzene aj stavebnou činnosťou. V súčasnosti a blízkej budúcnosti pri vysokom podiele  
plochy lesov je dôležité zlepšenie ich stavu cestou ich postupného návratu k pôvodnej druhovej 
štruktúre, ale pre zachovanie prírodnej pestrosti (diverzity) a atraktívnosti krajiny je dôležité aj 
zachovanie pasienkov a lúk. 

Prírode blízke  spôsoby hospodárenia v lesoch sú veľmi dôležité, pretože práve lesy majú 
nedoceniteľný význam pre prežitie mnohých druhov živočíchov, rastlín a húb ako aj pre svoju 
schopnosť zachytávať zrážky a zadržiavať zrážkovú vodu a zabraňovať povodniam. 
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Kľúčovú zásadu predstavuje zachovanie a obnova prirodzenej druhovej skladby lesa a 
ponechávanie starých stromov v porastoch. Túto zásadu presadzuje do praxe správa CHKO 
Beskydy v spolupráci s vlastníkmi lesov a ich hospodármi prostredníctvom zlepšovania druhovej 
štruktúry  lesov - vysadzovaním a ochranou jedlí, bukov, klenov, pôvodných druhov 
vysokohorských smrekov, brestov a iných pôvodných druhov. 

Cieľovým stavom je zníženie zastúpenia  nepôvodných smrekových monokultúr v prospech  
pôvodných drevín. Výrazne náročnejšou je úloha zachovania vzhľadu stavieb a charakteru 
zástavby, ktorý dodává tejto krajine jej osobitosť a pôvab.  

Celé územie CHKO Beskydy je vymedzené ako Európsky významná lokalita Beskydy. Predmetom 
ochrany v tejto Európsky významnej lokalite je 17 typov prírodných biotopov, 11 druhov živočíchov 
a 2 druhy rastlín. Plán ochrany a manažmentu predmetov ochrany je súčasťou ochrany druhov 
a biotopov zabezpečovaný v rámci celej CHKO. Značná časť „jadrových“ prírodných biotopov a 
lokalít výskytu druhov je situovaná do Maloplošných obzvlásť chránených území a starostlivosť 
o tieto územia sa zabezpečuje prostredníctvom realizacie opatrení obsiahnutých v ich plánoch 
starostlivosti. 
 
Zaradenie do sústavy NATURA 2000 si vyžaduje udržiavanie a zlepšovanie priaznivého stavu 
prírodných biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany v rámci Lokality Európskeho významu. 
Zachovanie súčasného stavu biotopov druhov a postupné zlepšovanie ich kvality. 
 
Výber území do sústavy chránených území Natura 2000 je založený na vedeckom základe. 
Opatrenia na zabezpečenie priaznivého vývoja týchto území z hľadiska ochrany prírody však berú 
do úvahy aj ekonomické, sociálne, kultúrne a špecifické regionálne požiadavky. 
 
Účelom vytvorenia Lokalít európskeho významu nie je izolovať chránené územia a vylúčiť z nich 
činnosť človeka, ale naopak, podstatou ich ochrany je zabezpečiť a podporiť tie aktivity, ktoré sú v 
súlade so záujmami ochrany prírody. Územia sústavy Natura 2000 sú súčasťou prostredia človeka, 
ktorý v nich žije, pracuje alebo ich navštevuje. 
 
Smernica o biotopoch bola prijatá na ochranu biotopov, druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú 
výnimočné z hľadiska Európskej únie ako celku. V tomto prináša radikálnu zmenu v doterajšej 
koncepcii ochrany prírody, kde sa zdôrazňovala ochrana území. Predmetom ochrany sú v prvom 
rade biotopy, rastliny a živočíchy, ktorých zachovanie je významné v európskom kontexte. Táto 
sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov 
voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území 
štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie 
biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. 
 
Sústava chránených území NATURA 2000 je celistvá európská sústava území, ktorá umožňuje 
zachovať prírodné biotopy v prirodzených miestach ich výskytu, prípadne tento stav obnoviť.  
 
Hranice územia Európsky významnej lokality Beskydy sú totožné s hranicou CHKO Beskydy. Jej 
hodnotu tvorí rozloha a zachovaný stav horských a podhorských lesov, ktoré majú prirodzenú 
druhovú i vekovú skladbu. V území se vyskytuje celý rad chránených a ohrozených druhov 
živočíchov a rastlín.  
 
Na základe horeuvedeného možno zhrnúť: 

- Režim využívania krajiny (lesov, lúk, pasienkov, poľnohospodárskej pôdy) zostane 
prevažne bez väčších zmien. Pretože doterajší spôsob akým táto krajina bola využívaná, 
nevyvoláva vo vzťahu k požiadavkám NATURA 2000 a smernici o biotopoch žiadne 
zásadné požiadavky na zmeny v spôsobe využívania krajiny. 

- Výrazne náročnejším je požiadavka na zachovanie typického vzhľadu zástavby a jej 
jednotlivých objektov, pretože tiež už v súčasnosti tento chrakter z podstatnej časti stratili, 
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resp. bol pozmenený novou výstavbou ako aj mnohými rekonštrukciami zásadne meniacimi 
pôvodný vzhľad a charakter stavieb. 

 

1.11 Osobitné danosti – nezameniteľná identita 

Prihraničné územie pokrývajúce katastrálne územie Čadce, Horelice a Mostov u Jablunkova tvorí 
priestor, ktorý popri priaznivých podmienkach pre ž ivot miestnych obyvateľov predstavuje aj veľmi 
zaujímavý a potenciálne atraktívny priestor aj pre návštevníkov. Toto územie je osobité 
a zaujímavé z mnohých hľadísk (pre mnoho motívov návštevy a viacero typov návštevníkov: 

- Zásluhou histórie, ktorá sa tu odohrávala ako aj zloženia obyvateľov, ktorí osídľovali 
a obývali toto územie, majú k nemu vzťah a je potenciálne zaujímavé pre Moravanov, 
Slezanov, Čechov, Poliakov, Slovákov, Rakušanov. 
  

- Šance fortifikačný objekt Habsburgovskej ríše, väzba na Rakúsko (možnosť zaradneia do 
okruhov po pevnostných systémoch protitureckých a iných v strednej Európe – Rakúsko, 
severné Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Česko, Maďarsko,atď. Táto 
pamiatka navyše dáva obci príbeh, ktorý je dôležity pre interpretáciu pamiatky pre 
návštevníkov ale aj obce ako celku. 
 

- Územím prechádzala historická Medená cesta z Bystrice do Sliezska a ďalej smerom na 
Balt. Jedna z najvýznamnejších ciest v strednej Európe svojej doby. Názov od prepravy 
medi, ktorá sa vozila od Banskej Bystrice, kde ju ťažila známa Thurzovsko-Fuggerovská 
mediarska spoločnosť.  
 

- Pozostatky – portál starého železničného tunela ako pamätného miesta Košicko – 
Buhumínskej železničnej trate. 
 

- Kamenné gule Megoňky, geologicky zaujímavý a v Európe nie často sa vyskytujúci jav. 
 

- Prírodné pamiatky – rašeliniská so zaujímavou flórou – aj pre náučné a poznávacie  účely. 
 

- Osobitú hodnotu predstavuje poloha – blízkosť miesta, v ktorom sa stretajú hranice troch 
slovanských krajín (ideálne miesto pre organizovanie medzinárodných podujatí folklórneho, 
umeleckého, etnografického,.... a mnohých iných zameraní. 

- Blízkosť troch krajín zvyšuje atraktívnosť aj inak štandardných turistických aktivít, obzvlášť 
tých, ktoré sú líniové, ako napríklad cykloturistika, pešia turistika. Trh tvoria minimálne tri 
krajiny, z ktorých návštevníci majú do Čadce a Mostov u Jablunkova veľmi blízko. Navyše 
ide o tri príbuzné jazyky, nevzniká jazyková bariéra, príbuznosť jazykov uľahčuje pobyt 
turistov ale aj obchodné kontakty. 
  

- Cykloturistika má na tomto území výborné možnosti – atraktívne prostredie – zvlnené ale 
nie extrémne náročné, v lesnej i otvorenej krajine, s dostatkom cieľov a zaujímavých miest 
na zastavenie (vrátane výhľadových bodov). Možnosti variantných okruhov a líniových trás 
rôznej miery náročnosti ale aj s rôznymi atraktivitami na trase, poskytujú tak športové 
vyžitie ako aj turisticky zaujímavé  miesta na poznávanie. Výhodou sú aj početné turistické 
chaty, ktoré sú cykloturistami vyhľadávané ako miesta občerstvenia a stravovania ale aj 
zaujímavosť ako objekty, často i samotným cieľom výletov. 
 

- Obdobné platí aj o pešej turistike – možnosti skvelých trás – okruhov ale aj na putovanie 
krajinou z miesta na miesto. Aj pre peších turistov platí – zaujímavé trasy pre pešiu turistiku 
ako takú a kombinované s poznávaním zaujímavých miest prírodného, architektonického, 
historického charakteru. 
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- Blízkosť k významným vysielacím trhom akými sú Ostravská aglomerácia, oblasť Bielsko-
Bialej, Žilina. Po dokončení diaľnice D3 to  bude aj z Bratislavy dostupné za približne dve 
a pol hodiny cesty autom.  
 

- Veľmi dobré dopravné spojenie po železnici aj ceste. Ďalšie vylepšenie prinesie ukončenie 
diaľnice D3 Žilina – Skalité. 
 

- CHKO Beskydy a prírodné pamiatky – možnosť náučného turizmu so zameraním na 
botaniku, zoológiu, geológiu, atď. Možnosti prípravy tématických trás v spolupráci so 
Správou CHKO Beskydy. 
 

- Turistickou zaujímavosťou je možnosť porovnávať chuť minerálok z troch odlišných lokalít v 
blízkosti mesta Čadca v priebehu pár hodím pešej chôdze. 
 

- Veľmi dobré podmienky pre vidiecky turizmus, v prípade niektorých zariadení prípadne aj 
agroturizmus (doliny a osady v Čadci, čiastočne aj v Mostoch u Jablunkova). Vidiecka 
krajina s úzkymi políčkami, terasovité polia s medznou vegetáciou, miestami tradičný 
spôsob obhospodárovania (obzvlášt zaujímavý pre agroturizmus), trvalé trávne porasty, 
nelesná drevinná vegetácia, zbytky valaského osídlenia – osady, kombinované s lesmi 
a zaujímavou prírodou.  
 

- Samotný Jablunkovský priesmyk je známy geografický pojem, čo predstavuje skvelú 
výhodu pre turistickú destináciu. 
 

- Možnosti vyrážať na výlety do troch rôznych krajín s minimálnou vzdialenosťou. 
 

- Pre účely turizmu miestne danosti Čadce a Mostov u Jablunkova možno kombinovať 
s atraktivitami a turistickými možnosťami v blízko dostupnom okolí ako sú Veľká Rača 
s lyžovaním aj pešou turistikou, CHKO Kysuce, Vychylovka – skanzen s úzkokoľajnou 
úvraťovou železničkou, Lysá Hora, Pustevy, Rožnov pod Radhoštěm, Soláň, Český Tešín, 
Cieszyn, atď.  
 

- Zjazdové lyžovanie v Mostoch u Jablunkova a na Veľkej Rači. Vynikakajúce sú však 
podmienky na bežecké lyžovanie – športový zážitok spojený s turistickým – vítaným cieľom 
sa ponúkajú chaty a hrebeňové partie s výhľadmi. Beskydská magistrála – na viac dní 
uspokojí aj náročného bežkára, na jej trase príjemné horské chaty (Studeničné, Gírová, 
Tetřev a Kamenná chata, Zuzana, Skalka, Severka). 
 

- Čadca a Mosty u Jablunkova sú veľmi dobre vzájomne prepojené, viacerými cestami pre 
motorové vozidlá ale aj lesnými cestami (vhodnými pre cyklistov, peších turistov, lyžiarov 
na bežkách, v koňskom sedle a pod.) 
 

- V ponuke niektorých zariadení a aktivít sa Čadca a Mosty u Jablunkova vzájomne doplňajú, 
napríklad v Mostoch u Jablunkova majú pekné letné kúpalisko v Čadci je k dispozícii krytý 
bazén. 
 

- Poloha na mieste stretávania sa hraníc troch krajín umožňuje pripravovať produkty 
„cezhraničné“ produkty a ponuky zahŕňajúce dve alebo tri krajiny. 
 

- Ani jedna z lokalít nie je zaťazená vysokou návštevnosťou turistov, skôr naopak. 

Vymenované zaujímavosti a možnosti nie sú zaujímavé len samy osebe, hlavnou prednosťou je 
možnosť ich kombinácie a vytvárania zaujímavých a aj netypických turistických produktov. K tomu 
je však nevyhnutná vzájomná spolupráca, vytváranie spoločnej ponuky (jednotlivé produkty), 
účinný marketing, predaj a privítanie hostí dobrými službami. 
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Uvedené danosti obidvoch lokalít predstavujú relatívne významný potenciál pre jednodennú 
návštevnosť aj pobytový cestovných ruch, skôr krátkodobý, v menšej miere sú reálne aj približne 
týždenné pobyty. Podmienky predurčujú možnosti pre športové formy cestovného ruchu – 
lyžovanie, pešia turistika, cykloturistika – trekkingová i horská, poznávacie formy orientované na 
prírodu a históriu, pobyty zamerané na relax a oddych v horskom prostredí, dôležité je organizovať 
podujatia (kultúrne, zábavné, súťažné, športové,...) ale aj menšie konferencie regionálneho 
charakteru. Pri všetkých typoch výletov a pobytov je treba využívať blízkosť ďalších dvoch krajín, 
čo je zvlášť pre návštevníkov a turistov zo vzdialenejších miest veľmi atraktívne. 

 

1.12 Zhrnutie a závery z analýz 

 

Čadca 

 
Na základe výsledkov vykonanej analýzy je na území mesta Čadca potrebné: 

− zvýšenie povedomia občanov v oblasti ochrany životného prostredia, 

− zvýšenie podielu triedených odpadov, 

− vybudovať nové zariadenia súvisiace so zberom komunálnych odpadov 

− dokončiť odkanalizovanie zostávajúcich miestnych časti, 

− revitalizovať vodné toky na území mesta, 

− realizovať protipovodňové opatrenia, 

− vypracovať súbor nástrojov na propagovanie a motivovanie občanov k ochrane životného 
prostredia 
 

Ďalšie závery z analýzy: 
 

− Čadca má prepracovaný schválený systém prostredníctvom série všeobecne záväzných 
nariadení, ktoré pokrývajú celú problematiku. S čistotou, údržbou verejných priestranstiev 
a verejným poriadkom nie sú zásadné problémy. Možnosti zlepšovania sú vo väčšej pozornosti 
tejto problematike a dôslednejšiemu využívaniu platných všeobecne záväzných nariadení. 

 
− Obnoviteľné zdroje energie sa doposiaľ využívajú len v malom a nedostatočnom rozsahu. 

Využívanie veternej energie nie je vhodné, umiestnenie veterných turbín by z technického 
hľadiska malo zmysel iba na hrebeňoch hôr, tam by však narúšalo scenériu. Vodná energia 
z povrchovej vody – miestne toky sú v tejto lokalite na svojich horných tokoch, v dôsledku čoho 
majú nízke a navyše aj kolísavé prietoky a ich energetický potenciál je relatívne málo 
významný. Technicky využiteľný potenciál má iba rieka Kysuca. Najväčší potenciál vo využívaní 
obnoviteľných zdrojov energie predstavuje energia z biomasy. Možno očakávať ich rozširovanie 
na úrovni firiem ale aj individuálnych spotrebiteľov – v rodinných domoch. Fotovoltika jej 
využívanie v rodinných domoch je v poriadku, ale jej využívanie vo veľkom – lány fotovoltických 
panelov by narúšalo opäť tradičný vzhľad prostredia ako jednej z najväčších predností 
prostredia. Z environmentálneho hľadiska sa ako vhodné a bezproblémové javia tepelné 
čerpadlá. Slnečné kolektory pre individuálnych spotrebiteľov sú tiež bezproblémové s výnimkou 
objektov pamiatkovo chránených a objektov tradičného vzhľadu, autentickej miestnej 
architektúry. Geotermálna voda – nižšia teplota a potreba hlbších vrtov, jej využitie v budúcnosti 
možné, v súčasnosti skôr cez tepelné čerpadlá. 
 

− Celkový vizualný dojem – obraz mesta je ovplyvnený: 
" fyzicko-geografickou lokalizáciou – v údoli rieky medzi Javorníkmi a Kysuckými Beskydmi 
" charakterom leso – a poľnohospodárskej krajiny s rozvinutým priemyslom 
" čiastočnou likvidáciou pôvodných historických štruktúr  
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" určitou symbiózou s prírodným prostredím 
" nedostatočnou vyváženosťou symbiózy pôvodnej a novej zástavby 
" mierou atraktivity prostredia 
" významným a zaujímavým podielom vegetácie 
" rezervami v dotváraní vnútromestských priestorov (drobná architektúra, oddychové miesta, 

lavičky...) 
" Mesto je kombináciou mestskej architektúry v centrálnej časti a typicky vidieckej 

architektúry v dolinách a osadách.Dôležité je zachovanie v pôvodnej podobe oboch týchto 
súčastí. 

 

− Územie mesta je chránená prvým stupňom ochrany, v katastri tri prírodné pamiatky, dva 
minerálne pramene a nálezisko Kamenných guľ – geologická zvlásťnosť.Pozornosť si vyžaduje 
úprava a zabezpečenie náleziska, vrátane odkrytia ďalších guľovitých útvarov.Závažným 
problémom je skutočnosť, že nálezisko sa nachádza na pozemkoch v súkromnom vlastníctve 
a vyriešenie vlastnických vzťahov, respektíve nájdenie riešenia umožňujúceho úpravu 
a sprístupnenie verejnosti, je prvoradým problémom. 
 

− Pamiatky relatívne málo početné, najstaršie z 18.storočia. Slohy barokový secesný 
a eklektistický. Z veľkej časti v dobrom a vyhovujúcom stave s výnimkou dvoch, ktoré si 
vyžadujú reštauráciu v blízkej budúcnosti aby neprišlo k nezvratným škodám. Pamiatky 
stavebné objekty – domy bytové, hotel, maloobchod – prinášajú príjmy z ich využívania, čo 
vytvára zdroje na ich údržbu a obnovu. Iné je to v prípade sôch, ktoré treba dotovať zo zdrojov 
cirkvi, mesta alebo iných externých zdrojov.Na území mesta aj ďaľšie objekty, ktoré si pre 
svoje historické a architektonické hodnoty, funkciu mestotvorných prvkov ale aj objekty 
ľudového staviteľstva, vyžadujú starostlivosť o ich zachovanie vo forme, ktorá z nich robí 
dôležité prvky v identite mesta a zvyšuje jeho atraktívnosť.  

 
− V katastrálnom území mesta Čadca sa nenachádzajú žiadne územia NATURA 2000 

 
− Obidve lokality disponujú množstvom daností využiteľných pre skvalitnenie života obyvateľov aj 

prilákania návštevníkov. Prírodné, historické, kultúrne, infraštruktúrne a iné danosti spolu 
s polohou na dotyku hraníc troch krajín predstavujú možnosti pre ich využitie v rozvoji oboch 
sídiel. Početné zaujímavosti a možnosti nie sú zaujímavé len samy osebe, hlavnou prednosťou 
je možnosť ich kombinácie a vytvárania zaujímavých a aj netypických turistických produktov. 
K tomu je však nevyhnutná vzájomná spolupráca, vytváranie spoločnej ponuky (jednotlivé 
produkty), účinný marketing, predaj a privítanie hostí dobrými službami. Uvedené danosti 
obidvoch lokalít predstavujú relatívne významný potenciál pre jednodennú návštevnosť aj 
krátkodobý pobytový cestovných ruch, najmä krátkodobý. Podmienky predurčujú možnosti pre 
športové formy cestovného ruchu – lyžovanie, pešia turistika, cykloturistika – trekkingová 
i horská, poznávacie formy orientované na prírodu a históriu, pobyty zamerané na relax 
a oddych v horskom prostredí, dôležité je organizovať podujatia (kultúrne, zábavné, súťažné, 
športové,...) ale aj menšie konferencie regionálneho charakteru. Pri všetkých typoch výletov 
a pobytov je treba využívať blízkosť ďalších dvoch krajín, čo je zvlášť pre návštevníkov 
a turistov zo vzdialenejších miest veľmi atraktívne. 

 
Mosty u Jablunkova 
 
Na základe vykonanej analýzy je na území obce Mosty u Jablunkova je  potrebné: 

− zvýšenie povedomia občanov v oblasti ochrany životného prostredia, 

− zvýšenie podielu triedených odpadov, 

− rekonštruovať existujúce vodovodné a kanalizačné siete, 
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− dokončiť odkanalizovanie zostávajúcich miestnych časti, 

− revitalizovať vodné toky na území obce 

− realizovať protipovodňové opatrenia, 

− vypracovať súbor nástrojov na propagovanie a motivovanie občanov k ochrane životného 
prostredia. 

 
Ďalšie závery z analýzy: 

− V Mostoch u Jablunkova stav čistoty a verejného poriadku na základe doterajších skúseností si 
nevyžadujú schválenie všeobecne záväzného nariadenia č i nariadení, ktoré by upravovali 
a sankcionovali priestupky voči čistote a údržbe verejných priestranstive. Stav čistoty 
a upravenosti obci je dobrý. 
 

− Obnoviteľné zdroje energie sa doposiaľ využívajú len v malom rozsahu. Využívanie veternej 
energie nie je vhodné, umiestnenie veterných turbín by z technického hľadiska malo zmysel iba 
na hrebeňoch hôr, vzhľadom na Európsky významnú lokalitu NATURA 2000 nie je možné. 
Vodná energia z povrchovej vody – miestne toky sú v tejto lokalite na svojich horných tokoch, 
v dôsledku č oho majú nízke a navyše aj kolísavé prietoky a ich energetický potenciál je 
nevýznamný. Najväčší potenciál vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie predstavuje 
energia z biomasy. Fotovoltika – možné jej využívanie v rodinných domoch, ale nie vo veľkom 
– lány fotovoltických panelov by narúšali opäť tradičný vzhľad prostredia ako jednej 
z najväčších predností a environmentálnych a estetických hodnôt prostredia. 
Z environmentálneho hľadiska sa ako vhodné a bezproblémové javia tepelné čerpadlá. 
Slnečné kolektory pre individuálnych spotrebiteľov sú bezproblémové s výnimkou objektov  
tradičného vzhľadu, autentickej miestnej architektúry. Geotermálna voda – nižšia teplota 
a potreba hlbších vrtov, jej využitie v budúcnosti možné, v súčasnosti skôr cez tepelné 
čerpadlá. 
 

− Pôvodný typ architektúry sa nepodarilo zachovať v dôsledku prestavieb v 50 – 60-tych 
minulého storočia a neskorších rokoch. Obec si však zachovala svoj urbanistický koncept – 
tvar zástavby pozdĺž komunikácie a až na pár výnimiek  sa zástavba nevysunula na svahy nad 
obcou a nenarušila celkový vzhľad. Dnešná podoba obce je tvorená zástavbou rodinných 
domov skôr prímestského než vidieckeho charakteru miestneho pôvodného typu. Tvar obce – 
urbanistickú štruktúru treba zachovať. V novej výstvabe uplatňovať tradičné prvky pôvodnej 
miestnej architektúry a snažiť sa ich obnoviť aj pri rekonštrukcách existujúcich domov.  

 
− Do časti katastrálneho územia zasahuje CHKO Beskydy. Identická č asť územia je súčasťou 

Európsky významnej lokality NATURA 2000. Z toho vyplýva celý rad úloh a opatrení vo vzťahu 
k tomuto územiu, ktoré budú dlhodobo realizované respektíve manažované Správou CHKO 
Beskydy. Celkový stav prírodného prostredia chráneného zvýšeným stupňom ochrany (CHKO) 
aj ostatného prírodného prostredia je celkovo dobrý. Na území obce sa nachádzajú aj tri 
prírodné pamiatky – mokradné spoločenstvá, ktoré sú v starostlivosti Správy CHKO Beskydy. 

 
− Stav jedinej kultúrnej pamiatky stredovekej fortifikačnej stavby je veľmi narušený a vyžaduje si 

rýchlu intervenciu. Pamiatka  po obnovení nesie má potenciál priťahovania návštevnosti – pre 
obec dôležitá aj z hľadiska rozvoja turizm. Ďalší obejkt je návrhnutý na zápis do zoznamu 
pamiatok -  kostol sv. Hedvigy. Nevyužitá príležitosť zachovania starého tunela ako technickej 
pamiatky, potrebné zachovať aspoň jeden portál. 

 
− Zaradenie do sústavy NATURA 2000 si vyžaduje udržiavanie a zlepšovanie priaznivého stavu 

prírodných biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany v rámci Lokality Európskeho 
významu. Zachovanie súčasného stavu biotopov druhov a postupné zlepšovanie ich kvality. 
Celkovo možno zhrnúť: 

" Režim využívania krajiny (lesov, lúk, pasienkov, poľnohospodárskej pôdy) zostane 
prevažne bez väčších zmien. Pretože doterajší spôsob akým táto krajina bola 
využívaná, nevyvoláva vo vzťahu k požiadavkám NATURA 2000 a smernici o biotopoch 
žiadne zásadné požiadavky na zmeny v spôsobe využívania krajiny. 
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" Výrazne náročnejším je požiadavka na zachovanie typického vzhľadu zástavby a jej 
jednotlivých objektov, pretože tiež už v súčasnosti tento chrakter z podstatnej časti 
stratili, resp. bol pozmenený novou výstavbou ako aj mnohými rekonštrukciami zásadne 
meniacimi pôvodný vzhľad a charakter stavieb. 

 
− Obidve lokality disponujú množstvom daností využiteľných pre skvalitnenie života obyvateľov aj 

prilákania návštevníkov. Prírodné, historické, kultúrne, infraštruktúrne a iné danosti spolu 
s polohou na dotyku hraníc troch krajín predstavujú možnosti pre ich využitie v rozvoji oboch 
sídiel. Početné zaujímavosti a možnosti nie sú zaujímavé len samy osebe, hlavnou prednosťou 
je možnosť ich kombinácie a vytvárania zaujímavých a aj netypických turistických produktov. 
K tomu je však nevyhnutná vzájomná spolupráca, vytváranie spoločnej ponuky (jednotlivé 
produkty), účinný marketing, predaj a privítanie hostí dobrými službami. Uvedené danosti 
obidvoch lokalít predstavujú relatívne významný potenciál pre jednodennú návštevnosť aj 
krátkodobý pobytový cestovných ruch, najmä krátkodobý. Podmienky predurčujú možnosti pre 
športové formy cestovného ruchu – lyžovanie, pešia turistika, cykloturistika – trekkingová 
i horská, poznávacie formy orientované na prírodu a históriu, pobyty zamerané na relax 
a oddych v horskom prostredí, dôležité je organizovať podujatia (kultúrne, zábavné, súťažné, 
športové,...) ale aj menšie konferencie regionálneho charakteru. Pri všetkých typoch výletov 
a pobytov je treba využívať blízkosť ďalších dvoch krajín, č o je zvlášť pre návštevníkov 
a turistov zo vzdialenejších miest veľmi atraktívne. 

 
 
 
 
 

2. Strategická časť 
 
2.1 Ciele stratégie  

Cieľom tejto stratégie je prehĺbenie dlhoročnej spolupráce partnerov mesta Čadca a obce Mosty u 
Jablunkova v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia a povýšenie tejto spolupráce na 
novú úroveň, ktorou je spoločné plánovanie aktivít a krokov uskutočňovaných v oblasti životného 
prostredia. Pod oblasťou životného prostredia sa chápu jeho nasledovné zložky: 

- Tuhý komunálny odpad. 
- Zásobovanie vodou (pitná a úžitková voda) a odpadové vody  
- Vodné toky (čistota, povodňové riziko) 
- Ovzdušie 
- Všeobecná čistota a hygiéna prostredia 
- Využívanie a potenciál alternatívnych zdrojov 
- Estetika urbanizovaného prostredia  
- Estetika prírodného prostredia, potreby jej revitalizácie 
- Hmotné kultúrne dedičstvo 
- Ciele NATURA 2000 – ich napĺňanie a problémy s tým spojené 

Z jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré sú predmetom tvorby stratégie možno 
odvodzovať aj parciálne ciele – prípravy východísk pre zlepšenie stavu životného prostredia 
v uvedených zložkách prostredníctvom následnej realizácie navrhnutých opatrení. 

Stratégia sa okrem toho zaoberá aj môžnosťami využitia osobitých daností, ktoré vytvárajú 
jedinečnú hodnotu, ktorú popri starostlivosti a zveľadovaní možno využívať aj na sociálno-
ekonomický rozvoj tohto cezhraničného priestoru.  

Nakladanie s osobitnými, špecifickými, miestnymi danosťami, ktoré vytvárajú (mali by vytvárať) 
kolorit a osobitosť obidvoch lokalít – ich nezameniteľnú identitu 



55 
 

Aby samosprávy mohli prikročiť k spoločnému plánovaniu v oblasti životného prostredia je 
nevyhnutné aby: 

− Poznali súčasný stav jednotlivých zložiek na svojej i partnerskej strane, hlavé problémy 
− Poznali priority – ciele partnera a opatrenia k dosiahnutiu týchto cieľov 
− Vytvorili a následne v praxi overili návrh spoločného plánovania – postup a spôsob 

spoločného plánovania 

Riešenie uvedených zámerov – analýza stavu, stanovenie cieľov a k nim vedúcich opatrení -   
predstavuje prvý súbor cieľov tejto stratégie. Druhá skupina cieľov sleduje   

Celkovým a hlavným cieľom v pozadí celej stratégie je samozrejme postupné zlepšovanie alebo 
zachovania (závisí od jednotlivých zložiek životného prostredia) stavu životného prostredia, ktorým 
sa vytvárajú lepšie a zdravšie podmienky pre život obyvateľov oboch partnerských obcí, 
zachováva a zvelaďuje sa prírodné a kultúrne dedičstvo, zabraňuje sa možným stratám a škodám,  
vytvárajú sa predpoklady aj pre zhodnotenie prírodných a kultúrnych daností pre socio-ekonomický 
rozvoj na oboch stranách slovensko-českej hranice. 

Stratégia vytvára možnosti aj pre spoločné investície, či už z vlastných alebo externých zdrojov, 
vrátane ERDF na podporu cezhraničnej spolupráce SR – ČR. 

Spoločným plánovaním sa oslabí „bariéra“ hranice, ktorá oddelila úvahy a aktivitz v oblasti 
životného prostredia na oboch stranách hranice a partneri sa následne dozvedeli či oboznámili 
o svojich zámerach na ad hoc stretnutiach. Spracovaná stratégia a v nej navrhnutý systém 
spoločného plánovania v oblasti životného prostredia na základe vôle a rozhodnutia partnerov 
pripravila platformu ako spolu uvažovať a postupovať pri riešení problémov a rozvoja v tejto oblasti, 
a ktoré veci treba riešiť prioritne. 

Ako každá aj táto stratégia má za úlohu definovať rozvojové priority na základe poznania stavu 
vecí, naliehavosti potrieb ako aj rozvojových príležitostí (rozvinutie daností). Stratégia je 
dokumentom otvoreným, ktorý sa bude pravidelne prehodnocovať a v prípade potreby aj korigovať. 
Jeho význam je v položení na stôl problémov a možností ich riešenia. Samosprávy oboch 
partnerov budú rozhodovať ako s nimi budú nakladať. 

Ak hovoríme o plánovaní chápeme pod tým proces, ktorý vedie k implementácii opatrení či  už 
investičného alebo neinvestičného charakteru. 

Vypracovanie stratégie je súčasťou plnenia spoločného rozhodnutia oboch samospráv, pripraviť sa 
na nové programové obdobie 2014-2020 tak, aby bolo schopné reagovať a realizovaž spoločné 
ciele v oblasti životného prostredia či už z národných operačných programov, programu 
cezhraničnej spolupráce SR – CR alebo iných finančných zdrojov. 

Ciele stratégie pre jednotlivé zložky životného prostrediab sú stanovené na základe ich súčasného 
stavu z potreby riešenia problémov vyplývajúcich z analytickej časti sú uvedené   
 
Čadca 

Komunálne odpady 
Ciele stratégie v oblasti komunálnych odpadov: 

− zvýšenie povedomia obyvateľstva a zapojenie podnikateľov v oblasti nakladania s komunálnym 
odpadom,  

− eliminácia vzniku divokých skládok, 

− zníženie vzniku komunálnych odpadov na území mesta 

− zvýšenie podielu triedených odpadov 

− zníženie množstva stavených odpadov ukladaných na skládky 
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− vytvorenie podmienok na vyššie zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

− vytvorenie podmienok na  zber pneumatík, elektroodpadov, batérií a akumulátorov a objemných 
odpadov.  
 

Zásobovanie vodou a odpadové vody 
Ciele stratégie v oblasti zásobovania vodou a oblasti odpadových vôd: 

− udržiavanie a zlepšovanie kvality existujúce vodovodnej a kanalizačnej siete, 

− zabezpečenie dodávky pitnej vody pre všetky časti obce, 

− odkanalizovanie všetkých časti obce . 
 

Vodné toky 
Ciele stratégie v oblasti vodných tokov: 

− zlepšenie kvality vody vo vodných tokoch, 

− revitalizácia vodných tokov, 

− ochrana územia pred povodňami. 

Ovzdušie 
Ciele stratégie v oblasti ovzdušia:  

− udržanie a zlepšenie kvality ovzdušia na území mesta. 
 
Všeobecná čistota a hygiéna prostredia 
Ciele stratégie v oblasti všeobecnej čistoty a hygiény prostredia 

− zvýšiť úroveň čistoty a upravenosti verejných priestorov, obmedziť priestupky a porušenia 
verejného poriadku 

Využívanie a potenciál alternatívnych zdrojov 

Ciele stratégie v oblasti využívania a potenciálu alternatívnych zdrojov 

− zvyšovať produkciu energie z obnoviteľných zdrojov spôsobom nenarúšajúcim iné zložky 
životného prostredia 

− znižovať spotrebu energie 
Estetika urbanizovaného prostredia 
Ciele stratégie v oblasti estetiky urbanizovaného prostredia 

− Postupne, v súlade s ekonomickými, technickými, technologickými, priestorovými a inými 
možnosťami, aplikovať prvky trvalo – udržateľného urbanizmu v meste 

− zachovať špecifikum mesta, ktorým je kombinácia, prítomnosť mestských častí a typicky 
vidieckej zástavby v dolinách a osadách 

− obnova a tvorba verejných priestranstiev, vytváranie kľudových é a promenádnych zón 
 

Ochrana a estetika prírodného prostredia, potreby jeho revitalizácie 

Ciele stratégie v oblasti ochrany a estetiky prírodného prostredia, potreby jeho revitalizácie 

− zlepšenou strarostlivosťou o krajinu dosiahnuť zachovanie jej typických hodnôt historicky 
vytváraných spolupôsobením prírody a ľudských aktivít 

− zachovať aktívne a funkčné poľnohospodárstvo v tradičnej podobe 
− zabrániť nekontrolovaným sukcesným procesom 
− rešpektovať pôvodnú štruktúru organizácie krajiny 
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− využívať krajinno-ekologický potenciál 
− zabrániť postupnému zániku viditeľných prejavov guľovitej odlučnosti flyšových sedimentov 

– kamenných guľ 
− zachovať pamätné a stromy a pozoruhodné stromy 

 
Hmotné kultúrne dedičstvo 

Ciele stratégie v oblasti hmotného kultúrneho dedičstva 

− zachovávať v dobrom stave pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva ako súčasť historickej 
identitiy mesta 

Ciele NATURA 2000 – ich naplňanie a problémy s tým spojené 

Ciele stratégie v oblasti NATURA 2000 

Netýka sa mesta Čadca 

Osobitné danosti – nezameniteľná identita 

Ciele stratégie v oblasti osobitných  danosti lokalít  – ich nezameniteľnej  identity 

− zapojiť danosti osobité danosti lokalít do sociálno-ekonomického rozvoja najmä 
prostredníctvom cestovného ruchu 

    
Mosty u Jablunkova 
 
Komunálne odpady  
Ciele stratégie v oblasti komunálnych odpadov: 

− zvýšenie povedomia obyvateľstva a zapojenie podnikateľov v oblasti nakladania s komunálnym 
odpadom,  

− zníženie vzniku komunálnych odpadov na území obce, 

− eliminácia vzniku divokých skládok, 

− zvýšenie podielu triedených odpadov, 

− vytvorenie podmienok na zber elektroodpadov, batérií a akumulátorov, žiaroviek a pod.). 
 
Zásobovanie vodou a odpadové vody 
Ciele stratégie v oblasti zásobovania vodou a odpadových vôd: 

− udržiavanie a zlepšovanie kvality existujúce vodovodnej a kanalizačnej siete, 

− zabezpečenie dodávky kvalitnej pitnej vody pre všetky časti obce, 

− odkanalizovanie všetkých časti obce.  

Vodné toky 
Ciele stratégie v oblasti vodných tokov 

− zlepšenie kvality vody vo vodných tokoch, 

− ochrana územia pred povodňami. 

Ovzdušie 
Ciele stratégie v oblasti ovzdušia 

− udržanie a zlepšenie kvality ovzdušia na území obce 
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Všeobecná čistota a hygiéna prostredia 
Ciele stratégie v oblasti všeobecnej čistoty a hygiény prostredia 

− zachovávať a zvyšovať úroveň čistoty, upravenosti a kultúry prostredia v obci 
 

Využívanie a potenciál alternatívnych zdrojov 

Ciele stratégie v oblasti využívania a potenciálu alternatívnych zdrojov 

− zvyšovať produkciu energie z obnoviteľných zdrojov spôsobom rešpektujúcim zásady 
a zámery chránenej krajiny (CHKO a Európsky významnú lokalitu) 

− znižovať spotrebu energie 
 
Estetika urbanizovaného prostredia 
Ciele stratégie v oblasti estetiky urbanizovaného prostredia 

− postupne, v súlade s ekonomickými, technickými, technologickými, priestorovými a inými 
možnosťami, aplikovať prvky trvalo – udržateľného urbanizmu v obci 

− rozvoj obce v súlade s tradičnou urbanistickou štruktúrou vidieckej zástavby (hustota 
zástavby, pomer zastavaných a nezastavaných plôch pozemkov, lokalizácia  stavby 
v rámci pozemku, veľkosť pozemku) 

− obnova a tvorba verejných priestranstiev 
 

Ochrana a estetika prírodného prostredia, potreby jeho revitalizácie 

Ciele stratégie v oblasti ochrany a estetiky prírodného prostredia, potreby jeho revitalizácie 

− udržanie súčasného stavu krajiny so zachovanými prírodnými, kultúrnymi a historickými 
znakmi krajinného rázu 

− zachovať pamätné stromy a pozoruhodné stromy 

 

Hmotné kultúrne dedičstvo 

Ciele stratégie v oblasti hmotného kultúrneho dedičstva 

− zlepšiť stav hmotnej kultúrnej pamiatky a priebežnú starostlivosť venovať aj iným objektom 
so zaujímavými historickými a architektonickými hodnotami 

 

Ciele NATURA 2000 – ich naplňanie a problémy s tým spojené 

Ciele stratégie v oblasti NATURA 2000 

− Zachovanie biologickej diverzity, územná ochrana ohrozených druhov a biotopov, 
zachovanie a zlepšenie stavu biotopov a druhov 

− Zosúladienie záujmov ochrany prírody s doterajším spôsobom hospodárenia 
 

Osobitné danosti – nezameniteľná identita 

Ciele stratégie v oblasti osobitných  danosti lokalít  – ich nezameniteľnej  identity 

− zapojiť danosti osobité danosti lokalít do sociálno-ekonomického rozvoja najmä 
prostredníctvom cestovného ruchu 



59 
 

2.2. Opatrenia na prijatie strategických cieľov 
 
2.2.1 Systémové opatrenia 

A/ Systém monitorovania 

Navrhovaný monitoring musí zodpovedať možnostiam oboch samospráv a nemôže sa preto 
navrhovať nákladný a komplikovaný systém zberu a vyhodnocovania údajov, ktorý je nad finančné 
ale aj profesionálno-kapacitné možnosti samospráv. Systém by mal byť relatívne jednoduchý 
a využívať údaje už nejakým spôsobom zbierané, tieto koncentrovať  a pravidelne ich 
vyhodnocovať. 

Monitorovanie by malo spočiatku byť zamerané len na základné indikátory, ktorých zber nebude 
vyžadovať dodatočné náklady. Neskôr je možné ho rozšíriť, resp. prehĺbiť ak sa úkaže, že s údajmi 
sa pracuje a využívajú sa ako podklad pre sledovanie a riadenie procesov. Účelom tohto prvého 
kroku je overenie možnosti monitorovania vybraných indikátorov na úrovni mesta a obce. 

Okrem toho sa v prvej fáze treba zamerať na zber existujúcich údajov, pretože vlastný zber – 
monitoring by bol finančne náročný. 

Tie zložky životného prostredia, kde je možné stanoviť kvantitatívne indikátory budú tieto 
sledované a vyhodnocované spravidla – ročne, až na niektoré výnimky. 

Navrhnuté indikátory na zber a vyhodnocovanie: 

• Zložka tuhý odpad 

Zložka ŽP Indikátor Zdroj Interval zberu Vyhodnocovanie 
Tuhý odpad Odpad v tonách Mestský podnik služieb 

JOKO a syn 
Nehlsen Třinec, s.r.o. 

ročne ročne 

 Z toho 
# Zhodnotený 

- materialovo 
- energeticky 

# Zneškodnený 

Mestský podnik služieb 
JOKO a syn 
Nehlsen Třinec, s.r.o. 

ročne ročne 

 

Pri vyhodnocovaní dôraz na objemy/podiely zhodnoteného odpadu a osobitne energeticky 
zhodnoteného odpadu. 

• Zásobovanie a odpadové vody 

V tejto oblasti sa situácia nemení priebežne ale skokovite, v závislosti od realizovaných a do 
prevádzky uvedených investícií (napojenie doteraz nepripojených domov na vodovodnú a/alebo 
kanalizačnú sieť). Z toho dôvodu by priebežný monitoring neposkytoval žiadne zásadne zaujímavé 
informácie (ktoré by neboli k dispozícii aj v súčasnosti) a preto by nebol účelný. 

• Vodné toky 

Zložka ŽP Indikátor Zdroj Interval zberu Vyhodnocovanie 
Vodné toky Priemerné 

mesačné prietoky 
v m3/s toku Kysuca 
a toku Čereňanka 

SHMÚ mesačne ročne 

 Maximálne prietoky 
v m3/s toku Kysuca 
a toku Čereňanka 

SHMÚ ročne ročne 
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Prietoky – sledovať či sa hodnoty maximálnych prietokov nezvyšujú 

Perspektívne treba uvažovať s monitoring kvality vody vo vodných tokoch 

 

• Ovzdušie 

Vyhodnocovanie údajov náročné, preto sa na počiatočné obdobie jeho monitoring na úrovni 
samospráv nenavrhuje. 

• Všeobecná čistota a hygiéna 

Zložka ŽP Indikátor Zdroj Interval zberu Vyhodnocovanie 
Všeobecná 
čistota 
mesta/obce 

Počet pokút za 
priestupky v tejto 
oblasti – porušenie 
príslušných VZN 

Mestská polícia 
Čadca 

ročne ročne 

 

Počet pokút – síce nie veľmi exaktný indikátor, pretože nezávisí len od počtu „porušení“ a 
„priestupkov“ voči čistote a poriadku v meste/obci ale aj od úrovne spôsobu vykonávania kontroly 
(ako mnoho priestupkov zaregistruje) a od dôslednosti pri ukladaní pokút (v koľkých prípadoch sa 
priestupok rieši uložením pokuty). V každom prípade je to však nejaká informácia, na základe 
ktorej sa môže prijať opatrenia, resp. ktorá vôbec zameria pozornosť aj na túto oblasť. 

 
• Altenatívne zdroje energie 

Alternatívne 
zdroje 
energie 

Indikátor Zdroj Interval 
zberu 

Vyhodnocovanie 

 Počet vydaných 
stavebných povolení na 
zariadenia výroby 
energie z obnoviteľných 
zdrojov 

Stavebný úrad ročne ročne 

 

 
• Estetika urbanizovaného prostredia 

V tomto prípade by bolo formálym a samoúčelným stanovovať nejaké indikátory. Mestský architekt 
by mohol pripravovať ročnú správu, v ktorej by hodnotil pokrok a situáciu v tejto oblasti. 
Rešpektovanie regulatívov, resp. ich porušenia a pod. 

 
• Ochrana prírodného prostredia 

Zložka ŽP Indikátor Zdroj Interval zberu Vyhodnocovanie 
Ochrana 
prírodného 
prostredia 

Počet EIA Stavebný úrad Ročne  Ročne 

 

 
• Ciele NATURA 2000 

Táto oblasť bude hodnotená Správou CHKO Beskydy. 

• Nakladanie s osobitnými miestnymi danosťami 
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Zložka ŽP Indikátor Zdroj Interval zberu Vyhodnocovanie 
 Počet prenocovaní Miestna daň z 

ubytovania 
ročne ročne 

 Počet akcií Mestský úrad 
Obecný úrad 

ročne ročne 

 

 

B/ Návrh systému spoločného plánovannia životného prostredia 

Systém spoločného plánovania v oblasti životného prostredia sa bude zavádzať postupne od 
jednoduchších a aktuálnejších súčastí až po tie komplexnejšie ako aj tie, ktoré budú aktuálne 
v ďaľších rokoch.  

Spoločné plánovanie by malo byť založené na pravidelnom spoločnom zasadaní komisií 
zaoberajúcich sa problematokou ž ivotného prostredia – čiže Komisia životného prostredia a 
odpadového hospodárstva mestského zastupiteľstva v Čadci a  poverení členovia obecného 
zastupiteľstva v Mostoch u Jablunkova. 

Predmetom spoločného zasadania by malo byť hodnotenie spoločnej stratégie ž ivotného 
prostredia, ako sa plní, v čom treba prijať korekciu – upraviť stratégiu, aby táto zodpovedala 
reálnemu stavu vecí a potrieb. V prípade potreby do nej musia byť premietnuté aj nové 
skutočnosti, v čase vzniku stratégie neznáme a neexistujúce okolnosti (nová legislatíva, prírodná 
pohroma, iná relevantná zmena situácie,...). V každom prípade je potrebné posúdiť, č i nie je 
potrebné ciele a opatrenia stratégie aktualizovať. 

Program spoločného zasadania by mal byť vzájomne dohodnutý cca 2-3 mesiace vopred a 
materiály predkladané na to zasadanie poskytnuté partnerskej strane minimálne 14 dní vopred, 
aby sa účastníci zasadania na rokovanie mohli pripraviť a toto bolo produktívne. 

Spoločné zasadanie zástupcov obecných zastupiteľstiev by sa malo venovať nasledovným 
oblastiam: 

- Výmene aktuálnych informácii o aktivitách, problémoch, zmenách, nových potrebách, 
poznatkoch, skúsenostiach a pod. v oblasti životného prostredia v meste a v obci 

- Vzájomná výmena dokumentov z rokovania mestského/obecného zastupiteľstva z oblasti 
životného prostredia 

- Informácie o príprave všeobecne záväzných opatrení týkajúcich sa niektorého zo zložiek 
životného prostredia 

- Informácie o monitorovacieho charakteru súvisiace so stavom životného prostredia 
- Informácie o zámeroch a realizácii zariadení infraštruktúry životného prostredia 
- Príprava spoločných projektov v rámci czhraničnej spolupráce – bilaterálnej alebo 

trilaterálnej 
- Príprava paralelných vzájomne súvisiacich projektov financovaných z rôznych zdrojov 
- Informácie o plánoch odpadového hospodárstva, prípadne probémov s tým spojených 
- Informovanie o chorobách, premnožení škodcov a pod. na lesných a nelesných porastoch 
- Informácie o pláne protipovodňových aktivít, opatrení, napríklad na toku Ronštek 
- Úzka spolupráca v procese územného plánovania s cieľom informovanosti a prípadnej 

potreby zosúladenosti – komunikácie spajajúce obidve lokality, aktivity v tesnom susedstve 
– v priamej blízkosti hranice,.... 

- Vzájomná informovanosť pri príprave plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

V prípade potreby prizývať na zasadanie Komisie životného prostredia a odpadového 
hospodárstva mestského zastupiteľstva v Čadci aj zástupcov obecného zastupiteľstva 
v Mostoch u Jablunkova 
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Príklady spoločných projektov: 

− Krajinotvorba v pohraničí 
− Cezhraničné cyklotrasy, bežkové trasy, trasy pre pešiu turistiku 
− Aktivity a opatrenia na toku Ronštek 
− Budovanie ČOV 

 

C/ Nástroje a spôsob ich využívania na zlepšenie životného prostredia 

Priame nástroje – administratívno-legislatívne, ktoré obidve samosprávy dlhodobo využívajú ako 
štandardný nástroj riadenie miestnej samosprávy formou všeobecne záväzných nariadení. Formou 
všeobecne záväzných nariadení sa aplikujú do praxe rôzne zákazy, príkazy alebo obmedzenia. 
Samozrejme je možné týmto spôsobom usmerňovať aj vývoj oblastí, v ktorých doteraz všeobecne 
záväzné nariadenia využívané jedným či druhým partnerom neboli. V prípade dostatočnej kontroly 
a účinných sankcií môžu byť tieto nástroje úspešné aj v krátkodobom horizonte. Pri ich aplikácii sa 
musí vychádzať z už spomínanej dostatočnej a efektívnej kontroly, vymožiteľných sankcií, pretože  
pri nesplnení týchto podmienok (napríklad komplikovaná kontrola vo voľnom teréne chránených 
území) je  úspešnosť týchto nástrojov nízka. 

Môžu to byť aj zákazy orgánov ochrany prírody, vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov 
v odôvodnených prípadoch v súlade s príslušnou legislatívou. 

Nepriame nástroje – medzi ktorými dominujú ekonomické nástroje. V tomto prípade sa cieľ/zámer 
nerealizuje priamym nástrojom – prikázaním alebo zákazom prostredníctvom všeobecne 
záväzného nariadenia – ale spoplatnením alebo zľavou z poplatku sa snaží mesto/obec 
nasmerovať správanie sa občanov, návštevníkov alebo organizácií želaným smerom. Okrem toho 
medzi ekonomické nástroje patria aj dane, daňové úľavy, sankčné platby a podobné nástroje. 
Napríklad občania separujúci zber platia nižšie poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu. Vyberaním 
vstupného možno obmedziť pohyb návštevníkov v teritóriu, kde nadmerná návštevnosť môže viesť 
k nežiadacim následkom – výrazným a trvalým poškodeniam. Tento nástroj má dvojaký význam 
(spoplatnenie) – jednak zníži zaťaženie daného územia/plochy, čím sa redukujú negatívne dopady 
návštevnosti, na druhej strane sa získavajú prostriedky ktoré je možné použiť na nápravu škôd 
a zlepšenie situácia v danej oblasti.  

Organizačno-technické nástroje – najčastejšie ide o technické riešenia, ktoré zabraňujú vstup na 
určité plochy alebo lesné cesty či chodníky: Môžu to byť zábrany neumožňujúce vjazd motorových 
vozidiel ale aj zábrany presmerujúce alebo odkláňajúce pohyb peších osôb alebo cyklistov zo 
zraniteľného alebo poškodeného územia na miesta, kde ich pohyb nespôsobuje ďalšie 
poškodenia. Využívanie týchto nástrojov môže byť celoročné, respektíve dlhodobé (napríklad pri 
erózii v dôsledku poškodenia rastlinného krytu alebo nadmerného zaťažovania citlivého 
povrchu/svahu) alebo môže byť využívané iba v priebehu určitej časti roku v dôsledku ochrany 
rastlín v určitej fáze ich vegetačného obdobia alebo miestnych druhov fauny po určitú dobu ich 
reprodukčného cyklu v priebehu roka. 

Iné nástroje ako Environmentálne manažérske systémy, Systémy environmentálneho manažérstva 
a auditu, normy ISO 14000 alebo environmentály labeling sú nástroje svojou povahou vhodné 
a nastavené na oblasť podnikovo-hospodársku, nie na samosprávu. 

Ako špecifický nástroj v oblasti životného prostredia možno považovať aj fondy Európskej únie, 
ktoré presadzujú realizáciu environmentálnych politík EÚ a národných politík v tejto oblasti. Z nich 
najväčší a najbezprostrednejší dopad vo vzťahu k samosprávam má Európsky fond regionálneho 
rozvoja (národné OP KŽP v SR a OP ......v ČR, ako aj OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014-
2020. Pre pokračovanie spolupráce oboch samospráv posledne spomenutý OP v začínajúcom 
programovom období ponúka spolufinancovanie v okrem iných aj v nasledovných oblastiach: 
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- zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného dedičstva 
- zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva  
- ochrana a obnova biologickej rozmanitosti  
- ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000 
- obnova a rozvoj ekologickej infraštruktúry 

Obidve samosprávy budú mocť čerpať aj z operačných programov cezhraničnej spolupráce 
s Polskou republikou na obdobie 2014-2020 (napríklad v oblasti budovanie cezhraničnej 
infraštruktúry v oblasti životného prostredia, na ochranu prírody, prírodných zdrojov, obnoviteľnej 
energie a systémov na zlepšenie kvality týchto energií; rozvoj spoločných systémov na ochranu 
obyvateľstva pred prírodnými katastrofami; spoločné plánovanie a lepší manažment 
environmentálnych služieb v prihraničnom území). 
 
2.2.2 Zapájanie prírodného a kultúrneho dedičstva do miestnych ekonomík (ich integrácia 
do sociálno-ekonomického rozvoja) spôsobom zachovávajúcim ich hodnoty a prinášajúcim 
ekonomické a sociálne benefity 

Možnosti lokalít pre voľnočasové aktivity pre miestnych obyvateľov, návštevníkov 
a turistov 

Ochrana a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho dedičstva popri prirodzenej požiadavke jeho 
zachovania aj pre budúce generácie však má aj prakticky význam pre súčasníkov a tým je jeho 
využívanie pre prospech komunity spôsobom, ktorý toto dedičstvo zachováva v plnej hodnote aj 
pre budúcnosť. Treba považovať za prirodzené aj opodstatnené, že daná komunita pre svoj rozvoj 
v prvom rade využíva miestne danosti poskytované prírodou, okolím a statky 
vytvorené predchádchádzajúcimi generáciami. Pre  vzhľad, identitu a fungovanie komunity je to 
omnoho lepšie ako vnášať do tohto prostredia cudzorodé prvky (napríklad nevhodný typ výroby), 
ktoré narúšajú jeho charakter. Využívanie prírodných aj č lovekom vytvorených hodnôt vyžaduje 
taký spôsob ich zapájania do ekonomického a sociálneho života, ktorý ich nebude vyčerpávať 
a znehodnocovať ale naopak bude generovať zdroje tak v prospech komunity ako aj dostatočné 
zdroje na obnovu a reprodukciu týchto daností – prírodných aj kultúrnych.  

Pre obidve lokality, Čadcu a Mosty u Jablunkova, je prirodzený spôsob využívanie miestneho 
potenciálu formou lesného hospodárstva, poľnohospodárstva (rastlinnej aj živočíšnej výroby) ako 
aj výrob založených na miestnych zdrojoch a tradíciach. K tomu sa v posledných desaťročiach 
pridávajú služby ako rastúci segment meniacej sa štruktúry ekonomiky osobitne vo vyspelých 
krajinách. Samozrejme aj iné typy produkcie sú potrebné a akceptovateľné, v súčasnosti už musia 
spľňať náročné environmentálne kritériá, čomu v minulosti tak nebývalo. Samozrejme obce 
a mestá nemôžu byť skanzenmi a nároky na rast životnej úrovne nemožno zastaviť, preto komunity 
nemôžu žiť iba z tradičných príležitosti (ekonomických aktivít), treba však povedať, že tieto 
pôvodné formy obživy – hospodárskych činností (samozrejme v súčasnom prevedení a na 
súčasnej technologickej úrovni) im najviac „svedčia“ a umožňujú zachovávať charakter a atmosféru 
miesta, ktoré sú príjemné pre jeho obyvateľov a príťažlivé pre jeho návštevníkov. To vytvára alebo 
posilňuje aj možnosti  príjmov plynúcich z turizmu.  

Pretože Čadca a osobitne Mosty u Jablunkova sa nachádzajú v hodnotnom prírodnom prostredí, 
spôsob využívania miestnych zdrojov (vrátane prírody) musí nutne byť prírode blízky viac ako 
v posledných desaťročiach, pretože objem produkcie (tovarov a služieb) sa neustále zvyšuje 
v snahe o zabezpečenie rastu ekonomiky a  ž ivotnej úrovne obyvateľov. Preto vplyv spôsobu 
využívania prírodných a miestnych zdrojov na jednotku produkcie musí byť výrazne nižší, 
hovoríme o priateľskom, šetrnom a prírode bližšom spôsobe využívania zdrojov, osobitne 
prírodných. Na druhej strane využívanie miestneho potenciálu musí umožňovať existenciu a rozvoj 
celej komunity na úrovni súčasných požiadaviek.  
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Príroda je predmetom ochrany tak kvôli jej zachovaniu pre budúce generácie ale aj pre úžitok 
(estetický aj materiálny) súčasných obyvateľov daného územia. Ochrana a ozdravenie lesa, 
priblížovanie jeho štruktúry pôvodnému zloženiu, zvyšuje nielen jeho odolnosť voči škodcom či 
prírodným živlom, ale zachováva aj jeho produkčnú schopnosť, i keď rešpektujúcu potreby ochrany 
a reprodukciu (čiže možno v menších objemoch). Lesy sa tým stávajú aj dostočne atraktívne ako 
súčasť prostredia pre kvalitný život miestnych obyvateľov ale aj pre pritiahnutie návštevníkov 
a turistov, pre ktorých je pobyt v tomto mieste zaujímavý jednak samotným charakterom 
(scenériou, klímou, zaujímavým prostredím lúk a lesov, celkovou harmóniou krajiny) ale aj 
aktivitami, ktoré je možné v tomto priestore vykonávať vzhľadom na reliéf a charakter prostredia 
ako aj vybudovanú infraštruktúru pre športové, turistické, relaxačné, kultúrne a ďalšie aktivity. 

Popri primerane intenzívnom lesnom hospodárstve je ž elaný a potrebný aj ďalší rozvoj 
poľnohospodárstva. Pre zachovanie typickosti krajiny v ňom dominuje živočíšna výroba – chov 
hovädzieho dobytka, oviec, prípadne kôz, ktoré spásaním udržiavajú v kondícii trvale trávne 
porasty a zabraňujú kolonizácii lúk a pasienkov agresívnymi rastlinami potláčajúcimi pestrosť 
rastlinných a náväzne aj živočíšnych druhov. V súčasnosti je vhodné voliť pôvodným blízke formy 
poľnohospodárstva, ktoré sú zaujímavé aj pre návštevníkov a umožňujú rozvíjať osobitnú formu 
turizmu motivovanú pobytom práve v takomto prostredí – agroturizmus alebo príbuznú mierne 
odlišnú formu vidieckeho turizmu. Pôvodné a autentické veci nadobúdajú na hodnote nielen tým, 
že rešpektujú prírodné prostredie a tradičný spôsob hospodárenia, ale vyvolávajú aj záujem 
turistov o pobyt v tomto prostredí a bližšie oboznámenie sa s ním, čo je spojené so zaujímavými 
ekonomickými prínosmi pre obec, mesto či región. 

Prírodný potenciál sa do rozvoja miestnej ekonomiky zapája prostredníctvom lesníctva, 
poľnohospodárstva, vodohospodárstva, (ťažba nerastných surovín sa v súčasnosti netýka nášho 
územia), výrobou založenou na miestnych danostiach a cestovným ruchom, ktorý sa realizuje 
najmä v prírodnom prostredí a vďaka miestnym prírodným podmienkam. 

Kultúrne dedičstvo predstavuje ďaľší zaujímavý zdroj rozvoja miestnej ekonomiky. Tak ako 
prírodné prostredie aj kultúrne objekty sú zraniteľné a treba venovať pozornosť ich ochrane, 
predovšetkým zachovaniu  ich hodnotných prvkov a celkovému stavebno-technickému stavu 
objektov, ak hovoríme o hmotnom kultúrnom dedičstve. Objekty hmotného kultúrneho dedičstva sú 
spravidla využívané na praktické a komerčné účely (obytná funkcia, prechodné ubytovanie, 
obchodné priestory, skladovacie priestory, výroba) alebo sociálne účely (školy, sociálne 
zariadenia, zdravotné zariadenie, kultúrne zariadenia). V posledných desaťročiach sa kultúrne 
pamiatky najrôznejšej povahy stávajú predmetom záujmu na ne zameraného poznávacieho 
a kultúrneho turizmu, ktorý dlhodobo rastie (aj vďaka rastúcej úrovni vzdelania populácie) 
a predpovedá sa mu dlhodobá priaznivá perspektíva. Z pohľadu turizmu niektoré objekty sú 
využívané priamo ako zariadenia turistických služieb (hotel Tatra Inn v Čadci, pôvodne hotel Reich 
– ideálny prípad, keď pamiatku slúži svojmu pôvodnému účelu) alebo sú predmetom prehliadky, 
alebo len prispievajú svojim exteriérom k zaujímavému vzhľadu mesta či obce. Preto ochrana 
pamiatok či už oficiálne uznaných a registrovaných (NKP) alebo objektov reprezentujúcich tradičný 
štýl či spôsob stavby, je dôležitá nielen pre zachovanie objektu ako takého ale pre jeho funkciu, 
pôsobenie v urbanizme a architektúre mestského či vidieckeho sídla. 

Kultúrne dedičstvo – objekty pamiatkovo chránené a objekty s historickou a kultúrnou, respektíve 
architektonickou hodnotou sú spravidla turisticky využívané, ak ich hodnota a unikátnosť je sama 
osebe dostatočne veľká, aby atrahovali príchody a pobyt turistov, alebo sa nachádzajú v lokalite 
s inými druhmi atraktivít generujúcich návštevnosť a ony predstavujú určitú súčasť doplnkovej 
„ponuky“. 

V niektorých prípadoch sa kritizuje komercionalizácia pamiatok – ich zapojenie respektíve 
využívanie na ekonomické aktivity, častokrát však pamiatky prežívajú práve preto, že sú schopné 
vytvoriť zdroje na svoju údržbu a v lepších prípadoch aj  na väčšie rekonštrukcie. 

Okrem hmotného kultúrneho dedičstva je tu aj jeho nehmotná časť – zvyky, tradície, ľudová hudba, 
spôsob trávenie sviatkov a pamätných dní. Aj tieto v sebe nesú potenciál pre rozvoj turizmu. Pre 
jeho využitie je potrebná ich vhodná prezentácia ale aj schopnosť predstaviť a uplatniť tieto tradície 
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a ľudové umenie na trhu. Organizačné a marketingové aktivity sú pre zapojenie tejto časti 
miestneho kultúrneho dedičstava rozhodujúce. 

Danosti, atraktivity, zariadenia prostredníctvom turizmu zapojené do miestnej ekonomiky  môžme 
rozčleniť na tie ktoré priamo vytvárajú, inkasujú príjmy a na tie, ktoré príjmy priamo nezískávajú ale 
ich úloha a význam na tvorbe príjmov je nesporná a nezastupiteľná. Bez ich pôsobenia 
a fungovania by sa nerealizovala podstatná časť príjmov z turizmu generovaná v rámci jednej 
destinácie. Zariadenia priamo nevytvárajúce služby poskytujú takzvané neplatené služby, 
napríklad cyklocesty, upravované trate pre bežkárov, značené turistické trasy pre pešiu turistiku, 
ale v súčasnosti aj návšteva Šancí v Mostoch u Jablunkova, prehliadka verejne prístupných 
kultúrnych pamiatok v Čadci, atď., ale sú dôležité a je potrebné ich financovať (verejné zdroje 
alebo združené prostriedky zariadení, ktoré realizujú tržby z turizmu), pretože práve ony motivujú 
návštevníkov k príchodu a prípadne aj pobytu v destinácii. Turisti a návštevníci využívajúci 
ilustratívne spomenuté zariadenia potom vynakladajú svoje výdavky v ubytovacích zariadeniach, 
reštauráciach a miestach občerstvenia, v obchodoch a iných zariadeniach platených služieb.  

Napriek uvedenému je možné realizovať určité príjmy aj z neplatených služieb. Napríklad na 
Vysočine zaviedli systém dobrovoľných platieb za používanie udržiavaných lyžiarskych 
bežkárských tratí, keď začali predávať nálepky v rôznej nominálnej hodnote (na nálepke 
vyznačenej), aby si lyžiar mohol vybrať výšku svojho dobrovoľného príspevku. Nálepky si 
prispievatelia prilepia na bežky, a to ovplyvňuje cez „verejnú mienku“ aj ďalších lyžiarov. Tento 
psychologický efekt sa ukazuje účinným. Náklady na toto opatrenie sú malé. Získaná suma 
pravdepodobne závisí od kvality upravovania tratí a spokojnosti lyžiarov. 

Iný prípad predstavuje historické opevnenie Šance. V súčasnosti je do areálu prístup voľný 
a neplatený, čo je vzhľadom na stav tejto pamiatky, komfort a služby poskytované návštevníkovi (s 
výnimkou samotného pôsobivého pamiatkového objektu) v poriadku.  Ak by však táto pamiatka 
bola v inom stave, dobre prezentovaná a zaujímavo návštevníkom interpretovaná, bolo by 
namieste vyberať vstupné. Areál Šance má potenciál získavať návštevnosť, stav pevnostného 
systému však vyžaduje výrazné zlepšenie stavu pamiatky.  Predpokladané investície na 
revitalizáciu pamiatky sú pre rozpočet obce vysoké, preto treba uvažovať s externými zdrojmi. 
Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok by mohla byť financovaná z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja alebo Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý podporuje okrem iných typov projektov aj 
projekty obnovy kultúrno-historických pamiatok. Šance majú potenciál byť silným atrahujúcim 
prvkom pre kultúrno-poznávací turizmus, ktorý je doteraz v Mostoch u Jablunkova rozvinutý len 
v relatívne limitovanom rozsahu.  

Širšie zapojenie do komerčného využívania je možné aj v prípade typických vidieckých domov, 
usadlostí v osadách alebo dolinách v Čadci ako aj niektorých domov v Mostoch u Jablunkova. 
Tieto objekty pri záujme ich majiteľov je reálne vtiahnuť do ponuky pre vidiecky turizmus. 
Potrebovali by však marketingovú podporu pri predaji svojej kapacity a pravdepodobne ich 
majitelia v úvode aj metodickú pomoc s praktickými otázkami tohto drobného podnikania. Trh pre 
tento druh ponuky existuje. Takéto zariadenia nevytvoria nové pracovné miesta, ale generujú 
dodatočný alebo doplnkový príjem pre vlastníka objektu. Okrem toho turisti ubytovaní v týchto 
zariadeniach navštevujú aj iné zariadenia služieb a obchodu a zvyšujú ich príjmy. Ak takýchto 
turistov v lokalite je väčšie množstvo, môže si situácia vyžiadať aj zvýšený počet pracovníkov 
v službách v priebehu sezóny. 

Voľnočasové aktivity pre turistov aj miestnych obyvateľov 

Zariadenia, vybavenosť a infaštruktúra voľnočasových aktivít (športových, relaxačných, 
rekreačných, zábavných, kultúrnych, náučných a pod.) je nevyhnutná pre turistov, ktorí stále vo 
väčšej miere očakávajú a vyhľadávajú rôznorodé a pestré možnosti trávenia svojich voľných dní 
v turistických lokalitách. Pre miestne obyvateľstvo sa tým zvyšuje kvalita života cez ponuku týchto 
služieb tráviť podľa predstáv svoj voľný čas. Pre komerčné zariadenia poskytujúce tieto služby má 
dvojaká klientela (návštevníci a domáci) priaznivý vplyv na ich tržby a hospodárske výsledky.  



66 
 

Druhy vhodných voľnočasových aktivít a služieb sú dané miestnymi podmienkami, dopytom aj 
reálnymi ekonomickými možnosťami. Mnohé z nich už sú funkčné a aj široko využívané.   

Cykloturistika  najmä trekingová a horská vzhľadom na vhodné terény. Zaujímavá by mohla 
byť možnosť zjazdov pre horské bicykle (rôznych stupňov obtiažnosti), ale aby to bol dostatočne 
využívaný produkt bola by potrebná lanovka, ktorá však predstavuje nákladnú investíciu. Jej 
návratnosť je málo pravdepodobná pri konfigurácii terénu a klimatických podmienkach aj pri 
prevádzke leto – bicykle, zima – lyže.  

Pešia turistika – udržiavanie značenia a chodníkov, zatraktívnenie odpočívadlami, miestami pre 
pikniky nepoškodzujúce prírodu a nehroziace požiarom, sprístupnenie a udržiavanie výhľadových 
bodov. 

Bežecké lyžovania – pravidelne udržiavané okruhy a líniové trate s napojením na dopravu. 

Nenáročné formy skialpinizmu – výlety na lyžiach do voľnej krajiny vrátane exponovanejších 
terénov. 

Možnosti využitia koní pre rekreáciu a relax, chladnokrvné plemená – kľudné, vhodné  aj pre  
nováčikov a deti. Doliny a svahy poskytujú možnosti ustajnenia, vonkajších výbehov, pasienkov 
ako aj vhodného prostredia na výlety. 

Bežecké trasy  – pre rekraečný beh v prírodnom prostredí, s mäkkým nespevneným podkladom. 

Letné kúpanie je v Mostoch u Jablunkova zabezpečené pekným areálom, Čadca disponuje krytým 
bazénom otvoreným aj pre verejnosť. Zariadenia typu wellness sú v tomto prípade vhodné najmä 
pre ubytovacie zariadenia.  

Využívať aj niektoré módne formy zábavy, napríklad geocaching pre ktorý sú v obidvoch lokalitách 
vhodné priestory. 

Ľadová plocha s osvetlením v centrálnej polohe vytvára veľmi dobrú atmosféru. 

Mimoriadne dôležitá je vybavenosť a priestory pre organizovanie podujatí – kultúrne, súťažno-
zábavné, turnaje, prehliadky, festivaly. Vhodná vybavenosť pre letnú sezónu – v exteriéroch ako aj 
pre zimné obdobie. Organizovaním podujatím sa výrazne zvyšuje návštevnosť a dokážu pritiahnuť 
aj návštevníkov, ktorí by inak do mesta/obce neprišli. Viacdenné podujatia zvyšujú využitie 
ubytovacích kapacít. Samotná organizácia podujatí je časovo náročná a vyžaduje skúsený 
personál, ale prínosy sú veľmi zaujímavé. 

 
 
2.2.3 Navrhované vecné opatrenia za jednotlivé zložky životného prostredia 
 

Na dosiahnutie cieľov stratégie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi je potrebné prijať 
a realizovať tieto opatrenia: 

Čadca 
Komunálne odpady 

Cieľ: Zvýšenie povedomia obyvateľstva a zapojenie podnikateľov v oblasti nakladania 
s komunálnym odpadom 

Opatrenia: 

− Prostredníctvom odbornej osvety a propagácie  zvýšiť povedomie obyvateľstva zamerané na 
zníženie vzniku odpadov a triedenie odpadov. 
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− Uskutočňovať podujatia a stretnutia pre deti v predškolskom veku, školy a občanov mesta, 
uverejňovať články v miestnych periodikách, v mestskej TV  a elektronických médiách  a 
vypracovať letáky a brožúry na podporu triedeného zberu. 

− Vytvoriť a uplatniť vecné a finančné nástroje na motiváciu obyvateľov a podnikateľov s cieľom 
znižovania vzniku, triedenia a zhodnocovania odpadov.   

− Zvýšiť informovanosť občanov o zákaze ukladania domácich elektrospotrebičov do 
komunálneho odpadu a o možnosti spätného odberu elektroodpadu. 

− Zvýšiť informovanosť občanov o zákaze ukladania žiaroviek do nádob na komunálny odpad 
a o súvisiacom zdravotnom nebezpečenstve. 

− Zabezpečiť pre školy a občanov semináre, workshopy a exkurzie do zariadení na 
zhodnocovanie odpadov. 

 
Cieľ: Eliminácia vzniku divokých skládok 

− Opatrenia: Monitorovať územie mesta v súvislosti s výskytom divokých skládok odpadov 
a navrhnúť účinné opatrenia na zabránenie ich vzniku. Odhaľovať pôvodcov divokých skládok 
odpadov a výsledok zistení zverejňovať na webovom sídle mesta. 

− Zabezpečiť čo najpohodlnejší a bezproblémový  systém zberu komunálnych odpadov. 
 
Cieľ: Zníženie vzniku komunálnych odpadov na území mesta 
Opatrenia: 

− Vykonávať pravidelnú kontrolu používania zberných nádob s cieľom dosiahnuť zníženie vzniku 
a zvýšenie triedenia odpadov. 

− Na triedený zber pre rodinné domy zabezpečiť namiesto plastových vriec  vrecia s opätovným 
použitím. 

− Propagovať znižovanie spotreby tuhých fosílnych palív a s tým súvisiacu tvorbu odpadov. 
 
Cieľ: Zvýšenie podielu triedených odpadov 
Opatrenia: 

− Udržiavať existujúcu sieť zberných nádob na triedený zber a rozširovať ju v lokalitách s novou 
výstavbou. 

− Iniciovať zriadenie ďalšieho dotrieďovacieho zariadenia s príslušnou triediacou linkou v  meste 
Čadca na skládke odpadov v Čadci-Podzávoz kde sa zváža komunálny odpad z územia mesta 
za účelom vyseparovaniu tých odpadov, ktoré sa dajú využiť ako druhotné suroviny, prípadne 
odpadov s obsahom škodlivín. 

− Na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov zabezpečiť špeciálne nákladné vozidlo s 
pracovnou nadstavbou – zberovou nadstavbou s lineárnym lisom vrátane výbavy podvozku 

 
Cieľ: Zníženie množstva stavených odpadov ukladaných na skládky 
Opatrenia:  

− V rámci stavebného konania uplatňovať požiadavky na dôsledne zdokumentovanie 
odpadového hospodárstva vrátane určenia plôch na umiestnenie nádob a kontajnerov na 
odpady a spôsobu nakladania so stavebnými odpadmi. 
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− Požadovať využitie neznečistenej výkopovej zeminy a stavebného odpadu v maximálnej miere 
pri vlastnej výstavbe, prípadne ich ponúknuť na využitie iným subjektom. 

 
Cieľ: Vytvorenie podmienok na vyššie zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 
Opatrenia: 

− Propagovať a podporovať domáce kompostovanie v prímestských častiach mesta. 

− Zabezpečiť pre rodinné domy a záhradkárov biokompostrery,  na tento účel požiadať 
o prostriedky z mimomestských fondov. 

− Vybudovať v priemyselnom parku mestskú kompostáreň (min. 100 x 100 m) na zhodnotenie 
biologicky rozložiteľných odpadov s potrebným technickým vybavením. 

− Pokračovať v zbere jedlých olejov a tukov a zabezpečiť ich zhodnotenie u oprávneného 
subjektu. 

− Zabezpečiť zber biologicky rozložiteľných odpadov z bytových domov. 

− Zabezpečiť zoštiepkovanie všetkého drevného odpadu a ponúknuť ho na materiálové alebo 
energetické zhodnotenie. 

− Drevnú hmotu z výrubu drevín, ktorá nie je vhodná na rezivo, ponúknuť na energetické 
zhodnotenie (napr. výrobu peletiek, drevených brikiet). 

 
Cieľ: Vytvorenie podmienok na  zber pneumatík, elektroodpadov, batérií a akumulátorov 
a objemných odpadov. 
Opatrenia: 

− Zriadiť na území mesta zberný dvor pre zber objemného odpadu, ktorý by mohol byť ponúknutý 
na opätovné použitie (napr. nábytok, funkčné elektrospotrebiče a pod. 

− Umožniť fyzickým osobám odovzdať opotrebované pneumatiky prostredníctvom zberného 
dvora, počas celého roka. 

− Zlepšiť systém zberu opotrebovaných pneumatík od občanov. 

− Vytvoriť podmienky pre kolektívne organizácie na zber elektroodpadov na území mesta. 

− Poskytnúť zbernú plochu pre výrobcu elektrozariadení. 

− Poskytnúť zbernú plochu pre výrobcu prenosných batérií a akumulátorov. 

− Vybudovať zberné miesto na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a vytriedených zložiek 
odpadov.   

 
Zásobovanie vodou a odpadové vody 

Cieľ: Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre zostávajúce miestne časti  
 

Opatrenia: 

− Vykonať revíziu technického stavu existujúcich vodovodných sietí a zabezpečiť ich 
zodpovedajúcu rekonštrukciu. 

− Realizovať pravidelnú údržbu vodovodných sietí. 
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Cieľ: Dokončiť odkanalizovanie zostávajúcich časti mesta Čadca 

Opatrenia: 

− Navrhnúť a realizovať odkanalizovanie mestskej časti Horelica. 

− Vykonať revíziu technického stavu existujúcej kanalizačnej siete a zabezpečiť zodpovedajúcu 
rekonštrukciu. 

− Navrhnúť a realizovať vhodné riešenie odvádzania odpadových vôd, ktorý negatívne neovplyvní kvalitu 
vôd vo vodných tokoch, hlavne v malých tokoch (Briavsky potok, Gabrišovský potok, Martinkov potok, 
Milošovský potok), ktoré pretekajú zastavaným územím mesta. 

− V rámci realizácie projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, stavby: 
Kanalizácia Čadca, Rozšírenie ČOV Čadca, Kanalizačný zberač Skalité – Čadca, Kanalizačný 
zberač Milošová – Čadca, Kanalizačný zberač Čadečka – Čadca, Kanalizácia Milošová, 
Kanalizácia Čadečka, zabezpečiť pripojenie všetkých subjektov v dosahu na verejnej 
kanalizácie.  

− Prehodnotiť, navrhnúť a realizovať environmentálne prijateľne odvádzanie dažďových vôd  

− Zabezpečiť akumuláciu splaškových vôd z objektov a zariadení mimo dosahu verejnej 
kanalizácie výlučne prostredníctvom vodotesných žúmp. 
 

 
Vodné toky 
 
Cieľ: Zabezpečiť dôslednú ochranu a revitalizáciu vodných tokov 
Opatrenia: 

− Zabezpečiť dôslednú ochranu vodárenského toku Kysuca a vodárenských zdrojov miestnych 
vodovodov ponechaných ako náhradný zdroj pitnej vody (podľa príslušných ustanovení zákona 
č. 364/2004 Z. z. a podľa rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy). 

− Revitalizovať vodné toky, najmä Kysuca, Čierňanka, Milošovský potok, potok Čadečanka a 
rekonštruovať pôvodné brehové porasty, eliminovať ich znečistenie komunálnymi odpadmi 
a odpadovými vodami. 

− Sprievodnú vegetáciu vodných tokov ošetrovať, postupne rekonštruovať, zmladzovať, dopĺňať 
prirodzenými lokálnymi druhmi. 

− Realizovať environmentálne prijateľnú úpravu miestnych drobných tokov, ktoré sa stanú v rámci 
zástavby rozvojových lokalít súčasťou zastavaného územia a recipientom vôd z povrchového 
odtoku 

 
Cieľ: Zabezpečiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia. 
Opatrenia: 

− Na odbornej úrovni riešiť odtokové pomery v povodiach drobných tokov (opatrenia na 
spomalenie odtoku, zvýšenie akumulácie vody pri odtoku extrémnych zrážok vyskytujúcich sa v 
súčasnom období), hlavne na tokoch pretekajúcich zastavaným územím mesta. 

− Na základe výsledkov odborného posúdenia a návrhu realizovať protipovodňové opatrenia. 
− Rešpektovať zámery Vodohospodárskeho plánu povodia Kysuce, zamerané na zvýšenie 

prietočnej kapacity koryta Kysuce a Čierňanky, hlavne formou ochranných hrádzí. 
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− Riešiť ochranu zastavaného územia mesta (rozvojových plôch) pred odtokom vôd 
z povrchového odtoku - zrážkových vôd (napr. záchytné rigoly, vsakovacie pásy, pôdoochranné 
opatrenia a pod.). 

 
Ovzdušie 

Cieľ: Využiť všetky možnosti udržania a zlepšenia kvality ovzdušia na území mesta 

Opatrenia: 

− Dôsledne posudzovať nové zdroje znečisťovania ovzdušia pred ich povolením, vrátane 
povinnosti vypracovania rozptylových štúdií. 

− Zvýšiť plynulosť cestnej dopravy na území mesta. 

− Vykonávať pravidelnú údržbu cestných komunikácii a spevnených plôch na území mesta. 

− Skvalitniť a zatraktívniť verejnú dopravu. 

− Uprednostňovať opätovné využitie hnedých plôch, ktoré sú v súčasnosti významným zdrojom 
znečisťovania ovzdušia, na výstavbu. 

− Presadzovať pripojenie objektov na centrálny zdroj tepla a pri individuálnej výrobe tepla 
využívať alternatívne zdroje. 

− Overiť možnosti kombinovanej výroby tepla a energie. 

− Prehodnotiť a zabrániť/zakázať spaľovanie určitých palív v lokálnych kúreniskách. 

− Dôrazne uplatňovať zákaz spaľovania biologicky rozložiteľných materiálov na voľných 
priestranstvách. 

 
Všeobecná čistota a hygiéna prostredia 
Cieľ: zvýšiť úroveň čistoty a upravenosti verejných priestorov, obmedziť priestupky a porušenia 
verejného poriadku 
Opatrenia: 

- priebežný monitoring (nad rámec kontroly, ktorá je v kompetencie mestskej polície) 
a vyhodnocovanie pozorovaní priestupkov, identifikovať najčastejšie formy porušovania 
a riešiť ich 

- anketa medzi občanmi mesta – spokojnosť s čistotou, údržbou verejných priestranstiev 
a stavom verejného poriadku 

- anketa medzi navštevníkmi mesta, ktorí majú iný pohľad/vnímanie  – spokojnosť s čistotou, 
údržbou verejných priestranstiev a stavom verejného poriadku 

- motivovanie vlastníkov, správcov a užívateľov udržiavať pričelia a fasády domov 
(osobitnev centre mesta) v čistom a upravenom stave – súťaž, vyhodnocovanie, odmeny 

- zvážiť prípadnú potrebu osobitne komisie verejného poriadku a čistoty v meste 
 
Využívanie a potenciál alternatívnych zdrojov 

Cieľ: Zvyšovať produkciu energie z obnoviteľných zdrojov spôsobom nenarúšajúcim iné zložky 
životného prostredia 

Opatrenia: 

- Spolupracovať a využívať odborné kapacity a služby Regionálnej energetickej agentúry 
v Žiline 

- V budúcnosti zvážiť vytvorenie miestnej energetickej agentúry 
- Vytvoriť pozíciu energetického manažéra pri mestskom úrade 
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- Vypracovať akčný plán miestneho energetického rozvoja 
- Ukladať povinnosti – napríklad umiestnenie solárnych kolektorov a/alebo fotovoltických 

panely na nových verejných budovách a budovách slúžiacich na podnikanie (od určitej 
veľkosti) 

- Fotovoltika a solárne panely na obytných domoch, priemyselných objektoch nie vo voľnej 
krajine 

- Vyžadovať používanie obnoviteľných zdrojov energie v nových a zrekonštruovaných 
objektov verejného sektoru a podnikateľských objektov – budov, hál a pod. 

- Zvážiť systém stimulácie využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom 
miestnych daní 

- Osveta obyvateľov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie v rodinných domoch 
- Zvážiť zapojenie mesta do inciatívy „Dohovor primátorov a starostov“ v rámci Európskej 

únie 

Cieľ: znižovať spotrebu energie 
Opatrenia: 

- Zatepľovanie budov vo vlastníctve mesta, využívanie účinnejších vykurovacích telies 
- Postupná inštalácia úspornejšieho verejného osvetlenia 
- Modernizácia strojového vybavenia v prevádzkach výroby a služieb 
- Osveta obyvateľov v oblasti možností znižovania spotreby energie 

 
Estetika urbanizovaného prostredia 
Cieľ: Postupne, v súlade s ekonomickými, technickými, technologickými, priestorovými a inými 
možnosťami, aplikovať prvky trvalo – udržateľného urbanizmu v meste 
Opatrenia: 

- Uvedomelý a k prostrediu šetrný systém pešej, cyklistickej a verejnej dopravy 
- Využívanie lokálnych, obnoviteľných zdrojov získavania energie. 
- Revitalizácia a tvorba biotopov a vodných plôch a tokov, spojená s redukciou spevnených 

plôch v mestskom prostredí 
- Hospodárenie so zrážkovou vodou 
- Zníženie produkcie odpadu a zariadenia na lokálne spracovanie odpadu, prípadne jeho 

premenu na energiu alebo iné suroviny 
- Estetický dizajn mestského prostredia zahŕňajúci rad charakteristík ako aktívne fasády, 

variabilita architektúry na relatívne malom priestore atď. 
- Variabilita štandardov bytových jednotiek v rámci územia na podporu sociálnej 

rozmanitosti. 
- Zýšiť podiel vegetácie, prírodných a sprírodňujúcich prvkov (živé ploty, stromoradia)  
- Zvýšiť podiel parkovo upravených plôch za účelom krátkodobého oddychu  
- Posilňovať a ďalej rozvíjať záujem obyvateľov o svoje mesto 

Pripravovať na schválnie všeobecne záväzné nariadenia sledujúce ekologizáciu a 
estetizáciu prostredia 

- Zachovať a „oživiť“ jestvujúce historické objekty a historické krajinné štruktúry 
- Vyzdvihnúť charakter pôvodného sídla a potlačiť také prvky a objekty, ktoré tento charakter 

degradujú (premietnuť históriu mesta do jeho súčasnej podoby) 
- Zosúladiť potreby a požiadavky mesta s možnosťami okolitej krajiny a vychádzať z 

princípov udržateľného rozvoja a ďalšiu tvorbu mesta zosúladiť so zásadami 
krajinnoekologickej optimalizácie sídla. 

 
Cieľ: Zachovať špecifikum mesta, ktorým je kombinácia, prítomnosť mestských častí a typicky 
vidieckej zástavby v dolinách a osadách 
Opatrenia: 

- Vzhľadom na rozdielny charakter jednotlivých častí mesta, urbanisticky osobitne riešiť 1. 
Centrum, 2. Osobitne nadväzné okrajové zóny centra a 3. osobitne samostatné osady 
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- Nerozširovať osady smerom k centru mesta a nevytvárať súvislú zastavanosť, zachovať 
oddelenosť týchto dvoch rozdielnych typov zástavby 

- V osadách a lokalitách s vidieckym charakterom zástavby povoľovať iba stavby tohto typu, 
nie mestské, ani objemovo väčšie objekty a kontrastné stavby k existujúcej architektúre 
týchto častí 

- Vytvoriť osobitné regulatívy upravujúce novú výstavbu aj rekonštrukcie v týchto lokalitách 
- Objekty nevyužívané na trvalé bývanie ponechať na rekreačné využívanie 
- V osadách zachovať vidiecky spôsob sídelnej štruktúry (urbanisticky aj architektonicky). 

 
 
Cieľ: Obnova a tvorba verejných priestranstiev, vytváranie kľudových é a promenádnych zón 
Opatrenia: 

- Kultivovať existujúce a navrhovať nové verejné priestranstvá atraktívne pre stretávanie sa 
ľudí – sú mimoriadne dôležité pre vytváranie atmosféry v meste 

- Doplniť brehovú vegetáciu pri rieke Kysuce ale aj iných miestnych tokoch 
- Vybudovať chodníky pre peších, prípadne aj cyklochodníky pozdľž rieke Kysuce ale aj 

Čierňanke a Rieke. 

 

Ochrana a estetika prírodného prostredia, potreby jeho revitalizácie 

Cieľ: Zlepšenou strarostlivosťou o krajinu dosiahnuť zachovanie jej typických hodnôt historicky 
vytváraných spolupôsobením prírody a ľudských aktivít 

Opatrenia: 

- Nepovolovať zásahy narúšajúce podstatné typické rysy krajiny súvisiace s jej historickou 
štruktúrou - terasové polia členené s medznými porastami, prirodzené trvale trávne porasty, 
nelesná drevinná vegetácia  

- Zachovať osobitý charakter osídlenie, konkrétne miestne časti vidieckeho typu zachovať v 
pôvodnej štruktúre ako typický a estetický krajinnotvorný prvok v tomto priestore 
 

- Úzke pásy ornej pôdy zachovať ako ďalší typický prvok miestnej/regionálnej sídelnej 
štruktúry – ako súčasť tradičnej krajinnotvorby ale aj vyvažujúci protiklad k  zastavaným 
plochám 

 
- Postupne meniť smrekové monokultúry v lesných komplexoch v prospech porastov 

blízkych svojim zložením  prírodným lesom (najmä vyššie zastúpenie listnatých drevín 
miestneho pôvodu), súčasne aj odolnejších voči  nepriaznivým okolnostiam 

 
- Obhospodarovať lesné pozemky so zreteľom na ochranu druhov fauny viažucich sa na 

staré odumreté stromy, ponechávať primeraný počet starých a odumretých stromov 
 

Cieľ: Zachovať aktívne a funkčné poľnohospodárstvo v tradičnej podobe 
 
Opatrenia: 
 

- V maximálne možnej miere rešpektovať tradičný spôsob obhospodárovania pôdy,   
hnojenie pôdy maštaľným hnojom 
 

- Poľnohospodárstvo orientovať prevažne na živočíšnu výrobu (hovädzí dobytok, ovce, 
kozy). Pri chove a pasení hospodárskych zvierat rešpektovať primerané počty dobytka 
a neuplatňovať vysokú koncentráciu živočíšnej výroby 
 

- Trvalé trávne porasty – pasienky zachovať ako prechodnú zónu medzi lesnou a 
poľnohospodárskou krajinou (pôsobí aj ako prirodzená protierózna zábrana) 

 
 
Cieľ: Zabrániť nekontrolovaným sukcesným procesom 
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Opatrenia: 

- Zabrániť ď alšiemu výraznému postupu sukcesného procesu, zachovať súčasný stav 
v tomto smere, obmedzovať kolonizáciu lúk a pasienkov smrekovým porastom a inými 
drevinami 
 

- Pri dostatočnom zastúpení rozptýlenej vegetácie v krajine rešpektovať jej súčasný stav a 
nenavrhovať ani neumožňovať nové lokality s týmto prvkom štruktúry krajiny. Za tým 
účelom vykonávať priebežný monitoring sukcesného procesu 
 

- Pôvodnú rozptýlenú vegetáciu v krajine priebežne ošetrovať prierezkou, zmladzovaním 
a rekonštrukciou 

 
Cieľ: Rešpektovať pôvodnú štruktúru organizácie krajiny 
 
Opatrenia: 

- Vylúčiť nevhodnú výstavbu mimo sídla – zastavaného územia,  využívať jestvujúce preluky 
v jednotlivých častiach mesta  

- V miestnych častiach udržať vidiecky spôsob sídelnej štruktúry – pozitívny krajinnotvorny 
prvok, špecifický pre tento typ krajiny 

- Revitalizovať miestne toky /najmä Kysuca, Čierňanka, Milošovský potok, potok Čadečanka 
zväčša kontakt s lesom/ a rekonštruovať pôvodné brehové porasty, eliminovať ich 
znečistenie TKO a splaškami. Sprievodnú vegetáciu vodných tokov ošetrovať, postupne 
rekonštruovať, zmladzovať,dopĺňať prirodzenými lokálnymi druhmi 

- Zachovať typické prvky kysuckej krajiny – úzkoblokové polia, úzke pásy polí – záhumienky 
v miestach ich súčasného výskytu  

- V záujme zachovania pôvodného charakteru osídlenia podporiť chalupársku formu 
rekreácie a druhého bývania, s podmienkou zachovania pôvodného charakteru osídlenia, 
priestory nezahusťovať, ponechať na prirodzenú zmenu z funkcie obytnej na rekreačnú 

 
 
 
Cieľ: Využívať krajinno-ekologický potenciál 
 
Opatrenia: 

- Využívať rekreačno – sídelný potenciál, postupne rozptýlené osídlenie v okrajových 
častiach profilovať na nenáročnú formu rekreácie – chalupy, zachovať charakter typický pre 
túto krajinnú oblasť najmä pri chalupárskej rekreácii 
 

- Pri akýchkoľvek zásahoch do krajiny je nutné rešpektovať danosti krajiny – jej potenciál, 
špecifický charakter sídelnej štruktúry, obmedzenia (náchylnosť k tvorbe rôznych foriem 
erózie a zosuvov) 

 
 
Cieľ: Zabrániť postupnému zániku viditeľných prejavov guľovitej odlučnosti flyšových sedimentov – 
kamenných guľ 
 
Opatrenia: 

- Riešiť majetko-právnu záležitosti ako predpoklad ďaľších zásahov a opatrení 
- Úpraviť  okolie, zvýraznenie – gúl alebo miest ich odlúpenia, zviditeľnit, odkryť gule na 

ľavom okraji lomu  
- Prístup ku guliam na ľavej strane lomu upraviť a vyznačiť 
- Technickými opatreniami zabrániť  ďalšiemu premiestňovaniu týchto geologických javov 

z miesta ich vzniku/z areálu 
 
 
Cieľ: Zachovať pamätné a stromy a pozoruhodné stromy 
 
Opatrenia: 

- Stav pamätných stromov  priebežne monitorovať, v prípade potreby vykonať nutné 
opatrenia na zlepšenie ich stavu (zdravotný orezanie, ošetrenie dutín, bezpečnosté väzby, 
odstránenie mladých výrastkov a pod.) 
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- V prípade výskytu ďalších významných stromov ( z hľadiska ich vzrastu, veku alebo polohy 
ako dominanty v krajine) pripraviť dokumentáciu na ich pamiatkovu ochranu 
 

- Iné evidované významné a pozoruhodné stromy mimo lesných porastov (ktoré nie sú 
predmetom pamiatkovej ochrany) ale vyznačujú sa niektorými z horeuvedených vlastností 
chránených stromov, tiež priebežne ošetrovať a zachovávať ako prvky ozvláštňujúce 
krajinu.  

 
 
Hmotné kultúrne dedičstvo 

Cieľ: Zachovávať v dobrom stave pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva ako súčasť historickej 
identitiy mesta 

Opatrenia: 

- Priebežne sledovať a vyhodnocovať stavebno-technický stav národných kultúrnych 
pamiatok 

- Pripraviť a uskutočniť reštaurátorskú obnovu dvoch národných kultúrnych pamiatok, ktorých 
stavebno-technický stav je narušený  

- V prípade obnovy pamiatkovo chránených meštianskych domov odstrániť neskoršie 
nevhodné úpravy a navrátiť ich v najväčšej možnej miere do pôvodnej podoby 

- Usilovať, aby aj objekty bez pamiatkovej ochrany ale so zaujímavými historickými 
a architektonickými hodnotami sa obnovovali v podobe blízkej ich pôvodnému tvaru 

- Nepovoľovať stavby a stavebné úpravy v susedstve národných kultúrnych pamiatok, ktoré 
by narúšali alebo potláčali výraz a pôsobenie týchto pamiatok 

- Udržiavať objekty drobnej architekúry (kríže, božie muky, kaplnky) v dobrom stave 
- Pestovanie vzťahu miestnych obyvateľov k miestnemu kultúrnemu dedičstvu – s využitím 

inštitúcie múzea ako aj škôl pri pôsobení na deti a mládež 
- Osvetu rozširovať aj vhodnými publikáciami a organizovaní akcií  
- Motivovať súkromných vlastníkov chalúp a dreveníc s pôvodnými prvkami miestnej 

architektúry k zachovaniu týchto objektov a zvýrazneniu respektíve prinavráteniu ich 
typických pôvodných znakov a celkového výrazu. Pre motiváciu je možne využiť miestne 
dane alebo vytvoriť dotačné programy z rozpočtu mesta. 

 

Ciele NATURA 2000 – ich naplňanie a problémy s tým spojené 

Ciele stratégie v oblasti NATURA 2000 

Netýka sa mesta Čadca 

Osobitné danosti – nezameniteľná identita 

Cieľ: Zapojiť osobité danosti lokalít do sociálno-ekonomického rozvoja najmä prostredníctvom 
cestovného ruchu 

Opatrenia: 

- Pripraviť rozvojový dokument analyzujúci možnosti rozvoja cestovného – hlavné formy, 
trhy, prípravu produktov, marketing a navrhujúci rozvojovú stratégiu 

- Príprava parcovníkov 
- Zahájenie realizačnej fázy. 
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Mosty u Jablunkova 
 

Komunálne odpady  

Cieľ: Zvýšenie povedomia obyvateľstva a zapojenie podnikateľov v oblasti nakladania 
s komunálnym odpadom 

Opatrenia: 

− Prostredníctvom odbornej osvety a propagácie  zvýšiť povedomie obyvateľstva zamerané na 
zníženie vzniku odpadov a triedenie odpadov. 

− Uskutočňovať podujatia a stretnutia pre deti v predškolskom veku, školy a občanov mesta, 
uverejňovať články v miestnom periodiku a na webovom sídle obce, vypracovať letáky a 
brožúry na podporu triedeného zberu. 

− Vytvoriť a uplatniť vecné a finančné nástroje na motiváciu obyvateľov a podnikateľov s cieľom 
znižovania vzniku, triedenia a zhodnocovania odpadov.   

− Zvýšiť informovanosť občanov o zákaze ukladania domácich elektrospotrebičov do 
komunálneho odpadu a o možnosti spätného odberu elektroodpadu. 

− Zvýšiť informovanosť občanov o zákaze ukladania žiaroviek do nádob na komunálny odpad 
a o súvisiacom zdravotnom nebezpečenstve. 

− Zabezpečiť pre školy a občanov semináre, workshopy a exkurzie do zariadení na 
zhodnocovanie odpadov. 

 
Cieľ: Eliminácia vzniku divokých skládok 
Opatrenia: 

− Monitorovať územie obce v súvislosti s výskytom divokých skládok odpadov a navrhnúť účinné 
opatrenia na zabránenie ich vzniku. Odhaľovať pôvodcov divokých skládok odpadov a výsledok 
zistení zverejňovať na webovom sídle obce. 

− Zabezpečiť čo najpohodlnejší a bezproblémový  systém zberu komunálnych odpadov. 

Cieľ: Zníženie vzniku komunálnych odpadov na území obce 

Opatrenia: 

− Vykonávať pravidelnú kontrolu používania zberných nádob s cieľom dosiahnuť zníženie vzniku 
a zvýšenie triedenia odpadov. 

− Na triedený zber pre rodinné domy zabezpečiť namiesto plastových vriec  vrecia s opätovným 
použitím. 

− Propagovať znižovanie spotreby tuhých fosílnych palív a s tým súvisiacu tvorbu odpadov. 
 
Cieľ: Zvýšenie podielu triedených odpadov 
Opatrenia: 
Udržiavať existujúcu sieť zberných nádob na triedený zber a rozširovať ju v lokalitách s novou 
výstavbou. 
 
Cieľ: Zníženie množstva stavených odpadov ukladaných na skládky 
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Opatrenia: 

− V rámci stavebného konania uplatňovať požiadavky na dôsledne zdokumentovanie 
odpadového hospodárstva vrátane určenia plôch na umiestnenie nádob a kontajnerov na 
odpady a spôsobu nakladania so stavebnými odpadmi. 

− Požadovať využitie neznečistenej výkopovej zeminy a stavebného odpadu v maximálnej miere 
pri vlastnej výstavbe, prípadne ich ponúknuť na využitie iným subjektom. 

 
Cieľ: Vytvorenie podmienok na vyššie zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 
Opatrenia: 

− Propagovať a podporovať domáce kompostovanie. 

− Zabezpečiť pre rodinné domy a záhradkárov biokompostrery. 

− Zabezpečiť zber biologicky rozložiteľných odpadov z bytových domov. 
 
 
Zásobovanie vodou a odpadové vody 

Cieľ: Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre zostávajúce miestne časti  
 

Opatrenia: 

− Realizovať pravidelnú údržbu vodovodných sietí. 

− Vykonať revíziu technického stavu existujúcich vodovodných sietí a zabezpečiť zodpovedajúcu 
rekonštrukciu. 

− Na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu zabezpečiť stanovenia ochranných pásiem 
existujúcich vodných zdrojov. 

 
Cieľ: Zabezpečiť environmentálne prijateľné odvedenie a čistenie odpadových vôd 
Opatrenia: 

− Realizovať odkanalizovanie severnej časti obce. 

− Na prečerpanie odpadových vôd cez potok Oštenice vybudovať čerpaciu stanicu 

− Realizovať rozšírenie existujúcej kanalizácie a kanalizačných prípojok 

− Splaškové odpadové vody mimo dosahu kanalizácie akumulovať výlučne v žumpách 
s vyvážaním odpadových vôd, prípadne zabezpečiť ich čistenie prostredníctvom malých ČOV 
zaústených do miestnych recipientov. 

− V objektoch, ktoré sú v dosahu navrhovanej  kanalizácie alebo kanalizácie vo výstavbe pripustiť 
výnimočne ako dočasné riešenie individuálnu likvidáciu odpadových vôd (žumpy, malé ČOV). 

− Neznečistené vody z povrchového odtoku (dažďové vody) odvádzať povrchovými priekopami 
pozdĺž komunikácii do miestnych tokov. Znečistené vody z povrchového odtoku (dažďové vody) 
odvádzať prostredníctvom dažďovej kanalizácie 

 
Vodné toky 

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú ochranu a revitalizáciu miestnych vodných tokov 
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Opatrenia: 

− Revitalizovať miestne vodné toky, rekonštruovať pôvodné brehové porasty a eliminovať ich 
znečistenie komunálnymi odpadmi a odpadovými vodami. 

− Sprievodnú vegetáciu vodných tokov ošetrovať, postupne rekonštruovať, zmladzovať, dopĺňať 
prirodzenými lokálnymi druhmi 

 
Cieľ: Zabezpečiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia 
Opatrenia: 

− Na odbornej úrovni riešiť odtokové pomery v povodiach drobných tokov (opatrenia na 
spomalenie odtoku, zvýšenie akumulácie vody pri odtoku extrémnych zrážok vyskytujúcich sa v 
súčasnom období), hlavne na tokoch pretekajúcich zastavaným územím obce. 

− Na základe výsledkov odborného posúdenia a návrhu realizovať protipovodňové opatrenia. 

− Riešiť ochranu zastavaného územia obce (rozvojových plôch) pred odtokom vôd z povrchového 
odtoku - zrážkových vôd (napr. záchytné rigoly, vsakovacie pásy, pôdoochranné opatrenia a 
pod.). 

 
 
Ovzdušie 

Cieľ: Využiť všetky možnosti udržania a zlepšenia kvality ovzdušia na území obce 

Opatrenia: 

− Dôsledne posudzovať nové zdroje znečisťovania ovzdušia pred ich povolením, vrátane 
povinnosti vypracovania rozptylových štúdií. 

− Vykonávať pravidelnú údržbu cestných komunikácii a spevnených plôch na území mesta. 

− Presadzovať pripojenie objektov na centrálny zdroj tepla a pri individuálnej výrobe tepla 
využívať alternatívne zdroje. 

− Overiť možnosti kombinovanej výroby tepla a energie. 

− Prehodnotiť a zabrániť/zakázať spaľovanie určitých palív v lokálnych kúreniskách. 

− Dôrazne uplatňovať zákaz spaľovania biologicky rozložiteľných materiálov na voľných 
priestranstvách 

−  
Všeobecná čistota a hygiéna prostredia 
 
Cieľ: Zachovávať a zvyšovať úroveň čistoty, upravenosti a kultúry prostredia v obci 
 
Opatrenia: 

- Pravidelné vyhodnocovanie stavu poriadku a čistoty v meste a jeho jednotlivých častiach – 
čistota a upravenosť prostredia ako trvalá agenda, musí sa jej venovať osobitná pozornosť 

- Pozornosť venovať čistote vodných tokov a ich bezprostredného okolia (aj v spolupráci 
s miestnymi rybármi) 

- Vyhľadávanie, odstaňovanie a prevencia voči nelegálnym skládkam a miestnym/bodovým 
znečisteniam komunálnym odpadom 
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- Udržiavať čistotu a okolo turistických chodníkov, odpočívadiel, miest pre piknik, 
výhľadových miestach, v ktorých sa turisti dlhšie zdržiavajú, za spolupráce s KČT jeho 
miestnou organizáciou 

- Stimulácie vypisovaní súťaží – najkrajšia predzáhradka alebo okolie domu, vzorne 
upravená fasáda domu, a pod. 

- Dbať o pravidelnú údržbu zelene – kosenie a zavlažovnie (aj ako znižovanie alergických 
ochorení a prejavov) 

- Osobitnú pozornosť venovať priestoru pred železničnou stanicou.  
 
Využívanie a potenciál alternatívnych zdrojov 
Cieľ: Zvyšovať produkciu energie z obnoviteľných zdrojov spôsobom rešpektujúcim zásady 
a zámery chránenej krajiny (CHKO a Európsky významné územie) 
Opatrenia: 

− Podporovať širšie využívanie biomasy na výrobu tepla a elektrickej energie, nástrojmi ktoré 
má k dispozícii miestna samospráva (osveta, oceňovanie, prípadne úľavy na miestnych 
daniach) 

- Tepelné čerpadlá  
- Fotovoltika a solárne panely na obytných domoch, priemyselných objektoch nie vo voľnej 

krajine 
 
Estetika urbanizovaného prostredia 
Cieľ: Postupne, v súlade s ekonomickými, technickými, technologickými, priestorovými a inými 
možnosťami, aplikovať prvky trvalo – udržateľného urbanizmu v obci 
 
Opatrenia: 

- Uvedomelý a k prostrediu šetrný systém pešej, cyklistickej a verejnej dopravy 
- Využívanie lokálnych, obnoviteľných zdrojov získavania energie 
- Revitalizácia a tvorba biotopov a vodných plôch a tokov, spojená s redukciou spevnených 

plôch v mestskom prostredí 
- Návrat ku komunitným aktivitám a aktívnym využívaním otvorených priestorov na pohyb a 

rekreáciu 
- Zníženie produkcie odpadu a zariadenia na lokálne spracovanie odpadu, prípadne jeho 

premenu na energiu alebo iné suroviny 
- Estetický dizajn vidieckeho vychádzajúci z prvkov tradičnej miestnej architektúry 
- Posilňovať a ďalej rozvíjať záujem obyvateľov o svoju obec 

Pripravovať na schválnie všeobecne záväzné nariadenia sledujúce ekologizáciu a 
estetizáciu prostredia 

 
 
Cieľ: Rozvoj obce v súlade s tradičnou urbanistickou štruktúrou vidieckej zástavby (hustota 
zástavby, pomer zastavaných a nezastavaných plôch pozemkov, lokalizácia  stavby v rámci 
pozemku, veľkosť pozemku 
 
Opatrenia: 

- Nová výstavba v zastavanom priestore alebo v jeho priamom susedstve, nepokračovať vo 
výstavbe smerom na Jablunkov 

- Zachovať pretiahnutý tvar zástavby pozdĺž cesty, nepovoľovať výstavbu na svahoch 
- Zachovanie a nenarušenie pohľadovej dominancie kostolnej veže aj jej dominovania centru 

obce 
- Pri návrhu spôsobu zástavby nových ucelenejších plôch rodinných domov bude vhodné 

voliť uličné formy zástavby tvorené izolovanými rodinnými domami. Výstavbu radových 
domov nie je v súlade s tradičným spôsobom zástavby v tejto oblasti Sliezska. 

- Navrhovaná výstavba by mala vychádzať  z tradičných princípov. Objekty by mali mať 
obdlžníkový pôdorys, prípadne ďalej členený, zastrešenie by malo vychádzať z principov 
sedlovej strechy 
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- Pri rekonštrukciách stavebných úpravách starých zrubových stavieb zachovať ich typické 
historické znaky 

- Premietnuť princípy novej výstavby a rekonštrukcií obsahujúcich prvky tradičnej 
architektúry do vypracovaných regulatívov 

- Zachovať a „oživiť“ jestvujúce historické objekty a historické krajinné štruktúry 
- Vyzdvihnúť charakter pôvodného sídla a potlačiť také prvky a objekty, ktoré tento charakter 

narúšajú (premietnuť históriu mesta do jeho súčasnej podoby) 
- Vytvoriť funkciu obecného architekta – odborníka na čiastkový úväzok 

 
Cieľ: zvýšené povedomie obyvateľov o tradičnej zástavbe v obci/regióne a jej hodnotách 
 
Opatrenia: 

- Osveta zameraná na oboznamovanie s tradičnými prvkami architektúry aktuálnymi aj 
v súčasnosti, posilovať pocit hrdosti na miestne tradície a osobitosti  

- Formy šírenia osvety – besedy, prednášky a prezentácie s odborníkmi pamiatkovej 
starostlivosti a prípadne aj Správy CHKO Beskydy 

- Produkcia brožúr osvetľujúca zrozumiteľným spôsobom vývoj architektúry, jej typické 
znaky, prednosti ale aj význam jej zachovania v stave zodpovedajúcom súčasným 
podmienkam a požiadavkám na funkčnosť a estetiku stavebných objektov 

- Pripraviť výukový blok pre základné školy o tradičnej architektúre obce a regiónu 
- Poskytovať poradenstvo prostredníctvom vytvorenej funkcie obecného architekta občanom, 

ktorý sa rozhodujú o výstavbe nového alebo rekonštrukcii existujúceho domu v obci 
- Pripraviť brožúru pre projektantov o hodnotách a prvkoch tradičnej architektúry a zástavby, 

predstaviť základné znaky stavieb a aj príklady vhodných stavieb, možnosti ich uplatnenia 
v projektoch novej výstavby a rekonštrukčných prác rodinných domov 

- Pravidelné školenia pracovníkov stavebného úradu 
 
Cieľ: Obnova a tvorba verejných priestranstiev 
 
Opatrenia: 

- Pri úprave existujúcich plôch verejnej zelene najmä v priestore centra obce a pred 
železničnou stanicou tieto plochy doplniť príslušným mobiliárom (lavičky, verejné 
osvetlenie, odpadkové koše apod.) 

- Chodníky pre peších, drobná architektúra, aleje, iné formy skrášľovania obce 
- Osobitnú pozornosť treba venovať verejným priestorom (ich tvorbe, údržbe, estetickému 

i psychologickému pôsobeniu), pretože verejné priestory podnecujú stretávanie sa 
a komunikáciu, čo platí vo vzťahu k obyvateľom ako aj návštevníkom. Vytvára to celkovú 
atmosféru obce, ktorá je jednou z najdôležitejších jeho chrakteristík 

- Venovať vyššiu pozornosť vegetačným úpravám verejných priestorov 
 
Estetika prírodného prostredia, potreby jej revitalizácie 
 
Cieľ: udržanie súčasného stavu krajiny so zachovanými prírodnými, kultúrnymi a historickými 
znakmi krajinného rázu 
 
Opatrenia vo vzťahu k charakteru krajiny: 

- Nepovolovať stavby mimo zastavené územia, zabrániť prepojovaniu zastavaného územia 
v smere na Jablunkov 

 
- Veľmi dôsledne chrániť nezastavanosť a nenarušenosť pohľadových horizontov  

 
- Nepovolovať zalesňovanie trvale trávnatých porastov ani inú zmenu ich funkcie  

 
- Zachovanie vysokého podielu trávnych porastov, medzí, remiziek, rozptýlenej mimolesnej 

vegetácie  
 

- Zabezpečovať pravidelnú údržbu existujúcich lúk a pasienkov 
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- Maximálne možné zachovanie plochy poľnohospodárskych pozemkov (ohrozovaných 

výstavbou, zarastaním a zalesňovaním) 
 

- Zachovať diverzitu využívania územia v celom jej rozsahu. 
 
 
 
Opatrenia vo vzťahu k lesom: 
 

- Posilnenie/rozšírenie a podpora nedostatočne zastúpených druhov drevín z prirodzených 
druhových skladieb, najmä jedle a listnatých druhov drevín 

 
- Zvyšovanie druhovej diverzity lesných ekosystémov výsadbami pôvodných drevín (brest 

horský, javor mlieč, javor klen, lipa malolistá, lipa veľkolistá, hrab obecný, jaseň a ďalšie) 
a ponechaním väčšieho podielu odumretého dreva v lesoch  

 
- Podpora vekovej a priestorovej diferenciácie lesných porastov 

 
- prechod na jemnejšie spôsoby obnovy, upustenie od schématických zásahov 

 
- Zachovanie a vytváranie vonkajších porastových plášťov lesa (lesných okrajov) vo 

viacerých výškových úrovniach,vrátane úrovne krovín  
 

- Zakladanie zmiešaných porastov s pôvodnými drevinami, postupná premena smrekových 
porastov dopĺňaním vhodnými drevinami  

 
- Ponechávanie primeraného počtu odumretých stromov na obnovovanej  ploche k 

prirodzenému rozpadu v lesných porastoch ako biotop pre rastliny aj živočíchy (pri 
rešpektovaní nevyhnutnej ochrany lesa)  

 
- Zachovanie brehových porastov zložených z druhovo vhodných drevín okolo miestnych 

tokov  
 

- Zachovanie a údržba lesných mokradí, pramenísk a rašelinísk. 
 

 

Opatrenia vo vzťahu k flóre: 
 
 

- Usilovať o zachovanie a tvorbu prírode blízkych lesných společenstiev s bohatým bylinným 
podrastem a zvýšeným zastúpením drevin prirodzenej druhovej skladby v lesoch  
 

- Zachovanie pasienkových, lúčnych a spoločenstiev mokradí v priaznivom stave a na 
dostatočných plochách  
 

- Zachovanie rozmanitosti rastlinných druhov – biodiverzita 
 

- V prípade mokradných spoločenstiev – Motyčanka, Vřesová stráň, Pod Kyčerou Hájenka 
(vrátane lesných) dbať o zachovanie ich vodného režimu 
 

- Pravidelne udržiavať rašeliniská a mokrade s výskytom vzácnych druhov - kosením, 
odstraňovaním náletových drevín, miernym spásaním 

 
- Starostlivosť o lúčne porasty, aby bola zachovaná plná pestrosť a bohatosť ich 

společenstiev i druhov (pravidelné kosenie, načasované podľa typu společenstva a obdobia 
kvetu rozhodujúcich druhov rastlín) 

 
- Zvyšovať prírodnú hodnotu kultúrnych lúk (degradovaných a založených zatravnením ornej 

pôdy), napríklad výsevom osiva z druhovo bohatých lúčnych porastov a zavedením 
vhodných termínov kosenia 

 
- V širokom rozsahu uplatňovať kosenie s následným odstraňovaním biomasy.  
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- rešpektovať proces rozpadu lesných porastov a ich následný pozvoľný vývoj vo 

vrcholových častiach a strmých svahoch 
 

- Zlepšovat podmienky pre vzácne druhy húb ponechávaním mŕtvej drevnej hmoty v  
zachovaných lesných biotopoch 
 

 
Cieľ: zachovať pamätné stromy a pozoruhodné stromy 
 
Opatrenia: 
 

- Stav pamätných stromov  priebežne monitorovať, v prípade potreby vykonať nutné 
opatrenia na zlepšenie ich stavu  
 

- Vykonávať pravidelnú údržbu a ošetrovanie pamiatkovo chránených stromov - zdravotný 
orezanie, ošetrenie dutín, bezpečnosté väzby, odstránenie mladých výrastkov a pod. 

 
- V prípade výskytu ďalších významných stromov splňajúcich kritéria pamiatkovej ochrany ( 

z hľadiska ich vzrastu, veku alebo polohy ako dominanty v krajine) pripraviť dokumentáciu 
na ich pamiatkovu ochranu 
 

- Iné evidované významné a pozoruhodné stromy mimo lesných porastov (ktoré nie sú 
predmetom pamiatkovej ochrany) ale vyznačujú sa niektorými z horeuvedených vlastností 
chránených stromov, tiež priebežne ošetrovať a zachovávať ako prvky ozvláštňujúce 
krajinu.  

-  
 
Hmotné kultúrne dedičstvo 
 
Cieľ: zlepšiť stav kultúrnej pamiatky a priebežnú starostlivosť venovať aj iným objektom so 
zaujímavými historickými a architektonickými hodnotami 

Opatrenie: 

- Pripraviť projekt revitalizácie kultúrnej pamiatky Šance, zastaviť proces jej 
rozpadu/chátrania a zapojiť ju do ponuky ako významnú turistickú atrakciu 

- Pri rekonštrukciách tradičných dreveníc - objektov ľudového staviteľstva usilovať 
o priblíženie ich vonkajšieho vzhľadu pôvodnej podobe 

- Podporovať rekonštrukcie a obnovy, ktoré starým domom prinavracajú ich pôvodný vzhľad 
a charakter 

- Udržiavať objekty drobnej architekúry (kríže, božie muky, kaplnky) v dobrom stave 
- Upraviť okolie a prístup k portálu starého tunela  
- Pestovanie vzťahu miestnych obyvateľov k miestnemu kultúrnemu dedičstvu – s využitím 

inštitúcie Gorolského turistického informačného centra – jeho personálu a muzeálneho, 
prezentačného priestoru, ako aj škôl pri pôsobení na deti a mládež 

- Motivovať súkromných vlastníkov chalúp a dreveníc s pôvodnými prvkami miestnej 
architektúry k zachovaniu týchto objektov a zvýrazneniu respektíve prinavráteniu ich 
typických pôvodných znakov a celkového výrazu. Pre motiváciu je možne využiť miestne 
dane alebo vytvoriť dotačné programy z rozpočtu obce. 

Ciele NATURA 2000 – ich naplňanie a problémy s tým spojené 
 
Cieľ: Zachovanie biologickej diverzity, územná ochrana ohrozených druhov a biotopov, zachovanie 
a zlepšenie stavu biotopov a druhov 
 
Opatrenia:  

- Nepovolovať kolonizáciu – samovoľné rozširovanie lesa na lúky a pasienky, zabrániť silnej 
tendencii postupného zarastania lúk, polí a pasienkov 

- Zabezpečovať spásanie a kosenie vybraných plôch ak dve rozhodujúce aktivity pre 
zachovanie biodiverzity 
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- Zachovať rozplýlené stromy a kríky ale neumožňovať ich ďalšie rozširovanie 
- V prípade mokradí sa za kľúčovo dôležité javia z hľadiska zachovania ich existencie 

v nenarušenom stave dve nevyhnutné opatrenia – po prvé zachovanie ich vodného režimu 
a po druhé pravidelné kosenie zabraňujúce ich kolonizácii rozpínavými druhmi rastlín 
a následnej strate diverzity 

- Zabrániť eutrofizacii, sukcesným procesom a zalesneniu na lúčnych prameniskách 
- Udržiavať dobrý stav biotopov mimo lesných porastov a všetkých rastlinných a živočíšnych 

druhov na ne viazaných  
- Bojovať proti rozširovaniu nepôvodných inváznych druhov, ktoré hrozia vytlačením 

pôvodnych druhov vegetácie 
- Pravidelne  monitorovať vplyv zásahov na vegetáciu a vybrané druhy rastlín a živočíchov 
- Výsledky monitorovania v pravidelných intervaloch vyhodnocovať a v prípade potreby 

navrhovať a realizovať nápravné opatrenia 
- Zachovávať vodný režim na miestnych tokoch - dostatočný prietok 
- Podporovať prirodzenú druhovú skladbu drevín na brehoch miestnych tokov 
- V prípade vlhkomilných vysokobylinných společenstiev je potrebné zachovať ich  vodný 

režim (napríklad zabrániť odvedeniu vody na lesné cesty a pod.) 
- Ochrana migračných biokoridorov všetkých stupňov významu (miestneho, regionálneho, 

nadregionálneho významu) 
- Zvyšovanie povedomia verejnosti o hodnotách chránenej prírody a spôsoboch jej ochrany. 

 
 
Cieľ: Zosúladienie záujmov ochrany prírody s doterajším spôsobom hospodárenia 
 
Opatrenia: 
 

- V rámci prípravy leso-hospodárskych plánov postupne navyšovať zastúpenie pôvodných 
drevín biotopov s maximálnym využitím prirodzenej obnovy 

- Presadzovanie celoročnej ochrany - eliminovať negatívne zásahy do biotopov (pri lesnom 
hospodárení, budovaní lesných ciest, skládok a podobných zariadení a ich údržbe) 

- V pravidelných intervaloch (najlepšie ročne) vyhodnocovať prípadné rozpory medzi 
ochranou Európsky významnej lokality a hospodárskym a rekreačným využívaním územia 

- V poľnohospodárskej výrobe preferovať živočíšnu výrobu – chov hovädzieho dobytka, chov 
oviec, chov kôz 

- Chov dobytka – živočíšna výroba by nemala byť veľmi intenzívna a jej koncentrácia si 
vyžaduje obmedzenia (veľkosť stád) 

- Koordinácia zúčastnených (samospráva, vlastníci lesov a poľnohospodárskej pôdy, 
hospodári v lesoch a na pôde, CHKO, turizmus a KČT, ďalší zainteresovaní) 

- Vypracovať regulatívy pre novú výstavbu a rekonštrukcie obytných domov 
- Nezastavané územia ponechať naďalej nezastavaným 
- Zachovať charakter rozptýlenej zástavby 
- Nepovolovať radovú zástavbu ale preferovať stavby stojace osamote 
- Trvalé informovanie verejnosti – vytvoriť systém komunikácie s verejnosťou (v spolupráci so 

Správou CHKO Beskydy) s dlhodobým cieľom získavať verejnú mienku na svoju stranu, 
vysvetlovať potrebu ochrany a zachovania prírodných hodnôt ako aj ich význam 
a potenciálne prínosy pre miestne obyvateľstvo 

- Spolupráca CHKO s poľovnými združeniami a mimovládnymi organizáciami.  
 
Osobitné danosti – nezameniteľná identita 

Cieľ: Zapojiť osobité danosti lokalít do sociálno-ekonomického rozvoja najmä prostredníctvom 
cestovného ruchu 

Opatrenia: 

- Pripraviť rozvojový dokument analyzujúci možnosti rozvoja cestovného – hlavné formy, 
trhy, prípravu produktov, marketing a navrhujúci rozvojovú stratégiu 

- Príprava parcovníkov 
- Zahájenie realizačnej fázy. 
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Navrhované investičné projekty 
Čadca 
 
Komunálne odpady 
Por. č. Názov projektu Náklad tis. € 
1. Vybudovanie zberného dvora v priemyselnom parku 

− nákup uzatvárateľných kontajnerov na zhromažďovanie 
nebezpečných odpadov, kovov a papiera, 

− nákup a otvorených kontajnerov na ostatný odpad, 
− vybudovanie haly na zhromažďovanie objemných odpadov a 

dotrieďovanie odpadov, 
− oprava oplotenia a vstupnej brány. 

 

2, Vybudovanie kompostárne (100 x 100 m) v priemyselnom parku  
3. Zakúpenie špeciálneho nákladné vozidla na zber všetkých 

vytriedených zložiek komunálnych odpadov s pracovnou nadstavbou 
– zberovou nadstavbou s lineárnym lisom vrátane výbavy podvozku. 

200 

 
Zásobovanie vodou a odpadové vody 
Por. č. Názov projektu Náklad tis. € 
1. Doriešiť spôsob odkanalizovania mestskej časti Horelica.   
2. Vypracovať a realizovať projekt odkanalizovania mestskej časti 

Horelica. 
 

 
 
Vodné toky 
Por. č. Názov projektu Náklad tis. € 
1. Revitalizovať vodné toky, najmä Kysuca, Čierňanka, Milošovský 

potok, potok Čadečanka a rekonštruovať pôvodné brehové porasty, 
eliminovať ich znečistenie komunálnymi odpadmi a odpadovými 
vodami. 

 

2, Sprievodnú vegetáciu vodných tokov ošetrovať, postupne 
rekonštruovať, zmladzovať, dopĺňať prirodzenými lokálnymi druhmi. 

 

 
Ovzdušie 
Por. č. Názov projektu Náklad tis. € 
1.   
2.   
 
Mosty u Jablunkova 
 
Komunálny odpad 

 
Zásobovanie vodou a odpadové vody 
Zásobovanie vodou  
Por. 
č. 

Názov projektu Náklad 
Kč € 

1. SO 05 Rozšíření vodovodu - Za hřbitov 2 811 037,79 101 753,34 
2. SO 10 Vodovodní přípojky - Za hřbitov 333 760,00 12 081,37 
9. SO 11 Rozšíření vodovodu - Polomská 5 135 906,43 185 908,44 
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3. SO 12 Vodovodní přípojky - Polomská 1 752 240,00 63 427,21 
4. SO 13 Přípojka NN pro AT stanici Polomská 18 252,50 660,7 
5. SO 014 AT stanice Polomská 19 325,64 699,55 
6. PS 01 AT stanice Polomská 445 361,00 16 121,08 
7. PS 01a AT stanice Polomská - strojní část 367 136,00 13 289,51 
8. PS 01b AT stanice Polomská - elektrotechnická část 78 225,00 2 831,57 
9. Rekonštrukcia vodojemu (3) 8 000 000,00  

 
Odpadové vody 
Por. 
č. 

Názov projektu Náklad 
Kč € 

1. SO 01 Rozšírenie kanalizácie - Polomská   10 849 131,57 392 714,53 
2. SO 02 Rozšíření kanalizace - Na tunel  12 081 304,39 437 316,46 
3. SO 04 Rozšíření kanalizace - Za hřbitov   7 664 918,98 277 453,09 
4. SO 05 Rozšíření vodovodu - Za hřbitov   2 811 037,79 101 753,34 
5. SO 06 Kanalizační přípojky - Polomská   2 002 560,00 72 488,24 
6. SO 07 Kanalizační přípojky Na tunel   1 084 720,00 39 264,46 
7. SO 09 Kanalizační přípojky - Za hřbitov   1 043 000,00 37 754,29 
8. Odstredivka kalov 2 200 000  
 
Vodné toky 
Por. č. Názov projektu Náklad tis. € 
1. Revitalizovať miestne vodné toky,   
2, Sprievodnú vegetáciu vodných tokov ošetrovať, postupne 

rekonštruovať, zmladzovať, dopĺňať prirodzenými lokálnymi druhmi. 
 

 
 
 
 
2.2.4 Návrh vytvorenia znakov spoločnej destinácie 

V rámci prehlbovania vzájomnej spolupráce susediacich partnerov sa na zváženie ponúka aj 
otázka perspektívneho vytvorenia znakov spoločnej turistickej destinácie zahŕňajúcej mesto Čadca 
na slovenskej a obec Mosty u Jablunkova na českej strane hranice. Spoločná destinácia 
predpokladá určitú históriu spolupráce ako turistických cieľov ale aj pripravenosť a rozvinutosť 
oboch zúčastnených lokalít ako turistických destinácií. V súčasnosti treba povedať, že zatiaľ ani 
Čadca ani Mosty u Jablunkova nenapľňajú všetky znaky štandardne riadenej turistickej destinácie. 
Tento stav spočíva pravdepodobne v tom, že turizmus v prípade Čadce bol v minulosti skôr 
doplnkovou ekonomickou aktivitou a mesto neprajavovalo a zatiaľ ani neprejavuje väčšiu ambíciu 
výraznejšie sa presadiť a viac profitovať z cestovného ruchu ako doteraz. 

Z určitých hľadísk možno badať aj ústupok z niekdajších pozícií, napríklad v zimných športoch, 
najmä po vybudovaní a rozvoji lyžiarskeho strediska Veľka Rača v Oščadnici (vzdialeného len pár 
km) išlo do útlmu menšie lyžiarske stredisko miestneho a regionálneho významu Husárik. Nikto 
z potenciálnych investorov a prevádzkovateľov nepredpokladá  možnosť komerčne úspešného 
prevádzkovania tohto malého areálu (prevádzkovaného v minulosti v podmienkach mimo kritérií 
ekonomickej efektívnosti a návratnosti zdrojov) v novo sa vytvorenej konkurencii. V súčasnosti 
návštevnosť v Čadci je spojená s obchodnými cestami, s využívaním lyžiarskeho strediska Veľká 
Rača v zimnej sezóne, s návštevnosťou spojenou s organizovaním niektorých podujatí a tranzitom. 
Z toho vyplýva aj pomerne malý záujem o podnikanie v oblasti turizmu v meste. Plán 



85 
 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2009-2015 nevypovedá o väčších 
rozvojových ambíciach v tomto smere. Napriek tomu však určitý potenciál mesto má, daný jeho 
podmienkami a možnosťami ako aj reálnym okruhom potenciálnych návštevníkov v prípade reálne 
posúdených možností a zameranie sa vhodnou ponukou na správnu klientelu. Príležitosť 
prepojenia vlastných možností/ponuky s ponukou na druhej strane hranice v Mostoch 
u Jablunkova zvyšuje vyhliadky na zvýšenie návštevnosti mesta, za určitých podmienok aj 
pobytovej. 

Východisková situácia v Mostoch u Jablunkove je mierne odlišná, turizmus tam po vybudovaní 
nového lyžiarskeho Ski areálu výrazne vzrástol (napriek výkyvom návštevnosti  v posledných 
rokoch). V katastri obce sa nachádza aj viacero tradičných a zabehnutých  horských chát 
(Studeničné, Gírová, Skalka), ktoré svedčia o tradícii horského turizmu spojeného s pešou 
turistikou a lyžovaním pre športovo založenú klientelu. V miestnej ekonomike mostov u Jablunkova 
má turizmus významnejšie postavenie v porovnaní s Čadcou kde dominuje priemysel a obchod. 
Možnosti aj v tomto prípade sú väčšie než úroveň dosahovaná v posledných rokoch. 

Perspektíva profilovania sa ako spoločnej destinácie je vzhľadom na východiskovú situáciu 
dlhodobejší proces. Ale perspektívne je zaujímavý najmä z nasledovných dôvodov. 

Prečo sa profilovať a vystupovať ako spoločná destinácia? Prepojenie týchto dvoch destinácií 
posilní postavenie na trhu – ponuka oboch destinácií bude širšia svojim rozsahom, ale hlavne 
atraktívnejšia, pestrejšia, zaujímavejšia, umožní aj vytváranie tématických balíkov služieb. Jej 
atraktívnosť zvyšuje skutočnosť že sa nachádza na území dvoch krajín, umožní sformulovať si svoj 
príbeh ako cezhraničnej destinácie (napríklad prostredníctvom Medenej cesty), umožní odbyt 
viacerými kanálmi ako aj oslovenie viacerých trhov a segmentov, dotiahne do partnerskej lokality aj 
návštevníkov ktorí by ju inak nenavštívili. Spojenie prostriedkov na spoločný marketing (silnejšia 
destinácia si môže dovoliť účinnejší marketing, obsiahnutie viacerých trhov alebo segmentov) 
a odbytové kanály prinesú aj ekonomické úspory, respektíve pri rovnakých nákladoch na spoločné 
činnosti (predovšetkým už spomínaný marketing, ale aj distribúciu – predajné kanály) bude každý 
z partnerov získavať viac v podobe širšieho a účinnejšieho marketingu. Čadca bude neustále 
svojou ponukou prítomná na českom trhu a naopak Mosty u Jablunkova na trhu slovenskom.  

Návštevníci jednej lokality sa s vysokou pravdepodobnosťou stanú aj návštevníkmi druhej. 
Vytvorenie spoločnej destinácie nie skôr ako v strednodobej budúcnosti predpoklá vytváranie 
spoločných produktov, spoločný marketing, spoločné riadenie destinácií, ale aj spoločné zdroje na 
spoločné aktivity.  

Spoločná respektíve dve úzko spolupracujúce destinácie budú profitovať aj z viacnásobného 
fyzického komunikačného prepojenia, či už cestami pre motorové vozidlá ale aj lesnými cestami 
vhodnými pre cyklistov, bežkárov na lyžiach, výlety na koňoch a podobne.  

V rámci tejto stratégie je zaujímavý osobitne turizmus založený na dedičstve tak prírodnom ako aj 
kultúrnom. Užším prepojením destinácií vznikne na malom priestore a pritom v dvoch rôznych 
krajinách ponuka kumulujúca 6 prírodných pamiatok (rašeliniská, pramene minerálnych vôd, 
geologicky zaujímavý jav), kultúrne pamiatky mestského (malomestského typu) a pozoruhodnosti 
vidieckeho charakteru, horské chaty, priestory pre kultúrne akcia a konferencie, letné aj celoročné 
kúpanie, vidiecke sídla v prostredí vhodnom pre vidiecky turizmus, hotelové ubytovanie pre 
obchodné cesty a návštevníkov (vrátane tranzitných) vyžadujúcich tento typ štandardu ubytovania.  

V súčasnosti však situácie nie je zrelá na takúto úroveň spolupráce, sú tu však možnosti ako 
súčasnú mieru kooperácie zvýšiť už teraz.  

Jedna z možností je sústavná spolupráca Kulturného a informačného centra mesta Čadca 
a Gorolského turistického informačného centra v Mostoch u Jablunkova. Druhé menované na 
svojej www stránke uvádza spriatelené weby, mesto Čadca tam nie je, možno aj preto že Kultúrne 
a informačné centrum nemá svoju vlastnú stránku, ale je len súčasťou oficiálnej www stránky 
mesta s jednou statickou obrazovkou. V obidvoch centrách sú tlačené brožúry aj susednej 
a v tomto projekte partnerskej lokality. Ale na www.gotic.cz možno nájsť informáciu len 
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o možnostiach dvoch výletov do Čadce – prehliadka lokality Kamenné gule Megoňky a výlet 
k prírodnej pamiatke Vojtovský prameň. Čiže aj v súčasnosti je možné vzájomne o sebe 
poskytovať viac a podrobnejšich informácií – možnosti výletov, atraktivity a zaujímavosti, kultúrne 
podujatie a spoločenské akcie, zariadenia služieb cestovného ruchu, atď. Kultúrne a informačné 
centrum mesta Čadca by potrebovalo vlastnú www stránku, č o by zvýšilo komfort prístupu pre 
užívateľov a umožnilo poskytovať podstatne širšie a bohatšie informácie.  

V ponuke by taktiež mali trvale byť (v oboch informačných centrách, ale distribuované aj na 
vysielacie trhy) spoločné brožúry a iné propagačné materiály propagujúce atraktivity a návštevu 
oboch lokalít a zdôrazňujúcich ich geografickú i dopravnú blízkosť. 

Spoločné prezentácie pred začiatkom sezóny by sa mohli stať trvalým prvkom spolupráce už 
v súčasnosti. Len na základe úspešného fungovania pomerne jednoduchej spolupráce 
v elementárnych záležitostiach možno neskôr uvažovať o perspektívnom prezentovaní sa  
a fungovaní ako spoločnej cezhraničnej destinácie. 

2.2.5 Posilnenie vzťahu miestnych obyvateľov k životnému prostrediu 

Stav životného prostredia silne závisí aj od environmentálneho uvedomenia miestnych obyvateľov 
ako aj od ich celkového vzťahu k svojmu mestu a obci. Preto pre ďalší vývoj v tejto oblasti  je 
kľúčovo dôležité venovať sa aj pestovaniu vzťahu občanov k životnému prostrediu, v ktorom trávia 
prevažnú časť svojho času ako aj posilňovať pocit spolupatričnosti občanov k svojej komunite – 
miestu bydliska.  Či už z dôvodov že v ňom žili a na jeho rozvoji sa podieľali aj ich predkovia alebo 
jednoducho preto, že je to miesto ich bydliska, v ktorom trávia väčšinu svojho č asu a prežívajú 
svoje pracovné i súkromné životy. 

Jednoduchšie je to v obci ako Mosty u Jablunkova, kde väčšina obyvateľov pochádza z rodín, 
ktoré žijú v tomto mieste už po niekoľko generácií a ich spätosť s miestom je súčasťou ich rodinnej 
histórie, má aj svoju emociálnu zložku a nie je len zvykom respektíve akceptovaním zmeny 
bydliska. 

Trochu zložitejší problém je vzťah obyvateľov k miestu svojho bydliska v meste ako Čadca, ktoré 
sa rozrástlo najmä v druhej polovici minulého storočia, keď noví obyvatelia našli v meste prácu 
a ubytovanie na vtedy novobudovaných sídliskách. V takýchto prípadoch vzťah nie je prirodzene 
daná spätosťou k miestu, nevychádza z rodinnej histórie a migranti v prvej generácii nemajú 
k tomuto mestu spomienky z detstva a mladosti, kedy sa spravidla utvára silný vzťah lokálpatriota. 
To znamená, že v týchto prípadoch sa vzťah k novému bydlisku musí vybudovať. Pri tom zohráva 
úlohu aj kvalita a kultúra prostredia. V minulosti prostredie sídlisk, okolie činžiakov nebolo vždy 
príkladom upravenosti a usporiadenosti, čo neviedlo k pozitívnemu vzťahu k mestu a verejnému 
priestoru, naopak ľudia sa často uzatvárali do súkromia svojich bytov a prípadne chalúp/chát 
a verejný priestor a veci verejné boli pre nich menej dôležité.    

Kvalita bývania, čiže byt samotný, ale aj kvalita, upravenosť, estetická hodnota bezprostredného 
okolia bytu ako aj iných častí mesta (osobitne centra v ktorom sa ľudia koncentrujú, stretávajú) sú 
pre vzťah občan – mesto veľmi dôležité. 

V tejto súvislosti sú dôležité dva momenty – jedným je environmentálne povedomie obyvateľov 
a druhým vzťah k svojmu mestu či obci.  

Slovník vybraných pojmov z ekológie a environmentalistiky definuje nasledovné pojmy: 

„Environmentálne vedomie – pod týmto pojmom rozumieme poznatky a informácie: 
a) aktuálnom stave životného prostredia, 
b) o environmentálnych problémoch, 
c) o ekologických a environmentálnych trendoch, a tiež 
d) o tradíciách týkajúcich sa otázok životného prostredia. 

Environmentálne uvedomenie – vnímanie stavu ž ivotného prostredia a tomu zodpovedajúce 
konanie človeka v jeho prospech. 



87 
 

Obidva tieto pojmy spolu úzko súvisia a dopĺňajú sa. Zatiaľ čo environmentálne vedomie 
odzrkadľuje vedomosti, environmentálne uvedomenie schopnosť tieto vedomosti aplikovať v 
bežnom živote, v správaní a konaní voči okoliu. Pretože ako naznačuje slovo „environmentálny“, 
nestačí len myslieť a konať v danej chvíli, ale je potrebné zohľadniť aj možné následky. 
Je treba viesť človeka k presvedčeniu, že existencia ľudstva závisí na tvorbe životného prostredia 
už od útleho veku cez všetky stupne výchovy a vzdelávania.“ 
 

Pri rozvíjaní environmentálneho vedomia aj environmentálneho uvedomenia je potrebné obsiahnuť 
dve kategórie obyvateľov - deti a dospelých. Pri výchove detí v tomto smere kľúčovú úlohu musia 
zohrať predškolské a školské zariadenie. Pre obidva typy zariadení je k dispozícii dostatok 
metodických materiálov, ekovýchovných filmov a iných pomôcok. Možno využiť aj kapacity Centier 
environmentálnej výchovy a vzdelávania. 

Mimoriadne dôležité je aj environmentálne povedomie podnikov, kde potenciálne môže prísť 
k vážnym poškodeniam ťivotného prostredia ako znečistenie povrchových tokov, spodných vôd, 
ovzdušia, atď. Predpokladáme však, že podniky sa chovajú profesionálne a majú vyškolených 
svojoch pracovníkov ako nakladať s materiálmi, technológiami a odpadom, aby neprichádzalo 
k poškodeniu životného prostredia. 

V prípade Mostov u Jablunkova, ktorého západná časť katastrálneho územia je súčasťou CHKO 
Beskydy ale aj Lokality európskeho významu v rámci NATURA 2000 by pre  pestovanie vzťahu ale 
aj pre poznatky ako sa chovať k takto chránenej krajine mohla byť užitočná spolupráca so Správou 
CHKO Beskydy. Organizovanie neformálnych prednášok, prezentácií, besied prípadne aj v teréne 
s jej odbornými pracovníkmi mohla byť veľmi užitočná aj zaujímavá, a tým úspešná.   

V prípade obidvoch lokalít aj využitie ekonomických nástrojov (napríklad pri zbere a triedení tuhého 
komunálneho odpadu) môže viesť nielen k želanému chovaniu domácností počas pôsobenia tohto 
nástroja ale aj k vypestovaniu trvalých návykov. 

Obyvateľov vrátane detí treba vzdelávať a usmerňovať ich vzťah a správanie sa k životnému 
prostrediu ako producentov komunálneho aj biologického odpadu, ako osoby (výletníci, turisti), 
ktorí sa často pohybujú v cennom a zraniteľnom prírodnom prostredí (aj vyšších stupňov ochrany), 
ako majiteľov áut a šoférov (umývanie áut, jazdy mimo oficiálne komunikácie) aj ako spotrebiteľov 
využívajúcich rôzne prístroje a náradie, ktoré v prípade nesprávnej obsluhy ale najmä nebrania 
ohľadu na životné prostredie vedia napáchať škody. K tomu môžu slúžiť aj prístupnou formou 
spracované brožúry, miestna a regionálna tlač a miestna televízia s nenásilným návodom ako sa 
chovať k jednotlivým zložkám životného prostredia a aký dopad na samotných obyvateľov môže 
mať nevhodné správanie sa a poškodzovanie životného prostredia.  

K zodpovednému chovaniu voči životnému prostrediu môže napomáhať aj dobrý vzťah obyvateľov 
k svojmu mestu/obci, miestnej komunite. Aj tento vzťah sa dá a treba pestovať ako zdravý 
lokalpatriotizmus prístupnými informáciami o histórii komunity, významných osobnostiach 
a udalostiach z histórie, o jedinečných vlastnostiach, tradíciách a zvykoch, ktorými obohacujú 
pestrosť a rôznorodosť svojej krajiny. Bohatý kultúrny život, oceňovanie osôb, ktoré sa zaslúžili 
o rozvoj komunity, dobrá práca samosprávy, to sú všetko neformálne a nepriame faktory 
prispievajúce k pocitu spolupatričnosti k mestu/obci a s tým súvisiacemu setrnému a priateľskému 
sa chovaniu k svojmu okoliu vrátane životného prostredia. Najlepší spôsob pestovania vzťahu 
obyvateľov k svojmu mestu/obci sú však dobré podmienky pre život – vhodné pracovné príležitosti, 
služby, dobré možnosti nákupu, š kolské, zdravotné a sociálne zariadenia, možnosti kultúry, 
oddychu a aktivít pre voľný čas. 

Pestovanie vzťahu k svojmu okoliu a ekologickému mysleniu je súčasťou práce s verejnosťou, 
ktorá musí byť systematická a dlhodobá, využívať rôzne metódy a prirodzenou formou usilovať 
o budovanie environmentálneho uvedomenia, vedúceho k takému chovaniu a využívaniu 
prostredia a jeho jednotlivých zložiek, ktoré nevyvoláva devastačné účinky. 

Vzhľadom na cenné a v katastrálnom území Mostov u Jablunkova aj vyšším stupňom chránené 
územie (okem maloplošných chránených území) je potrebné pôsobiť aj na návštevníkov. 
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Najprijateľnejšie je asi prostredníctvom informačných panelov, ktoré poskytujú návštevníkom 
zaujímavé poznatky o krajine a jej súčastiach a súčasne upozorňujú na vhodný režim správania sa 
v tomto prostredí. Texty aj v cudzom jazyku, minimálne angličtine by mali byť štandardom. 
Užitočné a pre mnohých nepochybne zaujímavé by bolo aj distribuovanie tlačoviny Spravodaj 
Beskydy, pripravovaný Správou CHKO ako aj ich ďalšie informačné materiály o prírodných 
hodnotách CHKO Beskydy. Ako edukačný nástroj sa osvedčili aj náučné chodníky, preto 
udržiavanie a aktualizácia existujúcich ako aj zriaďovanie nových je v tomto smere prínosné.    

Slovenská agentúra životného prostredia ako aj Česká informačná agentúra životného prostredia 
majú k dispozícii materiály aj informácie pre výchovu a vzdelávanie k ochrane krajiny a životného 
prostredia vôbec. Pre odbornú verejnosť majú k dispozícii aj certifikované školenia. 

V rámci environmentálnej neformálnej výchovy a osvety sa v mnohých miestach osvedčila aj 
spolupráca samosprávy s mimovládnymi neziskovými organizáciami aktívnymi v environmentálnej 
oblasti. 

 

2.3 Časový priebeh – prioritizácia opatrení 

 
Čadca 
Komunálne odpady 

Cieľ Priorita /Časový priebeh 
Zvýšenie povedomia obyvateľstva a zapojenie podnikateľov 
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom,  

Vysoká   / Dlhodobý 

Eliminácia vzniku divokých skládok. Vysoká / Dlhodobý 
Zníženie vzniku komunálnych odpadov na území mesta Vysoká /Dlhodobý 
Zvýšenie podielu triedených odpadov Vysoká / Strednodobý 
Zníženie množstva stavených odpadov ukladaných na skládky Vysoká / Strednodobý 
Vytvorenie podmienok na vyššie zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov 

Vysoká / Strednodobý 

Vytvorenie podmienok na  zber pneumatík, elektroodpadov, 
batérií a akumulátorov a objemných odpadov.  

Vysoká / Strednodobý 

 
Zásobovanie vodou a odpadové vody 

Cieľ Priorita /Časový priebeh 
Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre zostávajúce miestne 
časti  

Vysoká / Krátkodobý 

Dokončiť odkanalizovanie zostávajúcich časti mesta Čadca Vysoká / Krátkodobý 
 
Vodné toky 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Zabezpečiť dôslednú ochranu a revitalizáciu vodných tokov. Stredná / Dlhodobý 
Zabezpečiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia. Vysoká / Strednodobý 
 
Ovzdušie 

Cieľ Priorita /Časový priebeh 
Využiť všetky možnosti udržania a zlepšenia kvality ovzdušia na 
území mesta. 

 Vysoká / Strednodobý 

 



89 
 

Všeobecná čistota a hygiéna prostredia 
 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Zvýšiť úroveň čistoty a upravenosti verejných priestorov, 
obmedziť priestupky a porušenia verejného poriadku 

 Stredná / Dlhodobý 

 
Využívanie a potenciál alternatívnych zdrojov 

 
Cieľ Priorita /Časový priebeh  

Zvyšovať produkciu energie z obnoviteľných zdrojov spôsobom 
nenarúšajúcim iné zložky životného prostredia 

 Stredná / Dlhodobý 

Znižovať spotrebu energie Vysoká / Dlhodobý 
 
Estetika urbanizovaného prostredia 
 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Postupne, v súlade s ekonomickými, technickými, 
technologickými, priestorovými a inými možnosťami, aplikovať 
prvky trvalo – udržateľného urbanizmu v meste 
 

 Stredná / Dlhodobý 

Zachovať špecifikum mesta, ktorým je kombinácia, prítomnosť 
mestských častí a typicky vidieckej zástavby v dolinách 
a osadách 
 

Vysoká / Dlhodobý/  

Obnova a tvorba verejných priestranstiev, vytváranie kľudových é 
a promenádnych zón 
 

Stredná / Dlhodobý 

 
Ochrana a estetika prírodného prostredia, potreby jeho revitalizácie 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Zlepšenou strarostlivosťou o krajinu dosiahnuť zachovanie jej 
typických hodnôt historicky vytváraných spolupôsobením prírody 
a ľudských aktivít 

 Stredná / Dlhodobý 

Zachovať aktívne a funkčné poľnohospodárstvo v tradičnej 
podobe 

Stredná/ Dlhodobý 

Zabrániť nekontrolovaným sukcesným procesom Vysoká / Dlhodobý 
Rešpektovať pôvodnú štruktúru organizácie krajiny Vysoká / Dlhodobý 
Vvyužívať krajinno-ekologický potenciál Sterdná / Dlhodobý 
Zabrániť postupnému zániku viditeľných prejavov guľovitej 
odlučnosti flyšových sedimentov – kamenných guľ 

Stredná / Strednodobý 

Zachovať pamätné a stromy a pozoruhodné stromy Stredná / Dlhodobý 
 
Hmotné kultúrne dedičstvo 
 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Zachovávať v dobrom stave pamiatky hmotného kultúrneho 
dedičstva ako súčasť historickej identitiy mesta 

Stredná / Dlhodobý 
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Osobitné danosti – nezameniteľná identita 

 
Cieľ Priorita /Časový priebeh  

Zapojiť danosti osobité danosti lokalít do sociálno-ekonomického 
rozvoja najmä prostredníctvom cestovného ruchu 

 Stredná /Dlhodobý 

 
 
 
 
Mosty u Jablunkova 

Komunálne odpady 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Zvýšenie povedomia obyvateľstva a zapojenie podnikateľov 
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom,  

Vysoká / Dlhodobý 

Eliminácia vzniku divokých skládok. Vysoká / Dlhodobý 
Zníženie vzniku komunálnych odpadov na území mesta Vysoká / Dlhodobý 
Zvýšenie podielu triedených odpadov Vysoká / Strednodobý 
Zníženie množstva stavených odpadov ukladaných na skládky Vysoká / Strednodobý 
Vytvorenie podmienok na vyššie zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov 

Vysoká / Strednodobý 

 
Zásobovanie vodou a odpadové vody 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre zostávajúce miestne 
časti  
 

Vysoká / Krátkodobý 

Zabezpečiť environmentálne prijateľné odvedenie a čistenie 
odpadových vôd. 

Vysoká / Strednodobý 

 
Vodné toky 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Zabezpečiť dôslednú ochranu a revitalizáciu miestnych vodných 
tokov. 

Stredná / Dlhodobý 

Zabezpečiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia. Vysoká / Strednodobý 
 
Ovzdušie 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Využiť všetky možnosti udržania a zlepšenia kvality ovzdušia na 
území obce. 

  Vysoká / Strednodobý 

 
Všeobecná čistota a hygiéna prostredia 
 

Cieľ Priorita /Časový priebeh 
Zachovávať a zvyšovať úroveň čistoty, upravenosti a kultúry 
prostredia v obci 

 Stredná / Dlhodobý 
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Využívanie a potenciál alternatívnych zdrojov 

 
Cieľ Priorita /Časový priebeh  

Zvyšovať produkciu energie z obnoviteľných zdrojov spôsobom 
rešpektujúcim zásady a zámery chránenej krajiny (CHKO 
a Európsky významnú lokalitu) 

 Stredná / Dlhodobý 

Znižovať spotrebu energie Vysoká / Dlhodobý 
 
Estetika urbanizovaného prostredia 
 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Postupne, v súlade s ekonomickými, technickými, technologic-
kými, priestorovými a inými možnosťami, aplikovať prvky trvalo – 
udržateľného urbanizmu v obci 
 

 Stredná / Dlhodobý 

Rozvoj obce v súlade s tradičnou urbanistickou štruktúrou 
vidieckej zástavby (hustota zástavby, pomer zastavaných 
a nezastavaných plôch pozemkov, lokalizácia  stavby v rámci 
pozemku, veľkosť pozemku) 
 

Stredná / Dlhodobý 

Obnova a tvorba verejných priestranstiev Stredná / Dlhodobý 
 
Ochrana a estetika prírodného prostredia, potreby jeho revitalizácie 

 
Cieľ Priorita /Časový priebeh  

Udržanie súčasného stavu krajiny so zachovanými prírodnými, 
kultúrnymi a historickými znakmi krajinného rázu 
 

 Stredná / Dlhodobý 

Zachovať pamätné stromy a pozoruhodné stromy 
 

Stredná / Dlhodobý 

 
Hmotné kultúrne dedičstvo 

Cieľ Priorita /Časový priebeh  
Zlepšiť stav hmotnej kultúrnej pamiatky a priebežnú starostlivosť 
venovať aj iným objektom so zaujímavými historickými 
a architektonickými hodnotami 

Vysoká / Strednodobý 

 
Cieľ Priorita /Časový priebeh  

Zachovanie biologickej diverzity, územná ochrana ohrozených 
druhov a biotopov, zachovanie a zlepšenie stavu biotopov 
a druhov 

Vysoká / Dlhodobý 

Zosúladienie záujmov ochrany prírody s doterajším spôsobom 
hospodárenia 

Vysoká / Dlhodobý 

 

Osobitné danosti – nezameniteľná identita 

 
Cieľ Priorita /Časový priebeh  

Zapojiť danosti osobité danosti lokalít do sociálno-ekonomického 
rozvoja najmä prostredníctvom cestovného ruchu 

Stredná /Dlhodobý 
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2.4 Spôsob vyhodnocovania a prípadného korigovania stratégie 

 

Vypracovaná stratégia je otvoreným a dynamickým dokumentom, ktorý musí reagovať na nové 
okolnosti a zmeny, ako napríklad nová legislatíva, prírodná pohroma, iná relevantná zmena 
situácie, ktoré neboli známe v čase prípravy stratégie. Rovnako musí reagovať aj na vývoj 
uberajúci sa iným smerom, ako sa predpokladalo v priebehu vzniku tohto dokumentu. 

Vyhodnocovanie stratégie by sa malo uskutočňovať v ročných intervaloch, v niektorých prípadoch 
aj polročne v závislosti od aktuálnych potriebe a situácie. Hodnotenie by malo byť za účasti 
zástupcov oboch samospráv, prítomní by mali byť členovia Komisie ž ivotného prostredia 
a odpadového hospodárstva mestského zastupiteľstva v Čadci ako aj poverení zástupcovia 
obecného zastupiteľstva v Moste u Jablunkova, ktorí sa zúčastňujú na zasadaniach a práci na 
„spoločnom plánovaní“. Každá zo samospráv by vopred mala pripraviť hodnotenie za svoju stranu 
a poskytnúť toto hodnotenie partnerovi minimálne 14 dní pred spoločným zasadaním 
k priebežnému vyhodnoteniu plnenia stratégie. 

V prípade potreby k špecifickým otázkam by bolo vhodné prizývať nezávislých odborníkov 
špecialistov (napríklad na tuhý komunálny odpad, ochranárov prírody, odborníkov na problematiku 
odpadových vôd, ovzdušia a pod.) k vybraným otázkam a k diskusii k priebežnému hodnoteniu 
stratégie.  

Vyhodnotenie stratégie a navrhnuté korektúry sy vypracujú v písomnej podobe. Hodnotenie tohto 
strategického dokumentu sa musí vykonávať po jednotlivých bodoch – kapitolách, respektíve 
zložkách životného prostredia, nie za celú stratégiu ako celok. 

Navrhnuté a odsúhlasené zmeny sa zapracujú do celkového dokumentu stratégie, pričom 
v stratégii zostanú zaznamenané pôvodné aj pozmenené časti, aby bol zrejmý vývoj dokumentu a 
dôležité podkladové informácie pre tvorbu novej stratégie v budúcom období, ako aj pre prípravu 
iných dokumentov a hodnotení z oblasti životného prostredia mesta Čadca a obce Mosty u 
Jablunkova. 

Pri vyhodnocovaní stratégie sa bude klasť dôraz predovšetkým na nasledové otázky: 

- Zmena východísk postupuje v predpokladanom smere alebo nastal iný ako pôvodne 
predpokladaný vývoj? 

- Ciele stanovené v stratégii sú aktuálne alebo vyžadujú zmenu? 
- Opatrenia k cieľom sú stále vhodné alebo vyžadujú korekciu?  

Ak odpovede na uvedenú otázky povedú k potrebe vykonania korekcií v stratégii, tieto môžu byť 
vykonané skupinou odborníkov vykonávajúcich vyhodnotenie stratégie alebo si môžu vyžiadať 
v prípade potreby externú asistenciu. Tá môže mať podobu odborného stanoviska, vypracovania 
podkladu pre rozhodovanie o korekcii danej časti strategického dokumentu alebo môžu priamo 
pripraviť návrh korekcie stratégie životného prostredia. Z aktuálnu a platnú sa vždy považuje 
najnovšia verzia stratégie po jej priebežnoim hodnotení. Úprava stratégie v dôsledku zmien vo 
vývoji alebo vzniku nepredvídaných okolností, na základe ktorých vyvstanú nové priority, je 
prirodzeným procesom. 
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